PRIMA REUNIUNE DE AGRICULTURA
LA ROMANII TRANSILV ANENI

de la 1848 a fost urmată de puternice transformări în
a Transilvaniei, făcînd posibilă apariţia unor preocupări
constante în sînul burgheziei transilvănene, privind problema ridicării nivelului
agriculturii şi în special a sprijinirii gospodăriei ţărăneşti. De abia desprinsă din
mijlocul marii mase a ţărănimii, burghezia românească transilvăneană avea cu
aceasta aspiraţii politice şi sociale comune. Burghezia română era conştientă că
numai cu. ajutorul ţărănimii şi în măsura în care o putea antrena la acţiune,
prin reforme social-democratice, va putea să-şi lărgească baza politică şi de
Perioada

viaţa

revoluţiei

social-economică

clasă 1.

Burghezia română a criticat legislaţia agrară a celei de a doua jumătăţi a
secolului al XIX-lea, dar a şi preconizat şi încercat să modifice această legislaţie,
urmărind îmbunătăţirea stării ţăranului român şi atragerea maselor ţărăneşti în
jurul programului său naţional-politic. De aici înainte, orice memorii, petiţii sau
proteste cuprindeau în contextul lor şi problema ţărănească. Sînt subliniate în
presa vremii slăbiciunile legislaţiei agrare de la 1848, prevederile patentelor din
1853-1854, cu care prilej Ioan Puşcariu publică cartea Comentariu la pre înalta
patentă din 21 iunie 1854 pentru Ardealu. Mai tîrziu Dieta Transilvaniei, convocată la Sibiu la 1 iulie 1863, aduce din nou în discuţie problema ţărănească.
Naţiunea română reprezentată aici într-un mod mai corespunzător prevedea, ală
turi de alte puncte, îmbunătăţirea situaţiei materiale a poporului român 2•
O atitudine hotărîtă a luat burghezia română şi faţă de legea LIII în legă
tură cu reglementarea raporturilor neclarificate dintre moşieri pe de o parte şi
ţăranii urbarialişti şi jelerii urbariali pe de alta, precum şi faţă de legea LIV,
care stabilea modalitateµ răscumpărării pămînturilor aşa-numite defrişate, prezentîndu-se caracterul reacţionar al acestor legi chiar în cadrul parlamentului
ungar de la Budapesta3 •
Demnă de amintit este atitudinea burgheziei române şi faţă de proiectul de
lege din 1880 privitor la rezolvarea definitivă a· problemelor litigioase urbariale.
De altfel, Iosif Sterca Şuluţiu remarca pe bună dreptate că cei aproape 100 de
avocaţi români, dintre care mulţi au studiat cu bani grei adunaţi de la pdt)orul
român în diverse fonduri, ,,să mai facă şi ei ceva pentru el"". El arăta că este
necesară o conferinţă
avocaţilor, aceştia avînd materiale documentate şi reale,
bune pentru întocmirea unui memorand.

a

1 S. Retegan, Structura social-economică a burgheziei româneşti din [Transilvania în anii
regimului liberal, în ActaMN, VIII (1971), p. 276-278.
2 Idem, Problema agrară în dezbaterile dietei de la Sibiu, în AIIC, XI (1968), p. 279-290.
3 I. Kovacs, Desfiinţarea relaţiilor feudale în Transilvania, Cluj, 1973, p. 139.
4 Critica noului proiect de lege agrarie, în Observatoriul, nr. 16 din 23 februarie/6 martie 1880,
p. 61.
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în 28 martie 1880 a avut loc la Cluj o conferinţă la care au participat 10
care au dezbătut proiectul de lege, stabilind motivele şi principiile care
să servească de bază la un proiect de memorand împotriva lui. Acesta urma să
fie dezbătut într-o conferinţă a tuturor juriştilor români care se interesau de
soarta ţăranilor transilvăneni, a căror existenţă era periclitată de acest proiect
de lege. Ioan Raţiu şi Aurel !sac au fost însărcinaţi cu convocarea conferinţei
pe data de 11 aprilie la Sibiu\
In şedinţa din Sibiu, ţinută în localul Astrei, s-a ales o comisie din 9 membri.
ce urmau să propună proiectul de memorand pînă la şedinţa a doua, din 12 aprilie. în această zi, Ioan Raţiu, în calitate de raportor, citeşte proiectul de memorand, urmat de interesante discuţii pe marginea lui. S-a hotărît să se de::
forma unei petiţii care să fie adresată parlamentului ungar, cerind respingerea
proiectuluj de lege, iar în cazul că se va întocmi un nou proiect de lege, să se
ia în considerare şi cererile expuse în petiţiunea jurisconsulţilor români din
Transil.vaniaG.
În memoriul juriştilor romani cu pnv1re la acest proiect de lege se arăta că:
„Noi studiindu-l cu deamăruntul, ne ţinem de datorinţă... a desfăşura toate
motivele de drept, economie naţională şi politică cari pledează contra lui. Pentru
că, dacă proiectul, cu desconsiderarea acestor motive, ar deveni lege, sîntem convinşi că nu numai ar duce la sapă de lemn pe cea mai mare parte a foştilor
iobagi, ceea ce nu poate fi în interesul bine priceput . . . Această convingere a
noastră se bazează pe o experienţă de mai mulţi ani, pe cunoştinţele ce ni le-am
cîştigat prin un studiu serios al causelor urbariale, şi pe însăşi praxa pe acest
teren, căci ca apărători ai foştilor iobagi mai în toate cauzele urbariale ne aflăm
în atingere zilnică cu ei, - noi pricepem şi cunoaştem interesele lor" 7 •
avocaţi,

Gînditorii progresişti români au căutat ca prin promovarea unei literaturi
economice să ridice nivelul de cunoştinţe al ţărănimii, prin intermediul acesteia
punînd-o în, contact cu realizările şi noile descoperiri ale economiei moderne.
Un mijloc de atingere a acestui scop îl vedeau ei şi prin crearea de asociaţii
(reuniuni) agricole. Ideile asociaţionismului erau prezente în publicistica şi gîndirea economică românească transilvăneană din a doua jumătate a secolului
trecut, urmărind punerea bazelor unei organizări economice moderne cît mai
temeinice la sate, înaintată, prosperă şi independentă8 • Astfel, că mai bine de
două decenii s-a militat pentru necesitatea creării asociaţiilor de agricultură la
români, dorind adaptarea lor la cerinţele şi nevoile vieţii social-economice din
Transilvania.
Ideea înfiinţării unei asociaţii agricole a prins viaţă de abia în 1881, cînd
mai mulţi intelectuali români şi fruntaşi politici s-au hotărît să pună bazele unei
reuniJ.mi agricole pentru românii din Transilvania. In urma adunării ţinute în
Casina romana din Sibiu, în luna septembrie 1881, s-a constituit un comitet' provizoriu şi unul care să redacteze statutele, ce urmau să fie înaintate Ministeru5

