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INTRODUCERE 

In Decembrie 1905 m'am adresat Domnului Comisar General al Expo- 
ziţiei, D-l Dr. C. [. Istrati, oferindu-i concursul meu pentru organizarea, la 
luxpoziţie a Secţiunii de Iconomie Sucială care mă interesă de aproape, 
prezentându-i în acelaș timp un program. D-sa a binevoit a-mi răspunde 
olicial și cu multă bunăvoință, făcându-mi cunoscut că îmi primește pro- 
punerea, numindu-miă secretar-organizator al secţiunii. În urma apelului 
făcut de D-sa unui mare număr de persoane, un comitet de organizare 
sa format și acest comitet, în urma consfătuirilor avute, a hotărit a se 
da o întindere cât de mare chestionarului de anchetă asupra, stării sociale 
a populaţiunii rurale. S'a făcut tot ce s'a putut întrun timp relativ foarte 
scurt, trimeţându-se două chestionare tuturor D-lor Primari ai Comunelor 
rurale prin Ministerul de Interne, precum şi tuturor D-lor Diriginţi ai şcoa- 

“lelor rurale, direct prin Comisariat. 

Chestionarele, dela D-nii Primari, s'au reîntors toate complectate; cele 
dela D-uii Diriginţi de școale, deasemenea, mai toate. S'au reprimit în total 
4808 chestionare complectate şi însoţite de peste 1200 contracte agricole. 

In general, se poate constată că răspunsurile au fost date în mod 
conştiincios, ceea ce a permis coordonarea şi sistematizarea datelor. 

Imprimarea acestei lucrări a fost hotărită de către Domnul Comisar 
General al Expoziţiei; această hotărire a fost confirmată de către Ministerul 
Agriculturii, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. 

Sa scris mult asupra cestiunii țărănești la, noi. Deși adesea ori cu 
mult bun simţ și având de reazăm o cunoaștere de aproape a situaţiei 
economice a săteanului de prin unele localităţi, nu tot ce sa spus însă 
poate valoră în general. Date statistice pentru întreaga ţară și asupra 
tuturor problemelor ce interesează, unele lipsesc cu totul, altele sunt ne-
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coordonate, în nici întrun caz sintetizate; deci în neputinţă de a îmbră- 
țișă cestiunea în generalitatea ei. In aceste condițiuni, cauzele mari scăpă 
judecății. Unei nevoi, simţite de mult, răspunde ancheta îndeplinită în 
anul trecut cu ocazia expoziţiei şi ale cărei rezultate referitoare anului 1905 
sunt coordonate şi publicate în lucrarea de faţă. 

Piecare capitol care urmează răspunde unei anumite cestiuni, sinte- 
tizând răspunsurile date identic sau aproape identice și iudicând câtevă 
din părerile mai de seamă exprimate asupra îmbunătăţirilor de adus; 
păstrându-se pretutindeni obiectivitatea, pentru a, înlesni libertatea apre- 
cierilor. 'Tot în acest scop, după fiecare capitol, urmează tabele  sta- 
tistice şi grafice corespunzătoare, precum și extrase din chestionare, din 
acele cari prezentau o însemnătate oarecare; mai cu seamă dacă acele răs- 
punsuri contrazic coneluziunile trase din majoritatea răspunsurilor date. 

In coneluziuni se exprimă câtevi păreri personale. sugerate de anchetă. 
Cu un cuvânt, lucrarea de faţă trebue considerată mai mult ca o publi- 
care în rezumat a unei anchete la care autorul a lucrat cu drag și dor 
de mai bine, fără tendințe și idei preconcepute; şi nici întrun caz ca o 
lucrare numai personală. O repetăm, în afară de concluziuni, tot ce se 
spune în anchetă nu e decât o sintetizare a părerilor altora și traducerea 
cifrelor în limbagiu. | 

După ce am arătat rostul acestei publicațiuui, să arătăm în câtevă 
cuvinte avantagiile şi defectele ce prezintă. Avantagiile să referă, credem, 
atât la găsirea unei soluţiuni sau mai bine a unor soluțiuni practice pentru 
îmbunătăţirea, condiţiunilor de traiu ale săteanului câţ Şi la știință în general. 

După cum se va vedea din cele ce urmează, temelia pe care se rea- 
zămă toată puterea, toată activitatea şi toată speranţa săteanului — cu 
foarte mici excepţiuni — e pământul. Acolo, unde se simte lipsă de pământ, 
fără excepţie, situaţia lui economică e rea, lipsa de energie la muncă îi e 
caracteristică, viţiul beţiei îl copleșeşte, starea lui culturală e mai înapoiată. 
In dealungul anchetei, lipsa de pământ de cultură şi de păşune e dată 
ca adevărata cauză a tuturor relelor ce bântue populaţia noastră rurală. 
Acest fapt se poate consideră ca pe deplin stabilit și, ca să fie remediat, 
ar trebui întrebuințată acea muncă uriașă, desinteresată, energică, continui 

„Și fără înrâuriri de orice fel, pe care Turgot a îndeplinit-o în Franţa, atunci 
când, numai prin o voinţă fără de seamăn, a căutat să schimbe mentalitatea 
populațiunii rurale franceze, . 

Ori și la noi, tocmai mentalitatea săteanului trebuește schimbată înainte 
de toate şi în multe privinţi, dându-i în acelaș timp posibilitatea de a și-o 
schimbă. Ancheta arată că chiar acolo unde sătenii sunt împroprietăriți, 
starea lor materială nu diferă cu mult de a celorlalţi, iar cererile de pă-



mânt nu vin numai din partea celor ce nu-l au. Ținând seamă și de cele- 
lalte împrejurări pe care ancheta le relevează, oricine se poate uşor convinge 

că o ameliorare a stării materiale a săteanului trebuește privită din toate 

punctele de vedere. Toate condițiunile de traiu se influențează reciproc 
şi o ameliorare nu poate să fie redusă la un mijloc unic. Dovada cea mai 

bună o avem tot din anchetă. In adevăr, înrăirea situaţiei materiale a să- 

teanului e datorită în cea mai mare parte faptului că lui nu-i maie po- 
sibil să crească vite numeroase ca în trecut, ceea ce îl silește a acceptă 
învoeli, atât de grele în unele regiuni, încât muncind toată vara să ră- 
mână dator și pe anul urinător, ori să-și schimbe ocupaţia de aoricultor 
în acca de muncitor de pământ. "Tot acest fapt a ridicat cestiunea devăl- 
mășiei în unele. județe de munte, cu urmări triste asupra stării morale a 
săteanului. Judeţul Gorj e tipic în această privinţă. 

In privinţa pășunatului, ancheta arată și alte rele, unele locale, altele 
generale, cari trebuesc ținute în seamă și care în. complexitatea lor na 
pot fi înlăturate nici din o singură dată, nici prin o dispozițiune unică, 
mai cu seamă, ţinându-se socoteală de faptul că legile rămân de multe 
ori neaplicate în spiritul lor, cum e spre pildă acea a toemelelor agricole 
care, deși cuprinde dispoziţiuni dintre cele mai bune, acestea sunt încon- 
jurate prin diferite clauze prevăzute în contracte. | 

| Să mai dăm și un alt.exemplu, nu mai puţin conchizător și care ne 
arată că chiar acolo unde s'a pus mai multă energie, rezultatele nu au 
fost întotdeauna destul de mulţumitoare. Asociaţiunile de tot felul cari au 
luat un avânt atât de mare în țările din apus, și unde își eăsiau un teren 
bine pregătit, au fost introduse la noi cu multă speranță de. reușită. E 
neîndoios că Băncile Populare şi în general societăţile cooperative de orice 
gen, puse în mare parte sub controlul Statului, au dat roade Lune acolo 
unde împrejurările locale le au fost favorabile; însă nu acolo unde inte- 
resul personal al câtorva, speculatori ai satelor, cari au pus mâna pe acele 
instituţiuni, le-a schimbat menirea. 

Ancheta relevează și alte împrejurări cari învederează că nu numai 
prin măsuri generale se va puteă aduce o îmbunătăţire simțită. Inteme- 
iarea unor instituţiuni de stat care să-şi îndrepte câmpul lor de activitute 
în mai multe direcţiuni, ţinându-se seamă de toate împrejurările cari se 
prezintă, o credem ca cea mai nemerită. 

In concluziuni, vom arătă cari ne sunt părerile în această privinţă, 
regretând dacă lipsa de timp nu ne-a permis să le dezvoltăm în amă- 
nunțimi. Răspundem de mai nainte la o obiecţiune posibilă, constatând că 
toate instituțiunile moderne tind la o organizare unică. şi din ce în ce mai 
întinsă a câmpului de activitate economică de orice gen, singura soluţie
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care permite diviziunea muucii, intrebuințarea mijloacelor ştiinţifice de 
înaintare și dă în acelaș timp posibilitatea de a, avea la îndemână capi- 
talul necesar. 

Din cercetarea amănunțită a anchetei de către cei binevoitori, sc vor scoate, sperăm și alte învăţăminte. 
Dacă din punct de vedere al utilității practice ancheta, aceasta credem 

că poate da oarecare roade, din punct de vedeve al cercetării științifice, 
ea e de o însemnătate netăgăduită atât pentru istoria economică cât ŞI 
pentru tânăra, știință a Economiei sociale. 

E de ajuns să spunem că în ancheta de faţă, pentru perioada 186-1— 1905, 
se pot găsi date de o însemnătate deosebită, asupra regimului economie 
din comunele rurale, asupra proprietății, condiţiunilor muncii, ete. — date 
a căror studiare trebuește făcută. în lucrări speciale, 

+ 

Incontestabil că chestionarele tiimise şi al căror cuprius îl dăm mai 
jos prezintă oarecari lipsuri din punct de vedere al specialităţii din care 
ar fi privite. Cum însă ancheta de faţă îmbrăţişează complexitatea fenomoe- 
nelor sociale cu menirea de a oglindi starea dela, sate în general, numai 
din acest punct de vedere credem că ea, trebuește judecată, 

Ne mai rămâne cestiunea exactității cifrelor. După indiciile pe cari le 
avem şi controlul făcut, fără a aveă pretenția că cifrele sunt riguros ade- 
cuate realității — credem că ele au fost bine notate. Mai mult nici nu se 
poate pretinde. E drept însă ca o astfel de anchetă, ca ori și care alta 
care Sar fâce la sate, ca să fie riguros exactă, ținându-se seamă de împre- 
jurările dela noi, ar trebui să îndeplinească următoarele 'două condițiuni: 1) să fie făcută pe baza fişelor individuale, 2) să fie îndeplinită de o co- 

„misiune alcătuită, pe lângă 3—4 reprezentanţi locali, de persoane com- petinte ca D-nii Judecători de ocol, ea președinți, Inspectorii comunali 
“Și Agenţii fiscului. Numai în acest chip sar puteă pune temei pe exacti- tatea riguroasă, a cifrelor și a, indicațiunilor date. De sigur că o astfel de 
anchetă ar fi ceva mai costisitoare, dar ar fi sineura care ar permite studii şi ameliorări serioase, înlăturând orice discuţie asupra cifrelor care, pe 
drept cuvânt, pot fi contestate, de multe ori, chiar înainte de a vedeă lu- mina zilei. 

| 
- Poate că vom avea dreptate. 

AUTORUL,
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Coprinsul chestionarelor trimise : 

CHESTIONAR GENERAL, 

Intrebări: 

1. Sunt biblioteci populare în comună ? 
Câte și cine le inarijeșto? Do când sunt înfiinţate ? 
Se ţin cercuri şi şezători culturale? Câto pe lună? Cine se duce la colo 

și în ce număr? 

o
 

3, Se află în comună: 
a) Şcoale de adulţi? Câte şi în ce zile se ţin cursurile ? 
d) Societăţi muzicale ? 
c) 'Teatre populare (sătești) ? 
d) Socetăţi cu scop moral, cultural sau educativ, Cum se numesc acestea? 

+. Se află în comună societăţi cu scop de ajutor printre locuitori, pentru 
ajutorarea săracilor, şcolarilor lipsiţi, etc.? 

Daţi numele lor. 

„Se află Banca populară în comună ? 
Cum se numește ? 

G
t
 

= Sunt înfiinţate tovărăşii săteşti pentru vânzarea sau cumpărarea î în comun 
de pământ, producte, ete. și pentru asigurări de vite? 

7. Câţi abonaţi la ziare şi reviste aveți în comună ? 
S. Câto familii de fruntași sunt în comună ? 

> » “> mijlocaşi ? 
» > » codaşi? 

9. Câţi capi de familie sunt căzuţi în patima beţiei ? 
10. Câţi cerșetori aveţi în comună ? 

11. Sunt primitori de oaspeţi locuitorii din comuna D-voastră ? 
12. Se ajută sătenii între ei și în ce împrejurări ? 

13. Cari sunt sărbătorile superstiţioase cari se ţin în comună ? 
1. Se lucrează Dumineca şi cam la ce? 
15. Câte căsnicii sunt fără cununie ? 
16. Câţi proprietari au mai mult do 100 hectare ? 
17. Câţi proprietari îşi caută singuri moșia și câţi o arendează? 
18. Cine sunt arendaşii de moșii mai mari de o sută hectare şi do ce na- 

ţionalitate ? 

19. Câte gospodării sunt cari n'au de loc pământ de hrană? 
20. Câţi locuitori au făcut învoeli pentru anul 1905 cu marii proprietari 

sau arendaşi ?
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21, Ce arendă se plăteşte anual pe pogon sau pe falce la arendaşii mari ? 

22, Găsiţi că munca câmpului, faţă de. trecut (acum 10 ani, acum 20 ani), 
se plăteşte mai bine ori nu? 

23. Cari sunt învoelile agricole cari se obicinuese acolo în timpul de faţă 
între marii proprietari sau arendaşi şi între ţărani? 

24. Când se dă locuitorilor pământul în bani, cu cât îi se dă prăjina, po- 

95, 

26, 

27. 

gonul sau falcea ? 

Când învoiala e cu dijmă, ce dijmă se ia? 
Ce muncă trebue să mai facă locuitorul învoit, la pogon sau falce, po 
lângă bani şi dijmă ? | 

Ce condițiuni mai sunt? (ouă, pui de găină, muşchi de porc şi altele), 
(Domnul primar va alătură pe lângă acest chestionar o copie de în- 
voială agricolă). 

-28. Vin locuitori din altă comună ca să se învoiască în comuna D-voastra? 

20. Cari erau învoelile agricole înainte de cele de azi? (Să se arăte învo- 

30 

3 

elile dela 1864 pănă azi, când și în ce înprejurări s'au schimbat? Dacă 
nu se găsesc contracte în arhiva primăriei, ;să se ia lămuriri dela 
oamenii bătrâni din sat, controlând și indreptând lămuririle după spu- 
sele mai multora). 

„ Se află islaz (imaș) în comună? Cui aparţine? 

„ Cât şi cum.se plăteşte pășunatul (erbăritul) în bani sau în natură (muncă, 
producte), po cap de vită mare, pe cap de vită mică? 

32. Se aduc muncitori din alte comune pentru munca câmpului? 

33. Se aduc şi muncitori străini, de peste hotar? Câţi? De unde? Cât sunt 

54, 

plătiţi? Cam câte zile stau? 

Când omul nu o legat (angajat) de mai nainte, cât i se plăteşte ziua 
de muncă cu palmele: 

a) La sămănat? 

b) >» plivit grâul? 
c) » secerat? 

d) >» legat snopii? 
Cc) >» maşină? 
PD» prăşit porumbul? 
9) >» cartofi? 
h) » cosit, adunatul fânului şi clăditul în stoguri ? 
î) » culesul porumbului? 
Î) > alte lucrări ale câmpului? 
“(Să se arate în deosebi preţurile pentru bărbaţi, femei și copii). 

35 „ Cât se plătește ziua de muncă cu carul Şi cu vitele? 
a) La arat? 
V) »: culesul grâului? 
c) » adunatul fânului?
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d) La culesul porumbului? 
€) >» alte lucrări? 

30. Când omul nu e angajat de mai nainte cât se plăteşto cu bucata (cu 

38. 

39. 

40, 

A. 

43. 

At. 

5. 

49, 

ei
 

LO
 

ruptul), pogonul sau falcea de muncă, cu mânile sau cu vitele, după 
felul de muncă? Dacă învoiala e pe prăjini, să se spună plata dea- 
dreptul pe prăjini, fără a mai socoti pe falce. 

. Pentru împrumuturi (în bani sau în producte) făcute de locuitori de 
cu iarnă, ce muncă sunt ei datori să facă? 

So respectă învoelile agricole ? 

Ce condițiuni sunt la învoelile agricole cu privire la hrana muncitorilor? 

Când muncitorul se îmbolnăvește la lucru i se dă vre-un ajutor de către 
acela căruia i se face munca şi cam ce? Dar în caz de nenorocire se 
obicinueşte vreo despăgubire ? 

Sătenii din comună obişnuese să se ducă prin alte comune ponteu munca 
câmpului ? De obicei până la ce depărtare? 

2. Cât s'a plătit în iarna aceasta hectolitrul de porumb (păpuşoi) în comuna 
D-voastră în cumpărăturile făcute de săteni pentru trebuinţele casei? 

Cât se plăteşte în mijlociu în com. kar. de carne? 
> > 3 > > > > pâne ? 

> > > > > litrul de vin ? 

Câte case sunt în comună: 

a) Cu o încăpere ? 
b) + două? 

c) > trei? 

() > mai multe? 

5. Câte bordee locuite aveţi: 
«) De Români? 

b) » 'Ţigani şi alte neamuri? 

„ Se mai întrebuinţează răâbojii (răbuze) la ţinerea socotelilor ? (A se da 
câteva modele de semnele de pe răboj). 

„ Se cresc în comuna D-voastră mai multe vite acuma ca mai înainte Şi 
de cine anume? . 

In afară de munca câmpului și creșterea vitelor care este ocupaţia mai 
însemnată a locuitorilor din comuna D-voastră ? Daţi-ne câteva lămuriri ? 

Arătaţi-ne creșterea ori slăbirea lucrărilor casnice Gesutul, impletitul etc.) 
și daţi-ne lămuriri ? 

Câţi săteni au câte o grădină cât do mică de legume pe lângă casă? 
arătaţi-ne cum staţi cu grădinole şi erădinăriile ? 

„ Daţi-ne lămuriri dacă se cultivă inul, cânepa şi viermii de mătase Şi 
cât de mult? Se face şi negoţ cu ele? 

„ Se întrebuinţează în ţesăturile sătenilor mai mult in şi cânepă decât 
bumbac ?
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54 

35. 

63, 

04, 

63. 

66. 

67. 

68. 
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Ce atelier, fabrică, uzină, mină, mori cu aburi se află în localitatea 
D-voastre ? 

Câţi lucrători, lucrăioare și copii lucrează în aceste ateliere, fabrici, 
uzine, etc. ? | 

Ce leafă primesc: 
a) lucrătorul cu palmelo ? ? 

D) lucrătoarea cu palmele ? 
c) copiii? 

d) lucrătorii de meserie ? 

€) lucrătoarele de meserie ? 

„ Câte ore pe zi de lucru pentru lucrători, luerătoare și copii se lucrează 
la atelier, fabrică, ete.? 

. Pentru masă se dă lucrătorilor timp, sau mănâncă stând la lucru? 

„ Este vre-o cantină pentru 'lucrători, organizată de fabrică, şi dacă da, 
cât costă în mijlociu prânzul, cina ? 

Când se dă plata: la săptămână, la două săptămâni ori la lună ? 

Ce ştrat (amendă) se reţine din leafa lucrătorilor şi pentru ce anume ? 

. Datoriile lucrătorilor la cârciumă se plătesc chiar de datornici sau de 
casierul fabricei ? 

„ Câţi lucrători sau lucrătoare sunt căsătoriţi şi câţi necăsătoriți, străini 
şi români ? 

Sunt în atelier, fabrică, uzină ete. lucrători vechi cari au lucrat la acea 
fabrică, uzină, atelier mai mult de 5, 10, 15, 20 ani? 

Câte cazuri de accidente cari au pricinuit schilodirea s'au întâmplat în 
timpul lucrului în anul 1905 ? 

Câţi ucenici au suferit asemonca nenorociri ? 

Sunt locuinţe pentru lucrători clădite de fabrică, sau nu ? 

Câtă chirie plăteşte o familie de lucrători în localitate şi câtă chirie 
plăteşte un lucrător singur? 

So dau îngrijiri şi sfaturi medicale fără plată lucrătorilor ? Doctorii fără 
plată se dau?. 

. Merg lucrătorii români şi străini la biserică Dumincea ? 
Preoţii fac predici Duminecile în biserici ? 

Citesc lucrătorii români ziare românești, iar străinii primesc ziare străine ? 
. Viţiul beţiei există între lucrători şi din cauza aceasta sunt dese sean- 

daluri ori nu ? 

„ Sunt certuri între lucrătorii români şi străini ? 

„Au lucrătorii români şi lucrătorii străini societăţile lor do ajutor mu 
tual sau nu ? 

„ Câţi meseriaşi avoţi în comună dintre săteni ?
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76. Cui vând sătenii productele? Unde şi cum ? 

77, Ce deosebire e între preţul ce-l ia proprietarul pe productele sale și 

acela pe care îl ia săteanul? 

78. Fac sătenii din comuna D-voastre vre-un negoţ mai întins și care anume? 

19. Daţi-ne lămuriri asupra cărăuşiei? 

$0. Arătaţi în câteva rânduri relele mai însemnate din comună și părerile 
ce le aveţi asupra lor. 

CHESTIONAR PENTRU SOCIETAŢI 

Intrebări: 

Numirea instituţiunii. 

Data înfiinţării. 

Numele iniţiatorului. 

Patronagiul. 

E mblemele instituţiunii. 

Sediul. 

Calitatea (persoană morală ori nu). 

Titlu şi data statutelor ori ale legi de întemeiere. 

Conducătorul actual al societăței. (Președinte, administrator). 

Numărul membrilor la întemeirea instituţiunoi. 

Numărul actual al membrilor. 

Scopul instituţiunei. 

Mijloacele de cari se serveşte pentru atingerea scopului. 

Ce avere posedă la înființare? 

Co avere posedă actualmente. (Decembrie 1905). 

Natura veniturilor. 

Natura cheltuelilor 

Ce servicii a dat? 

Aveţi vreo publicaţie şi cum se intilulează ? 

„Ce instituţiuni mai depind de instituţiunea D-voastre?). 

ce diticultăţi întâmpinați ? 

Ce îmbunătăţiri s'ar mai putea aduce şi prin ajutorul cui? 

Ce explicaţii necesare mai găsiţi a da? | 

Aţi putea să ne trimoteţi cel mai târziu pănă la 1 Maiu pentru Expoziţie 

0 panoplie simbolizând instituţiunea: D-voastre?), 

ir



I. POPULAȚIE ȘI LOCUINȚE 

1. Populație. 

„Din punet de vedere al administraţiei comunale, populaţia rurală, până 
la 1 Aprilie 1906, eră grupată în 2898 comune. . 

Cifra probabilă a locuitorilor dela sate în 1905, aşă cum ne-o dă ser- 
„Viciul statistice dela Ministerul de Domenii, ar fi de 5.319.842. La această 
populaţiune, după datele cercetărilor noastre, corespunde 1.163.900 capi de 
fumilie (1), ceea ce dă între 4 şi 5 suflete de familie; se coboară sub + pentru 
judeţele Vasluiu şi Fălciu, depăşește cifra de 5 pentru judeţele Prahova, 'Te- 
leorman și Tulcea, atingând cifra de -6 pentru Ilfov. . 

Pe repiuni, Muntenia, și Dobrogea dau acelaș coeficient de 4,9%; Oltenia, 
440%, iar Moldova 4,20%/0.. 

In raport cu suprafaţa teritorială, lăsând la o parte populaţia urbană 
Și cea străină și ţinând seamă numai de populaţia rurală, pe capi de fa- 
milie, ea, se clasifică astfel: Ă | 

a) Pentru regiunea muntoasă : Dâmboviţa 12,9 pe km p, Mehedinţi 
11,2, Prahova 10,9, Bacău 10,8, Vâlcea 10,5 Argeş 10,2, R.-Sărat 9-4, 
Putna 92, Buzău 9,2, Suceava "9, Gorj 8,7, Neamţ 8,1, Muscel 8. 

  

(1) Cifrele asupra numărului capilor de familie au fost culese indirect din chestionare, adică însumând pentru fiecare comună din ţară, numărul Îruntaşilor, mijlocaşilor şi al codașilor ce o compun. Or acest mijloc, de altfel singurul de care dispuneam, după întrebările, din che- stionar, nu putea să deă numărul total al familiilor existente, întru cât, pentru un mare număr de comune, mai cu seamă din Muntenia, în cele trei categorii de mai sus, nu au fost trecute în chestionare persoanele singuratice, precum şi acei ce na erau contribuabili. Credem însă că nu ar fi fost bine să înlăturăm cifrele cari ni s'au dat și care arată întru câtva din ce număr de familii temeinice se alcătueşte pătura ţărănească. Adăogăm însă că acest îapt-nu înlătură con- cluziunile pe care le tragem mai jos asupra desacordului dintre densitatea populaţiunii și nu- - mărul membrilor pe familii. In adevăr, din Statistica Ministerului de Domenii asupra recensă- mântului din 1899, putem extrage următoarele cifre conchizătoare asupra celor două judeţe, Iltov și Vaslui, care prezintă un mai mare contrast: Si 

Familii compuse din: 
1--9 membri _ mai mult de 3 membri 

Iov. .,, „40,5%, 50,4%, 
Vaslui . , . 59,5%, 49,6%, 
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b) Pentru regiunea deluroasă şi șeasă: Vaslui 13,2, Dorohoi 124, 

Roman 12, Dolj 11,9, Olt 11,8, Botoşani 10,8, Tecuci 10,2, Fălciu 10, Vlaşea 

10, Tutova 9,9, Iași 9,5, Romanați 9,1, Teleorman 9,1, IIfov 8,2, Covurlui 

6,7, Ialomiţa 6, Brăila 4,8, Constanţa 3,9, Tulcea 2,2. 
'Pinând scamă de regiunile istorice, vedem că populaţiunea rurală cea mai: 

deasă, pe capi de familie, e în Oltenia (10,4 pe km. p.) vine apoi Moldova (10,0), 
Muntenia (9) iar Dobrogea vine cea din urmă (3 capi de familie pe km. p.). 

Mai vedem că densitatea populaţiunii nu corespunde de loc cu numărul mem- 

brilor familiei. Sar puteă. afirmă că în regiunile și judeţele mai bogate și 

mai roditoare populaţia e mai puţin deasă, iar familia mai bogată în mem-, 

bri; pe când în judeţele mai puţin roditoare, deși densitatea e mai mare, 

familia e mai puţin numeroasă; esceptând, bine înţeles, Dobrogea. 

'Pinând seamă numai de populaţia rurală, găsim că Doljul, cel mai populat: 

judeţ, din ţară, faţă cu Tulcea, cel mai puţin populat, are o populaţie de 

d ori mai deasă, cam pe “aceeași întindere teritorială. 

Notă. — E interesant, credem, să arătăm gruparea populaţiunei rurale, la 
1 Ianuarie 1907, pe regiuni istorice şi pe regiuni naturale. Cifrele care urmează, 
în ce priveşte populaţiunea, sunt culese din publicaţia serviciului statistic al 
Ministerului de Domenii asupra mişcării populaţiunei ţării în 1906: 

      
  

  

  

  

  

REGIUNI NATURALE 
= TOT A LURI 

Regiunea muntoas A | Regiunea deluroasă şi şeasă 

! Regiuni = Populaţia pro E: il z Populaţia pro | =3 a a Populaţia pro E a | “istorice 2 2 | ae 8 | Es | Se E 5 dd bol ae 5! 
Se | babilăta | 22 | 53 | babă | Zi [59 | babilă ra | Sz8E | 
GE Îi Ianuarie 190| SE Ş | SE |i Ianuario 50| ZE 5 | cF li Ianuarieaor] EA 3! 
A E | 4 a | As 

2 BR
..

. 

837| 5s2| 1.630.069] . 2.803 Moldova | 215| 588.742] 2.78 367| 1.041.327 

“Muntenia | 683| 1.175.912 1.792] 598| 1.190566|  1.991|1281| 2.366.478] 1.848 

1.676! 2 „Oltenia 1 376| 630.085 

128|  236.069| 1.844] 128 936.069] 1.844 

| 
! 

GI ; 274| 551.352] . 2.0231 000| 1.184.437] 1.922, 

"Dobrogea | — — — | 

'Para într.[1274| 2.394.739] 1.880,1367| 3.022.314] 2.2111] 5.417.053] 2.052 
|                     | 

| 
*
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TABELA STATISTICĂ No. 1. 
Populaţia rurală pe 'suflete şi capi de familie, 

          

| 

  

  
  

  
    

  

e = - —— o 
9 

9 , 3 POPULAȚIA =. = POPULAȚIA â, REGIUNEA | 3 |=——=—=> ——Tszz| £ g || REGIUNEA | E |osoazccccccaee => âz! EI | cas a, ES] eă £ i a SSE e: JUDEȚELE | £ [3 -) Capi de:= 28| 52 || sopepeue [$ | ! Capi de 352| 3 DEŢ g [Snflete "); familie jsas ză i s |Poflete 1]! familie [325| se z | 3539 z i 558| 5_ 
i 
“+ 
i 

472239! 49 

| 
| 
] 

3
3
 

„
9
 

„Moldova [688] 1.609.202 383.080 42] 100] atumntenia 1282] 2.318.000; 
i [ . 

Suceava . .| 38 „182.101 
! : 80741; 45] 90)| R-Sărat . .| su] 185.82! 30.943! 44] da | 

” a-l 
4 i „Neamţu 47 184.073) 22.058, 41] 81 Buzău e Î1O7 214.019 15089) 48| 9,2 

Bacău . . |] 88 186.005) 45.272. 4,3] 10,8] Prahova . . [149 269.081, 50845 5,3 10,9 : ! 
i . "Putna .. | 70 12001.  s0.c2! 45] 92|] Dâmboriţa. nic] 220020: 1.70. se] 120 

 Dorohoiu .| + sai 33.089) 49] 120| Muscel. . [ai] 111.127. azi iz] so | 
y | 

! i Botoşani , .| 47 147.976, 34.156: 4,3] 10 Argeş .,  ÎL46 203,540, 45.230: 4,51 10,2 

  i 

Taşi ....|[42 120-195, 29.102; 44| sil Brăila .. .|os 101.487: 20,893: 49] us | i ! j “Roman. , [59] 103845; 25.211! %1| 120) Ialomiţa . .[ 97] 195.195; 40.675: +8] 6,0 | | | | „Vasluiu ..[ 56| 110.953; 30.478; 3,6] 152) ttov. . . 22 236.388. 47887 60| se 
II i i i , “Fălciu .. .] 33 85.770, 22211; 39| 100 Vlaşea . . [97] 209.576; 44.879; 4,7] 10,0 

| i i „Tutova ..[70] 99.108; 23538: 42] ooll Teleorman . os 223758 43942 du] 9 
îi n . , 4 i Tecuci . . ,[ 47 116.700, 26.148) 45| 102| Olt... [toi 147.419, 33,368: 44| 11,8 | | | 

| 
Covurluiu .[ 35| sossi 19605] ao] oa 

] 

i | 
I 

Oltenia [209] 1.163.115 
: 

! ; „Vâlcea + . . [163 190280. 44.849 

| 
261.491; 44] 104 Dobrogea 129 229.523 16.490, 3,9] 30 

42] 105| Tulcea . . .[ 56| 101.101. 19268: 5] 2 
i 

| i “Gorj... . er 178.526, 41.050 43] si Constanţa .| 73 128.424 27.222 47] 3, 
i i - i Mehedinţi . [201] 250.424 osaqzi                                 | | 45| ae | | | Î_ | "Dolj . . . . 59 341.483: 18454 44] 119|] 'Ţără întreasză lr9a] 5.319.832 1,163.900; 4,6] 8,9 | | e | i | , Î pla ! i | Romanați. . |45 202.402, 468, 49] daf i: | N, e a A a PONI ae 

*) Cifra populaţiunei probabile pe suflete, este luată după Statistica mișcării populaţiune în 1905 (Monit. Of, No. 141 din 13 Aulust 1906), P
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2. Locuinţe. 

“La populaţiunea de 1.163.900 capi de familie, corespund 1.152.812 

locuinţe, în care cifră intră şi locuinţele străinilor din comunele rurale. Cele 
mai multe sunt case cu 2 încăperi (583.866); vin apoi casele cu o singură 

încăpere (305.442). In total, 3,8%, sunt bordee, 26,5%, case cu o încăpere, 

50,60/, case cu 2 încăperi, 1,6%, case cu 3 încăperi, iar 4,5%, case cu 

“mai mult de 3 încăperi. Casele cu o încăpere, proporţional, sunt mai nu- 

nieroase în Moldova (43,4%), apoi în Muntenia (24,50), Dobrogea (19,1%), - 

Oltenia (5,9%/.). Pe judeţe, casele cu o încăpere sunt cele mai numeroase în 

Vaslui (61,40%), iar cel mai puţin numeroase în Vâlcea și Dolj (4,6%/).Ca- 

sele cu 2 și 3 încăperi sunt mai numeroase în Oltenia, cu mai multe în- 

căperi în Dobrogea. DBordeele sunt mai numeroase în Romanați, Teleorman 

şi Dolj. | 

In raport cu numărul capilor de familie, locuinţele dau o diferenţă în 
minus de 11.088. - : 

După felul locuinţelor, s'ar puteă spune că Moldova e cu mult infe- 

rioară celorlalte regiuni iar că Vasluiul, în care populaţia rurală e cea mai - 
deasă și familia cea mai puţin numeroasă din întreaga țară, are şi locu- 

ințele cu o singură încăpere cele mai multe. 

-Se mai constată un fapt destul de explicabil de altfel că în judeţele 
de munte, locuinţele cu mai multe încăperi sunt mai numeroase. Cu toate 
acestea, judeţele Brăila, Ialomiţa, Doljul, 'Puicea, şi Constanţa sunt în aceiași 
situație — ba chiar și mai bună. 
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TABELA STATISTICĂ No. 2. 

Locuințele populațiunii rurale. 

a) Case. 
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REGIUNEA 
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| 
| REGIUNEA Tr STITI ! 3 9 S | 28 a . S 9 e | 22 = 

JUDEŢELE] „& | a& | &| E2 | £ lavnereue| _ E | ala EEE! 3 | 3 'S 5 | as 9 'S g '3-| z5 9. | ENE El Es | E] E] _ElE| e! 
| era 

co 
! | | | „Moldova [166,283,156762/56.830/11.870 371.746] vuntenia | 70 pasa 68.799, 23.451 461.505 | 

| 
î | 

| Suceava . | 10.754! 19693] 4.780| 1.087] 20.922] R-Sărat .| 7,712! 14.711], 5.358 2.030, 20,811, | . 
! | a cal | | | Neamţu .| 17.676! 10.939! 1,854] 772! 31.211] Buzău . | 6.969; 25.204] 9.458! 3.592! 45,517 

        

    | | | | Bacău . . | 15.577 19.665] 5.803! 1. “i 42.767) Prahova . 11.372, | 53.006, 10.022] 2.79 57.192           

  

  | Putna * +1 11.099: 16.195 3.303! ul 31.490]|| Dâmboriţa. zis 20.415) | 

4 

Dorohotu . | 13.056! 18.496 2941i 95.447 Muscel , 3. ao6j 15951) 3.564 1.217 | - 
“| 

i | | Botoşani . | 1av24] 14, (618) 351| s2) 
l | i i i i | „Iaşi .. [16.091 9016, 1.552! 984! 

' 
i 

  

  

| 82.945|| Arges . | O.02ri 29390) 150) 926| 43.032, 
| i 

      
21.803] Brăila . . aroși vooil 4.548, 2. 2 

i i 
i i 

! Roman 13.972) 17.706; 2.1711 468| 24317 Ialomiţa .| 5.280 18.167 ae 1.805) 38.266 
i 

| 
| | 

  

  

| 

| | | i „Vasluiu .| 18.131 zori 1.476, 1.204! 27.858) Ttov . . .. | 14.608 31.197 1.829) 1.758, 52.446 
  Fălciu , 11.088, 17.944 20.505] Vlașca .. 16.218! 17.577; 3.657 1.210 38.522   

  

| Tutova . - | 10.616] 10.237 1.739 534| 23.149]! Teleorman. 17.927 

| Tecuciu - | 8.9211 18.4551 3.178 96 26.030] 04... 4291 18.904 6.036!  '7461 20.997 
: - | : 

- 

i 

. 

      . | | | Covurtuiu | 5.1441 saz1ol 3.369 1.140) 18372 
i   Oltenia | 14.911/152.259/54.162] 13,.192234.447 Dobmogea | 8543) 22001] 8.864) 2.499 41.907 , | | | | Vâlcea . . 2.064 36.739| 5 076| 1.011! 44.890 Tulcea . .| 3.805 9.65% 3.505 961 17.928 

  

        Gorj... "5 32.113! 5.467] 1.054! 40.759 Constanţa.| 4.738| 12.344 dit! 1.538] 23.979   Mehedinţi.| 5.203] 34.146112.558| 2ao1l 54.208 | | | 
Dolj .. .| 3.344 34.343, 22 083 5.458, 05.228                     29.2721]) Țara întreaga. 105.42 60.06) 108055, 51.932 1.109.905 

[ : | : | 
N i i 

m
             omanaţi. | 2.1751 14:914                   

  

8.97 3.208



19 

TABELA STATISTICĂ No. 3. 

Locuinţele populațiunii rurale. 

b) Bordee. 

      | | i | i | 

  

  

  

| 
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| 

        
  

  

    

    
                        

! PORDEE 3 BORDEE a | LOCUITE DE 3 3 LOCUITE DE 3 3 i REGIUNEA "5 REGIUNEA = "9 | = pei 229 3 E 223 'JUDEȚELE| & es | 3 llouverrur| ces | & S | [E E | ms [85 $ 
sa Ei 7 2 + m 

Moldova 2.528 3.137] 11.660 Muntenia ii 2.011 9.5H 
| 

Suceava ..., 361, 720| * 1031||| R-Săârat , ..,. 95: 142 237 | | | 
„Neamţu .... «2 662 1.141] Buzău ....., % 158 181 

Bacău ,.... 226 1.043] 1.569|| Prahova... . " 48 ca 
| | 

! Putna | 83 232 315|] Dâmboviţa. . . 2 163 165 
| ;Dorohoiu .., di 237 450| Muscel. . .. G 147 153 

| Botoșani , ... si 390 589| Argeş ..... 17) 15% 169 

DR | i 951 159| Brăila ..... 73 21 9 ! 
i 

| Roman | i 951| - 1.328! Ialomiţa . . . . |. 443 222 665 
1 - | 

Vasluiu ăi 1.233 169| Ilfov. ..... 38, 259 297 

|Păleiu . |. % 351| -  a2i|l Viaşea . . ... 517 212 2 

Tutova î. , ” 859 955|] Teleorman . . . 4.946 341 5.287) 
| 

! Tecuciu î . .. ăi 474 41| Olt... 1.358 146 1.504 

 Covurluiu | Ss! 25 33 

| | 
| Oltenia - 17.18 1.502] 18.980 Dobrogea 1.509 1.214 ai 

Vâlcea ..... | : 166 170] Tulcea . . ...| 335| 203 ca 
Gorj... Ț 260 267| Constanţa . ..| 1.171 929| - 2094 

Mehedinţi .., 16, „128 204 
| 
Dolj . . 6.127 "683 6.810 

Romanați ... 10.964; 565| 11529] Țara întreagă 20.743] 18.164] 42.907 
| ! * i : , LA  
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TABELA STATISTICĂ No, 4. 

Locuințele populaţiunii rurale. 

c) Proporția locuinţelor. 
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| SI El Bia e BI gi glszl e „JUDEŢELE | „& Ela Bis! $ || duperere |_ a! 2 2 | sa! 2 Li $ | =] E jazz S SI Si Sie si iu PI = i Ti im mo ! 
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IL. ALIMENTAȚIE ŞI STARE SANITARĂ 

1. Alimentația 

Se cunoaște de aproape reaua alimentațiune a săteanului. 
Săteanul se hrăneşte de obicei cu mămăliză, pânea jucând un rol se- 

cundar. La mijloc nu este numai un obiceiu,. ori eftinătatea acestui fel 
de hrană, ci și nevoea de a cultivă numai porumbul, prin împunerea co 
le-o fac unii proprietari și arendași cari specifică prin contracte că să- 
tenii nu au voie să cultive decât porumb pe locurile ce li se dau în a- 
rendă; de sigur, pentru a pute face rotaţiunea solului și în acelaş timp 
a aveă numai o producţiune de grâu. | 

„ Alimentaţia săteanului sta înrăutățit și mai mult prin scumpirea pășuna- 
tului şi prin alte împrejurări, cari fie direct, fie indirect, au micșorat numărul 
vitelor atât de muncă cât și de hrană. Următoarele rânduri, serise de un pri- 
mar, sunt caracteristice: „Lipseşte pășunatul vitelor; . . .:avem zăvoaiele 
statului în apropiere, unde ar puteă fi învoite, fiind tăiată pădurea încă din 
anul 1898. Prin lipsa de vite, oamenii duc un trai amărit, neavând hrana 
suficientă ca lapte, brânză, ouă, ci o înlocuese cu buruene, urzici, ustu- 
roi, ceapă, oţet ete“. 

O altă cauză, care face ca alimentaţia săteanului să fie proastă, este . 
faptul că săteanul își ţine pe câmp productele până toamna târziu, fiind 
silit să culeagă mai. întâi pe ale proprietarului, ori să plătească preţul pă- 
mântului înainte de a-și strânge recolta. 

In sfârşit, obligaţia ce au sătenii de a da arendașilor și proprietarilor 
pui de găină, ouă, mușchi ete. precum și exploatarea, lor de către străinii ce 
cutreeră satele și care le iau păsările ete. în schimbul unor lucruri de nimic, 
ca bomboane falșificate, contribue nu mai puţin la o proastă alimentaţie. 

Nu mai “puţin contribue la o rea alimentaţie scumpetea alimentelor de 
prima necesitate, pe care-și le procură săteanul prin bani. Din tabelele care 
urmează se poate vedeă atât scumpetea alimentelor cât Și variația mare 
de preţuri; HI de porumb variând între 5 şi 28 lei, Kgr. de pâne între 10
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și 50 Dani, Kgr. de carne între 30 bani Și 1,20 lei. Vinul de asemenea va- 
riază în preţ între 15 bani și 1,20 litru, după regiuni şi judeţe. 

Peștele, care eră pentru. sătean unul din alimentele bune, nu-l mai 
poate aveă eftin ca altădată. Câteva plângeri din Dobrogea asupra legii 
pescuitului nu sunt întemeiate. Vorbind de alimentaţie, nu putem trece cu 
vederea cultura zarzavaturilor de câtre săteni. Din anchetă reese că să- 
tenii au început să vadă foloasele culturii legumelor pelângă casă. | 

Ținând în seamă anii de secetă, mâncarea porumbului stricat și pos- 
turile, se pot lesne vedeă cauzele întinderei pelagrei şi ale mortalităţii 
mari a copiilor. Să mai adăogăm că mortalitatea mare, esceptând copiii, 
la noi e între 60—70 ani, pe când în genere e între 70—75. 

Această constatare demografică se poate consideră ca una, din cele mai 
grave. 

Extrase din chestionare: 

Judeţul Ilfov. 
Chestionar No. 47. (1) 

Chestiunea No.30.—Lipseseislazurile; 
unii arendași le-au arat şi ar trebui să 
fie obligaţi prin contracte să aibă isla- 
zuri, căci. altfel locuitorii pierd vitele 
cu desăvârşire; azi chiar laptele lipseşte 
din casa lor, din care cauză copiii sunt 
slabi, fără sânge, piperniciţi. 

Judeţul Vaslui. 

Chestionar No. 7. 

Chestiunea No. 80.-— Relele mai în- 
semnate din comună sunt: alimentarea 
rea a oamenilor cu mâncare, puţinul inte- 
res ce-l dau de a-şi câştigă existenţa 
şi plăti dările, cum și timpul ce-l perd 
zile întregi pe la cârciumă. 

Judeţul Buzău. 

Chestionar No. 102. 

Chestiunea No. 80. — Toţi sătenii sunt 
lipsiţi de pământ, din care cauză sufer 
adesea-ori de lipsa de hrană. 

Judeţul Roman. 

Chestionar No. 20. 

Chestiunea No. 30.— Locuitorii, în pre- 
zent, aproape în total, sunt cu desăvâr- 
şire lipsiţi de hrană. 

  

Județul Muscel. 

Chestionar Ao. 79. 

Chestiunea No. 90.—In această comună 
s'au. instalat niște Sârbi, cari prin pre- 
zenţa lor în comună starea materială a 
comunei este în decadenţă faţă de trecut, 
căci sfătuind lumea a le aduce fasolea, 
untul, ouăle, găinele, prunele uscate, nu- 
cile etc, lasă, în cea mai mare parte din 
familii, copiii lipsiţi de hrana zilnică. 

Pe lângă acest rău co bântue.în a- 
ceastă comună, mai e şi starea morală 
care e în o decadenţă foarte mare, în- 
cepând dela fruntașii comunei până la 
cei mai de jos mireni. 

Judeţul Dolj, 

Chestionar No. 136. 

“Chestiunea No. 80.—Se se îmbunătă- 
țească soarta ţăranului, să i se asigure 
existenţa zilnică, adică să i se dea 
pământ să: muncească în deajuns, să 
cultive grâu pe seama sa, căci după în- 
voielele ce au cu arendașii, nuli se dau 
ogoarele să pue grâu, din care cauză 
se nutresc numai cu mămăligă. 

Judeţul Muscel. 

Chestionar XNo. 58. 

Chestiunea No. 80.—Lipsește păşuna- 
tul vitelor, neavând unde le păşună, 

(1) Răspunsurile sunt publicate, în întreaga lucrare, întocmai după chestionare, făcându-se 
numai mici îndreptări de ortografie şi punctuație.



avem zăvoaele Statului în apropiere, 
unde ar puteă fi învoite fiind tăiată pă- 
durea încă din anul 1898. Prin lipsa de 
vite, oamenii duc un trai amăriît neavând 
hrana suficientă ca lapte, brânză, ouă, 
ci o înlocuesc cu altele, burueni, urzici, 
usturoi, oţet, ciapă etc. 

Judeţul Buzău 

Chestionar No. 31. 

Chestiunea No. S0—Lipsa alimenta: 
ției substanțiale a săteanului întrucât 
lapte n'are; ouă, brânză, unt şi păsări 
chiar, trebue să le. vândă ca să poată 
face faţă nevoilor. In majoritate se 
hrănese cu pește putred în schimbul 
produselor lor. 

Judeţul Oltu 

Chestionar Xo. 36. 

Chestiunea No. 80.— In localitate e 
lipsă de pământ, învoelile la proprie- 
tari şi arendaşi sunt prea împovărate; 
izlazuri lipsese aproape do tot. In lo- 
calitate este pădurea statului Cerbul 
Dienci în care s'ar puteă permite pă- 
șunatul vitelor locuitorilor îără a cauză 
vreo stricăciune, căci la cea mai mare 
parte din locuitori sunt câte ? şi 3 case pe 
o pereche de boi, din cauza islazurilor, 
Hrana sătenilor e proastă cu desăvâr- 
şire, din cauză că nu au vite şi nici vaci 
de lapte. 

Chestionar No. 71. 

Chestiunea o. 29.--Izlaz pentru pă- 
şunatul vitelor se dă foarte puţin în 
timpul de faţă.Vitelo locuitorilor s'au îm- 
puţinat foarte, şi se găsesc rău lipsiţi, 
din care cauză numărul-copiilor mici nu 
mai progresează. 

„ Judeţul Covurlui. 

Chestionar No. 17. 

Chestiunea No. 80.—Nu este pământ 
suficient de hrană, nu este imaş pentru 
vite, din care cauză vitele s'au împu- 
ținat considerabil, iar sătenii fiind lip- 
siți de vite de muncă şi de vaci și oi 
pentru necesităţile traiului, o duc în 
greutăţi. 
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Judeţul Argeş 

Chestionar No. 98. 

Chestiunea No. 80—Să li se dea voie 
să pășuneze vitele în pădurile statu- 
lui în care lăstarul a trecut de 20 de 
ani. Cer aceasta motivând că din cauza 
lipsei vitelor le lipseşte laptele, hrana 
cea mai substanţioasă, care i-ar puteă 
scăpă de multe boale..... Bine ar fi 
dacă s'ar da voe să păşunoze vitele 
în pădurile mari, căci iarba se strică 
degeaba acun, iar, de s'ar înnvoi vitele, 
statul ar avea un bun venit. 

Județul Constanţa 

Chestionar XWo. 27. 

Chestiunea 80.— Locuitorii acestei co- 
mune, limitrofi cu balta statului şi Du- 
năre, sunt opriţi a cumpără în cantităţi 
mici pentru trebuințele casnice, pește 
din cel ce se vânează de stat, decât 
dacă voesce a-l cumpără în bloc. 

Judeţul Putna 

Chestionar No. 67. 

Chestiunea 80.—Relele mai însemnate 
sunt: lipsa de pășune îndestulătoare, 
singurul mijloc de creșterea vitelor; o- 
prirea păşunatului în pădurile statului, 
lipsa de fânețe îndestulătoare şi pre- 
ţurile prea ridicate la arendaş, din care 
cauză locuitorii nu mai pot plăti la timp, 
având lipsă de pământ de cultură și 
condiţiunile prea grele cu marii proprie- 
tari şi arendașşi; scumpirea alimentelor 
şi mai cu seamă peștele, singura hrană 
îndestulătoare a familiilor sărace. Ar fi 
de dorit ca Statul să pretere a dă cu 
arendă moşiile la sătenii cari întovără- 
şindu-se, i-ar costă mai cftin, asemenea 
a le permite păşunatul vitelor prin pă- 
duri mai ridicate, a se îndulci condi- 
țiunile de învoeli agricole, a se efteni 
alimentele de hrană şi mai cu seamă 
peștele. 

Judeţul Covurlui 

Chestionar o. 32, 

Chestiunea 80. — Sunt amenzile ce 
zilnic se fac asupra vitelor ce se:'sca- 
pă în pădurea Statului şi oprirea pes-



cuitului din balta Statului, pentru care 
suferă populaţia de hrană, părerile sunt 
că pădurile Statului cari sunt dela o e- 

„tate de 10 ani în sus, să se dea pentru 
păşunatul vitelor caro ar puteă înbu- 
nătăţi şi înmulți rasa acestor vite Şi pes- 
cuitul să se lase liber sătenilor a pes- 
cui prin instrumentele obişnuite de ei 
şi să deâ dijmă din două, cu sculele o- 
mului, cu aceasta s'ar îmbunătăți hrana 
săteanului care astăzi suferă. 

Judeţul R.-Sărat 

Chestionar Ao. 77. 

Chestiunea S0—Dejă ei nu au o hrană 
suficientă în cășlegi, apoi mai dau peste 
ei şi lungile posturi cari numai forţi 
pentru muncă nu-i fae.. Eflinirea peş- 
telui ar contribui mult la îmbunătăţi- 
rea stării lor fizice. Regret că-i spaţiul 
prea mie. Dealtfel, oamenii sus puşi ar 
trebui să agite ideia de eftenirea peş- 
telui. 

Județul Brăila 

Chestionar A0. 33. 

„ "Chestiunea. $0—-Locuitorii se hrănesc 
prost, hrana lor stă mai mult în mămă- 
ligă de porumb, zarzavaturi și peşte, 
prea puţin în carne, ouă şi lapte; din 
care pricină degenerează fizicește. 

Județul Teleorman 

Chestionar No. 72, 

Chesliunea 30.—Vitele de muncă sunt 
slabe şi pipernicite, vitele de lapte lip- 
sesc, din care cauză pelagra şi alte 
boale au luat proporţii întinse. 

Hrana săteanului find noîndestulă- 
toare şi nu în condițiuni mai higio- 
nice, el este predispus la diferite boale şi 
desvoltarea corporală se resimte. Cei 
lipsiţi de vite de muncă nu se primesc 
în moşie, ci trăiesc muncind po la alţii. 

Judeţul Brăila. 

Chestionar No. 48. 

Chestiunea No. $0.—MHrănindu-se nu- 
mai cu mămăligă şi alte câteva legume 
nu tocmai nutritive şi folositoare sănă- 
tăţii, în această comună sunt 76 pela- 
groși. 

J udeţul Prahova. 

Chestionar o. 5. 

Chestiunea No.50.—Nelele din comună 
sunt: Pelagra şi aceasta din cauza po- 
rumbului stricat pe care îl culeg ne- 
copt ; comuna fiind la munte nu se poate 
coace. Sunt peste 120 pelagroşi în co- 
mună, 

Județul Covurlui 

Chestionar No. 29. 

Chestiunea 50.—Relele mai însemnate 
din comună sunt: 

1) Pelagra, boala de care suferă a- 
proape !/, din populaţia comunei şi nu- 
mai din cauza relei alimentaţii. 
".2) Populaţia mai suferă din cauza lip- 
sei de pământ pentru hrană, Mulţi din 
ci nu găsesc nimic nici pe ogoarele boe- 
rești cu chirie sau în dijmă căci şi acestea 
fiind prea urcate, adesea în loc să pro- 
iite ceva, rămân datori pentru pământ, 

Județul Dâmboviţa 

Chestionar No. 29. 

Chestiunea 80. — Ca rele sunt: lipsa 
de pământ arabil pentru cultură, lipsa 
de vite din cauza oprirei pământului, 
învoelile arendaşilor prea asupritoare 
şi pelagra provenită din cauza nutrimen- 
tului de post, neavând vite de lapte, 
porci, pasări ete. 

Judeţul Brăila 

Chestionar o, 51. 

Chestiunea S$0.—- Lipsa de pământ şi 
învoelile cu arendaşii foarte grele. O- 
prirea sătenilor de a pescui pentru 
hrana familiei şi refuzul de a-i învoi la. 
pescuit. 

Judeţul Romanați 

Chestionar No. 51. 

Chestiunea 23. — Din opt pogoane 
care se dau pe seama locuitorilor şi se 
seamănă cu sămânţa lor, li seia do a-. 
rendaș jumătate, plus păndărit 2%, fie 
de grâu, fie de porumb. Pentru această 
învoeală, se mai face arendaşului trei .
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pogoane cu desăvârşire, adică: Ogor, 
arat, semănat, grăpat, secerat, strâns 
clăi, cărat la conac, treerat şi transpor- 
tat la magazie. Pentru vânat peşte în 
baltă se plăteşte 11 lei, 8 zile cu mâi- 
nile, 2 
găină, 1200 ler. producte transportate 
la schelă, 5 lei de vită mare erbărit, 1 
leu de oaie, 2 lei de pore, fie că ar pă- 
şună sau nu, taxele acestea tot se plătesc, 
căci suhaturi de păşune mai nu există. 

Judeţul Tulcea 

Cheslionar Ao. 45, 

Chestiunea $0.—Năul în comună coste 
că locuitorii au fosteam năpăstuiţi dându- 
so balta din comună în exploatare pen- 
tru vânatul peștelui străinilor şi Lipo- 
venilor, cari duc o ură neîmpăcată 
contra Românilor. Nemorit ar fi să fie 
preferaţi Românii. 

Județul Vlaşca 

Cheslionar Av. 9, 

Chestiunea 45. — Aceşti locuitori se 
ocupă, afară de munca câmpului şi creş- 
terea vitelor, cari sunt ocupatiunile de 
căpetenie şi cu grădinăritul, fiind mai 
mulţi de 10 Români grădinari, cari au 
luat locul grădinarilor bulgări; mai sunt 
cojocari ete, 

zile cu carul, 10 ouă, 2 pui do 

Judeţul Tutova 

Chestionar Xo.2 

Chestiunea 50.—'Toţi locuitorii au câte 
o mică grădină pentru legume. 

Județul Buzău 

"Chestionar Xo. 97. 

Chestiunea 50.--Mai toţi locuitorii au 
câte o mică grădină po lângă casă. 

Județul Prahova 

Chestionar Ho. 45. 

Chestiunea 50.—Din 273 săteni, numai 
200 au grădinele lor unde cultivă: ceapă, 
usturoi, lăptuci, mai rar cartofi, fasole 
și bob. 

Judeţul Muscel 

Cheslionar Ao. 48. 

Chestiunea 50.—Toţi sătenii au gră- 
dină de zarzavat lângă casă, afară de 
foarte mici excepţii. Grădinăria aci este 
potrivită; aproape toţi îşi fac, nu cum- 
pără de aiurea. Cu deosebire varza aci 
se cultivă multă. Se vinde toamna 100 
sau 150 care. .



TABELA STATISTICĂ No. 
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Alimentațţia la sate. 

a) Preţul porumbului. 
              

  

  

  

  

    

Hectolitrul de porumb Hectolitrul de porumb REGIUNEA se vinde cu preţul de lei: REGIUNEA se vinde cu prețul de lei: 
JUDEȚELE JUDEȚELE 

îi : maxin. pbicinuit minim, maxim. | obicinuit; minima. | 

| | " -Moldora 14-28  8—15 6—10 Muutenia 12,50—25| 7,50—15 6-8! 

Suceava ...,. 22 10 9 R.Săârat . i a. 20 10 8 i 

Neamţ ...., 19 12 8 Buzău ...., 18 10 6 | 

| Bacău î. . .. 28 15 10 Prahova .... 25 10 8 | 

Putna ..... 25 12 8 ||| Dâmboviţa... 22 10 8 | 
Dorohoi . PRR 20 10 6 Muscel. ..,. 20 15 8 

| Botoşani a... 20 10 G.G0| Argeş ..... 25 15 7 
aşi i 20 12 8 Braa... au 10 7 | 

| Roman, | 28 12 8 Ialomiţa ..., 12,50 10 7 

 vastui AIR 16 10 7 Titov a... 20 9 8 

| Panciu | 18 10 7.50 Vlașca AI 15 10 ? 
Tutova. ...,, 14 | 10 ? Teleorman . . . 20 7.50 6 

Tecuci , , 20 10 150| Olt. ..,. 15 1,50 6 | 

Covurlui, .., 15 8 6 

| 

Oltenia 13—25! 7,50-—15 5-8 Dobrogea 16—18 10 520750 

Vâlcea ...., 19 12 7 Tulcea ..... 18 10 7,50 i 

Gorj... a 15 8 ||] Constanţa ...| 16 10 5,20 
Mehedinţi 25 8 5 

| 

Dolj ....., 16 7.50 G 
| 

Romanați .., 13 1.80 6 Țara întreagă [1250-28 6-15 5-10 
n e NI NI 

78 - - a - a . Notă. Peţurile, cu care se vând alimentele, nu se dau în medi 

      
  

        
o însemnătate, ne corespunzând întru nimic realităţii. 

  
  

  

          
e care aci nu ar avcă nici
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TABELA STATISTICĂ No. 6. 

Alimentaţia la sate. 

              

JUDEŢELE   
maxim, i obişnuit 

Hi 

  

minim, 
JUDEŢELE 

  

cu prețul de lei 

b) Preţul pâinei. 
— => ———————— 

Kg. de pâine se vinde Kg. de pâine se vinde 
1 REGIUNEA ” cu preţul de lei REGIUNEA 

| 

| 

| 
| 

  

i Moldova 

Suceava ..., 

Neamţ ..... 

Bacău .. 

| Putna . 

"Dorohoi . 

" Botoșani .. 

ee 

Vaslui ... 

"Roman, cc... 

iTecuci . .. 

: Covurlui. , 

a Oltenia 

Vâlcea .. . 

i 

| 

| | 
Dolj... 

|   Romanați .,. 

i Mehedinţi ...][ 

0,40 

0,35 

00 

0,410 

0,40 

| 0,50 

0,10 

0,10 

0,10 

0,40 

0,10 

0,40 

0,35 

0,10 

0,10   

! 

| 
| 

0,30 - 0,50 0,23-- 0,30 v,15—0,25 

| 

0,30—0,50 0,20—0,25 

0,20 

| 02 045 
| 

0,25 | 0,20 

0,25 0,15 

025 | 020 
| 

025 | 020 

025 | 020 
i 

0,25 0,20 

025 | 020 

025 | 0,15 

030 | 05 

025 | 0,20 

025 || 020 

| 

| j 
| 0,5 
| 

0,15 —0,20 

0,25 0,20 

020. | 015 

0,20 0,15 

0,25 0,20 

0,25 0,20                 

Muntenia 

R-Sărat .... 

Duzău .,.... 

Prahova .... 

Dâmboviţa . .. 

Muscel. , . 

Ialomiţa ,-.. 

Iifov . . 

Viaşea ..... 

Teleorman . . 

OUL... 

Dobrogea 

Tulcea . ,., 

Constanţa ... 

Țara întreasă 
    

0,25 - 0,50   0,20—0,25 

  

    

maxim, obișnuit minim. 

0,23-—0,40.0,20-—0,25 0,10—0,20 

9,25 0,25 0,20 

0,30 0,25 0,15 

0,10 0,25 0,15 

0,40 | 0,25 0,20 

0,30 0,5 0,10 

0,40 0,25 | . 0.20 

0,30 0,25 | 0,10 

0,30 0,25 0,20 

0,410 0,25 0,17 

0,30 0,25 0,20 

0,30 0,35 0,20 

0.30 | 0,20 0,15 

0,40 0,20 | 0,10 

0,40 0,20 0,10 

0,10 020 0,10 

0,10—0,25 
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TABELA STATISTICĂ No. 7. 

Alimentația la sate. 

c) Preţul cărnei. 

          

REGIUNEA 

|IUDEȚELE 
i 

Kg. de carne se vinde 

cu prețul de lei 

i 
i 

'obişnuit| minim. 

  

  

maxim. 

  

REGIUNEA 

JUDEŢELE 

Kg. de carne se vinde 

cu prețul de lei 

    

maxim. | obişnuit, minim 

  

“ Moldova 

| Suceava 

“Neamţu .... 

Bacău ...., 

“Patna | 

„Dorohoiu .., 

: Botoşani . ..,, 

Iaşi ... 

“Roman. ..., 

Vasluiu ..., 

Fălciu ...., 

Tutova. ..., 

„Tecuciu | 

Covurluiu .,. 

Oltenia 

Vâlcea... 

Gorj... 

"Mehedinţi ... 

Romanați ...   

' 

| 
0,70—4,10 0,50— 08003 30 —0,30 

i 
i 

] 

  

0,70 0,50 : 0,45 

1,09 OU + 0,10 

1,00 | 0,60 0,50 

1,10 | 0,70 0,10 
| 

0,£0 | 0,50 | 0,80 

0,8 0,50 | 0,10 

o 0,60 | 0,50 

0,90 0,60 i 0,40 

1,00 | 0,0 0,50 

090 |! 0,60 | 0,50 

1,00 | 0,80 0,10 

1,00 0,70 i 0,10 

1,00 0,60 | 0,50 

| | 

0.80—1,00 0,30 —0,00. 0,10 

0,80 i 0,50 0,410 
| 

0,80 | 0,50 | 0,10 

0,80 | 0,60 | 0,10 

1.00 | 060 | 0,40 

0,50 | 0,60 0,10 
| | 

    

  
        

Muntenia 

R-Sărat ...,. 

Buzău 

Prahova .., 

Dâmboviţa... 

Muscel. ...,. 

Argeş .... 

Brăila ..., 

o. |. . . . 

Dobrogea 

Tulcea, .. 

|| Constanţa . . 

Țara întrează 

ţ . i 
! 
r 

ţi 
i 

| 
' 
! 
i 
|. 

| | 
| 

y 
] 

0,80 —1.20 0,60 per —0,5( 
| 

1,00 0,60 0,50 | 

00! 0,60 040 

0,50 0,60 i 0,30 | 

0,80 | 0,60 | 0,50 

0,50 0.60 | 0,40 | 

120 060 0,10 

0,90 | 060 0,10 

0,80 | 0,60 0,50 

0,90 | 0,70 020 

0,80 | 0,60 0,50 ! 

0,80 0,60 : 0,40 

0,80 i 0.60 : 0,10 

0,80 | 0,60 1030-00 

0,80 N 0,60 „30 

„0,80 0,60 | 0,50 
i ; 
i 

Lu 
0,70 — ron, 30 - 0,800,30— 0,50      



  2 
TABELA STATISTICĂ No. 8. 

Alimentațţia la .sate. 

d) Prețul vinului. 
  

REGIUNEA 

JUDEŢELE 

Litrul de vin se vinde 

cu prețul de lei 

> reia rea cae ramine 
! k 

! N 

maxim, i obişnuit; minim, 

REGIUNEA 
JUDEŢELE 

Litrul de vin se vinde 

cu prețul de lei 

E 
maxiin. | obişnuit i minim. ! 

| 
  

Moldova 

„Suceava | 

Neamţu 

Bacău .. 

Putna ... 

Dorohoiu 

„Botoşani . ., 

' Vasluiu .... 

„Roman . ... 

Tălciu .,.... 

| Tutova. ... 

Tecuciu ., 

- Covurluiu . 

Oltenia 

" Mehedinţi 

Dolj ...... 

„Romanați ..,   

| | 
9,50—1;20 0,40—0,60 0,15—0,50 

1,00 0,60 0.50 

050 î 050 | 0,10 
| 

0,80 0,40 | 0,15 

0,60 : 0,50 | 040 

1,20 | 0,60 030 

1,00 0,60 0,30 

1,00 | ot 0,40 

0,80 030 | 040 

0,60 0,10 0,23 

0.50 0,40 | 0,30 

0,s0 ! 0,10 0,30 

0,80 0,50 0,30 

0,50 | 0,40 j 0,30 

i. 
0,60 = 1,00:0,30- oooo 0.50 

„050 0,60 0,40 

060 | 0,50 | 0,20 

0S0 | 0,60 0,40 
| 

100 | 00 00 

OS0 | 00 i 040           

Muntenia” 

R-Sărat .. 

Buzău ....., 

Prahova ... 

Dâmboviţa . 

Muscel 

Argeş 

Brăila ..,... 

Ialomiţa . 

Ilfov... 

Vlașca ..... 

Teleorman . . e. 

O. 

Dobrogea 

Tulcea ..... 

Constanţa . . . 

Țara înirează 

i ji 4 i 

. | o. ' i 

.080—1,00 6,50—0,60 0,20—0,50 

  

080 i 030 | 00. 
. j 

0,30 i 060 i 050 | 

050: 00 0,10 

00 : 0,60 | 0,20 | 

0.80 | 0,60 030 |, 

0,80 0,69 040 

1,00 0,60 ' 0,10 | 

0,80 0,60 | 050 | 

0,80 060 | 020 | 
a i 

0.80 0,60 | 030 | 
ie 

0,80 | 0,60 0,50 | 

0,50 | 060 |. 040 

E as 
pu 

1,20 230-060: 0,20 | 

120. | 050 0,20 | 

120 Î 0060 020 
a] 
i 
i   

0,50—1.20.0,40 —0,60 0,15—0,50     d “
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2. Starea sanitară. 

Din punct de vedere sanitar, populaţia rurală în multe părţi stă tot atât de rău ca și al alimentației. Pelagra, sifilisul și tuberculoza sunt 
ăspândite. | 

Dăm câteva răspunsuri din chestionarele de anchetă, răspunsuri cari nici nu au fost cerute. Pentru igienă și asistenţa, publică la sate, s'au făcut în 1906 anchete deosebite de către Direcţia Generală a Serviciului Sanitar, 

Extrase -din chestionare: 

Județul Botoșani: Serviciul salubriţăţii publice din Foc- Oresti No. 10 şani, a făcut o groapă mare în malul vesitonar io. 10... stâng al apei, unde toarnă toate mur- Chestiunea No. S0.—Răul mare este dăriile din oraş până se umple, infec- că arendașul e evreu, apoi încă 4—5  tează aerul, apoi se scurge în apă din comersanţi şi chiar medicul de plasă, care beau vitele în timpul verei; am dori cari toţi în parte nedreptăţese pe bietul cel puţin, dacă nu se poate altfel, să țăran. S'a observat chiar cum medicul se mute la vale de comună. de plasă de multe ori la epidemii nu 
s'a arătat deloc cu milă să caute pe Judeţul Vaslui. copii și să le dea ajutor. | Chestionai, No. 29 

Județul Valcea. Chestiunea No. 27.— Alte condițiuni Chestionar No. 113. nu mai sunt, afară că locuitorul, ce a luat pământ, n'are voie a-şi ridică re- Chestiunea No. 80. — E cam întinsă colta până la achitarea arendei, ceeace tuberculoza, ar trebui să se iea măsuri, se întâmplă foarte des, şi locuitorii din căci s'au prăpădit mulţi necăutaţi. cauza lipsei de bani, își lasă recolta pe 
câmp până ninse. Județul Muscel. PP o 

Chestionar No. 5. | Județul Prahova. 
Chestiunea No. 80.—Incuibarea unor Chestionar No. 107. 

boale molipsitoare ca: “Tuberculoza, si- Chestiunea o. 80—In fabrici se pri- îilisul şi rîia. mesc copii mici, chiar înainte de a ab- Județul Constanţa. So eigfoala ȘI aceasta e dăunătoare 

Chestionar No. 7, 

Chestiunea No. 80. — Relele de care Județul Botoșani. sufere comuna noastră sunt două princi- Chestionar No. 20. pale şi anume: Infectarea atmosferei | i . prin mirosul produs de o baltă numită Chestiunea No. 39—Nu se respectă Adam şi care decimează copiii între 1 învoelile agricole aproape de Joc. Să- şi 5 ani. teanul' când primeşte hrana după an- , gajament dela proprietar, i se dă mă- Județul R.Sărat măligă din făină aprinsă, brânza cea Chestionar IVo. 38. mai rea posibilă, măsline stricate, peşte , sărat până la infecţie. Zilele de muncă „Chestiunea No. 80.—In susul apei nu sunt plătite conform angajamentului. Milcov, care trece prin această comună, Preţul 6 mereu scăzut. Săteanul e în-
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şelat la falce cu cel puţin 5-6 prăjini 
dacă nu şi mai mult. Arendaşul, cele 
mai de multe ori, pune piedicele cele 
mai grele, pentru a face pe sătean să-şi 
isprăvească munca după angajament, 
aşă: îi reţine viţelul la ocolul admini- 
strației moșiei, îi opreşte popuşoiul pe 
câmp până la Crăciun ete. ete. 

Judeţul Vlaşca. 

Chestionar No. 23. 

Chestiunea No. 80.—Starea sănătăţii 
lasă mult de dorit din cauza că sunt 
lipsiţi de dese sfaturi şi inspecţiuni me- 
dicale.—Domnii medici sunt mult prea 
puţini în raport cu trebuinţele. 

Judeţul Dolj. E 

Chestionar No. 38. 

Chestiunea No. 80.—Sănătatea locui- 

torilor lasă de dorit în ce privește aju- 
toarele medicale. | 

Judeţul Covurlui. 

Chestionar No. 15. 

Chestiunea No. 80.— Boalele lumești 
care există între ţigani. Ar trebui ca 
doctorii să ia măsuri spre a seinternă 
în spitale asemenea oameni. 

Judeţul Suceava. 

* Chestionar No. 7. 

Chestiunea No. 80. — Destrăbălarea 
„sexuală şi boalele lumești, sifilisul şi 
beţia. Starea sanitară rea. Doctorul puţin 
se interesează de sănătatea populaţiei 
şi de multe ori, când e chemat la un 
sătean bolnav, refuză a: merge, zicând 
să-l aducă la spital, iar bolnavul ne 
având căruţă să fie transportat la spi- 
tal, rămâne fără ajutorul meâical.



II. STAREA ECONOMICĂ 
A) Marea și mica proprietate, 

1. Marea proprietate. 

Din totalul. de 7.968.296 Ha (1) teren cultivabil, marea proprietate (cu mai mult de 100 Ha) ocupă 3.787.192 Ha (1). După anchetă reese că această întindere se împarte la 5.212 proprietăţi (2). Proprietăţile mari mai numeroase sunt în Dolj (328), Ilfov (306), Constanţa (263), Buzău (257), Prahova și Romanați (234), iar cel mai puţin răspândite sunt în 'Tulcea (33). Po regiuni, în Muntenia sunt 2.372 proprietăţi, în Moldova 1.594, în Oltenia 950, iar în Dobrogea 296. | 

Absenteismudl.. 

Din 5.212 de proprietăți. mari, 2.366 (45,4%) se cultivă de proprie- tari, iar 2.816 (54,6%) sunt arendate. 
Se remarcă, că absenteismul e hotăriior pentru judeţele din nordul Mol- dovei. In frunte vine Iașii, unde numai 14,8%, din marii proprietari îşi ca- ută moșiile în regie, vine apoi Botoşani cu 27,8%, Dorohoiul cu 31%, ju- deţe în care situațiunea sătenilor e ȘI cea mai precară. In judeţele a căror si- tuație e mai prosperă, absenteismui e mai mic; cum e Muscelul, unde Dro- prietarii care își caută, singuri moșiele dau un contingent de 69,5%, Vâlcea 69,2%, Gorjul 76,3%, 'Tulcea 81,8%. Pe regiuni, absenteismul e mai pro- nunțat în Moldova (64,9%); vine apoi Muntenia (53,9%), Oltenia, (44,70%) ȘI în urmă Dobrogea (36,5%). 
Din anchetă reese că absenteismul a contribuit mult la înrăirea stării materiale a sătenilor. 
i 

(1) Cifrele sunt luate după raportul prezentat D-lui Ministru de Finanţe asupra re» censământului fiscal din 1903 de câtre Domnul N, R, Căpitâneanu, Secretarul General al Minis- terului de Finanţe. | 
” (2) Se dă numărul total al proprietăţilor, după nuinărul proprietarilor din comune, așă cum reiese din anchetă,
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Avendașii. 

Din cele 5.212 proprietăţi, numai 2.366 sunt cultivate de proprietari, 
iar restul sunt arendate la 3.051 arendași, dintre care 2.054 sunt Români, 
553 Evrei, 261 Greci și 183 de alte naționalități, adică 67,3%, arendași ro- 
mâni și 32,70/, arendaşi străini. Cei mai mulți arendași români sunt în 
judeţele Dolj (165), Ilfov (151), Dâmboviţa (144), Prahova (117), lalomiţa 
(116), Vlașca (112), Romanați (107), R.-Sărat (104) ete.. | 

Cei mai mulți Evrei arendași sunt în judeţele Dorohoi (79), Botoşani 
și laşi (09), Bacău (53), Vaslui (45), Suceava (30), Tutova (29) etc. 

Arendași greci mai numeroşi găsim în judeţele Ilfov (26), Teleorman 
(20), Buzău (21), Brăila 19) Ialomiţa (16), Tecuci (14) etc. 

Pe regiuni, cei mai mulţi arendași sunt în Muntenia (1.415), dintre 
cari 1.146 (810%) Români, apoi în Moldova (1.058), dintre cari 486 (15,9%) . 
Evrei, în Oltenia sunt 448 arendași, dintre care 383 (85,5%), Români, iar 
în Dobrogea 130, dintre care S4 (64,6%/) Români. Da 

In total, arendașii se repartizează : 67,3%, Români, 8,5%, Greci, 18,2%/, 
Evrei, 6%, alte naţionalităţi. 

Din anchetă reiese că acolo unde lipsa de pământ e mai simțită, 
arendașii străini sunt şi cei mai numeroși și în mod natural preţul arendei 

- mai urcat şi săteanul mai exploatat. a 
Exploatarea muncei agricole prin întermediari închirietori de terenuri 

mari agricole, pe lângă că a, înfluențat în mod direct asupra săteanului 
nostru, dar a schimbat regimul muncii, mai cu seamă în Moldova de sus. 

Trustul format de o singură familie de evrei e stăpân la noi pe 56 
comune care în majoritate sunt în “Moldova de sus, unde și starea să- 
tenilor e cea mai rea. 

Se semnalează cazuri de a tot puternicia arendaşilor, mai ales în 
judeţele din Moldova, unde arendașii. evrei dictează primarilor contrac- 
tele, iar sătenii le iscălesc fără să le citească, | 

Starea rea a sătenilor, din cea mai mare parte a judeţelor din Mol- 
dova, precum și din o mare parte din judeţele din Muntenia, e datorită 
arendaşilor exploatatori, fie Români, fie mai cu seamă străini. 

„Extrase din chestionare: 

- Judeţul Iaşi nile străinilor, ca şi comerţul. Scumpe- 
. , tea pământului și greutatea de a creşte 

Chestionar No. 28. vite din cauza strâmtorării imaşurilor „__ Chestiunea 80.—In genere, relele sunt: şi suhaturilor, prin întinderea culturilor. Fuga proprietarilor mari de a-şi ex-  Impuţinarea pădurilor prin consumarea ploată singuri moşiile lor. Agricultura lor de diferitele fabrici şi uzine, tot mare și industria, mare şi mică, în mâi- proprietăţi sau întreprinderi străine. 
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Județul Argeş 

Chestionar No. 24, 

" Chestiunea 29.—. . Cauza schimbării 
esto că proprietarii nu-și caută moșia 
în regie, ci o arendează la arendași 
greci. 

Judeţul Vaslui 

Chestionar No. 52, 

Chestiunea 29. — Dela 1864 până la 
1870, a fost 35 bani prăjina de pământ 
arenda, iar muncile: 35 bani prăjina pră- 
şilă, 8 lei falcea secere, 1? lei falcea 
arătură, 1 leu 60 bani ziua cu carul şi 
50 bani ziua cu palmele. Suhatul eră 7 lei 
vita mare, 3 lei vita mică. şi 1 oca brânză 
de oac. -Dela 1870—1890, a fost 40—50 bani prăjina de pământ 'arendă. Mun- 
cile : 40 bani prăjina prășşilă, 12 lei falcea 
secere, 12 falcea arătură, 1 leu 60 bani, ziua cu carul, 60 bani ziua cu palmele. 
Suhatul 12 lei vita mare G lei vita mi- că,-2 oca brânză. Dela 1890—1899 a fost 50—60 bani prăj. pământ, muncile 40 bani prăj. prăşilă, 20 bani secere, 20 lei 
falcea de coasă, 2 lei ziua cu carul, 80 bani ziua cu palmele. Suhatul: 14 lei vita mare, 7 lei mică Şi 3 oca brânză de oaie. Iar dela 1899 încoace, s'a ur- cat 60—80 bani prăj. pământ. Suhatul: 16 lei vita mare, 8 lei cea mică, 4 oca brânză de oaie. Muncile 50 bani prăj. prășilă, 20 bani prăj. secere, 20 bani prăj. de coasă, 2 lei ziua cu carul şi 80 bani zia cu palmele. Preţurile s'au schimbat la cazuri de secetă şi la venirea aren- daşilor ps moşii, căci, în timpul vechiu, proprietarul stătea la moşie, . 

Județul Argeş 

Chestionar No. 111, 
Chestiunea 80.—Invoelile între locui- tor şi arendaşi sunt grele. Credem că s'ar mai îmbun 

îşi vor cătă ei singuri moşiile, tără a le mai arendă. 

Județul Mehedinţi 

Chestionar No. 43, 
Chestiunea 29. — _ Au fost mai ușoare in trecut şi d-nii P roprietari erau mai 

buni şi drepți cu ţăranii. Azi, D-nii aren- 
dași fac foarte grele învoeli cu oamenii 
şi arendaşii nu îngrijesc nimic de drep- 
turile şi nevoile muncitorilor. 

Județul Oltu 

Chestionar AO. 6-1, 

Chestiunea $0.—Cele mai rele cazuri 
sunt învoelile la arendași, iar ne mai 
arendându-se moşiile, vor lucră sătenii 
mai bine cu proprietarul. 

Județul Iaşi 

Chestionar o. 29. 

Chestiunea 80.— Arendarea moșiilor 
e sistemul cel mai nenorocit, căci aren- 
daşul, om străin de localitate, în toate 
cazurile, n'are alt interes, decât profi- 
tul cel mai mare şi în consecinţă, spe- 
culaţiunea cea mai avidă atât a pămân- 
tului cât șia muncitorilor. Mijloc de 
îndreptare nu poate fi altul decât în- 
toarcerea proprietarilor la moşiile lor, 
căci ei au dragostea de pământ şi de 
locuitori ; iar folosul ar fi numai şi nu- 
mai al acestor 3 elemente cari sunt le- 

„gate între ele, spre folosul ţării. . : 

Judeţul Dâmboviţa. 

Chestionar No. 88. 

Chestiunea No. 30.— "Toate relele şi 
- neajunsurile la locuitori depind numai 

ătăţi, dacă proprietarii. 

dela arendaşii cari îi asupresc, 

Județul Vaslui. 

Chestionar 0. 9. 

Chestiunea No. 80—Din cauză că pro- 
prietarii arendează moșiile mai mult la 
străini, locuitorii sufăr, căci sunt siliţi 
a plăti arenzile pământurilor şi suha- 
turilor foarte scump, până a li se ridică 
Și preţul muncii lor. 

Judeţul Botoșani. 

Chestionar No. 2, 

Chestiunea: No. $0.—Lipsă de pământ 
de cultură din cauză că moşiile pro- 
prietarilor sunt arendate ovreilor şi 
aceştia le subarendează pământ, cu mult 
mai urcate preţuri.



Judeţul Tutova. 

Chestionar No. 49. 

Chestiunea o. 28. — Vin, din cauză 
că sunt prea asupriţi de arendașii Evrei. 

Judeţul Suceava. 

Chestionar No. 9. 

Chestiunea o. 22. — Nu se plătește 
mai bine, de oarece arendaşii români 
de mai 'nainte plăteau mult mai bine, 
mai omeneşte. 

Judeţul Romanați. 

Chestionar o. 26, 

Chestiunea No. $0.--Locuitorii acestei 
comune fiind absolut agricultori, răul 
cel mare care-i apasă, este lipsa de pă- 
mânt şi învoeclile neînchipuit de grele, 
rezultate din lăcomia fără maroini a 
arendaşilor, fie ei români sau străini, 

Județul Neamţu. 

Chesiionur Ao. 43, 

Chestiunea No. 80.—Moşia fiind aren.. 
dată de Stat, arendaşul vinde locurile 
foarte scump faţă cu calitatea locului 
şi locuitorii n'au aproape deloc pământ 
de cultură. 

Județul Putna. 

Chestionar No. 12. 

„Chestiunea No. 29.—După modul cum 
procedează arendașii în prezent, cre- 
dem că peste 4—5 ani va ajunge iar 
ca să se ia din 10 una. 

Dar nu cum se luă înainte, una pentru 
proprietar şi nouă a locuitorilor, ci in- 
vers, nouă proprietarului şi. 1 a mun- 
citorului şi, pe lângă aceasta, să urmeze 
zilele de clacă şi puii de găină. Din 
cauză că toţi arendașii sunt Greci Şi 
Evrei. 

Judeţul Iaşi. 

Chestionar No. 15. 

Chestiunea No.80.—Relele din comună 
sunt: Locuitorii nu posedă în deajuns 
pământ de hrană,cumpără dela arendaşii 
şi proprietarii de moșie, pentru care se 
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obligă a face munei agricole şi din cauză 
că întâiu lucrând la arendaș, pămân- 
turile lor rămân cu cultura întârziată 
şi nu produc în deajuns; din care cauză 
rămân fără producte în anul curgător 
şi sunt nevoiţi să cumpere, aşă că sunt 
înglodaţi în datorii la arenaaş. 

Judeţul Vaslui. 

Chestionar Ao, 21. 

Chestiunea No. 80.—'Toate moşiile sunt 
arendate la evrei cu preţuri urcate. Până 
acum s'a găsit pământ cu 60 — 70 lei 
falcea, anul acesta s'a urcat la 80 şi 100 
lei falcea; din preţul arendei, se face pen- 
tru jumătate muncă şi, nu mai puţin, :/, 
se dă bani. Pământ se dă unde e locul 
mairău şi maximum până la o falce celui 
mai de frunte gospodar, iar la ceilalţi 
numai 40—50 prăjini. 

Județul Botoşani. 

Chestionar No. 43. 

Chestiunea No. 80.—Nevoia cea mai 
mare este lipsa de pământ la săteni. 
Sar putea amelioră numai atunci când 
statul, prin o anume lege, ar interzice 
dreptul ori cărui străin d'a exploată 
moşii prin arendă şi, arendându-le sta- 
tul în comptul sătenilor, le-ar împărți 
lor sub o garanţie în numerar d'o a 
patra parte din arenda unui an şi le-ar 
înlesni semănatele necesare spre a le 
cultivă obligator, tot sub controlul sta- 
tului, pe anume parcele de pământ de- 
semnate prin contract. 

Județul Vaslui. 

Chestionar No. 30. 

Chestiunea No. $0. — [Evreii fac celo 
mai mari înșelăciuni. între locuitori, a- 
măgind, mai cu seamă pe femei şi co- 
pii. Ei sunt protejaţi de proprietarii 
mari, fiecare îşi are jidovul său, care 
la rându-i se simte proprietar şi, abu- 
zând de putere, comit cele mai de ne: 
iertat fapte, 

Judeţul Fălciu. 

Chestionar No. 22. 

Chestiunea No. 80.— E lipsă de pă- 
mânt, caro îl face .pe sătean să ia dela



36 

  

arendașul Evreu cu cât îi cere; ar tre- 
bui fixat prin lege meximul sumei a- 
renzii unei fălci. 

2. Stricarea ima 
ini, lăsând pe bietul sătean ca să-şi 
vândă vitele de muncă, căci nu are ce 
le face. 

Judeţul Putna: 

Chestionar No. 42, 

Chestiunea No. 29. — Inainte vreme 
se dedeau locurile ain trei; 2 la om şi 
una la boer, fără alte condiţii şi din 
5, 2—83 la om şi 2 la arendaş, fără alte 
condiţii. Lumea astăzi s'a înmulţit, nea- 
jungându-se locuri, şi arendaşii fiind 
cari Greci, cari Ovrei, au scumpit locu- 
rile încât oamenii nu se mai pot hrăni. 

Județul Dorohoi. 

Chestionar No. GG. 

Chestiunea No. 80.— Suntem de pă- 
rere că, dacă nu ar fi Evrei în comună, 
săteni iar duce mai bine, de oarece, de 
ei, sunt speculaţi. 

Județul Suceava. 

“Chestionar WNo. 10. 

Chestiunea No. 80.—Cel dintâi rău e 
lipsa de pământ, majoritatea locuitori- 
lor trebuind să trăească din venitul a 20 prăjini loc; al doilea, moşiile le ţin în arendă Evreii ce speculează pe să- 
tean în chipul cel niai neomenos, 

Județul Dorohoi. 

Chestionar No. 41. 

Chestiunea No.39—Ser 
placul Evreului arenda 
autorităţilor 
meală se fac 
rie; e iscălit 

ș ce dictează 
comunale, căci ori ce toc- 
e cu arendașul de primă- 
ă fără să i-o citească. 

Judeţul Dorohoi. 

Chestionar No. di, 

Chestiunea No. 29. — Ar 
lasă a-și luă săteanul recol 
mântul arendat, până ce 

endaşul nu 
ta de pepă- 
a lui nu a 

şului de arendaşiistră. 

&spectă după. 

pus-o în pătule; iar a lui putrezeşto pe 
câmp, aşă că niciodată nu se respectă 
ceea ce e scris în zapisul de tocmeală, 
dar nimeni nu o spune aceasta, căci 
Evreii dictează celor mari, chiar un în- 
vățător de ar da bună ziua unui aren- 
daș fără a-i zice «cucoane, sărut mâna», 
el nu-i răspunde. 

Judeţul Vaslui. 

Chestionar No. 8. 

Chestiunea No. 30.—Arendarea Moşi- 
ilor de către proprietari la arendaşii 
străini, Evrei Greci, Armeni, cari spe- 
culează pe ţăranul agricultor într'un 
mod îngrozitor. 

Judeţul Suceava. 

Chestionar Xo. 10, 

Chestiunea No. 80. — "Țăranul este 
constrâns, având puţin pământ, să 
cumpere locuri de pe la arendașii 
străini evrei peun preţ exagerat; ase- 
menea și negoţul este tot în mâna E- 
vreilor. | 

Județul Mehedinţi 

Chestionar Do. 29. 

