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ŞTIINŢELOR NATURALE.
(Urmare).

prin combinare şi întregire împrumutată pot să ajungă
a constitui progresul general, căci numai prin acele
combinări ale părţilor ce au asemănare şi prin eli
minarea celor, cari nu sunt comune amăndurora, prin
întregirea şi rectificarea împrumutata a descoperirilor
singuratice, ele ntră in raport mai strins unele cu
altele ajutorând şi perfecţionăndu-se imprumutat.
;

In cele premergătoare am arătat însemnătatea
ştiinţelor naturale pentru desvoltarea spirituală a i n~
[ d i v i d j u l u i . Făcend acum un pas mai departe ne
'': vom încerca a arăta — earăşi numai in câteva t r ă| s u r i principale — influinţa lor asupra desvoltărei
spirituale a o m e n i m e i .
Compunendu-se omenimea întreagă din individii
omeneşti, desvoltarea spirituală a întregului va aterna
dela progresul ce '1 vor face particularii pe deosebi
tele terene, şi cu căt mai mulţi individi işi vor fi în
suşit o cuantitate mai mare de cunoştinţe folositoare,
cu atât mai mare va fi şi progresul întregului.

In etatea copilăriei individii ca şi popoarele sunt
sclavii naturei, ale cărei legi nu le cunosc. Insă as
tăzi un individ face aici o esperienţă sau descoperire
despre un proces oare care al naturei, mâne la alt
loc alt individ alta, cari punendu-se in combinare se
pot întregi şi adeveri imprumutat. îndată ce din aceste
două descoperiri deosebite după timp şi loc, s'a pu
tut combina in urma asemenărei sau neasemenarei lor o
invenţiune nouă, care se poate aplica l a alte multe
caşuri analoge, progresul câştigă un teren mai larg şi
o basă mai sigură. Ş i cu căt sporesce numărul des
coperirilor singuratice, cu atât sporesce şi numărul
combinaţiunilor intre ele, prin urmare şi progresul
societăţii, in mijlocul căreia s'a ivit ăntăi descoperirile
nouă. Astfel omul cu încetul ajunge a şi supune na
tura, al cărei supus era el mainainte, şi cu căt ome
nimea s'a cufundat mai mult in studiul naturei, cu
atăt cercurile de privire s'au lărgit şi se lărgesc tot
mai mult, contribuind l a înaintarea inteligenţei ome-,
nimei intregi.

:

Precum inse in desvoltarea individului, indepen
dent de intuiţiunea nemijlocită a lucrurilor, sau ca o
urmare a acesteia, se formează serii de idei nouă prin
combinarea ideilor odată ficsate in spirit, aşa şi in
desvoltarea omenimei, alăturea cu progresul, constituit
din progresele pai'ticulare, aflăm şi un proces de desvoltare, care este resultatul combinărei acestor procese
particulare intre sine. Acest proces, care se petrece in
spiritul omenimei, l-am putea privi ca un analogon al
procesului de abstracţiune, ce se petrece in mintea
individului, şi precum cest din urmă este de cea mai
mare însemnătate pentru desvoltarea spirituală a in
dividului aşa cel d'ăntăi este de mare importanţă pen
tru progresul spiritual al complecsului de individi, care
constitue omenimea. Ideile neclare şi neesacte ale in
dividului se clarifică si precisează prin comparare cu
alte idei sau cu realitatea; deasemenea şi progresele
particulare, invenţia nil j fi descoperirile felurite, numai

In desvoltarea individului o singură idea noua
poate sâ dea o direcţiune anumită cugetărei intregi
şi sâ producă un şir de concepţiuni, cari pot să cla
rifice o mulţime de objecte până aci intuneeate; de
asemenea in desvoltarea inteligenţei omenimei un ade
văr nou aflat prin studiul naturei poate produce o
schimbare radicală in intreg modul de cugetare şi
purcedere, poate să dea manifestărilor vieţei altă di
recţiune nouă, şi prin varietatea combinaţiunilor la cari
dă impuls poate să I&mcrsegcft şi. froptiSce terenuri,

cari privitorului superficial par a nu sta in nici'o legătură

terea de gravitaţiune. Aplicata la

cu acel adever. Ca zalele unui lanţ idea este legată de

vers, această esperienţa ne a servit la

Sdeă, descoperire de descoperire, adever de adever. Dar

taţiunei milioanelor de planete in j u r u l unui corp mai
mare, care servesce de

uşor cu privirea marea variabilitatea fenomenelor de pe

toate celelalte. Esperienţa despre estinderea

acest teren este de lipsă a privi pe

lor prin căldura generalisăndu-se ne a condus la con

deosebitele

şiruri de fenomene, ca aşa mai uşor să ne putem com

struirea termometrului şi la

pune o icoană clară despre cele ce voim a

de apă ca

cunoasce.

Drept aceea, urmănd ordinea naturală, vom privi mai

putere spre

dela un loc la altul.

de

esplicarea ro-

'deşi aceasta eadeverat,)totuşi pentru a putea cuprinde mai
rend

centru

corpurile din u n i 

atracţiune pentru
corpuri

întrebuinţarea vaporului

a transporta poveri

Esperienţa

colosale

despre refracţiunea

antei influenţaj ce studiul naturei a avut asupra des-

luminei ne a condus la construirea microscoapelor

voltărei priceperei naturei insaşi din partea omululi şi

teîescoapelor, cari ne au descoperit lumi

nouă

acolo,

apoi vom trece la privirea influenţei,

unde mai nainte nu eram dedaţi a vede

decât

golul

ce studiul natu

rei a avut asupra altor ramuri ale manifestărei

vieţii

şi lipsa totală de viaţă. Chemia

ne

arată

şi

composiţia

corpurilor şi ne spune tot odată că, toate corpurile cu

spirituale.

noscute, fie ele altcum cât
Cea mai nemijlocită influenţă ocuparea cu natura a
avut asupra desvoltârei ştiinţelor natur.de insuşi.

