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Cum să ne ajutăm?

de Constantin POPP

Răsboiul strașnic, ce s’a pornit și este în curgere de aproape trei luni de zile, după 
toate semnele, va mai ținea încă mult. Aproape întreagă Europa este în fl ăcări, și state-
le, cari încă nu s’au angajat la luptă, s’au înarmat și ele din creștet până în tălpi. Mereu 
vin vești că, b. o., și Portugalia și Turcia sunt în ajunul declarării răsboiului. Dela în-
ceputul răsboiului european s’a angajat la luptă Japonia din îndepărtatul orient. Se 
mișcă neamurile, mai ales, cele de religiunea mohamedană din Asia și și din Africa. 
Statele-Unite aie Americei sunt și ele îngrijorate de uraganul turbat, ce s’a deslănțuit 
în Europa și Asia. Anglia și Franța aduc ajutoare din coloniile lor din Asia, Africa și 
America. Mai știe bunul Dumnezeu ce vor face popoarele din Europa și celelalte con-
tinente neangajate încă la răsboiu. Atâta e însă adevărat că, pare, a se pregăti perirea 
lumei. Aceasta cu atât mai mult, pentrucă lupta nu e pornită numai pe uscat, ci și pe 
mări și oceane, unde zilnic se întâmplă ciocniri și hărțuieli între marina diferitelor state 
beligerante. Și ce e mai mult, răsboiul acesta, pe vieață și moarte, se dă, între atâtea 
state, cu zeci de milioane de luptători, cum nu se mai pomenește în istoria omenimii. 

La acest răsboiu uriaș au alergat cu drag și odraslele neamului nostru, împreună cu 
fi ii altor neamuri din patrie, ca să apere vatra strămoșească de năvălirea dușmanilor. 
Și ei o vor apărà cu vitejie, cum au făcut, în atâtea rânduri, părinții, moșii și strămoșii 
noștri. 

Prin înrolarea în oaste a celor câteva sute de mii de voinici români, însă, totatâtea 
case au rămas fără cea mai valoroasă persoană, care muncià și susținea soția și copiii 
săi, adesea mulți copii, iar alții erau singurul razim al bătrânilor și neajutoraților lor 
părinți și frați. 

În chipul acesta zeci și sute de case din fi ecare sat au rămas fără sprijin și ajutor, 
sdruncinându-se astfel întreg echilibrul sufl etesc, pacea și voia bună din inimi, cum 
și echilibrul economic, al muncii ordonate și al câștigului, sălășluindu-se, în locul lor, 
pretutindeni, o stare de mare nesiguranță, temerea de ziua de mâne și lipsa și mizeria.

În modul acesta nu numai cei duși pe câmpul de luptă, ci și cei rămași acasă, au de 
îndeplinit grele îndatoriri. 

*
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Între astfel de împrejurări, grele și de o importanță supremă, toată lumea este înfi o-
rată și se întreabă, cu drept cuvânt, ce e de făcut?

Ne întrebăm și noi: ce e de făcut ? Cum să ne ajutăm? Cum să mântuim, din focul 
ce arde de toate părțile, ceeace se poate mântui? Căci datorință avem să nu ne perdem 
capul nici în împrejurările cele mai grele, nici chiar în fața morții; ci, tari în credință, să 
suportăm cu bărbăție tot ce ni-a hotărît destinul, mângăindu-ne și ajutându-ne înșine 
ca, precum zice înțeleaptă sentință, să ne ajute și Dumnezeu. 
Știm cu toții, că sfaturi s’au împărțit și se împart cu prisosință: din partea guver-

nului, din partea autorităților administrative, din partea autorităților noastre supreme 
bisericești, din partea presei etc., asupra căilor și mijloacelor, cari ar puteà să aducă o 
atenuare și îndulcire a situației nespus de grave, în care am ajuns toți fi ii acestei țări.

Dară ofi cialitatea și societatea n’a rămas numai Ia sfaturi și îndemnuri, ci a proce-
dat și la fapte, prin cari să se promoveze în mod efectiv ușorarea sorții celorce luptă 
departe de vatra familiară, cum și a celor de acasă. 