Chestiunea 80.—Primul rău ce apasă 
asupra populaţiunii, este absoluta lipsă 
de pământ. Oamenii sunt robi arenqa- 
șului străin, ale cărui învoeli agricole, 
nu numai că nu scrie în nici o lege, dar 
întrec orice putinţe omeneşti de ale 
putea execută. Al doilea rău este lipsa 
de cultură. Al treilea este degenerarea 
fizică şi o mulţime altele cari isvorăse 
aproape exclusiv din primul rău. 

Județul Botoşani 

Chestionar No. 20. 

"Chestiunea 40.—In aceste cazuri, dacă 
ne referim la arendașul local, a dat un 
exemplu din cele mai triste. Cu toate 
că e milionar aproape, având un mo- 
rar căruia i-a fost fracturată o mână 
cu desăvârșire, în loc să-l ajute câtuşi 
de puţin, din contră la izgonit de pe 
moşie şi astăzi cerşește pe străzile o- 
raşului Botoşani.
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Judeţul laşi 

Chestionar No. 17. 

Chestiunea $0.—Multe rele ar există 
în localitate, dar mai însemnate ar fi 
acestea: Arendaşul evreu a conrupt a- 
utoritatea comunală, aşă că face după 
plac. Mie nu mi-a vândut una prăj. de 
iarbă anul trecut, deşi a crescut şi pe 
drumuri, am reclamat, dar în zadar. Cu 
timpul o să devenim şi noi slugi la e- 
vrei, căci ei strigă să ne angajăm, dacă 
ne trebuo pământ. Noi suntem cei cari 
scoatem dreptatea altora, iar noi sufe- 
rim. Chiar preotul este solidarizat cu 
evreul. Autoritatea comunală, o pătură 
rea şi incultă, strigă cu evreul contra 
mea şi a şcoalei. 

Județul Romanați 

Chestionar No. 38, 

Chestiunea 80.—Cel mai mare dintre. 
toate, e legea tocmelilor agricole şi din 
care decurge greutatea învoelilor; apoi 
lipsa de pământ. Modificarea legii şi 
stabilirea, dacă va fi posibil, a număru- 
lui de pogoane ce un arendaş sau pro- 
prietar să muncească pe seama sa, ar 
schimbă întru câtva soarta săteanului. 

Județul Tulcea | 

- Ohestianar No. 35, 

- Chestiunea 80.—-Sătenii, lipsiţi de teren 
pentru cultură, neavând mijloace a stă- 
rui pentru a obţine nici chiar în arendă 
pământ de-al statului; acesta se aren- 
dează tot de cei ce au pământul lor 

nuputeă luă în arendă terenuri rurale 
cari să treacă peste cincizeci hectare, 
cel mult. 

Judeţul Constanța 

Chestionar No. 27. 

Chestiunea 80. Asemenea sunt opriţi 
a păşună cu vitele lângă baltă, ceiace, 
cu acest mijloc se aduce un mare rău po- 
pulaţiunii. Ar fi de doritca balta să se 
sece şi să se vândă în loturi la săteni. 

Judeţul Ialomița. 

Chestionar No. 41. 

Chestiunea 80.—Lipsa de îndrumare 
a locuitorilor lao cultură mai raţională 
lipsind mici ferme model, după care ei 
să ia exemple; lipsa de instrumente a- 
gricole ca: boroane de fer, semănătoare 
în rânduri ete.; învoielele foarte grele. 
Acestea sărăcesc pelocuitori. Ar fi bine 
ca moşiile să se arendeze țăranilor sau 
arendarea altora să se facă cu anume 
condițiuni. 

Județul Neamţu 

Chestionar No. 22, 

Chestiunea 830—Relele ce bântue în 
această comună sunt: Locuitorii sunt 

“foarte săraci din cauză că parte dintre 

propriu. E de dorit să se iă măsuri a. 
se parcelă celor dintâi plantaţia comu- 
nei în întindere de 152 hectare, spre a 
se puteă astiel împăcă spiritele. 

Județul R.-Sărat 

Chestionar No. 6. 

Chestiunea 80.-- Sătenii n'au pământ 
de muncă în deajuns; cei mai mulţi 
n'au deloc. Părerile noastre ar fi să se 
reducă învoelile sau să se arendeze 
moșiile statului direct la asociaţiuni să- 
teneşti. De altfel, aceasta se poate şi 
cu proprietarii particulari, când un sin- 
gur individ ar îi oprit prin legi de a 

ei nu au pământuri, nu au păşune pen- 
tru vite, din care pricină au ajuns a se 
extermină creşterea vitelor, singura bo- 
găţie a ţăranului; ar fi bine ca statul 
în loc să vândă, sau să arendeze mo- 
şiile sale la străini cu preţuri destul de 
reduse, mai bino le-ar arendă la locui- 
tori, de unde ar putea încasă mai mult, 
sau ar învoi pe locuitori să păşuneze 
prin rariștele de prin pădurile statului 
unde nu ar face nicio stricăciune şi atunci 
în curând vitele sar înmulți şi ţăranul . 
ar fi bogat. 

Judeţul Muscel 

Chestionar No. 14. 

Chestiunea 80.—Relele mai însemnate 
in comună sunt: 

1. Că această comună este lipsită a- 
proape cu desăvârşire de izlaz. 

2. Mare lipsă de pământul necesar,
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prin faptul că pe 7 pogoane pământ cu 
care s'a împroprietărit un clăcaș, la 1864, 
astăzi trăese câte 30 —40 suilete, eşiţi 
din acelaş. Părere avem asupra acestor 
rele: Obligarea arendaşilor la delăsa- 
rea izlazului necesar vitelor locuitorilor, 
cum a fost mai înainte şi darea moșii 
statului din această comună locuitorilor, 
pentru a scăpă de specula arendaşilor 
care le îngreunează sarcinele din an în 
an. Statul fiind folosit după părerile 
noastre, căci sumele ce s'ar obligă fic- 
care ţăran a da, le-ar da pentru un fo. 
los mai bun decât, al arendărilor, ră- 
suflând prin această împrejurare un 

„ a0or mai liber bietul ţăran. 

Județul Teleorman 

Chestionar o. 63. 

Chestiunea 25.—Din :pământul arabil 
ce se cultivă de ţărani şi care e luat 
dela arendaş sau proprietar, se opreşte 
din produsul obţinut 2 părţi pentru ţă, 
ran și o parte se dă proprietarului sau 
arendașului, se mai iea însă de arendaş 
încă cel puţin un sfert'din cele 2 părţi 
rămase ţăranului, sub cuvânt de pân- 
dărit şi altele. 

Chestiunea 26.— Pentru fiecare număr, 
de 3 pogoane, ce le primeşte ţăranul 
trebue să facă arendaşului fără plată 
un pogon de grâu sau porumb, eu toată 
munca lui. Tot fără plată trebue să mai 
ducă arendașului ca povară, la una din 
schelele învecinate, câte 8 baniţe vechi 
de fiecare pogon ce cultivă; 3 pui de 
găină, 10 ouă, un mușchi de râmător, 
o zi cu carul și una cu mâinile, pentru 
ficare număr de trei pogoane. 

Judeţul Buzău 

Chestionar Po. IA 

Chestiunea 80.—Sunt ajunşi de a nu 
mai puteă crede în măsurile prevăzute 
în oricare :egi, aceasta din cauza mul- 
tor nedreptăţi ce li se fac. 

Părerile asupra stării ţăranului ar fi 
ca legile să se aplice atât pentru Lo- 
gaţi cât şi pentru săraci. 

Judeţul Olt 

Chestionar Do. 11. 

Chestiunea 23—Arendașul nu dă să- 
teanului decât 3 pogoane pe fiecare an 
să le semene cu porumb, iar de râu 
nu-i dă de fel, căci porumbiştele le o- 
preşte pe seama sa; din producte aren- 
dașul ia pe jumătăţite adică una şi una. 
Săteanul învoit este obligat a munci 
pe deasupra, fără plată, secerat, duşi 
snopii la arie şi boabele la magazie, 
mai face 2 zile cu braţele şi una cu boii, 
asemenea fără plată. Ierbărit pentru 
fiecare vită mare se va plăti câte 10 
lei, plus peste această sumă se va se- 
ceră şi cără câte un pogon grâu de fic- 
care locuitor invoit. 

Chestiunea 27. — Se dau de fiecare 
locuitor învoit câte 3 pui de găină şi 
20 ouă în plus, peste învoială contrac- 
tului. 

Județul Neamţu 

Chestionar No. 43. 

Chestiunea 80. — Relele ar fi multe, 
dar voju enumără numai câteva: 

1. Moşia fiind ţinută de arenduş evreu, 
locurile de cultură şi cele de pășunat 
sunt foarte scumpe faţă cu 10 ani în 
urmă, când eră ţinută de un Român. De 
aceia, învățătorii şi preoţii au hotărit 
înfiinţarea unei asociaţii de arendare 
de moșie care să cumpere moşia la 
viitoarea licitaţie, deși prea depărtată 
(1912). 

2. Permiţându-se la mulţi evrei să se 
așeze în comună, tot avutul sătenilor 
trece la ei sub diferite forme. 

3. Din cauza fabricei, viaţa a devenit 
foarte scumpă. 'Toate sunt mai scumpe 
ca la orașe, 

4. Suntem ameninţaţi a deveni o co- 
mună de oameni bolnavi, din cauză că 
fabrica dă drumul rumegăturii dela fe- 
răstrae pe apa râului Tazlău, care curge 
prin mijlocul satelor din comună. Fa- | 
brica e în susul satelor şi rumegătura 
depunându-se prin sate infectează ae- 
rul, căci vara intră în putrefacție. Ar 
îi bine ca autorităţile în drept să inter. 
vină în acest senz sprea înlătură răul. 

5. Singura instituţie care le vine în 
ajutor, în adevăr folositor, e Banca Po- 
pulară.
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Județul Gorjiu 

Chestionar Xo. 74, 

Chestiunea $0.— Locuitorii din această 
comună, fiind îndărătnici, numai din ca- 
uza deselor neregularități din partea 
fostului arendaș, au ajuns în rea stare 
de scăpătăciune, fără vite, 

Judeţul Prahova 

Chestionar o. 13. 

Chestiunea 28. — Proprietarul aren- 
dează sătenilor locuri de fânețe și tot 
aceste locuri după coasă, lo mai aren- 
dează tot sătenilor pentru erbăritul sau 
păşunătul vitelor. “Țăranii, dela ţărani, 
nu fac arendări. 

„Județul Botoşani. 

Chestionar Yo. 39. 

Chestiunea No. 29.— Dela 1864 încoace, 
învoelile agricole sunt: locuitorii făceau 
datorii la câreiuma din sat, unde erau 
Evrei în stabilimentele de cârciumă ale 
proprietarilor și cari datorii, le dedeâ 
Evreii proprictarului sau arendaşului, 
şi în schimb, locuitorii făceau munca 
agricolă fără nici o socoteală. Dărilo 
către stat, judeţ şi comună, pe care le da- 
torau locuitorii, le plătiă tot proprietarii 
şi arendaşii moșiilor, în scop de a le 
munci lor la munca câmpului, aşă că 
locuitorii nu se mai achitau niciodată cu - 
proprietarii şi arendaşii, fiind scăzuţi 
de datorie după cum credeau ei, fără ca 
locuitorii să mai poată pricepe cu cât 
s'au scăzut pentru lucru făcut şi cu câtă 
sumă au mai rămas datori.
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. TABELA STATISTICĂ No. 9 

Marea proprietate şi absenteismul. 

    

| 

        
  

  

  | 

  

    

i [e a a [se] e Es A zimm Slzi Ezi| = S [32 s Sa zi Ei Bl 25 [SS =E ae] Rs [5 2l3 Sea 28229] es sase] 
, e se|ser 93 |3Se|Ses - l9SSlesr 23 Z 98 N 

REGIUNEA = ara Oa 29 oz 2 SII| REGIUNEA |z “Sac al m SIS2 8 | “a e] oa] S5 [Sa [>aS să oa] 53 SE 23! 
: Bo] -£ Sta Sg ,S ol 3 ala SE | JUDEȚELE = ela] Ea [sees 85 JUDEȚELE |2 eă|2-S| za [zisa SE 2 5al2 55| 22 |zelaSe 2 sălz se] 25 |zealzSe 2 5 E Z s = Pila Ss 

A 2|2 5 £ E! S Ea] â z z|z sg £ 3 Sas | ț 

4 

| | Moldova 1.594] 559] 1.033 35,1] 619 Muutenia 2.372] 1.094] 1.278 16,1] 539 
i 
! . 

| Suceava -, 116 36 60| 45,3] 617] R.-Săra .. 191| 72] 219) 3 62,3 
Nea u.., „78 28 50] 35,9] 611| Buzău... 201] 122] 135] 475] 525 

3 
Ă 

, , | 

. 
i Bacău .,; 151 65 S3] 45 55 ||| Prahova .. 283 106) 128] 45,8 54, 

! Putna î 88 31 51] 35,2] 648 Dâmboviţa . 192 93 99 45,1] 51,6 
Dorohoiu. . 158 191 109] 31 69 Muscel. ., 103 75 32] 695| 30,5 

! 

| 
rea. .. 144 10| 104| 127,8] 7252 Argeș ... 181] 129 58| 69 31 

| aşi ... 122 181 104 „148 S52|| Brăila ... 129 50 TO 389, 62 

| Roman. . 10% 38 69] 355] 645 Ialomiţa . 166 GU] 100] 39, 0,2 

| vastuiu ... 139 45 94| 324] 67,6 Titov i. 306] 111 19] 36,3 63,7 

Fălciu + .[ 103 33 70] 32| 8 [| vlașea ...| 0] as] 1 345| 652 
Tutova. ., i) | 55 96| 36,4] 63,6l]| Teleorman . 198 S2] 116] 41,4 38,6 
Tecueiu . .| 118| 50] 65] 124] sllou .... 197| zi so] 94| so 
Covurluiu . 119 48 71| 403] 59,7 

Oltenia 950Ț 525] 425| 552] azil Dovrosea 2960] 158] 108 sl 36 
Vâlcea +. .[ 104] 72] 32] 692] sosi mureca. . | as] 22 | 515| 182 
Gorj... | 113| s7] 27| 765] asa Constanţa | 263] 161| 102| cre] ass] 
Mehedinţi .| 170| 91 79] 535] 465 

Dolj ..,. 325 . 159] 160 454] 51,6           Romanați .[ 234| 116| 118| 496] sos Țara întreasă | 5,212] 2.366] 2846] 454| 546                              
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TABELA STATISTICĂ No. 10. 

Arendași. 

        

REGIUNEA 

ARENDAŞI 

  

ARENDAŞI 
  

  

      

  

  

  

  

        

  

        
  

    

| — ==||] REGIUNEA [=== = 
! ar" [o » â zi 3 o E —_ a 3 a “ a'& — JUDEȚELE £ 3 e 3.2 zi JUDEŢELE & 3 e 2.5 Z 
| fe < 3 3 = la => 2|s|e lee 2 |olal"E|E 

| 
Moldova Îi îi 59 [as6 |! 72 | 1.038] Muntenia ra 159 | 54 | 56 1 

„Suceava . | 25 — 30 3 GI]| R-Sărat ... n s 2 4 118 

i Neamţu 15 1 1. 97 9 52) Buzău . .-. s 21 7 5 121 

“Bacău ...| 2 1 1 | 5110 90||| Prahova . . 1] n | 31| 31 13 

Putna . [2 | s| | a 59)|| Dâmboviţa . i 2 | 317| 166 

! Dorohoiu 45| — [79| 72| all muscel. . | 2 2 | 2 | — % 

Botoşani Hu — 59 3 103/|| Argeş 13| 6 — 6 % 

i Iași 35| 359| 2 | os prana .. ai 19 | a3 | a . 

"Roman. ..| 33| salas ZA] Tatomiţa . .| 16 16 | 9 | 3 | asa 
i Vasluiu 351 9 45 5 95| Iitov . 151| 26 | 10 || 12 199 
i | | II ; Fâleiu . 36 4 2 27 2 GT) Vlașca . . 112! 10 1 6 129 

i Tutova. . .] 46 8 29 5 SS]|| Teleorman . ” 20 1 5 121 

| |Tecuciu ..[ 36 | 14 |a7 | — GI ort..... 70| 81| 3 | 4 5 

Covurluiu 413 | 9 14 4 10 | 

| 

) | ] Dobrogea 91 1 9 92 130 Oltenia [389 | 32 | 10 | 23 | 348 A a 
: Tulcea ... 15 1 — (i 23 Vâlcea . . .| 28 1 | — 2 31 | 

Constanţa 09! 10 3 25 107, Gorj ....| 26 | —-| - 2 28 

Mehedinţi .| 57 | s.l 11| 3 71 

Dolj . .:. .[165 | 0 5| 6 186/]| Tara întreasă | 2.054] 261 | 553 |183 | 3.051 

Romanați . 107 13 4 3 132 67,3%/418,5%, [18,2% 6%, | 
i pi     

  

   



42 

  

2. Mica “proprietate (mai puţin de 100 Ha.) | 
Din cele 7.968.296 Ha. teren 'cultivabil, mica proprietate ocupă 4.181.104 Ha, (1) ceeace ar reveni cam la 4 Ha de cap de familie. Situaţia. micilor proprietari nu ar păreă rea, Lucrul stă însă cu totul altfel, căci, cum se va arătă mai jos, numărul capilor de familie cari nu au deloc pământ, dă un contingent foarte mare. Pe lângă aceasta, din anchetă reese că prin partagii, mica proprietate a fost. divizată în multe părți atât de mult, încât pentru o mare parte dintre cei împroprietăriți prin diferitele legi, nu a mai rămas pământ suficient pentru hrană. | 
Pe lângă că numărul acelor cari nu au de loc pământ e îndestul de mare, numărul acelora cărora prin împărţire li s'au micșorat, proprietăţile, îl covârșește. Se mai constață faptul, de altfel îndeobște cunoscut, că terenu- 

„rile micii proprietăţi, nefiind cultivate mai sistematic, în multe părţi au ajuns să nu rodească nici cât prețul muncii depuse. Se poate vedei dar care este situația micei proprietăţi. Proprietatea moșnenească suferă ca Și cealaltă, cu toată dragostea legendară a moșneanului pentru pământ. Dar lucrurile nu se opresc aici: sunt și alte cauze cari contribue nu mai puţin la starea precară a micei proprietăţi. | Când s'au împărţit pământuri, s'a, neglijat a se opri loc de islaz și livede, ceeace a contribuit la subjugarea economică chiar a acelor cari au teren îndestulător pentru cultură; căci arendașii, mai cu seamă, nu învoesc vitele la izlaz decât în schimbul muncii. În Dobrogea, veteranilor li Sau dat terenuri până în vatra satului. - Tot cu ocazia împroprietăririi s'au făcut şi alte greșeli. S'au dat pămân- turi fără condițiunea expresă ca cei împroprietăriți să locuească în comună, ceeace face ca acei din comună cari nu au pământ, să fie speculaţi de cei dintăiu care și au creat o rentă sigură. 
Pe de altă parte, greșala de a se încuviinţă arendarea de pământuri, a făcut ca unii din împroprietăriți să-și arendeze pământurile lor pe timp de câte 15 și 20 ani, iar ei să lucreze în dijmă pe la arendași. Așă, numiții cămătari ai satelor, în multe părți, sunt acei care cultivă de fapt pămân- turile sătenilor, iar neinstrăinarea pământurilor a devenit iluzorie. 
D-l A. Gâdei(2) constată că dintre sătenii din comuna Bragadiru-Bul- gar (Ilfov) cari au loturi în. județul Ialomiţa, 24 au pământuri ŞI în co- mună; iar dintre ci, numai 4. le cultivă singuri, iar ceilalți le arendează. Un alt rău la mica proprietate. e devălmășia, și nedelimitarea tere- nurilor la împroprietăriți, cu o influenţă dezastruoasă asupra stării. morale 

    

(ONU. Căpitâneanu, l. c. , 
E) A. Gâdei: Monografia Comunei Bragadiru-Bulgar, pag. 115,
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MAREA PROPRIETATE, (mai mult de 100 Ho ÎN COMUNELE RURALE 

TABELA GRAFICĂ No. VII. 
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a săteanului. Cele mai multe infracţiuni, statistica judiciară le constată 
în Judeţele Vâlcea și Gorj—în cea mai mare parte datorite acestor cauze. 

Răul se agravează acolo unde Statul își arendează partea sa, iar să- 

tenii sunt lipsiţi de drumuri. 

In sfârşit, printre greutăţile micei proprietăţi, sunt evaluările de im- 
pozite, la care nu se ţine seama de calitatea terenurilor. 

Lipsa de pământ. 

Din 1.163.900 capi de familie, după anchetă, 215,293 (18,5%) nu au 
pământ de hrană; dintre care 26,6%, în Dobrogea, 20,7%, în Muntenia, 

17,7%, în Moldova şi 14,4%, în Oltenia. Dacă numărul celor fără de pă- 

mânturi în Dobrogea e atât de ridicat, aceasta nu arată că în acea parte 

a țării nevoia de pământ ar fi mare, din potrivă acolo se simte mai 

puţin ca ori unde; locuitorii din Dobrogea având alte ocupaţiuni rentabile. 

In adevăr, din cei. 12.388 lipsiţi de pământ în Dobrogea, numai 3.678 ar 

aveă necesitatea de pământ cultivabil. 

Din numărul total de 215.293 lipsiţi de pământ, ţinând seamă de 

ocupaţiunile locuitorilor din diferitele comune ale ţării, precum și de alte 

împrejurări, numărul lor s'ar reduce cam la 139.000, poate -chiar și sub 

această cifră (1). Dacă ar fi vorba vreodată de o nouă împropritărire, ar 

trebui ca ea să nu se facă după cereri, —care de multe ori vin dela să- 

tenii cu o oarecare stare materială şi având -ocupaţiuni rentabile, meseriaşi 

și lucrători în industrie ete.—ci numai în urma unor cercetări conștiin- 

cioase la faţa locului și cu condițiunea ca cei împroprietăriți să nu-și 

arendeze pământurile, ci să-și strămute domiciliul acolo unde li s'a dat 

pământ. Să semnalăm cu această ocazie că numărul comunelor, unde ne- 

cesitatea de împroprietărire este capitală, e foarte restrâns. . 

Cu toate că cererile de pământ sunt unanime, ceeace probează că toată 

viața săteanului este strâns legată numai de pământ şi dovada o avem 

în faptul că în comunele în cari s'au făcut împroprietăriri, sătenii nu au 

nici-o altă ocupaţiune și au ajuns în nevoia de noi împroprietăriri; totuși, 

cum s'a zis, nu numai prin împroprietărire se va putea schimbă starea, 

| (1) In chestionarul de anchetă s'a cerut să se arate numărul gospădăriilor cari nu au de 
loc pământ de hrană ; ori în această categorie au fost trecuţi toți capii de familie fără pământ 
de cultură, fără a se ţine socoteală de acei cari au alte ocupaţiuni ca meseriași de orice ca- 
tegorie (fierari, zidari, rotari, dogari ete.), lucrători în industria petr oliferă, în tăierea şi lucrarea 
lemnului ete, proprietari de vii şi livezi de pruni, pescari, cărăuşi de meserie ete,, al căror număr, 
după celelalte constatări din anchetă, e foarte însemnat și de care neapărat trebue să țină seamă. 

La cifra de 139.000 lipsiţi de pământ s'a ajuns, lăsând la o parte pe acei cari locuese în 
comune unde o industrie e destul de desvoltată și neglijând pe acei din comunele în care 
numărul lor este extrem de redus.



rea în care se află o mare parte din populaţiunea rurală. Cauzele răului 
stau mai mult în altă parte. 

Cu foarte puţine excepţiuni, lipsa, de pământ se simte mai cu seamă 
în judeţele de șes ale ţării și — fapt demn de notat—acolo unde numărul 
arendașilor este mai mare, deci unde săteanul se află în condițiuni mai 
grele, deși, nu întotdeauna starea lui e cea mai precară, pământul fiind 
mult mai productiv. O repetăm, trebue bine făcută distincţia între cei 
ce nau pământuri de hrană și între cei ce fac cereri de pământ, pentru 
ca să-şi creeze o nouă rentă. Așă, numiții jelbari ai satelor contribue mult 
la această din urmă tendință. 

Extrase din chestionare: 

Judeţul Fălciu. 

Chestionar No. 10. 

Chestiunea No. 80. — Răul cel mai 
mare în comună este că nu există imaș 
pentru vite, de oare-ce pământul dela 
1864 a fost dat în bloc locuitorilor 
cari Pau împărţit între dânşii câte 21/ 
fălci la pălmaşi, câte 4 fălci la cei cu 

"2 vite, nelăsând imaș, iar în 1879 ia- 
răși s'a dat însurăţeilor câte 21/, fălci 
pământ, fără a li so formă din el imaş. 

Județul Botoşani. 

Chestionar No. 20, 

Chestiunea No. 29.—Incepând cu anul 
1864, când s'a făcut delimitarea pămân- 
turilor, atunci când fiecare sătean erâ 
proprietar pe bucata lui de moşie, pro- 
priețarul -nu făceâ angajamentele ex- 
tensive de astăzi, ci omul luă bani 
dela proprietar pentru nevoile lui Şi în 
schimb îi lucră pe moşie. Cu scurgerea 
timpului însă, când pământul sa îmbu- 
cătăţit prin înmulţirea membrilor fami- 
liei, au începutangajamentelecari au luat 
locul învoelilor dela început şi au ajuns 
în starea deplorabilă de astăzi. Afară 
de aceste, cu vre-o 25—30 ani în urmă, 
fiindcă sătenii din localitate sunt alco- 
olici într'un grad destul de înalt, mer- 
geau la proprietar şi primiau dela acesta 
o chitanţă pentru un număr de litri de. 
rachiu şi cu acea chitanţă, prezentându- 
se la cârciumar, putea bea numărul li- 
trilor de rachiu prescris. | 

Aceasta fost una din cauzele de de- 

cadență a acestor două sate, decadenţă 
ce azi s'a accentuat și mai mult. 

Judeţul Teleorman. 

Chestionar No. 19. 

Chestiunea Xo. 10. — Este comuna 
aproape jumătate care n'are pământ de 
muncă în deajuns, posedând dela pă- 
rinţi câte un pogon sau câte o jumă- 
tate pogon. 

Judeţul Buzeu. 

Chestionar No. 96. 

“Chestiunea Io. 80. — Pământurile ve- 
chilor clăcași s'au disipat mult între fii 
şi nepoți; atât lipsa de pământ, cât mai 
mult învoelile agricole, cu condiţiunile 
grele de astăzi, apasă asupra existen- 
ţei păturii țărănești. 

Judeţul Vaslui. 

Chestionar No. 42, 

Chestiunea o. 80. — Soleştenii sunt 
clăcași și Băușorenii răzeși. Cei din So- 
leşti sunt mai puţin gospodari şi eco- 
nomi ca cei din Băuşori. Răzeşii ţin 
foarte mult la pământ, de aceea la ei 
e îndoit de scump, când e vorba de 
vânzare de veci. In privinţa portului, 
răzeşii sunt moi pretenţioşi și mai luc- 
soși. Poartă toţi haine nemţești; femeile 
lor, de altfel sunt harnice și gospodine. 
Cei din Soleşti însă poartă cămașa, 
ițarul, cojocul, sucmanul, etc.
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Judeţul Mehedinţi. 

Chestionar o. 139. 

Chestiunea No. $0.—'Tot ce este ne- 
mulţumitor pentru locuitori este că, fiind 
dela strămoșii lor Moşneni, având pă- 
mânt in cantităţi mici .... sau împăr- 
țit între urmașii lor, până au ajuns la 
1 stânjin, palrae şi degete, neputându- 
se bucură mai de nici un folos, din cauză 
că e puţin şi în mai multe bucăţi. 

Judeţul Ialomița. 

Chestionar No. 50. 

Chestiunea No. 80. — Răul princi- 
pal ce se simte în comună, cu privire la 
săteni, este lipsa de pământ.pentru cul- 
tură, căci cele 5 hectare cu cari sunt 
împroprietăriți, din care au mai dat ze- 
stre fiilor, nu le este suficient. 

Judeţul Teleorman. 

Chestionar Ao. G. 

Chestiunca No. 80. — Cea mai mare 
îngrijire a locuitorilor din această co- 
mună este că n'au pământ în de ajuns 
să lase ca moştenire fiilor lor. In toate 
zilele se aud vorbind, când stau la sfat, 
cu ee se vor mai hrăni micii noștri co- 
pilaşi, când noi cari mai avem câte un 
petec de pământ şi tot ne este greu, atât 
mai greu le va veni şi lor. — Părerile 
noastre în această privinţă sunt: Capul 
şi conducătorii destinului ţării româ- 
neşti, vor aveă grijă de nevoia fiilor ei. 

Județul Gorjiu. 

Chestionar No. 71. 

__ Chestiunea No. 80. — Intre relele de 
cari sufer locuitorii acestei comune sunt: 
n'au pământ suficient; cu toate că li s'au 
dat delimităţi la 1864, acestea s'au des- . 
compus prin moşteniri. 

“Judeţul Botoşani. 

Chestionar No. 1247. 

Chestiunea o. 80. — Locuitorii sunt 
lipsiţi de pământ, căci cel dela 1864 a 
ajuns de este divizat în câte 4—5 şi 
până la 8—10 părţi. 

Judeţul Mehedinţi. 

Chestionarul Ao. 55. 

Chestiunea No. 80. -- In această co- 
mună locuitorii fiind uniţi şi foarte mo- 
deşti, domneşte între ci unirea şi frăţia, 
au însă mare nevoc de pământ pentru 
muncă, căci de şi sunt moşneni, cu toate 
acestea, înmulţindu-se locuitorii, pămân- 
tul fiind acelaş, se simte mare nevoe. 

Judeţul Prahova. 

Chestionar Do. 134. 

Chestiunea No. 80. -— In această co- 
mună, cum şi în multe altele din ţară, 
s'a înmulțit populaţiunea, astfel că pă- 
mânturile lor de muncă au dovenit in- 
suficiente, din care cauză sunt forţaţi 
a luă pământuri pentru cultură dela 
proprietari sau arendași.— Aci, fiind în- 
voelile prea grele, aproape toată vara 
muncesc pe aceste moşii resfeturile co 
sunt obligaţi a face, conform învoelilor 
ce au, plus că trebue să muncească şi 
pentru plata păşunatului vitelor lor, căci 
nici suhat al lor propiu nu au. 

Astfel că în această comună, buca- 
tele lor de multe ori rămân ne mun- 
cite la timp şi foarte puţini din ei pot 
intră în iarnă cu o sumă de 100—200 
lei. — Se simte mare novoe a li se mai 
da pământ. - 

Județul Iași. 

Chestionar No. 33. 

Chestiunea No. 80.— Seceta din anul 
190 şi grindina din 1905.— Asemenea, 
lipsa de pământ suficient pentru hrană, 
din care cauză se nasc o mulţime de 
procese de revindicare,. 

Judeţul Prahova. 

Chestionar No. 13. 

Chestiunea No. 30.— Locurile săteni- 
lor, fiind din cele date după legea ru- 
vală dela 1864, sunt insuficiente, căci un 
tată a împărţit locul la câţi feciori a 
avut şi aceştia având şi ei copii nu au 
pământuri să le dea. Și unii şi alţi iau 
locuri cu arendă dela proprietar şi aren- 
daș şi preţurile sunt foarte mari;
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Judeţul Mehedinţi. 

Chestionar No. 156. 

Chestiunea No. 80. — Locuitorii au lipsă de pământ de muncă, de isluzuri; - pământul ce-l au s'a sărăciţ Și nu mai produce în comparaţie cu necesităţile săteanului și cu munca co i se face. 

Chestionar No. 7. 

Chestiunea No. 80.— In primul rând 
este calitatea pământului, fiind nisipos, foarte slab, așă că muncitorul nu poate 
să scoată ceea ce-i 
2) Lipsa de islazuri, cee 
ţinarea creşterii vitelor, 
de existenţă pentru muncitor, 3) învo- ielile agricole se fac totdeauna -după 
placul proprietarului, neavând sătenii „ce să facă, căci le lipseşte pământul de muncă. Părerile ce am pentru a se îm- bunătăți întru câtva soarta muncito- rului sunt: 1) Tocmelile agricole să aibă o limită peste care proprietarul să nu 
poată trece 
an în an. 2) Proprietarii să fio obli 

a ce face împu- 
al doilea mijloc 

gaţi a lăsă islazul suficient cu numărul vi- telor, pentru care să primească plata 
cuveniţă. 

Chestionar No. 77. 

Chestiunea No. 80. — Relele în Co- mună sunt: Că locuitorii sunt foarte 
săraci, neputând agonisi nici hrana zil- nică; criza este foarte mare, locuitorii trăesc foarte rău din cauza lipsei de hrană. Pământ au foarte puţin pe seama lor, şi acela foarte sărac fiind mai mult 
nisipuri; unui locuitor, dacă s'a Îîmpro- prietărit la 1864, i s'a dat celui cu bra- țele 4. pogoane şi celui cu boi 7 pog. după cum erâ timpul de pe atunci, as- tăzi a ajuns că din acel pământ s'au fă- 
cut 5—6 părţi pe copii, după cum a 
avut omul de mulţi. Aşă dar, atât cât stă- pâniă pe timpul de atunci un om, as- 
stăzi 5 şi 6, poate și mai mulţi; aşă că pământ nu au pentru hrana. zilnică. 

Judeţul Gorjiu. 

Chestionar No. 79, 

Chestiunea Io. $0—Răul cel dintâiu 
o că oamenii sunt la munte și la pă- 

trebue pentru traiu. 

„ căci acum se schimbă din 

„nea dealur 

dure şi n'au lemne de foc. Lemnele us. cate stau pe jos şi putrezese şi statul nu le dă nici cu bani, nici fără bani. Oamenii sunt săraci fiindcă au fost clă- cași Și toţi Grecii, foşti arendașşi, i-au ju- puit. Alt rău și mai mare e că nu se permite locuitorilor să păşuneze vitele în pădurea statului. Aici, în Polovragi, pădurea e de fag, mesteacăn, anin, alun, fără să fie măcar un stejar, aşă că vi- tele nu i-ar face nici un rău. Islazul lo- cuitorilor e pe câmp; toată vara vitele se coc în soare, Unii țărani au nimerit loturi așă de rele, că nu le ese nici plata la perceptor. Ar fi fost bine să se ţină seama de aceasta de către d.l inginor. 

Judeţul Tecuciu. 

Cheslionar Do. 40, 

80.—Sunt lipsiţi să- 
ci al lor pământ puţin cât îl au, e spălat și râpos, fiind pe deal, costişe; de arendaşi sunt împovăraţi cu munci cerându-le în schimbul Dământu- lui şi suhatului de vite. O parte din satul Stănişeşti e expus porniturilor, amenin- țând trecerea şi chiar casele. Aseme- 

i costişe, i-am sfătuiţ adesea- 
planteze cu pomi Şi vie, ei răspund că le e teamă de taxele ce le cere guvernul. Am rugat pe proprietar să le vândă locurile de casă, refuză a le da. 

Chestiunea Xo. 
tenii de pământ, că 

ori să le 

Județul Dâmboviţa. 

Chestionar No. 77, 

Chestiunea No. 30.—In speţă, acestei comune, compusă din moșneni, aflându- se în indiviziune şi cu o mică porţiune a statului, is'a aplicat sequestru jude- cătoresc cu sentinţa tribunalului, încă din anul 1899 şi din această cauză, po- pulaţia a ajuns la nenorociri, fiind pe deoparte oprită de a puteă să-și curețe locurile de ciltură de pădurea ce le inundează ; iar pe de altă parte, că co- miţând de nevoe delicte silvice, sunt daţi în judecată, condamnaţi la amenzi Şi închisoare, ajungând locuitorii în ex- tremă sărăcie.
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Județul Mehedinţi. - 

Chestionar No. 115. 

Chestiunea No. 80. — Relele mai în- 
semnate sunt: nu ni se admite răs- 
cumpărarea obraţelor ce avem la viile 
noastre şi să ni se vânză în bunuri 
mici moşia Statului pătrimea, adică acele 
parcele ce au mai rămas dela parcelarea 
moşiei în loturi, ci s'au arendat de stat 
pe 10 ani, şi avem în totdeauna dificul- 
tăţi cu arendaşul pe motivul că aceste 
mici bunuri sunt în devălmăşie cu viile 
noastre răscumpărate şi, pentru a putea 
merge să le muncim, dăm prin moşia 
arendaşului, aşa că, de voie sau fără 
voie, trebue să ne învoim în orice con- 
diţiuni; iotdeauna reclamele noastre nu 
găsesc efectul dorit. 

Județul Dâmboviţa. 

“Chestionar No. 52. 

Chestiunea No. 80. — Printre relele 
cari bântue printre săteni, cele mai mari 
sunt: Parte din săteni se duşmănese 
între ei, neputându-se înţelege când 
sunt chemaţi a se face ceva de folos 
pentru ei; iar majoritatea locuitorilor 
au date cu arendă pământurile lor pe 
câte 15 şi 20 ani la câţiva săteni frun- 
taşi pe preţuri de nimic, ducându-se în 
urmă la arendași, unde iau pământ în 
dijmă. 

Judeţul Prahova. 

Chestionar No, 32. 

Chestiunea No. 80.— Această comună 
Sar linişti mult mai bine ca în prezent 
şi poate şi altele, însă răul este 'că 
locuitorii sunt moşneni nedivizaţi re- 
gulat, aşă că. din această cauză se în- 
tâmplă scandaluri mari, ori judecăţi în- 
tinse. a 

Chestionar No. 70.. 

Chestiunea No. 80. — Mai este pose-. 
darea pământurilor în devălmăşie cu 
Statul, care dă naştere la foarte multe 
procese şi nu se pot evită decât hotăr- 
nicindu-se şi divizându-se moșiile. : 

Judeţul Putna. 

Chestionar No. 73. 

Chestiunea No. S0—Răul cel mai în- 
semnat din comună este că aproape toţi 
locuitorii stau între dânşii veşnice într'o 
ceartă şi care a dat până în prezent 
naştere la atâtea procese a căror cauză 
nu este alta decât numai lipsa de pă- 
mânt. Așă, vecinii se judecă între ei, pă- 
rinţii cu feciorii de asemenea, pentru o 
prăjină sau două de pământ, cotropit 
sau luat din lăcomie înapoi; umblând 
astiel pe drumuri, iar în grădinele lor 
cresc bălării de nu poţi pătrunde prin 
ele. Răul e foarte înrădăcinat şi ei sau 
deprins cu judecăţile,. aşă. că părerea 
despre îndreptarea răului cu greu se 
poate găsi şi asta mai mult din lipsa 
ce duc de pământ, ne mai fiindu-le su- 
ficient pământul care îl au, de oarece 
s'au înmulţit. | 

Județul Vâlcea. 

Chestionar No. 78. 

Chestiunea No. 80.—Judecăţi pentru - 
mejdini (1), din cauză că nu s'a împărţit 
pământul fiecăruia şi aceasta numai din 
lăcomie şi din necunoaşterea legilor. 

Judeţul Gorijiu. 
Chestionar. No. 28. 

Chestiunea No. 80. — Neînţelegerile 
ivite între locuitori din cauza lăcomiei 
la măsurarea pământurilor lor, din care 
cauză în tot timpul sunt în certuri. Ar 
fi de dorit a se face un tribunal dintre 
locuitorii oneşti şi imparţiali ai comunei, 
care printr'o dreaptă judecată să pună 
capăt acestor neînțelegeri. 

Chestionar No. 10. 

Chestiunea No. 80.— Relele de care 
suferă în general locuitorii sunt certu- 
rile între dânșii, provenite din lipsa de 
mejdini stabile şi nedreptăţile ce li se 
fac la stabilirea impozitelor fonciare, 
încărcându-li-se la măsură şi evaluân- 
du-se scump. Dorinţa tuturor este fa- 
cerea -cadastrului. şi înfiinţarea tribu- 
nalelor de arbitri. 

(1) Răzoare, haturi.



Chestionar No. 90. 

Chestiunea No. 89, — Relele. capitale, de care sufere populaţiunea acestei co- mune, în primul rând sunt : procesele de tot soiul și mai cu seamă de mej- dini, furturile (iar procese), stânjeniri pe la judecăţi ani de zile, unde se chel- tueşte fără folos cel din urmă ban al săteanului, Cauza ? Avocaţii. Starea rea sanitară. Ignoranţa. Leacuri: facerea cadastrului proprietăţii rurale. 

Județul Mehedinţi. 

Chestionar No. 187, 

Chestiunea No. 80.—Duşmănia între săteni, din care cauză consecinţele ajung pe cei mai pacinici,—- apoi nerespectul de proprietate şi al productelor. Din nerespectul legii poliţiei rurale se nasc multe ure, certe şi procese între săteni; —părerea ar fi că o severă aplicare a legilor, asupra făptuitorilor; ar îndreptă întru câtva răul, 

Județul Tutova. 

Chestionar No. 14, 

Chestiuneo No. 50. — Locuitorii, fiind răzeși, există între ei neînțelegeri dela haturi, din care cauză adeseori sunt în judecăţi, perzându-şi timpul și intere- sele lar, a 

- Județul Dolj. 

| Chestionar No. 105. 

Chestiunea No. 30. 
decât acele că locuit 
a se prigoni între ei asupra proprietă- ților, însuşind unul altuia din bucăţile de pământ ce au. 

orii au răul obicei 

Judeţul R.-Sărat. 

Chestionar. No, 22 

Certurile și bă- 
ăteni din cauza 

- Chestiunea No. 80.— 
tăile ce există între s 
nedivizării de inginer atât a pămân- turilor moșnenești cât și a acelor date locuitorilor după legea rurală din 1864. 
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"gând cheltuiala la birul 

— Alte rele nu sunt 

Judeţul Buzău. 
Chestionar No. 104, 

Chestiunea No. $0.—Hotărnicia ce s'a, făcut fiind prea veche, pământul cel mai bun se stăpâneşte de cei mai tari; de aci omoruri şi certuri, pe micele bu. căți de pământ. Ce bine ar fi ca Statul să ia măsuri a se face p hotărnicie o- ficială acestor moşii codevalmașe, adăo- 
fiecăruia. Cei vechi au avut mai bună idee ca cei de azi, căci la 1770 a trimis dom. nul după atunci 12 boeri ispravnici cari au regulat toate proprietăţile moșne- neşti. 

Județul Putna. 

Chestionar No. 7. 
Chestiunea No. 80. — Relele mai în- semnate din comună sunt că imaşul lo- cuitorilor din această comună, fiind dat în bloc dela delimitarea din 1864, cu al locuitorilor comunei vecine Borşani, se nasc adeseori certe şi bătăi între locui- tori; am fi de părere să se divizeze în două părţi egale, ceeace ar fi posibil, când ar încetă şi certurile între locui- torii ambelor comune. - 

Județul Vâlcea 

Chestionar No. 10. 
Chestiunea No. 30.—Locui torii acestei comune au pământ foarte Puțin al lor propriu în raionul comunei, dar cea mai mare parte sunt lotași pe moșia Mihă- eşti și aşă că-ei iau, unul dela altul, câte un pogon sau două Şi îşi pun po- rumb, grâu, şi ce au în comună, oprese pentru fâneaţă; şi îi mai ajută şi po- meturile. 

Judeţul Mehedinţi 
Chestionar ho. 87. 

Chestiunea No.- 80. — 
însemnate din această 
devămălșia proprietăţii dintre locuitori ; ei nefiind împărţiţi po proprietate după cum au drept fiecare, ci după cum au putut să cuprindă; de aci certuri, pro- cese, bătae, etc. care sărăcesc prin ju- decăţi. Ar trebui numiţi ingineri din 

Relele cele mai 
comună sunt:
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oficiu, care să-i împartă Și în urmă să 
fie impuşi la plată după dreptul ce are: fiecare. Ei, de voie, niciodată nu vor con- 
veni la aşă ceva. Acest rău bântue în toate comunele răzăşești din acest plaiu 
și judeţ. 

Județul Teleorman 

Chestionar No. 94, 

Chestiunea Yo. 80. In chestia pămân- 
tului, ar trebui să se reguleze de stut 
dreptul de posesie prin inginer în așă 
fel ca să nu se mai ivească niciodată gâlceavă. Mai toate judecăţile de astăzi, bătăile, certurile și omorurile, sunt pen- 
tru pământ. 

Judeţul Ilfov 

Chestiona” No. 29. 

Chestiunea No. 80. — In prima linie 
lipsa de pământ, apoi învoelile prea 
grele. La căsătorii se făgăduese mici 
dote, la certuri se iau înapoi, neexistând 
acte, apoi certurile se agravează. Sar 
puteă autoriză autoritatea comunală să 
autentifice asemenea acte până la va- 
loarea de 500 sau 600 lei. 

Judeţul Dâmbovița 

Chestionar No. 52. 

Chestiunea No. 80.— In anul 1893 şi 
1895, s'au vândut în loturi mici moşiile 
statului: Negoești, Râncăciov şi Lucieni, 
între care, parte din aceste loturi, s'au 
dat la nişte emancipaţi (ţigani), depăr- 
taţi de câte 20--30 lkm.şi cari nu sunt 
agricultori şi speculează pe locuitorii 
din localitate, luându-le preţuri întreite, 
după cum se plătesc ratelo către stat 

Judeţul Buzău 

Chestionar No. 91. 

Chestiunea No. $0.—Există un cămă- 
tar din oraş care a luat, după timpuri 
rele, locurile la mai toţi oamenii cu 4 
lei pog. şi cu condițiuni drastice în con- 
tracte, în cât numai e sporanţă de a 
mai scăpă locuitorii, fără intervenţia 
autorităţii. 

Județul Oltu 

Chestionar No. 96. 

Chestiunea No. 30.—S'a evaluat prea 
mult venitul funciar la hectarul de pruni 
de către comisiunea de recensământ go- 

„neral pe periodul 1906—1910/,, socotin- 
duse la 160 lei. Comisiunea de apel a scă- 
zut această sumă la 100 lei, care şi a- 
ceasta este foarte mare şi nedreaptă, 
întru cât asupra hectarului de pruni 
se mai plăteşte 20 lei anual, plus dife- 
rite taxe pe ţuică fabricată. Şi cu atât 
mai mare şi mai perienlos este acest 
rău, cu cât livezile de pruni nu rodesc, 
şi aceste dări în toate cazurile se înca- 
sează. 

Județul Valcea 

Chestionar No. 29. 

Chestiunea No. 80.— Locuitorii, cu pă- 
mânturi puţine, plătesc dărilo mai grele 
decât marii proprietari, fiind încărcaţi 
pe nedreptla comisiile comunale gene- 
rale și de prefaceri, iar pământul slab 
nu produce în deajuns. 

Judeţul Mehedinţi 

Chestionar No. 179. 

Chestiunea No. 30.—Lipsa de pământ 
la locuitori capi de familie, înterzice- 
rea păşunării vitelor în pădurile statu- 
lui, în lipsă de islazuri pentru vite. Im- 
pozitul îndoit asupra venitului pămân- 
tului micilor cultivatori, învoelile agri- 
cole îngreuiate. 

Județul Vâlcea 

Chestiona” No. 79. 

Chestiunea No. 80.—Locuitorii, cu pă- 
mânturi puţine şi săraci, plătesc dările 
mai grele ca proprietarii, fiind încăreaţi 
pe nedrept la comisiile comunale gene- 
rale de prefaceri, iar pământul slab nu 
produce în deajuns 

Județul Brăila 

Chestionar No. 20. 

Chestiunea No. S0. — Săteanul este 
prea greu înpovărat; sunt mai mulţi de 
jumătate cari n'au un petic de pământ. 

4
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Cu învoelile de azi stau destul de rău, 
au numai câte 4—5 pogoane de arătură, 
din care nu poate plăti decât aările 
statului; dar la arendaş, îmbrăcămintea 
şi întreţinerea, de unde ? Preţul erbă- 
ritului pentru vite e prea scump, din 
care cauză s'au împuţinat şi se impu- 
ținează vitele prin vânzare; locuitorul 
este foarte muncitor. Erbăritul vitelor 
dacă s'ar micşoră, 7—8 lei de cap de 
vită, locuitorii ar puteă economisi vite 
în număr însemnat pe când, dacă va 
urmă cu preţurile de azi, curând, cu 
rând va ajunge timpul să nu mai gă- 
sim vite decât pentru muncă. 

Judeţul Teleorman 

Chestionar No. 21. 

Chestiunea No. 80.— Relele cele mai 
insemnate sunt: pământul nu este în 
deajuns nici de muncă, nici izlaz spre 
a se creşte vite, şi trei părţi din locui- 
tori sunt cu totul lipsiţi aproape şi de 
hrană şi de birurile ce mereu cresc, în 
loc de a scădeă. 

Județul Mehedinți 

Chestionar No. 92, 

Chestiunea No. 80.—Greutăţi: lipsă de 
„Pământ, impozitele grele faţă cu tim- 
purile actuale. Oamenii săraci cu de- 
săvârşire. 

] udețul Vâlcea 

Chestionar No. 99. 

Chestiunea No. 30.—Loenitorii plătese 
foarte încărcat fonciora asupra pămân- 
turilor ce au, fiind încărcați de toate 
comisiunile de prefaceri cari au lucrat 
tot în spor, iar pământul din an în an 
se sărăceşte şi nu mai produce roade. 
Un. alt rău: multele procese pentru 
prigoniri de megieşie dintre locuitori 
cari se înmulţesc şi, divizându-şi pămân- 
tul, nu li se mai ajunge. Ar trebui ca 
mica proprietate să fie scăzută faţă de 
marea proprietate, care nu se impune 
şi care are mijloace mult mai puternice 
de îmbunătăţire şi de a fi căutată. Iar 
micul agricultor, neavând nici mijloace 
materiale, nici forţe corporale, fiind sle- 

- iţi de munca continuă, nu și o mai poate 

căută, plus că ea nu mai produce ca mai 
înainte. Ar mai fi de mare trebuinţă, 
facerea de către stat a unui cadastru 
general spre a regulă hotarele şi mej- 
dinile fiecărei proprietăţi. 

Județul Vaslui 

Chestionar No. 2. 

Chestiunea No. 50.—Relele cari sunt 
astăzi: s'au scumpit foarte tare pămân- 
tul, aşăcă locuitorii nu mai sunt în stare 
a mai luă .pământ pentru a face se- 
mănături; dările sunt încărcate. 

Judeţul Dâmboviţa 

" Ohestionar No. 7$. 

Chestiunea No. 80. —. . Sunt 
taxe prea giele asupra hectarelor de 
pruni și pe Deealitru de ţuică. (?). 

__ Judeţul Gorjiu 

Chestionar No. 78. 

Chestiunea No.30.—Contribuabiliisunt 
prea impuşi, în raport cu proprietăţile 
co au, ar trebui să se facă noi comisiuni, 
să se măsoare moșiile. 

Judeţul Gorjiu 

Chestionar No. 24, 

Chestiunea No. 29.—Dela 1864 şi până 
la 1900, proprietarii dădeau locuitorilor 
pogoane de muncă cu întreială, adică 2 
părţi producte le luă omul, iar o parte 
proprietarul pe lângă care mai da pro- 
prietarului 2 zile cu braţele la fiecare 
pogon, iar dela anul 1900 încoace, toate 
pogoanele de muncă, proprietarii le dau 
la oameni în parte. Cauza este că fon- 
ciera pământului s'a mărit și populaţia 
muncitoare de pământ a crescut. Pe aci, 
e obiceiu de nu fac acte de învoială 
oamenii cu proprietarii, ci numai cu- 
vântul e act. " 

Judeţul Muscel 

Chestionar No. 29. 

Chestiunea No. 50—Neînţelegerile şi 
judecăţile, mai ales pentru pământ, ne- 
fiind divizați prin hotărnicie moștenii 
la proprietăţile lor, de unde rezultă ju-



decăţi, martori mincinoşi de multe ori 
şi certuri însoţite de ură şi persecuție. 
Un comitet, compus din preoţi, învăţă- 
tori şi fruntaşi lucrează din răsputeri 
pentru liniştea sătenilor. S'a reuşit în 
multe; se speră că în curând va domni 
o linişte perfectă, afară de nemulţumirile 
ce sunt pentru împovărarea dărilor di- 
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recte şi indirecte, faţă de veniturile reale. : 
Asta nu se poate linişti decât prin în- 
țelepeiunea celor dela cârmă. 

__ Judeţul Muscel 

Chestionar No. 40. 

Chestiunea No. 80.—Din cauza impo- 
zitelor grele, puse asupra -prunilor şi 
țuicei; cultura pomilor roditori, care eră 
prima ramură de venit a sătenilor, a 
început a decădeă prin desplantarea 
şi înlocuirea cu terenuri de cultură (po- 
rumb), 

Judeţul Muscel - 

Chestionar No. 10. 

Chestiunea No. 80.— Locuitorii comu- 
nei, ocupându-se în cea mai mare parte 
cu cultivarea prunilor, sunt împovăraţi 
cu 5 dări tot pe acelaș loc, şi anume: 
fonciera pământului, taxe de hectar, 
fondul comunal (axize), taxa de venitul 
prunilor, plus fonciera pe povarnă. 

Judeţul Argeş 

Chestionar No. 100. 

Chestiunea No. 30.—Aşezarea dărilor 
întrun mod mai omenesc, căci, în ace- 
ste părţi, taxa fondului comunal apasă 
groaznice asupra locuitorilor, muncind 
numai pentru stat; fonciera pământu- 
lui plantat cu pruni, la un venit de 70 

“lei la hect,, se plătește taxa pe hectar 20 
lei, şi taxa fondului comunal 70 bani 
la Decalitrv. Aceasta este marea no- 
dreptate ce se face locuitorilor culti- 
vatori de pruni, al căror pământ nu 
produce cereale, fiind foarte sărac şi 
'surpându-se din cauza apelor. 

Judeţul Covurlui 
| Chestionar No. 35. 

Chestiunea No. 80.—-Locuitorii nu pot 
vinde vinul din cauza percepţiei care 

cere cu orice preţ săi se plătească ac- 
cizul. Așă că negustorii vin şi dau pre- 
uri slabe, ştiind că omul n'are bani 
să poată plecă la târg. Asta face pa- 
gube mari, căci oamenii beau vinul 
şi perde şi statul și omul devine vicios. 
Eră mai bine când accizul se luă la 
locul de vânzare. 

Judeţul Buzău 

" Chestionar No. Jă. 

Chestiunea No. 80.— Locuitorii trăese 
foarte rău, din cauză că nu au locuri de 
muncă, căci aici sunt mai multe păduri 
ale statului; locuri de arătură sunt foarte 
puţine, locuitorii muncesc cu ziua în 
alte pârţi. 

“Judeţul Neamţ 

Chestionar No. 41. 

Chestiunea No. 30.—Lipsa de pământ, 
fiina nevoiţi săteniia se duce prin ju- 
doţul Iaşi şi a cultivă popuşoiu în parte. 

Judeţul Putna 

Chestionar No. 20, 

Chestiunea No. 30.—Lipsa de pământ 
de hrană pentru locuitori, de oarece pro- 
prietarii mari cultivă aproape întreaga 
moşie cu grâu pentru speculă, și pu- 
ținele vii ce au fost în comună, s'au 
distrus de filoxeră şi nu toţi locuitorii 
sunt în măsură de a le replantă cu viţă 
americană, ci cea mai mare parte nu, 
din cauza lipsei de mijloace; ba unii 
chiar au lipsă şi de existenţă, din care 
cauză îşi secuestrează braţele pe nimic, 
din iarnă. 

Județul Iaşi 

Chestionar No. 6. 

Chestiunea No. 80. — Răul principal 
este lipsa de pământ ce o au locuitorii, 
fiindcă de către arendaș, nu li se dă în 
deajuns. Ar fi de dorit a se înfiinţă a- 
“sociaţiune care să poată luă în arendă 
vre-o moșie. 

Judeţul Prahova 

Chestionar No. 20. 

Chestiunea. No. 29.— . . . iar astăzi 
locuitorii s'au îmmulţit şi pământul fiind



  

tot acelaş, se cultivă partea cea mai 
mare de proprietar sau arendaş şi 10- 
cuitorului angajat, abiă poate se ajun- 
ge a ise da pe seama sa mult pânăla 
un hectar şi jumătate. 

Judeţul Prahova 

Chestionar No. 41. 

Chestiunea No. 80. — Lipsa mare de 
pământ de hrană şi în special locuri 
de păşune pentru vite. Aproape mai 
toată comuna duce numărul de vite ce 
mai există, prin alte moşii îndepărtate. 

Județul Prahova 

Chestionar No. 57 

Chestiunea No. 30.—Răul cel mai sim- 
ţitor este insuficienţa de pământ de cul- 
tură și învoelile agricole simţitor îm- 
povărătoare. 

Județul Muscel 

Chestionar No. +4. 

Chestiunea No. 80.—Nu sunt pămân- 
furi pentru agricultură. Țăranul de aici 
suferă mari lipsuri, proprietarii şi aren- 
daşii nu lasă locuri pentru săteni. 

Județul Prahova 

Chestionar No. 3. 

Chestiunea No. 30.— Starea sanitară 
este bună, oamenii credincioşi, nu sunt, 
dedaţi la viţiu, singurul rău stă în pri- 
vința muncilor, că parte din ei sunt 
aşă de săraci,că n'au cu ce să-şi agoni- 
sească traiul de toate zilele; au lipsă 
de pământuri şi nu au unde munci pen- 
tru binele lor. 

Judeţul Argeş 
Chestionar No. 41. 

Chestiunea No. 80.—Arendaşii şi pPro- 
pietarii ce au moșii, le cultivă personal, 
aproape în întregime. 

Județul Argeş 

Chestionar No. 105. 

Chestiunea No.29—... îmmulţindu- 
se populaţia, s'au scumpit şi învoelile şi 

eşind instrumentele perfecţionate de 
muncă, proprietarii îşi oprese o mare 
parte din moșie, spre a fi cultivată de 
dânşii. 

Județul Dâmboviţa 

Chestionar No. 47. 

Chestiunea No. S0—Alte rele nu exi- 
stă în această comună, decât că lucui- 

„torii nu au locuri de hrană, unde să 
cultive semănături,. de oarece proprie- 
tarii îşi cultivă singuri moșia întreagă, 
pe seama lor cu diferite semănături ; că, 
deși la parte din locuitori li se dă câte 
o mică porţiune de pământ, însă și 
aceasta cu un preţ exagerat. 

Județul Buzău : 

Chestionar No. 49. 

Chestiunea No.80.—Răul, de care su- 
feră mai mult populaţia, este lipsa de 
pământ, neavând unde să'și cultive po- 
rumbul şi alte cereale necesare pentru 
hrana lor şi a vitelor. Din această cauză, 
sătenii mai întotdeauna îşi cumpără 
porumb dela oraş, lucru care îi pune 
în imposibilitate de a-și întâmpină și 
alte nevoi. 

Judeţul Prahova 

Chestionar No. 141, 

Chestiunea No. 30.— Sătenii simt mare 
lipsă de pământ pentru cultură; din a- 
ceastă cauză sunt siliți să pună semă- 
nături pe moșii străine, la 40 Km. de- 
părtare, în condițiuni oneroase; să se 
legiiereze tocmelile şi învoelile agricole, 
căci altfel se ajunge la nimicirea sătea- 
nului. Să se pună în vigoare legea vi- 
ticolă şi să se ajute cât de curând să- 
tenii pentru a-şi replantă viile, 

Judeţul Argeș 

Chestionar No. 119. 

Chestiunea No. 80. — Răul cel mai 
mare în primul rând, este că comuna 
e lipstită cu totul de locuri de cultură. 
Asemenea lipsește păşunatul. Statul să 
deâ moșia de aici în loturi și voe cu 
vitele la pășune.
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Vaci cu lapte nu sunt de loc în co- 
mună. — Boi, abiă 30 perechi. 

Dându-se pământ şi voie în pădurile 
statului, comuna va înfiori tot ca în tre- 
cut, când'eră mai în stare ca azi. 

Județul Gorjiu 

Chestionar No. -13. 

Chestiunea No. 80—Pe lângă că lo- 
cuitorii nu cunosc îndeajuns modul de 
a cultivă pământul, nu mai au nici te- 
venuri suliciente şi, din această cauză, 
sunt aproape în tot timpul lipsiţi de 
hrana zilnică ; ei nu cunosc nici o me: 
serie ca să-şi maipoată îmbunătăţi soarta. 
Părerea noastră este a se înființă cât 
mai multe şcoale de meserii, * 

Judeţul Ialomiţa 

Chestionar No. 217. 

Chestiunea No. 80.—Relele suferite de 
locuitori sunt: Invoelile agricole prea 
scumpe, faţă de producţiunea pămân- 
tului, şi chiar nu li se dă în deajuns 
pământ de muncă; asemenea, numărul 
vitelor descreşte din an în an, din cauza 
scumpirii erbăritului. Suntem de părere, 
în urma consultării făcută cu mai mulţi 
fruntaşi din comună, ca sătenii să pros- 
pereze, să fie toţi împroprietăriți pe mo- 
şiile statului, acei cari nu au pământ 
de hrană; iar învoelile po moşii să fie 
stabilite de guvern, prin o lege specială, 
speciticându-se pe localități. 

Județul Neamţu. 

Chestionar No. 6. 

Chestiunea No. 80.— Relele cele mai 
„însemnate, de care sufere populaţia, sunt 
că n'are pământ suficient, aşă că zilnic 
se plâng că muncese zadarnic pe mo- 
șiile proprietarilor din comună. 

Judeţul R.-Sărat, 

Chestionar No. 56. 

Chestiunea No. 80.— Locuitorii, parte 
stau binișor, sunt muncitori buni, însă 
le lipsește pământ şi au învoeli grele, 
așă câ muncese mai mult la arendaș, 
decât la ei. „. 

Judeţul Ilfov. 

Chestionar No. 49. 

Chestiunea No. 80.—1. Sătenii noştri 
nau preparaţiunea suficientă, în raport 
cu timpul, 

2. Bătrâni şi tineri declară că lipsa 
de păniânt şi sistemul speculativ al în- 
voelilor agricole, sunt calamițatea ţăra- 
nului de azi, cu toate că muncesc din 
greu toamna, în genere ies datori şi 
gospodăria de odinioară a devenit o 
păragină. 

* Judeţul Putna. 

Cheslionar No. 26. 

Chestiunea No. 30. — Răul principa 
este lipsa de pământ co îndură locui- 
torii, scumpirea în bani a locurilor de 
către proprietari, în bani și dijmă, cum 
şi a imaşurilor, din care cauză locuitorii 
nu maipot a se ocupă cu creşterea vite- 
lor, ocupaţie principală pe care o aveau. 

Chestionar No. 60. 

Chestiunea No. 80.— Relele, de care 
sufere populaţia din comuna noastră, 
sunt lipsa de pământ şi exploatarea pro- 
prietarilor. 

Chestionar No. 70. 

Chestiunea No. 80.--Lipsa de pământ 
îndestulător pentru hrană, lipsa de pă- 
şune pentru vite, învoelile agricole apă- 
sătoare, lipsa de mijloace pentru replan- 
tarea viilor distruse, lipsa de apă în sat, 
râul Putna fiind departe. 

Chestionar No. 42. 

Chestiunea No. 80. — Lipsă de re- 
colte din cauza secetei, lipsa de pământ 
de hrană, sentimentul religios care 
descrește, viţiile co bântue, furtul, be- 
ţia etc. ” 

Judeţul Buzău. 

Chestionar No. 67. 

Chestiunea No. $0—Lipsa de pământ 
e cel dintâiu rău şi lipsa islazurilor, 
lipsa fâneţilor artificiale. Invoelile agri- . 
cole sunt foarte grele, țăranii muncesc



tot anul la arendași și proprietari, şi 
toamna la ei nu aduc nimic. Soarta ţă- 
ranului este ajunsă în stare foarte rea. 

Chestionur No. 7. 

Chestiunea No. 80—Relele cele mai 
însemnate sunt lipsa de pământ de cul- 
tură şi grelele învoeli ce au cu aren- 
daşii sau proprietarii, căci făcând soco- 
teala, la urma urmei, cu toate supli- 
mențele ce le dă ţăranul, lui îi rămâne 
aproape din 10 una. 

Judeţul Prahova. 

Chestionar No. 40. 

Chestiunea No. 50. — Locuitorii sunt 
lipsiţi de pământ, dijmuirile scumpe, în- 
voeli grele şi după munca de toată vara, 
locuitorii agonisese puţin, pentru a-şi 
puteă întâmpină nevoile. 

Județul Dâmboviţa. 

Chestionar No. 1]. 

Chestiunea No 80.— In principal, lo- 
cuitorii sunt, lipsiţi de pământ, din care 
cauză, învoelile agricole sunt prea îm- 
povărătoare. . 

Chestionar No. 19. 

Chestiunea No. $0.—Lipsa locuitorilor 
de pământ, greaua învoială cu aren- 
dași, şi proprietarii. 

Chestionar No. -, 

Chestiunea No. 8 0.—Lipsa de pământ 
Şi învoelile agricol e. 

Chestionar No. 33, 

Chestiunea,iVo. 30.—Lipsa locuitorilor 
de pământ, greaua învoială cu aren: 
dașul. - 

Chestionar N , 87. 

Chestiunea No. 80—Lipsa de pământ 
din cauza îmmulţirei populaţiunei, învo- 
elile agricole prea grele, distrugerea 
izlazurilor, care a împuţinat vitele. 
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Judeţul Muscel. 

" Chestionar No. 50, 

Chestiunea No. 80.— Răul ce bântue 
comuna e: Sărăcia. Cauze: lipsa de pă- 
mânt, îngreunarea treptată a învoelilor 
agricole. Ignoranţă. Scăderi morale. 

Judeţul Argeş. 

Chestionar No. 126 

Chestiunea No. 80.—Răul cel mai mare 
de care sufer locuitorii acestei comune 
e lipsa de pământ, fiind clăcaşi ; şi nu 
aceasta le împovărează traiul atât de 
mult, cât le împovărează multa muncă 
ce sunt obligaţi a face arendașului prin 
învoelile agricole. 

Județul Argeş. 

Chestionar No. 3, 

Chestiunea No. 80, — Cel mai mare 
rău, de care sufer locuitorii, este lipsa 
de pământ şi lipsa de izlazuri de pă- 
şune. S'ar amelioră acest rău, dacă s'ar 
da voie vitelor în pădurile statului şi 
dacă locuitorilor li s'ar da loturi în Mo- 
şiile Statului sau ale proprietarilor, căci 
în starea actuală, ţipă de sărăcie din 
cauza lipsei de pământ. 

Județul Mehedinţi. 

Chestionar No. 48. 

Chestiunea No. 80.—Mulţi sătenii n'au 
pământ de muncă şi din cauza aceasta 
trăesc în mizerie; ar fi bine cel puţin 
să fie învoiţi cu vitele în pădurea bă. 
trână a statului, unde s'au înmulţit lu- 
pii și vulpele, cari le fac şi mai mare 
sărăcie. 

Județul Mehedinţi. 

Chestionar No. 149 

Chestiunea No. 80.—Lipsurile de pă- 
mânt de muncă, de vite bune. 

Judeţul Mehedinţi. 

Chestionar No. 68. 

Chestiunea No. $0.—Sunt mulţi săteni 
lipsiţi de pământ şi de mijloace de traiu 
Ar fi bine a le veni statul în ajutor, 
căci -sunt aproape desperaţi.
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Judeţul Dolj. 

Chestionar No. 1-19, 

Chestiunea No. 80. — Cel mai mare 
rău pentru săteni, este lipsa do pământ 
şi nelimitarea învoelilor. 

Județul Argeş. 

Chestionar No. 67. 

Chestiunea No. 80.—Cea mai grea a- 
facere este că ţăranul sufere din cauza 
lipsei de pământ pentru muncă şi pă- 
șunatul vitelor, căci proprietarii, mun- 
cind pe seamă-le prea mult pământ, nu 
mai rămâne în deajuns pentru săteni 
și deci ar trebui o lege care să deter- 
mine, într'un mod definitiv, învoelile 
dintre proprietar, arendaş şi săteni, căci 
cele existente astăzi, care s'au consem- 
nat mai sus, sunt prea împovărătoare, 
aşă că săteanul munceşte toată vara 
şi aproape să nu rămâie cu nimic. 

Judeţul R.Sărat. 

Chestionar No. 51, 

Chestiunea No. 80. — Locuitorii din 
această comună, în mare număr fiind 
lipsiţi cu totul de pământ, sunt nevoiţi 
să muncească pământul marelui pro- 
prietar cu învoeli exagerate, din care 
cauză, locuitorii sunt în tot timpul lip- 
siţi de averi, nerămâind cu foloase pen- 
tru a aveă existenţa zilnică, până la 
timpul recoltei viitoare. 

Județul Botoşani. 

Chestionar No. 2. 

Chestiunea No. 80. — Sunt lipsiţi cu 
totul de pământ. 

Judeţul Fălciu. 

Chestionar No. 33. 

Chestiunea No. 80, — Cel mai mare 
rău se simte din cauza lipsei de pământ 
şi mândria care a tîrît mai mulţi locui- 
tori în mizerie întro scurtă durată (o 

"taxă cât de mare asupra luxului, este 
imperios reclamată şi care ar acoperi 
multe goluri). 

Judeţul Fălciu. 

Chestionar No. 81. 

Chestiunea No. 80.— Lipsa de pământ 
de hrană,pentru unii,îi face să muncească 
abiă pentru saţul casei. 

Dragostea de cârciumă pentru alţii. 

Judeţul Tutova. 

Chestiona” No. 11. 

Chestiunea No. 29. — Mai înainte, lo- 
cuitorii luau pământuri de pe la pro- 
prietari şi le munceau în parte, adică 
2 părţi din produs luă proprietarul şi 
o parte chiriașul; iar astăzi nici cu bani 
nu se găsesc pământuri pentru cultură, 
fiind foarte restrânse, astfel că cele mai 
adese ori, pentru o parte din locuitori, 
pe 1 îalce se hrănesc câte 4—5 gos- 
podari cu familie. 

Judeţul R.-Sărat. 

Chestionar No. 33. 

Chestiunea No. 80.— Lipsa de pământ 
pentru cultură, învoelile agricole grele 
și lipsa cea mai mare de pășune pen- 
tru vite. 

Judeţul R.-Sărat. 

Chestionar No. 19. 

Chestiunea No.80.—In această comună, 
fiind compusă din locuitori foşti clăcași 
şi împroprietăriți în 1864, sufăr astăzi 
de lipsă de pământ care s'a împărţit 
între fiii și nepoţii foştilor clăcași; fapt 
care pune în imposibilitate de a se hrăni 
omeneșşte și a-și cultivă copiii ete. De a- 
semenea, mulţi din locuitori nu au ab- 
solut pământ; din cauza diferitelor boale 
etc. au fost nevoiţi a-l vinde şi astăzi nu 
au nici existenţa zilnică. Chiar şi ceilalţi 
cari au pământuri puţine, iau în arendă 
locuri şi sunt speculaţi de arendaşi în 
mod simţitor, plătind până la 50 şi chiar 
60 lei de pogon, şi în caz când locul nu 
produce nimic din cauza timpului, sunt 
puși în urmărire în averile lor proprii. 

Judeţul Ialomiţa. 

Chestionar No. 38. 

Chestiunea No 80. — Relele de cari 
sufăr sătenii sunt: lipsa de pământ pen-



56 

  

tru cultură, lipsă de izlaz şi orelele în- 
voeli agricole cu arendaşii.— Din aceste 
cauze, sătenii trăesc cu mari greutăţi; vi- 
tele se împuţinează din ce în ce, pe fie- 
care zi ce trece, 

Judeţul Ialomiţa. 

Chestionar No. 1. 

Chestiunea o. 80, — Relele nu sunt 
altele decât învoelile prea grele şi lipsa 
de pământ de arătură pentru săteni, 

Județul Ialomiţa. 

Chestionar No. 56. 

Chestiunea No. 80. — Cel mai mare 
rău este lipsa de pământ și grelele în- 
voeli. 

Judeţul Iliov. 

Chestionar No. 54. 

Chestiunea No. 80. — Relele- mai în- 
semnate din această comună sunt: lipsa de pământuri, învoelile prea ridicate şi mărginite după gustul arendașşilor, lipsa 
izlazurilor pentru vite şi neobişnuinţa 
sătenilor de aşi îngriji sănătatea şi cul- 
tivă grădini pentru zarzavat, spre a aveâ hrană mai bună şi de ajuns. 

Judeţul Ilfov. 

Chestionar No. 54, 

Chestiunea No. 80.— Aproape toţi lo- cuitorii din această comună trăesc în cea mai neagră mizerie, neavând nici o brazdă de pământ, - 

Județul Vlaşca. 

Chestionar No. 58. 

Chestiunea No. 80.— Răul, pe care îl întâmpină locuitorii acestei comune, este lipsa de pământ aproape la toţi. Moşia e luată de Minister 
ei muncesc toată var a cu braţele pentru a plăti dările la sta t, 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea No. 80. — Suferinţa săte- nilor noștri este mai .mare la acei cari 

ul de Războiu, iar 

nu au pământ. In general însă, săteanul se plânge de proprietari ȘI arendași, că este asuprit prea mult de aceștia. 

Ohestionar No. 2, 
Chestiunea No. 30.—Sătenii mau pă- mânt suficient de hrană, iar învoelile la arendași şi proprietari sunt prea ri- dicate, că multora le lipsese strictul ne- cesar. 

Judeţul Oit. 

Chestionar No. 41, 

Chestiunea No. $0. —Relele m 
natie sunt că înv 
locuitorii lipsiţi 

ai însem- 
celile sunt foarte grele, 
de pământ de muncă, iarbă de pășunat pentru vite nu este nici chiar la proprietari, arându-se isla- zurile de proprietar. 

Chestionar No. 77, , 

Chestiunea No. 50.—Cele mai însem- ate rele sunt că locuitorii nu au pă- mânt unde să muncească; ar fi bine să. se împroprietărească; nu au iarbă pen- tru vite, astfel că cu timpul le pera; locuitorii nu au hrana vieţei îndeajuns, pentru că lucrează cea mai mare parte a timpului la proprietari, 

Județul Neamţu. 

Chestionar No. 35. 

Chestiunea No. 80.— Răul cel mai mare este lipsa de pământ, înmulţirea evrei- lor ce sunt în localitate; precum și mul- țimea cârciumilor care fac ca sătenii să cheltuiască Duminicile și sărbătoarea tot. co au agonisit în timpul săptămânei, așă că, de un timp încoace, au început a fi beţivi, şi a sărăci. Ar fi de dorit ca Onor. Guvern să ia măsurile ce ar crede pentru împuţinarea cârciumelor, căci de altfel, în localitate, sătenii câş- tigă mulţi bani cu plutăria pe riul Bis- triţa, unde li se plăteşte preţ bun, pre- cum și la exploatarea lemnăriei din păduri. 

Județul Buzău. 
Chestionar No. 24, 

Chestiunea Xo. 890.—hRele mai însem-



nate în cuprinsul acestei comuni sunţ.: 
locuitorii ne mai având ocupaţie agri- 
colă ca în trecut, ne mai având pământ 
de cultură de ajuns, sunt căzuţi în să- 
răcie, 

Județul Argeş. 

Chestionar No. 120. 

Chestiunea No. 80.—Sătenii, fiind lip- 
siți de pământ, caută să cotropească 
unii dela alţii, cei mai slabi sunt mai 
năpăstuiţi. 

Județul Vasluiu. 

Chestionar No. 20. 

Chestiunea No. 30.—Din cauza lipsei 
de cultură, mai mult de jumătate din 
populaţia comunei se află în mizerie ; 
din această cauză se dedau la viciul 
beţiei, furturi, înşelăciuni, care le-au în- 
josit prestigiul şi nimicit încrederea ; 
dacă li sar da pământuri, sar îndreptă 
răul, 

Județul Ilfov. 

Chestionar o. 5. 

Chestiunea Wo. 50. — Cel mai mare 
rău este lipsa de pământ, așă că din 
cauza sărăciei, sătenii se dau la fur. 
turi otc. 

Judeţul Olt. 

Chestionar No. 53, 

Chestiunea No. 80. — Locuitorii, nea- 
vând pământ, sunt săraci şi înşelători, 

| Judeţul Putna. 

Chestionar No, 77. 

Chestiunea No. $0—Răul cel mai mare 
în comună este că partea cea mai mare 
dintre săteni sunt lipsiţi cu totul de 
pământ de hrană şi, dacă iau cu dijmă 
dela arendaș sau proprietar, sunt așă 
de speculaţi, încât dintr'o falce cu dijmă 
de abiă rămân şi ei cu o.parte din 
trei, după toată munca ce o fac toată 
vara; plus, pe lângă asta, mai dau 20 
lei la falce, sau, dacă n'au bani, fac 80 
prăjini seceră. a 
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numai să-şi p 

Județul Vlaşca. 

Chestionar No. 77. 

  

Chestiunea No. 80.— Sătenii sunt har- 
nici, dar sunt subjugaţi de arendași; 
că neavând destul pământ pentru hrană, 
tamiliile sunt nevoite a se învoi ori cum, 

oată agonisi existenţa sim- 
plă a hranei. - 

. 

Judeţul Bacău. 

Chestionar No. 56. 

Chestiunea No. 29.—..astăzi, înmulţin- 
du-se, nu mai au locuri de hrană, sunt 
nevoiţi a luă dela proprietar sau aren- 
daș, cu preţuri mari și muncă agricolă. 

Județul. Prahova. 

Chestionar No. 113. 

Chestiunea No. $0.— Lipsa de pământ 
a ridicat învoelile agricole peste pute- 
rile locuitorilor, încât se poate zice că 
proprietarul ia dijmă două părţi şi lo- 
cuitorii rămân numai cu una din trei 
părţi—cauza: înmulţirea locuitorilor pe 
acelaș singur pământ. 

Județul Mehedinți. 

Chestionar No. 3. 

Chestiunea No. 80— Relele cele mai 
însemnate ce îndură locuitorii din a- 
ceastă comună, sunt: Lipsa de pământ, 
atât de muncă cât şi pentru întreţine- 
rea vitelor, lipsa de păşunatul vitelor, 
nefiind izlazuri. Asuprelile grozave ce 
le suferim ca învoiţi la d-nii arendași, 
din lipsa de pământ. 

Județul Mehedinţi. 

Chestionar No. 34. 

Chestiunea No. 80.— Relelo de care 
sufăr locuitorii sunt: Lipsa de pământ 

“pentru muncă şi împovărările ce li se 
impun dep roprietari prin diferite munci, 
fără plată. 

Județul Dolj. 

Chestionar No. 43. 

Chestiunea No. $0.—Lipsa de pământ 
pentru porumb şi mai mult pentru grâu,
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asemenea și mare lipsă de izlaz pentru 
păşunatul vitelor, din care cauză scade 
mereu creşterea lor. Asemenea învoe- 
lile agricole sunt grele. 

„Județul Vaslui. 

Chestionar No. 4-1. 

Chestiunea No. 80. — Răul mai în- 
semnat, pentru ţăranii români, e lipsa 
de mijloace, din cauză că nu au pământ 
în deajuns; ceea ce îi face să fie veşnie 
vânduți de datorii la arendaş sau pro- 
prietar, pentru care sunt nevoiţi a munci 
pe preţuri minime. 

Județul Tutova. 

Chestionar No. 8. 

Chestiunea No. $0.—Lipsa de pământ 
suficient pentru săteni şi preţurile exa- 
gerate pretinse de proprietari şi âren- 
dași pentru arenzile de pământ şi su- 
haturi pentru vite, din care cauză, cul- 
turile sătenilor şi creșterea vitelor sunt 
restrânse, iar sătenii nu-și pot agonisi 
îndeajuns spesele pentru hrana zilnică, 

Judeţul Tutova 

Chestionar No. 3, 

Chestiunea No. 80. — Locuitorii sunt 
săraci, din cauză că sunt lipsiţi de pă- 
mânturi de hrană şi de vite, și se a- 
glomerează cu munci la arendaşi care 
îi speculează îngrozitor Şi cel mai mare 
rău e și alcoolul: 

Județul Tutova 

Chestionar No. 145. 

Chestiunea No. $0.—Relele ce apasă 
asupra locuitorilor sunt că nu au pă- 
mânt îndeajuns pentru cultură; pro- 
prietarii şi arendaşii nu le dau pământ 
decât pe 60—70 lei falcea și, dacă nu 
fac muncă pentru locurile de cultură 
şi vitele ce le au 
36 lei falcea de praşă, 16 lei falcea a- 
rătură şi 17 lei secere să se scadă din 
datorii, nu li se dă pământ de hrană. 

Județul Brăila 

Chestionar No. 19, 

Chestiunea No. 30.—Nu au pământul 
„ce le-ar necisată pentru muncă, așă că, 

la imaş,cu preţul de | 

din această cauză, parte din ei nu au 
aproape nici existenţa zilnică. 

Judeţul Iltov 

- Chestionar No. 106. 

Chestiunea No. 80. — Majoritatea lo- 
cuitorilor acestei comune neavând pă- 
mânt suficient de hrană, sunt foarte să- 
raci, căci muncile ce le depun pe mo- 
şiile arendășşeşti sunt foarte grele: de su- 
portat, astfel că un locuitor învoit cu 
5 pogoane, ce se numeşte o învoială în- 
întreagă, trei sunt ale arondaşului şi 
abiă dacă i s'ar cuveni şi lui două părți. 
Acest rău predomină comuna, cea mai 
mare parte din săteni abiă îşi pot strânge 
„anualnumai pentru existența familiei lor. 

Județul Ialomița 

Chestionar No. 88. 

Chestiunea No. 80.—Primul rău este 
că locuitorii din sat nu au pământul 
suficient de muncit, nefiind mare parte. 
împroprietăriți. Arendaşii dacă le dau 
pământ, toată vara o perd muncind pe 
la ei spre aâ'şi îndeplini obligaţiunile 
agricole, astfel că toamna nu se în- 
țeleg cu nimic. Al doilea rău este că 
vara muncesc numai 6 luni, iar restul 
de 6 luni stau degeaba, neavând unde 
să muncească. Al treilea rău este lipsa 
de şosele. 

Județul Ialomița 

Chestionar No. 23. 

Chesliunea No. 30.—Răul, de care su- 
feră sătenii, este că nu au pământ în 
deajuns şi sunt nevoiţi a se învoi la 
arendași și la proprietari, suportând 
mari greutăţi; toamna îi scoate în tot- 
deauna datori. 

Județul Vlaşca 

Chestionar No. 12. 

Chestiunea No. 80. — 'Toate suferin- 
țele nu curg decât din lipsă de pământ 
suficient, cauză care face să nu se poată 
dezvoltă o muncă sistematică şi mai 
rodnică, lipsa de izlazuri și oprirea pă- 
șunatului de prin pădurile de 10 — 15 
și 20 ani.
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Județul Vlașca 

Cheslionar No. 72. 

Chestiunea No. $0.—Răul cel mai în- 
semnat este lipsa de pământ, fapt ce 
face pe sătenii lipsiţi a fi aproape robi 
pela d-nii proprietari şi arenduși. 

Judeţul Oltu 

Chestionar No. 90. 

Chestiunea No. 80—Relele cele mai 
însemnate sunt că locuitorii nu au toţi 
pământ; 100 nu au deloc, iar ceilalţi pu- 
țin, iziazuri de păşunat vitele nu sunt, 
dijma Ja proprietar este prea exagerată, 
plus alte condițiuni. Suntem de părere 
a se mijloci pentru a se da pământ la 
locuitorii, lipsiţi cu desăvârşire. 

Judeţul Dolj. 

Chestiunar No. 91. 

Chestiunea No. $0.— Tot ce apasă mai 
aspru, sunt tocmelile agricole impuse 
de arendaşi, lipsa de pământ pentru 
muncă şi islaz pentru pășunat vitele, 
fiind mai toată suprafaţa proprietăţii 
ocupată de munca arendaşului; ca mod 
de îndreptare n'ar fi nemerit decât când 
ar fi arendată, în comun pentru toţi 
locuitorii, Moşia Sf. Treime din Craiova. 
În atare mod, locuitorii şi-ar creeă li- 
vezi artificiale pentru nutreţ, ar lăsă 
islaz suficient pentru păşunatul vitelor 
și înmulţirea lor, cum și restul s'ar cul- 
tivă pe seama lor în mod mai siste- 
matic şi îndestulător. 

Judeţul Putna. 

Chestionar No. 49. 

_ Chestiunea No. 80.— Sătenii, neavâni 
pământ de hrană suficient şi moșierii 
luând preţ mare ca arenzi, în curând 
mizeria îi va copleşi, neavând hrană 
nici pentru copii. Sunt de părere ca 

“statul, fie prin orice cale, să le dea pă- 
mânt cu bani, sau a mijloci pe lângă 
moşicri a scădeă din arenzi. 

Județul Ialomița. 

Chestionar No. 14. 

Chestiunea No. $0.— Soarta săteanu- 
lui sar îmbunătăţi, dacă proprictarii şi 

arendaşii le-ar da mai mult pământ 
pentru cultură, căci proprietarii şi aren- 
daşii fac cultură mai pe toată întinde- 
rea pământului ce posedă, astfel că ei 
rămân fără locuri și stau cu vitele acasă. 
La vite nu au islaz, astfel că nu pot 
să mai ţină vite spre creştere. 

Judeţul Covurluiu.! 

Chestionar No. 9. 

Chestiunea No. 80. — Locuitorii, Du- 
minica şi sărbătoarea, în prea mic nu- 
măr merg la biserică spre a ascultă Sf. 
Leturghie. Cel mai însemnat este că lo- 
cuitorii, lipsiţi de pământ, se plâng in- 
continuu a li se da pământ de hrană. 

Judeţul Dolj. 

Chestionar No. 56. 

Chestiunea No. 80. — Relele mai în- 
semnate în comună sunt acele provo- 
cate de lipsa de pământ. Cu proprietarii 
şi arendaşii nu se mai pot ajunge, din 
cauza grelelor învoeli ce există; pentru, 
aceasta, trebue a li se da pământ sau 
să se facă o lege prin care să se fixeze 
învoelile agricole. 

Judeţul Constanţa. 

Chesiionar No. 62, 

Chesliunea No. S0—hRelele de căpete. 
nie sunt: Lipsa de pământ de cultură 
şi urcarea arenzilor, dela 8 lei la 25 lei 
hectarul; ar fi bine ca Statul să cum- 
pere moşiile particulare cari se vând 
şi să le împărţească sătenilor în loturi 
mici, plătite în rate. 

Judeţul Constanţa. 

Chestionar No. 7, 

Chestiunea No. 80. — Nemulțumirea 
însurăţeilor fără pământ. De şi există 
pământ în comună, însă nu li s'a dat. 
Am fi de părere a li se da, căci pă- 
mânt este. 

Județul Tecuciu. 

Chestionar No. 25. 

Chestiunea No. 80. — Cauza, pentru 
care nu prospercază târgul, este că sun-
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tem embaticari, şi agricultorii sunt lip- 
-siţi de locuri de hrană; ar fi bine o 
lege de rescumpărare, ca să putem be- neficiă de foloasele ce le aduce împro- 
prietărirea, fiind singurul mijloc de sal- 
vare şi progres, atât pentru comersanţi cât şi agricultori. 

Judeţul Ialomița. 

Chestionar No. 58. 

Chestiunea No. 80. — Sătenii nu au toți pământ de muncă şi, chiar cei care au câte puţin, nu-l cultivă sistematic, 

Județul Olt, 

Chestionar No. 10. 

80. — Se simte lipsă 
tură şi izlazuri pen- 

din cauza înmul- 
menea, condiţiile 

cu mult mai 
precedenţi, 
pentru îm- 

Chestiunea No. 
de pământ de cul 
tru pășunatul vitelor, 
țirei populaţiunei. Ase 
de învoială agricolă sunt 
grele ca învoslile din anii 
ar trebui să se ia măsuri 
«bunătăţirea acestora, 

Județul Ilfov 

Cheslionor No. 103. 