în

de deosebite

mentare, care nu ajunge suta.

ceputurile s'au făcut aici, ca şi pe alte terenuri prin

mentului oxigen, şi

privirea şi observarea objectelor

mia şi.a creat sie-şi base noue

singulare.

Cu

cât

cu mare claritate cele mai

jecte, cu atât a trebuit să se nască şi

ce se petrec in lume.

buinţa de a subsuma mulţimea

de

sub oare cari priviri

reducend variaţiunea

generale,

fenomene

ele

Prin descoperirea ele

a procesului de oxidaţiune,

inse mintea omului a ajuns a cunoasce mai multe obdorinţa şi tre

unele de al

tele, se compun numai din un număr de materii

şi a învăţat a

felurite procese

che

pricepe
chemice,

variate
Prin analisa chemicâ ea ne a învăţat că şi lumea

cea mare la vr'o căteva, puţine principii. A ş a s'a f ă 

organică, — plantele

cut cu putinţă a afla firul

din aceleaşi elemente ca şi cea neorganică, — mine-;

conducător

şi

a

înţelege

şi

animalele — sunt

compuse

mai bine fenomenele naturei, căci neavend a împrăştia

ralele—numai

atenţiunea noastră in

tră in combinare unele cu altele sunt aici altele ca in

o

miie

de părţi o

vom

con

centra in una, din care prin cugetare şi judecate
tem cunoasce şi

înţelege

ocuparea cu natura
diferitele
mica

sau

se

objeete

şi

mai

marea

toate

celelalte.

mărginise

a le

pune

lor

Pănâ

numai
in

a

pu

lumea neorganică. Tot chemia ne spune in ce consistĂ

când

procesul respiraţiunei fi asimilaţiunei plantelor şi ani

aduna

rend după mai

asemănare,,

a

malelor, cari procese sunt

condiţiunea

vieţei

tuturor

organismelor, şi cănd aceste procese sunt alterate prin

făcut

boale earăşi ea ne dă mijloacele, de cari se folosesc©

numai lucrul zilerului, care grăinădesce materialul din

arta medicală pentru de a delătura acele boale şi de

care măiestrul să iţzidească

casa.

ea

căt proporţiunile in cari elementele in

ce ea

fecte* âle organismului. Prin analisa spectrală. chemia

caută a cunoasce şi structura înternă, raporturile păr

Îndată inse

ne arată composiţiunea corpurilor cereşti celor mai de

ţilor organismului intră sine şi a

părtate, cari zac preste marginile intuiţiunei directe a noa

organismelor

cu altele, îndată ce ea nizuesce a produce

unele

insuşi

nomene analoge cu ale naturei prin experiment,
tând după căuşele şi legile din cari resultă
cari se

conformează

schimbările

fe
cău

şi

un corp solid înferbintat, când

trec prin

o prismă,

după

dau un spectru continuu, fără linii negre, ear cele dela

objectelor naturei,

un gaz inferbintat dau un spectru întrerupt prin linii

ocuparea cu natura a devenit in rolul măiestrului, s'a
i prefăcut in ştiinţă. Toate

stre. Observarea că, razele de lumină, ce provin dela

fenomenele

in

natură p e -

negre, ne invaţă a

cunoasce

composiţia

din

corpuri

solide sau din gazuri a planetelor şi negurelor din uni

trecendu-se după norme anumite, un adevăr nou ser-

v e r s . Această descoperire interesantă nu se mărginesce

vesce la cunoaşterea unui

de adevăruri şi

inse numai la chemie, ci ea ne dă desluşirile cele mai

cărămidă

interesante despre formarea pămăntului

precum din

cărămida

pusă

architectului alcătuesce
aşa

şi

spiritul

din

şir lung
preste

zidirile cele

mai

planul

pompoase,

adevărul nou înşirat de

adevă

rul deja cunoscut işi alcătuesce măreaţa zidire a

pri

virilor sale despre universul întreg.

chaotică.

Astfel

din

o

masă

descoperirile chemiei clarifică feno

menele vieţei plantelor şi animalelor şi

servesce pen

tru cunoaşterea şi studiarea multor fenomene ale ştiin
ţei ce se ocupă cu studiarea fenomenelor corpurilor,
adecă a fisicei.

Dupăce omul a făcut esperienţa eă, toate corpu
rile au tendinţa de a cade cătra locul-cel mai
căutat după

causa

acestui

fenomen

jos, a

şi o a aflat

in

atracţîunea corpurilor intre sine şi in general in p u 

Pe de altă parte earăşi, şi aceste
vesc a clarifica multe lucruri din
nele lor intră sine

insuşi.