Moratoriile, asupra cărora s’a scris, și în această revistă, de atâtea-ori în lunile din 
urmă, în ultima analiză, nu sunt altă decât o dispoziție neapărat necesară pentru în-
cunjurarea dezastrelor economice-fi nanciare, fără număr, ce ar fi  fost provocate numai 
decât, la începutul răsboiului, și s’ar fi  continuat zi de zi, ruinând mii și mii de instituții 
fi nanciare, fi rme comerciale și industriale, și particulari de toată seama. 

De altă parte ajutoarele, pe cari statul le împarte familiilor celor plecați în răsboiu, 
sunt o dispoziție dreaptă și neîncunjurat necesară, prin care se înlătură mizeria extre-
mă a sute de mii de familii, cari, altfel, ar ajunge peritoare de foame. 

Între măsurile salutare, luate de autorități, sunt și acelea, cari îngrijesc, ca prețurile 
alimentelor să rămână la o anumită limită și să nu ajungă insuportabile pentru mulți-
mea cea năcăjită din sate și orașe, care trăiește din mână ’n gură. 

De importanță capitală au fost măsurile, luate pentru asigurarea aprovizionării arma-
tei și a poporațiunii civile din țară, cu cele necesare traiului. Totașa interzicerea prelu-
crării pentru scopuri industriale a productelor mai importante în alimentația poporului, 
apoi oprirea exportului vitelor și a cărnii, sistarea temporală a taxelor vamale asupra impor-
tului de cereale, etc. 

De netăgăduit folos este, în aceste vremuri grele, și ajutorai societății, care aduce 
cu drag tot felul de jertfe pe altarul binelui de obște. În toate orașele vedem angajate, 
în serviciul Crucii roșie, mulțime de dame, cari adună și împart ajutoare, îngrijind în 
persoană de cei bolnavi și de cei răniți. Iar institutele fi nanciare contribuie și fac și ele 
colecte dela public pentru scopurile susindicate. 

Apoi știrea, că învățătorimea noastră a colectat 18 vagoane de pansamente și albituri pe 
seama răniților, a fost primită de toată lumea cu laudă și recunoștință. 

Iată câteva din lucrările și dispozițiile făcute pentru ajutorarea celor avizați, neapă-
rat, la ajutorul altora în aceste vremuri excepționale.

*
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Fără îndoială, toți dorim ca situația actuală, grea și nesigură, să se sfârșească cât 
de îngrabă și în favorul nostru; dar, se înțelege, poate sa se realizeze și ceealaltă alter-
nativă, ca adecă răsboiul să se complice și lungească. În acest caz, oricât de bună este 
acțiunea de ajutorare, pornită și urmată consecuent de ofi cialitate și de societate, ea nu 
este satisfăcătoare; ci va trebui să fi e potențată și perfecționată. Căci, în acest caz, se 
vor subtrage și mai multe persoane dela lucrările lor obișnuite, aducătoare de câștig, și 
vor trebuì să ia arma la mână, înmulțindu-se, în chipul acesta, lipsele și nevoile de tot 
felul în sate și orașe. 

Pentru împuținarea, pe cât este posibil, a acestor lipse și nevoi în timpul răsboiului 
și pentru preîntâmpinarea relelor, cari, de regulă, se țin lanț după răsboiu, trebuie lua-
te, de timpuriu, și alte măsuri.

Vom indică aici vre-o câteva, dintre cari, cele mai multe privesc, în rândul prim, 
poporațiunea noastră agricolă și în ultima analiză ne privește pe toți. 

Cea dintâiu este chestiunea de a se procedă astfel ca, pe lângă toată sdruncinarea 
provocată de răsboiu, lucrările agricole să se facă toate la timp. 

A doua este ca să se păstreze cu scumpătate agoniseala poporațiunii. 
A treia a stăruì din toate puterile și cu toate mijloacele ca poporațiunea noastră să 

fi e ferită de boalele molipsitoare și să nu-i scadă moralul în aceste vremuri atât de grele și 
primejdioase. 

A patra a găsi și începe noui acțiuni de ajutorare pentru cei lipsiți etc. 