Chestiunea No. 80. — 
de care suferă populaţia acestei comune, 
este lipsa de pământ pentru a se hrăni; 
neavând pământ, ei muncese arenda. şului pământ cu dijmă; dar munca ce 
mai sunt obligaţi a face pe lângă acea dijmă, este colosală: aproape 28 lei de hectar. Ar fi de dorit ca să se regula- menteze ca dijma să fie una şi una din 
bucate şi alt nimic. Cu mult mai bine însă ar fi, dacă sar qa țăranilor pământ 
în loturi și nu numai acelora care nau de loc, ci şi acelora care au mai puţin 

Răul principal, 

de 2 hectaro 
suficientă. 

„ cantitate care nu le este 

Judeţul Olt 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea No. 80.—Relele predomi- nante în comună sunt numeroase şi toate sunt efectele sărăciei. Cauza sărăcii este lipsa simțită a pământului de muncă, care a ajuns ca să nu se poată găsi nici cu dijmă. 
Pentru a se puteă îndestulă popori- 

mea sătească cu pământ de muncă, ar fi de dorit ca statul să cumpere pro- prietăţile ce se vând şi a le revinde sătenilor, în condiţiunile legii rurale 

- Județul Teleorman. 

Chestionar No. 63. 

Chestiunea No. 80.—Lipsa de pământ a ţăranilor, care se simte din zi în zi mai mult și care provine din cauza lă- comiei arendașilor şi proprietarilor, a cauzat cele mai de căpetenie rele asu- pra stării lor economice. După câte am 
putut constată, reaua stare economică a țăranilor nu se poate îndreptă până 
ce nu vor luă ei locul arendaşilor din 
prezent. 

Chestionar No. 36. . 

Chestiunea No. 80.—Relele, ce există 
în această comună, sunt asuprirea să- tenilor de către arendași, lipsa de pă- mânt de izlazuri şi grelele învoeli, Părerile noastre sunt: Să lise deâ pă- 
mânt în deajuns şi izlazuri de vite, căci numai atunci li se va amelioră soarta sătenilor, căci lăsându-se cum sunt astăzi, vor degeneră cu totul.
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TABELA STATISTICĂ No. îl. 

Lipsa de pământ. 

        

  

  

  

      
    

| REGIUNEA | E | gaze [asz-2 ||| neoiusea | S8 | piese |aszie 

| JUDEŢELE ŞS E S3sE da53a JUDEŢE E = ă. 3s£ Saig 2e 
; „So | 832 3 a oua EP Ho | 82 ăi oa 

Moldova 67.858] 17,7 43.339 Muntenia 97.626] 20,7 70.784 

„Suceava ....[ 10| sa 2352] R-Sărat ...| 6.009] 194 3.775 

„ Neamţu a. 2.250 6,8 111|]! Buzău . î.. 10.624 28,5 705 

| Bacău RE 9.090] 21 4.195)| Pranova . . . . 5.796 11,4 1918 

| Putna a. 4.591] 152 1.267) Dâmboviţa . - Ga) 1 2.860 

Dorohoi .. 6.581 19,2 6.296)|| Muscel a. 1.319 5,4 316 

Botoşani ... 9.481] 24,8 6.8624 Argeş ..... 4.035 94 acc 

aşi 5.039] 16,8 3324] Brăila ..... 7388] 353 6.126 

“Roman. ... 4.142 186 3.465)| Ialomiţa . . . .|. 12529] 30,8 1032 

| Vasluiu a 6395) 216 4.988) Ttov. . . . . | 14981] 31,3 12.504 

| Fălciu ..... 8.192] 144. 2399]| Vlaşea . ... - 12.688] 282 so 

| Tutova. .... * 4.278] 18,3 -2.093]]| Teleorman . . - 10.908] 214,8 oo 

Tecuciu ARE 4.885] 18,7 sos) ou... ... 4.994] 149 as 
| 
Covurtuiu . ..| 3.703] 192 3.209 | 

Oltenia 37.421 14,3 20.962 Dobrogea 12.388] 26,6 ! 3.078 
| | 

“Vâlcea .....| 219] 49 557) tuleca . . . . .| +95] 2543 068 

Gorj... .. i 2.2602 5,6 958J|| Constanţa .. . T.4T0] 278 - s01d 

Mehedinţi .. . 8.297] 14,9 5.139 | | | 

Dolj ...... 14.450] 18,5 7.322 

Romanați cc... 10.185 244 6.386|| Tara întreasă 215.298] 185 138.403                     
Notii. — Lipsa de pământ pentru comunele unde sătenii nu au altă ocupaţie decât agri- 

cultura, ne pare exagerată pentru toate judeţele de pe malul Dunării. In imposibilitate de un 
control al cifrelor, le dăm după anchetă,
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3. Proprietatea mică față de proprietatea mare. 

a) Prețul de arendave al pământului. 

Preţul de arendare al pământului variază loarte mult. 
La proprietatea mare se constată că prețul de arendare e între 11 şi 28 

lei hectarul. Acesta este prețul plătit de arendaş proprietarului. Pentru 
săteni, exceptând Dobrogea, li se subarendează pământul de muncă cu 
un preț în mijlociu de 48 lei ha. Este drept că arendaşii plătesc pre- 
țul arendei, neţinându-se seamă dacă terenurile sunt sau nu de cul- 
tură; pe când, se știe, sătenii nu iau în arendă cu prețurile de mai 
sus, decât, locuri de cultură. Nu e mai puţin adevărat însă că sătenilor li se 
dă, cu preţurile de mai sus, numai terenurile slabe, pe când terenurile 
bune, și în special cele pentru grădinării, ating cifra enormă de 240 lei 
de hectar. Se poate afirmă darcă prețul de arendare al pământului pentru 
săteni, este cel puţin de 2:/, ori mai mare ca acela plătit de arendași. 
In general, preţul arendărei: de pământ sătenilor este mai ridicat în Mun- 
tenia, apoi în Moldova și Oltenia, iar cel mai scăzut în Dobrogea. Pra- 
hova și llfovul au preţurile mijlocii cele mai ridicate din toată ţara (80 
lei hectarul); pentru celelalte judeţe variind între 40 și 60 lei hectarul, 
afară de Covurlui (35), Mehedinţi (25), Constanţa (20) şi 'Pulcea (15). 

Din anchetă se mai constată că, prețurile de arendare ale pământurilor, 
sunt întwo continuă urcare, față de trecut. Se. citează o moșie din Dolj, 
la care preţul de avendare s'a suit dela 66.000, cât eră la 1866, la 325.000, 
în 1905. Cam acelaș fapt se constată pentru toate judeţele. E.natural că 
acestei urcări de prețuri la arendarea moșiilor, să corespundă o urcare și 
mai mare la pământurile date sătenilor în arendă; suindu-se în timp de 
30 ani (1875 — 1905), în unele părți, dela 14 lei la 70 lei ha., după 
calitatea pământulul (1). Moșiile sau scumpit prin concurența dintre aren- 
daşi, din cauza, înlesnirei de o cultură, din ce în ce mai întinsă prin aju- 
torul maşinelor cum şi din cauza înlesnirei exportului. Eră natural ca, 
pentru pământurile luate de către săteni în arendă, urcarea preţurilor, din 
motivele arătate mai sus, să: urmeze aceeași cale: arendașii manifestând 
tendința, de a cultivă numai pe seama lor întreaga moșie şi considerând 
ca 0 favoare a da, unora dintre săteni, pământuri în arendă şi încă numai 
pe un an, și numai pentru porunib, pentru. ca, după culesul porumbului, să poată semănă, grâu (2). Tendinţa de a nu &e “mai da în arendă pămân- 
turi de cultură sătenilor e una din cauzele mai: însemnate ale înrăirei situaţiei lor economice. . PI N NI 

(1) A se vedeă răspunsurile date în chest, de anchetă, 
(2) In răspunsurile date în chestionarele de anchetă se arată mai multe cauze parţiale, asupra cărora nu insistăm.
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TABELA GRAFICĂ No. IX 

ă . ” Scara a 
- i - A4cmlD0= 4.000 tamilii p. pop. pe judeţe. 
: E 1cmi01=40.000 -;, p. țara întreagă. 
: 

! Suceava . . Neamţu Bacău _ Putna. _Doroholu _ Botoşani laşi Roman 

i] 
i 
1 

ăi: 

: . Vasluiu Fălciu Tutova Tecuciu „ Covurluiu "R-Sărat. - Buzău - Prahova 

„. ROMANIA |; 

Dâmboviţa . | Muşcel. Argeş Brăila 
Ialomiţa "Mov. - ". Vlaşca Teleorman. 

ot  . "Valcea . Gorj Mehedinţi . Dolj, „* Romanați - Tulcea Constanţa . 

ă Hi =    
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Extrase din chestionare: 

Judeţul Covurluiu. 

Chestionar No. 1-1. 

Chestiunea No. 29. 186-14—1870: învo- 
elile au fost din 5 unu din recoltă; 
pentru vite se plătiă 2,25 lei de cap 
de vită; locurile în bani se plătiau 23 
lei 50 bani falcea. 1870-—1875 : dijma din 
recoltă se luă din 5 una; locurile în 
bani se plătiau 23 lei 50 b. falcea, iar 
vitele la imaş se plătiau 3 lei de cap. 
1875—"77: dijma din 4 una şi în bani 20 
lei falcea, iar vitele la imaş 4 lei de cap. 
1877—S8"7: dijma din 4 una şi în bani 20 
lei falcea, iar vitele la imaş 6 lei de cap. 
1887—92: dijma din 3 una şi în bani 30 
lei falcea, iar vitele la imaş 9 lei de cap. 
1892—902: dijma din 3 una şi în bani 
60 lei falcea la câmp şi 80 lei falcea la 
baltă, iar vitele la imaş 13 lei de cap. 
1902—906: dijma din 2 una şi în bani 
70 lei falcea la câmp şi 100 lei falcea la 
baltă, iar vitele la imaş, 15 lei de cap. 

Judeţul Covurluiu. 

9. 

Chestiunea No. 29—Dela 1864—1868, 
învoelile agricole au fost cu dijma din 6 
una, dela 1868 — 1877 din 5 una, dela 
1877—1875 din 4 una, dela 1885—1902 
din 3 una, dela 1902—1905 din 5, două. 
Cu bani: dela 1864— 1870 s'a plătit 23 
lei de falce, dela 1870—1880, 30 lei falcea, 
dela 1880 — 1890, 35 lei falcea, dela 
1890—1895, 40 lei falcea, dela 1895—1900, 
45 lei falcea, dela 1900 — 1902, 50 lei 
falcea, dela 1902 — 1905, 50, 55, 60 lei 
falcea. Schimbările s'au făcut din cauză 
că s'a scumpit arenda. 

Cheslionar No. 

Judeţul Dorohoiu. 

Chestionar No. 145. 

Chestiunea No. 29. — Invoelile agri- 
cole sunt aceleaşi ca şi cele dela 1864 
încoace, cu deosebire că acum 10, 20 
ani, în urmă, s'a urcat preţul pămân- 

„tului treptat până astăzi, dela 25 lei 
falcea la 40 lei, iar astăzi la 56 lei fal- 
cea; acum 10, 20 ani în urmă, muncito- 
rul aveă pământ mai mult, pentru lu- 
crul ce-l] făcea; astă-zi acel muncitor are 

mai puţin pământ dela proprietar, faţă . 
cu munca co o face, din cauza urcării 
preţului la pământ de către proprietari. 

Județul Vaslui. 

Chestionar No. 31. 

Chestiunea No. 80. — Singurele rele 
sunt nemulţumirile, scumpirea pămân- 
tului şi plata proastă a muncii. . 

Judeţul Putna. 

Chestionar No. 57, 

Chestiunea No. 29.—Dela 1864—1890, 
au variat arenzile întra 20—30 lei falcea 
arendă pe an; din două, sau alte dijme 
nu se dedeau. Dela 1891—1906, variază 
între 70 — 100 lei falcea arendă; se mai 
dă pământul cu dijmă din două și din 
patru, din care trei sunt ale cultivato- 
rului şi una a proprietarului. Dijma 
din patru a încetat dela 1890. 

Judeţul Prahova. 

Chestionar No. 10. 

Chestiunea No. 29.— In trecut, învoe- 
lile erau mai lesnicioase: nu se făceau 
acte agricole,se înțelegeau verbal cu pro- 
prietarul sau arendaşul, dedeau dijma 
„din trei una la pogon, o pasăre, însă 
numai făcea secere, sau luau și în bani 
cu 17—20 pogonul, spre a pune zarzavat. 
Astăzi însă, se plăteşte un pogon de 
zarzavat cu 60 lei pog.; munca agricolă 
se face cu acte agricole şi este cu to- 
tul mai aspră ca în trecut. 

Judeţul Muscel. 

Chestionar No. 52. 

Chestiunea No. 29.—Incepând din a- 
nul 1864, să plătea 10 — 20 lei de po- 
gon, ori dijmă din 3 una, adică 2 părţi 
săteanul şi una proprietarul sau aren- 
daşul. Treptat însă, dijma a dispărut, 
iar preţul s'a urcat până la cel de azi. 

Judeţul Muscel. 

Chestiona” No. 39. 

Chestiunea No.29—Această comună, 
fiind situată pe proprietatea Statului,
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fiind sătenii clăcași, osebit de 4 proprie- tari în cătunul Lucieni, cât a fost aren- dată de stat, până la 1886, învoelilie agri- “cole au fostcătre arendași dela 10 până la 15 lei pogonul, iar după vânzarea res- tului proprietăţii, în cantitate de 500 po- goane, cumpărate de un singur proprie- tar, restul de pogoane ce au mai rămas nevândute în prejurul delimitării, în can- titate de 400 hectare pământ cultivabil, Până în suprafaţa de 9 până la 20 po- goane s'au arat şi plantat prin inpu- nerea forțată a d-lui agent silvic 
+. + + din care Gauză astăzi, a- renda pogonului a ajuns cu preţul în- doit, iar preţul învoirii vitelor, care erâ 4 lei de vită mare, astăzi a ajuns la 

20 lei, anual. 

Județul Muscel. 

Chestionar No. 50, 

Chestiunea No. 29.— Inainte, învoelile agricole erau mai uşoare, după spu- sele bătrânilor. Păşunatul unei vite eră 2 lei vita mare. Pogonul de cultură eră 8 lei, pogonul de fânețe eră 4 lei. Au mers crescând continuu aceste în- voeli. . 

Județul Dâmboviţa. 

Chestionar No. +, 

Chestiunea No. 29. — Inainte vreme, după spusa oamenilor bătrâni, se aren- da pogonul cu 12 lei vechi, mai târziu s'a urcat la 16—20 lei vechi Şi : erbă- ritul unei vite 3 lei vechi, şi s'a sporit treptat, din an în an, de arendaşii cari S'au succedat.  - 

Judeţul Prahova. 

Chestionar No. 3, 

Chestiunea No. 29—Pe la anul 1865, învoelile erau astfel: Pentru un pogon loc, seluă arendă de lei 14 şi lei 2 pân- dărit; iar pentru lucrările în dijmă, se luă din trei părţi, o parte. Aceste învoeli au mers până la anul 1875 când au în- ceput a se schimbă din ce în ce mai «mult, până au ajuns, după cum se văd în timpul de faţă. | 

Județul Muscel. 

Chestionar No. G. | 

Chestiunea No. 29.—Dela 1864—1884 aproximativ, se plătiă 15—094 lei po- - gonul, dela 1884—1902 se plătea 24—40 lei pogonul, dela 1902—1905 se plătește 30—70 lei pe pogon. In tot timpul au existat şi celelalte condiţii suplimentare. Creşterea preţului se datoreşte faptului că moşia a trecut dela un proprietar la altul şi dela proprietari la arendaş, Contracte de învoeli agricole, în acest scop, nu s6 găsesc format. | 

Judeţul Constanţa. 

Chestionar Xo, 32, 
Chestiunea No. 29.—Se luau cu chirie dela Stat, cu preţul de 5 lei hectarul, apoi cu 7. 8, 10, 12 şi acum cu 16 lei; proprietarii mai înainte cultivau puţin teren, de oarece locuitorii luau teren de la stat, ” 

Judeţul Tutova. 

Chestionar No. 3. 

Chestiunea No. 29. — Invoelile agri- cole, dela 1864 până la 1880, au fost: Pră- şila se plătiă 24 lei falcea, secera 19 lei, arătura 12 lei, ziua cu palmele 60 bani, ziua cu caru 1,50; iar dela. 1380, s'a urcat prețui muncei treptat, în fie- care an, până astăzi. Locurile în arendă se plăteau până la 1880 cu 12 lei falcea, 
2 boi la suhat se plătiau 12 lei, o vacă, un gonitor, un cal, se plăteă cu 5—8 lei; iar dela 1880, preţurile s'au urcat în fie- care an, aşa că astăzi locurile se plă- tesc până la 60 lei falcea, 2 boi 40 lei, una vacă 20 lei, un cal 15 lei, un go- nitor 12 lei. Copii, de pe obligaţii dela 1864, nu se găsesc în archivă. 

Judeţul Botoşani. 

Chestionar No. 15. 

Chestiunea No. 29.--Inainte de înfiin- țarea legei tocmelelor agricole, învoe- lile se făceau câte pe 5 ani, cu condiţie ca locuitorii să fie solidar răspunză- tori de neexecutare; unul pentru toţi şi toţi pentru unul. Dela primirea şi apli- carea acestei legi, tocmelile se face pe câte un an, răspunzând în parte fiecare



de neexecutare. In trecut, li se 
pentru muncă 15 lei falcea de secoră, 
8 lei falcea de coasă, 30 lei falceu de 
prașilă, 1,50 ziua cu carul, 80 bani ziua 
cu palmele. Costul pământului ce li se 
da, eră 12 lei falcea;G lei vita mare la 
imaş şi 4 lei vita mică. - 

plătiă 

Chestionar No. 24. 

Chestiunea No. 29—Dela 1892, de când 
au început a se face angajamente, s'au 
mai scumpit pământul și vitele la imaş 
însă şi lucrul se plăteşte mai scump, 
aşă că în prezent, locuitorii nu mai ră- 
mân datori pe la proprietari şi aren- 
daşi cu sume însemnate, ca în trecut. 

Judeţul Dorohoiu. 

Chestionar No. 1G. 

Chestiunea No. 29.—Invoelile agricole 
mai înainte au fost următoarele: 

Dela 1864, până mai deunăzi, se arendă 
falcea de pământ cu 20 lei anual, în bani. 

Pentru o vită se plăteă 6 lei văratul 
> un gonitor >» 4» > 
> >» mânzat >» 2 > 
>» O oac > 1 > > 

Împrejurările pentru care s'au schim- 
bat sunt: Oamenii s'au înmulţit, având 
nevoe de pământ, și moşierii, văzând 
această, au scumpit pământul. 

Chestionar No. 1. 

Chestiunea No. 29.— Mai înainte erau 
prețurile pentru prășilă, seceră, zile de 
plugărie, zile de cărat şi semănat, după 
cum sunt şi astăzi; însă pământul eră 
mai eftin: una falce pământ eră 12 lei. 

Judeţul Botoşani.. 

| Chestionar No. 8. 

Chestiunea No, 29.—Pământul de cul- 
tură eră mai eftin cu 50%, decât astăzi. 

Judeţul Tecuciu. 

Chestionar No. 10. 

Chestiunea No. 29.--După întrebările 
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1864 şi până la 1870,se plăteă un gal: 
ben falcea ca arendă. Dela 1870—1888, 
s'a plătit ca arendă 40 lei faleca. De 
la 1888—1901, s'a plătit 50 lei falcea şi 
dela 1901, până azi, a variat între 60, 
şi 80 lei faleea. Pentru imașuri de vite, 
dela 1864 și până la 1880, s'a plătit câte 
20 lei de pereche. Dela 1880—1883, sa 
plătit câte 24 lei perechea, iar de la 
această dată şi până în prezent, a va- 
riat plata unei perechi de vite între 24 
şi 40 lei. | 

Judeţul “Tutova. 

Chestionar No. 17. 

Chestiunea No. 29. — Spun bătrânii 
că cu 10—15 ani în urmă, se luă dijmă 
de pe pământ din 3, una, iar cu bani, 
eră 30 lei falcea; cu timpul, văzându-se 
că se caută pământul, a început a se 
scumpi și, po ce an merge, proprietarii 
tot mai urcă preţurile, atât la pământ, 
cât şi la imaşurile pentru vite, aşă că, 
din cauza aceasta, aproape şi vitele au 
început a se împuţină în comuna noastră, 
faţă cu condiţiunile ce se împun de pro- 
prietar. 

Judeţul Botoşani. 

Chestionar Ao. 8, 

Chestiunea No. 29— Pâmântul de cul- 
tură eră mai eftin cu 50%, de cât astăzi. .. . 

4, 

Judeţul Tutova. 

Chestionar No. 7. 

Chestiunea No. 29; -- Erau mult mai 
ușoare şi mult mai convenabile ţăra- 
nului, ca cele de astăzi. Invoelile dela 
1864 nu se pot stabili precis, de oarece, 
fiind schimbate des, nu se găsesc nici 
contracte în arhiva primării, după acel 
timp. După lămuririle luate dela oamenii 
bătrâni din sat, falcea de loc se arendă 

"cu 12 şi 15 lei, fără alto dări; în dijmă 

puse de noi la unii din bătrâni, ni sc arată ! 
că locul de arătură, ce îl luau locuitorii 
dela proprietari, îl plăteau în bani. Dela 

se dădeă a treia, adică 2 părţi ţăranul 
și una proprietarul; vitele la imaş.fdarte 
eftine: 5 parale oaia, 12 lei vechi vaca 
şi 24 lei perechea de boi mari. 

Judeţul Botoșani. 

Chestionar No. 31. 

Chestiunea No. 29. — La început 15 
lei falcea, şi s'a tot urcat treptat, până 

5



la 32 lei falcea de astăzi, după schim- 
bările de arendaş pe moşie, în raport 
cu preţul mai urcat al pământului; cum 
el s'a putut învoi, prin contractul de 
arendă a moșiei, cu proprietarul. 

Județul Botoşani. 

Chestionar No. 43. 

Chestiunea No. 80.— Ca rău material 
şi economic este lipsa de pământ de 
care sufăr sătenii, fiind prea copleşiţi 
pe la 'moşii de nămolul străinilor şi mai 
ales evreii cari au cuprins absolut toate 
moșiile şi au scumpit pământul de hrană 

„în modul cel mai îngrozitor, încât să- 
tenii au ajuns la sapă de lemn. 

Județul Argeș. 

Chestionar No. 1. 

Chestiunea No. 29. — preţul 1o- 
curilor s'au urcat din lipsă de pământ. 

Judeţul Ilfov. 

Chestionar No. 35. 

..... 
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Chestiunea No. 80.— Ca rele notăm: . 
învoelile agricole împovărătoare pentru 
ţărani, datorându-se în primul rând ri- 
dicării preţului arendei de către pro- 
prietari şi al 2-lea terenul nesuficiont 
în raport cu numărul înmulţitor al po- 
pulaţiei; ca păreri dăm: proprietarul să 
mai scază arenda moșiei celor cărora 
le-o arendează. 

Judeţul Brăila. 

Chestionar No. 35. 

Chestiunea No. 29. — Cauzele schim- 
bării învoelilor sunt multiple, dar cele 
mai principale sunt: ]. proprietarii au 
scumpit învoelile pe motiv că au avut 
mulţi pretendenți de pământ şi al II-lea, 
proprietarii, în loc să arendeze moșiile 
direct sătenilor, le arendează unui sin- 
gur,om care la rând şi el le dă mai 
scump. Insă în localitate, proprietarii le 
lucrează mai mult Qânşii direct şi pu- 
ţin le rămâne de dat sătenilor. 

Judeţul "Tutova. 

Chestionar No. 49. 

Chestiunea No. 29.-- Invoirile ce au 
fost până la 1880: falcea în arendă 24 

lei, părechea boi în suhat 20 lei, vaca 
10 lei, oaia 1 leu şi 75 bani. In urmă 
s'au schimbat: falcea 30, 35, 42, 48 şi în 
prezent nu li se mai dă în bani ci în 
dijmă. Părechea de boi 28, 32 36 şi acum 
45 lei. Vaca 12 lei, 15, 18 şi 20; oaia2 
lei, 2, 50, 3, acum 4 lei. Cauza ridicării 
preţului e că arenzile sunt prea ridicate. 

Județul Mehedinţi. 

Cheslionar No. 35. 

Chestiunea ho. 29. — Cauza împovă- 
rării învoelilor este pe deoparte înmul- 
țirea locuitorilor cari n'au pământ şi 
intervin la arendaş, iar pe de alta, ur- 
carea arenzei moșiilor. 

"Judeţul Buzău. 

Chestionar No. 24. 

Chestiunea No. 29. — Invoelile sau 
scumpit din cauză că au urcat pro- 
prietarii arenzile şi arendaşii se con- 
curează, apoi aceştia, spre a scoate a-. 
renzile, fac învoeli foarte grele cu lo- 
cuitorii. 

Judeţul Ilfov. 

Chestionar o. 50. 

Chestiunea Io. 29.—Schimbarea ace- 
stor feluri de învoieli agricole, vine de 
acolo că proprietarii au ridicat arenzile 
moşiilor lor, iar arendaşii, pentru a-și 
asigură poziţiunea, învoesc pe cultiva- 
tori în aşă fel. La aceasta mai contri- 
bue şi faptul că populaţia s'a înmulţit 
și în general fiindcă muncitorii au ne- 
voe de pământ de cultură şi de păşu- 
natul vitelor. 

Chestionar? No. 40. 

Chestiunea Do. 29.— Cauza neajun- 
gerii pământului, sau scumpirii, este că 
proprietarul sau arendaşul cultivă a- 
proape întreaga moşie, | 

| Judeţul Argeş. 

Chestionar NO. 49. 

Chestiunea No. 29.—Invoelile agricole, | 
dela 1864 până în prezent, s'au schim- 
bat foarte mult. Pe la 1864 —.1880, se



plătiă pentru arendarea unui pogon 
pământ 8—10 lei, dela acea dată s'a 
ridicat din ce în ce preţul învoelelor, 
așă că astăzi a devenit prea împovă- 
rător pentru săteni ; plătind, după cum 
s'a arătat mai sus, câte 11 lei de vită 
numai pentru o parte din an. Cauza se 
atribue concurenţei arendaşilor ce s'au 
perindat pe moșiile de aci. 

Judeţul Ilfov 

Chestionar No. 31. 

Chestiunea Vo. 29.—Din spusele bă- 
trânilor, se adevereşte că în trecut, în- 
voelile erau foarte uşoare şi aceasta 

“ din cauză că moșiile se arendau pe pre- 
țuri mici. Aşă de pildă: 

Moşia Grecii de jos în trecut eră a- 
rendată cu 10.000 lei, azi cu 38.000; 

Moşia Grecii de mijloc în trecut eră 
arendată cu 7.000 lei, azi cu 19.000; 

Moşia Balamuci în trecut eră aren- 
dată cu 5.000 lei, azi cu 12.000; 

Moşia Micșuneşti Moara, în trecut eră 
arendată cu 9.500 lei, azi cu 22.000; 

Moşia Micşuneşti Mari în trecut eră 
arendată cu 12.000 lei, se pretinde 25.00 
şi deci, din concurenţa arendaşilor, a 
venit înglodarea săteanului. 

Judeţul Dolj. 

Chestionar Xo. 40. 

Chestiunea No. 29. — După informa- 
țiile luate dela bătrâni, învoelile agricole, 
dela 1864-1877, dijma eră din 5, una. 
dela 1877 — 1897, dijma eră din 3, una, 
şi mai munceă. locuitorul învoit către 
arendaş 2:/, pogoane cu desăvârşire, 
dela 1896 — 1903, dijma de una şi una 

„din producte, mai muncind 11/, pogoa- 
ne porumb şi un .pogon grâu, cu desă- 
vârşire,. dela 1903—1906, cele prevăzute 
mai sus la- art. 93. a 

Urcarea învoelilor, din period în pe- 
riod, se datorește scumpirei arenzei mo- 
şii Gânciova. Pela 1866, moşia eră aren- 
dată cu 66.000 lei anual, la 1877, cu 
85.000, la 1882 cu 135.000 lei, la 1893 
cu 277.000 lei, iar în periodul actual cu 
325.000 lei. o. 

Judeţul Dorohoi. 

Chestionar No. 38. 

Chestiunea No. 20.— Nici unul formal, 
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căci nu respectă legile ţării; învoeala 
e bunul plac al arendaşului și după om, 
dela 55 lei falcea de sărătură, până la 
120 lei. 

Judeţul Brăila. 

Chestionar No. 33. 

Chestiunea Wo. 24—Dela 18 la 30 lei 
pogonul. 

Județul Dorohoiu. 

Chestionar No. 23. 

Chestiunea No. 21.—60 lei falcea. 

Județul 'Tecuciu. | 

Chestionar XWo. 1. 

Chestiunea No. 21.—G0— 70 lei falcea, 

Chestionar No. 10. 

Chestiunea No. 21.— Pe falce se plă- 
teşte 80 lei anual. a 

Judeţul Tutova. 

Chestionar No. 2. 

Chestiunea No. 21.—Intre 40 şi 50 lei 
falcea la răzeşi şi 50 şi 60 lei falcea la 
proprietari şi. arendași. 

Chestionar No. 17. 

Chestiunea No. 21. — Arenda anuală 
ce plătesc locuitorii pe falcea de loc, o 
70 lei pentru cereale, iar pentru cultura 
tutunului: e 80 lei falcea. 

Județul Fălciu. 

“Ohestiondr No. 7. 

Chestiunea No. 24.—Pământul în bani 
se dă locuitorilor la 1 Martie cu: 70 lei 
falcea. N 

Chestiunea No.25.—Invoelile cu dijmă 
nu sunt în această comună: 

Chestionar No. 19. 

Chestiunea Wo.23.—Invoelile există în- 
tre ţărani! şi arendaşi sau proprietari 
astiel: Băneşte, se plăteşte de ţărani - 
dela 60—70 lei falcea; în munci se fac



la o falce pământ de hrană, 40 prj. praşe, 
11/ falce secere şi 10—20 lei numerar. 

"Chestionar No 1. 

Chestiunea No. 21.—Pe pogon, se plă- 
teşte arenda anuală 23 lei 35 bani, iar 
pe îalce se plăteşte 70 lei. Insă sunt 
localităţi cari diferă, între 80—90 lei 
falcea. | 

„Judeţul Vaslui. 

Chestionar o. 12. 

Chestiunea No. 21. — Invoelile parti- 
culare, cu 80 lei falcea. Nu s'au făcut 
învoelile autentice. 

Judeţul Roman. 

Chestionar No. 22. 

Chestiunea No. 24'— Iarna şi primă- 
vara, cu lei 1—1,40 prăjina. 

Chestionar No. 9. 

Chestiunea No. 24, — După calitatea 
pământului, variind între 80 bani, locul 
cel mai prost şi progresând până la 
1 leu 20 bani prăjina. 

Județul Iaşi. 

Chestionar No. 39. 

Chestionar No. 34—Pământul în bani 
se dă locuitorilor primăvara, după pre- 
ţul următor: 

55 lei falcea pământ ordinar. 
60 » > > bun şi 
80 » > > țelină. 

Judeţul Dorohoi 

Chestionar No. 13 

Chestiunea No. 21. — 75—80 aleea, 
anual. 

"Chestionar No. 7 

Chestiunea No. 21.—Ca arendă se 
plătiă anual, pe falce, la arendașii mari, 
dela 75—80 lei falcea, fie pe bani, fie 
pe lucru. 

Chestionar No. 16. 

„Chestiunea No. 21.—Locuitorii, cari 
iau pământ în arendă dela proprietarii 
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mari, plătesc pe falce anual, dela 45 — 60 
lei, după calitatea pământului. 

Chestionar Po. 16. 

Chestiunea No. 21—Când locuitorii 
iau pământ în bani, plătose între 55—-70 
lei falcea, după calitatea pământului. 

Judeţul Suceava 

Chestionar No. 4 

Chestiunea No. 21—Pentru pămân- 
turile de porumb şi fânețe, 100 lei falcea, 
iar cel de păşune şi alte recolte, 60 lei 
falcea. 

Județul Neamţu 

Chestionar No. 22. 

Chestiunea No. 21.—Dela 80 lei până 
la 120 lei falcea pentru arătură şi dela 
60 până la 120 lei falcea pentru fânaţ. 

Chestionar No. 11 

Chestiunea No. 24— Când locuitorii 
iau pământ dela proprietari, plătesc în 
bani dela 80 bani până la 1 leu şi 20 
prăjina de pământ de cultură şi dela 
1 leu și 50 până la 1 leu şi 80 prăjina 
loc de iarbă sau fânaţ. 

Chestionar No. 5 

Chestiunea No. 24.— In localitate, cum 
se arată Ja punctul 21, iar pe alte moşii 
arendează cu 80 bani până la 1 leu 20 
prăjina, anual. 

Chestionar No. 48. 

Chestiunea No. 21.—Se plăteşte pe 
falce, în termen mijlociu, 99 de lei. 

Chestionar No. 39. 

Chestiunea No. 21.—Dela 1—1,50 pră- 
jina de arendă, anual. 

Judeţul Bacău. 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea No. 24.—Cu 70 bani până 
la 1 leu prăjina. 

Chestionar No. 38. 

Chestiunea No. 21—Se dă numai cu 
prăjina şi se socotește după calitate:



1=1,20 lei; 11==0,80 lei: 111==0,60 bani 
(pe deal). | 

Chestionar No. 18. 

Chestiunea Wo. 24.—Pamântul se dă 
locuitorilor primăvara şi toamna: cu 
preţul de 1,50 prăjina loc bun şi 80 bani 
loc prost şi se dă un acont de 10%/, ca 
arvună arendașului. 

Chestionay No. 22, 

- Chestiunea No. 21. — Locuitorii iau 
pământ de primăvară cu preţul de 1 
leu 20 bani prăjina. 

Chestionar No. 53. 

Chestiunea No. 24. — Cu 80 bani până 
la 1 leu 60 prăjina, după calitate. Nu 
o cu dijmă. 

Judeţul Putna. 

Chestionar No. 21. 

Chestiunea No. 21.-— Dela 80 lei fal- 
cea pentru cereale şi peniru sfecla de 
zahar 120 lei. 

„Chestionar No. 35. 

Chestiunea o. 23. — Locuitorii, care 
n'au pământul lor propriu pentru muncă 
în de ajuns, pentru îndestularea fami- 
liei, iau în arendă dela proprietareu bani, 
plătind 90—100 lei falcea. 

J udețul Muscel. 

Chestionar” o. 37. 

Chestiunea No. 23.— Pentru locurile 
de cultură, locuitorii fac câte 13—30 zile 
de lucru de pogon, cu mâncarea lor; zilele 
nefăcute se plătesc cu 1 leu şi 50 ziua. 

Chestionar Wo. 18. 

Chestiunea No. 24. — Pentru prăjină, 
se dă dela 1 leu până la 2 lei; iar pen- 
tru pogon 20—30 lei. 
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Chestiunea No. 26— Câte o zi sau 2 
de lucru. . 

Chestiunea o. 27. — Se mai obişnu- 
eşte a se mai da pe deasupra, ouă, pui 

„de găină, unt şi altele. | 

Judeţul Dâmboviţa. 

Chestionar No. 4. 

Chestiunea o. 23. — 25 lei pogonul 
de arătură şi făneaţă, 5 lei erbăritul 
unei vite mari, 2 lei de vita mică. 

Judeţul Muscel. 

Chestionar No. 30 

Chestiunea No. 23—Alte învoeli agri- 
cole nu se fac acum, proprietarul însă 
arendează pământul la ţărani în bani, 
cu preţul dela 16—30 lei, pogonul. 

Chestionar No. 50. 

Chestiunea No. 24, — Cu 1—1,20 lei 
prăjina şi 24—30 lei pogonul. 

Chestionar No. 52. 

Chestiunea Alo. 21. — Cu 30—-80 lei 
pogonul. 

Judeţul Dâmboviţa. 

Chestionar No. 28. 

Chestiunea No. 21. — Nu prea obiş- 
nuese a da proprietarii sau arendașşii 
locuri în bani, de cât foarte rar, la câte 
un favorit al lor, cu 20—25 lei pogonul. 

„Judeţul Tulcea. 

Chestionar No. 14. 

Chestiunea Ao. 23.—Se dă de stat, cu 
bani, locuitorilor fără pământ de cul- 
tură, din pământul său, cu 15 lei hec- 
tarul anual, fără alte condițiuni. 

Chestiunea No. 26.—Mai lucrează la 
stat locuitorul căruia i se dă dela 2—5 
hect., 1 zi transport eu căruţa sau 2 zile 
cu palmele, iar până la suprafaţa de 2 
h., una zi cu braţele. 

Chestionar No. 5. 

Chestiunea No. 24. — Insurăţeilor le 
închiriază statul pământ de cultură, câte 
cu 12 și 15 lei hectarul, după calitatea 
pământului. 

Județul Ialomiţa. 

Chestionar No. 1. 

Chestiunea Vo. 24. — 25 lei pogonul. 
Chestiunea No. 25—Una şi una. 
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Chestiunea No. 26. — Un pogon de 
nume desăvârşit, o chilă dusă la gară 
pentru fiecare pogon învoit, o zi cu 
carul şi cu braţele, peste tot. 

Județul Vlașca. 

Chestionar Mo. 50. 

Chestiunea o. 24.—25 lei de pogon, 
cu mare greutate, căci proprietarului îi 
convine mai bine prin învoială. 

Județul Buzău. 

Chestionar No, 21.. 

Chestiunea No. 21.—In bani, arendaşii 
şi proprietarii rare ori abiă dau un 
pogon cu arendă la ţărani, cu 25—30 
lei, şi în locurile mai proaste. 

Chestiunea No. 27.— Mai tac la dijmă, 
la 4 pogoane arate în moșie de ţăran, 
unul arendașului sau proprietarului, cu 
tot lucrul lui şi arătura de 2 ori. 

Chestiunea No. 26.— Locuitorii țărani 
dau de fiecare nume, la învoiala în mo- 
şie, arendaşului sau proprietarului, câte 
2 găini care nu se prevăd în contrac- 
tul agricol. 

Judeţul Dorohoiu. 

Chestionar No. 10. 

Chestiunea No. 283. — Două feluri de 
învoeli: 1) Invoelile prin care munci- 
torii, în schimbul plăţii, se obligă a face 
muncă, şi 2) învoelile prin care mun- 
citorii se obligă a munci, pentru plata 
arenzei, porţiuni de pământ închiriat. 

Chestionar Xo. 41. 

Chestiunea No. 21.—La arendarea mo- 
şiei, plătesc 20 lei falcea şi dela săteni 
iau '70, 80, 90, 100, 160 lei falcea. 

Judeţul Vaslui. 

Chestionar Po. 12, 

Chestiunea No. 24. — Dacă locuitorul 
ia pământ ca să-l plătească în muncă, 
nu în bani, preţul pământului e ceva 
mai jos. Variază : între 65 — 75 bani 
prăjina. - 
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Judeţul Iaşi. 

Chestiona” Po. 23. 

Chestiunea No. 24.—Pământul ce-l iau 
dela proprietari şi arendași, îl plătese 
cu 50—'5 bani prăjina şi chiar un leu. 

Judeţul Putna. 

Chestionar Ao. 65. 

Chestiunea No. $0—Răul în general 
este că proprietarii şi arendaşii fac prea 
mare speculă cu locuitorii, le iau pre- 
țuri exagerate la locurile date în bani 
și prestații, la cele date în dijmă. 

| Judeţul Bacău. 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea No. 26.—Odată învoiţi a 
plăti în bani, nu mai fac nici o muncă 
la arendaş sau la proprietar; decât doar 
plătese mai scump la prăjină aşă că 
tot acolo ese.. 

Chestiunea o. 27. — Aceste mărun- 
țişuri nu se uzează a se da pe aici. 

Județul Putna. 

Chestionar No. 8. 

Chestiunea No. 25.—In două. : 
Chestiunea Jo. 26.—La o falce de loc 

în bani, trebue să facă 20 prăjini pră- 
șilă și câte 40 prăjini seceră, 

Judeţul Bacău. 

Chestionar o. 83. 

"Chestiunea o. 24.—Cu 60 bani şi 65 
bani prăjina şi aceşti bani îi achită lo- 
cuitorii în munci agricole în curent, 
contrar li se îndoeşte munca. 

Chestionar No. 38. 

Chestiunea No. 24.—Când se dă numai 
în bani, pământul e mult mai scump; 
de aceia nici nu se ia de nimeni, nici 
proprietarul nu dă. 

Județul R.-Sărat. 

Chesltionar Ao. 83. 

Chestiunea Jo. 21. — Arendaşii nu 
voesc a arendă pământul pe bani lo-
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cuitorilor, li-l. dă numai pe muncă, căci 
câştigă îndoit, de cum l-ar da pe bani. 

Judeţul Prahova. 

Chestionar No. 9, 

Chestiunea No. 21.— Pentru locurile 
mai bune, se plăteşte 40—60 lei și pentru 
cele mai slabe dela 38—40 lei, însă cu 
mare greu pentru săteni. 

„Județul Argeş. 

Chestionar No. 37. 

Chestiunea o. 29. — ..iar astăzi re- 
vine trei părți la arendaş şi o parte la 
muncitor, cauza este că s'au scumpit 

"arenzile la moșii, şi arendaşii caută să 
scoată întreit. 

Județul Vasluiu. 

Chestionar Xo. 15. 

Chestiunea o. 80.—Răul mai însem- 
nai printre locuitori este că nu au pă- 
mânt în deajuns pentru hrană, și din 
care cauză, locuitorii sunt totdeauna lip- 
siți de mijloace, de oarece nici cu bani 
nu se găseşte, fiindcă arendaşii nu voese 
a da pământul cu bani, ci numai a le 
face muncă. 

J udețul Botoşani. 

Chestionar XWo. 8. 

Chestiunea o. 21.—Cu 20 bani mai 
mult la prăjină, decât cel ce e învoita 
face muncă. ” 

Judeţul 'Tecuci 

Chestionar No. 27 

Chestiunea No. 29.— Proprietarii mari 
şi arendașii singuri cultivă, cerând câte 
100 lei pe falce. 

Județul Botoşani 

Chestionar No. 20 

Chestiunea No. 23.— Săteanul, lipsit 
de bani şi de pământ, merge la arendaș, 
dela care primeşte 20—30 lei în schim. 
bul muncii și solicită atâta pământ, cât 
crede că *] va puteă lucră. Cele mai 

multe ori arendaşul, spre a împăcă pe 
toţi, le dă strictul necesar de pământ. 
Apoi, pentru fiecare falce. de pământ, 
săteanul e dator să-i facă numai decât 
20 prăjini prăşila la porumb, cu tăeat 
şi desiăcut. Şi fiindcă sătenii nu merg 
în corpore la facerea angajamentului, 
arendaşul pune condiţii cari-i convin 
lui, fără ca săteanul să știe. Pentru mân- 
care, deşi prin angajament arendaşul o 
pune destul de bună și cantitativă, nu 
se ţine niciodată de condiţie, pentru că 
nu e controlat de nimeni. 

Chestiunea No. 24. — La arendaş nu 
se capătă pământ cu bani. El are nevoie 
de muncă, de braţe şi pentru aceasta, 
dacă se prezintă cineva să-i ceară pă- 
mânt pe bani, el răspunde că nu are 
pământ de dat pe bani, ci numai pe 
lucru. Sau, dacă vrea să fie mai ome- 
nos cu prezentatorul, îi pretinde până 
la 90 lei falcea arendă pentru pământ, 

- dacă nu prost, mediocru, 
Chestiunea No. 25—Invoiala cu dijmă 

se întrebuințează numai la moşii lipsite 
de. braţe. Prin această localitate nici 
odată n'a existat învoiala cu dijmă, ci 
învoiala a fost pentru pământ şi pentru 
bani, pentru sătenii de aci, arendașul 
sau proprietarul fiind singurele per- 
soane ce le oferă bani la nevoe. 

Chestiunea No. 26. —Locuitorul învoit, 
pe lângă bani sau muncă, pentru fie- 
care îalce, e dator să mai facă şi câte 
O zi de clacă la cărat pe moşie,sau 3 zile 
cu palmele. 

- Chestiunea: No. 27—Pentru femeile 
cari topesc cânepă, singura textilă ce se 
cultivă prin localitate, se dă câte o gă- 
ină sau câte un pui, la administraţia | 
moșiei. 

Judeţul Botoşani 

Chestionar No. 20. 

Chestiunea Do. 29.—Dela 1864 încoace, 
învoelile se făceau pe 5 ani. Omul luă 
pământ cât îi trebuiă cu 20 fr, falcea, 
pâne, ori bani şi eră dator să facă 60 
prăjini prăşilă a 50 bani prăjina; iar 
secera cât puteă, pe 20 lei falcea. Cei cu 
boi făceau cărătura de pe lanuri cu 2,50 
ziua, ori 3 lei cei neangajaţi, iar ceilalţi | 
2 lei şi mâncare.. Palmașii 1 leu ziua. 
Cam pe la 85—86, s'au schimbat învoelile 
pe un an şi falcea de pământ s'a tot



urcat cam pe la 40—50 lei şi omul lucră, 
cât se învoiă, după puterea lui, cu ace- . 
leaşi preţuri. Azi, învoelile se fac tot pe 
un an. lalcea de pământ e 56 lei la 
angajaţi și 80 lei ceilalţi. Cei angajaţi, 
dacă lucrează pentru datoria din urmă și 
mai pot lucră pentru pământ, îl arecu 
56 lei, care, prin şmecherie, i-l urcă până 
la peste 60 leiș iar de nu poate lucră 
şi rămâne a plăti cu bani, dă tot 80 lei 
pentru o îalce de pământ, iar de n'are, 
nu-i dă păpuşoiul şi atunci omul vinde 
ce are şi cum poate, ca să plătească. 

Judeţul Tutova 

Chestionar No. 11 

Chestiunea No. 80.—Cele mai bune 
“pământuri, moşii particulare şi ale sta- 
tului, sunt copleșite de arendași: Români, 
Evrei, Greci, cari le iau cu un preţ și 
le dau locuitorilor de le seamănă, pe 
4—b preţuri, speculând foarte mult. 

Judeţul Covurlui 
= 

Chestionar No. 5 

Chestiunea No. 80.— Proprietarii cul- 
tivă întinderi foarte mari, sătenilor nu 
li se dau aproape de loc și, chiar dacă 
li se dă câte puţin, li se dau ierenurile 
cele mai proaste şi cu preţuri exagerate. 

Judeţul Botoşani. 

Cheslionar o. 20 

* Chestiunea No. 21.— Pământul se a- 
rendează în două chipuri, pentru lucru 
pe moşia arendașului şi atunci falcea 
de pământ costă 56—60 lei, sau când 
e vorba de plată în bani, falcea costă 
până la 86 lei. ” 

- Judeţul Iași 

Chestionar No. 3 

Chestiunea No. 21. 41—50 lei falcea 
loc de arătură şi 28—36 lei falcea.de 
suhat, numai pentru cei angajaţi; pen- 
tru cei neangajaţi se-urcă dela 50—70 
lei falcea loc de arătură, iar suhatul de 
la 30—40 lei falcea. 
Munca câmpului se plățiă mai bine 

acum cu 20 ani în urmă, pentru că în 
„schimb i se da pământ cu 500%, mai 
eftin celui angajat. 

Județul Vlașca 

Chestionar Ao. 80 

Chestiunea No. 241.—25 lei de pogon 
cu mare greutate, căci proprietarului îi 
convine mai bine prin învoială. 

Județul Dorohoi 

Chestionar o. 1 

Chestiunea No. 21—Până la 2 lei 
prăjina, însă tot în lucru, ceia ce întrece 
de 3 lei prăjina. Pui de găină pentru 
o vită la imaşi. 

D-l Primar nu cred să alătureze copie 
de învoeli, de oare ce el are atâtea lu- 
cruri gratis dela arendaş, în cât nu 
crede celor flămânzi şi bătuţi. 

Județul Suceava 

Chestionar No. 1G 

Chestiunea No. S0—Ar fi de dorit 
ca moşia statului, ce cade pe teritoriul 
acestei comune, să se dee în loturi l0- 
cuitorilor, sau să se arendeze lor, ne 
având tâneţe şi pășune. Evreul aren- 
daş a urcat preţul aproape întreit, de 
cum eră, când se cătă în regie. 

Județul Vaslui. 

Chestionar Ho. 83. 

Chestiunea Ao. 80.—Diminuitatea pro- 
prietăţii mici; scumpirea pământului de 
hrană dela 35 bani la 1 leu prăjina, şi 
numai pe 6 luni. Lipsa de apă în u- 
nele părţi ale comunei. Osebit că porţi- 
unea de cultură dată e pe un timp re- 
lativ scurt, însă mai există și condițiuni 
în defavoarea săteanului: a nu semănă 
alte legume ca: fasole, hlandani, bostani, 
cartofi, etc. ci numai porumb, căci dela 
15 August, arendaşul sau proprietarul 
pun la înțerânat grâul prin porumbul 
săteanului. Credem necesar, că dacă te- 
renul e așă scump, cel puţin să fie lăsat 
săteanul a-şi cultivă po el tot ce îi este 
necesar casei sale. 

Județul Tutova. 

Chestionar No. 53. 
Chesliunea Do. 80. — Răul cel mai 

mare este lipsa de pământ, din care
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cauză, săteanul va rămâne toi sărac, 
căci toată munca şi-o dă arendaşului 
care îi dă foarte scump locul de muncă 
şi-imașul pentrul vite. Ar trebui să in- 
tervină o lege care să pună stavilă a- 
cestei impilări, stabilindu-se anume cât 
trebue să plătească săteanul falcea de 
loc, dând arendaşului cel mult 15 lei 
câştig la falce, iar nu ca acum, de + ori 
mai mult, decât dă el proprietarului. 

N 

Judeţul Ilfov. 

Chestionar No. 111, 

Chestiunea No. 80— Scumpirea moşii- 
lor a făcut să se scumpească întrun 
mod extra-ordinar v 
lui. Faţă cu aceste învoeli care nu mai 
sunt aproape de suportat, ar trebui pe 
de o parte ca d-nii preprietari să îşi 
arendeze mo 
iar pe dealta, să se pună capăt învoe- 
lilor, prin aranjarea terenului în zone, 
obligându-se în acelaș timp arendaşii 
şi proprietarii a nu cultivă pe seama 
lor decât 1/, din moşie. 

Judeţul Dorohoiu. 

Chestionar Xo. 10. 

Chestiunea Io. 80—Dacă proprietarii 
mar arendă moșiile la Evrei, atunci ar 
fi maibine pentru săteni, căci arendaşii 
evrei vând pământul cu un câștig de 
30 lei şi mai bine la falce, la săteni, 
după cum cumpără ei dela proprietari. 

Chestiunea No. 25.— Dijma se ia do 
arendaş sau proprietar, una şi una şi 
mai face, la 4 pogoane arate de țăran 
în moșie, un pogon cu toată munca lui, 

"adică: arat, semănat, secerat, legat şi 

aloarea pământu- . 

şiile lor la obştea statului; . 

făcut celăi, pe seama arendaşului; îi mai. 
ia un snop jitărit la mărunţiş din fic- 

„care clae și porumb una baniţă de po. 
gon. 

Chestionar Xo. 38. 

Chestiunea o. 21. — Cu toate că pe 
arendaş nu-l ţine nici 20 lei falcea, lo- 
cuitorilor nu le vinde decât foarte rar, 
și atunci dela 55 falcea, de cel mai rău 
posibil, şi până la 120 lei. 

Judeţul Botoşani. 

Chestionar No. 19.: 

Chestiunea No. 29.—Se făceau învoeli 
agricoleşi pe atunci, însă verbale. Schim- 
bări în plata muncilor agricole nu s'au 
făcut decât foarte puţine, însă plata pă- 
mântului s'a schimbat dela 15—26 lei, 
până la 40—80 lei falcea. Contracte scrise 
nu se găsesc în arhivă. Cauza micei 
schimbări esteintroducerea muncitorilor 
străini. Aceste lămuriri s'au luat dela 
săteni mai bătrâni. 

Județul Suceava. 

Chestionar Wo. 22, 

Chestiunea No. 21. — Dela 56 lei, la 
88 lei falcea, arendându-se locuitorilor, 
iar pe arendaşi nu-i costă decât 28-—40 
lei falcea. 

Județul Nemţu. 

Chestionar Xo. 18. 

Chestiunea No. 21. — Locuitorii iâu 
în subarendă pământ dela arendaşii 
mari, cu preţ de 61—488 lei falcea anual, 
iar arendașşii o iau dela prăprietari cu 
37 lei falcea. 

Judeţul Roman. 

Chestionar No. 9. 

Chestiunea No. 21. — D-nii arendaşi 
plătesc câte 45 lei falcea d-lui proprie- 
tar, una cu alta. 

Județul Dorohoiu. 

Chestionar Xo. 16. 

Chestiunea No. 80.—Să fie fixat prin- 
tr'o lege, cât de scump să fie în bani 
pământul de cultură la săteni, iar nu 
arendaşul să-l ia la mezat cu 40 lei 
falcea și în urmă să-l vândă cu 80—120 
lei falcea. Arendaşi străini să nu mai 
fie nici unul. Statul să ia moşiile lu 
mezat şi să le împartă la săteni în fie- 
care an, punând la fiecare moşie, ad- 
ministrator câte un absolvent al școa- : 
lei de agricultură, ajutat de primarul - 
comunei.



Județul Ilfov. - 

Chestionar o. 14. 

- Chestiunea No. 21—Arendaşul îl are 
închiriat cu 20 lei şi îl subarendează cu 
40 şi în cele mai multe cazuri 45 lei, 
„Chestiunea o. 25.— Dijma este una 
şi una de fiecare pogon porumb, 50 
snopi coceni, 50 dovleci şl 6 oca fasole 
de pogon, oricare ar fi recolta luată de 
sătean, | | 

„. Chestiunea No. 26.—Un pogon mun- 
cit cu desăvârşire la 3 pogoane, 3 chile 
povară de nume, 4 pui de găină sau 3 
găini mari şi 10 ouă. 

Td. 

Chestiunea No. 27.—Fiecare locuitor. 
învoit mai face: 6 zile cu carul, 3 lei 
pentru pogonul de porumb şi 1 snop 
la claie pentru păioase, ca păndărit toate 
acestea. 

Judeţul Covurlui. 

Chestionar No. 3. 

Chestiunea No. 29.—Pe măsură ce po-: 
pulaţia s'a înmulţit şi proprietarii au 
început a face culturi întinse, prin în- 
troducerea mașşinelor, valoarea pămân- 
tului s'a urcat.
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TABELA STATISTICĂ No. 12. 

Prețul pă:nântului în bani, pe hectar. 
            

Când se dă sătenilor pămân- 
tul în bani, cât li se ia pe 

  

| 
Când se dă sătenilor pămân- | 
tul în bani, câtii se iape  : 

  

  

  

  

  

      
  

Noti.—Preţurile mai mari sunt de obicei pentru grădinării, 

            
reiese însă lămurit cari preţuri sunt anume pentru grădinării. 

    
Din răspunsurile primite nu 

    

  

| REGIUNEA hectar REGIUNEA hectar 
JUDEȚELE JUDEȚELE TI 

| maxim, |obicinuit! minim. maxim, pbicinuit minim, 

il |! Moldova 5940-1607! 35—56 11.20 28 Muntenia S0—240 | 40—80 1! 4-30 

| Suceava 83,50 | 56 | 11,20 ||| R-Sărat. ... 160 50! 20 

| Neamţu 112 | 56 | 21 Buzău ..... 120 GO 20 

 pacău a. . 142 | 56 14 Prahova... 160 80 , 

| Putna - | 167 36 | 14 Dâmboviţa . , 160 | 60 30 | 

Dorohoiu : . . | 104 | ji Muscel. .... 200 | 48 20 
Botoşani . . . .[ 83,50 | 56 | 21 Argeş ,.... 1-10 | 30 16 

ași d... 87,40 | pi 2 Brăila ..... 50 | 50 20 
Roman 112 i 36 28 Ialomiţa .... 100 40 24 

Vasluiu 83,50 36 i 17,50 Ifov..... E 210 | 80 20 

Fălciu ..... 39,40 42 | 2420 || Vlaşea .... .] 200 GO CĂ 

Tutova. . 67 42 22,35 Teleorman . . 160 60 20 
] 

Tecuciu 70| 49 21 O... 200 | 40 12 
Covurluiu 84 | 35 | a 

| 

| Oltenia 100-200, 25-10 | 8—20 Dobrogea | 30-80 15200] 101 
“| valcea ..... 100 10 10 Tulcea . s0 15 10 

Gorj . 120 ! 10 20 Constanţa 30 20 11 

| Mehedinţi .. .| 00 2% | s 

„Dolj E 20| 40 16 i 
! Romanați „lao mo | 10 Tara întreagă | 30—240 15—80 | +4-—30 

|    
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b) Exploatarea micei și marei proprietăţi. 

E lucru neîndoios că ţara noastră e sub un regim de mari exploatări 
agricole. Astfel se. explică şi desvoltarea ce au luat, în ultimii ani, băn- 
cile de toate categoriile. Prin introducerea mașinelor şi a instrumentelor: 
agricole din ce în ce mai perfecţionate, pe deoparte, iar pe de alta, prin în- 
lesnirea exportului, faţă de trecut, exploatarea marei proprietăţi la noi a in- 
trat într'o nouă fază. Pe când, în trecut, proprietarii sau arendașşii cultivau - 
pe seama lor cu mult mai puţin teren, astăzi, la «1000 pogoane ce ţine în 
arendă dela stat, un arendaş—ne spune un primar din Vlașca —nu. are 
decât 20 de învoiţi. Aproape 800 de pogoane le muncește arendașul pe 
seama, lui“. Această exploatare în mare nu se face mai de loc în folosul 
unor îmbunătăţiri simţite, ci numai în tendinţa de a produce, din ce în ce 
mai mult, grâu pentru export. In adevăr, dela 1904 la 1905, se constată, 
la marea proprietate, un spor de 170.127 hectare (100/,) în cultură, dintre 
care 155.184 ha. pentru grâu (17,70%), 80.050 ha. la secară, orz, ovăz, 
meiu și rapiță (24,3%), pe când la porumb, se constată un minus de 
52.125 ha (11,5%/,). Extragem; în tabloul de mai jos, după Statistica agri- 
colă a Ministerului de Domenii, câteva cifre care, ordonate în acest fel, 
prezintă, credem, o însemnătate deosebită. 

Cu toate că terenul cultivat al mice! proprietăţi este, după aceeași 
statistică, aproape îndoit de mare, sporul de cultură nu e decât de 65.676 ha, 
(1,8%) cu o creștere de 82.677 (9.7%,) la grâu, 86.054 (10%/,) la secară, 
orz, ovăz, meiu și rapiță. Mica proprietate are deficituri la porumb, 62.263 
ha, (3,9%), in și cânepă, 23.275 (47,1%). 

Pe de altă parte, ţinând seamă de cultivarea fâneţelor naturale. Și ar- 
tificiale, viilor şi livezilor de pruni, găsim că toate acestea la un loc sunt 
in creştere la marea, proprietate cu 2.489 na., pe când la mica proprietate 
în pierdere cu 16.893 hectare. | 

Vedem dar cari sunt tendințele la marea şi mica proprietate. 
Să -mai adăugăm că creșterea în total a terenurilor de cultură, dela, 

1904 la 1905, a fost de 221.207 ha. (3,8%). | 
Dacă în exploatarea marei proprietăţi, în general, o îmbunătăţire în ade- 

văr folositoare nu se constată, la mica proprietate, exploatarea, în unele 
părţi, se face în condițiuni tot atât de rele ca acum 50 de ani în urmă — 
ni se spune. Săteanul nu dispune decât-de munca braţelor lui, pe cari le între- 
buințează tot așă cum le întrebuințată *pzoigrţii săi. Aceasta ne arată an- 
“cheta. In linii mari, se poate sptine, ftepioprietatta mare tinde a cul- 
_tivă întinderi de teren din ce în ce maiAtâzi, „în: dauna mai cu seamă 

a sătenilor cari nu au pământ și cari nu cunosc decât munca, câmpului.
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Cultura la marea şi mica proprietate. 

        

i 

"TELOR CULTI- 100 ha) 100 h 

Marii agricultori | Micii agricultori 
NATURA PLAN- (mai mult de (mai puţin de faţă de anul pre- 

a) cedent,în Hectare 

In 1905, Sporul şi perde= 
rea terenurilor de 

cultură la % 
  

VATE 
La mavii |! La micii | La marii La micii 

  

      

      

  
    

                    
Totalul culturilor. 

    
  

Marii agricultori . . . 1.899.405 

Micii agricultori .. , 3.985.401 

Cultura a câtorva plante 

ca: mei, mazăre, bob, 

linte, mac, tutun şi alte- 
le care nu sunt spe- 
cificate pe marii și 
micii agricultori pen- , 
tru anul1901 ,... 22.683 
  

1904 1905 Sporul terenurilor 

2.072 021 —|- 172.616 

4.034.187 -- 48.783 

22.891 208 

6.129.099 2 5516071538) Totalul culturilor. , , 5.907192 

  

i 

1904 1905 1904 1905 - agricult. | agricult. | agricult.] agricutt. 

i | 1 Grâu STA.a82 1.029.566] 846.007] 928.684[-- 155.184! + 82 677- 17.70, | +- 9,7%, 
! 

1 | 
; i ! | „2, Porumb , .. 188.247] 401.122] 1.686.902! 1.574.639— 52.195. — 62.963]— 11.59, | — 3.9), 

| | | | 
! 3, Secară, orz, o- | | 
! văz, meiu şi ra- ! 
| piță .... 32.009 409.129 ti 9414.736[-- 80.030: + 86.031 24,3 -+- 10,0 

| 4. Cartofi |. 3.509 2.616 8810, 8264]- 893| — 0j-254 |- 62 
| | i ] 

| 5. Sfecle ..., 4199: 6089] O aur26i O 590] 1296) + 1.814)4-270  |-+440 
li d ' 

! i i | ! 6. Fasole, varză, | i 
ceapă,pepeni şi Îl ! | i altele ... 12.700, 9.040 58 474 39.6894— 3.600, —. 18.785[— 23,8 — 3241 

| XI sv _ 
| 7. In şi cânepă . 21.889! 12.164 19.403, 26.128[--- 9.723) — 23.2175|— 11,4 — 471 

Cereale și altele. 1699399 1.569.726 3402.40] 3.528.080[-|- 170.427] + 65.076]4+ 10,0 | 1,9 
| 

"8. Fâneţe artifi- - | 
; ciale şi natu- 

| | rale ... 191.348! 193.586] 356.821] 353.009]+- 2.938! — 3.812 AI — Îi 

9 Vi G284| - 6.612] 97642 88.248]. 858! —1430lț 67 ua 

110. Pruni .... 2.174 2.067 68.537 69 850|— 1074 A 1.313|— 4,9 + 149 
i 

| 
199.806) 202.295 323.000) 506.107]4+- 2.489, —16.893]-+ 1,2 |-— 3,2 

i o ' Total... 1.899.405, 9.072.021 3.985.404 4.031.187 + 172610 —+- 48.78314+- 91 -F 12      
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Extrase din chestionare: 

Judeţul Teleorman. 

Chestionar No. 54. 

Chestiunea No. 30.—Relele mai însem- 
nate sunt: Locuitorii nu au de ajuns 
pământ pentru a-şi scoate existenţa zil- 
nică, de oarece arendaşii cultivă mai 
toată moşia; la săteni le dă numai unde 
nu-le place terenul; din această cauză, 
locuitorii sufăr de lipsă complectă. 

Părerile noastre asupra acestui mare 
rău care izbeşte în soarta săteanului 
sunt: Onor. guvern să ia măsuri ca 
moşiile să fie date săteanului să le ex- 
ploateze în arendă, iar nu arendașilor 
de meserie cari exploatează pe sătean 
în chip neomenos. | 

Judeţul Vâlcea. 

Chestionar o. 57. 

* hestiunea o. 30. — Lipsa de izlaz 
pentru pășunat vitele și de locuri pen- 

„ tru oameni, de oare-ce cultivă prea mult 
grâu proprietarii pe seama lor şi lasă 
locuri puţine pentru cultivat porumb 
de oameni, necunoștinţa locuitorilor în 
munca sistematică a pământului. 

Judeţul Ialomiţa. 
Chestionar No. 27. 

Chestiunea No. 29. — Cauza, pentru 
care azi învoelile agricole au devenit 
aşă grele, este că, prin invenţia tuturor 
maşinelor agricole, se. înlesneşte aren- 
dașilor să cultive el, în comptul lui, trei 
Părţi dintr'o moşie şi, la aproape o mie 
de locuitori dintr'o comună, să nu le 
lase nici un sfert din acea moșie să o 
cultive pe seama lor. 

Judeţul Romanați. 

Chestionar No. 43. : 
Chestiunea o. 23. — Invoelile agri- 

cole cari se obișnuesc în timpul de faţă, 
între arendași şi ţărani sunt: se dă 
ţăranului 3 pogoane cu dijma din 3 una, 
la 3 pogoane, unu i se face cu desăvâr- 
şire, 5 zile cu boii la maşină, 10 zile cu 
mâinile, 60 saci căraţi la gară, doi pui 

de găină, 10 ouă, 2 pogoane arate şi 
semănate în toamnă; ogoarele se sea- 
mănă tot de arendașul. 

"Județul Vlaşca. 

Chestionar No. 63. 

Chestiunea No. 80. Nu e pământ, ju- 
mătate din populaţie nu are absolut; — 
moşia Statului, Mereni Stefeni, trebue 
închiriată, dacă nu împărţită, — actualul 
arendaș, — grec, — la 1.000 pogoane ce 
ține în arendă dela stat, nu are decât 20 
de învoiţi, — aproape 800 de pogoane 
le munceşte arendaşul pe seama lui. 

- Județul R.-Sărat. 

Chestionar No. 19. 

Chestiunea No. 29. — Azi proprietarii 
şi arendaşii cultivă pentru ei înşişi ju- 
mătate sau şi mai mult şi tot locul mai 
bun din întinderea moşiei lor, .rămâ- 
nând sătenilor a treia parte pentru ei 
și tot locul mai prost. 

Judeţul Ialomiţa. 

Chestionar Xo. 3. 

Chestiunea No. 80.—Se simte foarte 
mult lipsa de pământ; locuitorii sunt 
lipsiţi de mijloace, din cauză că nu gă- 
sesc pământ pentru arătură; proprie- 
tarii şi arendaşii din comună cultivă 
toată moșia pe seama lor. 

Judeţul Brăila. 
Chestionar No. 45. 

Chestiunea No. 80. — Lipsa de pământ 
de cultură, din cauză că cei cari dispun 
de întinderi mari de pământ, le cultivă 
mai mult ei, iar locuitorii rămân în sufe- 
rinţe, ne âvând locuri în de ajuns ca 
să'şi cultive porumbul. . 

Judeţul Ialomiţa. 

Chestionar Do. 36. 

Chestiunea No. 30. -Locuitorii nu au 
pământ în deajuns şi puţinul cât se Qă- 
seşte e foarte scump, cauza e că cul- 
tivă foarte mult arendașii şi proprietarii.



Județul Olt. 

Chestionar No. 15. 
N 

Chestiunea Wo. 29. — Proprietarul, 
» acum dispunând de maşini şi instru- 
mente agricole, samănă mult, așă că ră- 
mânând puţin pământ se dă locuitorilor 
care-l primesc aşă de scump, căci nu a. 
junge, după cum s'a zis mai sus. 

Chestionar No. 15. 

Chestiunea No. 80.—P 
colă sufere de lipsă de teren; proprie- 
tarul îl munceşte pe seama sa prin aju- 
toarele mașinelor, iar restul, prea puţin, 
îl muncește omul și nu-i ajunge pentru 
întreţinerea familiei, dela anui până la 
anul. 

Judeţul Botoşani. 

Chestionar No. 23, 

Chestiunea o. 80.—Arendașşii caută 
să le cultive singuri. 

Judeţul Ilfov. 

Chestionar XWo. 40. 

79 

opulaţiunea agri- 

feturi, un pogon arat, semănat, un po- 
gon seceră şi alte îndatoriri. Până acum 
preţul s'a ridicat la una şi una, 16 lei 
de pogon, ca plus, dijma din coceni, fa- 
sole, dovleci ete. deosebit că nu dau. 
nici astfel, decât la prea puţini locuitori. 

Cauza: 1) Inainte vreme (acum 30 ani) 
proprietarii nu semănau ei întreaga mo- 
şie, ci numai două sau trei ha. pentru 
ei, restul îl arau și semănau locuitorii, 
Azi, moşiile sunt semănate toate de pro: 
prietari, lăsând prea puţin pământ pen- 
tru locuitori, iar la alţii de loc. Locuitorii 
s'au înmulţit, aşă că numai au pământ 
“de muncă ca acum 30 sau 40 de ani. 

Chestiunea DN0.29.—La 1864 —1868, erau : din cinci, una proprietarului, sau aren. daşului. Dela 1868—1872, din patru una, 
dela 1872—1880, din trei una. Dela 1880 
până la 1888, a variat din 3, una şi res- 

Județul Tutova. 

Chestionar Do. 48. 

Chestiunea No. 29. — Invoelile agri- 
cole, dela 1864 şi până astăzi, erau cu 
preţ mai avantagios pentru locuitori, 
locurile de hrană şi imaşurile erau mai 
eftine, muncile se plăteau mai bine, apoi 
treptat cu timpul, imașurile pentru vite 
şi locurile de hrană au îuceput a se 
scumpi; pe la 1864 so dădeă în arendă 
falcea de loc cu 20 lei, astăzi a ajuns 
până la 60 şi 70 lei; preţul muncilor 
a diminuat decât cel din trecut, de 
oarece, de câţiva ani, proprietarii au 
început a -exploată moşiile cu maşini 
pentru arat, secerat, coasă; praşă se face 
parte cu plugul, treerul cu maşina, de 
asemenea şi bătutul porumbului.
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„_€) Producţia la marea și mica proprietate. 

Vorbindu-se de exploatarea pământului la marea şi mica, proprietate, . 
Sa văzut că atât una cât și cealaltă, manifestă tendința de a-și întinde 
terenurile de cultură, 

Felul însă cum se face acest spor, e interesant de a fi cunoscut, 
pentru .a vedeă ce anume e în creștere și prin ce se îndeplinește, 'Tran- 
scrim din nou, în tabloul de mai jos, sporurile şi perderile pentru anul 1905, faţă de 1901: | a 

      

  

    
  

  

    
  

N 

Sporuri şi pierderi în cultură, 

ss ag RI | PIERDERII | 
- ” "a i > Liz | NATURA CULTURILOR | marea 3 Mica = Marea 3 | Mica 3 

- propriet. e propriet. e propriet. a propriet. e = SI = | 

| | | 
, | 1. Grâu. . 155.181|: 177 82.677 97 — —i | — —: 

i | 2. Porumb .... a — — —] 52.125 ai 62263] 39 

| 3. Secară, orz, ovăz. meiu 
Îl şi rapiţă .,.. 80.050 24,3 86.034! 10 — - — —| 

4. Cartofi... — -! | 2 03| 25 | 546| . 6 
| ÎN | i 5 Sfecle ........, 1.296) 27 814| si —| | | i 

6. Fasole, varză, ceapă, pe- | | peni şi altele ...,.. — — — — 3,660| - 28,8: 18.785 321 

1In şi cânepă ....., — — — — 9.725 îs, 23.275] 17 

Da | 8, Fâneţe naturale şi arti- . | | ficiale . . 2.238 ui — - | 382 . 
9 Vic. 355| 5 — — — | 14.393] 14, ; ii ! 

: i | ! : 10. Pruni. .,..,... .. — -j 1.313 1,9 107 19, pa — | | | | ! 

1! 
Total. . .1 239,126 —|| 171.859 -- 66.510 - 123.075 —                   

Așă dar, marea proprietate câştigă 239.126 Ha. de cultură ; 
„perzând 66.510, , » 

câștigând deci în realitate 172.616 5 » ceeacelace9,10/, 
Pe când, mica proprietate câștigă 171.858 , 

perzând 123.075 
câștigând deci în realitate 48.783 

>» » 3 

>» » » 

5» „ ceeace face 1,20/,
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Așă dar, proprietatea mare, deși dispunând de un teren de cultură de 2 ori mai mic, câștigă 9,1%, pe când proprietatea mică câștigă abiă, 1,2%. Vedem că în general creşterea e Ia păioase, iar perderea la, porumb, pentru ambele feluri de proprietăţi, adăogându-se, pentru mica proprietate, pier- deri simţitoare în legume, in și cânepă, fânețe și mai cu seamă, la vii. Pe de altă, parte, trebue să se țină în seamă că producţia pe hectar, la mica proprietate, e cu mult inferioară celeilalte. In adevăr, din statistica "agricolă a Ministerului de Domenii, pe 1905, cu privire la, producția, mijlocie în hectolitri la, hectar, pentru ambele feluri de proprietăți și pentru câtevă din principalele producţiuni, se constată, următoarele: 

„Marea proprietate __ Mica, proprietate 
Grâu 20,2 16,9 a 
Secară 18,7 15,7 
Porumb 13,8 hl. la 1 ha. 9.8 hl. la 1 ha, 

Vedem că în afară de rapiţă, celelalte culturi arată o inferioritate vă- dită pentru mica, proprietate. Se cunose cauzele: lipsa de maşini, lipsa de o cultură mai rațională, lipsa de sămânță, bună, precum Și, în multe părţi, calitatea terenurilor, ete. 
In linii mari, se poate dar conchide că Şi în ceeace privește produe- țiunea, mica proprietate se prezintă într'o stare de inferioritate vădită, 

Extrase din chestionare: 

Județul Ialomiţa. prin solidaritate, mijloace de a-şi ago- Ohesti A nisi un trai bun. Lipseşte spiritul de vestionar o. 41. observaţie care, prin cultura raţională Chestiunea, No. 80.—Lipsa de îndru- ce se face, arendaşului sau proprieta- mare a locuitorilor la o cultură agri- tului chiar prin lucrările efectuate de colă mai raţională; învoelile agricole dânşii, lar pune în stare de a-şi cultivă foarte grele ce se fac de către arendaşi; bine ogorul care ar aduce roade îndoite ar fi cel mai nemerit ca moşiile să se şi întreite decât astăzi 'arendeze cu condițiuni. Conferinţele şi sfaturile se dau cu pu- țin efect, Județul Valcea. 

Chestionar No. 62, . Județul Brăila. - Chestiunea No. 80.—Neobişnuinţa să- tenilor de a cultivă alternativ cerealele. 

Judeţul Iaşi. Chestiunea No. 80.—Nepriceperea la : muncă e una din cele mai mari rele Chestionar No, 3. | „căci arătura și orice muncă a câmpu- Chestiunea Po. 80. — Lipseşte săte- lui se fac tot aşă cum au făcut moșii nilor spiritul de asociaţie care li-ar da, şi strămoșii lor. 

Chestionar No. 47,



Judeţul Iași. 
Chestionar No. 4. 

Chestiunea No. 30.— 1) Se dedau greu 
locuitorii a înţelege că rotaţiunea se- 
mânăturilor, pe pământurile ce le au 
proprietate, le-ar fi de mare folos.—2) 
Se opun de a-și da copiii la meserii şi 
la şcoala de agricultură, deşi în co- 
mună există o asemenea şcoală.—3) 
Rău îşi întreţin şi cresc vitele; prea de 
timpuriu le întrebuinţează la muncă şi 
în mod nepotrivit. — De abiă :5%, se 
pot socoti, care au înţeles binele de a-și 
pregăti ogoarele de toamnă. Mulţi din- 
tre săteni mai nici nu se îngrijesc de 
a aveă un adăpost pentru vite, pe iarnă. 

Se ernează sau în dosul gardului, 
sau în dosul casei, cu rău nutreţ şi puţin 
aşternut; apoi şi mânzul dela eapă şi 
viţelul de la vacă, numai cât suge nu 
este pus la treabă. 

Județul Tutova. 

Chestionar No. 9. 

Chestiunea o. $0. — 1) Neluerarea 
sistematică a pământului şi neîngră- 
şarea lui, (lipsa de mijloace); 2) nefre- 
cuentarea bisericei şi şcoalei; 3) fre- 
cuentarea cârciumelor; 4) concubina- 
jul; 5) alimentaţia proastă; 6) respectul 
postului şi la boală; 7?) credinţa în babe 
şi descântece şi lipsa de doctori; dato- 
rându-se toate în parte lipsei de mij- 
loace, de braţe, de cultură şi morală. 

Judetul Covurlui. : 

Chestionar o. 6. 

Chestiunea No. 80. — In primul loc, 
săteanul zace în întuneric, el n'are idee 
de cum trebue să cultive mai raţional 
pământul. — “Tot din cauza aceasta, e 
aşă de rău precupeţit de proprietar, de 
câţiva fruntaşi din sat şi în urmă de 
Evreu, . . 

Judeţul Ilfov. 

Chestionar Wo. 23. 

Chestiunea No. 30. — Săteanul, deşi 
are ogorul său, totuşi nu caută a-l face 
productiv prin muncă aleasă, prin în- 
grăşaro cu băligar şi alte substanţe. 

Judeţul Ialomiţa. 

Chestionar No. 37. 

Chestiunea No. 80.— N'au izlazul tre- 
buitor, sunt în lipsă de pământ, ară 
superficial pământul, nu obişnuesce ogo- 
rul la nici o plantă, nu sapă de 2 ori 
porumbul, îşi vând de cu iarnă braţele 
'întregei familii, întreţin vite multe dar 
de rasă decăzută, le întreţin rău, îşi 
vând de verzi - recoltele, nu ţin soco- 
teală unei bune săminţe, iau semânţa 
împrumut la 1,două şi chiar mai mult; 
sunt foarte lucsoşi, sunt cheltuitori, fac 
multe datorii, sunt îndărătnici, nepăsă- 
tori, refractari. ideilor folositoare, ne- 
încrezători, desuniţi. | 

Judeţul Vâlcea. 

Chestionar No. d. 

Chestiunea No. 80.— Lenea, nepăsarea . 
şi urâtul obiceiu de a nucultivă pămân- 
tul în mod mai sistematic și pe porţiuni 
mai întinse de loc; mulţumindu-se cu 
agricultura ce se făceă acum 20 — 30 
ani. In zadar li se dă sfaturi şi chiar 
exemple, în realitate nu se cuminţesc, 
căci aşă e românul din fire, 

Judeţul Vâlcea. 

“ Chestionar No. 25. 

Chestiunea No. 80. — Lipsa de price- 
pere la muncă şi;lipsa de a se aplică 
săteanul la o muncă mai sistematică
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d) Vânzarea productelor. 

In ceeace priveşte vânzarea, productelor, 

, 

mica, proprietate e cu mult mai desavantajată ca, proprietatea mare. Dacă producţia ei e mai slabă în ceeace priveşte cantitatea, 
mult de dorit. E natural dar 

în ceeace priveşte calitatea lasă şi mai 
ca sătenii să-și vândă prisosul recoltei cu prețuri cu mult mai inferioare ea, marii proprietari. Răul se agravează prin speculațiunea ce o fac misiţii de cereale cari cutreeră satele şi cari veușese adesea să cumpere productele cu prețuri derizorii. Pe lângă că, au desavantajul de a-şi vinde productele individual Și în cantități mici, = apoi nevoia, de bani ce o simt si 

A 

itenii în timpul iernii Și mai cu seamă în anii răi, îi face ca recolta s*o vândă uneori chiar de cu iarna. Și aici dar, găsim proprietatea mică într'o stare de inferioritate. 

" Extrase din chestionare: 

Județul Buzău. 

Chestionar o. 63, 

Chestiunea Wo. 77.—E mare deose- bire. Proprietarul le vinde când are preţ, iar sttenii le vând de nevoe ŞI cum pot. 

Județul Suceava, 

Chestionar No. 9, 

Chestiunea o. 77.—Proprietarul sau arendaşul ia preţ dela 200 — 300 lei mai mult decât săteanul la vagon, fiind pro- ductele mai curate și de o calitate su- perioară. 

Județul Dorohoiu. 

Chestionar No. 19. 
Chestiunea No. 77. — Proprietarii le vând bine la negustorii mari, pe când lo- cuitorii le vând la negustorașşi evrei cari caută să se înbogățească pe spinarea or. 

Județul Botoșani. 

Chestionar Xo. 20, 
Chestiunea do. 76.—Sătenii vâna pro- ductele lor Evreilor din orașul Boto- şani. Evreii vin cu căruțele lor d'adrep- tul în sat și încarcă productele sătenilor chiar dela ei de acasă. 

Judeţul Botoşani. 

Chestionar No. 20. 

Chestiunea o. 77.— Proprietarul, vân- zând productele sale cu vagonul şi dis- „punând de maşine sistematice pentru alegerea seminţei, ia un preţ destul de mare, faţă de ţăran. 
1 

Județul Buzău. 

Chestionar No. 80, 
Chestiunea No. 77, — Săteanul în tot. deauna ia mai puţin cu 30 şi peste 30%, din cauză că imediat ce treeră, i se secfe- strează recolta, fiiina dator către staţ. Din această cauză, e silit a o vinde cu orice preţ va fi atunci, pe cât, timp pro- prietarul aşteaptă şi nu vinde decât la epocile când se ridică preţurile. 

Judeţul Buzău, 

Chestionar No. 97. 
Chestiunea. No. 76.—Le vinde la sam- sari români şi evrei şi le transportă la gara Tăbărăşti. . 

Județul Dămboviţa. 

Chestionar No. 99. 
Chestiunea No. 80.—Din cauza răului timp ce a bântuit această comună doi



ani de-a rândul, locuitorii au fost ne- 
voiţi să vândă cerealele lor încă de 
cu iarnă, ne fiind nici semănate, pe 
preţuri foarte mici, aşă că ei perd foarte 
mult din munca lor. 

Judeţul Brăila. 
Chestionar No. 7. 

Chestiunea No.76.—Samsarilor,în gara 
Cioara. Vânzarea se face individual, din 
care cauză, sătenii niciodată nu pot ob- 
ţine preţul cel mai avantagios. 

Judeţul Brăila. 

Chestionar No. 7. 

Chestiunea No.77.---E mare deosebire, 
fiindcă proprietarul, pe lângă că produce 
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şi mult şi bun, vinde direct expor- 
tatorului, pe când săteanul, neputând 
face muncile la timp, produce şi puţin 
şi de calitate inferioară şi ca culme, vin- 
de samsarilor care îi dau totdeauna 
preţuri scăzute. 

Judeţul Ialomiţa. 

Chestionar No. 10. 

Chestiunea No. 77.— Deosebirea este 
că productele proprietarilor sunt mai 
bune şi se vând în cantitate mai mare, 
iar ale sătenilor, de calitate şi cantitate 
inferioară; preţul este mai mic. Osebit 
de aceasta, vând înainte de a le cultivă, 
cu preţuri joase.
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B) Munca asricolă. | 
a) Preţul mawtcei. 

Se constată, în general, că munca se plăteă în învoeli, în trecut, mai bine ca în prezent, iar în bani, munca, se plătește, pe alocuri, mai binișor în anii din urmă. Cauzele cari au contribuit la scăderea preţului muncei sunt: introducerea mașinelor, restrângerea dijmei, aducerea în mai mare număr a muncitorilor din alţe țări și mai cu seamă nedarea pământului în arendă la ţărani. 
Preţul muncei în bani variază după abondenţa, recoltei şi anotimpuri, iar prețul muncii în învoeli variază după timpul Și condiţiunile în cari să- teanul a fost angajat și mai cu seamă din cauza angajamentelor pentru pământ; în multe părţi nedându-se pământ în chirie decât în schimbul muncei, Se mai constată că arendașii, bizuindu-se pe străinii pe cari îi aduc din alte ţări, iar sătenii ferindu-se de a încheeă, învoieli agricole pentru a-și păstra libertatea de a se duce pentru muncă Şi chiar pentru arendare de pământuri prin alte județe, după cum se va vedeă mai departe, nu prea fac învoeli. Numărul capilor de familie învoiţi e cu mult mai mic ca al acelor neinvoiţi. 
Preţul muncei mai variază pe regiuni și judeţe. Pe regiuni, munca se : | plătește mai bine în Dobrogea, apoi în Muntenia Şi mai slab în Moldova şi Oltenia; adică, exact invers cu densitatea populațiunei rurale (capi de familie pe chilometru pătrat): 

Preţul muncii pe zi de lucru: 
Prăşit Secerat Maşină Cosit Arat Culesulgrâului 

sina Cosit O esulgrăului bărbaţi bărbaţi bărbaţi bărbaţi bărbaţi bărbaţi Mx. 0b. mn. mx. ob. mn. Mx. 0b. mn. mx. ob. mn, MX. 0b. mn, mx. ob. mn. 1. Dobrogea . + 1.20 050 6 1,500,50 3 120050 4 175 0,50 10 350 1 123 4,— 2 Muntenia . 3 14751 5 3-1, 4 aa q 2,— 150 10 5,-— 10 4 2— 3. Moldova . . 3 1 060 3 1,—050 3 1,—050 3 15008 8 3— 1 63 080 + Oltenia ., 2 1 0,50 250 1,500,50 280 1,20 050 2,50 1,50 0,5010 250 1 6 2501,— Din anchetă mai reese că, dacă preţul muncii s'a ridicat în unele re- giuni față de trecut, în schimb, în acest preț acum intră de obiceiu şi mâncarea, care se dedei, altădată aparte, iar preţul cu care se dă să- tenilor pământ în arendă, ridicându-se foarte mult pentru acei ce iau pă- mânt în arendă în schimbul muncii, și fără de care învoială mai în toată țara mai nu se mai fac angajamente, preţul muncii, față de trecut, poate fi considerat mult mai scăzut. Nu trebue de uitat asemenea că preţul ali- mentelor și în general al tuturor obiectelor de prima, necesitate, e mult mai urcat faţă de trecut. E drept însă, pe de altă parte, că preţurile con- venite se plătesc mai cinstit, | | 

t
>
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In caz de accidente, nu se dă nici-o despăgubire și nici nu se fac asi- 
gurări, decât pe câteva moșii. 

, a Extrase din chestionare: 

I, Moldova muntoasă, 

„Județul Suceava.. 

Chestionar No. 20. 

Chestiunea No. 22. — Nu se plăteşte 
mai bine. 

" Ohestionar Noi 9. 

Chestiunea No. 22. — Nu se plăteşte 
mai bine, de oarece arendașşii români 
de mai înainte plăteau mult mai bine, 
mai omeneşte. 

Chestionar o. 22 

Chestiunea No. 23.— Arendaşii plă- 
“tese 48 lei. falcea de păpuşoi puşi în 
coșare şi *20 lei falcea de secere, pus 
în girezi, iar dacă au cumpărături de 
pământ, nu au voe a lucră cumpără- 
turile, până mai întâiu nu fac muncile 
la care sunt angajaţi; cumpărături 
de pământ nu se dau locuitorilor, dacă 
nu se obligă a face diferite munci a- 

-gricole. Şi vite de orice soi nu se primesc 
la suhat, dacă nu se achită o parte din 
costul 'văratului prin munci. 

Ohestionar. No. 1. 

„Chestiunea o. 29.— Acte de învoeli 
agricole dela 1864. nu se află în archiva 
primăriei dar, din informaţiunile luate 
dela sătenii cei bătrâni, învoelile se fă- 

"ceau și în trecut ca şi astăzi, cu deose- 
- bire că li se plătea mai puţin şi erau 
trataţi mai rău de proprietarii şi aren- 
dașii moşiilor unde lucrau. 

Județul Neamţ. 

Chestionar No. 43. 

Chestiunea No. 22.— Se plăteşte mai 
bine, însă hrana e mai scumpă. 

Chestionar No. 26 

__ Invoelile se contractau de muncitori 
cu proprietarii sau arendașii de moşii cu 
acte în regulă, pentru care muncitorii 
'primiau bani în numerar; până la anul 
1880, se faceau angajamente pe câte 5—6 
ani, dela 1893 încoace, se iac numai pe 
câte un an. | 

Chestionar Xo. G. 