dîscîpline ser

chemie

şi

fenome

Disciplinele batonica şi zoologia^ după ce timp
îndelungat s'au ocupat numai cu .constatarea şi cunoa
şterea formei esterioare, au făcut şi ele un pas însem
nat înainte, prin cercetarea după caúsele, cari produc
acele varietăţi in forme. Cu ajutorul unui instrument
fisical, a microscopului, ne este cu putinţă a studia
structura internă a diferitelor organisme, şi părţile lor,
ţinute pană aci ca compuse din o massă homogenă,
sub microscop se descompun in o mulţime nenumerabilă de părticele, aşa numite celule, cari fiecare pen
tru sine constitue un ce organic şi cu viaţă.
Acest
adevăr constatat mai antei la plante, incurănd şi a
aflat aplicare şi la animale. Prin studiare minuţioasă a
structurei organelor, ce compun corpul animal, am
aflat că şi corpul animalelor, asemenea ca al plante
lor, se compune din astfel de organisme elementare,
— celule — , cari prin combinaţiunile lor diferite pro
duc varietatea formelor şi prin combinarea fenome
nelor lor de viaţă produc aceea ce numim viaţa or
ganismului intreg. Pătrunderea mai departe in această
direcţiune ne a învăţat că, toate organismele, atât
plante căt şi animale, fíe ele mai tărziu cât de mari
şi de complicate, îşi iau începutul din câte o s i ng_u r ă celulă, din care prin divisiune se nasc mai
multe, cari împărţind apoi funcţiunile deosebite intre
sine constitue organismul aşa precum ni se infăţişază
in stadiul desvoltat. Studiul funcţiunilor earăşi ne a
arătat dependenţa lor dela structura organelor şi vice
versa, ne a descoperit corelaţiunile ce esistă intre di
feritele funcţiuni, şi studiul combinat al structurei, al
funcţiunilor, al formei esterioare, al raportului orga
nismelor intre sine ne a condus la unul dia resultatele cele mai însemnate ale ştiinţei timpului modern,
adecă la constatarea adevărului despre înrudirea tu
turor organismelor şi despre desvoltarea lor succe
sivă din începuturi mici, simple, şi neînsemnate — o
descoperire care este cunoscută sub numele de teoria
de descendenţă şi originea s p e t e l o r prin lupta pen
tru esistenţă.
Pecănd studiile aceste ne au condus la o cunoştere adeverata a orgunisaţiunei plantelor şi anima
lelor, ele nu au putut rernânea neaplicate şi la om,
mai vărtos din causa că, fenomenele vieţii şi consti
tuirea ¡corpului omenesc sunt identice sau aproape
identice cu cele ce le observăm la animale. Esperienţele făcute la animale despre contracţiunea muşchilor,
despre dependenţa cOntracţiunei lor, de contactul cu
nervii, despre influinţele agenţilor din afară asu
pra schimbărilor din organism, despre dependenta
şi raportul funcţiunilor spirituale de şi cu organismul
fisic, ş. a. m. toate aceste ^nemijlocit s'au aplicat şi
la om şi au clarificat in mod admirabil toate părţile
vieţii lui fisîce şi spirituale.

Cunoaşterea legăturei, ce esistă intră animale şi
plante a devenit şî mai profundă prin studiul embriologic, care cercetează după primele fase de desvoltare
ale organismului fisic al individului. Prin acest studia
pe de

o parte s'a constatat

că, toţi

fie plante fie animale, dimpreună cu

individii organici,
omul,

se

des-

'voaltâ din o singură celulă, numită celulă embrională
sau ou, ear pe de alta s'a arătat că, deosebitele

classe

şi ordini ale plantelor şi animalelor se desvoaltă după
typuri speciale de organisaţiune, proprie fiecărei classe
sau ordini şi diferite unele de altele. Acest

studiu de

embriologie, şi anume embriologia comparată, deşi este
incă o disciplină nouă in ştiinţa naturală, ne indreptăţesce la cele mai frumoase şi interesante resultate pen
tru cunoaşterea lurnei organice preste tot şi indeosebi
i •
^
a omului.
Mai departe earăşi studiul detailat al desvoltâreî
spiritului omului şi basat pe esperienţele anatomice şi
fisiologice,

aplicat ia animale ne a descoperit

o lume

nouă de cunoştinţe interesante despre viaţa spirituală
chiar şi a acelor animale, pre cari noi ne dedasem

a

le privi ca fără nici o viaţă spirituală.
Astfel zoologia a primit indărept o parte din Iu-'
mina, ce a revărsat ea asupra cunoaşterei organismu
lui 'omenesc, întocmai precum şi botanica s'a ajutorat
împrumutat cu- zoologia, cu chemia şi aceste earăşi cu
fisica, matematica şi astronomia.
Intră toate disciplinele ştiinţelor naturale aflăm
precum vedem, cele mai interesante raporturi, şi pă
trunderea in cunoaşterea legăturei ce leagă fiinţele
organice şi lucrurile neorganice o datorim s t u d i u 
l u i naturei, care mai" nainte de toate işi esercita influinţa sa tocmai asupra desvoltat-ei ştiinţelor naturale
insuşi.
(Va urma).
D. P. Barcianu

STUDII A S U P R A STĂREI NOASTRE
ECONOMICE.
III.
(Urmare).

S ă trecem la comerciu.
Omul are la disposiţie două mijloace
procura numeroasele obiecte, de

spre

a-şi

cari are trebuinţă :

sau le produce el insuşi

sau le primesce

in

dela

din urma mijloc

este aceea

alţi

oameni. Acest

ce numim transacţiune.

schir^b

In starea primitiva a

când

omul

nu

scurt

fie-care

caută

să

cine nu prevede multele greutăţi, ce ă*r intimpina pro

trebuinţă.

prietarul nostru fiind silit, până să se desfacă de toată

In această stare, diviziunea muncei şi cu

ea transac-

recolta produsă, sâ o transpoarte şi să o venda el în

ţiunile fiind foarte reduse sau lipsind cu

totul

este ajutat decât de

societăţii,

braţele sale,

producă singur aproape toate

obiectele

de

cbiar,

nu poate fi v o r b a de comerciu.

acolo, unde productele agricole au trecere. D a r

suşi in mic după trebuinţele consumatorilor împrăşti
a ţ i in toate părţile, el, care in loc să şi indrepte toată

Cu cele d'ănţei raze ale civilisaţiunei
idea proprietăţii, care pusa odată in

se ivesce

lucrare

fie-care se simte stăpăn pe roadele muncei

aşa,

sale,

că
face

pre oameni să producă unii un fel alţii alt fel de obieete

luarea aminte asupra celor ce se petrec pe moşie,
căuta să combine şi să afle

insuşi

şi altuia, negreşit că ar păgubi

trebuinţele

mai mult

ar

unuia

decăt

ar

profita petrecând timpul cu transportul şi distribuirea
Prin

această

proprii dănd prisosul acelor dela cari primesc in scbimb

grămădire de ocupaţiuni una de altă cu totul

diferite

alte obiecte, de cari au trebuinţă.