*
Oprindu-ne la aceste patru cerințe de căpetenie, vom constatà mai întâiu, că săvâr-

șirea lucrărilor agricole este stânginită în o măsură nemaipomenită prin lipsa celor che-
mați să suporte greul luptei pentru vatra strămoșească, pentru femeie și copii. Foarte 
mult s’a îngreunat săvârșirea lucrărilor agricole și prin lipsa oamenilor și a animalelor, 
ce s’au rechiziționat pentru scopuri de răsboiu. Și totuș trebuie să facem ca agricultura 
să nu sufere, pe lângă toate lipsurile și nevoile indicate. «Ajută-te și D-zeu încă îți va 
ajutà». Această sentință, ce se aude pronunțându-se atât de adeseori, nu a avut nici-
odată o importanță mai mare decât în aceste zile grele. Adevărat, că acum stâlpii cei 
mai puternici ai agriculturii lipsesc în cele mai multe familii și ei trebuie înlocuiți prin 
cei rămași acasă. Cine sunt acești stâlpi? În unele familii câte un bărbat mai înaintat în 
vârstă; dar în cele mai multe familii este femeia, care trebuie să prindă boul de corn, să 
țină de coarnele plugului, să are și samene. Țărancele noastre, pe cum se știe, îndepli-
nesc, și în timp de pace, o mare parte a lucrărilor agricole. Mai puține sunt însă acelea, 
cari se pricep și la arat și sămânat. Și totuș acum multe din ele vor trebuì să se apuce și 
de aceste lucrări puțin obișnuite pentru dânsele în alte vremuri. 

Un bine mare sunt în aceste vremuri, pentru familiile ale căror căpetenii au plecat 
la răsboiu, copiii mai răsăriți. Ajutorul copiilor este acum cel mai prețios, pentrucă ei 
sunt în toată vremea la îndemână și pentrucă lucrul lor e gratuit cruțându-se, în chipul 
acesta, multe date. 



88

Femeile și copiii, acum când cei iubiți ai lor fac cele mai mari sforțări pe câmpul de 
luptă, trebuie să-și încoarde și ei toate puterile pentru a face la timp și bine lucrările 
agricole, rămase în grija lor. Incordări deosebite și multă dragoste cătră deaproapele 
reclamă aceste timpuri grele dela toți bărbații tineri și bătrâni, rămași acasă. Aceștia au 
să sară în ajutorul familiilor mai neajutorate, cu sfatul, cu îndemnul, cu fapta, făcând 
ca nici o brazdă de pământ destinată a fi  cultivată cu grâu, să nu rămână părăginită. 
Rudele mai deaproape sau mai departe, nașii, fi nii, prietinii, vecinii, etc., acum au pri-
lej, ca nicicând altădată, de a face bine acelora cu cari sunt în legătură de rudenie, de 
prietinie sau încuscrire. Numai așà vom puteà așteptà cu nădejde de bine revenirea 
unor zile mai senine și binecuvântarea lui D-zeu. Căci rămânând locurile nelucrate și 
nesămânate, cum vom așteptà noi secerișul la vara viitoare? Și, în acest caz, ce ne vom 
face fără «pânea cea de toate zilele?» 

*
A doua cerință de căpetenie, pe care trebuie să o îndeplinească toată sufl area româ-

nească, este, cum am mai zis, păstrarea agoniselei. Dacă aceasta este, în timp de pace, o 
condiție de prosperare a poporațiunii, în timpuri de retriste, cum este acela prin care 
trecem acum, ea este o binecuvântare a cerului. 

Cine a fost obișnuit, în vremile cele bune, cu virtutea păstrării, acum nu va întâm-
pinà nici o greutate; cei mai puțin obișnuiți cu această virtute trebuie, neapărat, să se 
obișnuiască cu ea, în vremile de față. Lipsa va devenì din zi în zi mai simțită de toată 
lumea și ferice de aceia, cari, în aceste vremuri, vor puteà suportà fără multă greutate 
aceste pacosti, făcând economisire înțeleaptă cu mijloacele proprii de care dispun. 

De aceea, acum, înlături cu rachiul, departe de cârciumă și de păcatele în legătură 
cu ea. Nici când nu am avut trebuință mai mare de trezvie și de inimă curată decât 
chiar în aceste vremuri. Și, în chipul acesta, vom păstrà banul, care trebuie folosit pen-
tru acoperirea altor lipse mai arzătoare. Aceste cuvinte le adresăm nu numai bărbați-
lor, ci ele sună și la adresa femeilor. 