Conferinţa

juriştilor

din Cliij, în Observatoriul, nr. 24 din 22 martie/3 aprilie 1880,

p. 93.
Observator.iul, nr. 27 din 2/4 aprilie 1880, p. 105.
Petiţiunea juriştilor români din Transilvania prezentată camerei deputaţilor în şedinţa
din 20 aprilie în cestiunea referinţelor urbariale, în Telegraful român, nr. 47 din 19 aprilie 1880,
p. 186.
8 N. Cordoş, Preocupări de organizare a unor reuniuni agricole la românii transilvăneni,
în secolul XIX, în Terra nostra, II (1971), p. 335-344.
6

7
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lui de Interne al Ungariei. La 1 mai 1883, statutele, traduse şi în limba maghiară,
au fost înaintate magistratului din Sibiu. care la 8 iunie 1883 le-a trimis Ministerului de Interne spre aprobare. Prin răspunsul dat la 25 august 1883 de
către Ministerul de Interne, se arăta că sfera de activitate a reuniunii trebuie
limitată la teritoriul comitatului Sibiu. Iniţiatorii recurg la o adresă temeinic
motivată, care ia din nou calea spre Ministerul de Interne în anul 1884. Şi de
această dată, prin răspunsul din 27 iunie 1885, nu se aprobă înfiinţarea reuniunii
pe înt.reaga Transilvanie, ci numai pe teritoriul comitatului Sibiu. În 11 august
1885, Comitetul provizoriu însărcinat cu formarea reuniunii hotărăşte dizolvarea
sa şi în septembrie, printr-o dare de seamă publicată • în presă, se anunţa nereuşita acţiunii! 1 •
Deşi acţiunea din anii 1881-1885 nu şi-a atins scopul, iar planul iniţial.
conceput la scară mare, nu s-a putut realiza, nu s-a abandonat complet ideea
înfiinţării unei reuniuni agricole. De atunci şi pînă la începutul anului 1887,
,, ... ideea înfiinţării unei reuniuni agricole a fost din nou şi cu înteţire sulevată
[ridicată] în cercuri private, necesitatea fiind mai presus de 01-i"ce îndoială" 1".
Şi fiindcă cercul de competenţă trebuia mărginit la comunele din comitat, iniţia
torii mişcării au convenit în urma mai multor consultări să treacă la înfiinţarea
unei reuniuni agricole în comitatul Sibiului. Redusă la dimensiunile unui singur
comitat, o asemenea reuniune avea ş_i aşa importanţă, mai întîi prin impulsul
ce urma să-l dea agriculturii de aici şi apoi ca exemplu şi pentru ceilalţi români 11 •
La 3 ianuarie 1887, din iniţiativa lui Eugen Brote, Demetriu Comşa. Partenie
CoSlm.a, Alexandru Lebu, Ioan de Preda şi Iosif Sterca Şuluţiu se convoacă
adunarea generală de constituire provizorie a . Reuniunii române de agricultură
din comitatul Sibiului, pentru duminică 9 ianuarie 1887, orele 11, în localul
Societăţii de lectură din str. Cisnădiei nr. 7 12 . La 29 ianuarie 1887 au fost elaborate sbtutele reuniunii, ele fiind semnate de Eugen Brote ca preşedinte şi
· de Demetriu Comşa ca secretar. Autorităţile maghiare le-au aprobat de abia
prin adresa din 30 noiembrie 18871:1•
Concret, la înfiinţarea reuniunii se trece în cursul anului 1888 14 • Ziarul „Tribuna" anunţa că adunarea generală de constituire a Reuniunii române de agricultură din comitatul Sibiului se va ţine în sala de şedinţe a comitatului în ziua
de 28 februarie 1\ Adunarea a început cu discursul preşedintelui Comitetului provizoriu, Eugen Brote, care arăta că deşi a dorit ca toţi românii din monarhie
să fie primiţi în acest locaş, guvernul ţării a condiţionat recunoaşterea reuniunii
de restrîngerea activităţii asupra teritoriului acestui comitat. El sublinia că s-au
primit şi aceste condiţii, pentru că scopul era acela al progresului agriculturii,
fie el pus în lucnre şi într-un colţ de ţară, arătînd că este necesar ca ţăranii

Ibidem.
Tribuna, nr. 295 din 24 decembrie 1886/5 ianuarie 1887, p. 1179.
11 L. Boia, Eugen Brote (1850-1912), Bucureşti, 1974, p. 62.
12 Tribuna, nr. 295 din 24 .decembrie 1886/5 ianuarie 1887, p. 1179.
13 Statutele Reuniunii române de agricultură din comitatul Sibiului, Sibiu, 1888.
14 O prezentare a activităţii acestei reuniuni pînă la primul război mondial, în afară de articolele ocazionale din presa vremii şi rapoartele anuale tipărite sub formă de broşuri separate,
s-a făcut şi în lucrările: Gh. Dragoş, Cooperaţia în Ardeal, 1933; V. Cilibia, Gîndirea cooperatistă în secolul al XI X-lea în România, în Probleme economice, 1969, nr. 3, p. 78-88;
N. Dobrescu, I. Kovacs, Activitatea social-economică a „Reuniunii române de agricultură"
din comitatul Sibiului (1888-1918), în Studia, 1975, p. 51-67.
15 Tribuna, nr. 35 din 14/26 februarie 1888, p. 138.
9