in aceaşi mănâ, arendaşului nu i-ar rămâne dettăt una

in cantităţi mai mari decum

reclamă

trebuinţele

lor

in mare şi apoi in mic a

productelor.

din două : sau că ar negliga profesiunea
Astfel s'a născut comerciui, care luând

alăturea

sivă a unei clase de oameni,

profesiunea

numiţi

sa

timp pentru a se pute desface cu dobândă de recolta
sa. In amendoue casurde profitul de pe moşie ar merge

sau

neguţători.

scădend.
Acest mare neajuns, ca să nu zicem

cea

şi

mai

comercianţi

Comerciui este legătura economică

specială,

cunoştinţe

esclu-

cu producţiunea şi consumaţiunea dimensiuni tot
largi, cu vreme el a ajuns a face

agricultura sau că nu ar ave indestule

mai p u 

mai

mult,

dispare indatâ ce pâşesce la mijloc comerciantul, care

ternică, care leagă împreună om ca om, popor cu po

se ocupă înadins cu ştiinţa comerciului combinând

por şi interesele intregei societăţi regulând trebuinţele

speculând cum şi unde se

materiale, egalisănd

dobândă, el, care face din aceste şi alte cunoştinţe de

preţurile productelor şi

dind nouele descoperiri precum şi

ideile

respăn-

de

înfrăţire

şi împreună lucrare până in cele mai îndepărtate

lo

pot

felul lor specialitatea vieţii

vinde

sale,

productele

curi. Deodată cu comerciui prosperează sau decade pro

văndă cu profitul său

ducţiunea agricolă şi industrială şi cu ea bogăţia pri

şi altora ; in vreme ce fabricantul şi

vată şi naţională. A r fi destul a suprima comerciui in

clipita, in care şi-au văndut productele

una din ţările civilisate pentru a o împinge iu

antului neavănd a se îngriji mai

puţini

ani in prăpastia barbariei.

mulţămirea

cui sâ

şi unora

agricultorul
lor

din

comerci

departe, pot se p e 

treacă tot timpul producend şi agonisindu-şi dibăcie şi

Precum industriaşii şi agricultorii aşa şi comer
cianţii muncesc cu scop de a realisa oare-care câştig,
care trebue considerat drept recompensă
viţiile ce ei fac societăţii

spre

cu

lucru firesc, v a şti

mai bine dela cine să cumpere, unde, când şi
şi

şi

distribuind

şi

pentru

ser-

punend

pro

cunoştinţe din ce in ce mai multe, fie care in

profe

siunea sa specială.
A m trece preste cadrul

studiului

nostru

voind

să urmărim toate foloasele directe şi indirecte, de care

ductele cumpărate la disposiţia consumatorilor. Aceste

comerciui este însoţit in

serviţii alcătuesc şi ele o verigă neapărată in

lanţul

ne mărginim a repeţi principiul economic de mai sus :

care

deodată cu comerciui prosperează sau decade produc

se ocupă cu producţiunea in mare, s'ar ocupa in ace-

ţiunea agricolă şi industrială şi cu ele bogăţia privată

progresului economic. Dacă d.
laş timp şi

cu vendarea in

e. un

fabricant,

mic avend

astfel a

poate cu sute şi mii de consumatori, distribuind
căte unul toate

obiectele produse,

incurcăndu-se

face

şi naţională. Agricultura, industria şi

unul

legate intre sine întocmai ca

in

tot felul de socoteli şi speculaţiuni până să afle şi să
înduplece pe toti acei, cari au trebuinţă de

obiectele

s a l e : aceste ocupaţiuni adese foarte complicate
să contribue la sporirea producţiunei

şi

a

necum

câştigului,

nici că se pot cugeta grămădite in manile unui fabri
cant, a cărui profesiune specială este producţiunea şi
nu comerciui.
Chiar şi un

viaţa economică.

De

aceea

comerciui

verigile

sunt

unui lanţ

aşa,

r ă cele două d'ăntei nu pot Înainta decât alăturea

cu

comerciui.
Punend acum aceste adevăruri faţă in
starea noastră economică de astăzi, este cu
a nu prevede

viitorul posomorit

căt timp inteligenţa noastră nu

ce ne
se v a

faţă

neputinţă

aşteaptă
fi

cu

smuls

braţele nepâsărei aproape complete, cu care

a

pe
din

privit

şi privesce chestiunea comerciului nostru cu totul îna
arendaş de

moşie

produce

recolte

poiat. Această nepăsare a mers până

a numai

cari adese nu află indestui consumatori in vecinătatea

chiar de mijloacele ce ar trebui aplicate

imediată şi cari prin urmare trebuesc vendute aiurea,

decadenţei

in cutare piaţă din apropiere sau

foarte neînsemnat eşte ameninţat

din

depărtare, pe.

totale, de care

comerciui
in

in

vorbi

vederea

nostru şi

timpul

mai

aşa
din

urmă. Chestiunea

comerciului

par a fi la noi două elemente

naţional şi

inteligenţa

eterogene,

cari nu au

Atâta şi mai mult nimica nu ştim să
inteligenţa noastră pe sama comerciului,
trebui să premeargă cu

a face unul cu altul.

sprijinul seu

fi

ea,

jertfit

care ar

moral

mai

cu

samă, de căte ori este v o r b a a face un pas înainte pe
Nu am voi totuşi să se zică, că invinovăţim

in

teligenţa fără temeiu ; de aceea precum am făcut vor

calea

progresului

economic,

unde

aparţine

şi

co

mercial.

bind de industrie aşa şi aici vom inşira in puţine cuviate puţinele jertfe aduse de

inteligenţa

noastră

cu

(Va urma)
D. Comşa.

intenţiune de a contribui la inaintarea comerciului.
începem cu „Asociaţiunea transilvană",
anul 1 8 7 1 a dat unui elev

dela scoală

care

iu

comercială un

ajutor de 6 0 fi. „Asociaţiunea a voit dar n'a avut de

comercială din Braşov s'a deschis in

toamna

unde cheltui o mai mare sumă pe sama comerciului",

anului 1 8 6 9 cu clasa primă şi cu 6 şcolari ordinari.