Chestiunea No.22.—Se plăteă mai bine 
în trecut, cu 10 sau 20 ani. 

Chestiunea No. 28.— Prăşilă, seceră, 
coasă, zile de plugărie, de maşină, că- 
rături şi arături. 

Chestionar: No. 31. 

Chestiunea No. 22.—-In realitate nu se 
plăteşte mai bine. 

Chestionar No. 10 

Chestiunea No. 830—1) Populaţiunea 
în majoritate fiind formată din Evrei, Ro- 
mânii sunt speculaţi pe toate căile de ei. 
2) Câţiva comersanţi români ce sunt, nu au 
milă de bietul sătean,caută să-l speculeze, 

„îi dau pe datorie de băut, iar laurmă 
se trezeşte datorcu atât, că nu mai poate 
plăti. 3) Munca, atât în fabrică cât şi 
în altă parte, e foarte prost plătită. 
4) Au fost prea adesea târâţi în lupte 
politice locale, cari i-au făcut să-și piardă 
vremea şi să se învrăjbească, 5) Este 
bancă populară înfiinţată cu mari gre-" 
utăţi de către învăţător, dar e foarte 
mult combătută de străini şi comersanţii 
români, cari sunt cămătari fără milă. 

Judeţul Bacău. 

Chestionar Ao. 59. 

Chestiunea No. 22, — Se plăteşte mai 
rău acum, căci acum 20 ani să plătea iarna 
1 leu şi mâncare pe prăjina de prăşilă, 
iar acum numai 50 bani, fără mâncare.
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Chestionar No. 23. 

Chestiunea No. 22, — Faţă cu trecu- tul, se plăteşte astăzi mai puţin munca câmpului. 

Chestionar No. Id 

Chestiunea No. 22. —Ce o drept, faţa 
cu acum 10 sau 20 de ani în urmă, 
munca câmpului se plătește mult mai 
bine. 

Chestionar No. 44, 

Chestiunea No. 22—Acum se plăteşte 
mai rău, fiindcă cea mai mare parte din locuitori ia pământ în arendă pe muncă şi este nevoită a munci pe preţuri 
foarte mici. 

Chestionar No. 13, 

Chestiunea No. 22.—.„.Faţă de trecut (acum 10 ori 20 ani), munca s'a seum.- 
pit, se plăteşte mult mai bine. 

Chestionar No. 53, 

Chestiunea No. 23. — Proprietarul, 
dacă îşi cultivă singur, sau arendaşul, 
angajează ţărani la timpul muncei cu 
plată şi le plăteşte la moment, îndată 
ce au efectuat munca. 

Chestionar No. 32, 

Chestiunea No. 23. — 1. Arătura de 
toamnă şi primăvară: 20 bani prăjina 
cum şi boronit. 2. Prășila:60 bani pră- jina. 3. Secera: 20 bani prăjina. 4. Coasa: 18 lei falcea, gata pus în stog. 5. Copiii, 
dela 30—50 bani, femeile dela 50—80 "bani şi bărbaţii dela 70 b.—1 leu. 6. Cu „ carul, la cărături, 2 lei ziua. 

Chestionar Ao. 18. 

Chestiunea Io. 23.—Se plăteşte pră- -jina prăşilă 60 bani, prăjina coasă 20 „bani, prăjina seceră 20 bani. 

Chestionar No. 23. 

Chestiunea No. 23 —Pământul aren- „Qatla ţărani se plăteşte de aceştia, parte în muncă (1/,) şi cealaltă parte, în bani, 

la seceră cu 20 bani prăj., afară de cărat 
care nu cade în seama celui cu munca, 

Chestionar Wo. 3, 

Chestiunea No. 23, — Sătenii prăşese, 
seceră şi cosesc la arendaş; aceste munci, 
arendașul le plăteşte în bani; hrana, 
muncitorii şi-o procură singuri. - 

Chestionar o. 12. 

Chestiunea No. 29, — După spusele 
oamenilor bătrâni din localitate, se cons- 
tată că tot acele condițiuni erau, cu 
deosebire că li se dedeau bani pentru 
munci pentru 5 ani înainte, tot cu pre- 
țurile de astăzi, dar li se dădeâ şi mân- 
care la orice muncă. 

Chestionar No. 10. 

- Chestiunea No. 29. — Invoolile dela 
186-4—1874. erau de 2 lei vechi (65 bani) 
prăj. de prăşilă ; secera 20 par. (16 bani) 
prăj.; arătura 16—20 lei suta prăj.; 
coasa 14 lei falcea, tain: 2 băniţi făină 
şi 2 oca brânză la falce. Treerul, la grâu 
+ lei noi chila; la orz şi ovăz, 2 lei chila. (24 băniţi), la secară, tot ca la grâu. De 
la 1874 încoace, preţurile sunt 3 Lei chila grâu şi secară, 2 lei orz. şi ovăz. Cauza scăderii sunt morile cu abur. Prăjina de prăşilă 50 bani; acest preţ a scăzut 
“din cauză că oamenii au nevoe de pă- mânt pentru cultură, însă secera, coasa și arătura e echivalentă ca în trecut. 

_ Chestionar No. 63. 

Chestiunea No. 29. — Până la anul 
1865... făceau muncă la prăşilă, secere, arat, cosit, la proprietar și în schimb, proprietarul, pentru muncă, le da pă- mânt de arat, fânaţ şi le scutea vitele în suhat; iar la 1865, s'au împroprie- 
tărit clăcaşii. In archiva primăriei se găsesc registre de alcătuire pe anul 1868 şi. 1869, în care se văd trecute za- pise de munci cu preţul de 1 leu vechiu prăjina prășilă şi 15 parale prăj. secere şi 30 lei vechi coasa. 

. Chestionar Po. 80. 

Chestiunea No. 29. — Invoelile agri- cole şi mai nainte se făceau tot pe bani, 
însă cu preţuri mai reduse de cât în 
prezent. "



Chestionar No. 5-1. 

Chestiunea No. 29. — Inainte, învoe- 
lile agricole erau o adevărată servitute, 
căci se puneă procent la munca ne- 
isprăvită în acel an și muncitorul eră 
tot dator a munci. — Astăzi se bucură 
și muncitorul de preţul cu care se an- 
gajează şi nu mai este speculat ca în- 

“nainte cu 10—20 ani. 

Chestionar Io. 38. 

Chestiunea No. 29.— Dela 64 şi până 
la „punerea legii toemelilor agricole în 
vigoare, se procedă astfel: Pământul se 
arendă cu 16—20 lei falcea, suhatul la 
2 vite mari se luă 12 lei, pentru o oaie 
sau capră, o oca veche de brânză pe 
vară. Ziua cu carul 1 leu, ziua cu pal- 
mele 50 bani și cu tain. — Aceste pre- 
ţuri au crescut treptat, treptat, până la 
punerea legei în vigoare, iar de atunci 
încoace, sunt neschimbate. 

Judeţul Putna. 

Chestionar No. 24, 

Chestiunea No. 22. — Mai rău acum, 
decât în trecut. 

Chestionar No. 21. 

Chestiunea No, 29. — Prăşala porum- 
bului se plăteă în vremuri falcea cu 64 

„lei noi, apoi s'a redus la 48 lei şi mai 
în urmă la 40 lei. Secera se plăteă în 
vremuri 40 lei falcea, apoi s'a redus la 

32, şi în urmă la 24 lei noi. 

Chestionar No, 12. 

Chestiunea No. 37.— Pentru 32 lei, să 
muncească ţăranul proprietarului sau 
„arendaşului o falce porumb, prăşită de 
două ori, culeasă, porumbul dus la lesile 
proprietăţii. o 

| II. Moldova deluroasă. 

Judeţul Dorohoiu. 

Chestionar No. 7. 

Chestiunea No. 22—In prezent, mun- 
„ca câmpului, în ceea ce priveşte plata 

ei, este mai eftină decât acum zece ani 
sau 20. 
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Chestionar A'o. 16 

- Chestiunea Wo. 22-—Munca câmpului 
se plăteă cu mult mai bine în trecut, 
de cât în prezent și aceasta din cauză 
că sunt -multe mașini pentru diferite 
lucrări agricole. 

Chestionar No. 29, 

Chestiunea Wo. 28. — Prăşila la po- 
rumb cu 40 lei falcea cu cules, prăşila 
la cartofi cu 80 lei falcea tot cu cules, — 
Secerea la pâinea albă cu 20 lei fal- 
cea, cu strâns în clăi. 

Chestionar Xo. 16. 

Chestiunea No.23.—Invoelile agricole, 
între marii proprietari sau arondași şi 
săteni, se fac astfel: 

Pentru o falce de prășit păpuşoiu, 
desfăcut, cules şi dus la stanţie şi co- 
şer, cu mâncarea ţăranului, se primeşte 
40 lei. 

Pentru secerat, primește ţăranul 20 
lei, fără mâncare.— Sătenilor, angajaţi 
la proprietar şi arendaş, pământul ce-l . 
iau de cultură pentru ei, se socotește 
cu 5 lei falcea mai puţin, decât la cei cari 
au luat pământ pe bani. 

Chestionar No. 23. 

Chestiunea Ao. 29—După împroprie- 
tărirea sătenilor în 1864, locuitorii fiind 
lipsiţi, din cauza unei secete ce era pe 
atunci, au fost nevoiţi a luă bani dela 
proprietari pentru cumpărare de hrană, 
obligându-se (angajându-se) în schimb, 
a lucră timp de il ani pe moşii la pră- 
șilă şi orice soi de lucru. Acest lucru 
eră calculat astfel: 50 bani prăj. de 
prăşilă, 20 lei falcea de seceră, și 20 
lei falcea de cosit, adunat și clădit fânul, 
adică cu acelaș preţ cu care se lucrează 
şi astăzi: deosebirea eră numai că au 
primit banii înainte şi s'au descărcat 
prin lucru de datorii, în curs de 11 ani. 
După împlinirea angajamentului de 

„Il ani, angajamentele s'au făcut în spi- 
ritul legei de tocmeli agricole, cu pre- 
țurile care sunt şi astăzi.
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Judeţul Botoşani. 

Chestionar No. 20, 

Chestiunea No. 22.— Munca câmpului, 
actualmente, se plătește mult mai prost 
decât în trecut, acum 10—20 ani, din două 
puncte de vedere: a) pentru că băr- 
baţi s'au înmulţit şi deci preţul muncei 

- a scăzut; s'au înmulţit braţele, fiindcă 
în localitate vin o mulțime de săteni 
de prin judeţul Dorohoiu, căci sunt lip- 
siţi de mijloace, b) şi fiindcă pământul 
nu mai aduce aceleaşi foloase ca în 
trecut, 

Chestionar Ao. 15, 

Chestiunea Po. 23—-Prăşila pe 40 lei 
ialcea puși în coşar popuşoii, secera 20 lei falcea, grăpat 5 lei falcea. Uu po- 
gon vie lucrat 10 lei, ziua cărat cu ca- 
rul 2 lei şi cu palmele 1 leu, 26 lei fal- 
cea de cosit la iarbă, 20 lei luna de 
plugărie, 126 lei prăşila de 1 hectar 
sfecla de zahăr, scosul şi așezatul în 
grunzi. 

Chestionar Xo. +, 

Chestiunea No, 23— Locuitorii lucrea- 
ză arendaşului cu 11 lei 05 bani hec- 
tarul arat, 27 lei 60 bani şi tain hec- 

“tarul prășit, 11 lei 05 bani hectarul 
de secere şi tain, 25 bani carul de cărat 
la girezi pâinea albă, 20 lei luna la 
plugărie. 

Chestiunea No. 27. — Alte condițiuni 
nu mai sunț. 

Chestionar No. 1. 

Chestiunea No. 26. — Locuitorii fac „mai mult de cât sunt angajaţi, iar pre- 
ţul este tot acelaş. 

Chestionar Xo. 4, 

Chestiunea No. 29.—Dela 1864 până pe la 1880, se plătea de arendaşi lo- 
cuitorilor, 5 lei falcea de arat, 32 lei 
falcea de prăşit, falcea de seceră 5 lei, locuitorii plăteau 3 lei perechea de boi 
la imaș, 3 lei vaca, 65 bani oaia la imaş, 

“5 lei falcea de fâneaţă. Ziua de lucru 
se plăteă 65 bani cu palmele, iar cu ca- rul 1 leu. . | 

Chestionar No. 8, 

Chestiunea No. 29. — Nu există eon- 
tracte; din spusele bătrânilor, învoelile 
agricole erau astfel: Pentru arătură se 
plătea 20 lei, falcea, precum şi o căpiţă 
de fân de măsură, două dimerlii făină 
de popuşoiu, două oca de brânză de oi 
şi o oca de rachiu. Pentru secere, se 
plătea 24 lei falcea şi tain, celelalte 
munci se plăteau ca şi astăzi, în schimb 
însă, preţul pământurilor de culțură eră 
mai eftin cu 500, decât astăzi. 

Chestionar No. 16. 

Chestiunea No. 29. — Preţul muncei 
s'a ridicat aproape în fiecare an, după 
cum şi proprietarul sau arendașul de 
moşie a ridicat arenda pământurilor. 

Chestionar No. 17 

Chestiunea o. 29.—Inainte' de 1882, 
nu se mai angajau locuitorii cu con- 
tracte agricole ca astăzi ; ci ei contrac- 
tau verbal cu proprietarul, sau cu aren- 
dașul moşii. Plata muncii puţin eră mai 
mare ca astăzi. Locuitorii însă se an- 
sajau la lucru mai puţin ca în prezent. 

_ Chestionar No. 24. 

Chestiunea No.29.—Deola 1892, de când 
au început a se face angajamente, s'au 
mai scumpit pământul şi vitele la imaş, 
însă şi lucrul se plăteşte mai scump; 
așă că în prezent, locuitorii nu mai ră- 
mân datori pe la proprietari şi aren- 
dași cu sume însemnate ca în trecut, 

Chestionar Do. 34 

Chestiuner. No. 29—Dela 1864—1880, 
a fost 80 lei vechi falcea de prăşilă, 20 
lei vechi falcea secere. Se făceau învoeli 
Şi se angajau locuitorii pe câte 5 ani. 
Mulţi locuitori nu îndeplineau angaja- 
mentul pe 5 ani, de oare ce ei se înda- 
torau prea mult în primul an şi în urmă, 
chiar lăsau satul şi fugeau. 

Judeţul Iaşi. 

Chestionar No. 11, 

Chestiunea No. 20. — Şi înainte se 
făceau învoelile agricole ca şi azi, nu so



respectă legea tocmelilor agricole ca 
azi şi preţurile dela 1864 până Ja 1872 
erau 40 bani prăj. de prăşilă, 15 bani do 
seceră, 15 bani prăjina de arat, 80 bani 
ziua cu palmele şi 2 lei ziua cu carul; 
iar dela 1872 încoace, se plăteşte mai 
bine munca și anume : 50 —60 bani prăj, 
prășilă cu pus la coşar,20—25 bani prăj. 
seceră; 16—20 lei falcea de arat; 1 leu 
până la 1.20 ziua cu palmele şi 2—3 lei 
ziua cu carul, 

Chestionar Wo. 3. 

Chestiunea Jo. 21. — 42—50 lei falcea 
loc de arătură şi 28—36 lei falcea de 
suhat, numai pentru cei angajaţi; pen- 
tru cei neangajaţi se urcă dela 50—70 
falcea loc de arătură, iar suhatul dela 
30 --40 lei falcea. Munca câmpului se 
plăteşte mai bine acum, ca 20 ani în 
urmă, pentru că în schimbi se dă pă- 
mânt cu 50%, mai eftin celui angajat. 

Chestionar No. 36. 

Chestiunea No. 22—In trecut, se plă- 
teă mai bine munca. 

Chestionar No. 5. 

Chestiunea No. 22.—Mai bine se plă- 
teă în trecut. 

o, 16. 

Chestiunea Wo. 22, — Inainte cu 10 
sau 20 ani,se plăteă mai bine. 

Chestionar 

Chestionar o. 39, 

Chestiunea No. 22—Munca câmpului 
este plătită mai eftin faţă cu trecutul, 
(10—20 ani în urmă), 

Chestionar No. 6 

Chestiunea No. 23. — Locuitorii cari 
au nevoe, se angajează la arendași pen- 
îru următoarele munci: Prăşilă, seceră 
coasă, arat, zile la plug, la diferite munci 
Şi cu carul cu 2 vite. 

Chiar acei locuitori cari nu ar aveă | 
nevoe de bani, ci numaide pământ de 
cultură şi păşune, tot sunt obligaţi ca 
în plata acelui pământ să facă, pe ju- 
mătatea preţului, munci agricole. 
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Chestionar o. 17. 

Chestiunea No. 23.— Intre condiţiunile 
mai însemnate, specificate prin contracte, 
ar fi următoarele: 40 lei falcea prășit 
păpușoiu de 2 ori, tăiat, cărat și pus la 
coşar; iar în alte ocaziuni, costă 2 lei 
prj. sau 160 lei falcea și astfel se poate 
socoti pentru toate muncile, că arendaşii 
şi proprietarii plătese numai 1/, din. 
muncă, şi sătenii se angajează ; căci alt- 
fel nu li se dă pământ, nici nu li se 
primesc vitele pe moşie. Ziua de mun- 
că, prin angajament, 60 bani, fără an- 
gajament, 1—1,50 pe zi, vara; iar ziua cu 
carul,2—2,50lei,iar neangajaţii 4,50 —5,00 
pe zi, mai există şi alte condițiuni de 
muncă, 

Chestionar Ao. 3. 

Chestiunea No. 29.— In anul 1864 şi 
1865, muncile agricole se făceau după 
vechile legiuiri, adică: săteanul, cu 2 boi, 
prăşă 40 prăjini, seceră 60 prăjini, coseă 
o falce, făceă 4 zile de meremet, duceă 
2 podvezi de câte 3 merţe, la depărtare 
de 30 km. și aduceă proprietarului două 
palme de lemne dela pădure, cam 20 
Im. depărtare.—In schimb, i se da: 11/, 
falce loc arătură, 100 prăj. de suhat și 
100 prăj.fâneaţă,sau în total, 4 fălci loc 

“de hrană.— Dela 1866, sătenii s'au an- 
gajat băneşte: 70 bani prăj. de praşilă 
cu pus în coșar, 16 lei falcea de ară- 
tură, 30 bani prăj. de secere fără cărat, 
12 lei falcea de coasă, 16 lei luna de 32 
zile la plug, osebit, pentru locul.ce li se. 
da, în schimb se luă 16 lei falcea de loc 
de arătură şi de fânaţ şi 12 lei falcea. 
de suhat.—Din an în an, preţul locului 
dat sătenilor s'a urcat, aşă că astăzi, 
falcea de loc de arătură li se dă cu 
42—50 lei în loc de 16 lei ca la 1856.— 
In schimb, preţul muncilor e staționar 
ca la 1866; ba pe 1873—74, preţul pră- 
jinei de praşilă cu pus în coşar seur- 
case la 1 leu, astăzi s'a scoborit la 60 
bani prăjina de praşilă, iar celelalte 
munci ca şi pe la 1866—75. 

Chestionar No. 39. 

Chestiunea Jo. 29. — Invoelile agri- 
„cole din trecut sunt întocmai ca acele 
„de astăzi, cu deosebire că falcea de se- 
„ceră se plăteşte astăzi cu 16 lei în loc 
de 20 lei, cum se plăteă în trecut.



Judeţul Roman. 

Chestionar No. 9. 

Chestiunea No. 22—Ca preţ, tot una 
aproape; dar în prezent sunt specu- 
laţi la măsură, ceia ce face că preţu- 
rile din trecut'erau mai bune; cu atât 
mai mult că munca de atunci nu se 
poate compară cu cea de azi, do oare- 
ce atunci săteanul făcea munca cum îi 
conveneă, pe când acum cum vrea aren- 
daşul, 

Chestionar Xo..3. 

Chestiunea No. 29. — Dela 1861 şi 
până la 1866, muncile agricole se fă- 
ceau în bani, fără angajamente în scris; 
se plătea: falcea de arătură 16 lei vechi 
prăj. de praşilă 40 da parale, prăj. de 
secere 20 do parale, faicea.de coasă 16 
lei vechi şi luna de plugărie 40 lei vechi. 
La praşilă se da și 2 stamboale făină 
la falce şi o ocă de brânză.—La 1866 
s'au găsit angajamente trecute în regis- 
trele de tocmeli agricole cari au tot 
preţul arătat mai sus ca unitate de 
măsură şi care au durat sub aceleaşi 
condițiuni până la 1880.— Dela 1880 şi 
până la 1895, angajamentele sunt în lei 
noi și bani ca unitate de măsură, variind 

- preţurile pe prăjina de arătură între 
12 şi 16 bani, prăjina de praşilă între 
35—40 bani, prăjina de seceră 14 şi 15 
«bani, prăjina de coasă 10 şi 12 bani, iar 

„luna de plugărie între 12 şi 14 loi.— La 
parte din angajament, cu tain. — Dela 
1895 şi până în prezent, prăjina de ară- 

"tură variază între 20 şi 25 bani, prăjina 
de praşilă 50 bani, prăjina de secere 20 
bani, prăjina de coa 
de plugărie 15 lei. 

Chestionar Do, 147. 

Chestiunea No. 29.— Toate învoelile 
din prezent, cu deosebire că munca să- 
teanului se plăteă mai bine, iar pămân- 
tul ce luă cu arendă,eră mult mai ef- 
tin. Așă, prăjina de praşilă să plătea 
80 bani, secerea 60 bani, coasa 35 bani, 
ziua de muncă cu palmele s'a plătit 1 
leu 50 bani ete.; pe când astăzi so plă- 
teşte orice muncă pe jumătate şi chiar 
Şi mai puţin de jumătate, 
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Chestionar o. 39.: 

Chestiunea No. 32. — Inainte so plă- 
teă mai bine. 

Judeţul Vaslui. 

Chestionar No. 7. 

Chestiunea No. 4. —Zile de plugărie 
avem a le face din răsărit și până în 
apusul soarelui, cu preţ de (40) patru 
zeci bani ziua şi mâncare. 

Chestionar No. 1. 

Chestiunea No. 29.—Invoelile erau la 
fel, cu deosebire că plata eră în lei vechi. 
Invoelile de azi se fac astfel: 50 bani 
prăjina de prăşilă de două ori şi puşi 
popuşoii la coşar'; 20 bani prăjina de se- 
ceră, 20 bani de coasă. Osebit,se mai 
dă la falcea de muncă două baniţe făină 
şi una oca brânză, sau peşte. Aceasta 
e învoiala ce se face iarna, când omul 
ia bani înainte, Cine nu se îndatoreșşte 
însă din iarnă, apoi în timpul secerişu- 
lui ia bani în mână, dela 30 lei până 
la 40 lei falcea de seceră. Aceasta, când 
grâul se scutură şi proprietarul sau a- 
rendașul n'a plătit totul din iarnă, ceia 
ce se întâmplă măcar pentru 40%, din 
suprafaţa semănată. 

Chestionar No. 7. - 

Chestiunea No. 29. — Dala 1866 şi până 
la 1880,sau plătit câte 30 bani prăjina 
praşilă, 12 bani prăj. secere şi coasă; 
şi 82 bani ziua la plug. — Dela 1880 
până la 1904, s'a plătit 40 bani prăj. 
praşila, 15 bani prăj. secere şi coasă; 

„Şi 12 lei luna plug. Aceste munci so 
să 15 Dani și luna: făceau cu tain de 1/, stamboală făină şi 

1/,'oca brânză. Acum, pe 1905 s'a plătit 
50 bani prăj. praşilă, 20 bani prăj. se- 
cere şi coasă, fără tain, 

Chestionar No. 10. 

Chestiunea Jo. 29.—In vechime, pre- 
țul muncei eră cu mult mai mic ca a- 
cum, din cauză că atunci, locuitorii, ne- 
având pământ, se ocupau cu creşterea 
vitelor, muncind numai la proprietar; 
dela împroprietărire, ci, având pământ, 
au căutat ca să-l cultive, astfel că preţul 
muncei, lipsind braţele, s'a urcat treptat



cu timpul. Incoace, acest preţ s'a scum- 
pit mai mult din cauză că şi preţul pă- 
mântului şi a suhatului, ce ei iau dela 
proprietar şiarendaş, îl iau cu preţ mai 
mare, după. cum și arendele moșiilor 
S'au ridicat. 

Chestionar No. 25. 

Chestiunea No. 29.—Invoeiile, înainte 
de cele de azi, adică dela 1864, erau 
plătite: 35 bani prăj. prăşilă, 20 bani 
prăj. secere, 20 bani de coasă, cu tain: 
4 dimirlii făină, 4 litri sare, 4 oca brânză 
la falce de prăşit, la secere: 2 dimerlii 
făină, 2 litre sare, 2 oca brânză la falce; 
tot asemenea și la coasă. Păzindu-so a. 
ceastă regulă până la 1878;de atunci a 
început a se micşoră preţul nuncilor 
şi ne mai darea tainurilor ; așă că, în tim- 
pul de faţă, nu se mai dă tain de loc, 
și aceasta din cauza lipsei de pământ 
a sătenilor, față de numărul crescând 
al populaţiei, neavând locuri pentru 
hrană şi pentru creşterea vitelor. 

Județul Fălciu. 

Chestionar Do. 1, 

Chestiunea No. 22.—Munca câmpului, 
faţă de trecut, se plăteşte mai puţin,. 
afară de secere care se plăteşte mai 
bine şi aceasta numai în timpurile când 
grânele sunt bune. 

Chestionar o. 13, 

Chestiunea No. 22, — Preţul muncei 
a scăzut faţă de trecut, când se plătea 
50 lei falcea de porumb de lucru ; 20—30 
“lei falcea de  secere etc. toate mun- 
cile plătite mai bine. Acum, 32 lei fal- 
cea lucrul porumbului; 12 lei secerea, 
16 coasa. Proprietarii ridică necontenit 
preţul pămâtului și scad al muncei. 

Chestionar No. 7. 

- Chestiunea No. 29.—Dela anul 1864 
la 1883, se plătei de preprietari și a- 
rendaşi la locuitori: 25 lei 60 bani fal- 
cea de praşilă,19 lei falcea de secere, 
12 lei 80 bani falcea decoasă, 13 lei şi 
50 bani falcea arătură de primăvară şi 
toamnă, 1 leu şi 60 bani ziua cu carul 
cu boi, 65 bani ziua cu palmele şi 12 
lei luna la plug; iar dela anul 1883 şi 
"până astăzi, sau schimbat învoelile agri- 
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cole căci după cum se veds din contra- 
cetele ce se găsesc în archiva Primăriei, se 
plăteşte: 32 lei falcea de praşilă; 12-—16 
lei falcea de secere pusă în clăi, 13 lei 
falcea de coasă pusă în căpiţă, 16 lei 
ialcea arătură de primăvară şi toamnă, 
15 lei luna la plug, 2 lei ziua cu carul, 
un leu ziua cu palmele. 

Chestionar No. 14. 

Chestiunea No. 29. — ..Acum preţul 
muncei se plăteşte îndoit. 

Chestionar o. 28. 

Chestiunea No. 29.—Dela 1864—1871, 
un locuitor luă dela boer pământ de 
hrana cu un galben falcea, pentru care 
bani, făceă munci agricole socotit a 20 
parale prj. prășilă şi 10 parale prj. se- 
ceră; iar perechea de boi la imaş eră 
40 lei vechi şi 20 lei o vacă cu lapte, 
care bani se plăteau tot prin munci, 
Dela 1872 — 1885, falcea de pământ de 
hrană s'a ridicat la 35 lei, 24lei vă- 
ratul a 2 boi şi una zi cu carul şi 16 
lei una vacă; aceşti bani se plăteau 
parte prin bani și parte prin munci, so- 
cotit a 50 bani prj. prăşilă şi 20 bani 
pr). seceră. Dela 1885 până astăzi, sau 
ridicat dela 40 la 60 lei falcea pământ, 
şi dela 35—40 lei perechea de boi de 
vărat, dela 16—24 lei vaca de vărat şi 
dela 1 leu până la 2 lei, oaia. Aceşti 
bani se plătesc după înprejurări şi mai 
mult prin munci agricole şi anume: pra- 
şila 50 b. prj., secera 20 b., pri. coasă 
25 b. pri, ziua cu carul dela 2 iei 50 b. 
până la 4 lei şi dela 1—2 lei ziua cu 
palmele, iar arătura dela 16—20 lei fal- 
cea și câte odată 24 lei, 

Judeţul Tutova. 

Chestionar No. 8. 

Chestiunea No. 22. — Depinde după anotimp şi producţiune, totuși, se ob- servă o plată mai bună ca acum 10 
sau 20 ani. 

Chestionar o. 17, 

Chestiunea XWo. 22—Munca câmpului „astăzi se plăteşte mult mai prost ca în
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trecut. Astfel: ziua de primăvară şi. 
toamnă se plăteşte 50 bani; iar vara 1 leu. 
Ziua cu carul la snopi 2,50, falcea de 
seceră 14 lei, falcea de prășşit de? ori 
şi cules 32 lei, și de arat, semănat şi 
grăpat 12 lei, fără tain. 

Chestionar No. 2. 

Chestiunea No. 23.—Lucrări agricole 
de prăşilă, seceră şi coasă pentru bani 
sau pentru preţul arenzei locurilor de 
cultură, precum şi arătură şi chirie, — 

ajuns până la 60 şi 70 lei, preţul mun- 
cei a diminuat decât cele din trecut, de 
oare ce, de câţiva ani, proprietarii au în- 

„ceput a exploată moşiile cu maşina pen- 

socotite a 40 lei falcea şi tain, pentru bani, - 
la prăşit;—16 lei falcea la coasă și tain,— 
16 lei falcea arătură şi tain şi 80 bani 
hectolitrul cereale de transportat la gara 
Bârlad—ecale de 45 kilometri, — iar pen- 
tru arenda locurilor nu se dă tain. 

Chestiunea No. 25. — Se obişnuește 
lucrul la parte aşă: proprietarul ră- 
zăș, pentru pământia:/, din producte, 
iar lucrătorul pentru sămânță şi lucru 
ia :/.—Dijmă nu există. 

Chestionar No. 43, 

Chestiunea No. 23. — La o falce pă- 
mânt de cultură, se fac 100 prăjini a- 
rătură, brazde 1/, în primăvară şi 1/, 
în toamnă pentru 20 lei, 40 hectolitri 
transport 10 lei, 8 cară popuşoiu căraţi 
la coșer 6 lei, iar bani, la ridicarea re- 
coltei 14 lei. 

Hectarul de praşă 22 lei. 
> » secerel]l lei. 

Chestionar o. 23. 

Chestiunea No. 24. — Locuitorii se 
obligă numai pentru bani. Iau bani pen- 
tru a face munci agricole în timpul 

- verei. 

Chestionar No. 49. 

Chestiunea No. 29. — Invoelile agri- 
cole, dela 1864 şi până astăzi, erau cu 
preţ mai avantagios pentru locuitor, lo- 
curile de hrană şi imaşurile erau mai 
eftine, muncile se plăteau mai bine, apoi, 
treptat, cu timpul, imaşurile pentru vite 

„şi locurile de hrană au început a se 
scumpi încât, dacă pe la 1864 se dădeă în 
arendă falcea de lot cu 20 lei, astăzi a 

tru arat, cosit; prăşitul se face parte cu 
plugul, treerul cu maşina, de asemenea 
și Dătutul porumbului. 

Judeţul Tecuciu. 

Chestionar No. 1. 

Chestiunea No. 22. — Nu se plăteşte 
mai bine. 

" Chestionar Ao. 17, 

Chestiunea No. 22.—In timpul de fa- 
ță, găsim că se plătește cu mult mai bine 
munca câmpului, ca acum 10 sau 20 ani 
în urmă, 

Chestionar No. 22, 

Chestiunea No. 22.—Găsim că în pre- 
zent munca câmpului se plăteşte mai 
prost. In urmă cu 10 — 20 ani, să plă- 
teă falcea de seceră 40—45 lei, iar as- 
tăzi, la cea mai mare nevoie, când să 
scutură pâinea, 20—25 lei falcea. 

Chestionar No. 2. 

Chestiunea o. 23.—In bani, 60 — 80 
lei îalcea, iar în analog, 50 prăjini ară- 
tură, 40 prăjini prăşilă de două ori, re- 
colta culeasă, dusă la locul destinat Şi 
40 prăjini secere, cărat la şură de fie- 
care falce. 

Județul Covurluiu. 

Chestionar No. 6. 

Chestiunea No. 22.—Munca câmpului, 
în comparaţie cu 10—20 ani în urmă, 
se plăteşte mai bine. Preţul muncei an- 
gajate din timpul ernei este mai mic, faţă 
cu angajamentul în toiul muncei. 

Chestionar No. 8. 

Chestiunea No. 23. — Primesc bani 
pentru a face munci. In timpul ernei 
primesc bani și popuşoi de hrană, în- 
voinbu-se a face munci în vară de.ex. 
1.43 arii de praşe se plăteşte 40 lei, 
1,43 arii de seceră se plăteşte 20 lei, 
1,43 arii de arătură se plăteşte 16 lei,
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MUNTENIA 

a) Regiunea muntoasă, 

Județul R.-Sărat 

Chestionar No. 52 

Chestiunea Wo. 22—Nu se plătesc mai bine, căci, pe când acum 10-90 ani, se plăteă ziua cu braţele 3 pân la 4 lei, în timpul de faţă, abiă se plăteşte ziua cu palmele 1,50—2 lei. 

Chestionar No. 39 

Chestiunea No. 23.— Mai bine se plăteă în trecut ca în prezent, căci se plăteă de arat 1 pogon cu câte 8—9 iei, de secerat 12, de prăşit şi cules câte 22—94 lei pogonul, pe când în prezent se plă- teşte cu câte 5 lei pog. arat, câte 6 lei pog. de seceră şi 15-—90 lei pogonul de prășilă, cules și cărat la leasă. 

Județul Buzău. 

Chestionar No. 107, 
Chestiunea No. 37.—La 100 de lei, 

pogoane numai arate sau secerate,. 

9 - 

Judeţul Prahova 

Chestionar No. 3 

Chestiunea No. 22—Tot ca în tim- 
purile trecute, însă acum: 20 ani aram 
pogonul cu 12 lei, pe când azi îl arăm 
cu 5 lei. Aceste munci, făcute la arendaş. 

Chestionar No. 94, 

Chestiunea Wo. 80.— Se pune câte 
5—25 pogoane la arendaş și în timp de 
secetă, rămân încărcaţi cu munca către 
arendaş, și nu se 'aleg aproape nimic 
cu producte. 

Judeţul Argeş 

Chestionar No. 3 

Chestiunea No. 29.—Mai înainte, con- 
diţiunile nu erau așă de apăsătoare 
ca azi..,. Oamenii erau mai bine me- 
najaţi de arendași şi trăiau bine, nu 
duceau grije de sărăcie ; astăzi, ţăranul, 
pe lângă coliba sa, nu mai vede nimic, 

Chestionar No. 112 . 

Chestiunea No. 80.—In privinţa mun- 
cilor agricole, sunt prea împovărătoare; 
lipsa izlazurilor de vite, lipsa pazei de 
zi şi de noapte care în timpul muncii 
se face cu greu de locuitori, fiind obo- 
siți de muncă şi parte duşi în alte lo- 
calități. 

b) Regiunea şeasă, 

Județul Brăila 

Chestionar No. 41. 
Chestiunea No. 22—-Nu, Din cauză 

că în prezent seceratul recoltelor pă- 
ioase se face cu secerătoare trasă de 
boi şi se plăteşte de fiecare pogon câte 
doi lei bani 50 şi în trecut se făcea cu 
coasa, de mână, şi se..plăteă până la 6 
lei snopul, şi celelalte munci se plătese 
tot ca în trecut. 

Județul Ialomița 

Chestionar No. 48 

Chestiunea No. 22.— Nici cum ; e a- 
proape aceeaşi, dacă nu mai scăzută, 
Țăranul, neajungându-se din toamnă în 
vară, e nevoit să-și vândă, pe ce apă 
nu curge, de cu iarnă, munca braţelor 
sale. Mare parte lucrează pentru plata 
datoriilor din anii trecuţi. Lucrătorii 
străini, ce vin vremelnic prin meleaguri, 
sunt şi ei nevoiţi să lucreze pe ce li se 
plăteşte, arendașul neavând mai la urmă 
nevoe de brațe, decât la maşină şi 
pentru a termină mai înainte. Iată dar 
preţul muncii scăzut. 

Chestionar Afo. 19. 

Chestiunea o. 837.--Lei 6 pe pogon 
tăiat şi legat, pentru bani luaţi din iarnă. 

“Județul Ilfov. 

Chestionar No. 47, 

Chestiunea No. 25. — Puțin mai bine 
ca în trecut. Totuşi, preţul variază după 
abondenţa recoltei, între un leu şi doi 
lei ziua de muncă. Se înţelege că se 
dă muncitorului și rachiu şi mâncare. 
Când lucrează cu claia ori cu pogonul, 
('/. hect.) se cere obişnuita oca (litru) de 
rachiu (basamac): spirt eu apă şi îndulcit,



Chestionar Ho. 38, 

Chestiunea No. 29—Cele mai vechi 
contracte agricole s'au găsit din anul 
1872. Pentru mai multă claritate se arată 
în genere condiţiunile din acel an şi 
apoi din anii 1880, 1890 și 1900, din ze- 
ce în zece ani, când s'au făcut modifi- 
cări mai însemnate în învoeli. 

Anul 1872. Dijma âin trei una şi că- 
rat, apoi o zi cu carul de nume şi la5. 
pogoane de muncă,un pogon arat, se- 
mănat şi grăpat. Se mai da de nume 
câte un pui de găină. Din coceni şi do- 
vleci, nu se da dijmă decât numai pa- 
tru trăgători de ştuleţi. Pentru fiecare 
pogon de pepeni se da 45 lei vechi. 
Pentru vitele de jug se plăteă,ca er- 
bărit, 10 lei vechi de pereche şi una zi 
cu carul de nume. Pentru fiecare oaie 
câte 2 lei vechi. Anul 1880: a) Claia 
un leu vechi și 20 parale şi alimente 
trebuincioase : pe zi, una oca mălai, 
una litră legume de fiecare nume şi la 
6 clăi una oca rachiu. b) Pentru fiecare 
pogon de seceră lei noi zece, 1 ocara. 
chiu, 6 oca mălai şi una oca legume. 
c) Ziua cu carul lei 3, fără altceva; d) 
Pentru un pogon de arătură ogor sau 
arat, semănat şi grăpat lei 8, fără alt 
nimic. Anul 1890. Peutru fiecare claie 
60 bani, pogonul de seceră lei 8, 100 
dramuri mălai pentru fiecare, sau 6 kgr. 
mălai de pogon şi o ocă de rachiu la 
5 clăi; iar de pogon 2 ocă. 

Anul 1900. Pentru fiecare clae 80 bani 
fără nutriment. Pentru un pogon de 
seceră lei 7; 5 ocă malai, una oca le- 
gume şi una ocâ rachiu. 

Chestionar No. 17. 

Chestiunea No. 40—In timpul mun- 
cei, când se îmbolnăvește vre-un mun- 
citor, nu din cauza muncii, nu i se dă 
nici un ajutor. In caz de nenorocire, lu- 
crătorii dela maşina de treerat sunt asi- 
guraţi contra accidentelor. . 

Județul Telorman. 

Chestionar No. 42. 

Chestiunea Xo. 22—In timpul de fa- 
ță, în comparaţie cu trecutul, este foarte 

greu. Ziua de muncă cu mâinile, în tim- 
pul de faţă, cel mai scump este 1 leu 
50 b. în trecut se plăteă cu mâinile 3 
lei. Cu carul în timpul de faţă se plă- 
teşte trei lei, iar în trecut se plătea 
până la 7 lei. 

Chestionar No. 98. 

Chestiunea No. 22. — In comparaţie, 
e mai bine plătită munca câmpului azi 
ca acum 10 şi 20 ani, dar învoelile fiind 
ridicate cu peste 60%, ca atunci şi cum 
toată munca se plăteşte numai prin pă- 
mânt, azi e cu 1/, mai eftină. 

Chestionar No. 17. 

Chestiunea No. 22.— Munca, faţă de 
trecut, se plătește mai prost, de oarece 
acum 10-—20 ani, chila de grâu se vindeă 
până la 100 lei,iar azi abiă până la 70 
lei şi de multe ori şi mai scăzut. 

Chestiunea No. 25.—In parte şi alte * 
munci la cleatţă. 

Chestiunea No. 26.—0O zi cu mânile 
de pogon şi una baniţă de drugi. 

Judeţul Oltu. 

Chestionar No. 18. 

Chestiunea No. 23. — Invoelile agri- 
cole, obişnuite aici în timpul de faţă 
între arendaşi şi ţărani, sunt: de fiecare 
vită mare 2 lei şi de cea măruntă 50 
bani, o litră de brânză de fiecare mân- 
zare, 1 leu de pore, câte o zi lucru cu 
căruţa, ori câte o zi de lucru cu mâinile, 
fără plată; erbăritul să achită în muncă, 
socotit: ziua cu carul şi boi lei trei, ziua 
cu mâinile lei unul. porumbul arat şi 
semânat lei 5, seceratul lei 5, ogorul 4 
şi răriţatul lei 2. Mieii se vor socoti 2 
unul; doi boi se vor scuti de erbărit. 

OLTENIA 

Județul Vâlcea. 

Chestionar No. 62. 

Chestiunea No. 22. — Faţă de trecut, 
este o urcare de 30%,
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"TABELA STATISTICĂ No. 13, 
1. Preţul muncii la prăşit, pe zi de lucru, 
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şi aici preţurile în maximum, arătat la preţul alimentelor căci, făcând calculele pe următoarele medii cari nu pot există în realitate sub nici un cuvânt și îndepărtă de adevăratele preţuri care se obișnuese,. 
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“TABELA STATISTICĂ No. 44. 
2. Prețul muncii la secerat, pe zi de lucru. 
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| | Putna . . ..[3,00]1,00 os 3.00J0,80 0,40,1,000,60/0,40||. pamboviţa. [2,00]1,0010,80'1,60l0,80 0, sp 0, 80|0,60|0,40 | | | | Doronoiu . [2,50|1,00l0 so) ;50,1,09,0,80,0,80/0,50/0,50)[| aruscel . . [2,00]1,00 0,60,2,00]1,00/0,50,1,00/0,70[0,40 
| 

leo Botoşani . [2001150 0a0 00 1,50[0;80 0,8010,5010,50/]| Amges . . . [250l1,00 0,50.2,50|1,0010,50 2,0010,50 o20 i | ” 
| 

Iaşi... [2,50[1,50 100,200 1.501,00, 1 „,0010,80|,50!|| Brăila 6,00|2,00 oa ea 1,50/1,2u[1,80]1,00 sal 
Roman 2,00] 1,C0/0,7 10,1,20 0,$0/0, co o „80/0,60|0,40 Ialomiţa 3,00|2,00]1 ,00, 200 1,50 1,00/1,80 1,00 ii i 

i |  Vasluiu .„ [2,00Ț1,0010,60:1,50]1,00]o,6o) ' „£0/0,70]0,50/]| ntov 5,00|2,00!0, i 2.50|1,50]0,50'1,4010,z0 se ! 

 Pălciu * 2,50]1,50 100,200 1,00|0, n 1,00/1,0010.50]|. vlaşca 3,00|2,00|1 iolazol 1,50/1,00.2,00|1,00|0,25 | | | . 'Futova 2,00/1.00.0, 80, 1,20|1,00|0,50 p, 80|0,60|0,50/]| "Teleorman. |5,0012,00 100 3,002,0010,70.2,00|1,00 oz | 
| "pecuciu . . [2,00]1,00[1,00:1,50 1,00/0,0 so 9%,60j0,40|jl os ., 3,00/2,00 60.30 1,50/1,001,50|0,80|0,50 
| | 

| | | " Covurluiu . [3.00[1,50[1,00,2,00[1,50|0,75'1,251,00/0,50 | | i | 
| 

: 
t - 

- - 
Oltenia ?[1+50[1.0010,50,1,5010,80]0,50,0;8010,5010,33 apa 113.00 | 1.00 | | “na 1[2:50l2'00 100 2,50]1.5010,75'2:00]1,0010/50/||  Dobrosea ![5i00l,0o vea 1,50|1,00.1'50|1,00 os ia „| | | . 

| Vâlcea 1,501,00 oaza 1,00|0,50 0.£010,50]0,5)]| 'rulcea 3,00|2,00J1,00 2,00[1,50 1 1,00]1,00 că 
Gorj 2,00|1,00 oapo 0,80 i 1,00/0,60/0,50|| Constanţa . [5,00[2,00 100,20 1,50/1,00/1,50|1,00]0,50 

| 

i Mehedinţi . [2,00 1,50|1,00.2,001,00[0,50/1,5010,7010,50 

| Dolj 2,00[1,50/0,80,2,00|1,00 070 2,0010.70|0,50 
| | | zl Tara într | 1,20J1,00,0,50,1,00,0,80/0,10,0,8010,5010, 20 
» Romanați . [2,50/2,00/1,00;2,50]1,50l0, 7541,50Ț1,00j0,35/]| tara într-4[6/00j200lș; 00; 3,00/2,00/1.20/ 2.00 1.0010;75) i 

i 1 i 
ii : | 4  
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TABELA STATISTICĂ No. 15. 
3.. Preţul muncii la maşină, pe zi de lucru. 
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        Tutova + + [2,00]1,50]0,60'2,00/1,00/0,80     
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P   Mehedinţi . (2,0100 0,80/2,00[1,00|0,50.2,00|1,00/0,50 : | 
Dolj ... 2,00[1,5011,00/1,80|1,00|0,50/1,5 

| [> . Tara într ( 1,50|1,00.0,50,1,20.0,80 0,40,0,7010,50/0,30 Romanați . [2,80/1,5011,00 2,90[1,00|0,75.2,00/0,50|0,35 i * 114 00J2 '00|1 1.20 3, 00/1,69/1,00 3,00j1, seaca 
| (N | 

      | 
| 
| 
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TABELA STATISTICĂ No. 16. 
4. Prețul muncii la cosit, pe zi de lucru. 

        
  

  

    

  

  

  

  

      

  

Preţul muncii la cosit Prețul muncii la cosit 
| REGIUNEA Bărbaţi REGIUNEA parai 

| JUDEȚELE 
JUDEȚELE maxim, obişnuit minim. maxim. | obişnuit | minim. | 

Moldova . 3 200 100 0.80 Muntenia . | 2.00 120 90 

" Suceava .. 2,00 |: 1,50 1,00 R-Sărat .... 4,00 2,00 1,00 

| teama i. 2,50 1,50 1,00 Buzău ..... 2,680 1.50 1,00 

! Bacău PR 2,00 . 1,00 . 0,50 Prahova .... 2,00 1,50 1,00 

“Putna .....| 3,00 1,50 1.00, (|| Dâmboviţa. . „| 2,00 1,50 | 0,80 
! Dorohoi E 2,00 1,50 1,00 Muscei . . ..., 2,00 1,20 0,80 

Botoşani ... 2,00 1,50 0,50 Argeș | 3,00 1,59 0,50 

laşi... 2,50 1,50 1,00 Brăila ,..., 3,00 2,00 1,00 

Roman. .... 2,00 1,50 . 1,00 Ialomiţa ..., 3.00 2,00 1,20 

 Yasluiu 2,00 1,50 100 | ntov. .... 300 | 200 | 100 
| Fălciu ...., 2.50 2.00 1,00 Vlaşea ...., '2,50 2.00 1,00 
 mPutova n... 2,00 1,50 1,00 Teleorman . . .| 3,00 2,00 1,00 

| ecua i | 3,00 1,50 | 1.00 Ok ...,.., 2,50 1,50 |: 1,00 
Covurluiu ... 3,00 2,00 1,00 

Oltenia. . 25 100 50 Dobrogea 4,00 2,00 1,50 
Vâlcea ....,. 1,50 1,00. 0,50 Tulcea ...., 4,00 2,00 1.50 

Gorj î e .. » 2,00 1,00: 0 80 Constanţa , . 4,00 2,00 1,50 

 atenedinţi . 2,00 1,00 0,50 

|Doij ee | 2450 2.00 1,00 | | 
Romanați .. . "2,50 200 1,00 Țara întreagă . 00 200 i                              
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TABELA STATISTICĂ No. 17, 
5. Prețul muncii la arat, culesul grâului şi alte lucrări.       
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TABELA GRAFICĂ No XI 
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TABELA GRAFICĂ No. XIV 

    

    

Pr
eţ
ul
 

mu
nc
ii
 

la
 
ma
şi
nă
, 

F
e
m
e
i
!
 

Co
pi
i 

Pr
eţ
ul
 

mu
nc
i!
 

la 
co
si
t.
 

d) 

Bă
rb
aţ
i 

        

Scara 

  

Min, 

- FIR — Max. „a | : — 9». 
c) - Min a. , | 

F. = —— Max Cosit Maximum 4007 5 9 — Obişnuit 
—— Min. 3,50 Mas Minimum 

3004 Cc. (o. 
za 2,50- Min. 

a . 

8 200] 
»=I 

m 1,50-imaâx, 
10010 ID 

1cml==1 Leu 

    

      

  

  

i 

„Max. 400 

3 
i 
A 

LI 
- | i 

.. ki — rr — 2 h00. si >= —. Min] 

  

    

  

  

    

  
  

  

  

  

  

  

  

Ba
că
u.
 

.         S
u
c
e
a
v
a
 

N
e
a
m
ţ
u
 

P
u
t
n
a
 

| 

D
o
r
o
h
o
i
u
 

  Bo
to
şa
ni
 

    Ia
şi
 

  R
o
m
a
n
 

  Va
sl
ui
u 

  Fă
lc
iu
 

  T
u
t
o
v
a
 

  T
e
c
u
c
i
u
 

  C
o
v
u
r
l
u
i
u
 

  R.
-S

ăr
at

 

  B
u
z
ă
u
 

  P
r
a
h
o
v
a
.
.
.
 

  D
â
m
b
o
v
i
ţ
a
 

M
u
ş
c
e
l
 

  A
r
g
e
ş
 

..
 

  Br
ăi
la
 

  la
lo
mi
ţa
 

  Il
fo
v 

Vl
aș
ca
 

    T
e
l
e
o
r
m
a
n
 

  Ol
t   V
â
l
c
e
a
 

  -G
or
j 

    M
e
h
e
d
i
n
ţ
i
 

Do
lj
 

  

  
R
o
m
a
n
a
ț
i
 

Co
ns
ta
nț
a       T

u
l
c
e
a
 
a
a
 

    
    INST. CAROL COBL Ş1%% 10N ST RASIDESCV. 

   



  

101 

b) Invoelele agricole. 

„Legenda învoelelor agricole, înainte de 1864, glăsuește că arai unde | voiai, fără să dai dijmă, când țelina eră, ruptă pentru prima, dată, iar dacă arătura se făceă întrun pământ care a mai fost muncit, atunci se da şi dijmă, din zece una, iar vitele pășteau în libertate, pe toată moşia, 
Probabil însă că în Moldova, dijma s'a reintrodus mai târziu; obișnuit, învoelile, atât pentru muncă cât şi pentru pământ, se făceau acolo în bani: 
„La început, când locuitorii luau pământ dela proprietari şi arendași, plăteau câte un galben falcea, fără a mai face muncă; iar pentru cei cari luau "- bani, condițiunile erau astfel: luă un locuitor 10 galbeni să-i plătească în 

cinci ani şi se numiă un pont. Invoelele erau astfel: pontașul să facă în 
fiecare an una falce de prașă și două fălci secere, în toate condițiunile și, 
făcând aceste munci regulat în acei cinci ani, achită, pontul Și scăpă de 
acei zece galbeni“. 

Ponturile au încetat cam pe la 1876, însă rămășiți din ponturi s'au executat până la 1880. 
Dela 1872, învoelele agricole se făceau pe câte cinci ani, până la, 1882, când legea a fost modificată astfel, ca învoelele să nu fie făcute decât pe doi ani. Se mai constată că de pe la 1872 încouce, nu se mai fae învoeli agricole în mod solidar, cum se obișnuiau înainte. lată ce ni se serie în această privință: „cei răi de muncă și leneși nu se mai căpătuiau, silindu-i nevoia să se facă harnici și buni muncitori ca să încapă la zapis în solidar, să ia și ei“, 

După cum se vede, în trecut, sătenii noștri agricultori, par a fi fost organizaţi după modelul corporațiunilor. In această organizare trebuește cercetată, credem, și origina obștiilor sătești, care la noi par de origină, mai veche, cel puţin în partea nordică a Moldovei, unde se găsesc urme de închirieri și cumpărări de terenuri în comun. o | La 1893, promulgându-se legea de angajamente agricole, ca învoelele „Să nu se mai facă decât pe un an, pentru bani, pământuri pentru hrană Și imașuri pentru vite, s'a, făcut un pas înainte: săteanul nu mai rămâne dator la proprietar sau la arendaș cu sume mari. | 
Invoelele agricole, cu toate acestea, devenind din ce în ce mai arele, au silit pe săteni să se angajeze la o mai mare întindere de cultură, con- tribuind ca cei ce nau de loc pământ să nu mai poată luă, pământuri în arendă. Faptul se constată mai cu seamă în judeţele de șes ale Munte- niei. Acestei tendinţe a sătenilor mai chiaburi, se opune azi interesul pro- prietarilor și arendașilor de a cultivă cât mai mult teren pe socoteala lor proprie, cum S'a arat,
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Din această cauză, mai cu seamă, învoelele agricole sunt foarte res- trâuse. Din cei 1.163.900 capi de familie, numai 404.925 au făcut învoeli agricole în 1905, adică 34,8%/,. Se constată că cele mai multe învoeli se fac în Muntenia (39,8%) şi Moldova, (36,8%); mai puţine în Oltenia (28,2%. și foarte puţine in Dobrogea (4,4%). 
| Invoelele agricole sunt foarte variate. 

1. Invoelele în bani, pentru muncă. Acest fel de invoeală se practică, pe O scară întinsă în trecut și mai cu seamă în Moldova. In acest fel de în-. voeli, locuitorii se obligă a face munci agricole în timpul verei pentru banii luaţi de cu iarnă. Ele se făceau, în trecut, pe timp îndelungat, după cum sa arătat mai sus. Un primar din jud. Dorohoiu ne spune: »După împroprietărirea sătenilor din 1864, locuitorii, fiind lipsiţi din cauza unei secete: ce .eră pe atunci, au fost. nevoiţi a luă bani dela pro- prietari pentru cumpărare de.hrană, obligându-se în schimb a lucră timp de 11 ani pe moșie, la orice soiu de lucru. Acest lucru eră calculat astfel: 50 de bani prăjina de. prășilă, 20 lei falcea de secere și 20 lei falcea de cosit, adunat și clădit fânul; adică cu acelaș preţ cu „care se lucrează și astăzi“. Dacă acest fel de învoeli a fost foarte răspândit în trecut, pentru pre- zent, în afară de dispoziţiunile legei (care se puteau înlătură, întrucât ceea, ce leagă azi pe sătean de arendaș nu sunt dispoziţiunile din contracte, ci teama de a nu mai fi învoit pe viitor), —arendaşii și-au dat seamă că fă- când angajamente de :cu iarnă, sunt desavantanjaţi, astfel că au căutat să le schimbe; plătind munca, săteanului atunci când se face, sau chiar în urmă, când arendașul și-a vândut productele; cu toate acestea, acest fel de în- voeli se practică şi azi, însă pierzând mult din generalitatea lor de odinioară. 2. Iuvoelele în bani pentru pământ. Acest fel de învoeală — poate cel mai echitabil—se practică, pe o scară foarte mică, deşi adeseaori sătenii din Moldova preferă să dea. atât cât li se cere, acolo unde lipsa de pământ e mai simțită. Preţul arendării variază foarte mult, după cum s'a văzut la prețul pământului. a 
„Un alt fel de învoială a, închirierii de pământ, e plata în maci, în loc de buni; care nu e decât.0 variantă a învoelilor în bani pentru pământ şi care se practică foarte mult, întru cât 'acest fel de învoială, nu numai că asigură arendașului braţele de care are nevoe.la munci, dar prin el, preţul muncii revine neasemănat de ieftin. Pentru pământ, socotit a 32 lei falcea, se fac, spre pildă, muncile următoare: 10 prăjini prășilă, 40 prăjini secere, 40 prăjini arat, 4 zile cu carul, şi 90 prăjini boronit, care munci, în realitate, fac mai mult de 32 lei. | 
„Tot o variantă este și plata pământului jumătate în bani și jumă- tate în muncă, 

E
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3. Dijma cu variantele ei: „Oamenii bătrâni spun că acum 40-50 
de ani, se puneau cu plugul unde vreau și plăteau dijmă din zece și două- 
sprezece, una“. Invoelile prin dijmă, se practică in 1912 comune cu va- 
riaţia: din zece, una și muncă, până la patru din cinci; obişnuite fiind 
din trei, două, și din patru, trei, Dijma se practică mai cu seamă în Mun- 
tenia (10-12 comune) şi în Oltenia (626 comune). In judeţele muntoase ale Mol: 
dovei, ea nu se practică aproape de loc. In Dobrogea de asemenea prea puţin. 

a) Dijma simplă nu mai există decât în câteva comune din judeţul Con- 
tanţa unde se ia din trei, una, fără alte învoeli; în 'Tulcea şi Vâlcea unde 
se ia din două, una; şi în sfârșit într'o comună din R.-Sărat, unde se ia 
patru din cinci părți. | 

b) Dijma și bani, cu variantele: dijmă, bani și producte; dijmă, baui 
și transport; dijmă, bani, producle și transport. Acest fel de învoială e 
de asemenea iară. Iată evoluţia acestui fel de dijmă întro comună din 
judeţul Covurluiu. Pe la 1861 eră dijma simplă, din zece, una; pe la 1870 
din opt, una; la 1878 din 'cinei, una; la 1880 din cinci, două; la 1886 din 
cinci, două și zece lei de falce; în 1890 din cinci, două şi 20 lei la falce. 
Cum în acea comună falcea se închiriază cu 80 lei, în 1905 pe sătean: 
l-a costat 81 lei—făcând calcule asupra productelor ce-i revin. | 

c) Dijmă împovorată cu muncă este cea, mai practicată, mai cu seamă 
în Muntenia şi Oltenia. Obișnuit, se ia una, și una din produse, învoitul 
făcând pe deasupra 40 prăjini sece ă, o zi cu carul, dând un pui de găină 
și un leu pentru păzitul țarinei. 

4. Rușfetul cu variantele lui. «Pe măsură ce populaţia a crescut, iar, 
mijloacele de producţiune sau perfecționat, învoiala cu dijmă a început; 
să dispară şi s'a înlocuit cu munca în resfet». Munca în rușfet, în Moldova 
muncă prin analoghie, iar în Oltenia muncă la tarlă a intrat în uz cam 
intre 1880 'și 1882. (Rușfetul, cu înţeleşul schimbat, înseamnă: cât pă- 
mânt se dă săteanului, tot atât muncește şi el arendașului în muncă de- 
finitivă, însă pe ogor aparte; totuși, în unele judeţe înţelesul cuvântului 
rușfet a rămas cel vechiu de: adaose peste învoială). | a 

Dușfet și bani; vușfet, bani şi producte ; rușfel, bani și transport; rutș- 
fet, bani, producte și transport, se obisnuese foarte rar; în schimb, ”ușfet și 
muncă, rușfet, mamncă şi producte, rușfet, maică şi transport, rușfet, muncă, 
producte și transpori, predomină, mai toate învoelile agricole din Muntenia. 

5. Invoelile, mizle: a) dijmă și rușfet, cu variantele: dijmă, rușțet și 
producte; dijmă, vușfet și transport; dijmă, rușfet, producle și transport 

"se obișnuese în multe părți ; b) dijmă, rușfet și muncă cu variantele : dijmă, 
rușfet, muncă şi producle; dijmă, rușfet, muncă și transport, dijmă, rușfet, 
muncă, producie și transport; se întrebuinţează mai cu seamă în Muntenia; 
c) dijmă, rușfet și bani cu variantele lor sunt foarte puţin practicate ;



104 

  

d) dijmă, rușfel, muncă şi Dani cu adaose de producte și transport sunt ceva mai mult practicate ca dijmă, rușfet și Dani. 
In general, se poate spune că învoelile agricole sunt foarte împovo- rătoare. Ceea ce le face însă ca pe alocuri să fie în adevăr insuportabile, sunt restricţiunile cari se mai adaogă, nerespectarea legilor de către aren- dași mai cu seamă, Și chiar de către autorităţile comunale. Ar mai fi de adăogat camăta care se practică prin ele, dar despre aceasta se va vorbi mai la urmă. Ingreuiarea învoelilor se da 

mânt de cultură și exploatărei în 
sei de păşunat, în al doilea rând. 

torește în primul rând lipsei de pă- 
mare a moșiilor; se mai datorește lip- 

Extrase din chestionare: 
| MOLDOVA 

2) Regiunea, muntoasă. 

Județul Suceava. 

Chestionar AO. 44, 

Chestiunea Wo. 23.—Arendaşii plătesc 48 lei falcea de păpușoi.pus în coşare şi 20 lei falcea de seceră 
Şi dacă sătenii au cumpărături de pă- mânt, nu au voie a-și lucră cumpără- turile, până mai întâi nu fac muncile la cari sunt angajaţi. Cumpărăturile de pă- mânt nu se dau locuitorilor, dacă nu se obl'gă a face diferite munci agricole. „Vite de orice soi nu se primesc la suhat, dacă nu:se achită O.parte din costul văratului prin munci. 

Chestionar 'A'o.. 10 

Chestiunea No.29—Erau « boerescu- rile», atunci munca eră pentru pământț. După desfiinţarea boerescului, învoelile agricole se făceau fără multe forme. Pro- pietarul însemnă întrun registru pe. toţi sătenii angagaţi ; ţăranul execută totul până la moarte. Dela aplicarea legei tocmelilor agricole, se fac angajamente formale, însă aceste pare că mai mulţ „ înglodează pe ţăran, gândindu-ne la a- rendașul ovreu ori chiar și român care nu are alt scop decât de îmbogăţire prin specularea ţăranului. "Țăranul nu ştie ni- „mic despre legea toemelilor agricole. . 
Județul Neamţ. 

- Chestionam NO. 38. 

„. Chestiunea No. 80. — Faţă de săteni, 
se simte nevoie de modificarea “legii 

„tocmelelor 

cile atât la 

pusă în girezi. 

agricole, fiind prea aspră 
legea în vigoare, neputând a-şi face şi 
ei la timp prăşila, secera ete., ar fi bine 
dacă guvernul-ar luă măsuri a fi pre- 
țurile uniforme în întreaga ţară, căci 
atunci se vor face mai cu înlesnire, mun- . 

proprietar şi arendaș, cât şi: 
la locuitori. 

Județul Bacău. 

Chestionar No. 26. 

Chestiunea No. 23—Im schimbul pă- mântului arendat, se obligă a munci 
“tot aceeaş porţiune, pe moşia boerească. 

Chestionar o. 80, . 

Chestiunea No. 23—Invoelile agricole 
se plătesc în bani, conform preţurilor 
fixate de consiliul judeţean. 

Chestionar o. 23, 

Chestiunea o. 23. — Invoelile între 
proprietari şi ţărani se fac pentru aren- 
dare de pământ și păşunare de vite 
şi se plătesc :/, în bani, 1, în munca 
câmpului. - , 

Chestionar No, 14. 
Chestiunea No. 23. — Se obişnuesc -a se face învoeli agricole pe bani şi pe 

muncă. : 

Chestionar No. +44, 
Chestiunea No. 23. — Se învoesc a- 

munci pămănt arendașului în contul a- 
rendei pământului. Pentru 80 prăjini, 
fac 100 proprietarului.
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Toate lucrările proprietarilor se fac - în zile hotărîte, când locuitorii, chiar 
. dacă ar fi ocupați cu munca lor, trebue 

să o' lase şi să se apuce dea boierului. 

Chestionar No. -22, 

Chestiunea No. 29—Nu s'a făcut nici 
un contract, căci locuitorii nu sunt o- bişnuiţi a face munci agricole cu plată. 

Chestionar Io. 62. 

Chestiunea No. 29. — Şi mai înainte 
se făceau toi astfel învoelile în bani şi 
muncă, dar cu preţuri mai reduse şi 
angajamente mai mult verbale, decât 
scrise, 

Chestionar o. 59, 

Chestiunea o. 29—Inainte de 1864, 
„locuitorii dau proprietarilor moşiei, când 

tăiă porcul, limba acestuia, şi câte un 
muşchi, 50—60 ouă, la Paște, 2—3 pui 
de găină, iar după împroprietărire, au 
încetat aceste dări; se munceă drept 
preţ de arendă, la 100 prăjini, loe de 
hrană, câte 70— 75 prăjini la porumb 
suit la coșere, fără a mai da-alte clăci 
şi plocoane. - 

Prin urmare, mai uşoare (cu îndoit), 
crâu angajamentele în trecut, faţă cu 
cele 'de astăzi. ! , 

Chestionar o. 15 

Chestiunea o. 29.— După prima îm- 
proprietărire de la 1864, can aceleași 
învoeli s'au succedat, ca cele de azi. 

Inainte de 1864, locuitorii erau mai 
harnici, căci condiţiunile de a locui pe 
moşie, pe care li se dă pământ de hrană, 
fânaţ, suhat pentru vite și lemne din 
pădure, îi sili. să muncească cu hăr- 

"“nicie şi conştiincios. 
Acum însă, vegetează mulți, fără să vrea a munci, dacă au absolutul ne- cesar pentru hrană şt îmbrăcăminte; fie calitatea cum s'o întâmplă. 
Această stare morală, mă îndeamnă 

să mă îngrijesc de viitorul țării. 

Chestionar No. 28 
Chestiunea No. 29—Dela 1861 încoace, învoelile agricole între Proprietar şi 

sătean se făceau asttel: sătenii arau 

secere la falce, o zi 

unde voiau şi cât aveau necesitate, în schimb ei făceau: 1 pogon_de prăşilă, 1 de seceră şi un drum la Galaţi. Vitele toate aveau scutire a umblă pe imașul proprietarului, aveau drept la lemn de casă şi de focşila erbărit, pentru iarnă una falce şi dacă le mai trebuiau, li se 
mai da. 

Judeţul Putna. 

Chestionar No. 3. 

Chestiunea o. 23. — In timpul de 
faţă, învoiala agricolă este ca la falcea de pâmânt să facă: 40 prăjini arătură, 40 prăjini prăşilă de 2 ori, culese, curăţite şi cărate la coşare şi 40 prăjini de se- ceră cu carat la șuri. 

Chestionar No. G7. 

Chestiunea o. 23 — Din două, arate, semănate de locuitori cu toate ale lor, mai dau 5 lei la falce pe deasupra, un pui de găină, 'un dublu grăunţe, pen- 
tru jitari; iar acei ce nu au vite, tot din două, arate şi semănate de proprie tar, dar mai plătesc pentru arătură 20 lei la falce, sau o falce de secere, plus celelalte condiţii de mai sus, osebit -că partea proprietarului se duce totdeauna la coşarul proprietăţii. 

Chestionar No. 58, 

„Chestiunea Wo. 23. — Sunt în bani 
şi în dijmă, adică o falce a omului şi 
una a proprietarului, arat, semănat, pră- 
şit, cules, curăţat, pus la coş, ciocanii - 
aduşi la arie de om, cum Şi 10 prăjini 

cu „carul, și 1.pui 
de găină, plus 1 leu păzitul. 

Chestionar No. 7$. 
„ Chestiunea XWo. 23. — Din două. 
Chestiunea No. 26. — De fiecare po- 

gon, 12 prăjini secere, o zi cu carul cu 
două vite şi transportul a 12 saci-la 
staţia Hanu- Konaki, distanță 6 kilo- 
metri. : 

Chestiunea No. 27.—De fie care nume 
un leu, un pui de găină. 

| Chestionar XWo. 38. 

Chestiunea No. 28;— Pentru una falce, 
se face: 30—4V prăjini de păpușşoi, 60



106 

  

prăjini de secere. şi 6 zile cu carul sau cu. mâinile. : 

„Chestionar No. 4, | 
- Chestiunea No. 25. — Gu arătura să- teanului ŞI sămânţa, i se ia pe din două; cu arătura proprietarului sau arenda. Şului, se ia săteanului din 3, două. 

Chestionar No. 47. 

Chestiunea 270. 25,—Dacă arătura şi semănătura se fac de proprietar, se dă Va, iar dacă -muncile se fac de săteni 
pe :/.. " 

- Chestionar Ao. 14. 

Chestiunea No. 25, — Din trei, două părţi boierești şi una muncitorului, 

Cestionar No. 42, 

„ Chestiunea No. 25.—Din două. 
Chestiunea Do. 26.— 13 prăjini de seceră la fiecare pogon, o zi cu carul în. moşie şi o zi cu palmele. . 
Chestiunea No. 27. — 12 saci duşi la gară, dijma proprietarului sau arenda-. 

șului dusă la mașină, la armanul boeresc şi 2 pui de găină. Se anexează 3 căpii de contracte agricole. -. | 

= Cestionar No. 3. 

Chestiunea No. 25. —Din două;cu toate ale omului, plus se mai plătește de om, - încă 12 lei la falce, : 
Chestiunea No. 26.—40 prăjini secere, la falce. De 

Chestionar No, 54 
Chestiunea No. 25.—Dacă arătura şi 

semănătura este făcută de proprietar, atunci dijma este : 2 părţi ale proprie- tarului şi o parte a ţăranului. . 
Chestiunea o. 26.—Pe lângă dijmă, 

țăranul mai face boerului încă 15 pră- jini secere la 40 prăjini, luate cu dijmă, aceasta se numeşte analog. Când su- prafaţa de loc luat cu dijmă este o falce, 
atunci analogul este 30 prăjini secere. 

Chestiunea. No 27.—'Ţăranul mai dă proprietarului un pui de găină la falce sau la 40 prăjini; când nu dă puiul de găină, apoi dă 1 leu. | Se 

Chestionar o. 12 

Chestiunea No.25.—La porumb se ia 
din 2, una pentru proprietar şi la orz 
se ia tot din 2, , 

Chestiunea Vo. 26.— Două zile cu bra- 
țele şi o zi cu carul cu vitele la faleea 
de pământ în bani, iar'la dijmă i se 
mai dă să facă 20 prăjini de prăşilă sau 
seceră, după învoială. 

Chestiunea No. 27.—Un pui de găină 
la falee. - -. 

Chestionar o. 37, 

Chestiunea No. 25.—Pe din două, însă 
arătura şi sămânţa privesc pe locuitor, 
proprietarul oferind numai pământul. 

Chestiunea No. 26.— Se mai fac 50 
prăjini la falce, plus un pui de găină 
de nume, 5 kgr. fasole; dar aceasta nu 
se menţionează în contract, 

Chestionar o. 67, 

Chestiunea Jo. 29.— Dela 1864 până 
la 1899, a fost din trei, adică două gră- 
mezi ale omului şi o grămadă de po- 
puşoi a proprietarului şi o baniţă de 
fasole de fiecare plug. cu doi oameni, 
fără alte condițiuni, ciocanii şi orice re. 
coltă, toate ale om ului, iar dela 1899 până 
astăzi, întocmai acele arătate Ja artic. 
23—26. Ar fi de dorit ca și în prezent 
să se urmeze cu acele învoeli, de oare- 
ce, după modul cum se practică astăzi, 
populaţia săracă, fie oricât de bun tim- 
pul, tot nu e în stare a-şi face porumb 
pentru trebuinţele familiei. 

"Chestionar Xo. 73 

Chestiunea o. 80—De oare ce, când 
s'au împroprietărit la 1864, li s'a dat pă- 
mânt foarte puţin, aşă că astăzi, por- 
ţiunile rămase sunt cu totul insuficiente 
pentru hrana lor, Invoelile cu proprie- 
tarii şi arendaşii sunt aproape insupor- 
tabile, săteanul dă tot înapoi, în loc să 
progreseze. Din cauza aceasta, ne putând 
câştigă atât cât să-i satisfacă nevoile zil- 
nice, sau să-i mai rămână şi pentru anii 
de lipsă, au ajuns a nu se puteă ţine de 
angajamentele făcute între unii şi alţii.
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b) Regiunea deluroasă. 

Judeţul: Dorohoiu. 

Chestionar No. 7. 

Chestiunea No. 25.— Când învoiala e 
cudijmă,să ia din produse parte dreaptă, 
numai, în ce priveşte popuşoiul, i se dă 
ca parte dreaptă din ştiuleţi, iar stru- 
jenii îi ia toţi proprietarul, după în- 
treaga bucată de câmp cultivat. <— 

Chestiunea No. 26.—Pe lângă bani şi dijmă, locuitorii sunt obligaţi a face 
muncă la boer numai decât, scăzându- 
se, din costul banilor ce are de achitat, 
cel puţin câte 20 prăjini la falce. 

Chestionar o. 9, 

Chestiunea No. 24.—Nu se dă pământ în bani. Si Chestiunea No. 25.—Nu se dă pământ în dijmă. 

Chestionar Wo. 10, 

Chestiunea No. 29. — Caracterul în- voelilor agricole nu s'a. schimbat întru nimic dela 1864 şi până astăzi, decât nu- mai, pământul ce se dă pentru cultură 1o- cuitorilor, de marii proprietari şi aren- daşii de moșii, li se dă cu îndoit preţ ca în trecut și aceasta cam din anul 1890. 

„Chestionar Xo. 16. 

Chestiunea No.25.—Invoelile cu dijmă se fac numai la porumb. Proprietarul ară şi seamănă pământul şi-l dă locui- torilor să-l lucreze. Odată porumbul desfăcut, locuitorul împărţeşte cu pro- - prietarul numai cu ciucalăji nu şi cu strujenii, cari rămân proprietarului. Chestiunea No. 27. — Asemenea con- dițiuni nu se aud pe la noi. 

Chestionar No. 24, 

Chestiunea Xo. 26.— Când locuitorul ia pământ, este obligat să lucreze la o falce de pământ (cumpărătură), o falce 
de secere şi 20 prăjini cartofi prășilă, care lucru se scade din preţul: pămân- tului. Se 

Chestionar No. 28. 

„ Chestiunea IVo.29—Invoelile agricole 
erau cam tot cele de azi; însă pămân- 
tul era mai eftin și lucrui omului eră 
mai scump. 

Județul Botoşani. 

Chestionar o. 2, 

Chestiunea No. 29.—Invoelile agricole 
din nainte erau cu mult în favoarea 
proprietarului, astăzi însă e ceva mai 
bine, căci, în marginele posibilităţii, se 
împlinește câtuşi de puţin angajamen- 
tul, oamenii fiind cevă mai deschişi la 
minte. 

Chestionar No. 3. . 

Chestiunea No. 29.—Invoelile de mai 
nainte erau verbale, căci NU se găsese 
contracte dela 1861, însă tot în condi- 
țiunile de astăzi căci, pentru pământul 
ce primeau locuitorii, făceau munci a- 
gricole.. . 

Chestionar No. 5. 

Chestiunea o. 29. — Mai nainte, în- 
voelile se făceau pe câte cinci ani, aren- 
dașii și proprietarii erau obligaţi a plăti 
toate dările către stat pentru anii an- 
gajaţi, până la 1882, când, apărând noua 
lege de tocmeli agricole, s'au preschim- 
bat după cum se obişnuesc astăzi. 

Ch estionar o. 10 

Chestiunea Wo. 29.—Inainte ca moşia 
să fie arendată, locuitorii puteau luă 
pământ ori cât de muit şi în schimb 
lucrau; pe când acuma, pământul îl plă- 
tesc cu bani şi totd'odată trebue să se 
angajeze. 

Chestionar Wo. 20. 

Chestiunea No. 29. — Angajamentele 
au fost înainte pe termen de câte 2—5 
ani şi se treceau datornicii dela'un stă- 
pân la altul şi nu s'au schimbat decât 
după promulgarea legei de ' angaja- 
mente agricole. a 

Chestionar. o. 55, 

Chestiunea No. 29.—Astăzi însă, dacă: 
se dă pământ, dacă se primesc vite la
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vărat, aceasta numai în cantiţate foarte puţină şi cu condiţie a.le plăti prin munci, iar nici de cum cu plata în bani. Această schimbare este făcută cam de pe 
la 1880. 

Chestionar No. 35, 

Chestiunea Do, 29.—Inainte, angaja- mentele se. făceau pe cinci ani, acuma însă numai pe un an, şi această schim- bare s'a făcut prin lege. 

Chestionar No. 43, 

Chestiunea No. 29—Dela 1864 până 
îa 1882, angajamentele agricole se fă- ceau pe câte cinci ani. In anul 1882, s'a abrogat legea învoelilor agricole din 
1864, și apoi învoelile s'a făcut câte pe doi ani, până la 1893, când s'a abrogat şi legea din 1882, şi acum învoelile ss fac numai pe câte un an, în condiţiu- nile şi numai pentru necesităţile ce au sătenii de bani în cursul anului, pă- mânturi pentru hrană Şi imaşuri pen- 
tru vite. | 

Chestionar No. 33. 

Chestiunea o. 59—Relele cele mai 
mari şi cauzele pentru care țăranul din Moldova e atât de sărac, suntangajamen- „tele agricole, pe care le fac arendaşii. Mai toate sunt făcute în timpul ernii şi țăranul, ne având existenţa, e forţat să le primească. Dacă ar rămâne cel puţin ce e scris pe hârtie; dar, cum se incepe 
lucrul, ţăranul e încărcat cu 10 sau 20 prăjini și plata se face cu. 10 sau 20 prăjini mai puţin. 'Păranul nu are vos să măsoare bucata şi să ducă reclama la primărie, primarul e tot al arendașului. Deci ţăranul, încăreat pe nedrept, își pe- trece toată vara muncind la arendaș, iar ogorul său, ca vai do el. Să nu se „uite că acesta e metodul arendaşului care, pe lângă că-i dă un mare câştig, dar îl are pe sătean sigur şi pe viito- rul an, de oarece el, neavând când să-şi cultive ogorul, nici n'a trecut crăciu- nul şi e silit a se angajă din nou, căci n'are ce mâncă, Ie 
Al doilea rău este concubinagiul ce se întinde la ţară în moa îngrozitor. Cauzele sunt multe formalităţi şi jupueli la primărie. 

-gea, învoelele agricole erau: 

- fâneaţă şi 

Județul Iaşi. 

Chestionar No. 33. 

Chesliunea o. 21. — Cu bani nu se 
dă pământ de câtre arendaș. 

Chestionar AO. 1, 

Chesliunea No. 29. —Inainte de 1866, 
când încă nu se pusese în aplicaţie le- 

Proprie- 
tarul moşiei dădea locuitorilor: celui cu 
boi, 120 prăj. loc de arătură, 120 prăj. 

păşune pentru oricâte vite 
ar fi avut, plătind câte 8 lei de cap ; 
In schimb trebuiă să facă: 98 prăj. a- 
rătură «Pont», 50 prj. seceră, 42 prăj. 
prăşilă, duceă 6 merţe pâne la Iaşi, 
aduceă 2 palme lemne din pădure, fă- 
ceă 10 zile meremet şi cără grâu de pe 
câmp, până se termină de clădit. Păl- 
maşului i se dădeă 100 prăj. loc de ară- 
tură, 60 prăj. fâneaţă, păşune pentru |. 
vite, câte 8 lei de cap, în schimb tre- 
buiă să facă 42 prăj. prăşilă, 50 prăj. 
seceră, 12 zile de meremet; Văduvilor 
li se dedeă 60 prăj. loc de arătură, 20 
prăj. fâneaţă, păşune pentru vite, câte .- 
$ lei de cap şi în schimb făceau 30 pri. 
prăşilă, 40 prăj. seceră, şi până la 20 
zile do meremet; Contractele de ase- 
menea natură nu se găsesc în archiva 
Primării, aceste ştiinţe s'au cules de pe 
la săteni bătrâni şi s'au verificat prin 
alţii, pentru exactitate. Cea întâi lege de 
tocmeli agricole s'a pus în aplicaţie la 10 
Aprilie 1866, modificată prin legea dela 
1872 şi aceasta, modificată prin lege de 
la 1882 şi în fine legea actuală dela 
1893. 

Chestionar Xo. 2, 

Chestiunea No. 80.— Din cauza tim- 
pului şi a nevoii de pământ, sătenii 
merg descrescând; arendaşii moșiilor 
refuză a da pământuri fără de anga- jamente în munci agricole. 

Chestionar Io. 81. 

Chestiunea o. 30. — Relele mai în- 
semnate sunt: Săteanul este exploatat 
de proprietari şi arendaşi prin faptul că pe lângă muncile agricole ce le face 
în preţul pământului 'es arendează dela - ei, cu 70 și 80 bani prăjina, apoi mai este
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constrâns, prin agajamente speciale, de 
a lucră în tot cursul anului la diferite 
lucrări agricole, pentru păşunatul vite- 
lor pe moşie (căci ei nu au pășune) ; 
fapt care obligă pe sătean ca să'şi îm- 
puţineze vitele la strictul necesar, pen: 
îru a aveă mai puţin de lucru pentru 
ele. Pentru îndreptarea acestui rău, sunţ 
de părere de a se modifică legea pentru 
țoemelile agricole, în senzul că proprie- 
tarii şi arendaşii să înlesnească sătea- 
nului păşunatul vitelor sale prin plata 
de bani şi nu de muncă, precum şi de 
a le da în timpul muncii la prăşilă, se- 
ceră și coasă, hrana trebuitoare şi bună; 
şi plata să fie după cum se plăteşte lu- 
crătorul adus din străinătate. 

Judeţul Roman. 

Chestionar No. 1. 

Chestiunea No. 25.—1, a proprieta- 
rului şi :/, a muncitorului. 

Chestiunea No. 26.—Dacă se dă 1/, cum 
se prevede la art. 25, numai fac nimic. 

Chestionar XWo. 9. 

Chestiunea No. 29. — Intre învoeiile 
din trecut, față cu cele existente, nu este 
aproape nici o deosibire. Se anexează 

„0 copie de pe un angajament din a- 
nul 1871 (cel întâiu registru înfiinţat), 
o copie de pe un angajament din anul 
1887 şi o copie de pe un angajament 
încheeat în anul 1904. : 

Chestionar No, 39. 

Chestiunea No. 29.— In urmă, erau 
bune învoeli, mai favorabile, de oarece 

„se făceau .învoeli agricole până la 5 
ani, locuitorul luă odată în mână până 
la 10 galbeni, de cunoştea mult, şi se 
obligă solidar, aşă că cei răi de mun- 
că și leneși nu se 'mai căpătuiau, si- 
lindu-i nevoea să se facă harnici şi buni 
muncitori ca să încapă la Zapis în so- 
lidar, să ia şi ei. | 

Jndeţul Vaslui. 

Chestionar No. 13. 

Chestiunea No. 23— Pentru pământ 
şi suhatul vitelor, ţăranul ia pământ 
de hrană 120 prăjini pe muncă, făcând 

proprietarului 50 prăjini: prăşit, una 
falce seceră, 42 prăjini arat, 6 zile cu 

„carul ori 12 zile cu palmele; iar vitele 
se plătesc osebit. 

Chestionar No. 35. 

Chestiunea No. 21. .Cu lei 80 de falce. 
Chestiunea No. 2G.— Pentru 1 falce de 

arătură, va face 70 prăjini arătură bo- 
ronită, 20 prăjini prășilă, 45 prăjini se- 
ceră, 5 zile cu carul și 100 kgr. tran- 
sportate la gara Buhăești. 

Chestionar Ho. 6. 

Chestiunea No. 25.—Nu se fac învoeli 
cu dijmă. 

Chestionar Ao. 17, 

Chestiunea. o. 25. — Recolta se îm- 
parte în 2 părţi, una a Domeniului, care 
dă terenul semănat gata, iar munca a 
locuitorului. | 

Chestionar No. 26.--Lapâne albă, de 
fiecare hectar semănat va face: câte 25 
arii secere; la porumb va da la fiecare 
hectar câte 200 ştiuleţi păpuşoi drept 
sămânţa ce a fost dată de Domeniu. 

Chestionar o. 35. 

Chestiunea Jo. 29.—Muncile înainte 
se plăteau tot ca şi acum, adică 40 lei 
falcea de prășilă, 16 lei cea de seceră 
şi coasă; insă se dădeă şi tain 2 di- 
mirlii la falce şi 2 ocâ brânză, 2 litri 
sare, 2 ocă peşte şi 2 ocă rachiu. Pă- 
mântul sa da cu 24 lei falcea şi avea 
drept săteanul a semănă ce poftiă pe 
loc; nu ca acum, că nu are voe a se- 
mănă decât popuşoi, căci dela 15 Au- 
gust, locul îl ocupă proprietarul sau a- 

* rendaşul, cu semănatul grâului de toam- 
nă. Astăzi, pământul e de 3 ori mai 
scump și tain nu se mai dă deloe.: 

Judeţul Fălciu. 

“Chestionar No. 1. 

Chestiunea o. 25— Când se dă. pă- 
mânt în dijmă şi se ară de locuitori, cu 
plugurile şi sămânţa lor, atunci ia a- 
rendașul sau proprietarul, o parte şi 
locuitorii o parte. Iar când pământul e 
arat de proprietar sau arendaş, iau lo- 
cuitorii oparte şi proprietarul două părți.
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+ Chestiunea! No. * 6.—Câna pământul se dă în bani, se plăteşte 70 lei 'falcea; când se dă în dijmă, se ia după 'cum s'a arătat la art 29; muncă şi bani nu se mai dau; iar când se dă în muncă și bani, atunci pe lângă bani trebue să facă, de. falce, 20 prăjini praşe, 80 prăjini secere, 1 falce snopi cărați, 4 zile cu carul; evaluaţia a 39 lei, restul de 31 lei, îl dă bani, De fiecare falce în bani, sau în muncă, fiecare locuiior mai dă 3 puide găină. 

Chestionar Io. 19. 
. + . . . . Cc. : 
Chestiunea No. 26, — Se mai face la falce câte una zi cu carul la cărat şi alţii, fără vite, câte 2 zile cu palmele la ori și ce muncă agricolă. 

Chestionar No. 41, 

Chestiunea XVo. 29—La început, când locuitorii acestei comuni au luat pă- mânt de pe la proprietari şi arendași în bani, plăteau câte un galben falcea, fără a mai face muncă; iar pentru cei cari luau bani, condiţiunile erau astfel: luă un locuitor 10 galbeni să-i plătească în 5 ani și se numcă un «Pont», învoelile erau aşă: pontaşul să facă în fiecare an 1 îalce de prașe şi 2 fălci secere în toate condiţiunile și, făcâna aceste munci regulat în acei. 5 ani, achită Pontu și scăpă de acei 10 galbeni; şi acest Pont "a încetat pe la anul 1876, însă rămășiţi din ponturi s'au executat până la anul 1880. Ca învoeli pentru pământuri luate de hrană, mai erau chiriile: pentru una falce pământ, ducea 2 chirii sau 4 chile - la Fălciu, sau Bârlad, socotindu-se a 6 lei drumul, și plătea îalcea; 'cu timpul, s'a ridicat la 20 lei falcea și, din acei 20 lei, se făcea 12 prăjini praşe, mai după acea, s'a ridicat la 30 lei falcea, cu în- voială între proprietar Şi locuitor să facă 12 prăjini praşe şi 24 secere, scăzân- du-se din preţul de 30 lei, Apoi 40 lei, 

secere, 2 zile cu carul; echivalându-se muncile 2V lei iar 20 lei, dedeau în bani. Pe urmă, s'a ridicat până rătat la art, 21 şi învoelile dela art, 23, 
la preţul a-. 

„Județul Tutova. . 

Chestionar o. 7. 

Chestiunea Xo. 23—In bani, cu dijmă 
în jumătate și analog. 

Chestiunea Io. 27. — Se dau pui de 
găină, însă în contractele de învoeli nu 
se prevăd. 