10
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români din alte comitate să urmeze exemplul sibienilor, înfiinţînd şi ei reuniuni
de agricultură. Numai în acest fel se va realiza scopul comun 16. Simion Popescu
şi Alexandru Lebu au fost însărcinaţi cu primirea taxelor de la cei înscrişi. După
alegerea comisiei de autentificare a protocolului adunării constituante, Demetriu
Comşa a dat citire raportului Comitetului provizoriu despre activitatea sa.
La această. adunare s-a ales următorul comitet: Eugen Brote ca preşedinte,
Ioan de Preda ca vicepreşedinte, precum şi încă 8 membri 17 . Acest eveniment
a fost anunţat în presa vremii 18 . La 1/13 martie 1888 s-a ţinut prima şedinţă de
Comitet a reuniunii, cu care ocazie au fost aleşi secretarul, casierul şi contabilul.
Totodată s-a hotărît apelarea 1a Astra pentru cedarea unui local unde să se ţină
şedinţele, să se păstreze arhivele, colecţia de modele etc. Pentru anul 1888 s-a
stabilit chiar şi un proiect de program întocmit de Demetriu Comşa, care prevedea: excursii în comune cu ţinerea de prel~geri şi demonstraţii practice; publicarea în ziare ~i broşuri a prelegerilor ţinute; distribuirea gratuită de unelte
practice, sîmb~ri de poame, seminţe şi puieţi nobili; demonstraţii practice cu
unelte şi maşini agricole puse la dispoziţia Comitetului de „fabricanţi şi partic1;1lari"; aranjarea de mici expoziţii 19 .
în acelaşi an au fost tipărite şi statutele Reuniunii române .de agricultură
din comitatul Sibiului. Conform acestora, reuniunea purta numele de mai sus,
avînd drept scop: ,, ... de a lucra la perfecţionarea tuturor ramurilor agriculturei,
a industriilor agricole şi domestice, cum şi la îmbunătăţirea materială a claselor
agricole, îndeosebi a cultivatorilor mici" 20 •
Capitolul doi al statutelor stabilea ca reşedinţă a reuniunii oraşul Sibiu.
Reuniunea era Condusă de un Comitet central, ales de către adunarea generală pe şase ani, format din preşedinte, vicepreşedinte şi alţi opt membri 21 •
Activitatea reuniunii se desfăşura conform statutelor aprobate şi pe baza hotărîrilor adoptate în •cadrul .adunărilor generale ordinare sau extraordinare 22 •
Cu privire la membrii reuniunii, statutul specifica că aceştia pot fi de şase
categorii: fondatori, pe viaţă, ordinari, ajutători, corespondenţi şi onorari. Membri
fondatori erau aceia care plăteau o taxă fixă de 100 florini; membrii pe viaţă
plăteau 40 de florini;
membrii ordinari plăteau 2 florini; membrii ajutători
plăteau 1 florin; membrii corespondenţi urmăreau promovarea intereselor reuniunii, iar membrii onorari proveneau din rîndul celor ce s-au distins în toate
ramurile agriculturii şi colaterale ei 23 •
Conform statutului, membrii aveau obligaţia de a contribui la promovarea
scopului reuniunii. Drepturile lor erau: participarea la adunările generale; de
a participa la toate foloasele reuniunii şi a beneficia din ceea ce se procura, colecţiona şi· publica reuniunea, cu preţuri integrale, reduse sau gratuite 24 •
Idem, nr. 39 din 19 februarie/2 martie 1888, p. 153.
Idem, nr. 38 din 18 februarie/I martie 1888, p. 149-150.
.
16 A se vedea în afară de „Tribuna" şi „Gazeta Transilvaniei" consemnate la notele 15-17,
19 şi: Telegraful român, nr. 19 din 20 februarie/3 martie 1888, p. 74; Transilvania, nr. 3-4
din 1-15 februarie 1889, p. 32.
19 Tribuna, nr. 52 din 5/17 martie 1888,
p. 205; GazTrans, nr. 52 din 8/20 martie
1888. p. 2.
.
20 Statutele Reuniunii române de ,,gricultură din comitatul Sibiului, Sibiu, 1888, cap. 1.
2 1 Idem, cap. 30.
32 Idem, cap. 15-29.
23 Idem, cap. 5.
24 Idem, cap. 15.
16
17
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Pentru început, s-au înscris în reuniunea de la Sibiu, doar 84 de membri
(fiind prezenţi la adunarea de constituire numai 39), ajungînd pînă la sfîrşitul
anului 1888 la 200. înaintea primului război mondial numărul membrilor era de
1.119, din care un număr de 75 proveneau din alte comitate2.3.
La conducerea reuniunii, în calitate de preşedinte, pînă în iulie 1893 a fost
Eugen Brote, unul din iniţiatorii creării ei 26 . Stabilindu-se în România, locul de
preşedinte al reuniunii a fost luat din 1894 de Demetriu Comşa, funcţie ce o va
deţine pînă în anul 1905 27 , .Gînd a fost înlocuit de Panteleon Lucuţa~8 .
Activitatea reuniunii a început după aprobarea statutelor. Ea a urmărit traducerea în viaţă a scopului prevăzut în statute. Mijloacele prin care şi-a propus
realizarea lui au fost enumerate în capitolul al treilea. Se urmărea consecvent
progresul agriculturii în toate domeniile sale, de a culege date cu privire la
problemele economice ridicate de populaţia rurală, stăruieşte pentru introducerea
metodelor noi în agricultură, pentru cultivarea soiurilor bune de plante, şi creşte
rea raselor bune de animale, folosirea maşinilor şi instrumentelor agricole perfecţionate. Un alt mijloc era extinderea învăţămîntului agricol prin înfiinţarea
şcolilor de agricultură, mărirea numărului de scrieri şi periodice de agricultură
şi industriale, înfiinţarea de biblioteci şi distribuirea scrierilor la preţuri reduse
şi, în măsura posibilităţilor, gratuit 29 • Se prevedea înfiinţarea· de gospodării model, distribuirea de maşini şi unelte perfecţionate, seminţe, fructe, plante etc.
Urmărea să-şi dea părerea cu privire la problemele ridicate de agricultură şi
toate ramurile ei, făcînd chiar propuneri şi cereri din iniţiativă proprie către
guvern, camera legislativă sau altor autorităţi.
Reuniunea îşi propunea să organizeze expoziţii• agricole, să organizeze concursuri de produse agricole sau animale distribuind premii, medalii şi diplome
de încurajare. Pentru lăţirea cunoştinţelor agricole ale ţărănimii se prevedea
ţinerea de conferinţe, prelegeri cu încercări practice şi chiar publicarea de concursuri pentru întrebări privind agricultura cu toate ramurile sale. In concluzie
se arăta că: ,,Societatea influenţează peste tot asup~a promovării agriculturii,
a industriei agricole şi domestice şi a celorlalte ra~uri ... , prin îndemnare, încurajare, învăţătură, prin ajutoare de bani, prin recunoaşterea şi distincţiunea
prestaţiunilor folositoare, prin cercetări ştiinţifice şi practice" 30 •
Perioada cuprinsă între anii 1888-1914 corespunde cu desfăşurarea unei rodnice activităţi de către reuniune, aşa cum reiese ea din rapoartele prezentate la
sfîrşitul fiecărui an de către Comitetul central al reuniunii. Urmărindu-se în ra-