Planul

— este scusa indatinată. Dacă este aşa, atunci

de iveţăment s'a întocmit după academiele din Viena şi Pesta,

fie-ne

„Scoală

ertată întrebarea: cum stă cu s p r i j i n u l m o r a l ?

inse

Cine nu se sfiesce a spune

In scoală

adevărul n'are

decât

singur respuns: Asociaţiunea transilvană dela

înfiin

ţarea ei şi până astăzi nu a adus nici cea mai
j e r t f ă morală pentru inaintarea comerciului

un
mică

naţional.

Nu pretindem dela Asociaţiunea noastră minuni;
dori insă să vedem mai puţine frase
realisabile şi

mai

mai mult f o n d
asemene

multe
real

şi

proiecte

resultate

ţăment

nici

de îndrep

tare, împinge inteligenţa in o încredere oarbă şi chiar
mai vertos prin s i l i n ţ ă
urmărind fie-care şi
p r o g r e s u l

cu

închipuite,

şi r ă b d a r e

la

ţ e l e r e a l e şi p u t e r i l e

ci

muncă

toţii împreună acelaş

t r e p t a t , p o t r i v i t cu

scop:
Numai

aşa Asociaţiunea transilvană se v a apropia de

modificat

ineătva

dreptul

de

comerciului

misiu

pentru inaintarea

a adus inteligenţa djn Braşov, mai

de cănd cu înfiinţarea scoalei

speciale

de

comercială

română

prosperând din ce în ce mai

de

dincoace

tare, ea

cu

anul

trecut, cănd
căci s'a

scoală

acomodat

astăzi

este:

Keligia,

limba şi

aritmetica

comercială,

istoria patriei,

istoria universală

comercială, istoria naturală, merceologia, technologia,
física,

şi

chemia,

corespondenţa, contabilitatea, economia naţională, drep

tul cambial şi legea comercială."
„La

scoală comercială propun acum 8 profesori,

din

cari unii inse sunt aplicaţi şi la scoală reală."
„Iu anul 1 8 7 2 , cănd scoală a
solvat 3 s c o l a i i ; in an.

1873

fost

şcolari

completă,

2

an. 1 8 7 4 şcolari 3 ; in an. 1 8 7 5 şcolari 4.
înfiinţare şi pană astăzi

au

au

ab

(cetesce d o i ! ) ;

in

P r i n urmare dela

făcut cursul scoalei noastre co

merciale cu totul 1 2 şcolari. In

anul

acesta ( 1 8 7 6 )

se

află

i n ol. HI. comerc. 2 şcolari."
„Din elevii eşiţi din scoală noastră se află mai mulţi
aplicaţi la „Dacia"

din Bucureşti, ear unii

la

case

comer

D u p ă această espunere D-nul Mesoţa continuă

astfel :

ciale din Eomănia".

influinţat

comerciului la noi, nu pot să afirm.

asupra desvoltărei

Peste

tot

am

esperiat

ales

păuă acuma, că oamenii noştri nu înţeleg sau nu v o r să în

comerciu.

ţeleagă însemnătatea unei culturi, universale pentru comercia-

Din nenorocire insă, in loc de a vede această singură
scoală

in

publicitate,

„ C ă scoală aceasta a r fi

insămnată

absolvat

literatura romană, magiară, germană şi francesa, matematica,

nea frimoasâ, ce şi-a propus să împlinească.
O jertfă mult mai

cari au

intru toate după regulamentul pentru scoalele comerciale se

trebuin

disponibile.

s'a

noastră a căpătat

prin declamaţiuni şi frase pompoase, cari in loc de a

merite

mimai un curs de 3 ani.
acei

succes gimnasiul sau scoală reală inferioară. Planul de i n v e -

distribuirea de bani. Căci nici odată literatura şi cul

mândrie asupra proprielor sale

primesc

ne-

pe încasarea şi

mijloacele

s'a stabilit
se

cundare esmis de ministeriul r. ung. de instrucţiune publică.

am dori să vedem punendu-se un mai m a r e

arăta neajunsele reale şi apoi

4 ani

Planul de inveţăment urmat

practice,

tura unui popor nu s'a ridscat simplu prin bani,

de

comercială

am

şi mai puţine forme goale,^de

p r e ţ pe s p r i j i n u l m o r a l decăt

in loc

de Carpaţi

a fost şi este

atât de puţin cercetată, incăt astăzi chiar şi

esistenţa

mai departe a ei a devenit indoelnică. *)

lişti.

Ei socotesc că este destul să cunoască

nismul contabilităţii pentruca să se facă

simplu mecha-

neguţători mari. De

aceea chiar neguţătorii din Braşov nu-şi dau copiii la scoală,
comercială, fiind că le este prea mult
4 clase gimnasiale şi apoi 3 clase

ca

aceştia să

comerciale;

in

inveţe

vreme ce

ei pot să-şi însuşească contabilitatea in un an l a un contabil
practic fără să-i ceară altă pregătire decăt

numai cetirea

şi

s c r i e r e a . Din acei cari au absolvat la noi cei mai mulţi sunt
*) D-nul dir.