Chestionar Xo. 17. 

Chestiunea No. 23.—La învoelile agri- 
cole, între proprietari şi țărani, astăzi se 
obișnuește a se luă recolta în jumătate. 
Astiel, dacă un ţăran ia o falce de loc 
dela proprietar, ţăranul o ară, 0 sea- 
mănă și la cules dă recolta în jumătate, 
plus că mai dă 2 baniţe pentru pază 
Şi face şi 20 prăjini secere tot proprie- 
tarului, pentru că i-a dat pamânt. 
- Chestiunea No. 27. — Pe lângă altele, 
se mai dă câte un pui de găină, dar fi. 
indcă învoelile agricole nu permit a- 
ceasta, atunci se trece o zi cu palmele 
(pentru pui). 

Chestionar No. 52. 

Chestiunea No. 23. — Invoelile între 
marii proprietari şi săteni se fac numai 
în dijmă : din două pentru pâinea mare; din cinci, trei proprietarul şi două să- 
teanul, la porumb. 
- Chestiunea No, 26. — Pe lângă dijmă, 
mai face câie o'zi cu carul şi una cu 
braţele. 
Chestiunea No. 27. — Se obişnuește a se da câte un pui la perechea de vite. 

Chestionar o. 7. 

Chestiunea No. 25—Când convine cu . proprietarul— dijma se ia în jumătate la pâinea albă și a cincea la popușoi. 
Chestiunea No. 26.—90 prăjini secere la falcea de loc, 
Chestiunea No. 27.—Nu iai sunt alte condițiuni, a | 

Chestionar No. 1G. 

Chestiuiea "No. 23. — Aceasta din 5, adică 2 a proprietarului şi 3 a munci- torului, plus 30: prăjini secere la falcea proprietarului. IN
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Chestiona o. 25. 

Chestiunea No. 25.— In jumătate. | 
Chestiunea No. 26.— Câte 40 prăjini 

secere şi 20 prăjini prăşilă, trei zile cu 
carul sau .6 cu palmele şi care se scad 
din preţul pământului. 

Chestionar AVo. 26. 

Chestiunea No. 25.— La recolta pă- 
ioasă, se dă dijmă din. 5. două, adică 3 
părţi locuitorului și 2 proprietarului sau 
arendașului şi la porumb din '3, -două 
locuitorului și una proprietarului. * 

Chestiunea No. 26. — Mai dă 5 lei la 
falce analog şi câte 15 sau 20 prăjini 
secere, tot la falce. 

Chestiunea No. 27. — Nu este acest 
obicei în comună. 

Chestionar No. 35, 

Chestiunea No. 25. —A treia parte. 
Chestiunea o. 26. — 40 prăjini pră- 

şilă şi 60 prăjini secere. 

Ch esttona: Îo. 44. 

Chestiunea No. 25—In jumătate; lo- 
cuitorul ară, seamănă și strânge recolta, 
pe care o împarte în două cu arendașul. 

Chestiunea No. 26.—Nu face alte munci. 
Chestiunea No. 27.—Nu sunt aseme- 

nea condițiuni. 

| Chestionar Xo. 149, 

Chestiunea No. 25. — Din trei, adică 
una locuitorul şi două arendaşul. 

Chestiunea No. 26. — Pe lângă dijmă, . 
mai fac şi o zi cu carul. 

Chestionar No. 8. 

Chestiunea o. 26.—In termen mediu, 
la o falce de locarendat, locuitorii mai 
fac proprietarului sau arendaşșului 10 
prăjini prășşilă şi 20 prăjini secere, care 
li se scad din preţul arendei, după în- 
voelile făcute cu obligaţii, în conformi- 
tate cu legea. 

Chestiunea o. 27.— Aceste condițiuni 
se obișnuesc în mod particular, de oa- 
rece, prin obligaţii, sunt înlăturate ase- 
menea clauze, ouă, pui, mușchi-ete. 

Chestionar o. 44, 

Chestiunea No. 29.—Cu 30 de ani în 
urmă, condiţiunile de învoeli: agricole 
între locuitorii şi proprietar erau mult 
mai dulci ca acum, mai ales că decedatul 
proprietar nu puneă nici o dobândă la 
datornicii ce rămâneau a face muncile în 
anii următori. — Imaşurile pentru vite 
erau largi şi în condițiuni de suportat. 
De când moșia s'a arendat, şi condiţi- 
unile învoelilor agricole s'au îngreuiat. 

Chestionar No. 17. 

Chestiunea No. 37. Pentru împrumu- 
turile ce fac locuitorii de cu iarna, în 
loc de procente, fac muncă. şi aceasta 
după cum se poate învoi şi după îm- 
prejurări. . A 

Judeţul 'Tecuciu. 

Chestionar No. 1. 

Chestiunea No. 23. — La una falce 
pământ, lucrează 42 prăjini arătură, 42 
praşilă de două ori, păpuşoiu cules şi 
pus la coşer și 42 secere, cărat la şură 
şi o zi cu carul. 

Chestionar Ao. 17. 

Chestiunea o. 23. — Cu analoghie, 
adică cât teren ia locuitorul, atâta îi 
și munceşte proprietarului — NB. duse 
la coşarele boerești, atât recolta cum și 
ciocanele. | : 

Chestiunea No. 26. — Pe lângă ana- 
loghia arătată la art. 23, mai face ]o- 
cuitorul câte 3—5 zile cu carele şi 5—10 
zile cu braţele la falce. 

Chestiunea No. 27. — Numai câte un 
pui de găină la falce şi la perechea de 
boi, pentru pășune. 

Chestionar Do. 3. 

Chestiunea o. 25. — Se ia din două, 
plus, la o falce, 1/, secere, două baniţe 
pentru sămânță şi două pentru jitărit 
pentru păpuşoi; pentru pâne albă, so 
dă semânţa înapoi şi jitărit şi pânea 
cărată la coşar. 

Chestionar Ao. 3. 

Chestiunea No. 25.— Două părţi pro- 
prietarul şi o parte locuitorul, şi în ju- 
mătate. “
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Chestionar No. 141, 

Chestiunea o. 25, — Variază după învoială; când proprietarul pune pă- mântul şi semănătura, iar locuitorul toate celelalte munci până la pusul în magazie, se împarte din două, iar dacă proprietarul pune pământul; arătura şi semânţa, iar locuitorul restul muncii, să- teanul ia o parte, iar proprietarului două părţi. 
Chestiunea o. 

de clacă, socotită 
cu palmele. : 

Chestiunea No. 27. — Se mai dă câte un pui de găină. 

26. — Face câte o zi 
cu carul sau, îndoit, 

Chestionar Ao. 20, 
Chestiunea No, 26. — Aci, locuitorii, cari cumpără pământ în bani, dela a- rendaş, tot pe atâta întindere li se dă pământ şi în parte; pământul în parte se ară, se seamănă şi se culege de 10- cuitor, iar reculta se împarte în ouă. 

Chestionar AO. 17. 

Chestiunea Io. 29. — Mai în vechime eră din 3 părţi: luă omul muncitor 2 părţi şi proprietarul luă o parte, mai în urmă luă muncitorul 3 părţi şi boe- rul 2 părţi; astăzi este din două, plus zile cu carul, cu mâinile și pui de găină. 

Judeţul Covurlui, 
_ Chestionar No. 3, . 

Chestiunea No, 23.— Pământul se o- bişnueşte a se luă în dijmă mai mult: 2 părţi boerul şi 3 sateanul, îi mai face -0 zi cu plugul, una cu carul şi una cu. trupul. li mai ia şi un snop din fiecare clae, sau un oboroc de ştiuleți de po- rumb. Pentru vite, 18 lei de cap vita mare, și 8 lei dela 2 ani în jos. Pe munci, 11 lei de vită în bani şi 1/, falce praşe sau seceră. De oaie, lei 1,20 de cap şi 2 oca de brânză de cap și păzitorul oamenilor, 

Chestionar o. 6. 
Chestiunea No. 23.—De regulă, pro- prietarul nu prea dă Pământ sătenilor, „Sau, dacă le dă, numai pe un an, aşă că ţăranul mai bine ar face, dacă mar luă. | 

Chestionar No. 15, 

Chestiunea o. 23.— Locuitorii, lipsiţi 
depământ, pentru hrană, se învoese cu arendașii, dându-le pământ, din 3 părţi, una lucrată deosebit pentru arendaş şi 
două părţi pentru locuitori, lucrate ase- 
menea deosebit, în altă parte şi alt nimic. 

Cl eslionar o. 9, 

Chestiunea 25. — Din 5 două, adică 3 ale omului şi 2 ale arendașului, 
Chesitunea 26.—Una zi cu carul și 20 saci transport la gară. 

Chestionar No. 8. 
Chestiunea No. 25.—Când sămânţa e a locuitorului, se ia dijmă din 5 clăi,. două sunt ale proprietarului şi 3 ale locuitorului ; iar când şi sămânța e a 

proprietarului, atunci se ia în două, , Chestiunea o. 26.—Pe lângă bani și dijmă, se mai face una zi cu carul și una zi cu palmele, la fiecare falce a- rendată. 

“Chestionar o. 4. 

Chestiunea No. 25.—Când e cu dijmă, se dă proprietarului în '/- şi din 5, 
două părţi. 

Chestiunea No. 26—0 zi cu carul, ori 1/, falce de secere, la o falce pă- mânt, , - 
Chestiunea No. 27.—Nimic, 

Chestionar AO. 14, 

Chestiunea 27.—In contract nu se pre- Văd condițiuni dea da ouă, pui, etc, însă în realitate se iau pui de găină. 

Chestionar No.-3, 

Chestiunea No. 29, — La 1864 se luă din 10 una de proprietar sau arendașş; la 1869 se luă din 8 una; la 1871 din 5, una: la 1873 din 3, una şi dela 1900, până azi, se ia din 5, două de proprietar. 

Cheslionar No. G. 
Chestiunea XA. 29. — Invoelile agri- cole, dela 1864 și până la aplicarea legii tocmelilor agricole, se făceau prin viu graiu între proprietar, arendaş și lo-
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cuitori; mult mai convenabil ca astăzi, 
deşi se prevedeau prin ele clause pro- 
hibite. 

Chestionar No. 5. 

Chestiunea No. 29.—La 1864, dijma 
eră din 10—1.. 

La 1870, dijma eră din 8S—1. 
> 1879, >» > 2 5—L, 
>» 1880, » se schimbă din 5—2, 
> 1886, » » 5—2 şi 10 

lei la falce. 
La 1890, dijma eră din 5—2 şi 20 lei 

„la falce, 

„Chestionar No. 8. 

Chestiunea No. 29.—Dela 1864 şi cam 
până la 1872, învoelile agricole se făceau 
ca şi azi, dar mai eftine, însă se făceau 
în mod solidar. | 
Cam dela 1872 încoace, nu s'au mai 

făcut învoeli agricole în mod solidar, 
de oare ce unii munceau prea mult şi 

+ Pentru alţii cari nu voiau să muncească; 
acea stare de lucruri aduceă daune 
ambelor părţi. In acele împrejurări, s'au 
schimbat aşă, cum sunt azi. 

Chestionar No. 25 

Chestiunea No. 29— Din timpul când 
bătrînii îşi amintesc, se făceau învoeli 
agricole de locuitori cu proprietarii, lu- 
ându-se dijmă din 10, una. 

De atunci şi până în present, a ajuns 
la pe din două; din cauza înmulţirii po- 
pulaţiunei şi lipsei de teren, pe care as- 
tăzi îl exploatează, în cea mai mare, 
parte, arendaşii şi proprietarii. 

Chestionar Ao. 6. 

Chestiunea No. 80.— Suntem de pă- 
rere ca legea tocmelilor agricole să fie 
făcută mai aspră pentru marii pro- 
prietari şi în favoarea locuitorilor şi in- 
terzicerea venirei în ţară a străinilor; 
prin acestea două, s'ar veni în aju- 
torul ţăranului indirect și astfel s/ar - 
pute ridică mai bine decât astăzi 
matsrialiceşte şi astfel, în caz de grea” 
restrişte,-va puteă singur să se îngri- 

-jească, fără alt ajutor. 

MUNTENIA . 
a) Regiunea muntoasă. 

Județul R.-Sărat. ' 

- Chestionar No. 4. 

Chestiunea Wo. 23. — La un pogon 
de loc, luat cu arendă dela arendaş în 
dijmă, se lucrează arendaşului, deosebit, 
1/, ha. arătură, 1/, ha. pentru ogor, 2 

„zile de muncă de nume cu carul; 4 pui, 
10 ouă, o zi de nume cu braţele. 

Chestionar o. G. 

Chestiunea No. 28. — Cu resfet din 
două, plus 4 prăjini de secere. La pogonul 
făcut de ţăran arendaşului, secera e cu 
toată munca ei; 5 saci cu cereale duşi 
la gara Râmnic, de fiecare pogon al ţă- 
ranului, o zi cu carul în moşie de nume 
şi 8 prăjini de arătură ogor, de fiecare 
pogon. 

Chestiunea Wo. 27.—3 pui de nume, 
aceasta însă nu e trecută în contract. 

Chestionar o. 8. 

Chestiunea No. 23. — Sunt în două 
feluri, după calitatea pământului: unde 
pământul este bun, învoeala este dih 
două; unde pământul este mai prost, 
învoiala este din 5, două; adică,2 la aren- 
daș şi 3 la ţăran. Pe lângă acestea, ţă-. 
ranii, pentru locurile lor, mai dau 2 lei 50 
bani de hectar pentru păzit, iar resfatul 
îl fac jumătate ogor. Pentru fiecare 
hectar resfet, transportă la gară 10 hec- 
tolitri producte, mai fac de fiecare nume 
2 zile cu carul, 3 zile cu palmele,:50 
arii: mazăre, cu toată munca şi 50 arii 
de rapiţă secerată; cu plată această 
rapiţă. e 

Chestiunea No. 27. — Mai dau 4.:pui 
de fiecare nume, dar în contract se arată 
că se dau 4 lei pentru adunatul burue- 
nilor, în loc de pui. 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea No.80.— Făcând abstracţie 
de relele provenite din moravuri, cel 
mai mare rău de care suferă popula- 
țiunea sătească, sunt învoelile cu pro- 
prietarii şi arendaşii, atât la locurile de 
hrană, cât şi la păşunatul vitelor, care 

3
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sunt aproape insuportabile ;: ca părere ar fi: legiferarea tuturor condiţiunilor de învoială. . 

Chestionar Alo. 13. 

Chestiunea No. 80.—Scumpirea, mereu crescândă a învoelilor agricole... După cum prevăd, săteanul are să ajungă A nu se mai puteă hrăni nici aşă de prost ca acum, o.să degenereze ca şi caii lor cărora, dându-le brânci, cad jos, Să se lepitereze, odată pentru totdeauna, cuantumul de muncă pentru porţiunea depământ luată dela proprietar şifixarea locului de hrană, spre a nu mai fi mu- "tat din loc în loc, în fiecare. an, nepu- tând al. îmbunătăţi şi mărginindu-se a-l cultivă tot ca acum 20 sau 30 ani. Dacă se legiferă mai de mult, nu ajun- geă dijma dela patru părţi pentru să- tean și una pentru proprietar, la una şi una. 

Chestionar Vo. 16. 

Chestiunea No. 25. — Invoiala săteni- lor, din această comună, fiind în cea mai mare parte în dijmă, li se luă dea- rendaş, până acum 3 ani, din 5 părţi, 3; iar săteanul rămânea cu două ; iar de vreo 3 ani încoace, se iea de arendaş „din 5 părţi, patru şi săteanul una. 

„.. Chestionar No. 23, 

Chestiunea No. 23.—Cu resfet şi dijmă. Chestiunea Wo..26.—Ducă dă. dijmă, mâi transportă la gara R.Sărat câte 4 hectolitri la hectar şi ară, seamănă, co- - :seşte şi în fine, face tot lucrul la şease prăjini, de nume. 
. Chestiunea No. 27.—Se mai dă şi câte 2 pui, pentru ca să dea voe locuitorilor de a păşună vitele pe miriște. 

Chestionar o. 24, 

Chestiunea No. 25.—Din două. 
“ Chestiunea Wo. 26.— Se mai face un | pogon de nume și trei prăjini de fie- „Care pogon ce trece dela 10 pogoane . ÎN: Sus, cu toată munca. lor, se mai face un transport la Brăila cu 12 Hectolitri grâu. - 

„sorii. 

Chestiunea o. 27.—Se mai dau trei găini de nume. . | 

Chestionar No. 24 
Chestiunea Wo. 29—Dela 1865—1880, învoelile erau din şase, adică 5 la om 

şi una arendaşului. 
Dela 1880—1894, din 4, una şi acce- 

sorii. 
Dela 1894—1903, din trei, una şi acce- 

Dela 1903—1906, din două, una şi ac- cesorii. 

Chestionar No. 31 

Chestiunea Vo. 29.— Pela 1864, se. în- 
voiau locuitorii cu dijmă, cu sămânţa lor, 
din 10, una. Adică, din 10 clăi, 9 luau lo- cuitorii şi una arendaşul la păioase, iar porumbul tot cu dijmă, din 5 grămezi, una arendașului. Acest mod de învoială | a ţinut mai mult de 10 ani. A urmat apoi 
tot în dijmă, din 9, una la păioase și la po- rumb, îot ca mai înainte, însă se lucră arendaşului şi câte un pogon de nume. 
Aceasta a ţinut peste 8 ani. Invoiala la imaş se făceă pe cap de vită. A ur- 
mat astfel, cu scăderile în dijmă, încă 6 ani; până la 1887, când s'a schimbat în 
resfet, din 5, una. Aşă, spre exemplu, 4 pog. le lucrau locuitorii pe socoteală şi cu 
sămânţa lor, deoparte, iar un pogon de seceră, cu sămânța proprietarului, pe. 
socoteala lui. Porumbul, din 4, una, în a- 
celaș mod. Pe lângă aceasta, .se mai 
făceau arendaşului și un pogon de nume 
şi trei zile de lucru cu braţele. De aci, 
s'a început tot cu resfet, din 3, una, la 
păioase şi porumb şi un pogon de nume, până la 1904, când au intrat în vigoare condiţiunile din alăturatul contract. Până 
la 1903, se da în natură câte 3 pui. Până. la 1884, nu se făceau contracte agricole. Legătura constă în a se da 
locuitorului de arendaș, în aldămaş, între 5—8 vedre vechi de vin. 

“Chestionar No. 33. : 

Chesteunea No. 23.— Din două, plus 
că arătura. la arendaș o face de două „Ori, adică şi ogor; câte un pogon de nume cu toată munca lui; 10 hectolitri de pro- ducte la hectar, transport la gara Făurei; 
asemenea, dacă vitele pășunează pe mi-
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riște, mai transportă cât 5 saci. de “om, 
plus o zi cu carul şi 4 zile cu palmele, 
de fiecare locuitor. 

Chestiunea o, 27.—Se mai iau câte 4 
pui, de om,însă în contract nu se arată. 

„Chestionar No. 39, 

Chestiunea No. 25.—Se ia din două,una, 
din ce se produce; un pogon de seceră 
de nume şi altul numai arat, semănat, 
şi grăpat, osebit câte 3 pui și 10 ouă. 

Chestionar AO. 40. 

Chestiunea Wo. 23— Din două, una; |. 
mai face locuitorul un pogon de nume 
cu toată munca, un pogon ogor, 10 
saci duşi la gară, de fiecare pogon ce 
va aveă în moşie pe seama lui şi va 
aduce fiecare căte un car de paie de pe 
moşie, la arman. 

Chestiunea No. 27.— Câte 2 “pui, 10 
ouă, de nume, însă acesta între dânșii, 
fără să fie pus în contract. 

Chestionar No. 41. 

Chestiunea No.29.—La 1864, învoiala 
eră din 10 una; dela 1870,a mers scă- 
zând la muncitor şi adăogându-se la pro- 
prietar, aşă că azi e una şi una, plus 
că mai face şi câte? zile cu carul, şase 
cu palmele, un pogon de ogor. şi câte 
o prăjină de seceră la pogon. 
După spusele unora din locuitorii în- 

voiţi, arătăm că pogonul de pământ, dat 
locuitorului pentru cultură, e de 18—20 
prăjini, pe când locurile, cari i se dau 
de muncă pentru proprietar, sunt de 
26—30 prăjini, adică după obrazul lo- 
cuitorului învoit. | 

Chestionar No. 43. 

Chestiunea No. 23. — Cu resfet, din 
două şi la fiecare hectar de porumb 
sau mărunți ce-l-au pe seamă, locui- 
tori mai fac 12 arii prăşilă şi 50 arii 
seceră, cu toată munca lor, plus 2 hec- 
tare arătură ogor, în luna August, dus 
la gară 30 saci, o zi cu carulla maşină, 
8 zile cu braţele la plivitul grâului, 2 

„târnestuleţi şi 2 baniţe orz boabe, de 
hectar, ca jitărit şi 2 pui de găină.. 

rendaş şi jumătate se lasă 
-. ori care ar fi felul -recoltei, 

Chestionar No. dd. 

Chestiunea No. 80.— 1. Lipsa de pă- 
mânt, fiind numai moşii ale proprieta. - 
rilor şi arându-le ei mai mult de jumă- 
tate; locuitorilorli se dă de arat pămân- 
tul cel mai prost. 2. Este luxul ce s'a 
întins la ţară. 3. Lipseşte unirea între 
săteni.. Ar fi de dorit să se fixeze dij- 
ma de Stat, căci arendașii şi proprie- 
tarii scumpesc pământul pe fiecare an. 
Locuitorii sunt tare înpovăraţi şi să- 

„Traci cu desăvârşire. Luxul ar trebui 
înfrânat.  Arendaşii trebuesc obligaţi 
să deă sătenilor locuri pentru o cultură 
mai întinsă a inului şi cânepei. 

Chestionar o. 44, 

Chestiunea No. 29. — Tn ziua de azi, 
punându-le toate la socoteală, a ajuns 
ca proprietarul şi arendaşul să ia două: 
părţi şi muncitorul o parte. E 

Chestionar o. 46. 

“ Chestiunea Wo. 23. — 'Trei din cinci 
arendașului şi două din cinci ţăranului; 
la pământ în natură, cu resfet, la oparte, 
cu sămânța. arendaşului la partea sa; 
se mai dă zile cu carul de nume, una; 
transport la gară 4 saci la pogon, găini, 
ouă, unt etc, se calculează în bani de 
nume, pe acte, iar ţăranii le dau în na: 
tură. i 

Chestiunea No. 24—Nu li se dă pă- 
mânt în bani. N 

Chestiunea No. 27.—Se dă în natură 
3—4 găini care sunt evitate de a se 
trece în acte. ” ” 

Chestionar Ao. 52. | 

Chestiunea Xo. 25—Din recolta să- 
teanului, jumătate se ia ca dijmă de-a. . 

| săteanului, 

Chestiunea No. 26. — Pe lângă cele 
arătate la art. 25,săteanul mai este în- 
datorat către arendaş să-i dea un dublu . 
decalitru grăunţe drept jitărit, plus şase 
prăjini seceră şi 6 saci transport la gară, 
pentru fiecare pogon. a 
"Chestiunea No. 27. — Pe lângă cele . 

arâtate la'art. 25 şi 26, săteanul mai 
este obligat a da arendaşului: 2 lei de: 
nume, 2 pui de găină,2 zile cu palmele 
la arie ca muncă, plus o zi cu carul cu. 
boi, hrana fiind a săteanului,
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Chestionar: Xo. 55. 
Chesliunea o. 23.—La un hectar de. pământ luat de ţăran, se face reset totun hectar, dar cu sămânţa arendaşului. Pe lângă aceasta, se mai face un pogon de nume, o zi cu carul în moșie, un tran- sport de 12 hectolitri la portul Brăila; . . iar dacă terenul luat pe seama. țăra- nului trece de 5 hectare, se.mai fac încă câte 6 arii şi 95 ce. a. de fiecare pogon. 

Chestiunea Wo. 27. — Se au 3 pui "de găină de fiecare locuitor, - 

" Ohestionâr o. 66. 

Chestiunea Wo: 25.—Dijma din două. Chestiunea Wo. 25.—Pe lângă dijmă sau resfet, locuitorii mai fac 6 prăjini de pogon do seceră, 5 pogoane ogor şi transportul productelor la gară, câte 4 HI. de hectar. 

Chestionar Ao, 68. 

| Chestiunea do. 25.—Când. învoiala e cu dijmă, li se ia din două, una, plus. 3 chilogr. fasole la pogon, 2 zile cu carul cu vitele lor, fără plată, lucru în moșie; 3 hectolitri griu,de fiecare pogon,cu carele, duși la gara Focşani, 2lei de pogon ca pază, 1 leu de nume şi? pui de găină. 

Chestionar No. 71. 

Chestiunea No. 23—In resfet: cât pă- mânit se dă țăranilor, atât muncese şi proprietarului sau arendașului. In plus, munca ce o fac de nume, ca: 1 pogon de arat şi semănat, 2 zile cu carul, 2 zile cu braţele, jumătate pogon de ma- - zăre, toate muncile, și 16 saci trans port la gara R.-Sărat, de fiecare pogon ce are în moşie ţăranul. 

- Chestionar No. 75. 
Chestiunea No. 23.— Pentru un hectar, luat de ţăran pe seama lui, face în schimb ca resfet: un hectar și jumătate la mă- - Punte şi porumb, cu tot lucrul lor, plus 8 hectolitri de hectar transport la gă- rile apropiate, o zi cu carul şi 2 cu măi- nile, de nume, Şi, câte hectare ia de mă- runțiş, atâtea face ogor proprietarului sau arendaşului. 

daşului, 

Chestiunea No. 27— Mai dă, de fiecare nume, la învoiala cu resfet, câte 2 pui de găină, care prin contract îi trece ca bani sau hectolitri de cereale, transpor- taţi la gară. | 

Chestionar o. 76. 

Chestiunea No. 80.—In comună, învo- elile agricole între săteni şi arendași sunt foarte grele, astfel că au ajunsacum, în timpul de faţă, ca săteniisă nu le mai poată suferi. 

, Chestionar No. 79, 

Chestiunea o. 25. — Ia 3 părţi pro- prietarul şi 2 părţi muncitorul. 
Chestiunea No. 26.— Transport de 10 saci la gară și un pui de găină de pogon. 

Chestionar No. 83. 

Chestiunea No. 38.— Da; locuitorii, ne- având pământ, sunt nevoiţi să primească condițiunile arendaşului sau proprieta- rului. Putem zice că nu sunt învoiţi, ci au condițiuni impuse. Trebue să se su- pue, îără murmur. 

„Judeţul Buzău. 

Chestionar No. 24. 

Chestiunea Jo. 23. — Invoelile agri- cole cari se obişnuese astăzi în locali- tate, între ţărani cu marii proprietari şi arendaşi, sunt: dijma 'se împarte: 
una la arendaş sau proprietar şi una la ţăran. La 4 pogoane arate de om în moșie, mai face un pogon resfet aren- 

cu toată munca şi arătura. Câte pogoane se cuvin arendaşului sau „Proprietarului, se ară de 2? ori, 

Chestionar Wo. 51. 

Chestiunea No.-23:—Din 5, două ale muncitorului şi 3 ale proprietarului, în ceea ce priveşte fânețele; iar pentru locurile de porumb, se dă proprietarului, în natură, 150 ocă vechi de porumb, la pogon. | 
- Din livezile de pruni, se dă proprie- tarului, una din 3, fructe culese.



  

17 

Chestionar No. 73. 

Chestiunea No. 23. — 1 şi 1 din rod, 
8 ocă de fasole de pogon, 3 zile cu 
mâinile şi 6 prăjini secere de grâu, de 
fiecare pogon, atât al muncitorului cât 
şi al proprietarului sau arendașului şi 
câte 2 pui de găină, de fiecare pogcn. 

Chestionar Wo. 95. 

Chestiunea No. 23, — Aproape_două 
părți munceşte proprietarului sau aren- 
dașului: și una ia ţăranul. - - 

Chestionar No. 103. 

Chestiunea No. 28—Obişnuit, 1 şi 1, 
plus diferite transporturi de producte . 
la staţiuni de căi ferate şi mici dări 
capitale (pe nume, trecute în contracte, 
anume: 5 lei ca: resfet, o zi cu carul şi 

„un pogon de cereale muncit definitiv). 
Partea însă cuvenită arandașului, se face 
deoparte şi care, dacă este de porumb, 
se prăşeşte de 2 ori şi arătura se face 
iarăşi de 2 ori, atât la porumb cât şi la 
păioase. 

Chestionar No. 107. 

Chestiunea No. 23. — Două "părţi la 
proprietar sau la arendaş şi o parte 
la ţăran. 

Chestiunea o. 26.— La 4 pogoane, 
un pogon cu toată munca, un pogon - 
de nume, 2 zile cu carul. 

Chestiunea No. 27. — 3 pui de găină; 
în caz când nu i se dă,i se plătește cu 
un leu fiecare pui. 

D-l Primar ne-a trimes două copii, nu 
dupe actele de tocmeli agricole, ci de 
datorii.—Dupe cât am constatat, actele 
agricole nu se mai autentifică; ci se iau 
de d-nii proprietari şi arendașşi aşă, nu- 

- mai să fie semnate de. angajaţi.—D-lor, 
proprietari şi arendaşi, nu le efrică, căci 
până nu fac socotelile cu angajaţii, nu-i 
dijmuesc; cari rămân datori, dau acte 
de datorie, dacă nu de bani, de munci 
agricole pentru viitorul an. : 

Chestionar No. 7. 

Chestiunea No. 21. — Se dă numai fâ- 
neaţă în bani, cu lei 25—30 pogonul. 

Chestiunea o. 25. — Una şi una, din 
cereale, la fân este din 3, una, adică; 

locuitorul ia o căpiţă şi arendașul două 
şi câte un: miel sau -un'curcan, ori o 
ocă de unt. | IE A 

Chestiunea o. 26. — Pe lângă bani 
şi dijmă, locuitorii mai fac 2 zile de po- 
gon seceră, un pogon grâu fără plată; 
acestea cu mâncarea lor, dând şi 5 ocă 
de fasole de pogon. e 

Chestiunea No. 27.— Se alătură copie 
dupe contractul cu No. 11/1905. 

Chestionar Alo. 3. 

Chestiunea No. 25.— Se ia una şi una. 
Condiţii: 2 zile cu mâinile de pogon, 4 

* ocă de fasole de pogon, una baniţă de 
Ştiuleţi de pogon, pândărit şi, pentru 
coceni, la'pogon, un pogon secere. 

Chestiunea No. 27.— 3 pui de găină 
sau plata lor, cu un leu bucata. 

Chestionar No. 6. 

Chestiunea No. 25. — Una şi una, adică 
una proprietarul sau arendaşul şi una 
locuitorul. | | 

Chestiunea No. 26. — Reştet: 6 prăj 
seceră grâu, la pogonul de porumb ce * 
cultivă. 

Chestiunea No. :27.— Lei doi, de fie- 
care nume. 

Chestionar No. 9. 

Chestiunea No. 25.— Una şi una, din 
boabe. 

Chestiunea No. 26. — .Un pogon de 
nume, 5 ocă fasole, o.gâscă, una chilă 
Şi 1/, adică: 11 hectol., dus la. gară, 2 
zile cu carul și 4 zile cu braţele. 

Chestiunea No. 27.-—- 10 ouă şi 4pui 
de găină. — Proprietarii şi arendaşii 
din această comună nu fac învoeli for- 
male, cu contract legalizat, ci numai 
între ei. Sa 

„Chestionar No. 12 

Chestiunea o. 25.— Se dă în dijmă 
numai porumbul, la care seia una şi una, 
plus resfetul făcut arendașului. - 

Chestiunea No. 26.— Fac, de fiecare 
nume, câte un pogon grâu, cu toată : 
munca lui, un pogon de ogor, 14. hecto- 
litri transport la gară, de ori ce fel de 
cereale și una zi cu: carul în moșie,
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Chestiunea No. 26.— Dau câte 4 pui 
de găină, însă care nu sunt prevăzuţi în contractele agricole, ci numai prin în- ţelegere verbală. 

Chestionar No. 20. 

Chestiunea No. 25.—La unii proprie- tari, una și una din toate, iar la alţii, se ia din porumb una Şi, din coceni, din 5 două şi 3 ocă fasole da pogon. Se mai “plăteşte 1leu de nume şi se mai dă şi una baniţă porumb pândării. 
Chestiunea No. 26.—La cei ce ară lo- curile cu plugurile lor, se mai face 1 pogon de seceră ; secerat, legat şi clăit, _la 2 pogoane. o 

„Chestionar No. 30 

Chestiunea No. 25.— 'Una şi una.. Chestiunea No. 26.—Cei ce iau locuri în bani, nu mai fac nimic, iar cei ce iau locuri în dijmă, mai fac, la 4 pogoane, un pogon cu toată munca și, de nume, alt pogon tot cu toată munca; mai fae câte una zi cu carul şi trei chile producte transport la gara Buzău 
". Chestiunea Ho. 27.—Nu qă ouă, nici muşchi de porc, .dar în loc de pui, îi o- bligă a da câte 4 lei de nume; se ală- tură copie de pe actul de învoială a- gricolă. aa 

"* Ohestionar No. 34 

„ Chestiunea No.25.—Ia dijma 1 și 1, din porumb, câte 2 ocă fasole de fiecare po- gon şi câte 20 snopi coceni de pogon. Chestiunea Wo. 26— Mai seceră câte 12 prăjini grâu, pentru fiecare pogon, fără nici o plată. 
Chestiunea No. 27.— Câte 3 găini, de fiecare nume. -. . | 

Chestionar o. 39. | 

Chestiunea -No. 25. — Una şi una.: Chestiunea No. 26. — Pe lângă dijmă, mai face câte :/, pogon la fiecare pogon ce l'a luat, cu toate muneile Şi un pogon definitiv, peste toate, plus 2 zile cu carul în moşie, 532 kor. transport la gară. *- Chestiunea No. 27. — 4 lei de nume, care servește ca pui de găină, 

Chestionar o. 42. 

Chestiunea No. 25. — Dijma propie: 1 şi 1, dar, cu toate angajamentele ce atârnă de acea dijmă, se dă 2 proprie- farului și una plugarului, = 
Chestiunea No. 26.—1) Un pogon de nume, muncit cu totul; 
2) Una zi cu carul; 
3) Una cu braţele şi 
4) 21.Hectolitre la gară. _ 
Chestiunea No. 27. —4 pui, ori 4 lei de nume. 

Chestionar No. 66. 

Chestiunea No. 25.—Din 3, se ia 2de. arendașşi şi proprietar și una de ţărani. Chestiunea No. 26.—2 zile cu carul, 2 cu palmele şi un pogon de nume cu | toată munca lui şi trei chile la gară transportate. | „Chestiunea No. 27.—De fiecare om, se dă câte 4 lei, costul a 4 pui de găină. 

Chestionar o. -7Q, 

Chestiunea No. 25. — Se obișnueşte dijma de 1 şi 1 (50%), plus, la 2 pog. luate, mai lucrează p. propr. un pog. de arătură, de Ogor, semănat, prășit” de două ori, cules, legat coceni, curăţat îoi, cărat de pe câmp la arman, 2 pui de găină, 10 ouă și un transport la Buzău, | | 

Chestionar. Vo 79 

Chestiunea No. 25.— Din 5, două, la care se adaogă resfetul de 8 lei de po- gon și 6 ocă de fasole şi se mai dă şi în parte. 

Chestionar No. 84, 

Chestiunea No. 25. — Din 2, una, o. „parte arendaşul și o parte ţăranul, afară de condiţiunile de mai jos. 
Chestiunea No..26.—Gâte un pog. de secere, strâns, cărat la maşină şi băgat în mașină, afară de bani; în dijmă ase- menea câte 1/, pog. seceră, la pog, 1/, pog. arătură şi una zi cu carul în moşie. Chestiunea o. 27. — Una găină de Pog. 6 ocă fasole, o baniţă știuleţi, ase- menea de pogon, .
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Chestionar No. 88. 

Chestiunea No. 25. — Din 5, două şi 
resfet. 

Chestiunea No. 26.—5 zile, 5 ocă fa- 
sole, un pui de găină, de pogon.! 

Chestionar No. 90. 

Chestiunea No. 25—Una şi !/, aren- 
daşului şi una muncitorului. 

Chestiunea No. 26. — Pe lângă cele 
vorbite la art. 23, mai plăteşte 3 lei de 
nume, acestea pentru ouă şi pui, ne dând 
voie legea a irece în contracte pui şi 
ouă; Două pog. ogor,3 kile transport la | 
gară, o zi cu carul. 

Chestionar No. 94, 

Chestiunea No. 25.—Una şi una, ose- 
bit muncele, care preţuesc încă odată 
cel puţin atât. 

Chestiunea No. 26.—La pog., 1/. po-: 
gon definitiv, cu toate muncile până la 
depunerea productelor în magazie, 3 
zile cu braţele, 1 cu vitele, 4 kile tran- 
sport. 

Chestiunea No. 27.—Doi pui de găină 
şi un leu de nume. ” - 

“ Ohestionar No. 11. 

Chestiunea No. 26.—La 4 pogoane, mun- 
„ceşte un pogon cu desăvârşire, 5 zile 
cu palmele de nume, 21 H-litri trans- 
port la gară, 4 lei de nume,o zi cu ca- 
-rul de nume şi o baniţă de ştiuleţi de 
pogon, ca pândărit. 

Chestiunea No. 27.—Nu dă, dar în loc 
de găini, dă 4 lei de nume. 

- Chestionar No. 51. 

Chestiunea No. 27.—Doi pui şi 10 ouă 
- la pogon, neprevăzute în contract. 

Chestionar No. 1, 

Chestiunea No. 29.— Dela 186-1—1874, 
din 10 una, adică: 9 la locuitor și 1la 
arendaş. 

Dela 1874-—1884, din 7 una, adică: 6 
la locuitor şi 1 la arendaş. Dela 1884— 
1894, din 5, trei, adică: 3 la locuitor şi 
2 la proprietar. Dela 1894—1900, una şi 
una. Dela 1900—1906, una şi una şi încă 
câte un pogon de nume, cu ţoată munca: 

plugărit, ogor şi altele; cauza care e de 
s'a schimbat, e că populaţia s'a înmulţit 
şi arenzile s'au mărit. - 

Chestionar No. 3. 

Chestiunea No..29.— Dela 1874 şi pănă 
astăzi, s'a făcut dijma una şi una şi 
munci scumpe, aproape să fie două la 
boer şi una la om. 

“Chestionar o. 6. 

Chestiunea No.— 29. Dela 1864 —1874, 
din 10 una. | a 

Dela 1874—1885, din 5, una. 
> 1885—1895, » 4, » 
» 1895—1902, » 3, » 
>» 1902 şi până azi,una şi una, 

Chestionar No. 7. 

Chestiunea No. 29.— Invoelile, înainte 
de: 1864, au fost zeciuiala, apoi, prin în- 
mulţirea populaţiunii, s'au redus pe fie- 
care an: 1) Din 5, una; 2) din 3, una; 
3) din 5, două; una zi de pogon, un puiu 
de găină, o ocâ unt de nume; iar în 
timpul de faţă, sunt aşă după cum se 
văd şi din copia de contract dată la 
No. 27, însă, toate acestea nu lar do- 
bori pe sătean ca măsurătoarea pe care o 
face parte din arendaşi şi proprietari. 
Când i se dă ţăranului teren de culti- 
vat pentru el, în dijmă, i se face pogo- 
nul cât mai mic,.spre a eși mai multe 
zile, pui de găină şi alte suplimente, 
iar când este vorba să muncească-aren- 
dașului sau d-lui proprietar, cel mai mic 
pogon este de 28 prăjini. 

Chestionar ao. 9. 

Chestiunea No. 29.-— Actualmente, au 
trecut de una şi una. 

Chestionar No. 12. 

Chestiunea No. 29.— Pe la anul 1864, 
dijma a fost: din 10 părţi, una luă aren- 

_daşul; dela 1870idem, din 8, una. 
Pe la anul 1878, Idem din 6, una. 
9» „> 1880, >. >». 85, » | 
> > » 1888, » > 4 > 
> d 1890, >.» 3, » 

>» » 1895, :» :-» 5, două 
>» » 1902, una şi una | 

„2 > » 1905, » » >» peste una 
şi una, cu resfeturile. e
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Chestionar No. 90, 

Chestiunea No. 37.— Pentru banii luaţi 
de cu iarnă şi pentru care sunt obligaţi 
a face munci, ca: seceră sau prăşit po- 
rumb, se scade, din preţurile vorbite la art. 36, 20—250/,. 

Chestionar No. 2, 

Chestiunea No. 80. — Regimul învo- 
elilor agricole pe moşiile mari este foarte 
apăsător cultivatorilor. 

Chestionar No. 20, 

Chestiunea No. 80. — Locuitorii ace- 
stei comune, ca hrană, trăese foarte mi- 

„zerabil şi asta, din cauza lipsei de pă- mânt. Ei, mai tot timpul anului, muncese 
pe la proprietari şi arendaşi, străini chiar 
de judeţ, pentru a-şi agonisi existenţa 
zilnică, aşă că iarna îi! apucă tot fără nici un rost. de trai. Afară de asta, pro- 

„prietarii şi arendașii, la învoeli pentru 
pământ, le pun condițiuni prea grele şi nevoiţi sunt a munci 3 părţi proprieta- 
rului şi una lor. Arfi de doritea să se 
ia măsuri pentru a stabili prin lege în- 
voelile ce ar trebui să urmeze între pro- prietari şi săteni. - 

Chestionar No. 22, 

Chestiunea No. 80. — Invoelile agri- 
cole sunt prea exagerute, în paguba ţă- 
ranilor. 

Chestionar No. 92. | 

Chestiunea No. 80.— Asprele învoeli 
agricole care au adus pe ţăran aproape în sapă de lemn.. 
sunt adevăraţi lucrători agricoli, buni gospodari şi au dorinţă de o adevărată agricultură şi gospodărie. 

Chestionar No. 107. 

Chestiunea No. 80.—... Proprietarii 
şi arendaşii ară mult pentru ei; ceiace “le rămâne dau în dijmă, cerând 2 părţi la ei şi una la ţăran. 

Judeţul Prahova. 

Chestionar No. 29. 
Chestiunea No, 23.—Dg regulă, țoate 

„. Altfel, locuitorii 

învoelile agricole,dintre sătenii din acea: stă comună și: arendași, se fac în bani, la care se mai adaogă câte 2 zile cu carul cu vitele, la cei cari au vite şi două 
zile, la strânsul fânului, care zile, ne lu- 
crându-le în natură, le plătesc în bani, 

Chestionar o. 37, 

Chestiunea Vo. 23, — Orice semănă- tură şi de orice natură, în dijmă, una și una. 

Chestionar No. 45, 

Chestiunea No. 23. — Unii locuitori sunt învoiţi la tarlă; adică, din locurile primite, :/, le muncesc la o parte, numai pe seama d-lui arendaş, iar 1/,, iarăşi la o parte, pentru ei însăşi, luând cerealele ca din pământul lor; însă mai făcând următoarele munci: pentru fiecare po- „on, seceră câte 6 prăjini; leagă snopi, 
îi fac clăi şi-i cară la maşină. Mai qau, de fiecare nume, 7 kgr. fasole, 20 dovleei, o târnă ştiuleţi, drept pândărit şi 3 lei de nume; prin aceasta înţelegându-se 3 găini. Alţii sunt învoiţi în dijmă. La No. 25 se arată condiţiunile. 

Chestionar No. 105. 

Chestiunea No. 23. — Se dă dijmă: 1 şi 1 la pogon,1/, pogon secere de grâu, 2 zile cu căruţa și 4 zile cu braţele, 6 ocă fasole, 25 snopi de coceni, 1 târnă 'de porumb pândărit, . 

Chestionar o. 120. 

Chestiunea Do. 23.—Invoelile sunt din 1 şi 1,şi la dreptul, ce rămâne săteanului? 
I se mai ia o târnă mare, drept pândăriţ şi aceiași târnă pentru cocărit. La.un pogon, i-se face restet opt prăjini setere, lăsat pe.loc, i se mai dă de nume ? lei şi 5 ocă fasole de pogon, i se mai face! l zi cu carul şi 2 zile cu braţele în moșie, când va fi chemat. a 

Chestionar No. 4, 
„ Chestiunea A0. 25. —Să ia dijmă, una 

şi una. 
Chestiunea No 26, — O zi de lucru. Chestiunea No. 27, — Nici o altă conqi- țiune nu mai este,
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Chestionar No. 37. 

Chestiunea No. 24.— O zi cu căruţa, 
un transport la gară, o zi cu braţele şi 
un pogon seceră, care îl şi cară la arie. 

Chestionar No. 13. 

Chestiunea No. 25.—In acestă comu nă, 
unde localitatea este muntoasă, nu se 
fac învoeli în dijmă. 

Chestiunea Io. 26.—Locuitorul, căruia 
i se dă livezi de fâneaţă, se obligă a 
face un transport cu vitele sale la casa 
moşiei. 

Chestionar Jo. 20, 

Chestiunea No. 25.—Porumbul, din 3 
grămezi,.una, iar celelalte semănături: 
grâu, orz, ovăz, meiu, în parte, una şi 
una. | 
Chestiunea No. 26.—1 pogon de se- 

cere: arat, semănat, grăpat şi cărat la 
mașină, o zi cu carul în moșie și o zi 
cu braţele, 

Chestionar Ao. 30. 

„: Chestiunea No. 25.—Una şi una, din 
tot ce produce pământul, plus alte res- 
ieturi, ca: găini, ouă, zile cu carul, cu 
braţele şi secere. 

Chestiunea No. 26.—La pogonul dat 
în dijmă, se mai face: 2 zile cu braţele, 6 
prăjini seceră grâu, una baniţă porumb, 
„Ppândărit, un franc de nume, 5 ocă fa- 
sole şi una găină. 

Chestionar No. 23. 

Chestiunea No. 25.—Seia pe din două, 
adică: :/, proprietarul şi 1/, locuitorul. 

Chestiunea No. 26—Trebue să'i mai 
-. facă încă şease zile de lucru, de fiecare 

locuitor, fie pentru :/, pogon, fie pentru 
mai mult, până la ori câte pogoane 
voesc a luă. 

Chestiunea o. 27— Proprietarul mai 
ia: o găină pentru loc, una pentru 
erbărit, 2 pui de găină, 10 ouă, la Paşte 
şi un purcel de fiecare seroafă; acestea 
le dă fiecare locuitor. 

Chestionar No. 42. 

Chestiunea No. 25.—Pentru învoiala 
în dijmă, proprietarul sau - arendaşul 

din localitate, le ia 2 părţi din 3, duse 
şi aşezate la casa proprietăţii. Dacă se 
duc la câmp,le pretinde 4 din 5 părţi, 
din folos. SE 
 Ohestiunea Wo. 26.— Deosebit de bani 

* sau dijmă, se mai obligă a face, atât . 
pentru locul ce iau dela proprietar sau 
arendaș, cât şi pentru vitele ce dau la 
păşune, câte 4 zile de lucru, după cate- 
goria în care se găsesc; ce vor fi plă- 
tite, la caz de nu le fac: 4 lei ziua de 
lucru cu boii şi 2 cu braţele. Când au 
ei trebuinţă de zile mai multe, le plă- 
teşte: 2 lei ziua cu căruţa cu boi şi unul 
cu braţele,—pentru copii și femei, 0,50 
bani. | | 

Chestiunea No. 27—Se mai dau câte 
10 ouă, 2 găini şi o ocă de unt topit, 
oul, de nu se dă, se plăteşte cu câte 10 
bani unul, găina cu 2 lei, untul cu 4. lei. 

Chestionar No. 78. 

Chestiunea No. 25.—Invoiala în dijmă 
este de una şi una din bucate, deosebit 
de alte condițiuni ce se fac prin munci, 
etc. etc. _ 

Chestiunea o. 26.—Se mai face se- 
ceră gratis, de săteni: */, la pogon sau 
18 prăjini seceră, fără plată, la pogonul 
luat în dijmă. 

Chestiunea No. 27.— Mai sunt urmă- 
toarele: 2? zile cu palmele de fiecare 
pogon, iar cei cu căruțele, câte ozi de 
fiecare pogon, o târnă de porumb, 3 
lgr. fasole, 25 snopi de 'coceni, tot de 
fiecare pogon şi 2 găini de nume. 

Chestionar No. 45. 

Chestiunea No. 25.— Dijma:una şi una, 
din toată recolta. Se fac două grămezi 
egale, din care, una e luată de d-l aren- 
daş, locuitorii mai făcând ca resfet 
câte un pogon de nume: secerat, legat, 
clăit şi cărat la maşină. Mai dau 2? lei 
de nume, sau 2 găini şi 1 târnă ştiu- 
leţi de porumb, drept pândărit. 

Chestiunea No. 27. — Cei învoiţi la 
tarlă dau 3 găini de nume, sau 3 lei, 
iar cei învoiţi în dijmă, dau 2 găini, 
sau 2? lei. Cei învoiţi la tarlă mai dau 
şi 7 kgr. fasole şi 20 dovleci; ouă şi | 
mușchi de pore nu dau,
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Chesitonar No. 92, 

Chestiunea No. 25.—Din 3, una. 
Chestiunea No. 26—0 zi de lucru cu 

mâinele; iar cei cu carele, una cu carul, 
de pogon. 

Chestiunea No. 27.—Nu sunt aseme- nea învoeli. 

Chestionar No. 113. 

Chestiunea 'No. 25.—Una şi una, între 
părţi. - 

Chestiunea No. 26. — Zile cu braţele şi carul, ca resfet, a 
Chestiunea Vo. 27.—'Trei pui de găină şi 15 ouă. . SI 

Chestionar o. 18. 

Chestiunea No. 25.—Una şi una, din tot ce se face. 
Chestiunea No. 26. — 1/, pogon grâu secerat. _ 
Chestiunea No. 27.—Un leu de nume (ține loc de pui de găină). 

Chestionar No. 9, 

Chestiunea No. 25.—Se ia una, și una, Chestiunea No. 26. — Se mai seceră un pogon de grâu, gratis. 
Chestiunea Xo. 27.—Pentru locuitorii ce au imaşuri pentru oi, li se mai inipune a da 50 kgr. brânză şi patru miei. 

| „ Chestionar No. 4. 
Chestiunea No. 25— Una şi una, po- rumbul, 50 snopi coceni la pogon,5 ocă . „ fasole, o găină şi un leu de nume, una -târnă de pogon pândărit, de fiecare po- gon. 
Chestiunea No. 27. — Mai dă câte o găină de nume. 

Chestionar No. '3. 
Chestiunea No. 25.—Dijma se ia una şi una, din porumb; coceni 1/., dovleci 

1/,» fasole 5 ocă, de pogon, 4 lei de nume, 0 găină și o târnă de porumb de pogon, drept pândărit, 
Chestiunea No. 26.— Să seceră 1/, pog. de grâu, pentru fiecare pogon de porumb 

pus în moşia arendaşului, plus că toamna 
îi întoarce arătura, fără ca locul cultivat de ţăran să fie arat de arendaș, 

Chestiunea Wo. 27. — Mai au condi- 
țiuni arendaşii, de a luă dela locuitori, 

" ouăde Paşte şi pui de găină, iar de Cră- 
ciun, muşchii porcului şi limba; pe vară 
unt şi smântână. 

Chestionar No. 4, 

Chestiunea Xo. 29. —Acum, dijma în 
mod regulat, locuitorul duce acasă la po- 
rumbar, o parte, iar arendaşul, aproape 
două. | E 

Chestionar No. 46. 

Chestiunea. No. 29.—Cu dij muitul, să- 
tenii stau foarte rău, apucându-i câte 
odată Crăciunul, căci marii agricultori nu 
voesce a luă dijmă la oameni, până nu 
le fac locurile ogoare şi până nu-şi a- 
chită toată datoria. 

Chestionar No. 45. 

Chestiunea No. 29.—Dela 1864 şi până 
în timpul de faţă, învoelile agricole s'au 
succedat astfel: La 1864, muncitorul luă 
6 părţi din producte și arendașul una, 
fără alte sarcini pentru muncitor. Dela.. 
1865—1867, muncitorul luă 4 părţi, iar 
arendaşul 1. Dela 1868-1884, muncitorul 
luă 2 părţi, iar arendașul 1, cu obligaţie, 
pentru muaucitor, a face 2 zile la sapă 
de porumb, plătite însă de arendaşi cu 
1,10 lei. Dela 1884—1886, arendaşul luă. 
din 3, una şi muncitorul mai făceă 1 po- 
gon de seceră..Dela 1886—1890, tot din 
3,una, darla 4pogoane, muncitorul făceă 
un pogon arat, secerat, legat, clăit, şi că- 
rat.Dela 1890—1898,dijma,una şiuna şi!/, 
pogon de nume: secerat şi lăsat pe loc. 
Dela 1898 —1900, dijma, una și una şi un 
pogon de nume, secerat numai, şi lăsat 
pe loc. Dela 1900 încoace, învoiala ac- 
tuală, arătată la No. 23 şi No. 25. 

Chestionar o. 58. 

„ Chestiunea No. 29.-—Din 3, una, din 
orice fel de producte; una zi cu carul 
şi una cu plugul, erbărit de vită: 2,50 
şi alt nimic, până la anul 1870; iar de. 
aci şi până în prezent, din 5, două; una 
şi una erbărit; de vită: 3,50, numai de cele 
mari, și câte un transport, iar astăzi, din 
3, una din porumb, iar din grâu, una şi 
una, adică: 2 părţi ale locuitorului la. po-
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rumb şi una la grâu,erbărit: 10 lei de 
vită mare, 5 lei de vită mijlocie şi 2 
lei de oaie; una zi cu carul, 1 zi cu 
braţele şi 50 arii arătură şi a transportă, 
la gara Crivina şi Periş, 14 hectare pro- 
ducte, de fiecare pereche de vite trăgă- 
toare. ; 

Chestionar No. 78. 

Chestiunea No. 29.—La 1864, eră dijma 
din 4, una:3 luau sătenii şi 1 proprietarul; 
iar în bani, 12—15, pogonul; după 1864, 
dijma eră totdin4, una, apoi, mai în urmă, 
dela 1872, se luă dijma ain 3, una aren- 
daşul şi 2 sătenii; în bani, dela 16-—92 

“lei pogonul; dela 1889 — 1890, s'a luat 
dijmă din 5, două luă d-l arendaş și 3 
luau sătenii, dela 1896, a fost una şi una, 
alt nimic, iar dela1900,semai impun încă, 
din an în an,alte condițiuni, pe lângă 
dijma de una şi una; în prezent, se dă 
dijmă din porumb, una şi una, plus 2 
zile de lucru cu palmele, sau una cu 
carul, o baniţă porumb; 3 kgr, fasole, 
25 snopi, dovleci, de fiecare pogon; iar 

„de ovăz, una şi una, un snop de clae, 
şi locul, ocupat cu ovăz, făcut arătură, 
„ogor; plus 2 găini de nume, plus, la po- 
rumb, se mai seceră încă gratis d-lui a- 
rendaş: 18 prăjini de grâu, fără plată, de 
fiecare pogon. In caz de nu fac zile de 
muncă, se plătesc 2 lei cu mâinile şi 4 
lei cu 2 vite. Toate bucatele se tran- 
sport gratis de săteni la locul destinat 
de arendași. . 

Chestionar No. 113. 

Chestiunea o. 29— 1) La 1864, eră 
dijma din 10, una. 
2) După 1864, a fost din 6 una. 
3) La 1870, a fost din 5, una. 
4) La 1880, a fost. din 3, una. 
5) După 1880, mai târziu, s'a regulat 

din 5, două. 
6) Dela 1895 — 1900 — 1905, a ajuns 

dijma bucatelor de tot felul, la una şi 
una, care urmează şi azi, 1906. 

Chestionar Ao. 35. 

Chestiunea! o. 80.— Dijma ce o ia . 
dela săteni, deşi este una și una, darei 
iac resfet la pogon, îi fac zile cu carul, 
cu mâinile, îi dau și bani, fasole; astfel 
că dijma este: proprietarul sau arenda- 

şul ia patru părţi şi locuitorul o singură 
parte. Să se stabilească dijma prin lege, 
să nu se mai facă resfeturi şi altele, sub 
diferite nume, căci proprietarii, în pre- 
zent, lasă în sapă de lemn pe locuitorii 
agricultori. 

Chestionar Xo. 43. 

Chestiunea No. 80— Relele cele mai 
însemnate provin din cauza grelelor în- 
voeli agricole, sătenii ne mai ocupân- 
du-se cu alt nimic, decâtcu agricultura... 
Aceste rele nu se pot remediă decât 
atunci, când se vor legiferă învoelile 
agricole, obligându-se arendaşii, prin 
lege, la o învoială raţională. | | 

Chestionar No. 71. 

Chestiunea No. 80. — Invoelile agri: 
cole se îngreuiază din an în an. 

Chestionar Wo..81. 

Chestiunea No. 80. — Invoelile agri- 
cole sunt împovorătoare; nu s'au făcut 
contracte agricole de ani întregi ;în timp 
de secetă nu adună nimic, rămânând da- 
tori cu tot ce au fost învoiţi. Sătenii închi- 
riază primarului, cârciumarului, pămân- 
lurile lor pe câte 5 ani, preschimbân- 
“du-le din termen în termen, pe câte 10 
lei pogonul, la apă; din această cauză, 
mulţi sunt sărăciţi. Primarul nu ştie: 
carte, e ales în urma presiunii sau bău- 
turii. date de arendaș, face şi pe cămă- 
tarul şi pe cârciumarul, nu-şi dă nici 
un interes pentru progresarea comunei 
sau a şcoalei şi nici o instituţie nouă 
nu poate isbuti; învățătorul găsește în 

“el o piedică, nu un sprijin. Nefiind islaz . 
în comun, oamenii îşi întrebuinţează 
copiii la păşunatul vitelor. Femeile lu- 
crează la câmp împreună cu bărbaţii, 
părăsindu-şi casele şi copiii. Munca 
se face extensivă: se pun câte 16—18 
pog. şi, în timp de secetă, rămân încăr- 
caţi cu munca către arendaşi; nu se aleg 
nimic cu produste. 

Chestionar No. 120. 

Chestiunea No. 80.— Dijma ce o ia 
dela săteni, deşi este una şi una, dar 

“tac reset la pogon, îi fac zile cu carul, 
cu mâinile: îi dau și bani, fasole, astfel
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că dijma este: proprietarul sau arenda- 
şul ia 4 părţi şi locuitorul o singură 
parte... Nici chiar de cultivă 5 het. pă- 
mânt, nu-i rămâne cultivatorului hrana 
pentru existenţa familiei şi, de aceia, po- 

„pulaţia rurală degenerază și rămâne 
muritoare de foame. 

„ Județul Dâmbovița 

Chestionar No. 18. 
Chestiunea No. 23—Se Qă dela 2-5 

pog. fiecărui învoitor, cu obligaţiunea de 
a da dijmă: una şi una; pentru care se 
fac următoarele munci: 
, Pentru cei cu vite trăgătoare: Ss mun- 
cese d-lui proprietar câte 3 pog. arat, 
semănat, grăpat, secerat şi dus la ma: 
şină, 2 zile cu carul şi una cu palmele, 
iar cei fără vite: 3 pog. secerate şi câte 
5 zile. cu palmele. Toamna se mai dă de 
nume 1 baniță porumb ştiuleţi şi de 
pogon 5 kgr. fasole, 10 snopi coceni şi 
10 dovleci. 

Chestionar Wo..37, 

Chestiunea No. 23—Pământ pentru 
cultura porumbului, pentru păşunarea 
vitelor, cu dijmă: de 1 şi 1; un pogon de 
seceră la fiecare două pogoane date 
pentru porumb, unul jum. pogon ară- 

„tură definitivă, 2 zile cu mâinele,2 dubli- 
decalitri porumb boabe şi 20 snopi de 
coceni, 

Chestionar No. 4. 

Chestiunea No. 24—Cu 1 leu 05 bani 
prăjina; osebit: 3 pui de găină şi 4 zile: 
de lucru cu palmele sau .vitele. 

Chestiunea No. 26.—Dacă 
pogon i se reduce la 25 lei, mai face 
4 zile de muncă. 

Chestionar Ao. 20. 

Cehstiunea No.25—Una şi una, adică, 
produsul unui pogon, pe jumătate. 

Chestiunea No. 26.—Pe lângă dijma 
ce o dă, mai face 1/,pog. seceră cu cărat 
la arie; de pogon 2 zile cu palmele, una 
zi cu căruţa și 25 snopi de coceni. 

Chestionar o. 68. 

Chestiunea Po. 25.—Se ia dijma din 
două, una, care îi convine arendașului, 

preţul unui: 

Chestiunea No. 26 — Pentru locurile 
de luncă, luate în dijmă, mai face la un 
pogon: l pogon şi 9 prăjini seceră grâu, 
cărat la maşină ; 50 snopi coceni la hec- 
tar şi o.târnă porumb ştiuleţi la pog. 
drept pândărit; iar pentru locurile de 
deal, va face la 1 pog. luat cu dijmă: 
o jum. seceră grâu cărat la maşină, 1 
târnă porumb pândărit, 5 kg. fasole la 
pog., 25 snopi coceni, 10 dovlecei, 1 leu 
de pogon şi 1 snop pândărit la 2 clăi, | 
(pentru locurile de grâu sau ovăz luate 
în dijmă). 

Chestionar o. 72. 

Chestiunea No. 25.—Pe jumătate, din 
producţiune; coceni din:3 părţi, una, 6 
kgr. fasole la pog. şi 10 dovleci, pe care 
le ia proprietarul şi arendașul. 

Chestiunea No. 26.—Secerat şi cărat 
la arie,un pog. grâu, la un pogon po- 
rumb luat în dijmă, 2 zile cu mâinile la 
pogon. Mai dă pentru fiecare pogon o 
baniţă porumb ştiuleţi, drept pândărit. 

Chestionar Xo. 81. 

Chestiunea No. 25.—In parte: 1 şi l, 
din producte, plus 2 baniţe la hectar 
drept pândărit, un dublu fasole la hect;; 
la 2 hect. mai face şi:/, hect. muncă cu 
desăvârşire, precum şi 6 zile cu mâinile 
de hect. | 

Chestiunea No 26.—La 2 hect. luate 
in dijmă sau la 4 pog. mai face un pog. 
muncă definitivă, adică : arat, semănat, 
grăpat, secerat şi cărat Ja arie, precum 
şi 3 zile cu mâinele de pogon. 

Chestionar Do. 1. 

Chestiunea No. 25.— Una şi una. 
Chestiunea No 27.— Obişnuit, numai 

pui de găină. 

Chestionar No. 7. 

Chestiunea No. 25.— Din trei, una, 
Chestiunea No. 26. — Nu sunt astfel 

de învoeli. 
Chestiunea Wo. 27. — Nu sunt _ase- 

menea învoeli. 

Chestionar No. 12. 

Chestiunea No. 25.—Din 3, una, adică: 
„0 parte proprietarul și două învoitorul.
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Chestiunea No 26— Una zi de lucru 
cu mâinile şi un pog. finit adică: arat, 
semănat, secerat, urcat la arie sau pătul. 

Chestiunea Ao. 27.— Nu există con- 
tract agricol, decât învoială verbală. 

| Chestionar ANo. 14. 

Chestiunea No. 25—1 şi 1, din orice 
producte, 

Chestiunea No. 26.—La pogon: 31 arii 
secerat, legat şi cărat, pentru locuri 
porumb; iar pentru grâu, ovăz, ete.: 31 
arii arat, semănat, grăpat. 

Chestiunea No.27.—De nume: 51 arii 
arat, semănat şi grăpat, 6 zile cu pal- 
mele, una zi cu căruţa, 7 lei 50 bani 

"numerar, 73/, kgr. fasole de pogon, un 
dublu d. litru porumb boabe, şi 26 snopi 
coceni. : 

In locul sumei de lei 7 bani 50, se ia 
de nume: 1 muschi de porc, 10 ouă, 5 

“găini;1/, lapte, 1/, brânză, de fiecare oaie. 

Chestionar No. 15, 

Chestiunea No. 25. — Din 2, una ia 
proprietarul şi una locuitorul. 

Chestiunea No. 26. —....., pentru 
cele luate în dijmă, se mai face munca 
următoare la pog.: un pogon arat, 1/, 
secerat, cărat, 5 kgr. fasole şi 25 snopi 
coceni, una zi cu carul şi una cu mâinile. 

Chestiunea No. 27, — Pentru fiecare 
pog. se mai dă câte o găină, câte 10 
ouă şi un muschi, de cap de familie, cum 
şi o Dbaniţă porumb ştiuleţi de fiecare 
pogon, drept pândărit. 

Chestionar No 29, 

Chestiunea Wo. 25. —Din porumb, 1 
şi 1, plus, de fiecare pogon, câte 3 ba- 
niţe drept pândărit, 25 snopi coceni, 25 
dovleci, 5 ocă fasole. 

Chestiunea No. 26.—De fiecare pogon: 
unul de secere, 3 zile cu mâinile şi 2 
zile cu căruţa, de fiecare nume. 

Chestiunea No.27.—Zece ouă de nume, 
o găină de pogon şi un muschi de porc, 
de nume. 

Chestionar Mo. 82, 

Chestiunea No. 25.—Una şi una, adică: 
1/, din produs, 2 târne ştuleţi la po- 
gon, zise pândărit, 6 ocă fasole şi, la 

„unii proprietari, 30 snopi coceni, tot de 
pogon. 

Chestiunea No. 26.— 1 pog. de secere 
tăiat şi cărat, 2 zile cu mâinile, sau 1 zi 
cu carul, la două pogoane şi 2 pui de 
găină la pogon. 

Chestiunea No. 27.— De fiecare locui- 
tor învoit se dă un mușchi de porc, 6 pui 
de găină, 20 ouă; însă la arendaşi nu 
se dă muschi, dar se face un pog. defini- 
tiv de porumb, dela arătură şi până la 
băgarea în pătul, pe preţ de 20 lei. 

Chestionar No. 44. 

Chestiunea o. 25.— In parte (una şi 
una), , , 

Chestiunea No. 26.— Un pogon de se- 
cere şi cărat la maşină, pentru fiecare 
pog. cu porumb. 

Chestiunea No 27.—2 zile cu palmele 
de fiecare pogon, 5 ocă fasole de fiecare 
pogon, una găină de fiecare pogon, 
una ţârnă pândărit de fiecare pogon şi 
20 ouă, de nume. 

Chestionar o. 49, 

Chestiunea Wo. 25.—Când învoeala e 
cu dijmă, se ia din 3, una. 

Chestiunea No. 26.— Pe lângă dijma 
unui pog. din 3, una, se mai cere un 
pog. şi 1/, seceră şi b zile cu mâinele. 

Chestiunea No. 27.—Ouă,pui de găină, 
muschi etc., în sumă de lei 5, şi 10 
lkgr. fasole, de nume. 

Chestionar No. 53, 

Chestiunea No. 25.—Din două părţi, 
una, dusă de muncitor la ariea sau pă- 
tulul arendaşului. 

Chestiunea Po. 26.— Pe lângă dijmă, 
se mai fac de locuitori: 16 prăjini se- 
cere de pogon, cărat de muncitor la 
arie, 10 dovleci şi 6 ocă vechi de fa- 
sole, de fiecare pogon, fără nici o plată. 

Chestiunea No. 27.—Mai dă două ba- 
niţe porumb ştiuleţi şi face câte 2 zile 
cu braţele fără plată, de fiecare nume, 
nu de pogon; 3 gâini, care nu sunt 
prevăzute în act. 

Chestionar No. 95. 

Chestiunea No. 25.—Dijma: 1 şi 1 şi 
muncile prevăzute la art. 96. .
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Chestiunea No. 26. — La fiecare po- gon, se mai munceşte gratis: 3 pr. se- 
cere rapiţă, un pogon seceră grâu, 2 zile cu carul, 2 zile cu braţele, 600 kgr. producte transportate la gară, 1/, D. "D-litri porumb, drept pândărit, 20 snopi coceni şi 7 kgr. fasole, 

Chestiunea No. 27.—In contract pre- 
vede lei 3 de nume, drept ouă, pui de - găină şi mușchi; dacă aduce acestea, se scade. i 

Chestionar Wo. Sa. 

Chestiunea No. 26.—Se mai fac, în în- 
voelile pentru vitele trăgătoare, pe lângă plata erbăritului, a 5 lei de vită, câte 6 prăjini arat, semănat şi cărat, de fie-: care vită trăgătoare. Cei cari au numai vite de pășune, dau bani: 10 lei de vită mare şi 2,50 de vita mică. 
Chestiunea Io. 27.— Deși în contractul demuncăagricolănusunt prevăzute ouă, găini etc., însă sunt numite drept bani, pentru care, omul duce la curtea mo: șiei 20 ouă, 4 găini mari, sau 4 pui. 

Chestionar No. 11, 

Chestiunea No. 29. — Inivoelile agri- cole înainte erau: din 3 grămezi, una: 
2 locuitorul şi 1 proprietarul, astăzi s'au schimbat cu. totul, de oarece, moşiile fiind arendate, cea mai mare parte din locuri se seamănă de arendași şi pro- prietari. 

Chestionar No. da, 

Chestiunea No. 29.—Inainte de 1864, dijma eră: din 10 una Şi erbăritul: un leu de vita mare şi oaia 10 bani; azi ia aproape două proprietarul, sau a. rendașul şi una muncitorul; 20 de lei vita mare şi 3 de cea mică, 

Chestionar No. 49, 

Chestiunea No. 29. — Invoelile agri- cole, înainte de cele de azi, au fost: Dela anul 1864—1877, au fost: din 5, una, dijmă și 12 zile cu mâinile, de învoit. Dela anul 1877--1887, au fost jumă- tate pogon porumb definitiv, un pogon secere definitiv de fiecare locuitor învoit, ori câte locuri ar fi voit să ia, iar dijma: din trei, una. : i Dela anul 1887—1894, a fost: din 3, 

-tese cu lei 8 

una, dijma; 2 pogoane seceră definitiv, 2 pogoane ogoare, un pogon porumb de- - finitiv, 3 chile produete cărate la gară,. ouă 10, pui 3,limbă şi muşchi de porc; erbărit de vita mare 3 lei; 50 bani de o vită mică, iar boii scutiţi. 
Dela anul 1894—-1899; au fost: dijma în parte, 1 pogon porumb definitiv, două pogoane seceră definitiv şi 2 po- goane ogor, 2 zile cu carul, 3 zile cu mâinile, 10 ouă, 3 pui şi muşchi, erbă- 

rit la o vită mare 5 lei şi de o vită: mică 1 leu şi 2 boi scutiţi de erbărit, Dela anul 1899—1904, au fost: dijma în parte, 1 pogon porumb definitiv, 3 pegoane seceră definitiv, 3 pogoane ogor, 2-zile cu carul, 3 zile cu mâinile, . pui şi ouă, idem. Erbăritul la o vită mare 6 lei, la o vită mică 1,50. 
Dela anul 1904—1906, au fost: dijma din 3, una, 1 pogon definitiv porumb, 

6 pogoane de seceră, (din care 2 se plă- 
pogonul, secerat şi cărat, - iar nesecerându-le, la socoteală, se plă- teşte îndoit, adică: 16 pogonul); 4 po- goaâne ogor, 3 zile cu carul și 6 cu mâi- nile; ouă, pui, ete. în sumă de lei 5 de nume; erbăritul la o vită mare 6 lei, la o vită mică 1 leu 50 bani, până la 15 vite, iar dela 15 în sus, 3 lei de cap,— miei, dela Sf. Petru, 2 miei: unu şi 10 ocă fasole de om. a 

Sau schimbat învoelile agricole după preţurile arendării moşiei. 

Chestionar No. 53, 

Chestiunea XNo. 29.—... la 1891, dijma 1 şi 1 şi alte sarcini, în fine, dela 1898 până azi, sarcinele au mers din ce în ce crescând, până când aproape să se dea arendaşului două părţi şi muncitorului să-i rămână una. 

Chestionar No. 14. 

Chestiunea No. 30.—Relele: 1) Invo- elile agricole prea asupritoare. 
Păreri : 1) Să se modifice legea toc- melilor agricole, potrivit cu nevoile să- teanului. 2) Să se rezerve pe moşii islazuri suficiente pentru hrana vitelor. 3) Să se limiteze prin lege terenul de cultură trebuincios unei familii; 4) Toate moşiile Statului și particulare să se arendeze numai la săteni.
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“Chestionar No: 32, 

Chestiunea o. 30. — Răul, cel mai 
mare în această comună, este obişnuinţa 
ce o au locuitorii de a face munca 
foarte rea în ce privește săpatul po- 
rumbului. Aceasta a venit dela schim- 
barea ce ei suferă cu locurile luate în 
dijmă. Acest rău s'ar îndreptă, dacă! 
d-nii proprietari sau arendaşi i-ar lăsă 
cel puţin doi ani în aceleaşi locuri, sau 
cel puţin, deşi schimbându-le pe fiecarg 
an, însă să-i aducă tot la locul pe care 
Pau mai avut. 

Chestionar No. 49. 

Chestiunea No. 80.— Relele mai în- 
" semnate în comună sunt: - 

Invoelile agricole ce le au locuitorii 
la arendașul moşiei. 

Chestionar Wo. 68. 

Chestiunea No. 80.— ...învoelile agri- 
cole, cari sunt prea exagerate. 

Chestionar No. 86. 

Chestiunea No. 80. — Locuitorii sunt 
foarte împovăraţi, din cauza invoelilor 
şi a desei populaţiuni. 

Chestionar No. 92. 

Chestiunea o. 80. — Invoelile grele 
le, răpesc timpul muncii. 

Chestionar o. 95. 

Chestiunea o. 80. — Rele nu avem 
în comună, decât că locuitorii cer să se 
'mai slăbească angajamentele agricole 
la d-nii proprietari şi arendași. 

Judeţul Muscel 

Chestionar Xo. 37. 

Chestiunea No. 23— Pentru locurile 
de cultură, locuitorii fac câte 13-— 30 zile 
de lucru de pogon, cu mâncarea lor; . 
zilele nefăcute se plătesc cu 1 leu şi 50, 
ziua. 

„Chestionar No. 40. 
„Chestiunea o. 25. — Din bucate, pe 
Jumătate, iar din fânețe naturale, ia pro- 

„prietarul sau arendașul trei părți şi 
muncitorul una. 

Chestionar No. 22. 

Chestiunea No. 23—Plata în bani, în 
producte sau prin muncă. | 

Chestiunea No..25. — Una şi una: 
adică una proprietarul și una locuitorul. 
Din 3, una oia muncitorul şi două pro- 
prietarul. Din 5, două locuitorul 'şi 3 
proprietarul. 

- Ohestiunea No, 26.—Câte o zi sau 2 
de lucru, cu braţele, sau cu carul, la 
adunatul cerealelor şi câte un pui de 
găină. 

Chestionar No. 38. 

Chestiunea No. 25.—Una proprietarul 
sau arendaşul şi una cultivatorul. | 

Chestiunea No. 26.—Un transport cu 
carul şi două zile de lucru cu braţele 

Chestionar No. 28, 

Chestiunea No. 25.—Pe din două. 
Chestiunea No. 26.—2 zile la pogon, 

o găină şi clăci. 

Chestionar No. 20. 

Chestiunea Wo. 25. — Dijma se ia'o 
parte de proprietar şi una de muncitor. 

Chestiunea No. 26. — O zi de lucru 
și o clacă, 

Chestionar Jo. | 31. 

Chestiunea No. 25. — Cultivatorul ia 
2 părţi şi proprietarul o parte. 

Chestiunea No. 26.—Nu se mai obiş- 
nueşte nici o plată. 
"Chestiunea No. 27—Nu se dau alte 

beneficii. 

Chestionar Ao. 71. 

Chestiunea No. 25.—Se ia dijmă una 
din două. Arendaşul are drept numai la 
jumătate din recoltă. Incolo, totul prive- 
ște pe cultivator. SE 

Chestiunea No. 27.—La fiecare pogon, 
un pui şi zece ouă. Aceasta nu e spe- 
cificată în contract, ci numai în uz şi în 
chitanţa ce se liberează cultivatorului 

?
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Chestionar No. 61. 

Chestiunea o. 25. — Una şi una. 
Chestiunea No. 26. — Mai fac câte 2 

zile clacă cu mâinile și dau un pui de 
găină. 

Județul Argeş. 

Chestionar XWo. 12, 

- Chestiunea No. 28.—Se dă dijma în 
parte, .... ţăranii mai muncesc câte 
un pogon -seceră, două zile cu carul la 
cărat recolta, 3 zile cu braţele la maşină 
şi un pogon de arătură (ogor) şi 3 lei de 
nume. 

Chestionar Do. 3. 

„Chestiunea No. 25.—Pe din două, a- 
dică : Proprietarul o parte și muncito- 
rul una. 

Chestiunea No. 26. — Câte 10 ouă şi 
2 pui de găină de fiecare învoit, aren- 
daşii şi locuitorii nu fac contracte agri- 
cole conform legii. 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea No. 25. — In parte. 
Chestiunea o. 26—La cinci pogoane, 

fac proprietarilor: Un pogon arat, se- 
mănat, grăpat, plivit sau, dacă e porumb, 
prăşit de 2 ori, secerat sau cules Şi că- 
rat; mai dă unt, ouă, pui de găină. 

Chestionar No. 29. 

Chestiuneu No. 25.—O parte arenqa- 
șului şi o parte săteanului. 
Chestiunea Do. 26.—Transpoarie, ară- 

tură, secerat. | ' 
_ Chestiunea No. 27.— 20 ouă şi 4 pui 
de găină. 

Chestionar o. 26. - 

"4 Chestiunea No.26.—Câte o zi de lueru. 
Chestiunea No. 27.— Mai sunt ouă, 

pui de găină care se preţuese în bani, _. 
cu 2 lei 50, drept condiţie. 

Chestionar No. 37. 

Chestiunea No. 37.— De fapt se dă: 
ouă, pui de găină, gâscă, însă în con- 
tracte nule numeşte, ci se prevede o con- 

"diţie de învoială în bani, şi, dacă îl satisface de aceste produse în natură, se achită condiţia.  .. 

Chestionar No. 89, 

Chestiunea o. 27. — Locuitorii, deşi „iau locuri de pe la arendași, dar con- tracte de învoeli nu fac şi le iau cu 
bilete; condițiuni au: ouă, pui de găină ȘI curcani etc. | 

Chestionar No. 97. 

Chestiunea No. 27. — Iu locul puilor de găină și ouă, cum legea agricolă nu 
prevede pe aceste prestaţiuni, li se im- 
pune câte un leu sau 2, de pogon. Dar, aducând puii şi ouăle, se scutesc de bani. 

Chestionar o. 3. 

Chestiunea No. 29—Acum li se pun 
la învoială o mulţime de condițiuni ce 
nu se pot suportă. 

Chestionar ANo. 17. 

Chestiunea No. 29.—Invoelile de azi sunt grele, prin sarcinile ce se impun. 

Chestionar No. 3... 
Chestiunea No. 80.—Orice. stare s'ar 

puteă îmbunătăţi, dacă s'ar luă măsuri 
ca proprietăţile Statului sau Eforiei, 
aflate în comunele rurale, să se aren- 
deze obștiei locuitorilor. 

Chestionar No. 45. 

Chestiunea No. 80.—Inwvoelile cu aren- 
daşii sunt foarte grele. 

Chestionar No. 74, 
Chestiunea Wo. 80.— Asupririle pro- prietarilor şi arendașilor, în ce priveşte 

invoelile agricole. . . 

Chestionar No. 78. 

Chestiunea No. 80.— Relele de care 
sufer sătenii sunt: lipsa de pământ şi în- 
voelile agricole care s'au îngreuiat şi cari greutăţi nu se prevăd în contracte; 
dar. săteanul este șilit să facă după cum îi porunceşte arendaşul, căci altiel, îl is-
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goneșşte din moşie; ar fi de folos o schim- 
bare a legei de tocmeli agricole care să 
reguleze învoelile agricole între săteni 
şi proprietari. 

Chestionar No. 105. | 

Chestiunea No. 80.— Cu mare greu- 
tate pot susţine familiile lor. 

Chestionar No. 112. 

Chestiunea No. 30.—Când vin timpuri 
rele, sunt siliţi a face datorii care le 
leagă mâinile pentru mult timp. 

Chestionar o. 154, 

Chestiunea No. 50.—Am fi de părere 
să se aducă de guvern o modificare 
legei tocmelilor agricole, prin care să 
se spocifice ce anume dijmă și havaeturi 
să dea locuitorii, iar nu ea în prezent, 
să pue arendașii. și proprietarii locui- 
torilor cât vor; din această cauză re- 
zultă neliniştea locuitorilor. 

MUNTENIA 

b) Regiunea, de şes. 

Judeţul Brăila 

Chestionar No. 50. 

Chestiunea No. 23. — Cu dijma din 
două; adică, una la locuitor şi alta la 
arendaș; mai face câte un pogon porumb, 
prăşit de două ori, cules și carat la pă- 
tul, de nume, şi altul de păioase, cu tot 
lucrul lui; transportă câte cinci saci de 
pogon la gară. : 

Chestionar No. 12. 

Chestiunea No. 23— Cu dijma din 2, 
una, muncită la o parte; 2: pogoane de 
porumb, prășit de două ori, cules, cu- 
răţat,: coceni tăeţi, duşi la leasă; două 
pogoane arat ogor, de nume; 2 hecto- 
litri grâu transportat la gară de fiecare 
pogon şi 4 lei de nume, 

Chestionar No. 38. 

„Ohestiunea No. 23.-— Cu resfei. din 
două; adică, pentru un hectar luat pen- 
tru cultură, de sătean, munceşte pro- 

prietarului sau arendaşului un hectar 
definitiv, plus că se mai obligă a face 
şi câte un transport de producte şi, de 
fiecare sătean, câte un pogon arătură. 

Chestiunea No. 25.— Se ia dijma din 
2, una, şi din 5, 3, adică: la cea din 2, se 
ia una de cultivator şi una de proprie- 
tar sau arendaş şi la cea din.5, se 
ia două de cultivator şi trei de proprie- 
tar sau arendaș. 

Chestiunea No. 26.—Câte un mic tran- 
sport de producte şi câte un pogon de 
nume, muncit definitiv, la orice în- 
tindere ar luă spre cultură. 

Chestiunea No. 27.— Se pun condi- 
țiuni să se dea proprietarului sau aren- 

- dașului, pui de găină şi ouă. 

Chestionar No. 43. 

Chestiunea No. 23.—Dijma, cu resfe- - 
tul deoparte: un pogon de muncă pă- 
ioase, definitiv, de fiecare învoit; trei 
pogoane ogor pentru semănăturile ce 
trebuosă facă arendaşului, rămânând ca 
acesta şă-și semene dijma sa; o zi cu 
carul, cu 4 vite şi 2 oameni, pe moşie; 
trei pogoane ogor în cazul când nu dă 
25 ouă,4 găini, | kgr. unt de fiecare vacă 
cu vițel; Pogoanele sunt arate, borănite 
şi grăpate; 8. hectolitri cereale 'cărata 
la gară de fiecare pogon în dijmă. Ju- 
mătate din pogoanele de dijmă cuvenite : - 
arendaşului, ca păioase şi porumb, fă- 

“cute ogor, ca după arătură. Locuri pen- 
tru arături nu se dau în bani,iar pen- 
tru izlaz,variază între 20—95 lei pogonul. 

"Chestionar No. 16. 

Chestiunea No, 23—Din 5, două; la 
fiecare 5 pogoane, un pogon de ogor şi 
o zi cucarul în moșie; de fiecare pogon, 
10 saci hectolitri duşi la gară, 4 pui de 
găină, mari, cari, dacă nu se: dau, 
se iau 4 lei. Partea, sau pogoanele boe-: 
reşti, se lucrează deoparte şi întâi ele 
sunt semănate. -: | 

Chestiunea No. 27. — Ouăle, puii de 
“găină ete, sunt trecuţi în bani, sub di- 
ierite numiri şi, chiar netrecuţi în con- 
tract, se opresc la socotoală. 

Chestionar No. 7. 

Chestiunea No. 25.—Dijma, din două, 
una. 

9
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Chestionar No. 35. 

„Chestiunea No. 25. -- Din două, 
Chestiunea No. 26 — Lucrează d-lui 

proprietar, la 10 pogoane luate pe seama locuitorului, un pogon cu toată munca lui și, în localităţile mai bune, 
se mai lucrează proprietarului şi un po- 
gon de nume, adică de om, plus şi trei hectolitri transport la orașul Brăila, de fiecare pogon. e 

Chestionar Ao. 36. 

„ Chestiunea No. 25—-Una Şi una, plus alte munci. Sa 
Chestiunea No. 26.—1) Două pogoane de om (învoit în moșie). 
2) Cinci saci, transport: la gară, de fiecare pogon cultivat în moşie. 

„'3) Doi lei denume. -. * -. 

. Chestionar No. 37. 

Chestiunea No. 25.—Din 4, 1, adică: 3 părţi locuitorul şi una proprietarul. 
Chestiunea No. 26. — La 5 pogoane primite, locuitorul face 1 pogon de pă- 

ioase proprietăţii. | 

Chestionar No. 18, 
Chestiunea Ao. 25—'Tot din două. 
Chestiunea No. 26.— Câte 2 pogoane ogor, de nume. 
Chestiunea Wo. 27.—Câte 4 găini (ne-' prevăzute însă în contract). 

Chestionar No. 19. 

Chestiunea No. 25.—Din două, una la 
proprietar : sau arendaș şi una la lo- 
cuitor.! 

Chestiunea No. 26.—Una zi cu carul Şi, la fiecare pogon ce locuitorul ia pe seama sa, mai face jumătate pogon ogor arătură. - 
Chestiunea No. 27.—Pui de găină. 

Chestionar No, 23, 

Chestiunea No. 25.—Pentru păioase, nu se dă pământ cu dijmă, ci numai 
pentru porumb, pentru care se ia dijmă din două, una la arendaş şi una la sătean.. Sa 

Chestiunea No. 26. — Fiecare locuitor învoit mai transportă câte 4. hectolitri 

bucate de fiecare pogon primit, la locu- 
rile indicate prin contract Şi ară şi câte 
2 hectare pământ ogor. 

Chestiunea No. 27.—Pentru ciocani, 
tăiaţi de locuitori din moşia arendaşului, 
ei sunt -obligaţi a da câte 3 lei, de fie- 
care, sau, dacă nu ţin seamă de această 
obligaţie, dau câte 2 găini şi 10 ouă 
arendaşului, 

Chestionar No. 33, 
Chestiunea No. 25.— Din două. 
Chestiunea No. 26.—Mai fac transport, 

la fiecare hectar ce lucrează pe moşie, 
8 hectolitri; un pogon de nume, defini- 
tiv şi 2 zile.cu carul, 

Chestiunea No. 27.— 3 lei de nume, 
în loc de 2 găini şi 10 ouă. 

Chestionar No. 34, 

Chestiunea No. 25.—Din două. 
Chestiunea No. 26.— Arată de două ori 

partea arendaşului; porumbul, săpat de 
două ori. 

Chestiunea No. 27.— Se dau 4 găini 
de fiecare învoit. : 

Chestionar No. 22, 

Chestiunea No. 25. —Una la arendaş 
și una la locuitor. 

Chestiunea No. 27.— Pe lângă toate 
învoelile, se mai dau de fiecare locuitor 
4 lei, și un leu de fiecare pogon, pentru 
pândărit. - 

Chestionar XNo.. 7, 

„ Chestiunea No. 26.—Un pogon de po- 
rumb definitiv, lucrat de nume, sau un 
pogon de păioase şi transport de pro- 
duse la gara Cioara. 

Chestionar No. 16, 

Chestiunea No. 29..-- Oamenii. sunt 
înşelaţi la măsurătoarea locului și iată 
cum: când se măsoară resfetul (partea 
boerească) se dau 7 şi 8 stânjeni la lă- 
țime, la lungimea de 216 stânjeni, iar 
când se măsoară a oamenilor, li se dau 
4—5 stânjeni la aceeaş lungime; oamenii 
Văd, dar tac, căci dacă ar face gură, nu 
le mai dă loc, şi ar stă cu plugul la 
părete.
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Chestionar No. 4. 