26 Tribuna, DI. 38 din 18 februarie/I martie 1888, p. 149-150; Gh. Dragoş, op. cit.,
p. 47-48.
16 Raport general al Comitetului central al Reuniunii române de agricultură d-in comitatul
Sibiului pentru anul 1889, Sibiu, 1890; N. Cordoş, Organizarea apărării în procesul memorandist, în Banatica, III (1975), p. 236.
27 N. Cordoş, Organizarea
apărării în procesul memorandist, p. 239; Raport general al
Comitetului central al Reuniunii române de agricultură din comitalul Sibiului pentru anul 1894,
Sibiu, 1895; Telegraful român, DI. 46 din 30 aprilie/15 mai 1905, p. 201.
zs Raport general al Comitetului central al Reuniunii române de agricultură din comitatul
Sibiului pentru anul 1906, Sibiu, 1907.
•
28 Unele din aceste tipărituri răspîndite de reuniune proveneau din donaţiile unor personaJităţi ca George Bariţiu (v. Biblioteca Academiei R.S. România, mss. rom. 989, f. 405). ·
80 Statutele Reuniunii romane de agricultură din comitatul Sibiului, Sibiu, 1888, cap. 3.
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poarte, precum şi în presa vremii şi mai ales în cea sibiană, se poate constata
că reuniunea în decursul existenţei sale a organizat în comunele comitatului
numeroase întruniri şi conferinţe, prin intermediul cărora intelectualitatea românească a căutat să popularizeze metodele raţionale de lucrare a pămîntului,
dădeau sfaturi cu privire la practicarea pomăritului şi a creşterii vitelor. Prin
conferinţe ţăranii erau îndemnaţi să practice cultura ,,nutreţurilor măiestrite",
creşterea raselor bune de păsări, extinderea practicării legumăritului, stupăritului
şi a cultivării viţei de vie 31 . Aceste „întruniri agricole" constituiau un dialog
viu între ţărani şi intelectuali, reuniunea ţinînd pînă la 1909 un număr de 78
de asemenea întruniri (la care se adăugau şi cele ocazionate de ţinhea adunări
lor generale), repartizate numai la 47 comune din comitatul Sibiului 32 • Ţinute
în mijlocul poporului, ele urmăreau să-l obişnui.ască pe ţăranul român cu o economie şi cultură raţională, introducîndu-1 prin exemple . practice în diferitele
ramuri ale agriculturii. Prelegerile, mai ales după 1900, au fost ţinute de multe
ori cu ajutorul schiopticonului:i. 1•
Un mijloc des folosit pentru atingerea scopului reuniunii era acela de a
distribui seminţe selecţionate de trifoi, lucernă, or·z, napi de nutreţ, ovăs şi cinepă.
Acestea erau distribuite fie la un preţ redus. fie gratuit:½_ Drept urmare se va
introduce cultivarea unor plante utile şi necesare în economia agricolă.
Pentru introducerea metodelor înaintate de cultivare a pămîntului, reuniunea
să obişnuiască ţăranul cu folosirea maşinilor şi instru~entelor agricole
perfecţionate. S-au procurat pe seama reuniunii un plug, două grape, două maşini de semănat, o maşină de tăiat nutreţ şi un trior35. Intrebuinţarea maşinilor
a fost susţinută de membrii Comitetului central, scoţîndu-se în evidenţă foloasele
aduse de ele. Apoi au fost date membrilor spre folosinţă, pentru a se convinge
de superioritatea lucrărilor efectuate cu aceste maşini.
O activitate deosebită a reuniunii a fost aceea a răspîndirii raselor bune de
animale. S-a procurat o rasă bună de vaci elveţiene şi au fost distribuite ţn
condiţii favorabile membrilor reuniunii. Reuniunea a dăruit în fiecare an una
sau mai multe viţele din rasa Pinzgau cite unui ţăran din comitat, cu obligaţia
de a-i restitui prima prăsilă. care apoi era dăruită altui ţăran 36 .
Reuniunea a urmărit şi dezvoltarea altor ramuri ale agriculturii: pomăritul,
cultura viţei de vie, legumăritul.
în vederea lărgirii cultivării pomilor, reuniunea a distribuit la preţ redus
sau gratuit pădureţi şi pomi nobili. S-au plantat an de an altoi în grădinile
membrilor reuniunii din diferite comune, pentru a se vedea practic cum trebuie
să !ie plantaţi pomii. în vederea extinderii pomăritului, reuniunea a desfăşurat
o vie propagandă prin intermediul conferinţelor, care subliniau importanţa culturii raţion,ile a pomilor, sau arătau metodele de combatere a duşmanilor şi
bolilor pomilor. Intre anii 1891-1909 s-au împărţit la un număr de 18 comune