D r . I. Meşota a binevoit a ne respunde

tolă l a mai multe

întrebări privitoare la

intr'o

scoală

epis

din B r a ş o v . In aceeaşi epistolă amintitul Domn n e - a î m p ă r t ă 
şit şi unele păreri mai mult p r i v a t e . Obiectul din
fiind totuşi de interes pentru ori eare inteligent

tineri dela sate şi căţi-va din Eomănia".

comercială
chestiune

roman, cre

acum

al

scoalei

noastre comerciale nu stă i n proporţie cu spesele

„Fiind

dar

că resultatnl de

pană

şi

ostăne-

lele, am ajuns la idea să o casăm şi in locu-i

să

înfiinţăm

dem a nu trece de indiscreţi publicând cuprinsul epistolei in

o scoală reală superioară, care bine cercetată a r puté pregăti

aproape toată întinderea lui.

a u numai pentru comerciu, ci totodată şi pentru politechnică''.

CĂTEVA TRĂSĂTURI GENERALE

clinice se află pe unul şi acelaşi esemplar al
ele se numesc m o n o i c e ,

din
VIAŢA

plantei,

iar fiind împărţite pe doue

esemplare iau numirea de d i o i c e.

PLANTEI

Prin vent, dar mai ales prin insecte, cari atrase
de nectarul florilor vin iu atingere cu organele sexu

(Sfârşit)

ale a le plantei, polenul

se

transpoartă din authere

pe stigmă, unde cuprins de o materie lipicioasă mână
Materiile nutritoare, ce intră din afara in plantă
sunt coniposiţiuni chemice
Din

acest fapt am

poté

foarte bogate
conchide,

plantei, care se alcâtuiesce

din

că

in
şi

oxigen.
substanţa

aceste materii nutri

ţi» are, ar fi foarte bogată in oxigen.

ou.

Din celulele, din cari este format oul, una se desvoaltă
cu deosebire;

această

celulă

se

numesce

celula

e m b r i o n a l a . Prin atingerea tubului polenului

cu

celula embrionala s'a desevârşit fruptifieaţiunea şi em

aproape cercetare ne dovedesce, că materiile ce com

brionul, care este începutul unei plante nouă, se des

pun substanţa plantei tocmai din contră sunt

voaltă.

Vedem

o mai

la

de

unele chiar lipsite de oxigen.

Insé

un tub, care, trecend prin stil, străbate până

serace,

dar şi

numai

încape despre aceia nici o îndoială că, materiile
tritoare, prefăcendu-se in insuşi substanţa

plantei,

a suferi o preschimbare însemnată şi anume

ele

composiţiuni chemice bogate in oxigen devin
siţiuni chemice

serace

in

oxigen.

Şirul

schimbă in substanţa plantei se numesce

au
din

compo-

proceselor

multe şi varie, prin cari materiile nutritoare se

De regulă aflăm însuşirile plantei materne şi la

nu

pre

asimila-

planta fîliă, inse de

in părţile verdi

a le plantei şi numai sub influenţa luminei
Deoaiece productele asimilaţiunei

sunt

cu

soarelui.
mult

mai

serace in oxigen, ca materialul ei, resulta că ea

tot-

lui superfluu. A t ă t respiraţiunea, care, precum ştim,
inspirarea

genului si espirarea acidului carbonic, căt şi

oxi

asimila

ţiunea, contribuesc la crescerea şi desvoltarea plantei.
des-

voltărei, planta dobăndesce capabilitatea inmulţirei adecă
produce fiinţe semine ei.
acest scop se numesc

Organele, care servesc spre

or gane

sexuale

sau

organele

reproducţiuneî; limbagiul popular Ie numesce
care ni

se

presenta

trece preste limitele
avénd mai ales
mai

desvoltat,

in
a

sistemul sexual
acestui

al plantelor ar

tractact.

vedere plantele

sub

Ne

mărginim,

cu un

descrie in liniamentele

organism
principale

funcţiunile organelor sexuale.

bâtesci şi femeesci. L a plantele cu un

sexuale bârorganism

mai

desvoltat organul sexul bărbătesc este a n t h e r a, in
şi cel femeesc o v a r i u l ,

in care este situat o u l . Dacă in una şi

Facultatea plantelor a se acomoda

in

căt

este

cu putinţa jurstărilor locale, adecă a dobândi cu timr
pul însuşiri noue, deosebite de a le

plantei

materne

este de mare însemnătate.
L a toate

fiinţele

organice

vedem,

câ fie

care

individ are tendinţa, a-şi susţine cu ori ce preţ viaţa.
Din această tendinţă obştească resultâ o luptă
nuă pentru esistenţă. In această

individi v o r învinge) cari v'or fi mai
şi

mai

resistenţi;

conti

luptă, totdeuna

acei

bine

desvoltaţi,

se

prăpădesc.

cei slabi

Planta prin facultatea sa a varia, adecă a se acomoda
imprej urărilor, sub care trăesce, se v a pute lupta cu»
mai mult succes in

contra

influenţelor

esterioare

şi

contra semenilor sei.
Privind o livadie,

care

este reu g r i j i t â p flora

livedei va fi caracterizată mai ales prin muscbiu,
nuncule, rogoz, euforbii şi altele

asemeni.

ra-

Numai ici

colea vom vedea căte un fir de earbă, carea aflănduse in

condiţiuni nefavorabile ni

se înfăţoşează

esterior schimbat. Cultivând livadia şi

cu un

îngrijind pen

fiind inse

tate numai organele bărbătesci sau numai
esci floare se numesce d i c l i n i c â .

fără de a semăna ceva, vom vede câ

din

an in an

numerul ierburilor cresce, muşchiul ce acoperea
inainte mai întreaga suprafaţă a livedei,

dispare

preunâ cu rogozul, euforbiile etc. şi flora in

maidin

decursul

mai multor ani se schimbă cu totul.