Dar păstrarea nu se referă numai la bani, ci ea trebuie exercitată cu privire la toa-
te, în economie. Trebuie păstrate alimentele pe seama noastră și a vitelor căci, colo la 
primăvară, s’ar puteà prea ușor întâmplà ca să nu avem nici de unde cumpărà și nici 
pe ce cumpărà. Astfel vitele ar trebuì vândute pe un preț bagatei și oamenii ar ajunge 
peritori de foame. E clar deci, că dispozițiile, luate de stăpânire pentru preîntâmpina-
rea lipselor în țară, nu sunt îndestulitoare, dacă aceasta nu va fi  secundată de toți și de 
toate în acțiunea ei de salvare. 

Am arătat în numărul trecut: cum trebuie să ne ajutăm, în aceste timpuri grele, 
la facerea sămănăturilor de toamnă și a altor lucrări agricole. După aceea am arătat de ce 
însemnătate este păstrarea agoniselei în toate împrejurările, mai ales însă în împrejurări 
excepționale, cum sunt acestea, prin cari trecem acum.

Urmează acum să continuăm cu celelalte două cerințe mai de căpetenie pentru îm-
puținarea, pecât este posibil, a lipselor și nevoilor, cari sunt legate în mod fatal de stă-
rile de răsboiu, dară, mai ales, a preîntimpinâ dezastrele, cari, nici ele, nu sunt exchise 
atunci când răsboiul se lungește din cale afară.
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Una din aceste două cerințe indicate, dejà în numărul precedent, este: a stăruì din 
toate puterile și cu toate mijloacele ca poporațiunea noastră să fi e ferită de boalele epidemice 
și să nu-i scadă moralul.

Chestiunea salubrității publice e, fără îndoială, de mare importanță. Ei i-se și dă o 
atențiune deosebită, la toate popoarele pornite pe calea civilizațiunii. Și e natural să fi e 
așà, pentrucă toate celelalte bunuri și întreg progresul lumii sunt pendente de sporirea 
oamenilor, de vigoarea și sănătatea acestora. Ei bine, dacă acest adevăr este atât de 
evident pentru toate împrejurările, o deplină sănătate a tuturora este cu atât mai nece-
sară în timpurile grele, prin cari trecem acum. Tot greul vieții, în purtarea economiei, 
razimă în timpul de față pe umerii unui mic număr de bărbați mai în vârstă și a altora 
în etate de tot fragedă, cum și pe umerii femeilor, încunjurate de mulțime de copii. 

Dacă acum calamitățile, de tot felul, din sate și orașe, s’ar mai sporì și prin boale 
epidemice, răul ar fi  la culme. Și tocmai acum e pericolul mai mare de a se furișà între 
noi și această plagă. Vieața grea de campanie, imposibilitatea de a se țineà soldații în 
deplină curățenie, oboselile, frigul, foamea, adesea nutrirea cu totul necorăspunsătoa-
re și, cu deosebire, venirea lor în atingere cu soldați aduși din țări, unde germenele 
ciumei, holerei și altor boale nu piere niciodată, — toate aceste și încă multe alte cauze 
fac ca soldații noștri să fi e în mare pericol de a se infectà și ei de aceste boale cum și 
de tifus, disenterie, bubat ș. a.; iar apoi prin plasarea celor bolnavi și răniți în spitalele 
aranjate pentru ei în diferitele orașe și sate din țară, este dată posibilitatea, pe lângă 
toate precauțiunile ce se iau, de a se răspândi boalele susnumite și între poporațiunea, 
care nu participă direct la răsboiu și are datorința de a purtà alte sarcini, destul de 
grele și aceste.