a

căutat

Vezi rapoartele generale ale reuniunii pe anii 1889-1914 şi Gh. Dragoş, op. cit., p. 48.
Telegraful român, nr. 140-141 din 23 decembrie 1908/5 ianuarie 1909, p. 580-581.
33 Arhivele Statului Sibiu, Fond Astra, Pachetul 446, Coresp. 1920.
34 Ibidem; Gh. Dragoş, op. cit., p. 48.
36 Arhivele Statului Sibiu, Fond Astra, Pachetul 446, Coresp. 1931.
36 Telegraful român, nr. 140-141 din 23 decembrie 1908/5 ianuarie 1909, p. 580-581;
Arhivele Statului Sibiu, Fond Astra, Pachetul 446, Coresp. 1920.
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soiuri alese de poame şi s-au organizat 10 cursuri speciale de pomărit şi 4 expoziţii de poame37 •
Cultura viţei de vie era un alt domeniu pentru a cărei dezvoltare şi extindere
a insistat reuniunea, atît prin intermediul conferinţelor, cît şi prin calificarea
unor persoane în cultura viilor şi a replantării viilor pustiite de filoxeră 38 .
Legumăritul, atît de necesar alimentaţiei, cît şi creşterii veniturilor materiale
ale ţăranului, s-a bucurat de atenţie din partea reuniunii. Prin intermediul prelegerilor şi al exemplelor practice sau prin distribuirea seminţelor de legume,
reuniunea a insistat pentru generalizarea culturii legumelor39.
Reuniunea a stăruit pentru dezvoltarea unor ramuri ale economiei care
contribuiau la ridicarea nivelului de trai al ţărănimii. Dintre acestea amintim
creşterea păsărilor şi stupăritul. S-au distribuit din partea reuniunii membrilor
săi ouă şi păsări de rase alese. Prin intermediul prelegerilor s-au expus metodele
de creştere a păsărilor, precum şi combaterea bolilor acestora. In vederea răspîn
dirii stupăritului s-au ţinut an de an prelegeri la sate, recomandîndu-se ţăranilor
coşniţele cele mai practice, rechizitele necesare, precum şi metodele de muncă în
acest domeniu" 0 .
Reuniunea a urmărit consecvent dezvoltarea industriei de casă, insistînd asupra preţuirii, păstrării şi răspîndirii ţesăturilor şi cusăturilor care alcătuiau portul nostru naţional" 1 . S-a tipărit pe cheltuiala reuniunii un album original de
ţesături cu 104 modele şi altul cu cusături cu 249 de modele. Reuniunea a cumpărat trei războaie de ţesut perfecţionate şi le-a pus la dispoziţia ţărancelor. In
vederea fixării portului naţional, care suferea modificări an de an, reuniunea
dispunea de o colecţie de păpuşi (în număr de 18), reprezentînd cele mai alese
porturi din Ardeal, Banat etc.42 • Ea a ajutat la înfiinţarea unor culturi de răchită
în Săcel şi la ţinerea unor cursuri de împletit răchite" 3 •
Realizarea celor propuse mai sus a arătat necesitatea folosirii şi a altor mijloace, ca organizarea de expoziţii şi tipărirea unor broşuri. Astfel reuniunea a
organizat expoziţii de vite, de fructe, sau de artă populară, acordînd participanţilor la expoziţii diplome de recunoştinţă, iar celor ce s-au evidenţiat prin calitatea celor expuse premii în bani. Reuniunea a organizat circa 23 expoziţii de
vite, 2 expoziţii de oi şi 5 expoziţii de poame«.
în cursul anului 1902 s-a organizat, împreună cu Reuniunea sodaliLor din Sibiu, între 19-26 octombrie, prima expoziţie cu obiecte de industrie de casă„ 5 • în
37 Vezi rapoartele generale ale reuniunii pe anii 1889- 1914; Arhivele Statului Sibiu,
Fond Astra, Pachetul 446, Coresp. 1920; Telegraful român, nr. 140-141 din 23 decembrie
1908/5 ianuarie 1909, p. 580-581.
38 Vezi rapoartele generale ale reuniunii pe anii 1889- 1914; Arhivele Statului Sibiu,
Fond Astra, Pachetul 446, Coresp. 1920.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 Foaia pedagogică, nr. 6 din 15 martie 1898, p. 94-96.
42 Raport general al Comitetului central al Reuniunii române de agricultură din comitatul
Sibiului pe anul 1906, Sibiu, 1907, p. 20.
43 Arhivele Statului Sibiu, Fond Astra, Pachetul 446, Coresp. 1920.
44 Vezi rapoartele generale ale reuniunii pe anii 1889-1914; Revista economică, nr. 26
din 30 iunie 1912, p. 303; Gh. Dragoş, op, cit., p. 48.
4 ş Raport general al Comitetului central al Reuniunii române de agricultură din comitatul
Sibiului pentru anul 1902, Sibiu, 1903, p. 11 ; Transilvania, 1902, nr. 5, p. 183-184; V. Tordă
şianu, Expoziţiile „Reuniunei rom. agricole sibiene", în Telegraful român, nr. 131 din 29 noiemhrie/12 decembrie 1908, p. 540-541.
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urma acestei expoziţii au fost confecţionate 4 albume, unul de cusături, unul de
în păr şi lină, altul cu ţesături de bumbac şi un album artistic litografiat în culori46 • Ele aveau menirea de a face cunoscută frumuseţea portului
naţional românesc nu numai pe plan intern, ci şi internaţional, cite un exemplar din albume fiind trimis unor muzee din străinătate la: Budapesta, Viena,
Roma, Berlin şi Parisi7•
Expoziţiile aveau drept urmare creşterea interesului de a selecţiona vitele
şi pomii, de a da un mai mare avînt industriei casnice. In cadrul expoziţiilor
organizate de reuniune se remarcă şi aşa-numitele „expoziţii de copii", care
aveau drept scop îndrumarea mamelor să-şi îngrijească cit mai bine copiii. Astfel ea a organizat 7 expoziţii de acest fE:l, acordînd premii celor mai bine îngrijiţi
copii şi mamelor acestora. Cu prilejul acestor expoziţii erau ţinute prelegeri din
partea medicilor privind modul de îngrijire a copiilor şi unele norme de igienă
ce trebuiesc respectate48 •
Activitatea reuniunii s-a remarcat şi în domeniul tipăririi unor lucrări economice, prin care se urmărea, într-un limbaj simplu, pe înţelesul tuturor, să se
dea sfaturi cu privire la cultura unor plante mai puţin cunoscute, practicarea
pomăritului, creşterea animalelor, stupăritul sau popularizarea legilor în vigoare.
Altele aveau menirea a face cunoscută importanţa înfiinţării însoţitorilor de
credit şi a tovărăşiilor. Ele erau date membrilor reuniunii cu ocazia întrunirilor
agricole, fie la un preţ redus, fie gratuit4n.
Pentru a se cunoaşte istoricul relaţiilor economice şi sociale ale unor comune,
reuniunea a făcut apeluri în presă pentru întocmirea de monografii. Cele mai
bune erau premiate cu cite 90, 60 şi 50 de coroane urmînd a fi publicate de către
reuniunero. In cursul anului 1908 a fost premiată Monografia comunei Săcădate,
scrisă de Ioan Podea 51 •
Intelectualitatea românească transilvăneană a fost preocupată încontinuu de
a afla mijloacele care contribuie la ridicarea stării ,materiale a ţărănimii. Ea
a constatat că pentru ridicarea bunăstării ţărănimii române, a progresului agriculturii, era necesar ca ţărănimea să fie angajată în planificare şi organizare
prin înfiinţarea de asociaţii, tovărăşii, reuniuni sau cooperative, cu scopul de a
îmbogăţi cunoştinţele bazate pe propria lor experienţă, iar cu resursele băneşti
reunite să cumpere maşini pentru uşurarea muncii şi sporirea productivităţii 51 .
De aceea reuniunea a dus o intensă muncă de propagare a ideilor cooperatiste,
ţesături