Chestiunea No. 29.—Dela 1864—1866, 
a fost dijme din 10, adică: 9 la ţă- 
țăran şi una la arendaș; dela 1866—1877, 
a fost dijma din 7; dela 1878—1892, dijma 
din 5; dela 1892-—1898; din 3, două; dela 
1899—1903, din 5, două şi, dela această 
dată, din două. 

La păşune, a fost 7 lei vechi de vită, 
10 lei noi, 12, 14, 15, 16 şi 18, cum se 
plăteşte astăzi. : 

Invoelile s'au schimbat după preţu- 
rile cum s'au arendat moşiile de scump. 

Chestionar No. 29, 

Chestiunea No. 29. — Ştiu şi eu că 
acum 15 ani, pe aceste locuri erau în- 
voeli uşoare. Proprietarul luă dijma nu- 
mai din 5, una și din 7,una. - 

Oamenii bătrâni spun că acum 40— | 
50 de ani, se puneau cu plugul unde 
vreau și plăteau dijma in 10 şi 12, una. 
Aşă dar, se vede clar că răul şi greu- 
tăţile sunt recente şi s'au precipitat în- 
trun mod îngrozitor. E nemerit a se 
luă măsuri urgente, căci mizeria şi sără- 
cia săteanului român e mare. Din cauza 
neaverii, se hrăneşte prost, căci n'are 
cu ce. Hrana neîndestulătoare este cauza 
cărei cu drept i-se poate atribui dege- 
nerarea neamului nostru, din punct de 
vedere fizic şi moral. 

Chestionar o. 7. 

Chestiunea No. 29.—Dela 1864 şi până 
la 1884, învoelile agricole erau numai 
în dijmă, adică, dintr”un număr oarecare 
de clăi la păioase, da una proprietarului. 

"La început, din 10 clăi, una eră a pro- 
prietarului, apoi din 9, din 8, şi așă mai 
“departe, până a ajuns din 3, şi mai în 
urmă, din 5 părţi, 2 se luă de arendaş. 
Pentru porumb se procedă tot în a- 
cest îel. [zlazul se plățiă câte 2 sfanţi 
de vită mare, iar 5 vite erau scutite. 

__Dela 1884, au început a se face învoe- 
lile în dijmă și resfet, şi mai ales, pe 

"măsură ce populaţia a crescut iar mij- 
loacele de producţiune s'au perfecţionat, 
învoiala cu dijmă a început să dispară 
şi s'a înlocuit cu munca în resfet. Sis- 
temul acesta este foarte bun pentru ma- 
rele cultivator şi foarte defectos pentru 
micul cultivator, pentru că acesta nici 

odată nu poate face pe seama lui o inuncă 
la timp şi în mod raţional. 

Chestionar No. 8. 

Chestiunea No. 29—Acum 40 de ani, 
învoelile agricole erau făcute numai cu 
dijmă : din 10 părţi, una luă arendaşul 
şi nouă părți învoitul, erbăritul pentru 
vite, 4—5 lei vechi de vită. Din an în 
an apoi, condiţiunile de învoială s'au 
îngreuiat, ajungând la dijma din 9, 1; 
8,1; 7,1; 6,1;5,1;4,1 şi 3, L; care a fost 
pe la anul 1896, iar de atunci încoă, se 
întrebuinţează sistemul de învoială ară- 
tat mai sus şi în tendința. de a se în- 
greuiă în detrimentul săteanului mun- 
citor. 

Chestionar Ao. 9. 

Chestiunea No. 29.--Dijma, din 7 una 
şi un pogon cu toată munca, 0 zi: cu 
carul și 2 cu palmele, a durat 5 anicu 
începere dela 1864; următorul period 
de 5 ani, dijma din 6, una, 1 pogon cu 
toată munca, o zi cu carul și 2 cu pal- 
mele şi astfel a mers neschimbat până 
la 1884; în acest an, la schimbarea aren- 
dașului din moşie, învoiala s'a făcut pe 
5 ani, cu dijma din 5,una, două pogoane 
de muncă cu toată munca, o zi cu carul 
şi 2 cu palmele, 4 găini; alţi 6 ani s'a 
făcut învoiala din 4, una; la nouă po- 
goane, un pogon, o zicu carul, 2cu pal- 
mele, 4 găini. Proprietarul moșiei, cău- 
tând-o în regie, a schimbat învoelile pe 
1897—1899, dijma din 3, una, două po- 
goane porumb de muncă cu tot lucrul, 
de fiecare pogon transport, 2 hectolitri 
la gară, de orice cereale, 4 găini. Ar6n-. 
dașul a respectat această învoială până 
la 1901; dela această dată, variază în- 
voiala tot mai împovorătoare,până astăzi 
când se ia dijma, una şi una, 2 po- 
goane porumb de nume, 2 pogoane 
ogor, 2 hectolitri cereale de pogon, trans- 
port la gară şi 4 lei de muncă. 

Chestionar No. 12, 

Chestiunea No. 29.—Dela 1865 şi până 
la 1875, cu dijma din 7, una, un pogon 
cu tot lucrul, 4 pui de găină, jum.ocă 
unt şi 10 ouă, de nume. Dela 1875,până 
la 1880, cu dijma din 6, una, un pogon 
definitiv de nume, o zi cu carul în mo-
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Şie, o ocâ unt, 4 pui de găină şi 10 ouă 
de nume. Dela,1880—1890, cu dijma din 
4, una, două pogoane de nume, resfet cu toată munca, trei chile vechi grâu 
transportate la gară, una zi cu carul în 
moşie, 1 ocă unt, 4 pui de găină şi 15 
ouă. Dela 1890 şi până astăzi, învoelile 
au urmat din trei, una; din 5, două şi din 
2, una, muncită dijma la o parte şi alte 
obligaţiuni. de nume, cum se vede la 
No. 23 de mai sus. 

Chestionar No. 17, 
Chestiunea No. 29.—Dela 1864, învoe- lile agricole, până la 1875, erau cu dijma în natură, din 10, una; dela 1875 până 

la 1890, cu dijma din 5, una; dela 1890 până la 1893, cu dijma din trei şi două 
pogoane de reştet, de nume; dela 1893 
până la 1897, cu dijma din3 și trei po- 
goane reșfet de nume; dela 1897—1900, cu reșfet din trei, una; dela 1900—1902, 
cu reşitet din cinci, două; dela 1902—1905, din şapte trei; dela 1905—1906, din două. 

Chestionar No. 19. 

Chestiunea o. 29.—Pela 1870, dijma eră din, 7.una, erbărit: 5 lei de vită. 
Pe la anul 1877, dijma eră din 5, una, 

erbărit: 7 lei de vită. 
Pe la anul 1882, dijma eră din 4, una, 

erbărit: 8 lei de vită. 
Pe la anul 1887, dijma eră din 3, una, 

erbărit: 12 lei de vită. . 
Pe la anul 1895, dijma eră din 5, două, erbărit: 14 lei do vită. | - 
Pe la anul 1905, dijma era din 2, una, erbărit: 15 lei de vită. 

„In totdeauna s'a obişnuit să se ia de 
arendăş ouă, unt, pui şi altele, peste învoiala agricolă. 

Chestionar Alo. 20, 

Chestiunea No. 29—Pe la anul 1864, 
învoelile erau cu dijma din 10, făcea trei 
pogoane la o parte pe seama arendaşu- 
lui cel care ară mult ea şi cel care ară pu- ţin. Pe la 1870, dijma a fost din 7; cele 
trei pogoane la o parte au urmat iarăşi 
şi plata erbăritului eră de 6 lei la vită, Pe la 1880, dijma a fost ain 5, şi, la o 
parte, lucră 4 pogoane pe seama aren- daşului şi de vită se plăteă 8 lei. Pe la 
1890, dijma a fost ain 5, şi pe seama 

2 a 

arendaşului se munceă 5 pogoane la o 
parte; de vită se plătiă 10 lei, se mai 
da 5 găini, 20 ouă şi una ocâ unt. La 
1896, după contract, se munceă dreptul 
arendaşului la o parte, din 5, două: trei 
pentru locuitor şi 2 pentru arendaş; 
plătiă 11 lei de vită mare, 1 leu 80 bani 
de oaie, 3.50 de rîmător, mai plătiă 50 
lei pentru stuf, papură şi pescuit; din 
stui se da şi 50 snopi. 

Se transportau la oraş câte' 12 hecto- 
litri grâu de fiecare hectar ce-l luau 'oa- 
menii pe seama lor. 

Chestionar AO. 92, 

Chestiunea No. 29.— Dela 1864 până 
la 1875, învoelile agricole au fost cu - 
dijma din 7, una și din 5, una. Dela 1875 
până la 1880, dijma a fost din 4. una 
şi din 5, două. Dela 1880—-1895, dijma 
a fost din 5, două şi din două, una, după 
cum se urmează şi astăzi. Aceste schim- 
bări de învoeli s'au succedat astiel, din 
cauză că arendaşii cultivă multă întin- 
dere de pământ pe seama lor, rămâ- 
nând foarte puţin pământ pentru să- 
teni, ale căror învoeli se fac după apre- 
cierile arendașilor. 

Chestionar o. 34. 

Chestiunea No. 29—La 1864 până la 
1814, eră dijma din şase. _- 

La 1874 până la 1879, eră dijma din 
cinci. 2 

La 1879 până la 189, eră dijma din 
irei. - 

La 1892 până la 1902, 
cinci, două. 
„La 1902 până în prezent, din două. 

eră dijma din 

Chestionar No. 38. 

Chestiunea o. 29.— Până în anul 
1864, învoelile au tost foarte avanta- 
gioase pentru ţărani; din acel an, până 
în anul 1878, de când am găsit registre 
de munci agricole, după cum ni s'a dat 
lămuriri de bătrâni, au fost cu dijmă, 
din 7, una; adică, dacă cultivatorul luă 
spre cultură șapte pogoane pământ și-l 
semănă păioase sau porumb, din pro- 
ducţia rezultată, da un pogon sau o 
parte arendașului sau proprietarului ; 
mai erau obligaţi a face câte o zi cu 
carul la proprietar şi să dea câte 4—6



pui de găină, 1—2 kg. unt. Dela anul 
1878—1884, după cum se constată din 
registru, învoelile au fost din 5, una, cu 
dijmă, deosebit că se mai transportă la 
schela Brăila, câte 6—8 chile de producte; 
mai făceă muncă câte 1—2 pogoane de 
nume şi dau câte 4 găini şi 1 kg. unt. 
Dela 1884—1894, învoelile au fost cu dij- 
mă din 4, una, plus că mai transportă 
la Brăila, proprietarului şi arendaşului, 
20 —30 hectolitri producte şi munciă, cu 
toată munca, definitiv, 1—2 pogoane şi 
da şi câte 4 găini de fiecare. Dela 1894. 
până la 1898, învoelile se făceau cu dijmă 
din 3, una, plus că se transportă câte 
10—15 hectolitri producte la Brăila şi 
se da câte 10 ouă şi 3 găini; pe alo- 
curea se muncei și câte un pogon de 
nume la păioase, definitiv. Dela 1900 
până la 1905, învoiala s'a schimbat în 
resfet: din 5, două, adică: dacă se luă de 
cultivator 5 pogoane. pentru cultură, 
urmă să se muncească, proprietarului 
sau arendaşului, 2 pogoane deosebit, cu 
munca definitivă, deosebit că se mai 
transportau la Brăila 13—30 hectolitri 
producte şi, la 10 pogoane luate spre 
cultură în moşie, lucră un pogon deo- 
sebit. In anul 1905, ca şi în prezent, în- 
voiala se face cu restet din două, cu ace- 
leaşi obligaţiuni ca şi acelea arătate la 
No. 23. 

Chestionar No. 11, 

Chestiunea No. 80.— 1. Să se consti- 
tue, de către Ministerul Domeniilor, o 
comisiune care să delimiteze, odată pen- 
tru totdeauna, islaz pentru vite pe o su- 
prafaţă de o întindere proporţională cu 
numărul vitelor din sat, socotite a trei 
vite la hectar. 

2. Să se modifice legea de învoeli agri- 
_cole, în așa mod, ca să nu fie lăsat, la 
latitudinea arendaşului, să fixeze preţul 
învoelei cu țăranii cultivatori de pă- 
mânt ; ci preţurile să se fixeze prin lege. 
Ar fi bine, după părerea noastră, că în- 
voelile să se fixeze pentru țărani, tot cu 
dijmă, dar dijma să o deă de pe loc, în 
natură, şi nici de cum să muncească 

„resfet, la o parte. Dijma să nu fie nici 
mai mare, nici mai mică, ca din 5, una, 
adică: la păioase din 5 clăi, a 32 snopi 
claia, una să se dea arendaşului; Dijma 
să nu fie obligaţi a o duce la maşină, 
ci a o așeză în stoguri (șiruri) la ar- 
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manul arendașului, de oarece, cu bă- 
garea dijmei deadreptul în maşină, e 
pentru ţăran .un inconvenient foarte 
mare; căci, cât de aproape va fi locul 
de unde cară, nu poate face mai mult 
ca trei drumuri pe zi, îngrămădindu-se 
multe care deodată la maşină, unde stau 
câte un sfert de zi cu carele încărcate, 
până le vine rândul să descarce dea- 
dreptul în mașină... Ouăle, găinele, un- 
tul, pândăritul, cocăritul şi transportul 
de cereale, să fie strict interzis arenda- 
şului a le mai aplică. 

3. Moşiile să se arendeze cu o remiză 
la sută pentru exploatarea de către. 
arendaș; adică, să fie fixat cât la sută 
să o dea la ţărani, iar arendașşii să 
fie opriţi a mai cultivă teren pe seama 
lor; muncind-o cu braţele şi vitele ţă- 
ranilor; în societate se fălesc că sunt 
agricultori mari şi sistematici, pe cât 
timp, ei nu pun nici măcar doi boi 
la un plug. Oamenilor străini de na- 
țiunea noastră, să le fie absolut o- 
prit a luă moşii cu arendă. Țăranii să 
fie constituiți prin lege în tovărăşii şi 
asociaţia ţărănească să fie privilegiată 
la arendarea moșiei... Moşiile particu- 
lare ale proprietarilor, să între și ele 
în aceste concesiuni de exploatare. 

4. Să se facă un proect de lege, prin 
care să se oprească cu desăvârşire vin- 
derea pământurilor rurale date la ţă- 
rani, căci cei avuţi cumpără pe nume 
fictive, cum sunt cazuri chiar în această 
comună, iar cei nevoiaşi rămân fără 
nici un adăpost, şi satul, în loc să fie 
populat, după cum 'a fost intenţiunea 
legiuitorului, a rămas tot despopulat. 

5. Să se facă un proect de lege prin 
care, ţăranii împroprietăriți să fie obli- 
gaţi, sub pedeapsa exproprierii, a veni 
la vetrele lor, spre a populă satul... 

„în această comună, sunt 300 familii 
împroprietărite după legea rurală din 
1879 şi nici pe jumătate nu s'au stabilit 
până astăzi, ci locuese prin târle în mij- 
locul câmpiilor şi bălților, sau pe la oraș; 
iar satul a rămas gol, având aspectul 
unei invaziuni. 

“Chestionar No. 14. ! 

Chestiunea o. 80.—Impovărarea în- 
voelilor agricole cu munci, 3
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Chestionar No. 22, 

Chestiunea IYo. 80. — Invoelile la a- rendaş sunt foarte împovărătoare. 

- Chestionarul No. 23. 

Chestiunea No. 80.—Invoelile agricole, care sunt foarte scumpe. 

Chestionar No. 33. 

- Chestiunea No.80.—Relele mai însem- nate sunţ învoelile agricole,căci,pe lângă pământul ce-l dă din două, mai fac lo- cuitorii un pogon definitiv de nume, 2 zile cu carul și altele; astfel că ei, fiind prea înpovăraţi, puţinul ce au şi ei se- mănat pe seama lor, este expus per- derii,: din cauză că nu-l pot strânge la timp. Aceste poveri cresc, tot mai îm- povărate, din an în an, când face în vo- elile cu arendașii. . | 

Chestionar No. 46. 

Chestiuneu No.80.—Invoelile agricole sunt apăsătoare âsupra poziţiei lor eco- nomice căci, având prea multe munci şi potruzi de făcut la proprietari sau arendaşi de moșie, puţinele lor recolte “ce le au semănate, rămân și acelea pe 
câmp, neavând timp a le adună. 

Chestionar No. 54, 
Chestiunea No. 90.— Relele cele raai 

însemnate din comuna noastră sunt în- voelile cari .au ajuns aproape 2 la pro- prietar şi una la plugar. 

„- Judeţul Ialomiţa. 

Chestionar No. q, 

Chestiunea No.23.—La păioase, hectar pentru hectar, în tarlă deosebită; la po- rumb,cu dijma din 3, una; osebitva munci resfet în tarlaua arendașului, la :3 hec- tare, unul; osebit va mai munci, de nume, un pogon ogor, unu de grâu, definitiv, una zi cu carul şi 3 cu mâinile. 

Chestionar No. 8. 

Chestiunea No. 23.—Invoelile agricole se fac astfel: Locuitorii cu viţe dau dijmă din 4, una, din fiecare semănătură; la 4 pogoane ce primesc, lucrează un pogon 

“cu desăvârşire; la un pogon de resfet, fac două zile cu carul, două cu mâinile şi transportă 70 dublilitri la gară. Mai lucrează câte un pogon de fiecare nume: 
secerat şi strâns în clăi, pentru care li se plătește lei 8. Iar cei cu palmele, pri- mesc 4 pogoane pentru porumb, dând 
dijma una şi una şi lucrează un pogon 
secerat și strâns în clăi. i 

Chestionar No. 13, 

“Chestiunea No. 23.—Pentru porumb, la 4 pogoane, unul cu desăvârşire; pen- tru grâu, orz şi alte semănături, la 3 pogoane, două cu desăvârşire d-lui pro- prietar; la unii proprietari, un pogon de nume, arat de 2 ori, cu porumb, săpat de 2 ori, cules şi cărat, la alţii 2 pogoane de nume ogor, trei zile cu căruţa de nume, 3 cu mâinile. 

* Chestionar o. q. 

Chestiunea No. 28. — Dijma din trei, mai făcând proprietarului sau arenda- Șului, la trei pogoane, unul definitiv; 1 zi cu carul şi 1 cu mâinile, 

Chestionar No. 18. 

Chestiunea No. 23.—Invoiala constă: locuitorul primeşte 3 pogoane pe seama lui, pentru care muncește proprietarului 2 pogoane definitive, plus dijma din 10, una. o 

Chestionar o. 23, 

Chestiunea Wo. 23.— Dijma şi munca 
pe care face, devin două părţi la arendaş 
sau proprietar și o parte îi rămâne ţă- ranului. | 

Chestionar No. 26. 

Chestiunea No. 23. — Invoelile între săteni şi proprietari se fac, cam de obi- ceiu, astfel: Dacă săteanul primeşte 3 pogoane, în schimb face proprietarului două pogoane cu toată munca, un tran- sport la gara cea mai apropiată, 2 zile cu carul în moşie, un pogon definitiv de grâu, sau de porumb, 4 lei de nume. 

Chestionar No. 36. 

Ohestiunea No. 283.— Invoelile dintre locuitori şi arendași sunţ: Pentru 3 hec-
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tare de pământ dat de proprietar şi 
arendaș. să se muncească definitiv 9 
hectare, cu sămânța d-sale, adică: arate, 
semănate, grăpate, secerate, legate fără 
risipă, clăit și apoi cărat la treerătoarea 

„d-lui proprietar, sau depus în saci. Paza 
holdelor sătenilor învoiţi, va. fi în sar- 
cina. proprietarilor, pentru care însă, fie- 
care locuitor va'duce la una din gările 
apropiate câte 14 hectolitri de fiecare 
hectar. Pentru libera voe de u păşună 
cu vitele pe întreaga moşie, după ridi- 
carea recoltelor, se vor plăti, de fiecare 
locuitor, lei 4. 

Chestionar No. 38, 

Chestiunea o. 23. — Invoeli în 
resfet, adică, ce se cuvine arendaşu- 
lui, seculiivă deosebit, în țarina anu- 
mită, iar partea cuvenită săteanului, o 
cultivă în rând cu ceilalţi săteni. Se 
socotește porumbul din 3, una; iar. păioa- 
sele, din cinci, două, plus un pogon lu- 
crat definitiv şi cărat. Se mai face în- 
voială şi aşă: o parte a arendaşului şi 
alta a săteanului, plus 1 pogon definitiv, 
săpai de 2 ori. 

Chestionar No. 32, 

Chestiunea Wo. 23. — 1 se dă, omului 
învoit, 12 pogoane păioase, 5 pogoane 
pentru porumb în câmp, 2 pogoane po- 
rumb în balta Dunărei şi 2 pogoane de 
meiu. Pescăritul, cu dijmă, din 3, una. 
In schimb, omul e datorsă facă, la 12 
pogoane păioase, 6 gogoane la arendași, 
adică: să le are, să le semene cu să- 
mânţa 1/, a omului, !/, a arendașului, să 
le secere şi să le care la mașină. Lo- 
curile de porumb se dau cu dijmă din 
3, una.La '7 pogoane porumb, omul e 
dator să facă 20 rânduri de porumb: 

„arat de 2 ori, semănat, săpat de 2 ori, 
cules şi dus la pătulul d-lui arendaș. 
Locurile de meiu se dau tot cu dijmă, 
din 3, una. Pentru orice fel de vită, er- 
băritul se plăteşte 5 lei de cap. Pentru 
podărit se dă 20 lei. Pe lângă cele ară- 
tate, omul e dator săfacă: 1 pogon de 
păioase, definitiv, 5 stânjeni de şanţ; iar 
dacă vita se învoește în balta Dunării, 
se face câte 1 metru de șanț, de fiecare 
cap de vită. Şi, pentru toată învoiala, 
mai e obligat a transportă 70 dubli-de- 
calitri boabe, pe distanța de 12 kilometri, 
a da coocăritul și pândărițul,. 

Chestionar No. 48. 

Chestiunea Wo. 23. — Cu reset, din 2, 
din trei, sau din 5,adică: dacă plugarul 
voește să cultive în moşie două pogoane 
de păioase, trebue să facă arendașului 
încă 2 pog. de păioase, sau numai unul; 
iar în cazul din cinci, trei la ţăran şi 
două la arendaș, cu munca complectă, 
numai sămânţa privind pe arendaș. La 
porumb, îasole şi msiu, învoiala e cu 
dijmă, tot ca mai sus. 

Chestionar No. 85. 

- Chestiunea No. 23.— Invoiala agricolă 
cu resiet, adică: dacă ţăranul cultivă 6 
pogoane pe seama sa,apoi lucrează a- 
rendaşului 6 pogoane definitive, fiind 
numai sămânţa arendașului, la partea 
sa; transportează 5 saci de pogon mun- 
cit arendaşului, fără plată, face 1 zi cu 
carul, fără plată, la recolta de păioase. 

Chestionar No. 22. 

Chestiunea Wo. 25.—Din 3, una. - 
Chestiunea Wo. 26.—Duce o chilă de 

pogon la gară şi apoi lasă pogoaneele 
arate, făcute ogor. 

Chestionar No. 1. 

Chestiunea No. 25.—Una şi una. 
Chestiunea No. 26.—Nimie, 
Chestiunea No. 27. — Nu se dă ouă 

pui de găină etc, 

| Chestionar No. 8. 

Chestiunea No 25.—S6ia din 4, una, 
şi una şi una. | i 

Chestiunea iVo. 26.—La 4 pogoane pri- 
mite, faco un pogon. resfet, cu desă- 
vârşire. e o 

Chestiunea No. 27. — Se ia 4 pui de 
găină, muşchi de porc, însă fără a fi 
prevăzute în contractele de învoială. 

Chestionar Xo. 9, 

Chestiunea Wo. 25.—Din grămezi, una 
ţăranului şi una arendaşului. 

Chestiunea No. 26— Un pogon defi- 
nitiv, de oricefel de producte ce i-s'ar 
da, de fiecare nume, şi 10 hectolitri pro- 
ducte, de fiecare pogon dat locuitorului,
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să transporte la 
arendaşul. 

Chestiunea No. 27.—Nu sunt. 

gară, sau unde va cere 

Chestionar Xo.. 18. 

Chestiunea No. 25.—Numai în dijmă, nu se face învoială. 
Chestiunea Jo. 26.—Mai face 1 pogon definitiv, de nume,adică de cap de familie şi 1 pentru trecere pe podul de peste râul Ialomiţa. 
Chestiunea No. 27. — Mai dau 4 lei de nume şi 1/, dublu decalitru pândărit, 

de pogon; nu sunt contracte încheiate. 

Chestionar No. 30, 

Chestiunea No. 25.—Una şi una, plus alte munci agricole. | 
Chestiunea No. 26.—Un pogon arat, 

săpat sau secerat, cărat, zile la maşină, chile transport. 
” Chestiunea No. 27. — In contract nu „se prevede, dar să ia pe sub mână 3 pui de găină şi 10 kgr brânză, de tarlă. 

Chestionar No. 32, 
Chestiunea No. 25. —La câmp, dijma din. 3, una, asemenea şi la baltă ; iar la luncă, fiind pământul mai productiv, se ia dijma din două, una. 
Chestiunea No. 27, —Fiecare sătean în- voit duce d-lui arendaș 2 pui de găină, 

Chestionar No. 36, 
Chestiunea No. 25. — Aci, în locali- 

tate şi prin împrejurime, a ajuns dijma 1 şi l,plus 1 pogon definitiv, de nume. 
Chestiunea No. 26.— Trebue să tran- 

sporte şi câte o chilă de cereale la una din staţiunile C.F. R.; din apropiere, de fiecare pogon cultivat de el. 
Chestiunea No, 27.—So mai dau şi câte patru pui de găină, de fiecare nume. 

Chestionar No. 40 

Chestiunea No. 25. — Din două, una; adică: o parte a d-lui arendaş şi o parte a 'locuitorului. - 
Chestiunea No.26.—Un transport de 200 duble de seminţe,.pe o distanță de 20 km. şi 23 lei pentru trecerea pe podul apei Borcea, de fiecare locuitor. 

- Chestiunea: No. 27.—'Trei pui de găină, 

Chestionar No. 43, 

Chestiunea No. 25.—Din 5, se ia dijmă două. a 
Chestiunea No.26.—La două pogoane 

oprite pe seama omului, face ca resfet 
un pogon, două zile cu carul, 4 cu mâi- 
nile şi trei chile transport la gară. 

Chestiunea No. 27.—Nu mai sunt alte 
condițiuni. 

Chestionar No. 28, 

Chestiunea No.27.—La noi, arendașşii, ca să nu lise refuze autentificarea con. tractelor, prevăd în contracte, în loc de pui, Ouă, etc. acestea în bani Și toamna, 
dacă nu se dau în natură, se încasează banii prevăzuţi în contract. 

Chestionar "No. FĂ 

- Ohestiunea No. 29—După spusele bă- trânilor, în învoelile dela 1864—1880, dijma a îost din 10şi alt nimic, dela 1880— 1893, dijma din 7 şi 3 pogoane de muncă, desăvârşit, iar dela 1893 — 1900, dijma 
a fost din trei una, şi două zile cu carul, dela 1900—1904, dijma a fost din 5, două şi un pogon de nume, şi o zi cu carul. 

Chestionar No. 2, 
Chestiunea No. 29.—In trecut, a fost dijma din 10, una; însă, în ceea ce priveşte trecutul și prezentul, este mare 

diferență în' învoeli; deşi nu există în arhivă contracte vechi, însă 'din lă- 
muririle date de bătrâni, ne-am convins 
că în trecut învoelile au fost mai uşoare; cauza că s'au schimbat, este că actual. 
mente d-nii proprietari şi arendaşi au mai multe pluguri cu aburi pentru arat, Secerători etc., aşă că nu au nevoe mare de locuitori. 

Chestionar Ao. 3. 

Chestiunea No. 29.—Până la 1864, eră dijma din 10, una. | 
Dela 1864—1874, eră dijma din 8, una. » 1874—1880, » » > 6, > 

» 1880--1890, » » > 5, > > 1890—1905, >: » > d > In 1905, se făceă învoiala pentru grâu, orz, ovăz şi meiu din 4, una, porumbul; din 3,una şi alte învoeli, cum: arat, se- mănat și secerat, căraţla arman în ța-
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rina arendaşului şi proprietarului; la 1/, 
hectar pe seama locuitorului, 1:/, hectar; 
3 chile transport de nume, pe' distanța „de 20 kilometri şi 3 zile cu braţele şi 
una cu carul. 

Chestionar No. 10. 

Chestiunea No. 29. — După informa- 
țiunile luate dela bătrâni, învoslile agri- 
cole, între arendași şi proprietari, cu lo-. 
cuitorii, dela 1864—1881, erau cu dijmă 
din 10, una, şi făceau de fiecare jug sau 
doi trăgători, câte 3 stânjini de porumb, 
muncit definitiv. Dela 1881—1885, dijma 
a fost din 10, una,1+/, pogon de fiecare 
fruntaş cu 4 boi, făcut definitiv, mijlo- 
caşii 1 pogon; 4 pui de găină, 25 lei 
podăritul, fruntaşii, şi 20 lei mijlocaşii. 
Dela 1885 —1897, dijma din 5; 4 pogoane 
definitiv de fiecare cap, 4 pui de găină, | 
fruntașii plătiau podărit 35, mijlocaşii 
30 lei. Dela 1897—1902, dijma din 5; 4 
pogoane definitiv de nume, 15 clăi că- 
rate, la mijlocaşi, 20 fruntașşii,4 chile mari 
(35,d.d...), transportate la schele dela ar- 
manul boeresc, i pogon de negru, po- 
dăritul 35 lei fruntașii, şi 30 lei mijlo- 
caşii, 4 pui de găină. Delu 1902—1904, 
dijma din 5, şi la 5 pogoane, un pogon 
definitiv, cu sămânţa arendaşului; po- 
dăritul, cei fruntaşi plăteau 35 şi mij- 
locașii 30; 4 pui de găină. Pe 1905, erau 
următoarele condițiuni: la 3 hectare fă- 
ceă omul 2, definitiv, cu sământa aren- 
dașului,!/, hectar de nume. La porumb, 
dijma eră din 3, una, dijma cărată la pă- 
tulele moșiei, ciocanii: de fiecare nume, 

„câte 10 clăi, până la 5 hectare cultivate, 
20 clăi la 10 hectare cultivate, cărate la 
armanul moşiei; transportul a 28 hec- 

" tolitri, căraţi la schele. Pentru paza 
holdelor, din 3 clăi, 2-snopi; pentru 
porumb, pândăritul, la 10 rânduri, o 
veşcă (baniţă). 

Ară câte un hectar de fiecare locui- 
tor; podăritul: fruntașii 45 lei, mijlocaşii 
39 lei. Pentru un hectar pepeni, 24 lei. 
Fânul: dijma din 5, două; dughia şi fa. 
solea, din 5, două; erbăritul: 6 lei vita 
mare, 2 lei oaia şi 2 lei fiecare râmător. 

Chestionar NO, 29, 

Chestiunea No, 28. — . .S'a schimbat 
treptat, odată cu scumpirea moșiilor Sta- 
tului, , 

Chestionar No. 28. 

Chestiunea No. 29.—Invoelile, la aren- 
daș, la 1864, erau în dijmă; din 10, una; 
astăzi s'a ajuns la învoelile prevăzute: 
în articolele de mai sus, din cauză că 
s'au scumpit arenzele moşiilor, iar aren- 
zele s'au scumpit din cauza perfecţio- 
nării instrumentelor şi maşinelor agri- 
cole, cari astăzi permit arendaşilor să-și . 
cultive aproape toată moşia singuri, fără 
să mai aibă nevoe de braţele sătenilor, 
care Par costă mai mult şi astfel, aren- 
daşii m'au tocmai așă mare nevoe să în- 
voească locuitori,. -căei, cu cât arendaşii 
cultivă mai mult singuri, cu atât venitul 
e numai al lor şi deci şi mai mare ca 
mai nainte, când erau forţaţi de împre- 
jurări ca să învoiască locuitorii; căci în 
alt caz, îi rămânea moşia necultivată, 

Chestionar No. 2, 

Chestiunea No. 80. — Suterinţa locui- . 
torilor este că actualmente sunt învos- 
lile grele. 

Chestionar No. 6. 

Chestiunea No. 80.—Răul nai însem- 
nat care există astăzi, sunt neînţelege- 
rile dintre săteni şi arendaşi, din cauza 
grelelor învoeliagricole. Părerea noastră 
este dea se uşură povara învoelilor şi 
astfel, soarta şi traiul, din toate punctele 
de vedere economice, s'ar amelioră, spre 
regenerarea săteanului. 

Chestionar No. 17. 

Chestiunea No. 80.—In special, legea 
tocmelilor agricole trebue modificată, 
prevăzându-se ca arendașii și proprie- 
tarii să fie obligaţi a da locuitorilor lo: 
cul de cultură şi păşune cât vor aveă 
nevoe, şi să: fie prevăzute condiţiunile 
de plată şi dijmă; cu modul acesta, micii 
agricultori vor prosperă, vor puteă 
să se ocupe cu creșterea vitelor, care 
au degenerat. 

Chestionar No. 22. 

Chestiunea No.80.— A sestabili odată, 
printr'o lege, modul de învoială agri- 
colă; actuala stare de lucruri ne mai 
fiind posibilă, din cauza şicanelor ce fac 
astăzi arendaşii locuitorilor cari, din
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lipsă de pământ, sunt nevoiţi să pri- mească condiţiunile arendașilor, destul de desavantagioase pentru ei. 

Chestionar No. 55. 

Chestiunea No. 80. — Cel mai mare rău este că ţăranii au o învoială foarte grea cu arendaşii şi, oricât timpul ar fi de bun, ţăranii sunt totlipsiţi de mijloace. 

Chestionar No. 53, 

Chestiunea No. 80, — Relele din co- mună sunt atribuite învoelilor agricole prea grele; se pot îndreptă, numai ve- nindu-se cu unele legi în favoarea să- tenilor, 

Chestionar No. 76, 

Chestiunea No. 80.— Locuitorii comu- nei au fost buni gospodari. Au scăzuţ - Şi scad pe zi ce trece, din cauza lipsei de pământ, a învoelilor grele şi a cla- sării condiţiunilor de învoeli, O lege a tocmelilor agricole, mai omenoasă,care să se respecte cu sfinţenie şi de mare şi de mic, cu termeni mai lungi de în- voială, acolo unde nu pot folosi ob. ştiile, cred că ar aduce 9 bună schim- bare, spre îndreptarea răului. Mai ales islazurile sunt reduse cu totul. Cei neîn- voiţi, nu găsesc de loc, 

Chestionar No. 82, 

Chestiunea No. 80. — Invoelile agri- cole; sătenii fiind lipsiţi de pământ, iar această moșie fiind proprietărească, sunt prea exagerate şi nici imaş în deajuns nu au vitele; plătindu-se 'de fiecare om 37 lei podăritul şi 9 lei de vita mare. 

Judeţul Ilfov. 

Chestionar No. 2, 

Chestiunea No. 23—Una şi una, dijmă, 3 zile cu carul, 3 cu braţele şi un po- Son secerat, cărat şi adus la conacul „moşiei, cum şi 1 lei bani 50 podurit. 

Chestionar No. 6. 
Chestiunea Ao. 23. — La moșia B.. dijma din 7, două, la moșia Sc... din 3, una, la moșia C....,p.., , 

una şi una, osebit resfet, dela 4 până la 6 pogoane, un pogon lucrat cu de- săvârşire; mai face dela 3—6 zile cu carul și braţele, plus transpoarte de pro- - ducte la gară. | 

Chestionar No. 10, 

Chestiunea No. 23—In parte, la trei pogoane, unul grâu, desăvârşit, unul ra- Piţă, patru zile cu mâinele, patru zile cu 2 vite, transport: 2 kile bucate, trei lei de nume; un pogon arat, semănat, pentru o vită de erbărit, de fiecare po- gon; două târne porumb cocărit şi pân- dărit, 20 ouă, 3 Pui, limba şi muschiul porcului, 40 clăi transportate la maşina de treer. Mâncare, numai la mașina de treerat, se dă oamenilor, 

Chestionar Do. 47, 

Chestiunea No. 23.—In localitate, în- voiala e în dijmă şi resfet, adică: din toate produsele ce ar semănă țăranul în moşie, dă jumătate arendașului ca dijmă; apoi deosebit, mai face -urmă- toarea clacă: la fiecare 6 pogoane (3 hect.), face un pogon de seceră (grâu), transportat la arie şi dat în maşină, 2 zile cu carul, 2 zile cu mâinile şi 2 chile (14 hect.) de transport la Bucureşti; a- ceastă muncă se repetă de câte ori are 6 pogoane în dijmă. Mai dă jitărit şi 2 lei de nume, în contract (în realitate 2 pui de găină) şi plocon de ouă, Aren- dașul și proprietarii nu învoese În bani. 

Chestionar o. 1, 
Chestiunea No. 25.—Aci, la moșie, dij- ma e una şi una. 
Chestiunea No. 26.— Pe lângă dijmă, mai face, pentru fiecare pogon, câte unul desăvârşit la tarlă şi 4 zile cu carul, Chestiunea No. 27—Nu există. 

Chestionar No. 17. 

Chestiunea No. 23.—Dijma la grâu, orz, ovăz și nutreţuri, 1 şi 1. La porumb, din 3, una: 1 pentru administraţia domeniu- lui şi 2 pentru locuitori, Sămânţa pen- tru grâu se dă de administraţie, pentru partea ce i se cuvine. 
Chestiunea No. 26.—De nume, 3 zile cu carul şi 3 zile cu brațele și, la 4 po- goane, 1 pogon de seceră, 
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Chestiunea Jo. 27. — Nu se iau ouă, 
pui de găină sau alte, afară de dijma 
cuvenită. 

Chestionar No. 4, 

Chestiunea No. 25.—Se ia. din două. 
Chestiunea No. 26.—La pogon, se face 

jumătate pogon arat, semănat, grăpat, 
secerat, legat şi cărat, o zi cu carul, o 
zi cu braţele şi 5 hl. transport la gară, 
sau oraş. | 

Chestiunea No. 27.— Pentru toată în- 
voiala, mai dă 10 ouă, 4 găini şi un 
mușchiu de pore. 

Chestionar No. 13. 

Chestiunea No. 25—Se ia una și una, 
plus, la 4 pogoane date pe seama locui- 
torului, se munceşte arendașului un po- 
gon desăvârşit. 

Chestiunea No. 26. — La 4 pogoane, 
mai face 3 zile cu mâinile şi 3 cu carul, 

Chestiunea No. 27.—Mai dă locuitorul 
10 ouă şi 3 găini, iar în acte, le trece 
sub numirea de 5 lei de nume. 

Chestionar No. 40. 

Chestiunea No. 25. — Una şi una, 
adică pe alese: din 2 grămezi, proprie- 
tarul ia una şi în plus, 16 lei de pogon. 

Chestiunea No. 26. — După împreju- 
rări: arătură, semănătură Şi. seceră, ca 
să iasă la una şi una şi 16 lei de pogon. 

Chestionar No. 63. 

Chestiunea No.25.—Una şi una, plus 
+ chile duse la gară, gratis; 4 zile cu 
carul, 4 zile cu mâinele (clacă), 5 ocă 

: fasole, 4 pui de găină, mușchiul și limba 
porcului, de Crăciun. 

„„ Chestiunea No. 26. — Pe lângă bani 
şi dijmă, locuitorul învoit trebue să mai 
facă la pogon: 1 chilă dusă la gară, gra- 
tis, 1 zi cu carul şi 1 zi cu mâinele. 

Chestiunea No.27. 11], ocă fosole,1 pui 
de găină, mușchiul şi limba porcului, de 
Crăciun; toate acestea, la fiecare pogon. 

Chestionar No. 118. 

Chestiunea No 25.—Două arendaşul 
şi una omul. | 

Chestiunea No. 26.— Un pogon seceră, 
3 zile cu carul, 5 zile cu mâinile, 

Chestiunea Po. 27. — Ouă, pui. de 
găină ete. 

Chestionar No. 81. 

Chestiunea o. 26.— Se Qă săteanu- 
lui 6 pogoane pământ pentru cultură 
de porumb şi, pe lângă dijma de una 
şi una, mai face arendaşului 6 pogoane 
semănate sau ogorâte, cu 4 vite; patru 
pogoane secerate şi cărate, 15 zile cu 
braţele şi 20 zile cu carul, 6 kgr. fasole, 
două găini, un muşchiu, 10 ouă. 

Chestionar No. 2. 

Chestiunea No. 29.—La 1864, eră dij- 
ma din 10, una; în urmă, a fost redusă 
din 5, una, apoi din, 3una, până astăzi, 
când a ajuns la una şi una. Schimbarea 
învoelilor a provenit din urcarea aren- 
zilor la moșii şi din nearendarea mo- 
şiilor, care se caută de proprietar. 

Chestionar No. 8. 

Chestiunea No. 29.—Se stabileşte ade- 
vărul că: dela anii 1864—1885, învoelile 
agricole erau: din 10 pogoane, unul de- 
săvârșit; ori câte pogoane sar fi învoit 
în plus, erau obligaţi: 6 zile cu braţele, 
2 cu carul şi 1 pogon secerat, cărat sau, 
ori câte pogoane ar fi voit să muncească 
cu dijma din 3, una, fie grâu, fie porumb. 
De la 1885—1895, dijma tot din 3, una; 
în plus, 6 zile cu braţele, 4 cu carul şi 
2 pogoane secerate. Dela 1895 şi până 
astăzi, pentru 4 pogoane date ţăranului, 
în seama sa, e obligat a face: 4 pogoane 
seceră şi cărat, 7 pogoane arate, din care 
2 arate, semănate şi grăpate şi 5 ogoare; 
un pogon arat, semănat, grăpat, săpat 
de 2 ori, cules, cărat şi cocenii în parte; 
12 zile cu mâinele, 4 cu carul, un trans- 
port de 5000 kgr. la gară şi mai puţin, 
după depărtarea descărcărei. 

Chestionar Ao. 14, 

Chestiunea No. 29. — Până la 1864, 
țăranii au fost clăcași şi dijma eră luată, 
la semănăturile păioase, din 5, una; iar 
la porumb, de fiecare pogon, 8 trăgă- 
tori (băniţi); ierbăritul la vitele mari eră 
2 sianţi, iar oaia se plătea 40 parale: 
apoi mai da 3 găini. Claca eră socotită 
22 zile muncă şi un pogon de nume,
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arătură. Dela 1864 încoace, se luă dijmă 
din 3, una şi un pogon negru (adică arat 
numai odată), de omul învoit. Erbăritul: 
6 lei noi de vita mare, vita mică eră 
socotită: două, una; oile se ridicase la 2 
lei una. Povară duceă: cel cu 4 vite, o 
chilă şi jumătate; iar cel cu 2 boi, duceă 
numai o chilă. Aceste învoeli, cu mici 
modificări când şi când, au durat până 
mai acum un an (1905), când, s'au în- 
greuiat în chipul cum am arătat la ar- 
ticolele precedente. Viaţa săteanului se 
îngreuiază din ce în ce, nevoile devin 
mai mari şi sărăcia are cele mai fru- 
moase şanse de a-l îngenuchiă cu de- 
săvârşire, dacă nimeni din cei cărora le 
stă în putere, nu se va gândi la vreun 
chip de îndreptare pentru uşurarea lui. 

Chestionar No. 19. 

Chestiunea No 29. — Este mai grea 
acum învoiala ca mai înainte şi de aceia, 
nu prosperă nici locuitorii. 

Chestionar No. 43, 

Chestiunea No. 29—Cauza schimbării 
de învoială, este mărirea arenzilor de 
moșii şi înmulțirea poporului. 

Chestionar Ao. 47. 

Chestiunea No. 29.— Treptat, treptat, 
învoelile s'au scumpit în paguba sătea- 
nului şi se scumpesc sub ochii noştri, 
fiindcă în fiecare an se fac învoeli tot 
mai grele. Până astăzi 18, Martie, sătenii 
din localitate n'au încă măsurate locu- 
rile în care vor semănă ovăz; fiindcă 
au stat mult la tocmeală. cu arendașul 
care ridicase cu mult învoiala peste anul 
trecut. După mărturisirea lor, ei n'ar 
fi mai făcut nici o semănătură la aren- 
daş, dacă nu i-ar supune chestia isla- 
zului: «Mai prăpădiţi intrăm în iarnă, 
dacă ne învoim». 

Chestionar No. 40. 

Chestiunea No, 29.—Dela 1864—1866, 
învoelile erau din 5, una proprietarului 
sau arendaşu.ui. Dela 1868—1372, din 
patru,una, dela 1872 —1880, din trei, una. 
Dela 1880—1898, a variat din 3, una şi 
resfeturi: un pogon arat, semănat, un 
pogon seceră și alte îndatoriri. Până 

acum, preţul s'a ridicat la una şi una, 
16 lei de pogon, ca plus dijmă din co- 
ceni, fasole, dovleci etc,, deosebit că nu 
dau nici astfel, decât la prea puţini lo- 
cuitori. 

Cauza: 1. Inainte vreme (acum 30 ani), 
proprietarii nu semănau ei întreaga 
moșie, ci numai două, sau trei ha. pen- 
tru ei; restul îl arau și semănau lo- 
cuitorii. Azi, moșiile se seamănă aproape 
toate numai de proprietari, lăsând prea 
puţin pământ pentru locuitori, iar alţii 
de loc. 

2. Locnitorii s'au înmulţit, aşă că nu 
mai au pământul de muncă de acum 
30 sau 40 de ani. 

Chestionar No. 25. 

Chestiunea No. 80.—Deşi în privinţa 
aceasta ar trebui un memoriu detailat, 
dar din cauza unor împrejurări locale, 
voiu căută a spune pe scurt şi în mod 
conștiincios ceia ce văd că se petrece 
în această localitate. Relele sunt multe 
și anume: lipsa de concurs şi nepăsarea 
ce au avut autorităţile locale faţă de 
şcoală, dispreţuirea portului naţional, 
lipsa de păşune. Din cauza învoelilor 
agricole prea grele, a amenzilor, a o- 
pririi drumurilor şi altor neajunsuri, să- 
tenii sunt veşnic amăriţi şi supăraţi, fu- 
gind pe. alte moşii străine. Din cauza 
acestor rele, zilnic văzute în localitate 
la proprietar, au ajuns ca unii locui- 
tori să fie datori până peste suma de 
lei o mie (1000), datorie ce se va moş- 
teni din tată în fiu. Numai prin măsuri 
severe, luate de autorităţile superioare, 
s'ar puteă îndreptă aceste rele. 

Chestionar No. 47. . 

Chestiunea No. 80.—I. Răul cel mai 
mare este sistemul mixt al invoelilor 
agricole, cu dijmă şi resfet. Artrebui cu 
guvernul să ia măsuri ca învoiala să 
se facă ori în dijmă, ori în bani. 1. 'Ță- 
ranul munceşte toată vara la resfet şi 
partea lui se perde pe loc. 2. 1 se dă 
pentru dijmă terenul cel mai rău din 
moşie, iar ca resfet cel mai bun. 3. Aren- 
daşii scumpesc mereu dijma şi resfetul, 
fiindcă nu sunt fixate de lege și ţăranii 
se supun; căci altfel, nu au unde pășună 
vitele ce le mai au.
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II. Ar trebui fixat prin lege ca.să- 
teanul învoit la arendaş să rămână 5 

ani cel puţin pe acelaşloc (astăzi e schim- 
bat anual). 

III, Să li se impună de guvern ca 
arendaşii să lase islaz pentru vite (cel 
puţin câtva. timp). 

IV. Să fie obligaţi arendaşii şi pro- 
prietarii a da obştei ţăranilor loc, spre 
a semănă lucernă etc. 

Judeţul Vlaşca 

Chestionar No. 1. 

Chestiunea No.23— La un locuitor i 
se dă 4 pogoane pământ, spre a pune 
porumb, căci de grâu nu li se dă; aşă 
că dijma o dă, arendașului sau proprie- 

* tarului, una şi una. 

Chestionar No. 2. 

Chestiunea No. 23.—Dijma din 3, una, 
un pogon desăvârşitla fiecare 3 pogoane, 

la tarlaua arendașului, 4 zile cu carul 
şi 4 cu mâinile, 3 pui de găină, 10ouă, 
60 baniţe transportate la Giurgiu, un 
pogon pe deasupra secerat, cărat şi cu 

2 brazde. 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea No. 23.—Se dă de fiecare 
învoit 71/, pogoane, din care: 3 pogoane 

le ară învoitorul de 2 ori, le seamănă, 
seceră şi 16 duce la maşină, iar celelalte 

41/, pogoane, le face învoitorul numai 

ogor, rămânând ca să le muncească pro- 
prietarul. Din cele 3 pogoane, muncite de 
învoitor, se qă dijmă proprietarului 2 
părţi din 5, îi mai face 6 zilecu carul, 8 cu 

„ mâinele, 10 kile de bucate transportate 

la gara Comana, 6 care de cărat gunoi 

şi băligar. Semănatul se face cu semă- 
“nătoarele proprietarului şi vitele locuito- 

rului; de asemenea, grăpatul se face cu 
grapele de fer ale proprietarului; care 
din locuitori are mai mult de 2 vite,le ia 

proprietarul 5 lei, de cap de vită mare, 

afară de aceasta, învoitorul mai este 
obligat să mai facă încă un pogon ogor 

--pe deasupra şi să dea proprietarului 
un pogon coceni. 

Chestionar No. 16. 

Chestiunea No. 283— La 10 pogoane, 

se fac 9, definitive, plus 4 zile cu carul, 

4 zile cu mâinele, 4 chile de transport 

de cereale, 5 lei de vita mare, 2 lei de 

râmător, 1 leu de oaie şi 2 lei de capră 
şi câte 5 lei, obligatoriu, de fiecare lo- 

“cuitor învoit. 

Chestionar No. 83. 

Chestiunea No. 23.—Două părţi, din 

muncă sau din recoltă, ia arendaşul sau 
proprietarul şi una parte locuitorul. 

Chestionar No. 58. 

Chestiunea No. 23.—Invoiala se face 
în parte şi cu prisos: la 3 pogoane, 
mai face arendașului sau proprietarului: 
2 pogoane grâu, definitiv, 3 zile cu carul, 
15 clăi cărate la maşina de treer, o chilă 
transport, de pogon, la schelă, 5 zile cu 
braţele, 1 d.a. producte pândărit, de cele 
3 pogoane, 1:/, pogon rapiţă, definitiv 
şi un pogon de in, secerat, fără arătură,; 
la alţi proprietari diieră. 

Chestionar No. 75. 

Chestiunea No. 23.— In parte. Şi se 
mai lucrează arendaşului, în plus, :/, 
hectar, la fiecare hectar luat ca muncă, 
în parte. 

Se dau 2 baniţi porumb ştiuleţi de fie- 
care hectar de porumb, luat în parte; 
iar la locurile cu grâu, un snop de grâu 
de fiecare clae, înainte de a seface dijma. 

Chestionar No. 80. 

Chestiunea No.23.—Dijma; din 4 părţi, 
una ia proprietarul; la 4 pogoane, face 
unul desăvârșit proprietăţii; 3 zile cu 
carul şi 4 cu mâinile. Erbărit, ia 5 lei 
de vita mare, 1 leu vita mică, şi mai 
face un pogon pristos, definitiv, de îie- 
care învoitor. Ca pândărit, dă fiecare 
învoitor câte 2 4.d. producte, din fiecare 
fel de sămânță sămănată în moșie. - 

Chestionar No. 20. 

Chestiunea No. 25.—In parte, din fie- 
“care fel-de producte. 

Chestiunea No. 26.— Face, la' un po- 
gon dat în dijmă, un pogon secere şi 
cărat şi una zi cu carul, sau două cu 
mâinile, fără plată.
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Chestiunea No. 27— Contract nu face 
cu locuitorii, însă le ia 20 ouă, 3 pui 
de găină, un muşchiu şi o limbă de porc. 

Chestionar No..30. 

Chestiunea No. 25.—Dijma se ia: 1 Şi 
1, adică: recolta, după un pogon luat în 
învoială, se împarte în două părţi egale, 
lia arendașul, după alegere şi cealaltă 
o iea săteanul. 

Chestiunea No. 26.—La fiecare pogon, 
pe lângă dijmă, săteanul mai face ur. 
mătoarele munci: 1/, pogon arat, semă- 
nat, grăpat, secerat şi căratla mașină, 
1], zi cu carul şi!/, zi cu mâinele, în be- 
neficiul arendaşului. | , 

Chestiunea No. 27.—Mai sunt urmă- 
toarele condițiuni: fiecare învoitor să 
deă de pogon: 3 kgr. fasole şi 30 snopi 
de coceni, 50 bani pentru pândărit, iar, 
peste întreaga învoială, dă 3 lei 50 bani 
de fiecare învoitor, care reprezintă 3 
pui de găină şi 10 ouă. 

Chestionar No. 76. | 

Chestiunea No. 25.— 3, ia țăranul şi 
/, arendaşul, dar, câtă muncă îi face 
pentru aceste 7/, îi vine arendaşului 2 
şi ţăranului una. | 

Chestiunea No. 26. — La 4 pogoane 
ce i-le dă arendoșul cu din 4, una, mai 
face: 2 pogoane definitiv arendașului, 
îi seceră 2 pogoane grâu, îi mai face 
câte 2 zile la fiecare pogon, o zi cu 
carul, 15 ouă, 5 pui de găină. 

Chestionar No. 78. 

Chestiunea No. 25.—1 și 1;4D.D| păndărit şi cocărit. 
Chestiunea No. 26—1 pogon definitiv 

grâu, 2 zile cu carul,2 zile cu braţele, 
maximum până la 2 pogoane. 

Chestiunea No. 27.—Sunt, sub formă 
indirectă, sub numirea de taxa în bani, la ultima condiţiune a contractului (4 lei). 

Chestionar No. 7. 

Chestiunea No. 26.—In afară de dijmă, - 
mai muncesc 2 LOgoane grâu: arat, se- mănat, secerat, cărat la maşină, 2 zile 
cu carul, 2 zile cu braţele, 2 ocă fasole, la fiecare pogon, cum şi dijma la co- 
ceni din 4, una. 

Chestiunea No. 27. — Câte o găină de fiecare pogon; câte 10 ouă, de lo- 
cuitor. , 

Chestionar No. 5. 

Chestiunea No. 26. — Sunt obligaţi a 
munci, pentru 8 pogoane coli se dă de 
fiecare, câte 7 pogoane definitive la tar- 
lale separate; din care, 5 de sămănătură 
și două de porumb. Li se ia, pentru 
cele opt pogoane, pândărit, 3 D.D. grâu 
şi 3 coşuri porumb. 

Chestiunea No. 27—Sunt obligaţi a da 
câte lei 8 de fiecare învoiţ şi a duce la gară, cei cu 2 boi, una chilă ŞI 1/2 pro- ducte, cei cu 4 boi, 21/, chile. N 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea No. 27.—Se ia, de fiecare, 
6 găini, 10 ouă, un muşchi de porc şi 
limba, 20 de dovleci şi 5 ocă vechi de 
fasole. 

Chestionar No. 75, 

Chestiunea No. 27.—Se dă 6 lei în 
loe de ouă, pui de găină şi muşchi. 

Chestionar No. 87. 

Chestiunea o. 80. — Alt rău, sunt 
învoelile arendaşilor cu sătenii, la care 
nu le mai dă decât până la 10 pogoane 
pentru muncă şi acestea în parte, care 
după învoială, vin 3 părţi la arendaş şi 
una ţăranului; ar fi nemerit casă se sta- 
bilească olege,prin care să hotărească ca 
învoiala cu ţăranii să fie una şi aceeași 
pentru toţi; să nu poată d-l arendaş a le 
mai mări din an în an învoelile; aşă că 
nu ar mai îi trebuinţă ca în fiecare an 
țăranii să se ducă la arendaş pentru 
a se face învoiala, urcând mereu greu- 
tatea bietului ţăran. 

Chestionar No. 95. 

Chestiunea No. 30.—Invoelile la aren- 
daşi sunt împovărate, astfel că învoi- 
torii toată vară muncesc numai la aren- 
dași şi lor nu-le rămâne mai nimic, căci, 
dacă îi împrumută din iarnă, vara le 
ia toată recolta dela maşină, căci le 
treeră arendașul cu mașina lui.
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Judeţul Teleorman. 

Chestionar No. 36. 

Chestiunea No. 21.—Nici o arendă nu 
se dă, învoelile fiind una şi una şi, la 
trei pogoane ce-i se dau de muncă, îi 
mai seceră, arendaşului sau proprieta- 
lui, două pogoane,legat şi cărat la arie. 

Chestionar No. 107. 

Chestiunea No. 21. -- Nu plătesc în 
bani, sunt învoiţi la tarlă, adică, dacă 
primesc 3 sau 6 pogoane pentru grâu 
şi porumb, fac asemenea în natură, 
proprietarului sau arendaşului, alte 3 
sau 6 pogoane definitive, duse la pătui 
şi arie. 

Chestionar No. 36. 

Chestiunea No. 22.—In timpul de faţă, 
este cel mai trist lucru, căci proprieta- 
rul sau arendaşul-ia 2 părţi şi săteanul 
1 parte. 

Chestionar No. 1. 

Chestiunea No. 23.—În parte: una la 
proprietar şi una la ţăran, plus că îi 
duce un transport, face o zi cu carul, 
2 zile cu mânele, şi mai dă 10 ouă şi 
şi 2 pui de găină şi un muşchiu de porc. 

Chestionar o. 7. 

Chestiunea No. 23. — Invoelile agri- 
cole sunt în parte, la tarlă şi mai mun- 
cește proprietarului sau arendașului; la 
5 pogoane şi :/, ale ţăranului, șase 
pogoane; mai munceşte o zi cu ca- 
“rul şi plăteşte arendaşului 4 lei, de fie- 
care locuitor. 

Chestionar Ao. 44. 

Chestiunea No. 23.—-Munceşte 10 po- 
goane la arendaş, pentru opt ce le are 
țăranul în schimb, plus zile cu carul, 
cu mâinile, erbăritul şi transportul. 

- Chestionar No. 91. 

Chestiunea No.28.—La G pogoane, ce i 
se dă ţăranului pe seama sa; dela aren- 
daş, dă aijmă din 3,una;2 pogoane de 
seceră cu toată munca lor, 4 zile cu 

mâinile, 2 zile cu carul, 100 duble trans 
port la schela T.-Măgurele, un pogon 
ogor, un pogon arat, semănat; erbărit: 
7 lei vita mare şi de oaie, leu 20 bani. 

Chestionar No. 106. 

Chestiunea No. 23. — Din 5, se 
dau 2 arendaşului; mai dau locuitorii 5 
pui de găină, 10 ouă, 1 ocă de unt,un 
mușchi şi limba porcului, de Crăciun. 
Ti mai muncesc: 1 pogon porumb, de- 
finitiv, 1 pogon da grâu arat, semănat, 
secerat şi cărat; definitive, două pogoane 
secerate,3 zile cu mâinile şi una cu carul, 
30 saci transportaţi la gara cea mai a- 
propiată. 

Chestionar. No 36. 

Chestiunea Po. 23. — In munci agri- 
cole, însă mai mult foloseşte pro- 
prietarul şi arendaşul; ţăranul nu, căci 
când îl dijmueşte,rămâne mai cu nimic. 

Chestiunea No. 25.—De obiceiu, din 5, 
una: din 3, una, şi una şiuna, însă fă- 
când socoteala,pe lângă alte munci ce 
mai fac sătenii, se cuvine la proprietar 
şi arendaș 2 părţi şi la sătean 1 parte. 

Chestiunea No. 26.— La fiecare hec- 
tar cei se dă săteanului pentru al munci, 
îi mai face câte 2 păgoane de seceră, 
legat, cărat şi treerat. 

Chestiunea No. 27. — Deşi locuitorii 
dau în natură ouă, pui, muşchi de pore 
şi altele, dar prin contract acestea nu 
se stipulează şi se prevăd în bani. 

Chestionar No. 1217, 

Chestiunea No. 23. — Muncile, făcute 
de învoit arendaşului, pentru un pogon 
ce îl dă săteanului pe seama sa, costă 
100 lei, după preţul muncilor cum se 
plăteşte în sezonul muncii de bună voe. 

Chestiunea No,25.—Arendașulia două 
părţi şi săteanul una. 

Chestiunea No. 26. — Când învoiala 
este în bani şi dijmă, sau în muncă şi” 
dijmă, arendaşul dă pogoanele de muncă 
pentru el mari de tot; pe cele date 
săteanului, le dă mici. 

1 

Chestionar No. 46. 

Chestiunea No, 23 —Se fac învoeli în 
parte, adică: la 6 pogoane date locuito-
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rului, se muncesc definitiv arendașului 
tot 6,plus 42 hectolitri producte trans- portate la Roşiori (povară), 6 zile cu 
mâinele și 3 cu carul, 1 muşchi, o limbă, 
10 ouă și 3 găini. Erbărit: 2-4 lei de 
vita mare, 50 bani de fiecare oaie, pre- cum și 6 dubli decalitri producte, pân- dărit, la cele 6 pogoane. 

Chestiunea No. 26. — Se seamănă. şi 
partea cuvenită: arendașului (cele 6 po- goane),totcu sămânţa locuitoruiui în voit, 

Chestionar No. 42. 

Chestiunea No, 23.— Sunt: dacă locu- itorul ia 2 pogoane de învoială, mun- ceşte la arendaș trei pogoane și mai 
dă cinci dublidecalitri de grâu. 

Chestiunea No. 26. — Mai duce 20 duble cereale de pogon la schelă. Incă mai transportă 2 clăi de snopi la ma- şină, aducându-se din tarlă. 
Chestiunea No. 27.—9 pui și 10 ouă, 

Chestionar Do. 16. 

Chestiunea No. 23. — Două părţi la 
proprietari sau arendaşi și o parte la țăranii învoiţi în dijmă. 

Chestiunea No. 27.—90 ouă, 3 pui de 
găină, muşchi şi limba porcului, trecute în socoteală sub clauză de supraerbărit. 

Chestionar Io. 41, 

Chestiunea No.23—La? hectare, luate de locuitor pe seama sa dela arendaș, 
dijma în parte, munci face: 2 pogoane 
grâu şi jumătate, secerate Şi cărate, 1 zi cu carul, 2 zile cu mâinile, un tran- 
sport, 5 lei de vita mare; acestea toate le face fără plată. . 

Chestiunea Jo. 27.—In loc de găini, 
ia 3 lei de fiecare locuitor învoit și 2 
miei la suta de oi. 

Chestionar No. 104. 

Chestiunea No. 23.—Invoelile sunt:una şi una; la 4 pogoane de pământ, se se- 
ceră 2 la arendaş gratis; 90 duble cel 
cu 4 vite, cel cu:2 vite, 53, asemenea 
şi cel cu braţele, duc la gările ordonate 
de arendaș, 

Chestiunea No. 27—IDă fiecare locui- tor câte 10 ouă, 3 pui de găină. 

„. Chestionar No. 3. 
Chestiunea o. 25.—Dijma din 5, una; se mai muncesc 7 pogoane pentru plata dijmei luate de locuitori. e 

Chestionar o. 20. 

Chestiunea No. 25 — Dijma în parte şi pălmărit; iar la 6 pogoane muncă, se face un pogon de muncă definitiv, cu toată munca lui, fără plată, o zi cu mâi- nile și una cu carul, 
Chestiunea No. 26.—Transportă 5 hec- tolitri cereale la pogon,la gara Salcia. Chestiuneo No, 27.—3 pui, de fiecare învoit, 

Chestionar No. 22. 

Chestiunea No. 25.—Din cinci, una, Chestiunea No. 26.— La 10 pogoane, definitiv, unul de grâu și unul de po- rumb. 
Chestiunea No. 27.—Şi la 10 pogoane, și numai lă 5 pogoane, se ia 3 pui, 15 ouă, muşchiu și limba porcului. 

Chestionar Jo. 68. 

Chestiunea No. 25.—Se iau 2 părţi de | proprietar sau arendaș şi o parte, ori chiar mai puţin, de țăran, 
Chestiunea No. 26. — Se fac zile cu mâinile, cu carul, transport de producte la gară şi alte munci, 
Chestiunea No. 27.— Pentru ouă, pui, mușchiu şi altele, se dau, de săteanul în- voit, 5 lei. | 

Chestionar No. 111, 

Chestiunea” No. 25.— Una şi una. Chestiunea No.26.— Un pogon defi- nitiv, fără plată şi 2 zile la pogon. Chestiunea No. 27, — 20 ouă, 5 pui, mușchiu porcului. Contracte nu există. 

Chestionar No. 62. 

Chestiunea No. 25.—Dijma se ia: una și una, adică în parte. 
Chestiunea No. 26.—Mai fac 1 pogon grâu, 1 pogon porumb şi 10 zile clacă cu braţele şi carul, | 

Chestionar No. 92. 

Chestiunea No. 27.—La fiecare 2 po- goane date în parte, un pogon de se-
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ceră, o chilă de transport la pogon, 8 ouă 
la pogon, un pui la pogon, un car de 
nisip la pogon, un car de ghiaţă şi un 
leu pândărit la pogon, sau un coș de 
porumb care conţine 2 dublidecalitri. 

Chestionar No. 1. 

Chestiunea No. 29.—Dela 1865 și până 
la 184, a fost dijma din 6, una 
la proprietar, la ori câte pogoane luă, 
duceă un transport de 30 baniţe pro- 
ducte la schelă. Dela 1875 până la 1881, 
eră dijma din 5, una, şi, la orcâte po- 
goane primea, duceă un transport de 
30 baniţe vechi producte la schelă, fă- 

- ceâ o zi cu carul, âa 2 pui şi 10 ouă. 
După 1882 până la 1888, dijma din 4, 

- una, la ori câte pogoane luă omul, duceă 
acelaş transport, făceă 1 zi cu carul, 2 
zile cu mâinile, da 2 pui şi 10 ouă, 
Dela 1889, se da dijmă din 3, una, până 
la 1894; la 12. pogoane munceă proprie- 
tarului, pe lângă dijmă şi fără plată, un 
pogon de grâu şi unul de porumb, de- 
fnitiv, o zi cu carul, 2zile cu mâinile, 
un transport, 2 pui, 10 ouă, limba şi 
mușchiul de porc. Dela 1895, până în pre- 
zent, vezi art. 93. 

Chestionar No. 82. 

Chestiunea No. 29—Dela 1865—18170, 
dijma din 8, una,şila 5 pogoane, 1 de- 
finitiv. 

Dela 1870—1875, dijma 1/7 şi, la 5 po- 
goane, 1 pogon definitiv, 

Dela 1875—1830, dijma 1/6, la 6 po- 
goane, 1!/, definitiv. 

Dela 1880—1885, dijma 1/5, la 6 po- 
goane, 1!/, definitiv. 

„__ Dela 1885—1890, dijma 1/5, la 6 po- 
goane, 2 pogoane definitiv. 

Dela 1890—1892, dijma 1/5, la 6 po- 
goane, 1!/, definitiv. | 

Dela 1892—1895, dijma 2/5, la 6 po- 
goane, 11/, definitiv. | 

Dela 1895—1898, dijma 1/3, la 6 po- 
goane, 1!/,. definitiv. | 

Dela 1898—1901, dijma 1/2, fără altă 
muncă. - o 

Dela 1901—1904, dijma 1/2 şi, la 3 po- 
goane, i pogon lucrat definitiv. 

Dela 1904—1906, dijma 1/2 și, la 3 po- 
goane, 1 pogon, lucrat definitiv. 

Chestionar No. 16. 

Chestiunea No. 80. — Starea econo: 
mică, în general, este rea, din cauza 
exageratelor învoeli agricole. 

Chestionar No. A 

Chestiunea No. 80— Lipsa de pământ 
pe toată linia, lipsă de păşune, vitele 
au degenerat, populaţia degenerează, 
muncă excesivă cu învoelile agricole; 
deşi învoiala, prevăzută la art. 25, e din 
5, însă e numai ca formă, în realitate, pro- - 
prietarul ia trei părţi şi ţăranul una; 
părerile noastre sunt ca învoelile agri- 
cole să fie egale în toată ţara, prevă- 
zute de o lege specială, spre a se înlă- 
tură relele care apasă. 

Chestionar No. 68. 

Chestiunea No. 80. — Prin o lege a- 
nume, să se ușureze tocmelile agricole, 
care apasă enorm pe ţăran; căci, până 
nu se vor ușură acestea, ţăranul nostru 
nu va puteă înaintă. 

Chestionar No. 7, 

Chestiunea No. 80.—'Ţăranii susţin a 
sa face o lege generală pentru învoe- 
lile agricole; adică, să fie recunoscută 
o învoială, din cât să-i ia dijma şi ce 
munci să-i facă, fiind îngreuiaţi astăzi. 

Chestionar No. 47. 

Chestiunea No. 25. — Se ia 3 părţi 
de dijmă de arendaş și una de învoit. - 

Chestiunea Vo. 26—Se fac la pogon: 
2 zile cu mâinile, una cu carul şi se 
duce o chirie de o chilă boabe. 

Chestiunea No. 27.—Da,se aă şi ouă, 
pui, mușchi, însă nu se prevăd în ac- 
tele de învoeli. 

Chestionar Do. 83. 

“Chestiunea No. 26.—Dacă un locuitor 
primeşte 6 pogoane pe seama sa, mun- 
ceşte alte 6 pe seama arendaşului, plus 
că îi transportă, la Roşiori de Vede, 
12 chile mari de cereale; 6 pogoane o- 
gor şi 6 pogoane arate şi semănate tot 
arendaşului; 3 zile cu carul şi 5. cu 
braţele. 

10
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Chestiunea Do. 27. — Trei găini, 20 
ouă, 1 muşchi şi o limbă de pore. 

” Ohestionar No. 107. 

Chestiunea No. 26.—Pe lângă învo- 
iala dela .tarlă, mai fac transport la 
gară 140 duble decalitri producte, plus 
5 zile cu carul şi 5 cu mâinile. 

Chestiunea No. 27.—Numai 3 pui de 
găină. In prezent n'au contract autentic. 

"Județul Olt. 
Chestionar No. 12. 

„- Chestiunea No. 23.—Munca în parte, 
plus pui. de găină, muşchi, ouă, trans- 
porturi cu carul, muncă cu braţele şi 
muncit un pogon, la trei, proprietarului; 
cam 2 părţi, cu totul, proprietarului și o 
parte săteanului. 

Chestionar No. 15. 

„.Chestiunea No. 23. — Fruntașul pri- 
meşte cinci pogoane dela proprietar, cu 
dijmă din trei, una; iar în schimb, mun- 
ceşte definitiv 4. pogoane de grâu, adică: 
arate, semănate, secerate, cărate şi duse 
la mașină; mai face un ogor, trei zile 

-cu carul şi 6 cu braţele, Pălmașul pri- 
mește 3 popoane, din trei, una; iar în 
schimb, seceră 4 pogoane şi face 9 zile 
cu braţele. 

Chestionar No. 32. 

Chestiunea No. 23.—Locuitorii învoiţi 
fac proprietarilor şi arendașilor două 
pogoane grâu şi un pogon porumb, cu 
„toată munca lor, fără plată,sămânţa pro- 
prietarului sau arendaşului ; în schimb 
li se.dă 5 pogoane de' muncă, din care 
li se ia dijmă din trei, una. 

Chestionar No. 35. 

Chestiunea No. 23.—Se plăteşte dijma 
în parte: una şi una, două zile de lucru 
cu boii şi două cu mâinile; la şase po- 
goane, la care dau dijma din trei, una, lu- 
crează câte două pogoane cu desăvâr- 

“şire,- unul de grâu şi unul de porumb. 

Chestionar No. 41. 

Chestiunea No. 23.—In parte, din pro- 

ducte, două pogoane de seceră, două de 
ogor, o zi cu carul, 5 zile cu braţele; 
aceasta, pentru 2 jum. hectare ce dă la 
un locuitor, proprietarul şi arendașii; po- 
pogoane de seceră, ogoare şi zilele 
iără plată, peste dreptul de dijmă. 

Chestionar No. 61. 

Chestiunea No. 23.—Invoiala cu con- 
tract este: dijma din două, una ; deosebit 
de aceasta, două pogoane secerate, 
clăite şi cărate la şiră; trei zile cu carul 
cu boi şi trei zile cu mâinile; cinci pui de 
găină şi 10 ouă; toate acestea fără plată. 

Chestionar No. 101. 

„ Chestiunea No. 21.— Cei cu locuri, dau 
dijmă din 5 părţi, 2; 5ocă fasole de po-: 
gon şi una baniţă de porumb, socotit 
60 lei pogonul, 20 clăi de grâu că- 
rate la arie, ouă, pui de găină, muşchi 
de porc, unt și limba porcului etc. 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea No. 25. — Din cinci, una, 
adică, patru părţi iea locuitorul şi a 
cincea arendaşul. 

Chestionar No. 31. 

Chestiunea No. 25.—Din 4, una, dijmă, 
se face la 4 pogoane: 1 şi jumătate cu de- 
săvârşire, proprietarului, 3 zile cu bra- 
țele, 1 zi cu carul, un pogon de ogor, 
un transport de bucate, socotit a 9 lei, 
un pogon de seceră şi un car de grâu 
la arie, pe deasupra. 

Chestionar No. 7. 

Chestiunea o. 25. — Una şi una, a- 
dică în parte. 

Chestiunea No. 26. — Peste toată în- 
voiala, se mai face câte o zi cu braţele 
la 'pogon, şi. un transport cu carul la 
gară. 

Chestionar No. 21. 

Chestiunea No. 25. — Din 5, două şi 
pe jumătate. 

Chestiunea Vo. 26.—!], ha. secere, că- 
rat la arie, facerea ariei, adusul mași- 
nelor de treerat, gratis.
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" Chestionar Do. 33. 

Chestiunea Wo. 25. — Din porumb, 
una şi una. LT 

Chestiunea No. 26. — Peste tot, mai 
seceră şi ară câte două pogoane, pe care 
le cară la mașină, de numele fiecărui 
clăcaş. 

Chestionar No. 39. | 

Chestiunea Wo. 25. — Pământul de 
luncă, pe din două: adică una şi una, 
iar cel de deal, din cinci, două, la pogon. 

Chestiunea Io. 26. — Mai face două 
zile de lucru cu mâinile, la pogon. 

Chestionar No. 27. 

„ Chestiunea Wo. 25.—Din 
una, la 10 pogoane. | 

Chestiunea No.26. — Pe lângă dijmă, 
la cele 10 pogoane, se mai fac 21/. po- 
goane grâu, 1:/, pogoane porumb, de- 
finitive, 3 pogoane ogor, 5 zile cu mâi- 
nile, 2 zile cu carul şi 35 hectolitri pro- 
ducte, transportate la gara cea mai a- 
propiată. ” | 
Chestiunea No. 27.— Se mai dau, de 

fiecare nume învoit, 3 pui de găină şi 
717, ocă fasole, - . 

patru părţi, 

Chestionar Do. 94, 

Chestiunea No:25—In parte: una şi 
una. 

“ Chestiunea No. 26—Nici o muncă. 
Chestiunea No. 27—Nu mai sunt, 

Chestionar No. 24, 

Chestiunea No. 26. — Se mai fac, la 
fiecare pogon, câte ozi cu mâinele, sau 
cu carul, 1 pogon ogor, un pogon de 
secerat, cărat, şi 10 saci transportaţi la 
gară etc, | 

Chestiunea No. 27.—La fiecare pogon 
se dau câte 10 ouă, 4 pui degăină,un 
mușchi şi limba de pore; învoelile sunt 
verbale. 

Chestionar No. Z1. 

Chestiunea No. 29. Legenda învoelilor 
agricole,înainte de 1864.glăsueşte că arai 
unde vreai, fără să dâi dijma, când ţelina 
eră ruptă pentru prima dată, iar dacă 

arătura să făceă întrun pământ care a 
mai fost muncit, atunci se da şi dijmă, tot 
din a zecea, una, iar vitele păşteau. în li» 
bertate pe toată moşia Statului şi chiar 
în pădurea Statului şi, drept învoială, 
trebuiau, caii obştei sătești să treere în 
aria arendașului câte 3 zile în. fiecare 
an; mai târziu și un transport de-chi- 
rie la schelă; ceva mai târziu şi o zi cu 
mâinile la moară, sau la islazul morii, ori 
la lopăţit în magazie, ete. etc, până au 
ajuns lucrurile că azi muncește pluga- 
rul numai pentru arendaş tot anul, 
iar toamna îl scoate la socoteală: atât 
de dator, în cât îi ia şi rodul ogorului 
şi vaca din bătătură, . a 

Pra) 

Chestionar Ao. 101,....: st 

Chestiunea No. 29.—Dela 1893 şi până 
astăzi, învoelile au mers modificându-se, 
din an in an, până la 1905, „când au a- 
juns. aşă după cum se arată lă No. 23 
din chestionar, înlocuindu-se, de formă, 
ouăle, pui de găină, mușchi şi limba 
porcului şi-untul, 'c'o dare de 9 lei, din 
ori ce va aveă săteanul. . :. ... 

Chestionai Ao. 82, 

Chestiunea o. 80.—Relele cele mai 
mari în comună sunt învoelile agricole, 
căci săteanul îşi pune aproape toată | 
munca în folosul arendaşilor şi :pro- 
prietarilor. i 

Chestionar No. 101. | -: 
Chestiunea No. 80.—Relele .celo mai 

însemnate în comună sunt: beţia Şi 
viaţa destrăbălată- a săteanului. Reaua 
administraţie. Lipsa totală de islaz pen- 
tru păşunatul vitelor, şi învoelile pro- 
prietarilor şi arendaşilor, peste măsură | 
de împovărate şi cari. merg din an'îi 
an sporindu-se pentru sătean, fără nbui 
indatoriri din partea: proprietarilor. 
După părerea noastră, beţia s'ar:puteă 
remediă prin conferinţe populare . și 
cercuri culturale. Viaţa destrăbălată sar 
remediă prin o bună, dreaptă îşi rigu: 
roasă administraţie, iar lipsa de islaz, 
care aduce lipsa de vite şi sărăcia sătea- 
nului, s'ar putea remediă când proprieta- 
rul sau arendaşul mar 'uză de igno- 
ranța săteanului, prin care îlexploatează 
întrun chip nemilos, şi când sar pre-
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„vedeă, în contractele dintre proprietari 
sau arendaşi şi sătenii muncitori, con- 
dițiuni de îndatorire definite şi bine 
stabilite ale proprietarilor sau arenda- 
silor. către învoitorii săteni, arâtându-se 
precis, şi pe cap de vită, numărul po- 
goanelor de izlaz şi numărul pogoane- 
lor ce se dă în dijmă la locuitorii în- 
voiţi, cum şi obligaţiuni de plată a lo- 
curilor către proprietar sau arendaş, 
Astăzi, contractele de învoeli nu prevăd 
nici o obligaţiune a proprietarilor sau 
arendașilor, îaţă de locuitorii învoiţi, 
ci numai obligaţiuni peste obligaţiuni 

- ale muncitorilor, către proprietari sau 
- arendaşi. Fapt prin care săteanul este 

cu totul istovit şi de forţe morale şi de 
forţe materiale. - 

" OLTENIA 

a) Regiunea muntoasă 

Județul Vâlcea 

Chestionar No. 62. 

„Chestiunea No. 25. — Una şi una. 
Chestiunea No. 26.--Nici o muncă. 

| | Chestionar No. 1. 

Chestiunea No. 25. — La îndoială şi 
la întreială, din recoltă, depinzând a- 
ceasta după calitatea pământului cul- 
tivat. 

Chestiunea No. 26.—Patru zile lucru, 
la orice muncă. 
„ Chestiunea. No. 27.—Pui de găină și 
curcani, de grămadă. 

Chestionar No. 8. 

Chestiunea No. 25.—Când învoiala e 
cu dijmă, ia proprietarul 2 părți şi omul 
care munceşte, iar 2 părți. 

Chestiunea No. 26.—Locuitorul învoit, 
trebue să mai facă 8 zile de lucru, de 
pogon. : 

. Chestiunea No. 27.—Pe lângă cele 8 
zile de lucru, trebue să mai deâ,la po- 
gon, 2 pui de găină, 10 ouă, 4 mușchi 
şi să facă rechiziţie ori şi unde i-ar 
trimite. 

Chestionar Do. 36. 

Chestiunea No. 25. — Una și una şi 
10 zile la pogon. 

e 

Chestiunea No. 26.— Nu se mai face 
nimic. 

- Chestiunea No. 27. — Nu se dă. 

Chestionar No. 50. 

Chestiunea, No. 25.— Se ia din două, 
una şi din cinci două. 

Chestiunea Jo. 26.— Mai ară câte un 
pogon şi unul de secerat. 

Chestiunea No. 27.—Nu sunt asemenea 
condițiuni prin contract, ci numai prin 
bună învoială. 

Chestionar No. 49. 

Chestiunea No. 25.—Din 3 părţi, una, 
afară de coceni și pae, cari sunt luate 
de muncitor. | 

Chestiunea No. 27.—Nu e contract for- 
mal, dar se duce la Crăciun 1 cârnat, 
la Paşti 10 ouă și la Sf. Petru 1 pui 
de găină. 

Chestionar o. 77. 

Chestiunea No. 25. — Una şi una, ce 
iesă din producte şi 12 lei la pogon. 

Chestiunea No. 27.— Prin bună înţe- 
legere, se mai dau: un curcan sauo găină; 
10 ouă, 2 pui de găină, un muschiu de 
pore, o limbă. Contracte de munci agri- 
cole pe 1905 nu sunt. -- 

Judeţul Gorj. 

| Chestionar No. 5. 

Chestiunea No. 23.—Proprietarul dă 
Pământul în pogoane. Din recoltă, pro- 
prietarul ia a.3-a parte; La fiecare po- 
gon, sătoanul seceră gratis un pogon 
de grâu cu toată munca, până îl duce 
la magazie. Pe deasupra acestor con- 
diţiuni, săteanul datorează proprieta- 
rului trei zile de lucru cu mâinile. . 

Chestiunea No.25.—Dijma:din treiuna. 
Chestiunea No. 26.—Mai seceră gratis, 

"la fiecare pogon dat, încă câte un po- 
gon grâu, cu toată munca, până îl face 
boabe. : 

Chestiunea No. 27.—Săteanul mai dă 
proprietarului doi pui şi 10 ouă. 

| Chestionar No. 59, 

Chestiunea No. 25. — A treia parte, 
când e vorba de cereale, iar din poame
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ca: prune, strugari etc. se obişnueşte 
a se luă 1 din 10. 

Chestionar Io. 9. 

Chestiunea No. 25.—Din fân şi grâu, 
una proprietarul şi una ţăranul, şi din 
porumb: proprietarul una şi ţăranul 
două. 

Chestiunea No. 26. —2 zile de lucru 
şi un curcan. - 

Chestiunea No. 27.—Doi pui de găină 
şi un transport cu carul la gară. 

Chestionar No. 10. 

» Chestiunea No. 25—Din porumb: una 
şi una, fânul tot asemenea. 

Chestiunea No. 26.— Câte un transport 
la gară. 

Chestiunea No. 27.— Dau câte 2 pui 
de găină, de fiecare cap învoit. 

Chestionar No. 89. 

„Chestiunea No. 25. — Din două, una 
şi din 3, una. 

Chestiunea No. 26. — Mai fac câte 2 
zile de lucru la pogon. 

Chestiunea No. 27. — Câte 10 ouă şi 
câte 2 găini; contractele se fac între lo- 
cuitori şi proprietari, dar nu se depun 
spre autentificare, 

Chestionar No. 11G. 

Chestiunea No. 25. — Din trei părţi: 
una ia proprietarul şi două locuitorul. 

Chestiunea No.26.—Nici o muncă. 
Chestiunea No. 27.—Un pui de găină 

de fiecare învoit. . 

Chestionar No. 139. 

Chestiunea No. 25.—Din recoltă, în- 
doială, plus sarcinele care se urcă cu 5 
lei pogonul, peste învoială. 

Chestiunea No. 26.—Să ară câte-o ju- 
mătate pogon, care nu i se plăteşte şi 
să facă un transport de fiecare pogon, 
care se plăteşte după depărtare. 

Chestiunea No. 27. — Mai dă, fiecare 
învoit, câte 2 găini şi 10 ouă, plus 1 
găină de fiecare pogon ce ar munci, şi 
1 baniţă porumb pentru pândar, cum 
și câte 2 care lemne la curte. 

Chestionar No. 5. 

Chestiunea No. 29.—Inainte de 1864, 
de fiecare pogon luat de sătean în 
recoltă, proprietarul luă a zecea parte. 
Nici o altă condiţie nu se mai cereă. La. 
Crăciun, fiecare sătean, ce avusese pă- 
mânt luat pentru muncă, aduceă pro- 
prietarului limba şi muşchiul porcului. 
Acel pore eră scăzut de erbărit. Cam 
de pe la 1884, îmbucătăţindu-se por- 
țiile delimitate locuitorilor, prin spo- 
rirea populaţiei, lipsa de pământ a fost 
simțită între săteni, şi au primita luă 
pământ dela proprietar cu îndatoriri 
din ce în ce mai mari, până a ajunsca . 
săteanului astăzi să nu îi rămâie din 
toată munca, decât abiă ce mâncă pe o 
jumătate de an. 

Chestionar No. 10. 

Chestiunea No.29.—Invoelile, în trecut, 
au fost: un leu vita mare şi 10 bani vita 
mică. Porumbul şi fânulerau din zece 
părţi, una proprietarului; după cum am 
luat informaţiuni dela bătrâni. Schim- 

„barea s'a făcut de preprietari şi aren- 
daşi, cam pe la anul 1880, pentru foloa- 
sele proprietăţilor lor şi subjugarea mun- 
citorilor. Ia 

„- Chestionar No. 118. 

Chestiunea. No. 38.—Se respectă din 
partea săteanului, iar de proprietar nu 
tocmai. : : 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea No. 80— Relele, de care 
sufăr locuitorii din această comună,sunt: 
sunt înconjurați de proprietari, aşă că 
ori cât de mult i-ar împovără cu învo- 
elile agricole, trebue să le facă; în caz 
contrariu, sunt nevoiţi a fugi din comună. 
Lipsa de islaz îi face de a nu spori 
“vitele. Marile neînţelegeri dintre :10- 
cuitori îi fac a-face mari cheltueli pe la 
judecătorii şi tribunale, făcând pe locui- 
tori a-şi cheltui averile și pierde timpul. 

Judeţul Mehedinţi. 
Chestionar Ao. 1. 

Chestiunea No. 28.—Dijma, din trei, 
una; 2 pogoane cu desăvârșire, 9 hec-
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tolitri la schelă, 4 zile cu mâinile şi 
două cu carul la maşină, pândărit 3%/%; 
2 pui de. găină, 4 lei :vita mare erbă- 
rit și 1 leu vita mică. 

_ Chestionar No. 27, 

- Chestiunea No. 23. — In dijmă, din 
2 părți, una şi fac, la fiecare 3 pogoane, 
următoarele lucrări: un pogon arat 
primăvara (ogor sterp), un pogon se- 

„cerat și cărat la maşină, un pogon pus 
grâu, 1 zi cu carul,2 zile cu braţele și 2 
pui găină, :precum şi un transport la 
schelă, de fiecare învoit; iar drept er- 
bărit, plătesc 3 lei de vită, cu toate că iz. 
laz nu este. 

Chestionar No. GA, 

Chestiunea o. 23— Se muncesc pe 
seama proprietarului, ca răzoare, patru 
pogoane, din care săteanul ia i/, re- 
colta din porumb, iar grâul îl munceşte 
cu desăvârșire, în folosul proprietarului; 
deosebit mai face: 2 zile cu mâinile Ja 
secerat şi una cu carul cu boi, duce un 
transport, ară un pogon, pentru 2 boi. 
In schimb, săteanuluii se dă la prinsoare, 
pe seama sa, trei. pogoane pentru po- 

„rumb și trei pogoane pentru grâu, din 
care dă dijmă din 3, una; una târnă po-. 
rumb și doi snopi grâu pentru pândă- 
rit, la fiecare pogon. . 