Iată, deci, avem motive puternice, cari ne impun datorința de a luà măsuri pentru 
combaterea, din bunăvreme, a boalelor epidemice în sate și orașe. Legea însăși pre-
vede, în acest scop, constituirea, în toate comunele, a câte unei comisii de epidemie, din 
care să facă parte preoții, învățătorii, membrii primăriei comunale ș. a. Membrii aces-
tei comisii au îndatorirea de a răspândì cunoștințele necesare pentru preîntimpinarea 
boalelor epidemice, și în acelaș timp, de a supraveghiì și îngrijì, ca în toate casele și îm-
prejurimea lor să se observe cea mai mare curățenie, a oferì medicului sprijinul necesar 
la isolarea bolnavilor și îngrijirea acestora, la desinfectarea locuințelor etc. Constituirea 
acestor comisii ar trebuì făcută pretutindeni și membrii lor ar trebuì introduși în cu-
noștințele, cari le reclamă chemarea în calitate de membrii ai acestora, ca apoi, prin 
mijlocirea comisiilor, să se poată răspândì cunoștințele necesare, pentru cazuri de epi-
demii, la întreagă poporațiunea. 

Aceasta se impune și din cauză, că țăranul nostru, ca și țăranul altor neamuri, este 
fatalist și astfel trebuie pusă multă stăruință pentru a-i arătì pericolul și pentru a-1 con 
vinge, că e neapărat necesar să se conformeze regulelor impuse de legea sanitară pen-
tru cazuri de epidemii. 

Spre acest scop predicile preoților, predici cât de dese, fac serviciile cele mai bune, 
de asemenea stăruința învățătorului în școală, prelegerile poporale și distribuirea de 
broșuri, cari tratează despre boalele epidemice; dară mai ales, distribuirea unor tabele, 
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pe cari să fi e notate, pe scurt, regulele principale, cari trebuie observate în timp de epi-
demii, cu privire la curățenia trupului, hainelor și locuinței, cum și cu privire la nutri-
re, apa de beut, desinfectarea locuinței, isolarea bolnavilor etc. Cu un cuvânt trebuie să 
ne interesăm, acum, cu totdinadinsul și de chestiunea sănătății poporului, care poate fi  
amenințată, în tot momentul, de boalele epidemice și pusă la grele încercări. 

În legătură cu îngrijirea de sănătatea trupului trebuie avută în vedere, tot așà, dacă 
nu și mai mult, tăria sufl etească, moralul poporațiunii. În vremurile aceste de prăpăd, 
atât cei ce stau în linia de foc, cât și cei de acasă, pe cari încă îi atinge dogoreala lup-
telor, trebuie să aibă inimă de oțel. Pentrucâ, în cazuri de aceste, ne putem așteptì la 
orice dezastre: la foamete, boale, invaziunea dușmanului, nimicirea satelor și orașe-
lor, primejduirea și celorlalte bunuri, schilodiri și chiar la moartea noastră sau a celor 
mai iubiți ai noștri. Pentru toate aceste eventualități poporațiunea trebuie, neapărat, 
pregătită. Evanghelia conține, pe toate paginile ei, cuvinte potrivite de îmbărbătare și 
mângâiere pentru astfel de eventualități. Aceste trebuie utilizate acum, fi rește, nu bă-
gând groază în sufl ete, ci cu prudență pastorală. In astfel de timpuri toți trebue să tră-
im adevărat creștinește, ținând seamă de principiile cele mai înalte religioase-morale: 
lucrând cu hărnicie și prevedere, cruțând agoniseala, ajutând pe cei mai lipsiți, făcând 
bine, aducând jertfe, rugându-ne, cum făceau adevărații creștini în timpul goanelor, 
ce au avut loc Ia plămădirea și răspândirea creștinismului, luptând cu bărbăție contra 
dușmanilor și tuturor relelor și, astfel, stând gata și așteptând ceasul. Dară peste toate, 
să fi m stăpâniți, mai mult decât oricând altădată, de virtuțile cele mai înalte creștinești: 
de credință, iubire și nădejde. În chipul acesta, orice s’ar întâmplà, vom trece cu bine 
peste zilele de păcate, ce ne-a fost dat să le trăim. 

Amvonul este, mai ales acum, locul cel mai potrivit pentru întărirea și ridicarea 
moralului. Deci ne îndreptăm, cu încredere, cătră preoțimea noastră, rugându-o să 
facă uz de toată puterea cuvântului pentru întărirea sufl etească a turmii lor cuvântă-
toare.

*
Am amintit în numărul trecut o seamă de acțiuni ale statului și ale societății, iniția-

te în scopul ajutorării celor înrolați la oaste și a celor rămași neajutoriți acasă.
Trebuie să recunoaștem, că statul, în împrejurările actuale, și-a impus foarte mari 

sarcini. Răsboiul costă zi de zi sume horende, cari cresc neîntrerupt prin chemarea 
continuă a rezervelor și glotașilor, și prin ajutorarea, în număr tot mai mare, a familii-
lor celor chemați Ia oaste. 