48 Raport general al Comitetului central al Reuniunii române de agricultură din comitatul
Sibiului pentru anul 1903, Sibiu, 1904, p. 15.
n Idem, pentru anul 1905, Sibiu, 1906, p. 18.
48 Vezi rapoartele generale ale reuniunii pe anii 1906-1912; Arhivele Statului Sibiu,
Fond Astra, Pachetul 446, Coresp. 1920; M. Străjanu, Două reuniuni, în Foaia poporului,
nr. 48 din 24 noiembrie/7 decembrie 1913, p. 4-5.
0
Enumerăm doar cîteva din cele 19 tipărituri mai importante: E. Brote, Ţinerea vitelor,
Sibiu, 1888; Idem, Trifoiul, Sibiu, 1890; A. Brote, lnsoţirile de credit, Sibiu, 1895; R. Simu,
Cartea stuparilor săteni, Sibiu, 1897; A. Cosciuc, Nutrirea animalelor de casă, Sibiu, 1909;
N. Iosif, Viieriul român sau noua cultură a viilor, Sibiu, 1906; A. Hodoş, D'ale pomăritului,
Sibiu, 1913.
50 Ţara noastră, nr. 22 din 27 mai 1907, p. 372; Unirea, nr. 18 din 9 mai 1908, p. 161 ;
Deşteptarea, nr. 20 din 15/28 mai 1908, p. 2-3.
51 Unirea, nr. 18 din 9 mai 1908, p. 161.
61 Raport general al Comitetului central al Reuniunii române de agricultură din comitalul
Sibiului pentru anul 1889, Sibiu, 1890, p. 6; Tribuna, nr. 30 din 8/20 februarie 1890,
p. 118-119; K. Hitchins, Studii privind istoria modernă a Transilvaniei, Cluj, 1970, p. 145.
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din primii ani de activitate. Astfel, ea s-a preocupat de înfiinţarea de tovă
răşii agricole simple şi apoi de însoţiri de credit53 •
In cursul anului 1890, reuniunea a elaborat un proiect de statute ale acestora,
traduse şi în limba maghiară. Statutele tovărăşiei au fost publicate în presă"",
dar şi tipărite sub formă de broşură la Sibiu în 1890 şi 1892.
Activitatea tovărăşiei se limita la o comună şi avea drept scop: ,, : .. să contribuie la propăşirea treptată în ale agriculturii raţionale, în interesul tovară
şilor, cum şi al comunei întregi" 55 . Prin ele se urmărea procurarea, pentru cei
întovărăşiţi,
de unelte agricole, seminţe; citirea împreună de scrieri şi cărţi
agricole, cu care ocazie aveau loc şi consultări asupra diverselor probleme agricole56. Membrii tovărăşiei erau de pe raza comunei şi trebuiau să fie cetăţeni
corecţi. Ei trebuiau să aprobe statutele şi să plătească o cotizaţie. Aveau datoria
să contribuie la realizarea scopului propus de tovărăşie. Membrii aveau dreptul
de a participa la adunarea generală cu· vot decisiv, să folosească uneltele şi maşinile tovărăşiei. Ei primeau seminţe, altoi şi puteau împrumuta scrieri şi cărţi
ale tovărăşiei. La intrarea în tovărăşie ei plăteau o cotă de 10 florini, care forma
fondul de bază şi cite o taxă de 1 florin care forma fondul de rezervă, necesar
acoperirii unor eventuale pagube~7• Pentru obligaţiile tovărăşiei membrii ei garantau nu numai cu părţile lor de bază, ci şi cu averea lor, iar tovărăşia trebuia
să garanteze fondul de rezervă, maşinile, uneltele, precum şi părţile fundamentale care n-au fost investite58•
Calitatea de membru înceta fie prin retragerea de bunăvoie, prin moarte, stră
mutare sau excludere. Organele de conducere a tovărăşiei erau: adunarea generală, care putea să fie ordinară şi extraordinară (fiind convocată de preşedinte).
direcţiunea (compusă din şapte membri), comitetul de supraveghere (format din
membri aleşi de adunarea generală) şi preşedintele59 .
Reuniunea de la Sibiu a recunoscut necondiţionat utilitatea naţional-econo
mică a tovărăşiilor agricole, întreţinînd o vie agitaţie în favoarea lor, ceea ce
s-a concretizat prin înfiinţarea pînă la sfîrşitul anului 1908 a 10 asemenea tovărăşii60. Prin înfiinţarea tovărăşiilor agricole, se urmărea nivelarea veniturilor
inegale, dezvoltîndu-se şi cultivîndu-se în mare măsură înţelegerea şi simţul populaţiei rurale pentru problemele satului şi ale interesului public 61 .
Incepînd cu anul 1893, prin intermediul „Foii poporului" Aurel Brate va
milita pentru întemeierea însoţirilor de credit de tip Raiffeisen, necesare în condiţiile existenţei unei agriculturi înapoiate. Era necesară existenţa unui capital cu
care apoi se putea trece la practicarea unei economii raţionale. Se propunea ca
aria de activitate a unei însoţiri să fie o comună, maximum două 62_
V. Cilibia, op. cit., p. 78-88; Vezi rapoartele generale ale reuniunii pe anii 1889-1914.
Tribuna, 1890, nr. 30-32.
66 Statutele tovărăşiei agricole din
... , Sibiu, 1892, p. 4; Gh. Dragoş, op. cit., p. 48.
68 Statutele tovărăşiei agricole din ... , Sibiu, 1892, p. 4.
67 Idem, p. 4-6.
58 Idem, p. 7.
6 8 Idem, p. 8-19.
00 Telegraful roman, nr. 140-141 din 23 decembrie 1908/5 ianuarie 1909, p. 580-581.
81 Importanţa economică-naţională a tovărăşiilor agricole, în Revista economică, nr. 35 din
27 august 1911, p. 352-353.
82 Foaia poporului, nr. 29 d~ 18/30 iulie 1893, p. 307; Idem, nr. 30 din 25 iulie/6 august
1893, p. 319; Idem, nr. 31 dm 1/13 august 1893, p. 331; Transilvania, 1912, nr. 1-2.
p. 19.
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In 1894 apare chiar un proiect de statut pentru însoţirile de credit şi economii. Se arăta că scopul însoţirii era: ,. ... îmbunătăţirea stării morale şi materiale a membrilor şi mai ales agonisirea de bani gata prin m-editul împrumutat şi comun al membrilor" 63 . Fondul însoţirii consta din cotizaţia membrilor
de 10 florini, din alocări de bani cu dobîndă şi din împrumuturile ce le făcea
pe lingă garanţia solidară a tuturor membrilor. Sînt enumerate drepturile şi
îndatoririle mebrilor însoţirii, organele de conducere care erau: adunarea generală, direcţiunea şi comitetul de supraveghere. ln concluzie se arăta că activitatea
însoţirii era: organizarea mijloacelor băneşti şi întrebuinţarea lor64.
Mişcarea cooperatistă ia amploare mai ales după apariţia traducerii de către Aurel
Brote, în 1895 65 , a cărţii lui T. W. RaiffeisenG6. Luarea drept model a însoţiri
lor de tip Raiffeisen era justificată. T. W. Raiffeisen s-a adresat claselor ţără
neşti, creînd tipul cooperativei săteşti. El îşi întemeiază sistemul pe principiul
ajutorului propriu, punînd la baza asociaţiei cooperative principiul liberei asocieri
şi răspunderea solidară şi nemărginită. Caracteristicele acestui sistem sînt: ajutorul
propriu; cooperativa este alcătuită din cei interesaţi, fără capital social propriu,
baza financiară fiind un fond de rezervă inalienabil şi indivizibil, format din
excedentele realizate de întreprindere. Pentru ca membrii să se cunoască mai
bine, activitatea cooperativei era limitată la o comună, calitatea morală şi sufletească a aderentului interesînd în cel mai înalt grad cooperativa. Administraţia
era gratuită. Cooperativa face operaţii numai în comision, credite pe termen
lung ipotecare, rambursate în rate anuale, sistem centralist, multe bănci mă
runte cu bancă centrală pentru sprijinirea lor. Acest sistem era adecvat nevoilor
şi mentalităţilor agricultorilor mici prop1ietari de pămînt 67 •
Luînd în considerare cele enumerate mai sus, reuniunea, care urmărea şi ea
îmbunătăţirea situaţiei agricultorilor, mai ales a micilor proprietari de pămînt, a
militat consecvent pentru crearea acestui tip de însoţire. De altfel, în cartea sa,
Aurel Brote sublinia că însoţirile de credit de tip Raiffeisen sînt instituţii de
ajutor propriu, terenul de activitate al lor fiind comunele rurale, avînd drept
scop reînnoirea şi întărirea durabilă a bunăstării comunelor rurale şi a membrilor lor•:~.
Ca uvmare a unei intense preocupări depuse de reuniune, se constata că
după 24 de ani de activitate au luat fiinţă în comitatul Sibiului 25 de însoţiri de
tip Raiffeisen, multe din ele transformate din tovărăşiile agricole69. ln anul 1914
ia fiinţă la Sibiu chiar o federală a acestor însoţiri, cu numele de „Înfrăţirea",
prevăzută şi cu statute separate70 •
Foaia poporului, nr. 8 din 6/18 martie 1894, p. 87 -88.
Ibidem.
65 Revista economică, nr. 20 din 18 mai 1912, p. 250; Idem, nr. 36 din 8 septembrie
1912, p. 380; Transilvania, 1912, nr. 1-2, p. 19.
88 F. W. Raiffeisen, lndreptare practică pentru înfiinţarea şi conducerea de astfel de însoţiri, Sibiu, 1895.
87 GazTrans, nr. 31 din 10/23 februarie 1906,1 p. 4-5; Gh.~ Dragoş,
op. cit., p. 52;
Arhiva pentru ştiinţă şi reformă socială, 1932, nr. 1-4, p. 752-753.
88 A. Brote, lnsoţirile de credit împreună cu însoţiri de consum, de vînzare, de viieri, de
lăptării etc. şi instrucţiunile trebuincioase, ed. a V-a, Sibiu, 1895.
68 Raport general al Comitetului central al Reuniunii române de agricultură din comitatul
Sibiului pentru anul 1912, Sibiu, 1913, p. 21.
70 Arhivele Statului Sibiu, Fond Astra, Pachetul 446, Coresp. 1920; Transilvania, 1932,
nr. 1-8 (anexa IX), p. 35-36.
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Izbucnirea primului război mondial a împiedicat desfăşurarea pe mai departe
a unei activităţi organizate a reuniunii de la Sibiu71• Pentru românii din Transilvania acest război a însemnat înăsprirea asupririi naţionale şi sociale, restrîngerea posibilităţilor de l~ptă pentru libertate şi unitate naţională. Dar în ciuda eforturil6r vădite ale cercurilor guvernante, pe întreg teritoriul monarhiei austroungare, creşterea avîntului revoluţionar al maselor va impulsiona lupta de eliberare naţională.
Destrămarea anacronicului imperiu austro-ungar în toamna anului 1918, datorită luptei naţiunilor oprimate pentru independenţă şi înfrîngerea armatelor
puterilor centrale pe diferite fronturi de luptă, a însemnat sosirea ceasului realizării unităţii naţionale a popoarelor subjugate şi, implicit, a unităţii statului
naţional român. Adunarea Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 era
chemată să-şi spună cuvîntul privind unirea Transilvaniei cu România. Mandatele celor aleşi ca delegaţi reflectau voinţa necondiţionată a populaţiei româneşti, majoritară în Transilvania. de a hotărî singură ·asupra sorţii sale.
Diversele