aceaşi floare

se află ambele sexe represéntate, planta sau floarea
se numesce h e r m a f r o d i t â ,

filiă

tru condiţiuni favorabile crescerei plantelor folositoare

La toate plantele deosebim organe

care se formează p o l e n u l ,

Dacă

însuşiri, cari nu le am observat l a ' p l a n t a m a t e r n ă . —

de r e 

gulă „flori". A descrie multele şi varíele forme,

planta

o clima, ce se deosebesce de clima şi pamentul in care

mai tari
Ajunsă la un stadiu anumit al crescerei şi

că

maternă.

a trăit planta maternă vedem ivinduse la planta

deunâ se manisfestă in afară prin eliminarea oxigenu
decurge ziua şi noapte şi consistă in

ori observăm,

d. e. planta filiă ajunge a trai intrun pament sau sub

ţ i u n e. Esperienţa şi cercetările învăţaţilor au dove
dit, că asimilaţiunea decurge numai

multe

filiă se deosebesce incătva de planta

represén
cele

feme

Dacă florile di-

Nu este numai
plante

in

o

intemplare

dacă

vale, ca in munte, altele pe

dealuri, altele pe părnent cleios,

aflăm

alte

şesuri ca pe

ca pe păment

nesi-

pos, altele sub o climă caldă ca sub o climă rece, ci

este resultatul luptei pentru esistenţa,
in intreg imperiul plantelor.

Acea

ee

se

petrece

plantă domină te

lucrare legea de stat pentru pensionarea inveţătorilor,
îndatorând şi pre învăţătorii noştri

confesionali a

renul, care se poate acomoda mai uşor şi mai ingrabă

anuncia cu documentele lor învăţat ore s ci

împrejurărilor locale.

politice, pentru purtarea evîdinţiei

Din toate, ce le am espus până

aci

vedem

că

planta, începând de la viaţa embrională pană la
ducerea fructului şi

a

semănţei

este

supusă

pro

legilor

Este timpul

suprem

secuenţele legeî
învăţătorilor.

creşterea

plantelor,

dacă

care se

voiesce

a

ocupă

cu

lucra mănă

in

mănâ cu natura pentru realisarea scopurilor sale,
neaperatâ trebuinţa de cunoştinţe

despre viaţa

tei. Numai atunci v a fi el in stare a
şi bune dacă v a

cunoasce

produce,

organismul

v a şti ce materii nutritoare trebuesc

multe

plantei,

le

generale

project de regulament

de

cunoştinţe,

adeseori v a lucra in ne

acesta

un

Cu privire la inveţâmentul obligatoriu s'a urmat

Dacă insă nici pedepsele

cultorului aceste

stat pentru pensionarea

şi in anul acesta cu toată rigorositatea, şi unde a fost

rit, pentru care muncesce el zi de zi.

agri

de

pentru pensionarea învăţători

primesce, cum le asimilează şi le preface in rodul do
Lipsind

în

lor noştri confesionali.

dacă

plantei, cum

pentru

Senatul şcolar a compus spre scopul

are
plan

se aduce şi pune in lucrare

văţătorii noştri confesionali, spre a nu ajunge sub con»

condiţiuni

Agricultorul

organele

despre pensionare.

şi din partea noastră o lege de pensiune

naturei, şi are lipsă pentru indeplina ei desvoltare de
anumite.

a

la

se

lipsă

s'a impus

chiar

pedepse

impuse

corespunzătoare.

pentru absenţii

scoală nu şi-au avut efectul lor, este de a

de

se atribui

priceperea sa chiar in contra naturei şi totdeodată in

nu atăt indolenţei poporului nostru, cât mai mult stă-

contra scopurilor sale ; in loc de recolte

rei celei misere, in care se află poporul in mai multe

v a remane

îmbelşugate,

cu munca zadarnică şi cu şuri şi mâgăzi-

nurî goale.

părţi. Consistoriul

Eugen Brote.

pentru lenevirea in
nostrii

Din raportul SCOlar al consistoriului cătră sinodul
archidiecesan

gr.

or. din

Sibiiu

estragem următoa

rele date de interes.

pedepse,

cercetarea scolei, dela

creştinii

întrebuinţeze

scoale confesionale, pentru

in

folosul

respectivelor

procurarea recuisitelor

si
de

intrat in
In decursul

Multe piese privesc mai ales instituirea gradine
lor de scoală, pensionarea învăţătorilor şi evidenţa absentărilor dela scoală. Căt pentru grădinile de

scoală

consistoriul a privit

dintre

cesţiunea aceasta ca una

cele mai însemnate ; a esmis deci circulare dănd
veţătorilor noştri instrucţiunile de lipsă
atâror grădini. Consistoriul amintesce

la
in

in

Esamen de cualificaţiune

deosebi

cu

de

scoale

oficiolatele

au

depus

20

învăţă

de invăţâment.
29

inşi;

cu

10

Un învăţător s'a amovat din oficiul seu

pe cale

disciplinară.
Numerul profesorilor la institutul

instituirea

dîecesan din partea inspectoratului, regesc

pedagogico-teologic este de 7.

archidiecesan

Numerul Elevilor 1 7 0 .

Numerul profesorilor gymnasiului

nostru român

din Braşov este 1 4 ear al şcolarilor 1 8 3 .

po
Gymnasiul din Brad are 5 profesori şi 5 1 şcolari.

litice spre acuirarea şi îngrădirea pământurilor gradi
pentru pensionarea inveţătorilor,

consistoriul, provocat de inaltul

an s'a instituit

mai mulţi ca in anul precedent.

loc sprijinul dat consistoriului archi-

din fondul regiu, care a intrevenit la

acestui

tori la diferitele institute confesionale

toriale au fost 5 5 0 , ear restul curenţii.

Incăt

se

ca

aparatelor necesarie de inveţăment şi cumpărarea

resortul senatului şcolar 1 2 0 0 piese; dintre cari meri-

plăcere la acest

să

districtuale de

scoşi

cărţi pentru şcolarii lipsiţi de mijloace.