Nu e, deci, mirare, că se simte tot mai mult necesitatea de a se angaja întreagă socie-
tatea, prin acțiuni cât mai multe și diferite de ajutorare, atât a celor chemați la răsboiu, 
cât și a celor rămași acasă, cum și a tuturor celor ce au trebuință de ajutor. 

La conlocuitorii noștri Sași, s. e., atât de bine organizați în toate privințele, vedem 
lucrând cu succes reuniunile lor economice, de cari au în toate cercurile pretoriale și 
cu ramifi cațiuni în toate satele. Fruntașii acestor reuniuni lucrează acum cu multă stă-
ruință și pricepere în interesul membrilor și a nemembrilor, punându-le tuturor la în-
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demână uneltele și mașinile agricole ale reuniunii, ajutând pe membri și nemembri 
la procurarea și vinderea seminței de sămănat, a nutrețului, a mijloacelor de hrană, a 
gunoiului artifi cial etc. 

Aceiaș lucrare, cum și o seamă de alte lucrări le săvârșesc însoțirile lor de credit 
sistem Raiff eisen, însoțirile de consum și de valorizare, cu cari sunt înzestrate satele 
lor. Cu aceste însoțiri, de caracter economic, se întrec și celelalte număroase însoțiri 
ale lor, în o lucrare rodnică pentru binele întregei obște din sate și orașe, cum și pentru 
ajutorarea celor ce luptă pe câmpul de răsboiu. Reuniunile lor de femei, și acestea cu 
ramifi cații în toate satele, stărue și ele cu multă dragoste și cu mult succes pentru adu-
narea mijloacelor cu cari să alineze suferințele celor din răsboiu și celor de acasă. Tot 
așa lucrează și alte reuniuni și societăți de ale Sașilor, așà că la ei, pe cari îi putem luă 
ca exemplu vrednic de imitat, și în împrejurările de față, inițiativele luate din partea 
societății sunt pornite și executate cu sistem, asigurat fi ind astfel și succesul, un succes 
cu care se pot mândri. 

Mai slab organizați, noi, fi rește nu am putut și nu putem face ceeace fac conlocu-
itorii noștri Sași. Dară totuș am putut vedea toți, cari urmărim cu interes și dragoste 
ceeace se petrece în vieața noastră publică, că și la noi s’a pornit o mișcare, adevărat 
mai unilaterală și mai puțin sistematică, însă totuș o mișcare folositoare ce trebuie ge-
neralizată, ca să poată fi  de un real folos atât pentru cei din răsboiu, cât și pentru cei 
de acasă.

1. Pentru ajutorarea celor din răsboiu: 
a) Trebuie să se facă o propagandă intensivă și grabnică în toate satele noastre pen-

tru colectarea de materii calde de iarnă: pănură de lână (albă ori neagră), apoi cioa-
reci și sumane mai puțin purtate, însă spălate și curate, de asemenea peptare de piele. 
Ceice n’au pe nimeni din casă la răsboiu și dispun de asemenea materii trebuie să-și 
țină de sfântă datorință a contribui cu ce pot. Este aceasta o faptă din cele mai crești-
nești. Aceia, cari își au în răsboiu pe cineva, vor trimite și ei pe seama aceluia suman, 
peptar, și cioareci pentruca să să se scutească mai bine de gerul iernii. 

În detaliuri nu vom întră cu privire la modul facerii colectelor și trimiterii acelora. 
Atragem însă și noi, cu această ocazie atențiunea publicului nostru, în deosebi a în-
vățătorimii noastre, asupra apelului adresat, sub titlul «Jertfa învățătorilor români», de 
dl Ioan P. Lazar, redactorul «Gazetei învățătorilor» din Șimleu, și îndemnăm pe toți să 
contribue spre scopul indicat.