personalităţi

care au conlucrat la

înfiinţarea

şi

desfăşurarea

activialtor forme
de asociere la sate, n-au scăpat din vedere nici manifestările unor asemenea
societăţi pe terenul vieţii nai10nal-politice, pe care le-au pus în slujba intereselor
ţărănimii transilvănene. Astfel, printre parlamentarii de drept care au votat unirea cu România la 1 decembrie 1918, se numără şi reprezentanţii acestei reuniuni:
Ioan Henteşiu şi Aurel Cosciuc':1.

tăţii

Reuniunii române de agricultură din comitatul Sibiului7 2 şi a

In noile condiţii istorice de după realizarea statului naţional român unitar
se încearcă reluarea activităţii reuniunii cu ocazia adunării generale extraordinare din 21 septembrie 1920. S-a pus problema rezolvării unor cerinţe imediate
C3.: reorganizarea administrativă a reuniunii, preluarea averii şi actelor reuniunii
de la vechiul comitet şi efectuarea unui inventar pe anii HJ14--1920, rezolvate
în parte la 11 noiembrie 1920 74 • Cu privire la reorganizarea administrativă a reuniunii, Romul Simu este însărcinat să întocmească un proiect de modificare a
statutelor, de care se achită la 25 noiembrie 1920. in acest raport, adresat Comitetului central al reuniunii, pe lingă proiectul de modificare al statutelor, se
prezintă şi un scurt istoric al acesteia, de la înfiinţare şi pînă în anul 1920, dar
şi
propuneri concrete pentru activitatea viitoare pe baza experienţelor trecute75.
Pentru 14 octombrie 1923 se convoacă o nouă adunare generală a reuniunii.
întocmindu-se iarăşi un raport general de activitate. Adunarea a fost, însă, aminată pentru 4 noiembrie 1923 76 cînd s-a precizat că: ,, ... ajungîndu-se la convingerea că în împrejurările de după război Reuniunea nu se mai poate reactiva, deoarece nu se găsesc oameni cari să se angajeze la lucru gratuit, cum
era cazul înainte de război şi Reuniunea nedispunînd de mijloace financiare,
Idem, Coresp. 1920, 1930- 1931.
Ea a primit un sprijin material permanent şi din partea presei române şi a băncii Albina
(v. Compas românesc, II (1894), p. 5; Raport general al Comitetului central al Reuniunii
române de agricultură din comitatul Sibiului pentru anul 1900, Sibiu, 1901, p. 18).
73 Arhiva Muzeului judeţean Alba Iulia, Fond Documentele Unirii, vol. I, p. 937, 939
(nr. inv. 810-811); Marea Unire de la 1 decembrie 1918, Bucureşti, 1943, p. 64.
71 Arhivele Statului Sibiu, Fond Astra, Pachetul 446, Coresp. 1920.
76 Ibidem.
78 Idem, Coresp. 1922-1924.
71
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mei măcar pentru remunerarea, cit de modestă a unui secretar, - s-a hotărît
ca Reuniunea să treacă sub administrarea prefecturei judeţului Sibiu .. ."n. Cu
toate acestea, membrii reuniunii nu se împacă aşa de uşor cu ideea dizolvării
ei. Astfel că adunarea generală din 6 decembrie 1925 a hotărît ca activitatea
rellll.Îunii să continue. Din nefericire, datorită lipsei unui secretar care să se
dedice cu trup şi suflet intereselor reuniunii, activitatea n-a mai putut continua.
Retrăgîndu-se şi casierul, reuniunea nu mai avea la cîrma ei mei un organ de
conducere, ceea ce face ca să fie vehiculată ideea colaborării sau fuzionării cu
Camera de agricultură a judeţului Sibiu78 •
La 15 februarie 1931, Romul Simu şi Patriciu Marcu au prezentat Comitetului
central un nou raport „în legătură cu activitatea şi situaţiunea din trecut a
acestei reuniuni, cum şi referitor la dizolvarea ei" 79 • Din această şedinţă a Comitetului central, reuniunea a trimis o adresă şi un scurt raport Astrei, în care este
de părere (propunîndu-i chiar) că unica soluţie potrivită în toate privinţele, pentru
rezolvarea dizolvării reuniunii, este ca aceasta să se contopească în Asociaţiunea
pentru literatura română şi cultura poporului român, conform statutelor sale80 .
Din averea reuniunii, Astra trebuia să înfiinţeze un fond numit: Fondul
fostei Reuniuni române de agricultură din judeţul Sibiu, avînd drept scop ridicarea cultural-economică a populaţiei rurale române din judeţul Sibiu. Tot din
acest fond se mai prevedea: acordarea unui premiu pentru un istoric al reuniunii,
ce urma să fie publicat de Astra; acordarea de premii în cazul expoziţiilor „de
copii", de industrie textilă, poame şi derivatele_ lor; acordarea de premii pentru
scrierea de lucrări economice; pentru un tablou al lui Victor Tordăşianu - şi care
să fie aşezat alături de celelalte tablouri ale conducătorilor reuniunii, expuse în
muzeul Astrei; organizarea de cursuri şi lecţii economico-practice (şi de industrie
de casă), pentru ţăranii din judeţul Sibiu81 .
Comitetul central al Astrei, întrunit la 18 aprilie 1931, comunică reuniunii
la 21 aprilie 1931 acordul de contopire8 2•
Ultima adunare generală a reuniunii are loc la 23 aprilie 1931 în sala de
şedinţe a Astrei~-1. Adunarea ia act de raportul Comitetului central fixat în şe
dinţa din 15 februarie 1931 şi aprobă hotărîrea de diz9lvare a reuniunii şi contopirea ei cu Astra. Cu această ocazie se mai hotărăşte ca: maşinile şi uneltele reuniunii să fie donate Şcolii normale „Andrei Şaguna" din Sibiu; drapelul reuniunii
să fie donat Societăţii române de înmormîntare şi să se facă un tablou şi lui Demetriu Comşa84 •
De la această adunare extraordinară s-a trimis Astrei o scrisoare de predare,
dizolvare şi contopire a Fondului fostei Reuniuni române de agricultură din judeţul Sibiu, dar abia la 31 iulie 1932 s-a primit în administrarea Astrei respectivul fond~ 5. Comitetul central al Astrei a aprobat la 1 iulie 1933 statutele de adIdem, Coresp. 1930- 1931, p. 5.
Idem, Coresp. 1930-1931, p. 5-8.
79 Idem, Coresp. 1930-1931.
80 Ibidem.
81 Ibidem.
88 Ibidem.
.
83 Ibidem; Telegraful român, nr. 22 din 14 martie 1931, p. 3; Lumea satelor, nr. 11 din
15 martie 1931, p. 3; Cuvîntul poporului, nr. 13 din 28 martie 1931; Foaia poporului, nr. 11
din 15 martie 1931, p. 5.
" Arhivele Statului Sibiu, Fond Ast,-a, Pachetul 446, Coresp. 1931/43.
86 T,ansilvania, 1933, nr. 1-12, p. 32, 76.
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ministrare ale acestui fond 86 , care a fost recunoscut şi ca persoană juridică la 5
mai 193487 •
Se încheia astfel o perioadă de căutări (1920-1934), menită a rezolva problema continuării activităţii reuniunii de la Sibiu ori a dizolvării ei. Vechea
reuniune de agricultură, fondată pe principiul acţiunii private, cu scopul de a
sprijini şi canaliza spre mai bine activitatea de produeţie a ţărănimii române,
îşi făcuse datoria. După primul război mondial, în noile condiţii şi împrejurări de
organizare. a vieţii agricole, reuniunea lipsită de sprijin cedează locul instituţiilor
oficiale de stat: Serviciul agricol şi Camera de agricultură.
MARIA MAGDALENA JUDE -