_ Chestionar No. 88, 
Chestiunea No. 23.—Invoelile agrare 

sunt astfel'stabilite: Locuitorii, pe moşia 
proprietarului -şi arendașului, benefi- 
ciază două părţi din trei, pentru acest 
beneiiciu, ei sunt obligaţi a face:2 po- 
goane grâu, cu desăvârșire, 1 pogon 
porumb cu desăvârşire, 3 zile de clacă 
cu mâinile, una zi cu carul, 1.000 ocă, 
duse din magazie la şlep, distanţa 900 m.; 
3 lei de vita mare, erbărit; 60 bani vita 
mică şi una ocă brânză, 

| Chestionar No. 117, 
Chestiunea No 23.—Invoelile agricole 

sunt după cum urmează: Un locuitor 
„lucrează arendașului 4 pogoane, numite 
răzoare de porumb, cu toată munca lor; 
pe toate le duce la pătulele arendaşilor 
fără nici o plată, de asemenea la grâu 

încă 4 pogoane,tot fără nici o plată, pe 
cari le munceşte şi duce la maşină; tran- 
sportă la schelă, pe distanţa de 30 km,, 
1.400 ocă, tot fără plată; 5 lei de vita 
mare, 11/, leu de vita mică, două zile 
cu carul la maşină, 2 zile cu mâinile, 
2 găini, 50 maldăre coceni, tot fără plată, 
şi în schimb, locuitorului i se dă 4 po- 
goane porumb, numite prisoase, la care, 
arendașul îi iea dijmă din 3, una. 

Chestionar No. 120. 

Chestiunea No. 23.—Dijma: una şi una 
şi alte învoeli, precum: 2 zile cu carul, 
3 zile cu mâinile, 2 pogoane de grâu 
cu toată munca lor și 100 D.D.L.pro- 
ducte, duse la schela Cetatea, distanţă 
de 60 km.; 2 pogoane de porumb, cu 
toată munca lor. 

Chestionar No, 122, 

Chestiunea No. 23. — Se iea parte și 
parte, osebit de aceasta, muncitorul, pen- 
îru 4 pogoane, munceşte cu desăvârşire 
2 pe seama arendașului şi face tran- 

» spoarte la schelă de 100 baniţe, precum 
şi zile cu mâinile 4 și cu carul 2. 

Chestionar Do. 1. 

- Chestiunea No. 25—Din trei, una, cu 
învoială; şi 1 şi 1, fără învoială. 

Chestionar No. 122, 

: Chestiunea No. 25. — Arendaşul iea 
mai mult de 2părţi, pe câtă vreme, mun- 
citorul ia una, 

Chestionar No. 43. 

“ Chestiunea No. 25—Una arendașului 
Şi una muncitorului, plus 5 lei la pogon 
și altele. | 

Chestiunea No. 26.—Două găini, ouă, 
limbi de porc; fac, şi cu carele şi cu mâi- 
nile, munci gratis la arendaşi şi oamenii 
slujbaşi ai moşiei. 

Chestionar No. 119, 

Chestiunea 
trei, una. - 

Chestiunea No. 26.— Pe lângă dijma 
1/, Îiecare ţăran învoit mai face anual, 

No. 25—Să iea dijmă, din
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un pogon porumb și un pogon grâu, 
cu desăvârşire, 2 zile cu carul, 2 cu bra- 
ţele şi un transport de 1.000 kgr. la 
schelă. 

Chestionar No. 94, 

Chestiunea No. 25.— La parte, adică: 
ia proprietarul o parte şi cultivatorul 
alta şi 2 lei de fiecare pogon se dă 
proprietarului. 

Chestiunea No. 26.— Mai face 2 zile 
de lucru cu braţele şi, dacă nu le lu- 
crează, le plăteşte cu ? lei ziua, când nu 
sunt tocmite în bani. 

Chestionar No. 1. 

Chestiunea No. 25.— Dijma în parte, 
din toate felurile de producte, adică 1/, 
proprietarului şi !/, muncitorului. 

Chestiunea No. 26.—- Pe lângă dijma 
ce se dă, se mai munceşte, de fiecare 
persoană învoită, două pogoane cu de- 
săvârşire, adică: un pogon de secară: 
arat, semănat, grăpat, secerat, legat, 
făcut cârsteţi şi cărat la mașină și unul 
de porumb: făcutogor, arat, pus boabe, 
prășit, răriţat, îngropat, cules, cărat la 
pătul şi tăiat coceni şi căraţi. 

Chestiunea No. 27.— Pe lângă condi- 
țiunile de mai sus, se mai dau, de fiecare 
învoitor, câte 2 pui de găină şi tran- 
sport, de fiecare, câte 2.000 ocă producte, 
la schela destinată, 

Chestionar No. 7, 

* Chestiunea Io. 25.— Se ia 3/5 părţi. 
Chestiunea o. 26.— Transpoarte de 

cereale: 1/, chilă la un pogon. 
Chestiunea No. 27.—2 pui de găină 

la nume. 

Chestionar. No. 67. 

Chestiunea No. 25—Una şi una. 
Chestiunea No. 26.—2 pogoane sece- 

rate şi .cărate la ariea proprietăţii şi o 
bănicioară de fasole (dublu decalitru). 
Dovleci, din 3, unul şi 50 braţe coceni 
vârfuri, de nume. 

Chestiunea No. 27.— 2 pui de găină, 
de fiecare nume. | 

Chestionar No. 31. 

Chestiunea No. 25.—Din două, una. 
Chestiunea No. 26. — Mai fac câte 2 

pogoane gratis. 

Chestiunea No. 27. — Mai dau 2 pui 
de găină şi 5 kilograme fasole. 

Chestionar No. 110. 

Chestiunea No. 25.— Din 3, una o ia a- 
rendaşul sau proprietarul, care se tran- 
sportă de clăcaş la arie, sau 'conacul 
moşiei, 

Chestiunea No. 26.—? zile la pogon, 
care dă dijmă, cu mâinile; un pogon se: 
ceră; pentru o pereche boi se seceră 1/, 
pogon grâu şi se face un transportcu' 
carul până la T.Severin, a 10 hectolitri. 

Chestiunea No. 27.—Se dau 2 pui de 
găină şi 10 ouă, de fiecare clăcaș. . 

Chestionar Ao. 145. .. 

Chestiunea o. 25.—Din 18 pogoane, 
5 se muncesc pe seama arendașului; 13 
se dau po!'/,, adică: 61/, pogoane pentru 
sătean şi 6:/, pentru arendaș. 

Chestiunea No.26. — La 18 pogoane, 
în condiţiunile dela punctul 25, sătoanul 
este obligat: a duce 4 transporturi la 
schelă, pe distanţă de 15 kilometri, o zi 
cu carul în moşie, trei zile cu mâi- 
nile la lucru şi 3 zile la maşină, cu braţele, 

Fiecare locuitor e obligat a aduce: 
toamna şi 2 pui de găină. 

Chestionar Do. 4. 

Chestiunea No.29.—Invoelile dela 1864 
erau: din 10părţi, una proprietarului, iar” 
restul muncitorului, la care mai munceă 
şi 1/, pogoane porumb, cu desăvârşire; 
până la 1873, sau schimbat din 9, 8, 7,6, 
şi 5, una, muncind şi două pogoane cu 
desăvârşire; până la 1887, sau schimbat 
din 4, una, iar dela 1890, s'au schimbat: 
dijmă în parte: din 2 părţi, una proprie- 
tarului. Când eră în parte, nu se mai 
făcea nici o muncă, decât dijma. Ace- 
stea toate s'au complectat după spu- 
sele oameailor bătrâni şi actele agricole 
aflate în arhiva primăriei respective. 

Chestionar Wo. 7. 

Chestiunea No. 29.— Dela 1864 până 
la 1870, din 7, una. 
Dela 1870 până la 1880, din 5, una. : 

> 1880 > >» 1887, » 3,» - 
> 1887 o» > 1904, >» 2, ».şi 
» 1904 până astăzi, seia 3 depro- 

prietar. sau arendaş şi 2 rămân pentru 
muncitor. IE
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"Chestionar No. 9. 

Chestiunea No. 29.— Din 10, una, apoi 
din 5, una, din 5, două, din 3, una, din 
2, una, din 3, două şi astăzi, din 4, una 
pentru ţăran. 

Chestionar No. 141. 

Chestiunea No. 29.— Invoelile, până 
la 1864, au fost din 10, una şi i se da 
muncitorului pământ de muncă şi fân 
de cosit, cât puteă să muncească; dar 
mai târziu, s'a tot micşorat tigva dijmei, 
până a ajuns să vreă sătenii să deă 
dijmă în parte şi nu vreă proprietarul; 
aşă că de formă le ia din 3, una, dar 
de fapt, ia proprietarul 3 părţi şi mun- 
citorul una, căci îl împovărează să facă 
atâta muncă, încât Românul agricultor 
a ajun să fie toată vara serv în curtea 
proprietarului, cu mâncarea și îmbrăcă- 
mintea lui şi iarna tot el e muritor de 
foame cu. familia întreagă ; căci toată 
munca lui, depe întregul an, este în pă- 
tulele boereşti; acestea din câte le cu- 
nosc, fiind în contact cu sătenii, deoarece 
Primăria n'a voit să-mi deă contractele 
de învoeli pe care le-am cerut cu mai 
multe adrese formale. 

Chestionar No. 57. 

Chestiunea No. 80.—In comuna D... 
Oamenii sunt prea mult împovăraţi cu 
învoelile; nu mai pot munci la munca 
lor, deoarece nu pot să răsbească în- 
voiala proprietarului; pe fiecare an 
prăpădesc câte un plug de lei 70 și vite 
de lei 600, cu arăturile proprietăreşti. Au 
rămas mai toţi cu munca nemuncită, de- 
oarece respectă actul agricol; toată vara 
muncesc şi la socoteală rămân datori; 
pe lângă act, îi mai globesc şi îngriji- 
torii de pe moșia proprietăţii. - 

Chestionar No. 120. 

Chestiunea No. 30. — Relele sunt că 
sătenii sunt desperaţi din cauza greu- 
tăţilor ceau cu arendaşii,şi pentru căn'au 
mijloace de existenţă şi nici unde creşte 
vite, cu care să se servească. Suntem 
de părere ca să sepună o stavilă între 
proprietari, arendașşi și țărani şi atuncea 
S'ar îndreptă ţăranii. 

Chestionar NO. 1-11. 

Chestiunea No. 80.— Relele cele mai 
de căpetenie sunt învoelile cu proprie- 
tarul, prea împovărătoare; speculanţii 
străini speculează tirăneşte pe săteni, 
cârciumarii bolnăvesc pe săteni cu bău- 
turile faişe,.sănătatea la ţară e foarte 
puţin îngrijită ete., etc. Ar fi de dorit să 
se facă o lege de învoeli agricole, în 
care să se hotărască felul învoelii; spe- 
culatorilor străini să li se interzică dre- 
ptul de a speculă pe săteni; să se pună 
mai mult interes pentrusănătateațăranu- 
lui, căci a început să-i secere fără milă, 
mai cu osebire Tuberculoza. Să se pue de 
rigoare îndatoriri doctorilor de plasă a 
analiză şi confiscă băuturile falșe din 
cârciumi. 

Chestionar No. 200. 

- Chestiunea No. 80. — Invoelile agri. 
cole cu ţăranii prea exagerate. 

OLTENIA 

b) Regiunea, de şes. 

Județul Dolj. 

Chestionar Do. 31. 

Chestiunea No. 23.— Pentru 4pogoane 
de porumb, se lucrează cinci arenda- 
şului ; pentru patru pogoane de grâu, 
se lucrează -cinci arendaşului. Povară la 
gară, 600 baniţe; 4 zile cu mâinile, 2 cu 
boii, 2 pui, 10 ouă şi 2 pogoane ogor 
şi 50 maldări coceni. 

Chestionar No. 31, 

Chestiunea No. 283. —Pe moşia C,.... 
învoiala e: pentru 4 pogoane grâu 
și 4 pogoane porumb, date munci- 
torului, se muncesc arendaşului 7 po- 
goane grâu şi 7 popoane porumb, cu 
desăvârşire, se transportă 200 D.Dl. la 
gară sau schelă, depărtare între 3—20 
klm., se fac 4 zile cu mâinile, se plan- 
tează 300 salcâmi pe fiecare an, procu- 
raţi de muncitor, se cară 7 care băli- 
gar pe locurile arendașului. 

Chestionar No. 39. . 

Chestiunea No. 23. — Dijma : una şi 
una, din câte 10 pogoane de muncă, ?
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pogoane cu desăvârşire, 80 bani de oaie, 
1 leu de porc, 5 lei de vita mare, 150 
DD|. producte transportla schela Bechet, 
4 zile cu mâinile şi 2 zile cu boii şi 1 
pogon de porumb, cu desăvârşire. 

Chestionar No. 40. 

Chestiunea No 23. — Dijma: una şi 
una, plus un pogon grâu și două po- 
goane porumb, muncite cu desăvârşire, 
pe seama arendaşului, un pogon rapiţă, 
secerat şi cărat la maşină, trei zile cu 
boii şi 6 zile cu mâinile, 50 maldăre co- 
ceni, şi 2 găini, 50 dubli-decalitri pro- 
ducte, transportate la schelă, pentru fie- 
care pogon ce va munci pe seama lo- 

cuitorului; toate aceste munci fără plată, 

Chestionar No. 74. 

Chestiunea No. 23— Din 5, arenda- 
şul sau proprietarul ia 3 părţi şi locui- 
torul 2, plus 2 zile la pogon de muncă 
la arendaș, pândărit şi altele, iar ier- 
bărit: 5 lei vita mare și 1.50 vita mică, 
de porc etc. . 

Chestionar No. 91. 

Chestiunea No. 23. — La proprietar, 
dijma: din trei, una, la arendaş: una 
şi una, şi, pentru că se dau muncitorilor 
pogoane de muncă pe seama lor, supuse 
dijmuitului, cultivatorii mai face câte 
două pogoane de grâu și porumb, cu 
desăvârşire şi fără nici o plată; cu vite 
trăgătoare, un transport. la gară sau 
oraș, un pogon secerat care se ţine în 
seamă erbăritului, o zi de lucru, iar to- 
poraşii vor seceră două pogoane, unul 

„fără plată şi unul se va ţine în seama 
erbăritului, cu lei 5; prăşind un loc po- 
rumb, i se dă muncitorului numai co: 

" cenii după loc. 

„ Chestionar No. 131, 

Chestiunea No. 23. — Una din două, 
din producte; partea proprietarului se 
face în muncă egală la tarlă, pe anu- 
mit teren, iar partea locuitorilor ase- 
menea; 3 zile cu mâinile, 1 zi cu caru) 
cu vitele, un pogon de grâu secerat şi 
cărat, de grâu sau rapiţă, cu care se 
scade din erbărit, 20 Hi. producte'trans- 
poit la gară, de fiecare vită trăgătoare, 

iar erbărit se plățeşte 7 lei de vită maro 
şi 1.50 lei oaia, 

Chestionar No. 15. 

Chestiunea No. 23.—Se face învoială 
de una și una, 2 pogoane grâu şi 2 
porumb, cu desăvârşire, 3 zile cu mâi- 
nile, 2 zile cu carul, 200 bănicioare trans- 
portate la schelă, toate acestea gratis . 
la arendaş. 

Chestiunea No. 25.—Una şi una, după 
cum se vorbesc. 

Chestiunea No. 27.—Pe lângă celelalte 
condițiuni de învoială, mai dau: 2 pui 
de găină, 10 ouă, 3 stânjeni șanț; se 
alătură copie după contract No. 1, 1905. 

Chestionar No. 10. 

Chestiunea No. 28.—Din 3, una, adică, 
a treia parte din produs se dă proprie- 
tarului. 

Chestiunea No. 26.—Două pogoans de 
cultură, cu desăvârşire, un transport de 
14 saci la gara Işalniţa sau Craiova, 
câte 2 zile cu carul la mașina de trec- 
rat, cei cu vite trăgătoare, iar pălmașii, 
câte 2 zile de lucru la maşină. 

Chestiunea No. 27.—Nu se obişnuese, 
ca în timpurile vechi. 

Chestionar No. 13. 

Chestiunea No. 23.—Din trei pogoane, 
unul la -tarlă, plus că la 6 pogoane, va 
mai lucră un pogon rapiță şi 1 şi ju- 
mătate la grâu; la 9 pogoane, un pogon 
rapiţă și 2 cu grâu, şi la 12 pogoane, 
unul rapiţă, 2 grâu şi un pogon porumb. 
Afară de aceste, va mai lucră: 1 zi cu 
carul, 1 zi cu mâinile, va transportă o 
chilă producte la schelă, pentru fiecare 
pogon demuncă datorit proprietăţii, din 
dijmă şi din învoială. | 

Chestiunea No. 26—Nici una. | 
Chestiunea No. 27.—Deşi în actul de 

învoială nu se prevede, totuşi proprie- 
tarul mai primeşte, dela fiecare învoit, 
câte 4 pui de găină. IE 

. Chestionar No. 91. 

Chestiunea No. 28. — Muncitorul pri- 
meşte pentru muncă 16 pogoane, din 
care, rodul a $ pogoane îl dă arenda- 
şului și osebit îi mai munceşte 3 pog.
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cu desăvârşire, plus 5 zile cu braţele, 
4 cu earul cu vite şi 36 hectolitri pro-: 

ducte transportate la schelă sau gară; 
toate acestea fără plată. 

Chestiunea No. 27. — Prin contractele 
de învoeli agricole mai vechi, sunt pre- 
văzute, pe lângă celelalte obligaţiuni, 
să dea muncitorul şi 2 găini, 10 ouă, 
iar prin cele mai noi, nu sunt prevăzute 
în acte, dar se practică sub altă formă, 
dându-se tot asemenea. 

Chestionar No. 101. 

Chestiunea No. 23.— Pentru un pogon, 
pe care îl iă ţăranul pe seama sa, mun- 
cește proprietarului două, mai face ozi 
cu carul, 2 zile cu braţele, una sută 
DDl. producte, transport la schelă, pen- 
tru fiecare hectar de muncă datorit pro- 
prietăţii; una zi cu carul şi una cu bra- 
țele la pădure şi şosels, doi metri şanţ, 
mai dă doi pui.de găină, un miel la 
suta de mânzări şi 300 grame brânză, 
de fiecare mânzare, 

Chestiunea No. 27.— Mai dă doi pui 
de găină. 

Chestionar No. 150. 

Chestiunea No. 23. — Se obișnueşte 
dijma: una și una din tot ce se cultivă 
şi, la fiecare 3 pogoane ale proprieta- 
rului, muncitorii fac un pogon cu de- 
săvârşire la tarlă, o zi de lucru cu mâi- 
nile la pogon şi, la 3 pogoane, 50 ba- 
niţe producte transportate la schelă, 
Cetate sau Craiova. 

Chestiunea No.27.—O0uă, pui de găină, 
cârnaţi, muschi de porc şi boboci de 
gâscă. 

Chestionar o. 68. 

Chestiunea No. 23.— Pe moşia B... 
„se munceşte prin Administrator. Invo- 
iala : pentru 4 pogoane de grâu şi 4 po- 
goane porumb, date muncitorului, se 
muncesc proprietăţii 6 pogoane grâu 
şi 6 porumb en desăvârşire, se trans- 
portă 200 DDl. producte la schelă, de- 
părtare 20 kilometri, se fac 6 zile cu 
mâinile la maşină, o zi cu carul şi o zi 
cu boii, tot la maşină, se fac 20 metri 
şanţ, se plătesc 4 lei ierbărit de fie. 
care vită, fără să le deă loc de păşune. 
Chestiunea ho. 23.—Pe moşia A semun: 

ceşte prin Administrător. Invoiala: pen- 
tru 4 pogoane grâu şi 4 pogoane po: 
rumb, date munctiorului, se muncesc 
proprietăţii 6 pogoane grâu şi 6 po-. 
goane porumb,cu desăvârşire, să trans- 
la gară 300 decalitri, se fac 5 zile cu 
mâinile şi o zi cu carul, la maşină. 

Chestiunea No. 34. — Pe moșia A, 
se muncesc, pentru 4 pogoane grâu, 
arendașului 7 pogoane grâu cu dasă- 
vârşire; pentru 4 pogoane porumb, aren- 
daşului 5 pogoane cu desăvârşire, 200 
D. decalitri transport, 6 zile cu mâinele,2 
zile cu carul; erbărit, de fiecare vită câte 
3 lei bani 50, fără islaz de păşune. 

Chestiunea No. 23. — Pe moşia B, 
învoiala: pentru 4 pogoane grâu şi 
4 porumb date muncitorului, se mun- 
cesc pe seama arendașilor S pogoane 
grâu și 8 pog. porumb cu desăvârşire,se 
transportă la schelă 250 D.decalitri,se fac 
3 zile cu mâinele şi una cu carul. 

Chestionar o. 113. 

Chestiunea No. 25.—Se dau săteanu- 
lui 4 pogoane pentru pus porumb şi 4 
pentru grâu. Pentru acestea, munceşte 
arendașului 5 pogoane porumb şi 7 po- 
goane grâu, plus două pogoane ogor, 
6 zile cu mâinele, 2 zile cu carul, 100 
Dubludecalitri grâu dus la schelă, 110 
maldăre de coceni, 2 găini şi: 10 ouă. 

Chestionar No. 66. 

Chestiunea No. 25.—Din trei grămezi, 
arendașul ia două părţi şi muncitorul 
una. 

Chestiunea Wo. 26. — La fiecare po- 
gon, trebue să ducă 50 Dubludecalitri 
Ja schelă, o distanţă de 7 kilometri, 6 
zile cu mâinile, peste toată învoiala, şi 
2 pui de găină (vezi actul de învoială). 

Chestionar o. 120, 

Chestiunea Wo. 25. — Una şi una. 
Chestiunea No 26—Trei pogoane cu 

desăvârşire, 5000 ocă transport la schelă, 
4 zile cu mâinile, 3 zile cu carul cu boi, 
2 găini, un muşchiu şi limba porcului, 
20 maldăre de trestie, un miel la o sută 
de oi și o litră brânză de mânzare. 

Chestionar No.3. | 

Chestiunea Vo 25. — Dijma este: din 3
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părţi, una, la porumb; la grâu, din 7 
parți, proprietarul ia 5 şi ţăranul 2. 

Chestiunea No. 26. — Trei zile cu 
mâinele la pogon şi o zi cu carul la 
schelă, pentru transport de producte, 
şi un car cu lemne dela pădure. 

Chestionar o. 3. 

Chestiunea o. 25— Una şi una şi din 
trei, una, | 

Chestiunea o. 26. — Două 
cu desăvârşire, la 4pogoane ce ile dă 
în dijmă. 

„ Chestiunea o. 27.—-Doi pui de găină 
şi 10 ouă. 

Chestionar No. 42, 

Chestiunea No. 25—Una şi una. 
Chestiunea No. 26. — Două pogoane 

cu desăvârşire, 1.200 ocă grâu, dela arie 
la magazie transportate, și patru zile 
cu mâinile la maşină. 

Chestiunea No. 27.—Doi pui de găină. 

Chestionar Do. 57. 

Chestiunea No. 25. — Invoiala dintre 
locuitori şi arendaşi este astfel: se ia, 
dijmă din porumb din 3, una, grâul din 
3, una, fânul una şi una, ovăzul, orzul 
asemenea, din fasole 3 kg. la pogon, 
dovleci din. 3, unul. | 

Chestiunea Io. 26. — Să are, să se- 
mene şi grăpeze două pogoane şi 1/-, 
să secere două şi să care la mașină 
două şi :/, pogoane de grâu,sau de alt 
cevă, două'zile la fiecare pogon de cul- 
tură, 3 zile la maşină şi alte zile pentru 
erbărit, 

Chestiunea No. 27.—S0 dau ouă şi 2 
“pui de găină. 

“Chestionar Do. 73. 

Chestiunea No. 25. — Din două una: 
Chestiunea No. 26. — Câte 2 pogoane; 

cu desăvârşire, deosebit de dijmă. 
Chestiunea No. 27.—Se dau ouă, pui 

de găină, mușşchiu şi altele, însă acte 
de învoeli nu se fac. 

Chestionar Xo. 73, 

Chestiunea No.25.—Seia,din două,una. 
Chestiunea No. 26—Pe lângă dijma 

ce o dă, mai lucrează pentru arendaş 

pogoane ' 

încă de 40 lei, de fiecare pogon ce pri- 
meşte, în total, pentru un pogon, plă- 
tește 60 lei. , 

Chestiunea No. 27. — 2? lei, sau 2 pui 
și 50 malaăre coceni. | 

" Chestionar NO. 76. 

Chestiunea No. 25. — Mai toţi aren- 
dașii iau una şi una. 

Chestionar No. 133. 

Chestiunea No. 25.—Din grâu, secară, 
orz, ovăz, se ia din două şi din trei, una, 
dijma din snopi, din porumb ; aceleaşi 
condițiuni din grămezi. | 

Chestiunea No. 26.—La 19 pogoane, 
pe lângă dijmă, mai munceşte osebit: 
un pogon grâu şi unul porumb, cu de- 
săvârşire, 10 hl. de orice bucate duse 
la schelă,o zi cu carul şi una cu mâinile. | 

Chestiunea No. 27 Nu mai sunt. 

Chestionar No. 1. 

Chestiunea No. 26.—Pentru fiecare 5 
pogoane în dijmă, mai muncese câte 2 
pogoane cu desăvârşire pe seama pro- 
prietăţii, duc un transport de 60 DDl. 
la schelă şi fac câte o zi cu carul și 2 
cu mâinile la proprietar 'sau arendaș, 
fără plată, 

Chestionar No. 110. 

Chesliunea No. 26.—La şase pogoane, 
unul prisos, cu desăvârşire. 

Chestiunea Jo. 27. — In loc de pui 
de găină, se dă doi lei şi 1.000 ocă bu- 
cate, transportate la schelă. 

Chestionar No. d. 

Chestiunea Vo. 29.—Lua 1861, eră dijma 
din 10, una, adică boerul luă una şi să- 
teanul nouă, s'a schimbat în 1868, luând 
boerul din 5, una şi săteanul patru. A 
mers așă până la 1880, când a devenit 
din 4, una şi a durat până la 1888, când 
s'a coborât dijma din trei, una, adică 
săteanul două şi boerul una. Dela 1890, 
de când a început să devină dintre să- 
teni arendași, a ajuns dijma una-şi una. 
Astăzi, învoiala este foarte grea, aşă 
cum eră în 1864 pentru boer: azi să- 
teanul ia. un pogon și arendașului îi
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face nouă, socotit zilele, transportul Şi alte munci, 

Chestionar No. 13, 

Chestiunea No. 29.—In anul 1864, în- voelile agricole erau din 5 una, la tarlă, plus 1.000 ocă producte transport la schela Calafat pentru fruntaşi; 600 ocă peniru mijlocași, iar toporaşii făceau 5 zile clăci cu mâinile. In anul 1870, idem, învoelile erau din 4, una, la tariă, plus 1.500 ocă transport la schela Calafat, pentru fruntaş; '700 ocă pentru mijlocaș, 
iar toporaşii, 5 zile cu mâinile. In anul 1885, din 3, una, la tarlă, plus un pogon de grâu, cu desăvârșire, 2 pogoane o- gor de vara, 2 zile cu carul, 3 zile cu mâinile, 1.000 ocă transport la schelă, pentru cei cu 4 vite, 800 ocă cei cu 2 vite, şi 9 zile cu mâinile toporașii, 4 „lei de ierbărit de vita mare, 60 bani vita mică, una litră brânză de fiecare „ mânzare, și un miel de fiecare târlă. „Invoelile de astăzi sunt cele prevă- zute la la articolul 23. 

Chestionar No. 15. 

Chestiunea JVo. 29. —Invoelile agricole, 
dela 1864 încoace, au fost din 3,una,până în anul 1898, când s'au făcut învoeli de una şi una, care urmează şi astăzi, după 
cum se arată în contractul anexatţ, 

Chestionar o. 31. 
Chestiunea Vo. 29. — Dela 1864 până la 1870, din 7 părţi, numai una proprie- 

tarul sau arendașul. 
Dela 1870 până la 1875, din 6 părţi, numai una proprietarul sau arendaşul. 
Dela 1875 până la 1880, din 5 părţi, numai una proprietarul sau arendaşul. 
Dela 1880 până la 1883, din 4 părţi, numai una proprietarul sau arendașul. 
Dela 1883, până la 1890, din 3 părţi, numai una proprietarul sau arendaşul. 
Dela 1890 până la 1893, din 2 părţi, numai una proprietarul sau arendașul. 
Dela 1893 până la 1896, din 2 părţi, numai una proprietarul sau arenda. șul; plus pogoane şi zile de lucru. Dela 

1896 până astăzi, din 5 părţi produse, trei le ia arendașul sau proprietarul, 
două rămân muncitorului şi cu obli- 
gaţia pentru muncitor de amai munci, 

—————— 

fără plată, pogoane, a face transporturi, . 
zile cu mâinile cu carul şi vitele ete..: 
S'au schimbat numai după pretenţiunile 
arendașului. și proprietarului, 

Chestionar No. 39. 

Chestiunea No. 29.— Dela 1861 până la 
1870, spun bătrânii că dădeau dijmă din 
7,8 și 10, una; 1—2 sfanţi ierbăritul pen- 

„tru vitele mari, iar pentru oi, 20 parale 
de mânzare,!/, brânză, doi mieide turmă, 
făcând zile de clacă cu cai şi braţele 
la arie, dând şi pui de găină. Dela 
1870—1873, se da dijmă din 5, una, iar 
ca ierbărit, 5 lei noui de vita mare, 1 leu 
de porc, iar pentru oi, tot ierbăritul 
arătat mai sus. Dela 1873—1878, după act 
în regulă: locuitorii învoiţi dădeau dijmă 
din 4, una, adică,din păioase şi porumb; 
din 3, una, la grâu. Un galben de pogon de 
vie, 5 lei de vita mare, 60 bani de oaie, 
1/, brânză de mânzare,2 miei de târlă, 
şi afară de acestea, mai făceă arenda, 
şului, fără plată, două pogoane cu desă- 
vârşire, băgând recolta în magazii și 
pătule, transportând 600 ocă producte 
la schela Bechet, mai făcând, tot fără 
plată şi 14 zile cu mâinile, dând ouă 
Şi pui, numai ca să fie liber a vână 
peşte din bălțile moşiei şi a tăiă stuh. 
Apoi, dela această dată încoace, a mers 
crescând dijma şi ierbăritul, până când 
a ajuns ca arendaşul să iea 3—4 părţi 
iar săteanul să rămână cu una sau cu 
nimic. 

Chestionar No. 73. 

Chestiunea No. 29—Dela 186:4—1896, 
au fost învoeli cu dijmă din trei, una şi 
ierbăritul vitelor: doi lei: vita mare şi 
şi 50 bani cele mici, iar dela 1896 până 
astăzi, învoelile sunt schimbate cu fotul; 
dându-se dijmă din două, una şi ierbă- 
riturile întreite; acte nu există în Pri- 
mărie, dar aşă ne spun bătrânii. 

Chestionar No. 47, 

Chestiunea o. 80. — Invoelile agri- 
cole sunt peste putinţa agricultorilor. 

Chestionar No. 69. 

_Ohestiumea No. 80.— Relele cele mai 
însemnate din comună, nu sunt altele de-  
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cât apăsarea prin învoelile agricole, din 
partea arendaşilor asupra muncitorilor. 
Remediarea acestui rău, credem că nu 
poate fi altul, decât o lege de tocmeli 
agricole care să fixeze învoiala dintre 
arendaş şi muncitor, 

Chestionar No. 9-. 

Chestiunea No. 80. — Sătenii sunt 
foarte săraci. Ar trebui să se regle- 
menteze maximul tocmelilor agricole, 
dându-se la fiecare locuitor câte /, ha. 
pentru fânețe artificiale, căci vitele, bo- 
găţia lor, vor dispare în curând, din lipsa 
de nutreţ. - 

Județul Romanați 

Chestionar Wo. 20, 

Chestiunea o. 23.—Dijmă, din toate 
cerealele, din două, una; la 5 pogoane, un 
pogon de învoială, la fiecare pogon,o 
zi de lucru, 90 duble decalitri de orice 
cereale, duse la schela cea mai apro: 
piată: 6 lei erbăritpentru o vită, o gă- 
ină şi zece ouă, de fiecare nume deom 
învoit în moşie, de Crăciun, un picior 
de porc, un mușchi şi un cârnaţ. 

Chestionar No. 2. 

Chestiunea No. 23.— Locuitorul ia 6 
pogoane, le seamănă cu sămânţa lui, 
jumătate din recoltă o ia arendașul, 
dusă la magazie. Invoitorul, ca supli- 
ment, mai e obligat a lucră gratis două 
pogoane secerate și cărate, arat şi se- 
mănal; 2 zile cu carul, 4 zile cu mâi: 
nele. 

Chestionar No. 28. 

Chestiunea No. 23—Dacă muncitorul 
se învoeşte la arendaș, şi i se dau 6 pog, 
este obligat a da dijma una și una, din 
tot ce va cultivă, afară de coceni, care 
dacă sunt cu porumb, dă numai câte 25 
snopi de fiecare pogon și câte o ba- 
niţă porumb în ştuleţi, ca drept pân- 
dărit; va mai face o muncă pe deasupra, 
de trei pogoane, făcute ogor, arate 
semănate „şi grăpate, pe urmă le va 
seceră şi cără la arie, iar boabele le 
va cără în magazie la curte; după 
vânzare, muncitorul este dator a trans- 

portă 45 saci la gara unde s'a făcut vân- 
zarea; mai face 3 zile cu carul şi 5 zile 
cu braţele. 

Chestionav No. 42. 

Chestiunea No.23.—La 6 pogoanedate 
omului pentru muncă, de către arendaș, 
li se face câte 3 pogoane cu desă- 
vârşire şi dijma, din cele 6 pogoane, 
dă una şi una, plus că zece zile face 
cu mâinile şi 5 zile cu căruţa la ma- 
şină etc. Mai dă 3 pui de găină, zece ouă 
şi un muşchi de porc, iar erbăritul, de 
fiecare vită mare, 10 lei, cele mici, 1 leu 
50 bani, fără să fieprevăzut în act. Li 
se mai aplică oamenilor căte o amendă 
de lei doi, zicând că nu au arat sau se- 
cerat bine, încărcăndu-i la socoteală. - 

Chestionar No. 43. 

Chestiunea Nec. 23. — Invoelile agri- 
cole, cari se obişnuese în timpul de 
faţa, între arendași şi ţăran, sunt: 1) se 
dă ţăranului 3 pogoane cu dijma. din 
3, una; la 3 pogoane se mai fac 5 zile 
cu boii la maşină, 10 zile cu mâinile, - 
60 saci căraţila gară, doi pui de găină, 
10 ouă, 2 pogoane arat, semănat; 
toamna îi ia și ogoarele, de le seamănă, 
tot arendașul. 

Chestionar No. 68. 

Chestiunea No. 23.—Dijma, în parte; 
la 4 pogoane,se munceşte unul defini- 
tiv, două de seceră, fără plată; de fie- 
care pogon: 1 zi de lucru cu mâinile şi 
2 cu carul, încă un pogon arat, semă- 
nat şi grăpat; de fiecare pogon se duce 
transport la gara Corabia câte 3 chile 
mici şi se mai dau 3 pui de găină, de fie- 
care locuitor. Pentru păşunat, se plă- 
teşte: pentru cei învoiţi, 5 lei de vita 
mare, un leu de oaie,o litră de brânză: 
iar pentru cei neînvoiţi, se plăteşte în- 
doit, osebit podul, care se plăteşte câte 
10 lei de fiecare. 

Chestionar No. 83. 

Chestiunea No. 23.— Se pretinde de 
proprietar şi arendaș ca ţăranul, dacă 
ia 4 pogoane de muncă, să facă pro- 
prietarului sau arendașului, 3 pogoane 
cu desăvârșire, adică: făcut ogor, arat,
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semănat, grăpat, secerat, cărat, plus 3 
zile cu carul, 5 zile cu braţele, 2 pui de 

„găină, 10 ouă, un transport de 45 hec- 
„ tolitri, la cea mai apropiată gară şi, 

din cele 4 pogoane de muncă pe care 
le dă pe seama ţăranului, îi mai ia şi 
dijmă, una şi una, plus şi pândăritul, 

Chestionar No, 97. 

Chestiunea No. 23—Să qă dijmă în 
parte, şi la 4 pogoane se lucrează un 
pogon cu desăvârşire. 

Chestionar No. 49, 

_ Chestiunea No. 23. —Trei, sau patru 
Părţi la arendaş şi una la țăran, așă 
că învoelile sunt foarte grele. 

Chestiunea No. 24—Pământul nu li 
so dă în bani, ci numai în munci agri- 
cole. 

Chestiunea No. 26.—Se mai dau 2 pui 
de găină la pogon, 10 ouă, 3 zile cu 
braţele şi 2 cu carul. 

Chestionar No. 4, 

Chestiunea No. 23.—Ţăranii muncesc 
pe seama proprietarului un pogon po- 
rumb, fără plată, trei pogoane de grâu, 
din care două, fără plată; iar unul, li se 
plăteşte cu lei 12 la socoteală, unul îl 
lac ogor şi în schimb li se apără. boii 
de plata erbăritului, mai fac 2 zile cu 
carul şi 2 cu mâinile, fâră plată şi mai 
dau 3 pui de găină şi 5 ouă, aceasta, con- 
torm actului de invoială, iar la moșia arendată d-lui R,facfără plată un po- 
gon de grâu şi unul de porumb. 

Chestiunea No. 24.—Nu li se dă locui- 
torilor pământ în bani. 

Chestiunea No. 25. — Invoelile sunt 
cu dijmă ; locuitorii dau proprietarului 
a treia parte din tot ce muncesc în mo- 
şie, plus munca ce se prevede la art. 23. 

Chestionar Do. 122. 

Chestiunea No. 21.— Se dă muncito- 
vului 8 pogoane, din care arendașul ia 
una din trei, şi pentru aceasta, învoitul 
muncește cu desăvârşire 10 pogoane a- 
rendașului, plus condiţiunile prevăzute 
la. art. 26 şi 27... 

Chestiunea o. 26,— 3 zile cu carul, 
5 zile cu mâinile. o 

Chestiunea No. 27.—3 pui, 10 ouă, 150 
dublidecalitri transport, 5 dublidecalitri 
grâu, pentru trecerea podului peste râul 
Olt, | 

Chestionar o. G. 

Chestiunea Wo.23.—Dacă învoitorul ia . 
4 pogoane de muncă pentru sine, dă 
dijmă una şi una, pe lângă aceasta, mai . 
este obligat a munci două pogoane de- 
săvârșite pe seama proprietăţii, mai fă- 
când și o zi cu mâinile, la fiecare pogon, 
la maşină. 

Chestiunea No. 27.— Se dau din toate 
acestea, 

Chestionar No. 11 

Chestiunea No. 22—Una şi una; la 4 
pogoane muncite cu desăvârşire, un tran- 
sport cu 15 saci la 20 kilometri, o zi cu 
carul, 4 zile cu mâinile, adusul maşinei, 
de unde va îi. | 

Chestiunea o. 27. —Doi pui, 10 ouă, 
limba şi mușchiul porcului, 

Chestionar No. 35. 

Chestiunea No. 25. — Cu toate anga- 
jamentele specificate în actul de învo- 
ială, din 7 pogoane muncite de sătean, 
arendașul ia 5 şi săteanul rămâne cu 2, 

Chestionar No. 25. 
Chestiunea No. 25.—Se ia dijma din 

3, una şi să face gratis, la 3 pogoane, 
patru definitiv şi opt zile la pogon. 

Chestiunea No. 26.— Pe lângă dijmă, 
mai fac zile gratis, saci duşi la gară ete. 

Chestionar AO. 87. 

Chestiunea No. 25.—In parte. 
Chestiunea No. 26. — La.4 pogoane 

ale omului, munceşte. șase cu desăvâr- 
şire şi un pogon de porumb, tot cu de: 
săvârşire, precum şi 2 zile cu carul şi 
şase cu mâinile şi un transport de 150 dublidecalitri la portul Corabia. 

Chestionar No. 1. 

Chestiunea Io. 25. — Dijma în parte. 
Chestiunea Do. 26. — La trei pogoane:
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date, dijmă în parte, mai face un po- 
gon de învoială cu desăvârşire, o zi 
cu mâinele de fiecare pogon, o zi cui ca- 
rul, 70 dublidecalitri, povară la schelă. 

Chestiunea Ao. 27 — Trei găini şi 10 
ouă, la 3 pogoane. 

Chestionar No. 40. 

Chestiunea No. 25.—De formă, în parte. 
Chestiunea o, 26—La patru pogoane 

învoială cu dijmă, se mai îace unul cu 
desăvârşire, zile cu carul, cu mâinile, etc. 

Chestiunea Po. 27.— Douăzeci ouă, 2 
pui de găină şi un mușşchiu de porc. 

Chestionar Ao. 49. 

"Ohestiunea No. 25.—Dijma, pe dindouă, 
se scrie în contract, însă în realitate, 
vin două părţi arendașului şi o parte 
ţăranului. . 

Chestiunea o. 26.— Pentru fiecare po- 
gon, face o zi cu carul cu boi, o zi cu 
braţele, atât pentru pogonul ce se cu- 
vine săteanului, cât şi pentru cel ce se 
cuvine arendaşului. 

Chestiunea o. 27.— Pentru două po- 
goane, se mai dau trei.pui de găină, 10 
ouă, muschi de porc şi limbă, şi câte 
odată se mai. cere, pe deasupra con: 
tractului, un miel, un purcel. 

Chestionar Ao. 81. 

Chestiunea No. 25.—Două la proprie- 
tar şi una la muncitorul învoit. 

Chestiunea No. 26—Două zile cu mâi- 
nele de pogon; o zicu carul şi un trans- 
port la gară cu carul şi un sfert pogon, 
lucrat cu desăvârşire. ” 

| Chestiunea No. 27. — Zece ouă, 2 pui 
la pogon. 

Chestionar No. 30. 

Chestiunea Jo. 26. — La 10 pogoane, 
„două pogoane cu desăvârşire, plus 28 
Iectolitriproducte, transportate la schela, 
Bechet, o zi cu carul şi 2 cu mâinele. 

Chestionar No. 87. 

Chestiunea No. 26. — Oamenii n'au 
voe a-şi ridică recolta ce li-se cuvine, 
până nu transportă tot grâul proprie- 
tarului la Corabia, depărtare 30 chilo- 
metri. 

Chestionar No. 11. 

" Chestiunea No. 80. — Cele mai mari 
rele sunt învoelile agricole şi lipsa de 
izlazuri. Ca mijloace de îndreptare, ar 
îi bine ca proprietarii şi arendașii să 
aibă nart câte pogoane să pună pe seama 
lor şi să se laseislazuri pentru creşterea 
şi înmulţirea vitelor. 

Chestionar No. 26. 

Chestiunea No. 80. — Invoelile agri- 
cole au crescut în mod îngrozitor, 

Chestionar No. 34, 

Chestiunea No. 80.— Relele cele mai 
însemnate sunt că cea mai mare parte 
din locuitori sunt săraci, din cauză că 
sunt aproape robi la proprietari, mun: 
cind mai mult pentru ei. 

DOBROGEA 

Judeţul Tulcea 

Chestionar No. 18. 

Chestiunea No. 23.—Singurele învoeli 
ce se fac, sunt între ţărani şi aceasta în 

__chipul următor: Unuia dintre ei nu-i 
ajunge pământul, de ex, pentru porumb 
sau altceva, atunci găseşte la un alt 
consătean, căruia îi dă altul în schimb 
sau i-l plăteşte. 

O altă învoială este de a seda pămân- 
tul în parte, de ex.: Unul nu are vite 
să-l lucreze, atunci dă altuia pământul 
şi sămânța şi iau recolta în parte: 
una și una, după cum zic ei. 

; 

Chestionar No. 43. 

Chestiunea No. 23.—1 se dă sămânță 
locuitorului care, cu vitele sale ară, sea- 
mănă, hărmăneșşte, iar produsul îl îm- 
part egal; plata către stat o plăteşte 
proprietarul. 

Chestionar No. 44. 

Chestiunea o. 23.—Marele proprie- 
tar dă pământul, sămânţa, iar ţăranul 
munca, dela arat până la treerat, inclu- 
siv, înapoind, de pe arie, paele şi să- 
mânţa în jumătate.



160 

  

Chestionar No. 54, 
Chestiunea No. 283.— Proprietarul dă pământul şi jumătate din sămânță ; în- voitorul pune. toate muncile şi jumă- tate din sămânță, iar recolta 9 împart în două. 

Chestionar No. 29. 

Chestiunea No. 23.— In dijmă, din 5, două. 
Chestiunea Xo. 26.—Nimie, 
Chestiunea No. 27.—Nu mai sunt alte condițiuni. 

Chestionar No. 22, 

Chestiunea No. 25.—Din trei părţi, ia proprietarul una. 
- Chestiunea No. 26.—Nici o muncă. Chestiunea No. 27.—Nu sunt aseme- nea condițiuni şi nici chiar contracte de învoeli agricole, 

Chestionar No. 14, 
Chestiunea No. 29.—Până când legile noastre au intrat în vigoare, învoelile erau bazate pe cuvânt, plata se făceă din 10, una. Pământul se lueră pe apu- cate: cine ară mai mult, plăteă dare (beilic) mai mare şi invers. 

Chestionar XWo. 40. 

Chestiunea No. 29. — Acum 30 ani, locuitorii arau Pământ cât puteau şi cât voiau, iar imperiul otoman luă dijmă din 20,una, după cum asigură plugarul că a recoltat, nu i-se faceă nici un con- trol; iar dacă plugarul, ce ară pămân- turi, doseă produsele câmpului, nu pu- teă fi descoperit, pentru că nu eră ca acum control serios. 

Judeţul Constanța. 

Chestionar No. 38, 

Chestiunea No. 23. — Nu se obișnuesc învoeli agricole; totul se tranşează în bani. 

Chestionar No. 34, 

Chestiunea No. 28.—Dijma în jumă- 

tate, iar sămânţa ce se seamănă, se dă de proprietar. 

Chestionar No. 11. 
Chestiunea No. 25.—Dacă proprieta- rul dă şi sămânţa, pe jumătate din re- coltă ; când dă numai pământul, a treia parte din recoltă. 

Chestionar No. 17, | 
Chestiunea No, 25. — Din 3, sau din 4. una, 

| Chestionar No. 3. 
Chestiunea No. 23.—Se ia, din 5 hec- tare, 2. Aa E 

Chestiunea Xo. 26. — La hectar, mai duce 26 hectolitri la gară. 

„ Ohestionar Wo. 6. 
Chestiunea Xo. 25.— Din 3, una. 
Chestiunea No. 26.— Nu sunt aseme- nea învoeli. 
Chestiunea No. 27.— Nu sunt 

Chestionar No. 59, 

Chestiunea No. 25. — 
Chestiunea No. 26. — 
Chestiunea No, 27 — 

condiţiune, : 

Din trei, una, 
Nici o muncă. 
Nu este nici o 

Chestionar o. 30, 

Chestiunea No. 25.—Din 4, una, Chestiunea o. 26. — Nimic, 
Chestiunea No. 27. — Alte condițiuni nu sunt; ouă, etc. nu se obișnuese în lecalitate, IE 

Chestionar Io. 13 

Chestiunea No. 29. — In această co- mună, ca în toate comunele din Dobro- gea, unde pământul eră în belşug, nu există în trecut nici un fel de restric- țiune de învoeli, fiecare ară (cultivă) unde găseă pământ disponibil şi desţe- lenit, iar plata eră. dela 5—6 lei pogonul, iar în timpul turcesc, se plătiă către guvern, pentru semănăturile făcute, dij- mă în natură: una din zece,
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Extracte din contractele agricole: 

"I. MOLDOVA. 

Judeţul Bacău. . 

Contractul Do. 963 

I, 

1865.— Noi, jos iscăliţii, prin punerea 
degetelor noastre, locuitori din comuna 
. «+ + „districtul Bacău, facem știut prin 
acest înscris ce-l dăm d-lui A.M., posesorul 
moșiei .. .,că am luat dela d-luibani pe 
muncă, coasă, la vara anului 1865, cosite 
bine, puse în stog,cu tocmeală hotărită 
de 40 lei falcea, 2 stamboale făină, 2 ocâ 
brânză şi noi ne îndatorim la vara vii- 
toare, a urmă cu munca, fără a da cât 
de puţină sminteală şi, spre.încredinţa- 
rea d-sale că vom fi următori, suntem 
chezeși, unul pentru altul și toţi pentru 
unul, pentru care am dat aceasta. 1865, 
febr. 25. 

, Prăjini Lei *) 

Eu I. Chelariu. 80 40 
Eu Sava Rotariu. . . 80 40 
Eu Ioan Rusu. ... 40 20 

Total.... 200 100 

II. N 
1865.— Eu, jos iscălitul, prin punerea 

degetului meu, locuitor din cătunul ... , 
ştiut să fie că am luat dela d-lui... bani 
pe munci, dela posesorul moșiei. . . , 
pe 60 prăjini secere, secerate şi puse 
în jumătăţi, cu tocmeală hotărită, a câte 
20 paraleprăjina șitain:2 stamboale făină 
şi 2 oca brânză şi am mai luat pe 20 
prăjini prăşilă, prăşite bine, puşi la co- 
Şar, cu prețul” hotărît: câte 1 leu şi 20 
parale prăjina, însă cu taihul d-sale Şi 
eu dator sunt a urmă cu muncile, când 
d-lui îmi va face cunoscut şi, pentru a 
fi ştiut, am dat aceasta, cu a mea iscă- 
litură, prin punerea de deget. 

II. 

1865.—Eu, jos iscălitul, prin punerea 
degetului meu, locuitor din comuna... - 
fac ştiut prin acest înscris al meu,ce-l dau 
d-lui...,., posesorul moşiei. ..., spre 
a fi ştiut că am luat bani dela d-lui pe 

(*) Este vorba, bine înţeles, de lei vechi, 

30 prăjini prășilă, la popuşoi, prăşite 
întâi şi al doilea, puși la coşare, hlujii 
aduși la locul lor, cu tocmeală hotărită, 
de câte 2 lei*) prăjina, însă fără tain, pe 
cari bani i-am şi primit acum, la facerea 
acestuia, dator fiind eu a urmă cu mun: 
cile la timpul sosit, când d-lui îmi va 
face cunoscut şi la neurmarea mea, da- 
tor fiind d-lui, a-mi luă din orice avere 
mişcătoare şi nemișcătoare, şi, spre a fi 
ştiut, am dat eu aceasta, cu a mea îscă- 
litură. | 

| IV. 

1565.— Eu, jos iscălitul, prin: punerea . 
degetului meu, locuitor din comuna ..., 
fac ştiut prin acest înscris al meu, ce-l 
dau d-lui. . . „posesorul moşiei. . . , 
spre a fi ştiut că am luat bani.dela d-lui 
pe 63 prăjini arătură, câte 24 parale, care, 
în aceste prăjini, fac 37 lei *), cari bani, 
i-am şi primit acum la facerea acestuia, 
pe care eu mă îndatorese ca la vara 
viitoare, anul de faţă, la timpul sosit, să 
am a merge fără a da cât de. puţină 
sminteală, la arătata arătură : şi a arâ 
bine şi a grăpă cu finul meu şi cu să- 
mânţa d-sale şi la caz, când nu m'ași 
ținea, dator fiind d-lui, a-mi luă din ori 
ce avere mişcătoare şi nemișcătoare, şi 
spre a fi ştiut, am dat aceasta.: 

V. : 

1866.—S'a legalizat obliga lui Vasile 
Chițu, ce i-o dă d-lui. . .,pentrucăa 
luat bani pe muncă, 14 prăjini praşilă, 
câte 50 parale pe prăjină și 25 prăjini 
seceră, 9 lei”) şi 20 parale, în vara anu- 
lui curent. 

VI. 

1866.— S'a legalizat obligaţia locuito- 
rilor mai jos semnaţi, ce a dat-o d-lui. ...: 
pentrucă au dat 7 vite cornute la suhat. 
cu preţ: câte 90 prăjini, adică: 45 secere, 
şi 45 arătură, în vara anului acesta, de 
fiecare pereche de vită. 

Eu Iordache Lazăr, 3 vite. 
„Eu Ştefan Lazăr, 3 vite. 
Eu Profira Banului, 1 vită, 

11
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VII. 

1867—1868.— Subiscăliţii, cu punerea 
degetelor, locuitori din comuna. ...... , 
declarăm că la nevoia ce am avut, am 
rugat pe d-lui de ne-a dat câte o merţă 
păpuşoi, cu preţ câte 83 lei, 10 parale 
merța şi pentru arătata pâne, ne obligăm 
a munci în doi ani, precum mai jos să 
arată, în 1867 şi 1868. 

(Urmează semnăturile locuitorilor). 
S'a legalizat de primărie, pe termenul 

cererii şi a iscăliturilor de mai sus. 

VIII. 

1885. — Subsemnaţii, locuitori din co- 
muna . ., cătuna ...., facera cunoscut 
prin acest contract de lucrări agricole, 
ce-l. dăm doamnei ... ., proprietară în 
cătunul ...., cum căam luat dela dom- 
nia sa bani, acuma la facerea acestuia, 
în mâinile noastre, ca să-i facem în anul 
viitor 1886, muncile şi anume: arătură 
de primăvară, a 20 franci suta de pră- 
jini, arătură de două ori în vară, a 30 
îranci suta de prăjini, secere, a 20 bani 
prăjina, coase a 14 franci falcea, ziua 
cu carul: 1 franc 60 bani şi 80 bani ziua 
cu palmele; mai avem datorii de bani, 
tot din munci agricole, pentru care avem 
a cără în cursul anului şi păpuşoi de 
bătut, a 80 bani chila, toate acestea munci 
avem a le face cu tainul nostru, neavând 
d-nedei a ne da nimicetain. Obligându-ne 
a face muncile după condiţii .... 

IX, 

1905. -— 1. Arătura de primăvară avem 
a o face dintregul, semănată şi boro-. 
nită, în lung şi în curmeziş, având a ară 
bine, gospodăreşte, brazdele mărunte, 
fără greşșuri şi bine răspunse din tăiat 
“şi cu boroanele boereşii, cu boroane 
de fer, lucrând bine, fără greşuri, pe 
cari boroane, după terminare, avem a 
le da înapoi tot în starea în care le 
vom primi, pentru care lucrare, s'a fixat 
preţul de 20 bani fiecare prăjină şi 
hrană la vite, altă nimic. 

„2. Arătura la bătătură, tăiată numui 
din fer, avem a o face bună, gospodă- 
rește, fără greşuri, şi a eşi de îndată 

2 = 

ce vom fi vestiți, când va aveă trebu- 
“ inţă D-lor şi ori unde ni se va da. Pen- 
tru care lucru, s'a fixat preţul de 15 
bani fiacare prăjină şi pășune la vite 
alt nimic. | ) 

3. Arătura la ogoritură avem a o face 
bună, gospodărească, fără greșşuri, se- 
mănată de noi, cu sămânţa d-sale, că- 
rată dela hambarele de pe moşie, a o 
boroni cu boroane boereşti, boronită în 
lung și în curmeziş, fără greşuri, pen- 
tru care s'a fixat preţul de 15 bani fie- 
care prăjină și tain la vite, alt nimic. 

4. Arătura de toamnă, la dintregul, 
avem a o face bună, gospodărească, 
brazdele mărunte şi bine răspândite de 
tăiat, fără greşuri, a'0o semănă cu să- 
mânţa d-sale, cărată de noi dela ham- 
barele de pe moșie şi a o boroni cu 
boroane boereşti, în lung şi în curme- 
ziş, fără greşuri, pentru care lucru s'a 
fixat praţul ds 20 bani fiecare prăjină 
şi tain la vite, alt nimic. 

5. Boronitura avem a o face cu bo- 
roane boereşti, la orice soiu de arătură, 
în lung şi în curmeziş, fără greşuri, şi 
în orice timp vom fi. chemaţi, pentru: 
care lucru, s'a fixat preţul de 5 (cinci) 
bani fiecâre prăjină şi hrană la vite, 
alteeva nimic. 

6. Prașila la păpuşoi, avem a o face 
bună, gospodărească, de 2 ori, a culege 
păpuşoii de pe strujan şi a-i pune în 
grămezi; întâi strujenii de pe jos, a-i 
tace snopi şi apoi îi vom face glugi. 
Cărătura, atât a păpuşoilor la coșerile 
destinate, unde îi vom sui şi pune în 
ele, precum şi a strujenilorla destinaţie, 
stanţii, făcându-i glugi sau girezi, va ficu 
mijloacele noastre de transport, pentru 
care lucru,s'a fixat preţul de 60 bani 
fiecare prăjină, alt nimic. | 

7. Secera avem a o face la orice soi 
de pâne, având a seceră bine, gospo- 
dăreşte, de pe jos și a nu lăsă spicele 
pe urmă, a face snopi bine legaţi şi mă- 
runţi, a clădi snopi în jumătăţi spre a 
se uscă bine şi apoi în girezi, cu mij- 
loacele noastre de cărat. La caz de ploi, 
suntem datori a întinde snopii, ori de 
câte ori ar cere trebuinţa, până ce va 
fi pânea uscată bine, pentru a o puteă 
pune iarăși în jumătăţi şi în urmă în 
girezi, fiind obligaţi a face, cei cu boi, 
câte 2 zile cu carul la cărat, la 80 pră- 
jini seceră, iar cei cu palmele, câte 4 zile
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„la clădit în girezi, pentru care lucru, s'a 
fixat preţul de 25 bani fiecare prăjină 
alt nimic. | 

8. Zile cu carul avem a le face la că- 
rat snopi, la arie şi la orice treabă, pe 
moşie, socotindu-se ziua din răsăritul 
şi până în apusul soarelui, a eși de în- 
dată ce vom îi chemaţi, fără întârziere, 
pentru care lucru, s'a fixat preţul de 
2 lei fiecare zi, atât pentru zilele care 
vom fi obligaţi, cum şi pentru acele ce 
vom face peste obligaţia de faţă. 

9. Zilele cu palmele, avem a le face 
la clădit snopi la arie şi la orice treabă 
pe moşie, socotindu-se ziua din răsărit 
şi până în apusul soarelui, având a eși 
de îndată ce vom fichemaţi, fără opunere 
sau întârziere, iar zilele ce vom face 
peste obligaţie, se vor săcoti tot cu pre- 
țul învoit acum, de un leu şi mâncare. 

10. In orice soiu de muncă, prevăzută 
în contractul de faţă, dacă ne-ar întrece 
peste datoria noastră, suntem obliguţi 
a face fără opunere şi D-lor a ne plăti 
tot acel preţ arătat în dreptul fiecărei 
specie de munci, aci stipulate. 
După cum mai sus am zis, suntem 

obligaţi a execută muncile agricole ară- 
tate în dreptul numelui nostru, în anul 
1905, pe moşia . în hotarele 
ei, în condiţiunile şi preţurile arătate, 
iar valoarea acestor munci, am primit-o 
deplin în mâinile noastre și pentru în- 

) 

deplinirea obligaţiunilor din angajamen-. 
tul de faţă ne indatorim a eşi la lucru 
de îndată ce vom fi chemaţi, la tot felul 
de munci ce ne-am angajat, cu. toate 
ajutoarele noastre de braţe, de care dis- 
punem şi vom lucră bine, gospodăreșşte, - 
după ordinul şi plăcerea d-lorsau a orîn- 
duiţilor d-lor. Vom face astfel, ca D.lor 
să rămână deplin mulţumiţi de lucrul 
nostru. La caz contrar,pentru orice soi de 

„ muncicenoi nu vom urmă, s'ar cauza vr'o 
pagubă d-sale din neglijenţă şi neur- 
marea noastră, vom fi răspunzători cu 
averea noastră, conform legii, în ase- 
mene. In tot timpul acestui angajament, 
ne este interzis a ne angajă şi la alte per- 
soane tot pe asemenea soi de muncă. 

Bine înţelegându-se că la răfuiala anu- 
„lui 1905, cu orice sume de bani le vom 
rămâne datori d-lor, ......, suntem 
obligaţi a achită acea datorie cu munci 
agricole.la d-lor, fiindcă acea datorie 
este tot de bani, luaţi în compt de (Qa- 

„torie) munci agricole şi tot cu preţurile 
din învoiala de faţă, pentru care bani, 
atunci avem aformă un nou angajament. 

Spre siguranţă şi întocmai urmare 
din parte-ne, s'a format prezentul con- 
tract, semnat de ambele părţi contrac: 
tante, care s'a legalizat şi transcris: în 
registrul de munci agricole, a comunei 
a... » de către Onor. Consiliul co- 

Consimt la condiţiunile stipulate prin 
prezentul contract. 

Contractul No. 961. 

1905—1906.—Subsemnaţii locuitori, -a-, 
gricultori, domiciliaţi în Comuna..., Jud. 
Bacău, declarăm prin aceasta -că la: 
nevoia ce am avut de pământ de ară- 
tură în vara a. c. 1905, precum şi de 
bani, am convenit cu fabrica de spirt 
din Comuna. .., acest judeţ, a ne da pă- 
mântul necesar de arătură pentru pă- 
puşoi precum şi bani, în condiţiunile 
următoare : 

1) Fabrica ne va da cătimea de pă- 
mânt prevăzută în rubricile de mai jos 
şi anume: la locul numit, de pe moșia... 
din porţiunea ce o ţine în arendă, pen- 
tru care, noi ne obligăm, ca de fiecare 
prăjină, să răspundem, drept chirie în: 
bani, preţul de lei 1,35 (un leu şi trei- 
zeci şi cinci) şi aceasta înainte de ri- 
dicarea recoltei ce vom cultiva-o pe 
pământul dat nouă. 

2) In vederea preţului moderat ce 
ne-a făcut pentru pământul ce ne-a dat, 
ne-am mai obligat a munci pentru 
dânsa, fiecare din noi, un număr de pră- 
jini la cultură de cartofi, pe anul agri- 
col curent, 1905, cu preţul de lei 1 (un 
leu) prăjina, fără tain, şi anume în ur- 
mătoruil mod: Prăşitul : cartofilor, de 
două ori, scosul, strânsul în grămezi, 
şi pusul în harabale. Banii, pentru aceste 
munci, i-am primit acum, prin scăde- 
rea dela sumele de bani ce datorim fie- 
care din noi pentru pământul ce ne-a 
dat conform articolului 1 al prezentei 
obligaţii. Munca avem a o face ime- 
diat după înştiinţarea ce ni se va face, 
când vom eşi cu tot ajutorul nostru, 

a 

pentru ca ea. să nu sufere din ne- 
glijenţa noastră. Praşila cartofilor se 
va face de două ori, bine, gospodăreşte, 
cu moșiroae bine strânse și în linie
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dreaptă, fără a lăsă burueană. Cartofii vom aveă a-i scoate, desfăcuţi și curățiţi de rădăcini şi pământ, a-i face grămezi, care, rămânând pe câmp, le vom aco- peri bine cu frunze (curpeni) spre a se apără cartofii de îngheţ şi pune a poi în harabale, alegând pe cei mici şi pe cei răi deoparte. 'Toate aceste munci avem a le face bine şi la timp, după toate regulele muncilor agricole şi in- strucțiunile ce ne va da fabrica şi pe locurile stăpânite de ea, căci în caz contrar, vom fi răspunzători, conform le- gei, de orice daune s'ar.ivi. din cauza noastră. 
3), Este bine înţeles că noi, subscrișii locuitori, nu vom puteă ridică recoltele ce le vom face pe pământurile date nouă, decât după ce vom fi executat pe deplin şi în toată regula, muncile pe care ne-am obligat a le face şi vom fi plătit Făbricii pe deplin, toţi banii da- toriţi de noi. . o (Urmează semnătura locuitorilor). . 

Contractul No. 957. 

1906.— Subsemnatul. . . prin pune- rea degetului meu, locuitor din Comuna. declar prin aceasta că am primit dela D:l . . proprietar din această comună, 12 lei, pentru care mă oblig a-i face în vara anului viitor, 1906, patru zeci pră- jini praşilă la păpuşoi, de două ori, bine, la timp, culeşi, desfăcuţi de pene și puși „În coşar, ciocanii tăeţi, legaţi şi făcuţi glugi în locul destinat de D-lui, având a-mi da la muncă două stamboale și jumătate făină şi patru kilograme udă- toră, de frupt şi de sec. Şi, pentru că voi fi următor conform legii de munci agricole, am dat aceasta, autentificată şi de Primăria respectivă. 

Județul Dorohoi. 

Contractul o. 637, 

1905.—Avem a prăşi, la păpuşoi, că- 
timea de Hectare şi de arii, însemnate 
în- dreptul fie cărui nume, a-i prăși de 
două ori, bine, gospodăreşte, la timp, a-i 
tăiă, a-i pune în glugi, a-i desface, a-i 
cără la coşeri şi a face căpiţi de stru- 
jeni. Pentru fiecare hectar de praşilă, 

astfelfăcut, D-l.. . area ne plăti câte două . zeci şi opt lei şi tain,20 kilograme făină, 2 kilograme 800 grame brânză de oi și :/. jumătate kilogram sare, de fiecare hectar. Pentru acestea, suntem obligaţi 
noi, cu carele, cu boi sau cu caii noştri, a cără păpuşoi de pe cirtă la staţie şi de acolo, după ce îi vom desfacă, să'i 
cărăm la coșeri, bine înţeles, fără plată. Iar cei ce nu vor aveă cu ce cără, au a face câte 2 zile la curte, sau vor ră- 
mâneă să plătească 2 lei de hectar. 

Județul Botoşani. 

Contractul No. 75. 

I 

1866. — Astăzi, având în vedere lipsa 
în care am fost, nu ne-a fost îndestu- 
lător acele două merţe păpuşoi, noi am 
mai luat aconto, în loc de bani, pentru sfertul al III-lea, din menţionata aci în- 
voială, în vara anului trecuţ 1866, încă 

„câte cincisprezece şi unii câte douăzeci dimerlii păpuşoi, de nume. 
Inpotriva celor de mai sus, la punctul 

I şi al II-lea, ne îndatorim a lucră pa- truzeci prăjini de păpuşoi, sau şi mai mult, de fiecare, cu: preţul de-câte un leu prăjina şi câte una dimerlie făină la fiecare 40 prăjini, adică: jumătate dimer- 
lie la prașila întâiu şi jumătate la pra- şila a doua, îndatorindu-ne a prăşi de 
două ori, bine, a culege păpuşoi, a-i cără 
Și a-i pune În coşer, a tăiă strujenii 
şi a-i pune în glugi sau în girezi, la lo- 
cul unde se va destină, cu mijloacele 

“noastre. 
Avem a seceră până la una falce şi 

mai mult, pe cât putinţa va fi, care secere 
va fi cu preţ de câte 32 lei falcea și una di- 
merlie făină la fiecare falce, care pâne avem a cără la arie şi a o clădi în gi- 
rezi cu mijloacele noastre și, la întâm- 
plări de ploi, a întinde snopii, a-i uscă 
bine, ca să nu se pricinuiască pagube din 
nesilinţa noastră. Tot cu asemenea preţ și tain alsecerei, avem a cosi la iarbă, 
până la 120 prăjini de fiecare sau și 
mai mult, pentru a ne uşură din datorii; 
însă aceasta avem a o face înaintea se- 
cerei; care cosiri-se vor clădi în stoguri, 
după obiceiu și a o face înaintea sece- rei. Osebit de aceste, pentru înlesnirea 
plăţei noastre, ne mai obligăm a face şi
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aceste munci cu preţurile arătate, însă: 
pentru una zi cu carul cu 2 boi pe moșie, 
la cărătură de fân şi altele, câte 3 lei 
ziua. 

Pălmașii, la orice ar trebui, câte 60 
parale și ziua la semănat 2 lei; care 
zile avem a le face dela răsăritul soa- 
relui și până la apus, cu odihna obiş- 
nuită şi cu mâncarea noastră: precum 
asemenea, a da și plugari buni ca şi până 
acuma, câte un leu pe zi şi mâncare. 
Câte una merță de pâine carată dela 
.. la_velniţă şi o merţă de pâine 
transportată la Iaşi, câte 6 lei. Toate 
aceste munci suntem datori a le face 
gospodăreşte şi la vreme, când ni se va 
face de ştire, spre a nu se pricinui pă- 
Subiri dumisale posesorului. 

II 

18$3.—M'am angajat cu D-l... arenda- 
șul moşii, de a lucră la muncile agri- 
cole, pe timp de 2 ani, începători dela 
1 Martie 1883, cu preţul şi condiţiunile 
următoare: lu mă oblig a face pe 
fiecare an câte 40 (patruzeci) prăjini pă- 
puşoi, prăşite de 2 ori, tăeţi, desfăcuţi, 
căraţi și puşi de mine în coșare. Iar 
strujenii puși în stoguri sau girezi,după 
obicei, pentru care D-l arendaş îmi va 
plăti câte 60 (şaizeci) parale, de fiecare 
prăjină prăşită,la păpuşoi. 

Eu mă oblig a seceră câte 80 (opt 
zeci) prăjini, la orice soiu de pâne albă, 
precum şi la rapiţă, secerată bine, gos- 
podăreşte, legată în snopi, puşi în clăi, 
cărat cu carul meu și puşi în girezi, la 
locul unde mi se va arată; pentru care, 
D-l arendaşi se obligă a-mi plăti, pe fie- 
care falce de seceră, câte cincizeci şi 

" şase lei vechi. 
Pentru care muncă, arătată mai sus, 

am primit acum suma de 70 franci, dela 
D-l arendaș. 

III 

1953—1854. — Mă oblig a prăşi 30 
prăjini, praşilă, de două ori, bine, gos- 
podărește, culeşi, desfăcuţi şi urcați în 
coșare, pentru care, D-l arendaş mi-a 
dat acum, înainte, suma de lei 14 şi 
40 bani. | 

Mă oblig a seceră 66 prăjini la pâne 
albă, secerată bine, gospodăreşte, făcând 
snopi şi pusă în clăi, iar la vreme de 

ploae, a-i desface snopii, ori de câte ori 
se va face, ori se va cere, a-i pune ia- 
răşi în clăi, cărat cu carul meu și clă- 
dit în girezi, la locul unde ni se va a- 
rătă; pentru care muncă, D-l arendaş 
mi-a dat acum suma de lei 18, care, pen- 
tru aceste două munci, am primit astăzi, 
în total, suma de 27lei şi 84 bani, bine 
înţeles că arătatele munci le voi înde- 
plini la timp, cu uneltele şi hrana mea, 
îndată ce voi fi avizat, | 

IV. 

189:1 — 1996, — Cu începerea anului 
1894, după preţurile şi condiţiunile ce 
urmează : 

+ Arătură. —Toţi din acești, semnaţi în 
acest act, având boi, sau cai, vom ară 
2 tălei, egale cu 2 H.a., 86 arii, de fie- 
care nume, adică: una falce primăvara 
și una toamna, având a'ară bine, Bos- 
podăreşte, a o semănă cu sămânţa d-lor 
arendaşi, pe care noi o vom transportă 
cu carele noastre, dela oricare magazie 
de pe zisa moşie. În urmă avem a o grăpă 
de două ori, în lung şi curmeziș, pentrucă, 
de nu vom face semănătură şi grăpă- 
tură, ni se va socoti una sută prăjini 
tăiete din fer drept o falce, socotindu- 
se câte 16 franci de fiecare falce egală 
cu 1 H.a.43 arii. | 

Praşilă : Toţii cei din noi, semnaţi în 
acest act, care vom luă pământ de arat, 
fânaţ și imașş, în condiţiunile angajamen- 
tului, vom prăși de fiecare nume câte 
4U prăjini, iar cei care vom da vite la 
imaş şi ne mai având altă datorie bă- 
nească, vom prăși câte 30 prăjini. . 

Secere. Toţi câţi suntem angajati prin 
acest act, fie pe pământ de arat, fânaţ 

- sau imaş, vom seceră de fiecare nume 
câte una falce, sau un H.a. şi 43 arii, a- 
vând a seceră la orice soi de pâne albă. 

Pentru această muncă, ni se va plăti 
câte 16 franci şi tain în timpul lucrului: 
câte 20 lgr. făină de păpuşoiu şi 2 kgr. 
brânză, de fiecare falce, 

D-nul Arendaș se obligă către noi, 
locuitorii, care suntem angajaţi prin a- 
cest act şi bine înţeles că la cei care vor 
“prăşi în anul 1891 dela 40 prăjini în 
sus, îi vor seceră dela 60 prăjini în sus, 
să ne deă locuri de hrană şi imaș, după 
preţurile şi condiţiunile următoare: 

Imaş pentru boi ne va da nouă, locui- 
„torilor din U.,.., cât şi celor din C..,
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... imaşul din V,.., „ cu păzitori 
tocmiţi şi plătiţi de D-sa, pentru care 
avem a-i plăti câte 25 franei pe fiecare 
falce; însă nu vom puteă pune mai 
mulţi boi, decât o pereche la falce, care banii îi vom achită prin muncă sau nu- merar, în cursul lunei August. 

„ Imaş pentru vaci ne va da nouă, ce- lora dinU... ., pe şesul Miletinului, cu 
păzitori toemiţi şi plătiţi de D-sa şi celor din C....., ne va da imaşul împre- 
jurul satului, însă fără păzitori, dându-ne 
de fiecare vacă câte 40 prăjini imașş, a 
20 lei noi, .fiecare falce; bineînţelegân- 
du-se că acest imaş va fi numai pentru 
acei ce vom aveă vaci mulgări şi care 
cost, îl vom plăti cei din noicare vom luă ogoare, la ridicarea recoltei, iar cei 
ce nu vom aveă ogoare, vom plăti ne- 
smintit la 6 August, anul curent, 

Imaș pentru ci ne va da pe coasta Miletinului, pe preţ de 2 franci de oae, având dreptul de a paşte oile de acum 
și până când campul se va acoperi cu 
omăt. | - 
Pământ pentru ogoare ne va da, la 

„acei din .. , iar celor din.. » pămân- 
tul ce l-am avut în 1893, cu preţul de 32 
lei falcea, care îi vom plăti la cancela- 
riea Administraţiei, când vom trebui a ridică recolta de pe ogoare. 

V. 
1901. Arălura: Toţi din noi, locuitorii 

semnaţi mai: jos, care avem boi sau cai, 
ne obligăm a ară câte două hectare, 88 arii, decâte fiecare nume, adică 1 heet, 
41 arii toamna; ni se va plăti câte 11 lei şi 5 bani hectarul, iar aceia care 
nu vom grăpă arătura şi vom tăiă nu- mai din fer, ni se va plăti 5 lei și 80 b. fiecare hectar. Dacă în tinipul arăturii 
de primăvară, când vom fi chemaţi a 
o face, nu va fi pășune pentru boii sau caii dela plugurile noastre, a- tunci D-nul Arendaș ne va da fân pen- 
tru 2 boi şi cai, la un loc pentru mai mulţi, 
observând a nu se face iroseală, şi a nu luă prin care, acasă. Toţi din cei care vom 
ară cu fânul nostru, la arături de primă- 
vară, ni se vă plăti 13 lei și 15 bani pe 
fiecare hectar arat, semănat şi grăpat 
de două ori, sau'8 lei 80 bani hectarul tăiât numai cu ferul. 

Praşila: Pentru fiecare hectar din 
acest soiu de muncă ni se va plăti câto 

27 lei şi 20 bani şi tain ; în timpul lu- 
crului: câte 27 kilograme şi 500 grame făina de păpuşoi, 2 kilograme 750 gr. brânză, de fiecare hectar. 

Secera: Pentru această muncă, ni se va plăti câte 11 lei și 5 bani hectarul 
şi tain în natură, în timpul lucrului: 13 
kilograme şi 375 grame tăină de popu- 
şoiu şi un kilogram 375 grame brânză, 
de fiecare hectar. Toţi acei care-vom face 81 arii seceră Ja grâu şi 45 arii se- 
ceră la orz şi ovăz, ni se va plăti pri- sosul la grâu pe 20 lei și 63 bani hec- 
tarul; prisosul secerei la orz sau ovăz va „îi socotită pe 11 lei şi 60 bani hec- 
tarul. . 
” Asemenea declarăm, toți subscrişii prin 
actul de faţă, că nu vom puteă primi 
în numele nostru, atât pământ de arătură 
cât și fânețe şi nu vom putea primi 
nici 0 vită sau oaie pe imaş a unui con- 
sătean neangajat, căci aflând aceasta 
d-nul Arendaş sau Administraţia d-sale 
că am primit asemenea pământuri şi 
vite pe imaș, vom plăti d-lui Arendaș 
atât pământul, fânaţul, cât şi imaşul ce 
vom luă penteu noi personal, ca și a- celor neangajaţi, adică: 84 lei hectarul 
de pământ şi fânaţ, câte 45 lei perechia 
de boi, câte 25 lei de vacă sau cal şi câte 4 lei de oae mulgară sau stearpă. 

Judeţul Iaşi. 

Contractul o. 81, 

1905—1909. — Noi, locuitorii: mai jos semnaţi, am convenit cu D-l arendaş de 
a-i plăti pe sus zisul şes suma de (2.000) două mii de lei pe fiecare an, plus va aveă dreptul D-l G.de a păşună o parte din vitele D-sale până la 1 Maiu, al fie- cărui an, fără nici o plată; iar dela 1 Maiu, după ce se va face seama vitelor, apoi câte vite se vor mai găsi la pășune ale D-lui G. sau ale servitorilor d-sale pe acest suhat, atunci D-sa ne va plăti fiecare cap de vită cât ne va ajunge, după analoghia numai a șesului ce am luat în subarendă dela D-sa, iar suhatu- rile noastre, sau altele ce vom. aveă luate în arendă, ne privesc numai pe NOI, deși vitele D-sale vor pășună şi pe aceste suhaturi, De asemenea, d-l G. va fi liber de a trece cârduri 'cu boi 

sau alte vite ale D-sale, ori de câte ori va aveă necesitate, precum și cu care 

m
 

a
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de povară,atât pe locul subarendat nouă 
cât şi pe suhaturile noastre ce le avem, 
fără ca D-sa să fie oprit de vre unul 
din noi şi fără să-i cerem vreo despă- 
gubire pentru aceasta; pe lângă aceasta, 
mai suntem obligaţi a-i face fiecare din 
noi câte una zi cu carul sau câte două 
zile cu palmele la cărat, pentru cei ce 
nu vom ave care, fără plată. Ne mai 
abligăm, fiecare din noi, muncitorii, a 
face câte 20 prăjini sau 35 arii 80 cen- 
tiarii praşilă, 30 prăjini sau 53 arii 70 
centiarii secere, 3 zile cu carul şi 80 
prăjini sau un hectar 43 arii arătură 
şi boronită de două ori; toate aceste 
munci le vom face în condiţiunile ac- 
tului de munci ce există între -noi lo- 
cuitorii şi D-l M. G., pentru care am 
convenit cu D-sa a ne plăti câte 50 
bani de fiecare prăjină praşilă sau 1 
hectar 79 centiarii; 20 bani de fiecare ar, 
79 centiarii secere, doi lei ziua cu carul 
şi 16 lei falcea de arătură cu boroni- 
tul de două ori, din 1 hectar 43 arii; de 
unde urmează că cu aceasta sumă să 
ne scădem din plata subarenzei sus 
zisului şes, iar restul îl vom plăti în 
numerar, fără sminteală, în ziua de 26 
Octombrie ale fiecărui an. 

Noi;muncitorii, subsemnaţi mai jos, care 
am luat în subarendă sus zisul şes,ce e cu- 
noscut de noi, şi pentru care suntem da- 
tori a face muncile arătate mai sus, decla- 
răm că vom eși la munci imediat ce ni 
se va face cunoscut, fără întârziere sau 
opunere din partea noastră, precum şi 
cu plata în numerar ce suntem datori 
a plăti, chiar în cazuri întâmplătoare 
de nenorocire, provenind din secete, 
grindine, inundație sau orice alte acci- 
dente, prevăzute şi neprevăzute. Orice 
călcare din partea noastră sau a vre- 
unui din noi, a unei condițiuni a pre- 

- zentului act, atrage de sine, fără judecată 
sau somaţiune, numai facultativ pentru 
d-l Arendaş, rezilierea prezentului act; 
“putând d-sa a se îndestulă cu orice din 
averea noastră, mişcătoare sau nemiş- 
cătoare, pentru orice daune vom cauză. 

Totodată, nu ne este permis, sub nici 
“un cuvânt, de a păşună oi pe acest şes 
ce l-am luat în sub arendă, dela 1 Ia- 
nuarie până la 26 Octombrie al. fiecărui 
an şi nici odată, pe tot timpul arenrzii, 
nu vom puteă învoi porci sau gâşte ale 
noastre pe suhatul subarenzii, fiind în 

drept d-l G. a le împuşcă; păzitorul 
vitelor va fi plătit de noi. | 

Județul Fălciu. 

Contractul No. 390. 

ÎI. 

1901. — Praşila avem a o face bună, 
gospodărească, prăşind păpuşoii de două 
ori şi, la praşila a 2-a, vom moșşinoi fie- 
care păpuşoi după cum: ni se vaarătă 
de administraţia moşiei. Vom culege 
păpuşoii desfăcuţi de pănuşe şi îi vom 
cără cu carele şi boii noştrii şi îi vom 
pune în coşarile proprietăţei. Ciocanele 
avem a'le tăiă de pe jos, le: vom legă 
în măldări şi avem a le cară tot cu 
carele noastre şi la locul ce ni se va: 
indică şi acolo le vom face glugi, bine 
vârtuite. Aceasta muncă ni s'a plătit 
pe 32 lei falcea sau un hectar 43 arii 
şi 22 centiarii. Această muncă o vom 
face cu mâncarea noastră, 

Secera avem a o face bună, gospo- 
derească şi la orice fel de pâne vaaveă 
d-l proprietar. Vom seceră de pe jos, 
ne lăsând spice în urmă: Vom fâce 
snopi mici și bine legaţi şi apoi îi vom 
face clăi, iar la caz de ploae, suntem 
datori să desfacem clăile, să dezlegăm 
snopii, întinzându-i spre u se uscă pânea 
şi apoi vom legă din nou snopii şi îi 
vom face iară clăi. Această muncă ni 
s'a plătit pe 14 lei 40 bani falcea sau 
un hectar 43 arii şi 22 centiarii. Acea- 
stă muncă o vom efectuă cu mâncarea 
noastră. 

Judeţul Tecuciu. 

Coniraclul No. 565. 

1905. — Plata pământului, noi locui- 
torii, suntem obligaţi să o facem prin 
lucrări agricole în lan deosebit, al d-lui 
arendaş. lar dacă d-lui va puteă să ne 
deâ şi în bani, toţi acei ce muncim a- 
nalog, vom plăti pe şease-zeci şi patru 
lei un hectar, 44 arii, pământ ce pri- 
mim; iar acei ce luăm numai în bani, 
vom plăti pe preţul de 70 lei un hectar, 
44 arii, pământ ce primim. Toţi locui- 
torii ce suntem trecuţi pe acest contract 
cu pământuri în analog, suntem obli- 
gaţi ca pentru fiecare un hectar 44 arii
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pământ ce luăm să. muncim următoa- rele munci: 
(80) opt-zeci arii arătură în primă- vara corentă, în bune condițiuni, semă- nată cu sămânţa d-lui arendaș şi gră- pată de noi. 
(80) opt-zeci arii prăşilă la porumb, de două ori, recolta de porumb culeasă după dorinţa d-lui arendaș. Iar cio- canii tăeaţi, făcuţi snopi şi căraţi 'de noi, înpreună cu recolta, la locurile ce ni se vor destină. 
(80) opt-zeci arii secere la rapiţă, grâu şi orzoaică. Snopii îi vom face mici, le- gaţi bine şi aşezaţi în clăi bine clădite, pe care le vom cără cu carele Şi boii noştri la şiră sau la maşină, în orice punct al moşiei, după cererea adminis- traţiei. 
Deosebit de aceste munci, toţi acei ce luăm numai un hectar, 44 arii, vom face două zile cu carul, iar acei ce vom luă mai mult de două hectare, 88 arii,.vom îace trei zile cu carul, | 
Toate lucrările de analog, vorbite mai sus, le vom face cu toate uneltele şi vitele noastre de muncă Şi transport şi cu hrana noastră, “fiind obligaţi a le efectuă la timp Şi în cea mai bună o- rânduială, evitând astfel de a produce daune, lucru de care suntem răsponsa- bili, conform legei de tocmeli agricole. Cazurile de forță majoră, prevăzute şi ne prevăzute de lege, de asemenoa ne privesc pe noi locuitorii fără a avea dreptul la vreo scădere din ceeace da- torim. . 

Județul Covurluiu. 

Contractul No, 117. 

1905.—Noi.. ., dăm locuitorilor din co- muna . „ . . loc de imaș pentru pă- şunatul vitelor lor în baltă Şi pe deal la pădure în'valea . .. „1. + de pe moşia noastră . ... . în întindere de 3.000 hectare cu preţul de 30 lei hecta- rul, însă de oarece d-lor nu au vite în destul spre a complectă acest suhat, atunci ne am împăcat a paşte în de- vălmașie cu alte vite ce vom mai învoi și vor plăti pe cap de vită câte 15 (cinci-spre-zece) lei de fiecare vită mare şi 8 lei de fiecare vită mică, mânzi şi viței de un an, 

II. MUNTENIA 

Județul R.-Sărat 

Contractul No. 423, 

1906. Ne obligăm a primi în aceste localităţi tot pământul aflat, luând fie- care din noi 2, locuri de grind și '/, locuri de luncă şi locuri cu mă- răcini, din - câţ pământ luăm. fiecare pe seama noastră, care -locuri le pri- mim pe riscul Şi socoteala. noastră, luându-ne asupra noastră individuală, fiecare din noi, pentru pământul. luaţ pe seama noastră, toate cazurile prevă- zute şi neprevăzute, ordinare şi extra- ordinare şi cazul de forță majoră, ne- putând fi apăraţi sub nici o formă şi sub nici un motiv, și ne oblisăm prin acest contract a face domnilor arendaşi, drept chirie, la pământul luat pe seama noastră, de fiecare din noi. Chiria pă- mântului ce luăm pe seama noastră, atât pentru păioase cât şi pentru porumb, este de lei şeasezeci (60) fiecare hectar și drept chiria pământului ce luăm pe seama noastră, atât pentru păioase cât şi pentru porumb, ne obligăm fiecare din noi a munci câte un hectar pe seama d-lor arendaşi după suma de lei şease- zeci, chiria fiecărui hectar, pământ luat pe seama noastră. Toate aceste munci, atât la păioase cât şi la porumb, Je vom face cu uneltele, vitele şi hrana noastră, fără nici o plată, decât cele stipulate în 
contract. . 