In decursul anului sinodal 1 8 7 5 [ 6 au

nei şcolare.

prin inspectoratele

scoală a purtat de grije, ca banii

regim a i face cuno

Scoalele reale din Braşov de 3 clase au 6 1 şco
lari ; eară cele comerciale 1 4 ,

scut de voesce a înfiinţa un fond propriu de pensionare
a învăţătorilor noştri confesionali, in conformitate
celelalte consiştorie dela A r a d şi Caransebeş
clarat cătră inaltul regim, că archidiecesa

Profesori Ia cele reale şi comerciale sunt 1 0 ,

cu

s'a de

voesce

înfiinţa un fond propriu pentru învăţătorii sei

a-şi

Scoale populare capitale sunt 1 3 ; dintre cari de
copii 1 0 , ear de copile 3 .

confe
Numerul şcolarilor din clasele

sionali *).

popolare capitale

este peste totu de 2 7 6 2 .
înaltul

regim unguresc

din parteşi a

şi pus in
Obligaţi a. umbla l a

*) După cum cetim in raportele sinodale din

anul

curent

cis in privinţa aceasta a se crea un fond comun
nare pentru inveţătorii din întreaga metropolie.
nea conclus s'a luat la A r a d şi Caransebeş.

s'a

de

de

pensio

Tot

aseme

scoală

dela 6 — 1 2 ani

fost:
copii . . . .
copile . . :

34,387 )
27,350 j

M
b l

„„„
>
i 6 i

au

delà 1 2 — 1 5 ani

In termin mijlociu vine pe un învăţător un sa
lar de 1 2 0 fi. v. a.

14,089
11,152

copii .
copile

25,241

Nnmerul celor obligaţi a cerceta a fost
dară

86,978.

NOTIŢE.
Aparat pentru studiarea raportului

Umblători

Ia

Semestrul
dela

scoală.
I.

6 — 1 2 ani
copu
copile,

36

I >

lf'287

619

dela 1 2 — 1 5 ani
copii . . . .
copile . . .

4,756
3,941

J
j

8

>

b 9 7

45,316
Apraope jumătate din cei obligaţi dară nu au cer
cetat scoală.
Semestrul

II.

dela 6 — 1 2 ani.
copii . . . .
copile . . .

18,312
12,127

à 0

>

2 à

^

dela 1 2 — 1 5 ani
copii . . . .
copile . . . .

3,761
3,176

6,937
37,176

In Semestrul al II. a scădut
şcolarilor preste tot cu 8 , 1 4 0 .
E a r ă in. percente se
ţiune:

aşa dară

numeral

arată următoarea propor-

Au frecuentat scoală
Semestrul

I.

dela 6 — 1 2 ani

59<y

dela 1 2 — 1 5 ani . . . .
Semestrul

.

„

34-4 „

II.

dela 6 - 1 2 ani

49%

12-15 „

Ear preste tot au frecuentat scoală
învăţători aplicaţi sunt : .

.

.

.

intre

corp st

spirit. Chestiunea raportului intre organismul fisic şi
intre spiritj a ocupat pre cugetătorii cei mai adănci
ai tuturor veacurilor. Cu toate aceste ea este incă de
parte de o deslegre mulţămitoare. Teoriile singure nu
ne v o r duce la scop, numai observarea necontenită şi
e s p e r i m e n t u l v o r fi in stare să ne clarifice acel
raport.

52»/.,

Este cunoscut că, organul prin care se manifestă
lucrarea spiritului sunt creerii şi preste tot sistemul
nervos, dacă deci ne v a succede să privim inlăuntrul
oficinei creerilor, putem să aşteptăm că, ne va şi suc
cede a esplica mai bine viaţa spirituală. Tocmai aici
inse pare a zace greutatea. C u m s ă v e d e m
noi
c r e e r i i l u c r â n d ? Eespunsul la această intrebare,
nu este uşor, dar nici imposibil al da. Cu ajutorul
unui aparat interesant, a cârui descriere ni o face
„ A u s l a n d " in Nr. 6 a. c , pare a ni se deschide
calea pentru o studiare esactâ a lucrârei creerilor şi
prin urmare a fenomenelor spiritului. Acel instrument
interesant se numesce „V o 1 u m e t r u", şi s'a Con
struit mai antei de Dr. Messo din Turin spre a mesura schimbările volumului diferitelor părţi ale cor
pului oamenilor şi animalelor vii. Aparatul este com
pus din un cylindru de sticlă sau metal, cu care
stă in legătură o ţeve strimtă de sticlă, Oylindrul se
umple cu apă curată sau mai bine colorată pănâ l a
începutul ţevei celei strimte. Introducând acum in cylindrul umplut cu apă un corp al cărui volum să
schimbă, d. e. un braţ, pricior etc, şi incheiând bine
vasul, aşa ca apa să nu poată curge pe delături, vom
observa că fluiditatea se suie sau scoboarâ in ţevea
cea strimtă, după cum cresce sau decresce volumul
corpului din cylindru. Crescerea sau decrescerea v o 
lumului unei părţi a corpului inse este condiţionată
prin intrarea in sau eşirea sângelui din organul r e s 
pectiv. Observând noi acum lucrarea aparatului după
ce s'a introdus intr'enşul d. e. un braţ, vedem o ne
contenită suire şi scădere a columnei de
fluiditate
din ţevea cea strimtă. Această oscilare este o .urmare
a pulsărei inimei şi a procesului de respirare, cari
mănă sângele prin trup. Diferenţa intre suire şi scă
dere nu este mare, pănâ când objectul observărei se
află deştept şi in linişte.

917.

Scoli

747

Salariul cel mai mare invăţătoresc e de

8 0 0 fi.

( V a urma).