NICOLAE CORDOŞ

DER ERSTE LANDWIRTSCHAFTLICHE VEREIN
DER SIEBENBO"RGER

RUMĂNEN

(Zusammen fassung)
Obzwar die rumănische Bourgeoisie nach der 1848-er Revolution die politischen, kulturellen und kirchlichen Probleme in den Vordergrund ihrer Handlungen
stellt, vernachlăssigt sie auch die Bemiihungen zur Verbesserung der materiellen
Lage der rumănischen Bauern nicht, die aus Leibeigene nun freie Kleinbauern
wurden und ihren Boden auf eigener Rechnung bearbeiten miissen, ohne landwirtschaftliche Maschinen, ohne geniigend Tiere und ohne die zur Betreibung
einer modernen, rationellen Landwirtschaft notigen Kenntnissen.
Zwecks Erreichung ihrer Zielsetzungen, richteten die siebenbiirger rumăni
schen Intellektuellen ihre Aufmerksamkeit auf den genossenschaftlichen Verein,
in dem sie den geeigneten Weg zur Hebung des materiellen und kulturellen
Standes der grossen Masse der rumănischen Bevolkerung: der armen Bauernschaft sehen. Aus diesen Gedanken, Bestrebungen, Vorschlăgen und Handlungen
entspross der erste landwirtschaftliche Verein der siebenbiirger Rumănen, dessen
monographische Beschreibung den Gegenstand der vorliegenden Arbeit bildet.
Im Komitate Sibiu (Hermannstadt) ins Leben gerufen, beschrănkte sich der
Verein nicht nur auf materielle Unterstiitzung der Bauern, sondern entfaltete
auch eine rege Tătigkeit zur Verbreitung der Genossenschaftsideen und fur die
Hebung des kulturellen Niveaus der Bauermassen, sowohl in den Reihen seiner
Mitglieder wie ausserhalb dieser.
Die Ergebnisse einer solcţien Tătigkeit zeigten sich bald, man begann den
Boden rationeller, gewinnbringender zu bearbeiten, die Haustierrassen zu verbessern. der Vereinsgeist fasste in i,mmer mehr Ortschaften, zum Nutzen aller
Wurzeln und der Wohlstand begann sich in den rumânischen Dorfern einzustellen.
Die Erreichung des gesetzten Zieles und zwar die Hebung des materiellen
Wohlstandes der Bauern als Mitglieder solcher Vereine in Rahmen des osterreichisch-ungarisahen dualistischen Systems, bildete gleichzeitig die sozialen Elemente heran, die zur Unterstutzung der politischen Tătigkeit der rumănischen
Bourgeoisie notig waren.

Arhivele Statului Sibiu, Fond Astra, Pachetul 446, Coresp. 1931/43.
Idem, Coresp. 1934; Monitorul oficial, nr. 212 din 14 septembrie 1934, partea II-a.
p. 6713; Cuvîntul poporului, nr. 27 din 2 septembrie 1934, p. 4; Sibiul, nr. 27 din 2 septembrie 1934, p. 4. ·
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Fig. 1. Comitetul central al R euniunii i•omane ·de agricultură din comitatul Sibiului, din
anii 1909-1 9 10 (rîndul de sus: N. Iosif, A. Cosciuc, V. To rd ăşi anu , E m. Verzar, P. Dragits,
I . I ancu, R. Simu , L . Borda; rîndul de jn s: I. P opescu , I. Stroia, I. Chirca, P. Lu c uţ a, V. Stan,
T. Andreiu ).
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Fig. 2 . Mandatul de delegat la Marea Adunare Naţională de la Alb a Iulia al lui Aurel Cosciuc
ca reprezentant de drept al Reuniunii române de agricult ură din comitatul Sib-iului
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