b) Să se formeze în fi ecare comună câte un comitet pentru ajutorarea poporului, consti-
tuit sub controlul autorității administrative. Acest comitet să colecteze: bani, bucate, 
cartofi , poame, albituri, pansamente, materii calde de iarnă, haine, straie ș. a. O parte 
din aceste să se destineze pentru cei duși în răsboiu, altă parte, mai ales bucatele și ce-
lelalte articole de hrană, să se distribue între cei lipsiți din comună. Căci, să nu perdem 
din vedere, că lipsa o să devină foarte simțită pentru o mare parte a poporului nostru, 
în deosebi la primăvară, dupăce vedem, că acum prețul unor articole de hrană s’a ur-
cat cu 50—100% față de cum eră la începutul răsboiului. 
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2. De altă parte pentru ajutorarea poporațiunii mai lipsite din sate și orașe: 
a) Comitetul, de care am amintit în punctul precedent, va trebui să lumineze popo-

rul asupra favorului pus în vedere de autoritățile administrative, că, anume, agricul-
torii primesc sămânță împrumut dela stat, cu singura condiție ca la seceriș să dee maje 
metrică pentru maje metrică. 

b) Să stărue ca oamenii să întrebuințeze cât mai bine sumele frumoase ce le primesc 
pentru caii dați spre scopuri de răsboiu, cumpărându-și în locul acelora alte animale de 
muncă, ca să nu le rămână jugul pe jos. (Pentru caii cumpărați spre scopuri militare 
erarul dă la 200 milioane coroane). De altă parte numitul comitet să îngrijească ca și 
sumele, ce le vor primi oamenii noștri (K 6, pe zi) drept taxe de închinare pentru ca-
răle și caii, ce s’au recvirat pentru scopuri de răsboiu, de asemenea să le întrebuințeze 
pentru necesități reale, nu risipindu le; căci ne putem așteptă la vremuri foarte grele, și 
nu acum e vremea de a cheltui în mod ușuratic banii câștigați cu atâta trudă, chiar cu 
punerea capului. 

c) Dupăce a început să se iee dispoziții, ca și pentru scopuri militare să se întrebu-
ințeze în consum carne de oaie, comitetul din chestiune, între altele, ar fi  de dorit, să 
organiseze pe economi astfel, ca să și poată valoriza cât mai bine oile, punându-se în 
nemijlocită atingere cu comándele teritoriale militare. 

d) Comitetul va stărui să găsească de lucru pentru cei avizați la câștig, iar pe ceice, 
răzimându-se pe ajutorul dela stat sau al societății, nu ar voi să lucreze și s’ar deda la 
trândăvie, să-i amenințe cu perderea ajutorului de care benefi ciază. 

e) Unde e posibil să se întocmească, mai târziu, câte o bucătărie comună, de unde să 
fi e împărtășiți cu câte o mâncare caldă la zi cei mai lipsiți din locuitorii comunei, cari 
altfel în timp de mare scumpete, cum poate să urmeze, ar ajunge peritori de foame.

f) Acest comitet să încerce a da pomenilor, măcar în aceste vremuri grele, o destina-
ție mai bună decum este, peste tot, aceea care se practică în satele noastre. 

g) Nu poate fi  îndoială, că aceste comitete ar avea teren și posibilitate de a împie-
decà, pânà la un grad oarecare, și cămătăria de care umblă în ruptul capului a face uz 
oameni și consorții fără sufl et, tocmai în împrejurările cele mai critice, cum se pregă-
tesc acum. 

3. Multe ar mai fi  de zis, dară încheiem, deocamdată, cu un apel la băncile noastre, ca 
și ele să caute căi și mijloace de a porni o acțiune în interesul clientelei lor, b. o., unele 
asociindu-se în consorții pentru valorizarea productelor micilor proprietari, iar altele, 
mai ales cele din ținuturile muntoase și neproductive sau din ținuturile, unde produc-
țiunea a fost nimicită sau insufi cientă, să se asocieze în scopul procurării de producte 
agricole, pentru a scăpă poporațiunea de ruină și, poate, și de perire. Exemple de o 
asemenea acțiune nu ne lipsesc și nu avem decât să le urmăm.

Text preluat din Revista economică, Sibiu, an XVI, nr. 43, 24 octombrie 1914, pp. 419-
421; Revista economică, Sibiu, an XVI, nr. 44, 31 octombrie 1914, pp. 423-425. (Mihai 
Teodor NICOARĂ)