Ne mai obligăm a face în plus; peste mai sus arătate, câte șease prăjini sau 12 arii şi 54 centiarii la fiecare hectar luat pe seama noastră. Acestea, ce trec peste 5 hectare, pământ luaţ pe seamă, luând în consideraţiune atât locurile de păioase, cât şi cele de porumb, nu mai Ja suma de hectare ce trec peste ţifra de 5 hectare, aceste arii se vor munci la păioase definitive, adică arate, semănate, grăpate sau boronite, sece- rate sau smulse, legate, clăite, şi că- rate la arie, date în mașină sau puse stoguri după cererea d-lor arendași; iar până la 5 hectare loc luat pe seama noastră, fiecare vom face câte 50 arii păioase, cu desăvârşire, adică arate, se- mănate, grăpate, secerate, legate, clăite şi duse la aria d-lor arendași, pe care o vom da în maşină, sau puse stoguri   
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după cererea d-lor arendaşi, sau împu- 
terniciţii,— deosebit,de fiecare nume,vom 
da in bani câte 6 (şease) lei; pentru care 
sumă de bani, vom face una zi cu carul 
în moşie, în vara anului 1906 şi, făcând 
acea zi la ori ce cerere a d-lor arendași, 
vom îi scăzuţi de suma de lei 6.—Vom 
mai duce la portul Brăila câte 12 hec- 
tolitre producte, fără plată sau altă pre- 
tenţiune, cu vitele, carele şi necesarele, 
hrana noastră, pentru care, în caz con- 
trariu, neîndeplinind această condiţiune 
la care ne-am obligat, vom plăti lei 10. 
Toate aceste munci le vom face cu toate 
necesarele noastre, fără să avem vre-o 
pretenţiune de vre-un scăzământ, căci 
orice întârziere, nefăcut la timp, ne pri- 
veşte individual pe fiecare în parte.— 
Paza la recolte, pe seama noastră, va fi 
încredinţată 4-lor arendași; numai ace- 
lea care prin bună înţelegere şi mai mult 
care sunt în legătură cu țarina d-sale, 
pentru care vom plăti de fiecare hectar 
câte lei doi (2). Iar cât priveşte celelalte 
recolte, țarina rămâne a se păzi de oa- 
menii ce-i vom pune noi, fără ca d-nii 
arendași să aibă vre-o răspundere. 

Județul Buzău. 

Contractul No. 928. 

1901—1907.—Peste dijma de sus, vom 
mai da 5 ocă fasole şi o gâscă şi o ba- 
niţă de ştiuleţi de pogon, jitărit. 

Care vom avei vite în erbărit, vom 
munci d-lui arendaş 2 zile și vom da 
Şi 2 găini; nemuncind zilele şi nedând 
găinele, vom plăti ziua cu 2 lei şi găina 
cu un leu; asemenea şi gâsca cu 2? lei 
şi ocaua fasole cu 30 bani, care nu le 
vom da pentru dijma locului. | 

Contractul No: 924, 

1906.— Pentru toate pogoanele oprite 
şi rămase pe seama noastră, aţât de pro- ducte mărunte cât şi de porumb, trecute 
în dreptul numelui fiecăruia din noi, vom munci separat d-lui proprietar tot atâtea 
pogoane la grâu. 

Deosebit, vom mai munci d-lui pro- 
prietar, socotindu-se la patru pogoane 
oprite pe seama noastră, câte un pogon la grâu, cu tot lucru lui și în condiţiu- nile arătate la articolul I. 
„„Nemai obligăm către d-l proprietar, 

de a-i mai lucră, de fiecare nume, câte un 
pogon la porumb, cu tot lucru lui; adică: 
arat de două ori, săpat de două ori, cules, 
curăţat de foi, tăsţi cocenii, legaţi snopi 
şi căraţi la arman, iar porumbul, la pă- 
tulele d-sale. 
Vom mai lucră d-sale câte una zicu 

carul în moşia sa, la târâş de pae la 
maşină, fără plată. 

Asemenea, vom mai transportă, de 
fiecare nume, la gara Buzău, câte 3 chile 
producte, tot fără plată. . SE 

Contractul No. 916. 

1906. — 2) Suntem datori să plătim 
d-lui proprietar, la 1 Septemvrie, de fie- 
care pogon, câte treizeci lei, 
Vom mai face, de fiecare pogon - ce 

ni se dă pentru noi, câte un pogon de 
secere, la grâu, orz, ovăz, meiu, ete. legat 
bine, făcut clăi şi aşezaţi bine în jumă- 
tăţi şi cărat la maşina de treer sau făcut 
în şiră, secerea o vom face de jos și nu 
vom lăsă spice pe loc. 
Vom da, de fiecare pogon cultivat 

pentru noi, câte şase kilograme fasole 
şi câte un leu, având facultatea ca pen- 
îru un leu să dăm câte un pui de găină, 
până la 1 Iulie 1906. - 
Vom da d-lui proprietar, pentru pân- 

dărit, câte una baniţă de porumb știu- 
leţi, de fiecare pogon ce ni se dă pen- 
tru noi. | 

Contractul No. 129, 

1906. — 1. Atât la păioase cât și. la 
porumb, 'dijma va fi una şi una la tarlă, 
adică, câte hectare vom opri pe seama 
noastră, tot atâta vom munci la tarlă 
d-lui arendaș. | 
Vom face, la fiecare hectar, oprit 

pe seama noastră, .câte 50 arii la tarlă 
d-lui arendaș și anume: arat ogor, se- 
cerat, legat în snopi, făcuţi în clăi, claia 
de 28 snopi, refăcute clăile în tot tim- 
pul cât vom stă în muncea secerei, când 
se vor îi dărîmat, carat și băgat în ma- 
șină sau aşezat în stoguri. 
„Vom face, de fiecare nume, câte o 

zi cu carul, cu toate vitele, la orico fel 
de muncă. 
Vom face, de fiecare nume, câte 2 zile 

cu palmele, la orice fel do muncă. 
Vom transportă la gară, de fiecare
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nume, câte 21 hectolitri, de orice fel de 
producte. “ 
Vom da, de fiecare nume, câte lei +. 

__ Vom da, de fiecare hectar oprit de 
noi, câte 2 baniţi stuleţi, drept paza lor, 
care o va face oamenii d-lui arendaş. 

Judeţul Prahova. 

Contractul No. 59. 

1906.—Noi, locuitorii ce am luat lo- 
curi pentru a semănă porumb şi ovăz 
în vara anului 1906, cu: dijmă de bu. 
cate şi din două: o parte a noastră şi 
o parte a d-lui arendaş şi o târnă porumb 
stuleţi de fiecare-pogon şi o târnă po- 
rumb stuleţi, de fiecare nume. 

Noi suntem obligaţi: pogoanele luate 
de noi să le arăm bine şi adânci, se- 
mănat şi grapat, cu toată cheltuiala 
noasiră și vom prăşi de două ori şi la 
timp şi vom lăsă două sau trei fire la 
fiecare cuib şi, care din noi nu vom 
săpă de două ori şi la timp, vom face 
trei grămezi, din care q-l arendaş va 
luă două grămezi şi noi una şi ori Şi 
care din noivom pune dovleci pe holda 
de porumb, vom da jumătate şi, când 
va veni timpul a culege porumbul şi 
a-l cără la locul unde ne va destină d-l 
arendaş sau împuternicitul d-sale, unde 
„vom desface porumbul de foi, făcând 2 
grămezi și din aceasta va alege d-l a- 
vendaş grămada care o vom duce cu 
carele noastre la pătulele d-sale. 

Mai suntem obligaţi a munci d-lui a- 
rendaș, de fiecare pogon de loc, 18 pră- 
jini de seceră la grâu, care seceră vom 
face-o bine, secerând de jos şi să nu 
rămâe spice pe urmă şi snopii se vor 
face bine, mici şi legăturile de grâu 
secerate şi făcând clăi bine şi vom face 
clăi de 28 snopi şi vom mai face şi câte 
2 zile de fiecare pogon cu palmele; iar 
cei cu căruţa vom face câte o zi de 
fiecare pogon, unde ne va întrebuinţă 
pe moşia d-sale şi vom da câte 3 kilogr. 
fasole de fiecare pogon şi câte 25 snopi 
coceni și in genere câte o zi cu palmele 
de nums şi care din noi nu vom munci 
după condiţiunile de mai sus, vom plăti 
zilele cu palmele câte 2 lei şi zilelo cu 
căruţa cu 4.lei, toate aceste munci le vom 
face fără nici o plată şi cu mâncarea 
noastră. Suntem obligaţi ai seceră câte 
un pogon de nume şi făcute clăi bine 
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şi d-l arendaş va plăti cu lei şease de 
fiecare pogon. 

Contractul o. 1105. 

Dijma vom da din trei, una, adică: 
două părţi vor luă D-nii arendași şi o 
parte ne va rămâne nouă; iar ceeace 
vom munci d-lor arendași fără vre-o 
plată şi cu mâncarea noastră, la fiecare 
hectar de loc de porumb, oprit de noi: 
câte 25 arii secere clăită pe loc și câte 
25 arii arate de 2 ori, semănat şi bo- 
ronit, precum şi. o zi de nume cu carul 
în moșie, atunci dijma vom aa: una 
și una. , 
1905.—Din coceni, vom da diimă,de fie- 

care hectar, 40 snopi, duşi asemenea cu 
carele noastrela armanul moșii, să mai 
dăm d-lor areudaş câte un leu de fie- 
care nume şi câte 6 kilograme fasole, a- 
caasta la dijma porumbului. Paza hoal- 
delor cu porumb se va face de oamenii 

„plătiţi de d-nii arendaşi şi noi ne obli- 
Zăm ca la dijma porumbului să dăm 
d-lor arendași, de fiecare hectar, câte 2 
baniţe porumb ștuleți. 

Acei care din noi nu vom munci lo- 
curile bine şi la timp, conform condi- 
tiunilor prevăzute şi la termenele ară- 
tate, în urma cercetărilor ce se va face 
de cătro autoritatea în drept, dijma 
își va Juă atât pe cât va da un locui- . 
tor cu locul muncit bine şi la timp şi 
cu aceeaşi întindere sau va plăti d-lor 
arendași, drept despăgubire, lei (100) 
una sută, de fiecare hectar. 

Județul Dâmboviţa . 

Contractul No. 123. 

I. | 

1876—1879. — Prin care, subsemnaţii 
locuitori, din comuna .... încredințăm 
prin acest. contract al nostru ce-l dăm 
D-lui ... spre a fi ştiut că noi am luat 
cu arendă dela D-lui moşioara mică, 
partea de dincoace de Băi, adică din 
Băi până la hotarul...., în termen de 
3 ani. Adică, dela 1 Martie 1876 şi până 
iarăşi la 1 Martie 1879, cu bună învo- 
ială să-i plătim pentru fiecare pogon, 
pe fiecare an, câte lei vechi 32 (treizeci 
şi doi), însă acel trup de moşioară l-am 
luat pentru a-l păşună cu vitele, pogoa- 
nele care le vom pune porumb să-i dăm
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dijmă din trei grămezi, una, trei baniţe 
porumb pentru coceni şi cinici ocă fasole. 

Ne obligăm ca banii pe suma pogoa- 
nelor ce vor eşi la măsurătoare, să-i 
răspundem pe fiecare an în două câşturi : 
jumătate la 26 Octombre şi jumătate la 26 
Dechemibrie, la caz, nerăspunzână banii 
la toamnă, îi vom răspunde îndoiţi, fără 
să mai avem vr'un cuvânt, dându-i ar- 
vună un napoleon. 

II. 

1881. — Subscrişii, locuitori din co- 
muna.., am luat dela D-rii arendaşii 
moşiei, locuri în dijmă in ograda boe- 
rească ; dijma: una şi una (în parte), 
opt ocă fasole, 2 zile cu mâinile de fie- 
care pogon şi la două pogoane, 1 găină. 
Pe lângă aceasta, vom munci și câte un 
pogon porumb, definitiv. La fiecare trei 
pogoane locuri, ce vom luă precum şi 
pogoane definitive, ce vom face, vor fi 
muncite bine şi la timp, când ne va 
vesti D-lor. In caz contrariu, vom fi răs- 
punzători de orice pagubă sar face din 
partea noastră. 

Am dat act legalizat şi de primăria 
comunei noastre, trecut în registru con- 
dică, la No. 2. 

III. 

1900. — Subsemnaţii, locuitori domi- 
ciliaţi în comuna .., plasa Bolintin, jud. 

" Dâmboviţa, având trebuinţă de pământ 
pentru cultivat cu porumb, am conve- 
nit cu d-l . . .., arendaşul moşiei. . 

. , a ne da loc pentru cultură de po- 
" rumb, în vara anului 1900, în condiţiile 
următoare: 

Pogoanele cari le luăm penteu cul- 
tura de porumb, ne obligăm a le ară 

„la timp, săpă de două ori, bine şi la 
timp şi a eşi la prima vestire a D-lui 
Arendaș, sau a împuterniciţilor d-sale 
Porumbul îl vom pune la distanță de 
3 palme între cuiburi şi rânduri; pri- 
sosul peste 3 fire la cuib, ne obligăm 
a-l jumuli mai înainte de sapa întâia, 
nelăsând nici un copil pe fir, făcând co- 
pileala mai înainte de sapa a doua, po- 
vumbul ştuleţi îl vom curăţi bine de 
îoi şi mătase, porumbul rar și crud îl 
vom alege deosebit, producţiunea ce o 
va rezultă o vom face trei părţi, gră- 
mezi, atât pe cel bun cât şi pe cel rar 

şi crud, din care d-l Arendaşi îşi va a- 
lege câte una din fiecare, care îi va 
plăceă, cea ce vine, nouă 2 grămezi din 
trei şi d-lui Arendaş una,iar noi o vom 
transportă cu carele noastre partea d-lui 
Arendaş şi băgă în pătulul d-sale. 

Vom face ca învoială, obligatoriu, un 
pogon grâu secerat, cărat la aric sau 
şira d-lui Arendaş, de fiecare pogon. 
Vom da de fiecare pogon câte şase 
ocă fasole care, nefăcându-se, o yom 
plăti cu 25 bani ocaua şi două baniţe 
porumb ştuleţi, pentru coceni la fiecare 
pogon. Vom face de fiecare nume câte 
6 zile cu carul sau 12 (douăsprezece) cu 
braţele şi vorm da câte una baniţă ştu- 
leţi pentru pândar; pentru toate aceste 
munci, vom mai face câte cinci zile cu 
braţele. N 

Care din noi vom luă locuri ogo- 
rite de d-l Arendaş, ne obligăm a le 
face iarăşi la loc, tie ogor sau se- 
-mănătură, ori când vom îi chemaţi. In 
caz că d-l arendaş nu va aveă trebu- 
inţă de arătură, ne obligăm a plăti fie- 
care pogon, luat ogor, cu lei cinci, fie 
prin muncă sau numerar, fiind achitaţi 
până la dijma porumbului. 

“Toate aceste munci le vom face cu 
mâncarea noastră şi vom eşi la lucru 
îndată ce vom ti vestiți de oamenii 
d-lui Arendaş sau autoritatea comunei 
“căci, în caz de nesupunere, vom fi în- 
locuiţi cu alţii, 
legii agricole. 

Toată munca ce ne obligăm a o faco 
d-lui Arendaş, ne obligăm a o execută 
în bune condițiuni, adică, grâul tăiat 
la timp şi bine, nu a rămâne spice.pe 
urmă sau a se scutură. Snopii bine le- 
gaţi, grâul tăiat pe rouă „îl vom face 
snopi, după ce se va uscă, picioarele 
vor fi de 18 snopi unul, măgarul dea- 
supra îl vom legă de legăturile celor 
doi snopi care sunt dedesubtul lui, aran- 
jarea picioarelor le vom face unul lângă 
altul, de cel puţin şase picioare la un 
loc, fiind departe de clete de cel puţin 
10 stânjeni și pe mijlocul locului, în linie 
dreaptă. 

contorm dispoziţiunei 

“Contractul No. 247. 

1905. — 1. Ne va da câte 2 hectare 
de pământ, pe care noi ne obligăm a-le 
cultivă. cu porumb, arându-le bine şi 
la timp; producţiunea rezultată o vom
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face-o 2 grămezi, din care, d-l Arendaş are facultatea a-şi alege una din ele, lar n0i 0 vom. duce cu carele noastre ȘI băgă în pătulul d-sale dela cona- cul moşiei, iar din grămada a doua rămasă nouă, vom qa de fiecare hectar câte 4 baniţe porumb ştiuleţi, aceasta pentru coceni, plus câte una baniţă po- rumb ştuleţi de nume, ca drept plată pândăritului, | 

Județul Muscel. 
Contractul Jo. 494, 

1906.—Al, Ioniţă Smaranda, m-am an- gajat cu începerea dela 1 Martie 1906, neîntrerupt Până la 1 Noembrie 1906, la lucru, Ori unde mă va pune, cu salariu de 27 lei lunar și cu mâncarea dela mine, 
. ” Acum, la facerea acestui contract, am primit 50 lei, iar restul mi se va răs- punde treptat cu serviciul. Orice ab. senţă dela lucru, voiu Îace în urmă, dacă mă va îngădui q-] proprietar, iar în cazul contrar, d-sa va „avea dreptul a numi om în loc, cu preţul cu care se va invoi şi să-i scadă din socoteala mea. 

Contractul Ă0. 452, 
1901—1907. — A tace câte 4 zile cu mâinile de fiecare vită, plus două zile de fiecare nume, o jumătate pogon ară- tură de fiecare pereche de boi, cai, tră- Sători, iar deosebit, fiecare învoit e da- tor a da câte 3 găini şi 5 ouă, 

Judeţul Argeş 
Contractul Ao. 1.139, 

1906—1907. — Toţi aceia cari am luat locuri de hrană,- vom da dijma din 5 

(cinci), 2 (două), două Părţi va luă q-l Arendaş, iar trei părţi vom luă noi, din orice semănătură vom aveă, toate duse: la arie, sau la pătulele d-lui Arendaş; locuri ni se vor da, de fiecare învoit, dela 10 (zece) până la 12 (douăspre- zece) pogoane de fiecare învoit şi vom face,peste dijmă, următoarele munci fără plată, după cum se specifică mai jos, Toţi acei cari vom luă locuri de hrană, vom îace 3 (trei) pogoane de grâu qe- finitiv, adică: ogorit, semănat, grăpat, secerat şi căratla aria destinată de d-l Arendaş şi un pogon de porumb, tot definitiv. a Toţi acei cari vom luă locuri de hrană » -pe moşie, deosebit de muncile -de mai Sus, vom mai face următoarele munci: vom face de fiecare învoit 24 (douăzeci Şi patru) de zile cu mâinile; cei cari vom aveă 4 (patru) vite trăgătoare, vom duce 50 (cincizeci) de saci de nume la gara Costeşti, fără nici o plată; cei cari vom aveă 2 (două) vite, vom duce 40 (patruzeci) saci de nume,la gara Cos- teşti. 

Contrachul No. 1147. 

1905—1906. — Preţul vitelor în acest islaz este următorul: 
d) De fiecare pereche cornută, câte 13 (treisprezece) lei Şi două zile de lucru; vițeii până la un an sunt scutiţi. b) De fiecare cal, câte şase lei și una zi de lucru. 
c) De fiecare porc, trei lei şi. una zi de lucru. 
Preţurile de mai sus sunţ pentru acei cari vor fi subscris în învoiala de lemne. Pentru cei neînvoiţi la lemne, preţu- rile vor fi cele următoare: 
a) De fiecare pereche cornută, câte optsprezece lei și două zile de lucru. b) De fiecare cal, câte 9 lei şi una zi de lucru. 
c) De fiecare porc, câte cinci lei şi una zi de lucru, 
Acesle prețuri sunt pentru timpul dela 1 Jaiu până la Ş Septembrie. Pentru că mărăcinii au cotropit o mare parte din islaz, în interesul vi. telor noastre chiar, ca ele să aibă o mai mare întindere de Păşunare, noi ne o- bligăm a face, cei cu una vită mare câte una zi, iar cei cu două sau mai multe vite mari, câte două zile de lucru la cu-
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răţirea islazului; zilele, când proprie- 
tarul va hotări ca să eşim la curăţitura 
islazului, ni se vor anunţă cu şase zile 
mai înainte, ca să eșim toţi odată. 

Contractul No. 11-13. 

1905—1906. — Ori care din noi ce nu 
vom urmă cu plăţile la câștiurile sus 
zise, aceia vom plăti procente de 18 0 
pe an până la achitare, şi orice chel- 
tuieli ce se vor întrebuinţă, vom fi noi 
toți responsabili, fiindcă aşă ne-am în- 
ţeles. ” 

Contractul No. 1146. 

„1904. — Are tot dreptul d-l Arendaş, 
anu ne dijmui, până ce nu ne vom 
achită de toate daravelile dela locuri 
cât şi dela islazuri, iar pentru semănă- 
turi ce vom aveă în proprietate, ne vom 
achită de toate dările la arie, iar acei 
ce vom aveă şi porumb, vom achită la 
arie numai jumătate din datorie, ră- 
mânând cealaltă jumătate a se scoate 
la dijma porumbului. 

Contractul No. 11:12, 

1905. — D-l Arendaş are deplină fa- 
cultate, asupra ori cărui dintre noi, care 
vom iscăli acest contract, văzându-l fără 
putere de a munci, cum şi alte viţiuri 
— dăunătoare intereselor moşiei—să re- 
fuze primirea lui de a-i da locuri; fără 
pretenţiune din parte-ne şi fără judecată. 

Judeţul Brăila. 

Contraelul Wo. 5. 

IL. . 

1861—683.—EBu, subserisul, proprietar 
al moşiei ..., şi arendaşul părţilor Mână- 
stirei...., m'am învoit cu locuitorii ace- 
stei comuni. . . cu bună voinţa a ambilor 
părţi şi nesiliţi de nici un fel de împre- 

“jurare, am lăsat la o parte legiuirea 
dintre proprietate și chiriaş precum şi 
condiţiile mânăstireşti şi ne-am învoit 
între noi, precum urmează. Tot locul din 
prejurulsatuluilor,în toată întinderea lui, 
precum se află adică (se arată întinderea) 
tot acest loc rămâne pentru păşunărea 
tuturor vitelor lor, pe timp de 4 ani, în- 
cepători dela 23 Aprilie viitor, anul ur- 
mător, 1864, și înainte. Toate locurile 
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ce le au avut de arătură până acum, 
pentru toate seminţele, precum şi peticul 
de loc rămas nearat în anul trecut, pe 
lângă suhatul „le vor ară tot 
ei, în tot timpul arătaţilor 4 ani. 

Fâneaţa dela » 0 vor cosi-o 
totei ca și în anul trecut precum Şi pe ră- 
zoare, pe unde se va mai găsi, împreună 
cu alți: străini ce sunt în moşie. Pentru 
toate aceste foloase, îmi vor da ceiea ce 
urmează: 

De fiecare vită mare cornută şi cai, 
îmi vor plăti în fiecare an, 9 lei. Mânzaţii | 
şi noatenii se vor socoti doi, unul, făcân- 
du-se numărătoarea totdeauna la Sf. 
Apostoli. 

De fiecare râmător, dela un an în sus, 
vor plăti lei 2, scăzânduli-se câte doi, de 
fiecare, fără plată. 

De fiecare oaie, în fiecare an, vor plăti 
un leu și parale cincisprezece, cârlanii 
se vor socoti doi, unul, făcându-se numă- 
rătoarea tot la Sf. Apostoli. 

Plata acestor bani mi-o vor răfui în 
fiecare an, până la lăsatul secului de 
postul Paştelui. 

Din trei pogoane de arătură, va da fie- 
care locuitor dijma din zece, una, iar din 
celelalte semănături ce vor mai ară, 
dijma din şapte, una. E 

Din trei pogoane de fâneaţa, vor da 
dijma din cinci, una; iar celălalt fân ce 
vor mai cosi, pe unde se va mai găsi 
în moşie, din trei, una. 

Va ară, fiecare locuitor fruntaş, 4. po- 
goane, mijlocașşii 3 pogoane, iar pălmașii, 
douăzeci şi două zile cu mâinile. Aceste 
pogoane le vor face în fiecare an: două 
de grâu, unul de orz, şi unul de porumb; 
lucrate bine,de toată isprava, adică: arat, 
semănat şi grăpat, secerat sau cosit, 
după cum va cere necesitatea și feluri- 
mea productelor, legat şi cărat la arman, 
iar porumbul prăşit, copiiit, cules și că- 
ratul lui la porumbar; toate aceste la 
timp şi cu cea mai mare acurateţă, să- 
mânţa le-o voiu da însumi. 

Vor face fiecare câte un transport la 
Brăila, îruntaşii 4 chile orz sau grâu, şi 
porumb 31/,; mijlocaşii o chilă mai jos, 
din fiecare product şi le voiu da de chel- 
tuială fiecăruia câte 6 lei. Vor munci în 
moşie fiecare câte 4 zile cu mâinile şi 
o zi cu carul, în fiecare an. 

Vor da îiecare, în fiecare an, câte 3 
găini. Di ”
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Poate acestea de mai sus sunt, precum 
s'a zis, pentru foloasele ce trag din moşie 
şi fără nici o plată. 

In locul cuprins de art. I-iu, vor pă- 
Şună deavalma' vitele mele şi alo lui gi- 
nere-meu ca şi până acum, fără însă să 
poată băgă altele străine sau de cum- 
părat, iar întâmplându-se să se scoată 
dintr'însele sau să le ducă într'alţă parte 
pe toate, atunci le pot înlocui cu altele, 
într'un număr de asemenea cătăţime şi 
felurime. | 
După ridicarea bucatelor şi a fâneţe- 

* lor, slobode vor fi vitele locuitorilor, cât 
şi ale mele,a păşună toate miriştile şi 
cositurile, păzindu-se însă la timp de 
a mi se face stricăciuni arăturilor de - 
toamnă și primăvară şi fâneţelor. 

Drept acea, s'au făcut două asemenea 
contracte, subiscălite 'de noi toţi, depu- 
nându-se unul la cancelaria comunei şi 
altul în primirea proprietarului. - 

II: 

In anul 1870, învoiala între arendaş 
şi locuitor eră următoarea, luată după 
un contract de pe acele vremuri: 

Dijma, din şase porcoae, unul al aren- 
dașului, cărat la arman.Deosebit, trebuiă 
să mai facă arendașului trei pogoane 
păioase cu toată munca lor. Transport 
la Brăila 3 şi jumătate chile producte, 
zile cu mâinile, 4 găini. 

Erbăritul se plăţiă 5 lei de vita mare, 
0,80 bani de oaie și 0,60 de cârlan. 

II. 

* În anul 1878, arendaşul Eforiei Spi- 
talelor Civile din Bucureşti, ...., con- 
tractează cu locuitorii, pe timp de5 ani, 
până la 1883, în următoarele condițiuni: 

Dijma, din şase clăi, una, duși la arman, 
iar pentru mei și ovăz, a plăti de pogon, 
lei 8. 

Vor mai face deosebit, cei cu 6 sau 4 vite trăgătoare, câte 2 şi jumătate po- 
goane grâu, cu toată munca lor: arat, 
semănat. grăpat, tăiat, strâns şi cărat 
la arman (sămânţa arendașului) şi un 
pogon porumb, asemenea cu toată 
munca lui. Cei cu 2 vite, vor face un 
pogon grâu şi un pogon porumb. 

Cei cu 6 vite, vor transportă, în fiecare 
an, la Brăila, distanța 56 Im. 4 chile pro- 

- ducte şi la gara Ianca asemenea 4 chile, 

cei cu 1 vite, vor transportă câte 3 chile 
la Brăila şi Ianca, iar cei cu două vite 
câte 2 chile, dându-le arendaşul de chel- 
tuială câte 1 franc, de fiecare locuitor, 
pentru. transportul la Brăila, iar pentru 
transportul la gara Ianca, li se va plăti 
2 franci de chilă, scăzându-se din erbă- 
ritul vitelor; vor mai lucră una zi cu 
cârul în moşie şi două zile cu mâinile, 
vor da 1. ocă unt, care au mai mult de 
2 vaci, cei cu 2 vaci, câte 1 ocă şi cei 
cu o vacă,!/, unt topit şi fiecare câte 4 
găini. 

Erbăritul: câte 7 lei, de vită mare, 1 
leu şi 33 de oaie şi 0,90 de cârlan. 

Arendaşul moşiei Statului ........ , 
face învoială cu târlaşii astfel: Ai da, 
locuitorii învoiţi pe moşie, de pe fie- 
care pogon, câte 5 baniţe grăunţe, duse 
la gara Ianca, în caz contrar,vor plăti ba- 
nița cu câte 2? lei; dijma numai de orz. 
Erbăritul: 7 lei de pogon, deosebit mai 
dă 4 găini, 1 ocă unt topit de vacă. 
Dreptul de vânzarea băuturilor aparține: 
exclusiv arendașului. 

IV. 

1583. — Fraţii. . . . ..„ proprietari 
și arendaşi, contractează cu locuitorii, 
pe timp de 3 ani, în următoarele condi. 
țiuni: a le se plăti câte 13 lei de pogon 
ce vor ară în moşie și a-le transportă la 
gara Ianca câte 4 chile producte. 

Erbăritul e câte 10 lei de pogon sau 
de vita mare. A li-se transportă din moşie 
câto 8 clăi de producte la arman, clacă 
de 36 snopi, jumătate ocă unt, trei găini 
şi 10 ouă. Tot în 1883, arendașul ŞI pro- 
prietarul, contractează cu locuitorii câte 
13 lei pogonul, a i-se transportă 4 chile 
producte la gara lancea, trei sferturi lkilo 
unt și câte 3 pui de găină. | 

Erbăritul : câte 10 lei de vită, 1,50 do 
oaie, deosebit a mai da, pentru locul de. 
stână, 30 ocă brânză și 30 ocâ lapte de 
oaie. 
„Cu târlaşii de pe moşie, se învoeşte 

a-i da dijmă din şase, una, adică: din şase 
clăi, o clae, claia de 36 snopi, ducând 
dijma la arman; asemenea şi pentru po- 
rumb, din şase grămezi, una. A-i face de- 
osebit câte 3 pogoane, cu toată munca 
lor şi câte un pogon porumb, asemenea 
muncit. Apoi 2 zile muncă cu mâinile 
şi 1 zi cu carulla orice lucru i-ar pune;
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a-i transportă Ia gară 12 chile orz. Ne- 
făcând toate muncile, vor plăti munca 
unui pogon cu 100 lei, adică 25 lei pen- 
tru arat, semănat şi grăpat, 55 lei pentru. 
tăiat şi strâns şi 20 lei căratul. Pentru 
pogonul de porumb, vor plăti câte 110 
lei, nemuncindu-l; ziua nelucrată, cu pal- 
mele, câte 5 lei, iar cu carul 19 lei. Ne- 
făcând transportul la gară, vor plăti câte 
4 lei de chilă. 

V. 

În 1894— ... proprietar şi arendaș, 
contractează cu locuitorii că din toate 
semănăturile de păioase ce vor aveă în 
moşie, să facă reş:et deoparte, din trei, 
una: arat, semănat, grâpat, cu sămânţa 
arendaşului, muncit în totul şi produsul 
cărat la maşină. 

Pentru porumb, vor da dijmă în na- 
tură, din trei, una. A transportă câte 8 
hectolitri producte la gara Ianca, pentru 
fiecare pogon de reşiet. 
Vor aduce din moşie cu carele,la arman, 

câte 200 snopi, vor face la 10 pogoane 
de reştet, patru pogoane ogor,erbăritul: 
câte 15 lei de pogon. 

VI. 

Tot în 1894,. . ., arendaşul Eforiei, 
contractează cu locuitorii, tot din trei, 
una, dijma deoparte, cu toată munca. 

A transportă la gara Janeca câte 8 
saci producte, pentru fiecare pogon de 
reşfet. La 10 pogoane de reşfet, să se 
facă 5 de ogor. Erbăritul: cu 14 lei de 
pogon pentru oi: 2,50 de oae şi 1.25 de 
cârlan. Locuitorii învoiţi cu arăturile 
în bani, vor plăti pogonul cu 15 lei. 

VII. 

In 1903, învoiala e tot din cinci, două, 
adică 3 pogoane la om şi două la a- 
rendaş, cu toată munca lor,iar sămânţa 
la reșfetul arendaşului, va fi a arenda- 
șului. Dijma porumbului e: din3, una, 
de pe loc: făcând trei grămezi, două a 
omului şi una a arendașului, în plus 
plata jităritului, câte 2 duble decalitri 
de fiecare hectar, de porumb ștuleţi, 
deosebit vor munci câte jumătate hec- 
tar porumb, cu toată munca, tăind şi 
“cocenii şi transportândui la arman. 

. 
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Transportul a $ hl. producte la gară 
de fiecare jumătate hectar de reștet. 

Căratul din moşie a două care pă- 
ioase, la arman, pe fiecare an. 

Erhăritul e de 18 lei de bou, 17 lei 
de cal şi vacă, 2,50 de „oae şi 1,25 de. 
cârlan de oae. 

A da, de fiecare locuitor, 5 
găini şi 10 ouă. 

lei sau 4 

VIII. 

1906—1908. — Subsomnaţii locuitori 
din comuna N... N... şi N... N... 
proprietar şi arendaşul moşii ......, 
judeţul Brăila, învoindu-ne, am conve- 
nit a încheia acest contract, în condiţiu- 
nile următoare: 

Eu N....N... dau locuitorilor 
., semnaţi în acest contract, locuri de 

arătură pentru cultivatul productelor 
păioase, porumb şi islaz de pășune, 
pentru vite, pe termen de 2 ani, începă- 
tor dela 1 Martie 1906 până la 1 Mar- 
tie 1908. 

Noi, locuitorii semnaţi în acest con- 
tract, ne obligăm ca, de arăturile pen- 
tru păioase şi porumb ce vom 'luă pe 
seama noastră în moşia ..., să-i facem 
d-lui N... N... reştetul de o parte, 
din cinci, două, adică: din trei po- 
goane ale noastre, să-i muncim d-lui 
N... două pogoane. 

Pogoanele de reștet, pentru păioase, 
le vom ară pe jumătate ogor. 

Pentru toate munciia prevăzute la 
art. I-iu şi al II-lea, din prezentul con- 
tract, suntem obligaţi a le efectuă la 
timp şi în bune condițiuni, iar în caz 
de neglijenţă sau rea voinţă, din care 
cauză d-l N...N... va suferi pagubă, 
în asemenea cazuri fixăm prin comun 
acord preţul muncilor nefăcute şi ca des- 
păgubire d-lui N... N..., adică: pen: 
tru. produsul unui pogon de semănă- 
nături păioase lei 150; pentru pro- 
dusul unui pogon porumb, lei. 200. 
Osebit de reşfetul de muncă, ne mai 
obligăm a transportă la gara Janca, 
sau Deduleşti, ori când vom. fi chemaţi, 
cu carele şi vitele noastre, câte 8hl. 
de orice fel de producte, pentru fiecare 
pogon de. reştet de păioase şi de po- 
rumb, fără nici o plată, socotindu- se 
hl. -de orz sau ovăz a 6 duble; aseme- 
nea vom munci fiecare câte 2 zile cu 
mâinile, ori când vom fi chemaţi, în
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fiecare an, fiind destoinici bărbaţi sau femei și vom aduce din orice parte a moșiei câte un car de păioase, iar în caz, neavând d-l N...-N... de cărat producte păioase, îi vom face arătură un .pogon şi jumătate arat, semănat cu * sămânţa d-lui N...N.. -„ boronit și gră- pat şi trei pogoane de ogor. 
Ori cari, dintre noi locuitorii, nu vom puteă efectuă toate muncile la timp, de reşiet. ce suntem datori a le face când „Yom fi chemaţi, ne obligăm a le plăti în bani, adică: pentru un pogon de ogor lei. 8, pentru un pogon, arat, semă- nat, boronit şi grăpat lei 10, pentru un pogon secerat, legat, făcut clăi şi adus la maşină lei 18, pentru un hectolitru producte ne duse la gară, bani 0.50, pentru una zi cu mâinile lei 3 şi pen- tru un car neadus din moşie lei 5. Nu suntem liberi a ridică nimica din pro- ductele noastre din moşie, până ce nu vom face toate muncile d-lui N...N... şi până ce nu vom aveă mai întâiu voie dată de d-l N... N...... 

- După ce ni s'a măsuraţ reșfetul de păioase ce suntem datori a munci d-lui N... N..., suntem obligaţi ca mai în- tâiu să tăiem cu coasa.câte 10 stânjeni din capul locului de reşfet, pentru a se lărgi drumul între linii spre a nu face stricăciuni cu secerătorile Şi, vitelecândle vom duce printre linii, căci vom fi respon- sabili de pagubele făcute prin călearea, cu secarătorile şi vitele, acelor recolte! „Nu suntem liberi a ne duce cu ară- turile pe alte moşii, fără voia sau con- simțimântul d-lui N...N.. „» Căci în ase- menea caz vom face reşfetul d-lui N... N... şi pentru pogoanele ce vom luă în alte părţi. | 
* ISlazul ce ne va trebui pentru vitele noastre. mari, îl. vom luă cu pogonul, acolo unde ni-l va destină d-nul N... N... şi vom plăti erbărit de fiecare po- gon, sau cap de vită, pentru boi 18 lei iar de vacă sau cal, câte lei 17, soco- tindu-se mânzaţii, noatenii, doi, o vită mare și vom da lista legalizată până la 1 Martie în fiecare an, de numărul vi- telor ce vom întroduce în islaz pentru păşune. Islazul oilor va fi lunca Căl- măţuiului ce nu se poate ară și vom plăti de fiecare oaie sau berbece, câte lei 2 şi 50 bani, iar. pentru fiecare câr- lan, câte 1,5. a. 

Noi nu suntem liberi a face şanţuri pe islazuri pentru închiderea vitelor, ci numai oboare de lemne, căci în caz contrariu, vom plăti lei 100 despăgu- biri d-lui N... N... pentru locul stri- cat. Nu suntem asemenea liberi a face puțuri pe moşia d-lui N...N. . fără voie:sau consinţimântul d-lui, căci în caz contrariu, vom plăti lei 100 despă- gubiri civile d-lui N... “N. . Pentru: păşunatul vitelor pe mirişte, vom da câte 5 lei de nume, iarcei care dăm 4 găini şi 10 ouă, când ni se vor cere de d-l N... N... în fiecare an, nu vom mai da cei 5 lei. Nu suntem liberi sub nici un cuvânt a neduce vitele a le păşună pe malul lacului ..... sau pe locurile oprite în interiorul moşiei, căci în: caz contrariu, vom plăti de fiecare vită mare câte 5 lei şi de tiecare oaie un leu, ca despăgubiri civile d-lui N... N... Asemenea, nu suntem liberi a cosi iarbă pe sub malul lacului sau în inte- riorul moşii, căci în caz contrariu, vom Plăti 5 lei, asemenea nu putem umblă cu căruţa sau călare printre parchetele de semănături ale d-lui N... N. . „căci contrariu, vom fi daţi judecaţii și vom plăti despăgubiri d-lui N... N...5lei. Acei care dintre noi nu vom achită banii din erbărit şi alte datorii, ne obligăm a da porumb, cu preţul de un leu baniţa ştuleţi măsuraţi cu baniţa d-lui N.. N.. 

Contractul No. 192, 

190:1—1906. — Drept plată pentru a- ceste patru hectare de “teren co ni se dau spre a le cultivă cu păioase, suntem obligaţi a lucră pe seama antreprizei, la o parte, câte patru hectare grâu, cu toate muncile lor, adică: ogorit, arat, semănat, boronit, - grăpat, cosit, legat, făcut clăi, şi cărat la mașină la dijma care ni se va destină, iar pentru tere- nurile care: vom luă pentru porumb, Suntem datori a-le ară bine şi la timp. punând sămânţa noastră, a-le rări cu boroana şi a-le prăşi bine, făcând MuUşu- roae bune, înprejurul porumbului, şi drept plaiă, vom da Qijmă în natură din două, adică: din două grămezi e- gale, ce vom formă din toată recoita, una 0 vom da antreprizei pe care o vom cără la ce se va destină şi vom pune porumb în pătule; ne mai:
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obligăm a da câte 10 maldăre coceni, 
de fiecare ogor de porumb, pe care îi 
vom cără la destinaţie. 

Contractul No. 49-1, 

1906. — a) Pentru un hectar de pă- 
ioase, oprite pe seama fiecărui locuitor, 
vom lucră un hectar la tarlă separată, 
de orice fel de plantă păioasă, pe seama 
D:lui arendaș, definitiv, cu semănătura 
D-sale. | - 

VW) Vom lucră de fiecare nume câte 
un hectar loc de porumb, definitiv. 

c) Asemenea şi de fiecare nume, vom 
lueră şi câte un hectar arătură ogor, 
în adâncime de cel puţin 15 centimetri 
brazda. - 

d) Vom transportă! la gară, pentru 
fiecare hectar oprit pe seama noastră, 
de păioase sau de porumb, câte patru 
hectolitri de cereale. 

13) Acei ce nu vor avea porumb în 
moșie, sau dacă porumbul se va vedeă 
că nu este destul pentru achitarea da- 
toriei lor, în cazul acesta, ne obligăm 
a achită băneşte acele datorii, mai îna- 
inte de ridicarea a orice fel de plantă 
ce avem în moșie. 

Județul Ialomiţa. 

Contractul No. 87. 

1904—1907.— Pentru arătură, ne-am 
învoit cu D-l arendaş, ca să ne dea lo- 
curi în baltă şi la câmp, cât va avea 
disponibil şi la care va voi, pentru a-l 
cultivă cu seminţele noastre, adică: grâu, 
porumb, orz, fasole, mei, după cum se 
va regulă răstavurile; din al căror pro- 
dus, vom da d-lui arendaş dijma din 
două părţi egale, una, transportată 
cu carele şi vitele noastre la arman; 
mașină sau pătul, de vai porumb, după 
cum va cere d-l arendaș, fără plată. 

Noi, locuitorii care vom aveă locuri 
de arătură, vom mai munci d-lui aren- 
daș, în țarina d-sale dela câmp, câte o 
jumătate hectar de grâu, adică: arat, 
semănat cu sămânţa d-lui arendaş, gră- 
pat, secerat şi cărat la şiră sau maşină 
cu carele și vitele noastre, fără plată. 

Locurile de arătură ce ni se vor da 
pe seama noastră locuitorii, vom fi o- 
bligaţi de a-le munci în condițiuni bune; 
cele de porumb din câmp le vom face 
mai întâiu ogor din vreme, arătura în 

condițiuni bune, săpatul și seceratul la 
timp și după cum ne va pretinde d-l aren- 
daş, iar cei care nu vom lucră . aceste 
munci după cum ni se va pretinde, pe 
lângă că vom fi răspunzători către d-l 
arendaș de daune, cauzate din reaua 
voinţă a noastră, d-sa ne va puteă luă 
locurile şi a-le da altora, fără nici o 
altă discuţiune. 

“ Vom maitransportă d-lui arendaș, noi 
locuitorii care vom aveă locuri de ară- 
tură, câte 2 chile, de câte 7? hectolitri 
producte, dela magazia d-sale din... 
„la Călăraşi, fără nici o plată, so- 
cotit la un hectar ce vom aveă a munci 
în tarlaoa d-lui arendaş. Contrariu, vom 
plăti câte 5lei, de fiecare chilă.nedusă; 

Holdele noastre, locuitorii, vor fi pă: 
zite de oamenii d-lui arendaş, pentru 
care îi vom da pândărit, pentru păioase: 
din trei clăi, doi snopi,iar pentru porumb. 
câte două băniţi de măsură, ştiuleţi, de 
fiecare hectar ce rămâne al nostru, tran: 
sportat şi aceasta, de odată cu dijma, 
la destinaţia d-lui arendaş. 

Pentru pășunatul vitelor noastre, D-l 
arendaș ne va da islaz în baltă, pe 
unde va fi loc liber,fără măsură, şi la 
câmp, pe locul din pătrimea moşii, schim- 
bat în fiecare an, păzit şi îngrijit de 
noi locuitorii, fără a face stricăciuni 
prin fâneţuri şi bucate, iar noi vom 
plăti d-lui arendaş câte şase lei de vita 
mare, un leu de fiecare oae şi patru 
lei de fiecare râmător, iar mânzaţii 
şi cârlanii vor fi scutiţi de plata erbă- 
ritului. Aceasta, pe fiecare an, la 1 al 
lunei Iulie ; locul pentru păşunatul râ: 
mătorilor se va destină pe anume, de 
către d-l arendaş. e 

Pentru baltă, noi, subsemnaţii locui-: 
tori, ne-am învoit ca să pescuim pe mar- 
ginea bălții despre sat,cu plasa mică, 
trasă de doi oameni, cu chipcelul, undiţă 
şi coşuri oarbe, fără alte instrumente, 
numai pentru hrana familiei noastre, 
fără a vinde, ferindu-ne una sută metri 
de orice închisoare şi de gârla bătrână; 
pentru care vom plăti d-lui arendaş 
câte (25) douăzeci şi cinci lei de fiecare 
nume și în fiecare an, tot la întâi Iulie, de 
odată cu plata erbăritului. Nu ne va fi 
permis de a pescui înăuntrul bălţei, 
peste închisori şi peste gârla bătrână; 
cei ce vom fi prinși a pescui peste a- 
ceste măsuri, vom fi daţi judecății, 
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Noi, locuitorii, ne-am învoit cu D-l a- 
rendaş ca să tăem trestie, papură şi bu- 
rueni din baltă, pentru trebuinţele noa- 
stre, fără să putem vinde unui locuitor 
sătean din V. . . . sauD.. . . decât 
numai altor persoane, prin alte sate. 
Pentru care vom da D-lui arendaș, de 
fiecare nume şi pe fiecare an,câte treizeci 
snopi de trestie şi unul de papură, de 
câte patru palme grosime, din calitatea 
cea mai bună, după cum va fi în baltă, 
cel mult până la întâi Noemvrie, în fie- 
care an. 

Contrariu, vom plăti cu bani cincizeci 
fiecare snop de trestie şi un leu sno- 
pul de papură; tăiatul trestii va începe 
după 15 August, în fiecare an; iar cei 
cari vom fi dovediţi că am vândut tre- 
stie sau papură vreunui sătean local, 
vor fi obligaţi de a plăti preţul îndoit 
pentru baltă. | 

Pentru trecerea noastră în baltă, când 
apele vor fi scăzute, d-l arendaş va re- 
pară şi întreţine în bună stare cele două 
poduri dela Prival şi Cochira, pentru cir- 
culaţiunea noastră, locuitorii învoiţi; cu 
vitele şi cu carele, cu produse de ale 
moșşioi, fără nici o plată, iar noi vom fi 
obligaţi de a duce două care de gunoi 
pe fiecare an, de fiecare nume, unul la 
Prival şi altul la Cochira; contrariu, vom 
plăti d-lui: arendaş câte un leu de car. 

Noi, locuitorii, vom mai munci d-lui 
arendaş câte trei zile cu mâinile, de fie- 
care nume, în fiecare an, la orice fel de 
muncă ne va chemă, fără nici o plată; 
contrariu, vom plăti câte lei 3 de fie- 
care zi nemuncită. 

Contractul. No. 38. 

1906.— Noi, locuitorii semnaţi mai jos, 
ne obligăm, ca pentru locurile de cul- 
tură ce luăm pe seama noastră, de 
păioase,să muncim d-lui arendaş de o 
parte, în deosebit parchet, la timpul ce- 
rut şi în condiţiunile cele mai bune, de- 
finitiv, cu toată munca noastră, reşfet, 
din cinzi, două, cu sămânţa d-lui aren- 
daş, pentru partea d-sale, adică: pentru 
trei hectare luate pe seama noastră, vom 
face d-lui arendaş câte 2 hectare, defi- 
nitiv. 

Pentru pogoanele de reşfet ce dato- 
rim d-lui arendaș, ne obligăm numaia le 
ară ca ogor, iar pentru semănatul şi gră- 
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patul lor, vom face, pentru fiecare hec- 
tar de reșfet, câte un şfert hectar în plus.. 

Pentru porumb, dijma din cinci, două, 
din grămezi, adică: două părţi d-lui 
arendaș şi trei părţi ale noastre, cu 
sămânţa noastră, la ambele părţi, însă - 
dijma după loc, procedând astfel: în- 
tâiu îl vom ară, îl vom semănă şi la 
timp îl vom săpă, așă după cum neva 
arăță oamenii moşiei, iar la recoltare, îl 
vom culege la timp, la prima vestire, 
îl vom curăţi de foi, îl vom împărţi în 
cinci grămezi în capul locului, după 
care, d-l arendaș va procedă la dijmă, 
transportându-i grămezile de porumb 
ce-şi va alege, la arman, depunân- 
du-le în pătulele d-sale. 

Tot ca drept învoială, pentru locurile 
ce ni se dau, vom transportă cu carele 
şi vitele noastre, la gări, câte 4 hecto- 
litrii de fiecare hectar, luat pe seama 
noastră. ! 

Tot ca drept învoială, pentru pogoa- 
nele ce ni se dau, vom face câte un po- 
gon, de nume, de osor.. . 

Pentru cazul când nu vom face mun- 
cile ce datorăm, suntem obligaţi prin 
acest contract, drept datorie către d-nul 
arendaș, sau că vom întârziă, vom plăti: 
pentru un hectar nearat, lei şeasespre- 
zece (16). . 

Pentru un hectar nesecerat şi nefă- 
cut clăi, lei treizeci; pentru un hectar 
necărat, lei zece. 

In cazul când d-nul arendaş ne va 
pune la dispoziţie, la parte din noi, ma- 
şini de secerat, pentru a seceră reșfetul 
d-sale la păioase, ne obligăm a plăti de 
fiecare hectar, secerat cu maşina d-sale, 
lei 5. 

Pentru izlazul ce ni se va da pentru 
păşunatul vitelor noastre, vom plăti, de 
fiecare hectar, câte 40 lei. 

Ne este interzis a introduce în izla- 
zul moşiei vite de ale locuitorilor neîn- 
voiţi sau nedeclarate. Pentru păşuna- 
tul fiecărei vite, dovedită în contraven- 
țiune cu acest articol, vom plăti câte 
25 lei pentru fiecare vită.. 

Paza holdelor noastre se va face de 
către oamenii d-lui arendaș, pentru care, 
vom da ca drept învoială, pândărit, la 
păioase câte una dublă orz sau ovăz, 
iar de fasole, vom da căte 5 kilograme, 
de fiecare pogon, iar la porumb, câte 
o veşcă ştiuleţi, de fiecare pogon.
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Vom mai da, de fiecare nume, câte 
lei 3, pentru buruieni de pe câmp. 

Pentru care am format prezentul con- 
tract agricol, semnat de ambele părţi. 

Contractul No. 37. 

1906—1909, — Noi, locuitorii subsem- 
naţi, ne obligăm, ca în schimbul a fie- 
care trei hectare, loc de cultură ce vom 
primi, să muncim d-lui proprietar la 
la tarlaua şi cu sămânța d-sale, câte 2 
hectare.muncă desăvârşită fie la păioase, 
fie la prăşitoare. 

In schimbul plăţii cuvenite paznicilor 
holdelor noastre după moșie şi care se 
va face de către d-nul proprietar, noi, 

* subsemnaţii locuitori, ne obligăm să 
transportăm la una din gările , 
dela conacele moşiei, pentru fiecare 
hectar ce vom primi pe seama noastră, 
câte 14 hectolitri producte. 

Contractul No. 40. 

1903.— Noi, subsemnaţii locuitori, ne 
obligăm ca pentru toate hectarele semă- 
nate de noi cu grâu, secară, ovăz, orz, 
precum şi alte păioase, să muncim 

“la tarlă, de fiecare două hectare rămâse 
ale noastre, câte un hectar de grâu. 

Contractul No. 280. 

1906. — Proprietatea va da locuitori- 
lor mai jos semnaţi câte o cantitate de 
loc arat şi semănat a timp, cu. porumb 
românesc, cu reşfet. 

„ Reşiet vom face una și una, adică, 
pentru un pogon arat şi semănat cu 
porumb, vom face un pogon prășşit la 
porumb, de două ori; porumbul cules, 
ciocanii, tăiaţi şi legaţi, îi vom lăsă în 
grămezi învelite, pe câmp. 

- Sămânţă vom da, de fiecar e pogon, 
câte una dublă. P aza porumbului ră- 
mâne în seama proprietăţii şi noi, lo- 
cuitorii, vom da de fiecare pogon câte 
una dublă porumb. 

De nume, vom face câte un pogon pra- 
şilă, de două ori, porumbul cules, cio- 
canii tăiaţi, legaţi şi lăsaţi pe loc şi nu 
vom mai puteă luă mai mult de 3 po- 
goane, fiecare locuitor şi la caz, câre va 
trece peste 3 pogoane, se va dublă în: 
pogoanele de nume, când se va constată 
vicleșug. 
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Imprumutarea de porumb pentru 
mâncare, când se va cunoaşte lipsa, li 
se va da şi îl vor restitui dublu, la ri- 
dicarea recoltei. 

Contractul No. 285, 

1906: --Subsemnaţii, locuitori din co- 
muna plasa. . ..., judeţul 
Ialomiţa, ne-am învoit cu d-nul . + pro- 
prietarul moşiei . a ne da izla- 
zul cel vechiu de vite pe preţul de 25 
lei pogonul, 50 lei hectarul care cost, 
de izlaz, ne obligăm a-l plăti la 15 Au- 
gust jumătate și la 8 Septembrie cea- 
laltă jumătate a. c., după lista de vite 
şi analoghia ce vom face prin autori- 
tatea comunală a noastră, chiar acun, la 
primirea acestui izlaz. 

Termenul acestei închirieri este de a- 
cum şi până la ridicarea ultimei recolte 
de pe câmp, din acest an. 

Ne obligăm a plăti costurile la ter- 
men și vom fi obligaţi a face, pentru 
plata ierbăritului, muncă. 

Contractul Jo. 276, 

1905—1906.— Afară de obligaţiile şi con- 
diţiunile ce s'au luat mai sus, vom mai 
da, de fiecare nume, câte lei 3, pentru a 
îi liberi a adună burueni de foc. : 

Contractul No. 326. 

1906—190$. — Pe termen de doi ani, 
dela 1 Martie 1906 şi până la 1 Martie 
1908, să muncim deosebit, în fiecare an, 
fără plată, d-lor arendaşi, unde ne vor 
arătă, la fiecare trei hectare luato pe 
seama noastră, câte două definitiv... | 

Deosebit de cele de mai sus, ne nai 
obligăm, noi locuitorii, de fiecare nume, 
a munci fără plată, în fiecare an, trei 
sferturi de hectar muncit la grâu, de- 
finitiv. | 

Contraelul No. 316. 

1906—1909. — In caz când, ferească 
Dumnezeu, din cauza inundaţiilor, se- 
cetei sau grindinei, nu vom puteă efec- 
tuă muncile prevăzute în acest contract, 
neavând unde a ne pune q-l Arendaş 
spre efectuare, ne obligăm a le munci 
anul următor sau a le plăti în bani, după 
tariful consiliului judeţean, exceptân-
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du-se plata erbăritului vitelor și a 
podului care se va plăti intact, în fie- 
care an, la termenul stipulat, fie chiar 
că din cauza inundaţiilor nu am. putut 
da vitele la păşune. - 

Contractul No. 296. 

__1906.—De orice pândar, pentru paza 
bucatelor noastre, ce îl va pune d-l. . 
rugat fiind de noi, ne obligăm a-i da, 
drept plată, câte 2 snopi la 3 clăi, din 
productele ce vom face. 

Pândarii nu vor fi răspunzători de 
cât numai pentru stricăciune cauzată de vite, iar nici de cum pentru furturi 
de producte. 

Contractul No. 309. 

1905—1907.—Cultura ce ni se dă pe 
seama noastră pentru a semănă păioase, 
de orice fel, să dăm dijmă din cinci, 
două, adică: la trei hectare date pe 
seama noastră, vom munci po seama 
d-lor arendași, în țarină separată, două 
hectare de păioase. 

De nume, atât fruntaşii cât și mijlo- 
cașii, ne obligăm a ară Şi lucră definitiv, 
în fiecare an, d-lor arendași, cu sămânţa 
D-lor, câte o jumătate hectar porumb, 
arat odată, semănat pe brazdă sau cum 
ne va arătă d-nii arendași. 

Dijma cuvenită d-lor arendaşi, din 
porumb, fasole şi mei, suntem obligaţi 
a o transportă cu vitele şi carele noa-. 
stre, la armanale moşiei. 
„Pentru trecerea noastră şi a vitelor 
noastre in baltă, pe podurile a-lor a- 
rendaşi, precum și pentru dreptul de a.pescui în Borcea şi prin jepşile băl- 
ților, cu undiţa, cârlionţul, aria, şaş- 
maua și cu plăşile, ferindu-ne de ezerul Jegalia și Jepşile, Pucioasa și Tânga- 
nul, vom plăti anual d-lor arendași, fie- 
care fruntaş, câte lei 35, mijlocaşul câte 
lei 30, fără a puteă pretinde că nu ne-am 
îolosit de aceste drepturi. 

Suntem liberi a adună burueni şi pa- pură din baltă, pentru trebuinţele noa- 
stre, pentru care vom plăti câte 3 lei. 
Vom plăti drept jitărit câte lei 1,20 
de fiecare hectar. 

- Nu vom puteă sub nici un cuvânta 
ne lepăda de acest contract, nici a opri plata banilor cuprinși şi nici a ne opune 

de a lucră jumătate de hectar de nume, 
sub cuvânt că nu am avut arătură în 
moşie. . 

Contraclul Io. 297. 

1906—1907 — Din toate locurile ce 
vom primi şi ară pe seama noastră, cu 
orice fel de bucate, nu vom mai da nici 
o dijmă în natură, în schimb însă, pen- 
tru fiecare hectar şi jumătate ce vom 
primi pe seama noastră, fie de păioase, 
fie de porumb, ne obligăm a munci 
câte un hectar de grâu, definitiv, pe 
seama d-lui arendaş, în deosebită tarla, 
Și cu sămânţa D-sale. 
Vom mai munci, afară de sus zisele 

munci, de fiecare nume, câte o jumătate . 
hectar de porumb definitiv, adică: îl vom 
ară bine, pune regulat, grapă,sapă bine, 
culege, curăţă de foi, tăiă şi legă în 
snopi toţi cocenii de pe loc şi tran- 
sportă atât porumbul cât și cocenii la 
porumbarile d-lui arendaş. Vom trans- 
portă la gările Slobozia sau Cilibia, 
câte 21 hl: de orice fel de bucate. 

Paza hoaldelor noastre, fie de păioase, 
fie de porumb, se va face de oamenii 
d-lui arendaş şi ne obligăm a da, drept 
pândărit, câte un snop de fiecare clae 
din bucatele păioase sau câte 2 baniţe 
porumb, de fiecare hectar ce vom arâ 
pe seama noastră; acest pândărit, atât 
snopi cât şi ştuleţii, îl vom transportă 
şi predă la armanul moșii. - 

Contractul Xo. 326. 

1906—1907. — Pentru trecerea bălții, 
pentru interesele noastre şi aducerea 
de lemne uscate de foc, butuci, numai 
pentru casele noastre şi fără să vindem 
la alte persoane străine, ne obligăm a 
plăti, în beneficiul moşiei, câie lei'35 de 
fiecare nume, iar cei ce vom aduca ver- 
zături, prăjini, nuele, .pari, vom da 
dijma una și una, dusă la curtea pro: 
prietăţei. - 

Județul Ilfov. 

Contractul do. 958. 

1906.—Dijma pământului să fie una 
Și una, adică din două grămezi egale, 
una d-lor proprietari, care va voi să-şi 
aleagă şi a doua cultivatorului învoit,
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plus muncile de învoială convenite cu 
locuitorii, cum se obligă mai jos: 
"Noi, locuitorii învoiţi şi semnaţi în a- 
cest contract, ne obligăm în schimbul lo- 
curile ce ni s'au dat în dijmă, pe lângă 
dijma cuvenită din porumb, a face pe 
seama d-lor.proprietari, fără nici o altă 
plată: la trei pogoane în dijmă, câte un 
pogon cu desăvârşire, două zile cu ca- 
rul şi două zile cu mâinele; la şase 
pogoane în dijmă, câte două pogoane 
secerate și cărate la arie, şi maşina de 
treerat a d-lui proprietar, câte 2 po- 
goane arate ogor, câte două pogoane 
a doua oară pentru semănat, câte 2 
pogoane grăpate cu grapa de fer a 
d-lor proprietari; câte 2 pogoane semă- 
nate cu mașina ce ni se va pune la 
dispoziţie ; câte 4 zile cu carul la că- 
ratul clăilor de pe câmp și la maşina 
de treerat, câte patru zile cu mâinile 
la mașina de treerat, câte douăzeci snopi 
de coceni de fiecare pogon, zece kgr. 
fasole,5 pui de găină şi 25 ouă de găină, 
de fiecare nume şi învoit. 

Contractul No. 955, 

1906—FEu, ......, dau locuitorilor 
locuri de porumb în dijmă, adică una 
şi una şi, la fiecare 4 pogoane, să-mi lu- 
creze două pogoane definitiv, adică: se- 
„cerate, cărate, făcute ogor, arate şi se- 
mănate cu grâu şi grăpate fără nicio 
plată. Patru zile cu carul la arie sau 
unde-l voiu chemă să lucreze în moşie, 
patru zile cu mâinele, asemenea unde-l 
voi chemă să lucreze în moşie; cu deo- 
sebire că aceste zile cu mâinile să fie 
lucrate cu oameni buni de muncă, iar 
nu cu copii, fără nici o plată. 

De fiecare pogon, mai sunt obligaţi - 
să îmi deâ câte douăzeci şi cinci snopi 
„coceni, cu deosebire că aceste munci ce 
ce prevăz, se consideră pentru plata co- 
cenilor la cele patru pogoane ce le iau 
ei pentru cultivat porumbul. Mai sunt 
obligaţi, ca de fiecare, să mai dea câte 
3 ocale fasole de pogon şi de vor 
pune dovleci în porumb, să-i considere 
una şi una. 

Contrartul No. 1011, 

1905—1907.—Locurile de cultură pen- 
tru orice fel de semănătură, se vor da în 
dijmă în parte, adică: una și una, adu- 

când rodul la locul destinat de admi- 
nistraţie. Deosebit de această dijmă — 
vom mai face, fără plată, cu hrana şi 
instrumentele noastre, următoarea mun- 
că pe seama proprietăţii, la fiecare două 
pogoane, ce vom luă în dijmă pe seama 
noastră: vom lucră la grâu 'un pogon 
desăvârşit, adică: arat, semănat, gră- 
pat, secerat şi căvat cu carele noastre 
Aa şiră sau la maşină direct. Vom 
mai lucră, tot la fiecare două pogoane, 
câte una zi cu carul, 2 zile cu .braţele 
şi 2 zile transport la gară, sau direct, 
la Bucureşti. ie 

Judeţul Vlaşca 

Contractul Xo. 81. 

1905. — Dijma să fie din cinci, una, 
grâu, porumb şi orz. Ovăzul şi cositu- 
rile, în parte, fiind bine înţeles că ni- 
meni nu poate să aducă acasă la dân- 
sul nedijmuit, iar grâul ce vom face 
pe moşia d-sale, pe seama noastră, ne 
obligăm a-l treeră cu maşinele d-sale, cu 
dijmă din 18. Deosebit de dijmă, vom 
munci pe seama noastră, d-lui arendaș, 
fără plată şi ori când vom fi chemaţi: Cei 
cari vorluă [1 pogoane pe seama lor,7 
pogoane definitiv: ogorite, arate de al 
doilea și muncite în regulă, adică: 5 
pogoane de grâu, 1 pogon de porumb 
şi 1 pogon de rapiţă, aduse la maşină 
sau la curte, 6 zile cu mâinile şi 4 zile 
cu vitele; pândăritul 10 D. dl. grâu şi 
porumb. Cei cari vor luă 8 pogoane, 
vor face 6 pogoane definitiv, adică 4 
pogoane grâu, 1 pogon de porumb şi 
un pogon de rapiţă, 5 zile cu mâinile, 
și 3 zile cu vitele, pândăritul 8 D. dl. 
Cei cari vor luă 6 pogoane, vor face 
5 pogoane definitiv, adică 3 pogoane 
de grâu, 1 pogon de porumb şi un po- 
gon de rapiţă, 4 zile cu mâinile, şi 2 
zile cu vitele, iar pândăritul, 6 D. dl. 
La caz de nu se va face rapiţa, vom 
seceră câte un pogon de orz şi adus 
la arie, sau vom culege câte un po- 
gon de porumb şi-l vom aduce la arie, 
cu totul, obligatoriu să facem, pentru 
porumb, 3 rânduri la stânjen, âdică 27 
rânduri la pogon; cel care nu va aveă 
rândurile, le va împlini din pogoanele 
lui la dijmă. 

Transportul va fi una chilă de vita 
mare, fără excepţii, la schela Giurgiu,
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Contractul No. 892, 

1905.—Noi, locuitorii mai jos semnaţi, 
vom luă locuri dela d-nul arendaș pen- 
tru a lo cultivă cu porumb, pentru vara 
anului: 1905, în dijmă: una şi una, adică, 
o parte din produs o va luă d-l arendaș 
Şi o parte egală cu a d-lui arendaş o 
vom luă noi; dijma ce va luă q-l arendaș, 
ne obligăm a o duce la pătulele d-sale, 

Pentru toate aceste avantagii ce tra- 
gem de pe urma acestei învoeli, ne mai 
obligăm a face d-lui arendaș, pentru fie- 
care hectar ce vom luă, următoarele 
munci, fără a pretinde vre-o plată pentru 
ele şi adică: o jumătate hectar definitiv, 
adică: arat, semănat, grăpat, secerat şi 
cărat la maşină, una zi cu carul și una 
zi cu mâinile. Vom mai da d-lui arendaș, 
pentru fiecare hectar, câte 6 kgr. fasole 
şi 30 snopi coceni, aduși la locul ce-l 

„va destină d-l arendaş. Afară do a- 
ceste munci, ne mai obligăm a răs- 
punde d-lui arenaș, mai înainte de a 
începe dijmuitul, câte 3 lei şi 50 bani 
de fiecare învoitor și care sumă, o pu- 
tem plăti şi prin munci agricole ce vom 
face d-lui arendaș, 

J udețul Teleorman. 

Contractul No. 365. 

190:1.—Pentru fiecare cinci pogoane de 
pământ, date unui locuitor în tarlalele qe- 
stinate pentru ei, va munci q-lui arendaş 
alte cinci (5) pogoane de pământ, în tar- 
lalele separate pentru muncile d-sale, 
după cum urmează: trei (3) pogoane de 
grâu, cu desăvârşire, adică: făcute ogor, 
când se vor cere, arate pentru semănat, 
semănate cu sămânţa d-lui arendaş, cu 
mașina sau cu mâna, cum va cere d-sa, 
grăpate cu grapa de fier, secerate, le- 
gate şi căratela şiră, sau mașină, unde 
va destină d-sa. Două (2) pogoane cu 
desăvârşire, de porumb, adică: făcute 
ogor când se va cere, toamna sau pri- 
măvara, arate pentru semănat sau pus 
porumb, prăşite, răriţate, săpate sau mu: 
şoroiate, culese şi tăiat cocenii, cărând 
toate acestea la pătulele proprietăţii, cu 
vitele şi carele locuitorilor, Fiecare 1o- 
cuitor va munci fără plată şi atunci când 
va fi chemat la muncă, 5 zile cu mâinile 
şi.2 cu carul. Poste toate acestea mai 
sus zise, fiecare locuitor va mai fi obli- 

gat să deă în numorar câte 4 lei pe 
fiecare an. 

Noi, locuitorii, care luăm câte trei po: 
goana, vom lucră câte 4 zile cu mâinile 
şi una cu carul. 

- Contractul No. 133. 

1883 — 1886. — Eu, proprietarul, mă 
oblig să dau în moșia mea, cultivatorilor 
subscrişi în acest contract de învoială, 
care se găsesc de categoria cu fii, locuind 
într'o casă, câte 14 pogoane pământ a- 
rabil, a le cultivă, fiecare pe seama sa, 
numai cu porumb şi grâu, adică: 7 cu 
porumb şi 7 cu grău, în termen de trei 
ani, prevăzuţi de lege, începuţi dela 1 
Martie anul curent, 1883 şi până la fi- 
nele lunei Februarie 1886, având a da, 
pe fiecare an, drept chirie sau dijmă, din 
5, una, însă: porumb în ştiuleți, curăţaţi 
de foi, făcut în cinci deopotrivă grămezi, 
la capul locului și transportat la pătului 
destinat pe proprietate; Și grâul aseme- 
nea, în snopi. şi transportat la aria pro- 
prietăţi, făcut în şiri sau băgat în maşină, 
fiind bine înţeles că suma vorbită mai 
sus, de 14 pogoane, socotindu-se obliga- 
gatorii a le aveă pe tot anul, vor fi bine 
muncite și la timpul lor, dela ogorit, 
scoțându-se buturugile ce se vor află 
pe locuri, cât şi la timpul lor, ca să pro- 
ducă în profitul ambelor părţi, căci în- 
caz contrariu, când vor fi neglijate în 
munca lor, se obligă la darea dijmei ca 
dela cele muncite bine; pot luă şi mai 
multe pogoane peste acest număr, tot 
cu aceeaşi dijmă dela grâu şi porumb. 
Iar dela orz, din patru, una; pentru 
semănătură meiului, fasolei și cânepei 
de vor aveă trebuinţă, îmi vor cere loc,şi 

„eu voiu destină; dâna dijmă, dintr'aceste 
“trei producţiuni, din trei, una, cu deslu- 
şire că, deoarece în toamna anului tre- 
cut, 1882, n'au semănături de grâu în 
moșie în numărul de 7 pogoane, vor 
da dijmă din grâul ce se găsește, din 
cinci, una, iar din primăvara curentă, în- 
cepe obligaţiunea definitivă, prevăzută 
mai sus, în acest paragraf. In caz însă, 
când,pe timpul semănăturilor detoamnă, 
nu se va puteă ară şi semănă din ca: 
uză, ori de ploi multe, ori de căderea 
zăpezii de timpuriu şi nu se vor face 
asemenea semănături, nici în comuna 
lor, nici în proprictate, numai într'un
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asemenea caz de forţă majoră, nu le pot 
cere dijmă dela grâu. Tot eu, preprie- 
tarul, le voi da islazul trebuincios pe 
seama vitelor lor mari şi mici, tot pe 

"acea întindere din trecut, începând dela 
a. „până... a le păşună în de- 

vălmășie cu toţi ceilalţi locuitori învoiţi 
pe moșie prin osebite contracte, fie sau 
străini, și vor plăti de fiecare vită mare, 
afară de sugători, câte 3 lei, în bani, sau 
în muncă, iar de fiecare vită mică, câte 
0;50 bani, pe fiecare an. 

Noi, subsemnaţii, locuitori cultivatori, 
consimțim la toate condiţiunile de mai 
sus, cari sunt făcute prin învoirea şi 
mulţumirea noastră a tuturor, fiindcă 
aşă ne-am învoit, declarăm ca drept 
toate aceste foloase ce ni se dau de către 
d-nul proprietar și exploatator al mo- 
şiei, deşi în producte şi bani, peste care 
ne obligăm, de bună voia noastră, să-i 
lucrăm pe proprietate şi pe seama d-sale, 
câte trei (3) pogoane de fiecare și pe 
tot anul, cu toată munca lor însă, unul 
cu porumb arat ogor, arat al doilea şi 
pus cu porumb, săpat, cules curăţit de 
foi şi cărat la pătul. Cocenii tăeaţi de 
jos, legaţi în snopi, şi transportaţi la 
arie, făcuţi glugi, şi două pogoane arate 
ogor, arate al doilea toamna, semănate 
cu grâu şi grăpate, secerate şi cărate 
în snopi la aria d-sale,—câte trele aceste 
pogoane cu sămânţa dela d-sa şi fără 
vreo plată către -noi, cu îndatorire însă 
ca să le muncim bine, după datina plu- 
gărească, ori când vom fi vestiți de 
d-sa, sau de reprezentantul d-sale, la 
timpul lor,—astfel încât să nu i-se cau- 
zeze pagube din neurmarea noastră căci 
în asemenea caz, ne va privi pe noi; 
Vom lucră şi câte trei zile de vară, cu 
boii, fie cu carul sau cu tânjala, aseme- 
nea, fără nici o plată, ori când vom fi 

| chemaţi, şi la orice muncă; îi vom mai 
seceră şi al treilea pogon de grâu, peste 
cele două de sus, şi cărat în snopi la 
arie, fără nici o plată. 

Judeţul Oltu. 

Contractul No. 1172. 

1905-—1907.—Intre subsemnaţii, aren-. 
daşi ai moşiei Statului şi între noi, lo- 
cuitorii din comuna V...am convenit 
a ace următorea învoială agricolă pe 
termen de 2 (doi) ani, cu începere dela 

1 Martie anul viitor 1905 şi până la 1 
Martie 1907. 

Noi, arendașii, dăm locuitorilor care 
se vor învoi în moşie, şi 50 vor trece 
în prezentul act agricol, câte 6 pogoane 
adică: 3 de grâu şi 3 de porumb, pe îie- 
care an, socotit o învoială întreagă; din 
aceste pogoane, locuitorii nu vor da ni- 
mica, în fine, nici dijmă și nici pândărit. 

Noi, locuitorii, pentru acest număr de 
pogoane ce ni se dă de d-nii arendași, 
ne obligăm a face următoarea muncă: 3 
posoane semănate cu grâu, cu sămâuţa 
d-lui arendaș, adică: arate, grăpate, se- 
cerate şi cărate la aria destinată. Ne 
obligăm deasemenea, ca în timp ploios, 
să întindem grâul de pe aceste pogoane 
şi să-l strângem bine în clăi, o singură 
dată. 

Tot pentru citatele pogoane ce ni se 
dau, vom mai face 2 pogoane, cu desă- 
vârşire, de porumb, adică: arate, troşă- 
nite, răriţate şi îngropate, culese, aduse 
şi curăţite la pătule, asemenea şi co- 
ceni, iar foile de porumb, de pe aceste 
două pogoane, le vom luă noi, locuitorii, 
fără a pretinde d-nii arendaşi vreo des 
păgubire. 

Asemenea,totpentru arătatele pogoane 
ce ni se dau, vom mai face câte 3 po- 
goane de ogor, de fiecare nume, cu în-. 
voială. Vom mai fi obligaţi a face, do fie- 
care nume, câte 2 zile cu carul şi 2 zile. 
cu mâinile, iar deosebit de aceasta, vom 
face alte 6 zile cu mâinile drept pân- 
dărit ce nu ni se ia dela cele 6 po- 
goane ce primim; afară de cele arătate 
mai sus, vom mai face 1 pogon deo: 
gor şi grăpat cu grapa de fer, mai du- 
când fiecare câte un singur transport 
de 14. saci la o gară; acestea din urmă 
se vor socoti drept plata erbăritului a 
2 boi de jug și trecerea peste podul 
dela Olt. 

In primul an de învoială,- noi, aren- 
daşii, le vom da pogoane de muncă în 
deal, în moşie, iar in al doilea an, care 
dintre locuitori vor voi să ia locuri de 
muncă peste Olt, învoiala va fiin parte 
adică: una şi una, de va îi porumb, 
cocenii din trei, una; de vor pune dov- 
leci, îi vor da în. parte. şi cinci ocă .de 
fasole la pogon, care va fi obligator. 

Cei caro dintre noi, locuitorii, * vom. a: 
veă vite netrăgătoare, adică : cai, vaci 
și junci, vom f& obligaţi a plăţi de fio-.
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care cap de vită, câte 5 lei, de va pă- 
şună în moşie la noi. 

" Pentru neexecutarea condiţiunilor cu- 
prinse la aliniatul 3 de sub art. 9 şi cel 
din art. 3, vom plăti o zi cu mâinele 
şi cu carul 4 lei şi fiecare ogor cu lei 
şease, 

III. OLTENIA 

. Județul Vâlcea. 

Contractul Xo. 1168. 

1895—1898. — Vom plăti, de fiecare 
pereche de boi, câte douăzeci şi cinci lei, 
* Idem, de fiecare cap de vacă, fără ose- 

bire de etate, cinci lei. 
„Idem, de fiecare cap de ca], fără o- 

sebire de etate, zece lei. . 
"" 1dem, de fiecare cap de râmător, fără 
osebire de etate, un leu şi 50 bani. 

Idem, de fiecare cap de oae, fără ose- 
bire de etate, un leu. 

Această plată este pe fiecare an în- 
parte şi osebit de plata sus notată, 
cei care avem vite trăgătoare, vom 
face câte patru zile' de lucru de. fami- 
lie. Iar plata sus arătată, o vom achită 
prin muncă, cu braţele, cu carul cu boi, 
şi prin bani, în numerariu. Zilele lu: 
crate se vor ţine în seamă: ziua cu 
braţul un leu, ziua cu carul cu boi 
şi un'om, doi lei 50 bani. Zile întregi 
se vor socoti din răsăritul soarelui până 
la apus. Copiii mai mici de vârsta de 
18 ani, precum şi oameni sau femei bă- 
trâne, nu se vor primi în lucru, fiină 
obligaţi a eși la muncă în orice timp, 
îndată ce vom fi chemaţi de oamenii 
d-lor arendași, fără întârziere sau a- 
mânare. 

Judeţul Gorjiu. 

Contractul. No. 599. 

- 1905—1906.—'Toţi cari vom aveă câte 
doi trăgători, fie de orice natură, ne 
obligăm a munci pe seama proprietăţii, 
pe fiecare an, câte o jumătate hectar. 
grâu, cu desăvârşire adică, ară, semănă, 
grăpă, seceră legă în snopi Și cărsteţi, 
conservându-l uscat, până ce îl vom 
duce la arie, tând îl vom pune în șiră 
sau mașină, 

Atât cei cu trăgători, cât și cei fără 
trăgători, ne-obligăm a mai face, fără 

nici o plată,câte 3 zile cu mâna, drept 
învoială. . 

Contractul XWo. 613, 

1905 —1908. — Noi, cei dintâi, decla- 
răm că prin bună înţelegere am convenit 
următorul contract agricul, pe termen 
de trei ani de zile, cu începere dela 
1 Martie 1905 şi până la 1 dlartie 1908. 

Art. I. Prin bună înţelegere ne-am 
învoit cu d-nii proprietari ....... .. 
de a ne da pe moșia d-lor .. po... 
o parte de pământ, pentru a-l între- 
buinţă ca islaz de pășunat vitele noa- 
stre, mari şi mici, de orice fel de sex 
sau mărime. | 

D-nii proprietari asemenea ne vor da 
pe moşia d-lor...... locuri de muncă: 
câte vor aveă şi după trebuinţa şi pu- 
terea fiecăruia din noi, aceste locuri ni 
se vor distribui la tarlă şi având pen- 
tru aceasta dreptul d-nii proprietari de 
a ne permută după locuri în fiecare an, 
toamna, luîndu-ni-se ogoarele de porum- 
biște şi dându-ne în schimb mirişte, în 
tot timpul şi termenul acestei învoeli 
de trei ani, cs voim a face, cu toată chel- 
tuiala, vitele şi uneltele noastre, iar pen- 
tru plata chiriei pământului d-nilor .... , 
vor luă o parte din trei părţi, din recolta 
de grâu, porumb, dovleci (etc.), iar fa- 
sole vom da 13 kilograme la hectar; 
din coceni nu vom da dijmă. Proquc- 
tele cărate la arie și la magazie sau 
la pătulele proprietăţii, cu carele, vi- 
tele şi oamenii noştri. : 

„ Până la transportul culesului părţilor 
cuvenite moşiei, nu vom putea luă ni- 
mic, nici producţiunea principală, nici 
productele accesorii ce obişnuit se sea- 
mănă prin porumb cum: dovleci, cartofi 
etc. numai fasole vom fi liberi” de a 
culege la timpul ei şi vom fi liberi a 
o luă pe toată la noi acasă, aducând 
dijmă din ea, după cum ne-am obligat 
mai sus a da la fiecare hectar, 

Culesul recoltelor se va face la timp, 
când se vor fi bine copt şi când se 
va pute face numai cu ştirea şi voia 
d-lor proprietari. şi sub supravegherea 
oamenilor moșiei; iar împărţirea după. 
producţiunea principală a pământului. 
cultivat și după. ce vom termină cu cu- 
lesul, se .va dijmui de d-nii proprietari 
sau împuternicitul d-lor, fiind obligaţi 
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cultivatorii a aduce partea dijmei la 
pătulele şi magaziile moșiei, unde o va 
destină d-nii proprietari şi o va pune 
regulat şi bine curăţită de pleavă sau 
murdării ce pot vătămă produsul sau 
recolta şi sub luare de dovadă. 

Fiecare cultivator, la strânsul recol- 
telor,când se va face culesul de porumb 
și dovleci, va fi obligat a face grăme- 
zile la îel fiecare cultivator,strângând în- 
treaga recoltă; spre a se puteă face mai 
cu înlesnire dijmuirea şi a puteă fi şi 
priveghiaţi şi mai cu înlesnire tran- 
sportate. | . 

Pe lângă partea de recoltă arătată 
mai sus, chiriaşii cultivatori se obligă 
a da și a face de fiecare învoit şi care 
va fi subscris în contract, câte 4 zile. 
lucrate cu braţele, la trebuinţa d-lor 
proprietari şi când vor fi chemaţi, so- 
cotită fiecare zi câte un leu ; nelucrân- 
du-le, la socoteală le vor plăti cu 
lei 4. 

In total, sau vre-unul dintre noi, cul- 
tivatorii,la caz de-om lăsă, în total sau în 
parte, nelucrate din pământuri sau vom 
întârziă lucrarea, aducând pagube, pe 
lângă că vom răspunde daunele consta- 
tate către d-nii proprietari; dar vor aveâ.- 
dreptul a reziliă contractul pentru viitor. 
Paza tarlalelor cu semănături în dijmă, 
se va face de oamenii moşiei, plătiţi şi 

- întrebuinţaţi de d-nii proprietari şi de 
guarzii câmpeni care îi va pune auto- 

- ritatea comunală, obligaţi prin legea po- 
liţii rurale. 

In faţa acestor concesiuni date nouă 
locuitorilor de către d-nii proprietari 
... „+; proprietarii moşiei ...... 
drept plată, pentru această învoială, 

„Oi, locuitori cultivatori ai comunei... ., 
cât şi pentru islazul ce ni s'a dat pen- 
tru păşunatul vitelor noastre, ne obli- 
găm a indeplini cu exactitate condiţiu- 

„nile și obligaţiunile următoare: 
Drept islazul dat nouă pentru păşu- 

natul vitelor și locurilor de muncă pen- 
tru cultivat, de către 'd-nii proprietari, 
ne obligăm a munci, de fiecare cap sau 
familie, în cursul fiecărui an, câte o 
jumătate hectar (un pogon) grâu, de- 
finitiv, adică: urat, semănat sau grăpat 
cu grapele de fer sau de mărăcini, şi 
sămânţa d-lor proprietari, pe urmă se- 
cerat bine, legat în snopi, făcut cârsteţi 
sau clăi, a 13 snopi una, fără risipă sau 

lăsare de spice, pe urmă cărat, cu carul 
sau vitele noastre, pus în şiră sau arun- 
cat în treerătoare, cei co vom avea boi 
trăgători ; iar toporaşii (cei cu braţele), 
ne obligăm a munci de fiecare cap sau 
familie, în cursul fiecărui an, câte un: 
sfert hectar (/, pogon) grâu, pus cu 
sapa, şi sămânţa d-lor şi câte 1/, hectar 
grâu numai secerat și bine legat în snopi 
şi făcut cârsteţi sau clăi, a 13 snopi 
una, obligaţi fiind a plăti totdeodată şi 
ierbăritul vitelor, prin muncă, în natură, 
astfel, de orice vită mare, de orice fel, 
sau secs, sau mărime, câte trei zile cu 
braţele, idem, de orice vită mică, oaie, 
berbece, capră sau ţap, râmător etc., 
câte o jumătate zi de lucru cu braţele; 
boii trăgători vor fi scutiţi de plata ier- 
băritului, sugătorii, anual, asemenea vor 
fi scutiţi de plata ierbăritului. Sa 

Ne obligăm, ca la caz de se va face 
ghindă sau jir, în pădurea mare sau 
cea mică, să tragem vitele din pădure, 
dela 15 August până la 1 Martie al fie- 
cărui an. | 

Iar din fân, dacă va prisosi şi cui va 
voi a da d-nii proprietari, ca să co- 
sească, sunt obligaţi a da dijma din. 
cinci părţi, trei (plaste), duse la clăi sau 
şiră şi pus în regulă. 

Bine înţeles, că zilele care le vom 
lucră drept plata ierbăritului şi orice 
alte datorii, una zi lucrată cu braţele 
se socotește de dimineaţă, din răsăritul 
soarelui şi până la apusul lui; de oa- 
meni mari lucrată, se va socoti sau ţi- 
neă în seamă cu un leu vara, dela 1 
Martie şi până la 1 Septemvrie, copiii 
mai mici, de 15 ani, la lucru, li se vor 
ține în seamă 0,50 bani, iar acei copii 
ce vor fi trecuţi de 15 ani, însă sunt 
nedesvoltaţi .și nu vor puteă munci ca 
și ceilalţi oameni mari, li se va ţineă 
în seamă una zi lucrată vara cu 75 bani. 

Precum, iarna, lucru intr'o zi, dela 1 
Septemvrie până la 1 Martie, la omul 
mare, se va ţine în seamă cu 75 bani. Co-: 
piii mai mici de 15 ani, nu se vor primi 
în lucru; ziua cu carul cu doi boi so va 
plăti, vara, cu lei 9, iar iarna, cu 1,50 bani. 

Ne obligăm a sări la prima vestire 
ce ne va face d-nii proprietari prin oa- 
menii d-lor, spre a-i face munca, cât şi 
jumătatea de hectar (pogonul) de grâu 
definitiv, la prima cerere, cât şi zilele 
de lucru cu braţele, pentru ierbăritul
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vitelor, cât şi a altor datorii, eşind în lucru 
la prima vestire, în orice timp şi la orice 
lucru şi în orice parte, (loc pe proprie- 
tate), fiind responsabili de orice daune 
vom. ocazionă, prin mneexecutarea cu 
exactitate a muncii şi obligaţiunii noa- 
stre; executarea asupra obligaţiunilor 
prevăzute în acest act se va face de capul autorităţii competinte, din acea- stă comună, conform dispoziţiilor pre- 
văzute la art. 27 din legea toemelilor 
agricole. 

Noi, locuitorii învoiţi, chiar terminân- 
du-se toate datoriile noastre către pro- 
prietate în zile cu braţele, pentru ier- 
băritul vitelor noastre şi ale altor da- torii şi prin bunavoință a locuitorilor 
învoiţi, vom cşi a termină și munca d-lor proprietari, nedându-se ocaziune 
de pagubă, spre a rămânea cu ea îna- 
poi şi, lucrând mai mult, ni se va plăti 
momentan sau la socoteală, după preţu- rile care se prevăd în prezentul tablou. 
Orice locuitor învoit va plăti tot ier- băritul vitelor pe care le va aveă, fără nici un motiv de scuză. , - 
Noi, toţi locuitorii învoiţi pe moşia 

as as a d-lor proprietari, ne obligăm 
ca noi toţi, cărora ne vor da locuri do 
muncă ogorite cu plugurile şi boii d-lor, 
sau cu plăţi făcute de d-nii proprietari, noi în schimb îi vom ară (ogorî) în 
altă parte, unde d-lor vor voi a ne da 
sau îi vom plăti cu lei doisprezece, drept 
plată a unui hectar (2 pogoane) ogorite, 
fiind bine, cu plugurile <Universale». 

Bineînţeles că ori şi cine va munci 
mai mult peste datoriile sale, a le în- 
voelei do ierbărit, la socotit sau momen- 
tan, i so va plăti în modul următor: 

Un hectar (2 pogoane) făcute bine, 
ogor, a 8—10 brazde, la dublu metri, 
cu lei noi 10. | 

Un hectar (3 pogoane) bine arat, a 
8—10 brazde, la dublu metru, semănat 
şi bine grăpat, cu lei noi 14. 

Un hectar (9 pogoane), secerat şi că- 
rat, lei noi 16. | 

Un hectar (2 pogoane), numai secerat, 
cu lei noi 12, 

Una zi carul cu doi boi, vara, cu lei 
noi 2, . 

Una zi cu braţele, vara, la om mare, 
cu 1 leu nou. 

Una zi cu braţele, la oameni trecuţi 
de 15 ani, cu bani 75. 

Una zi cu braţele, la oameni mari, 
vara, la plivit de grâu, cu bani 75, 

Una zi cu braţele, la copiii mai mici 
de 15 ani, cu bani 50. 

Una zi cu carul cu doi boi, iarna, cu 
1 leu nou şi 50 bani. 

Una zi cu braţele, iarna, la oameni 
mari, cu 75 bani. 

Un hectar (2 pogoane) grâu, de cărat. 
la arie, cu lei noi 4. 

Bine înțeles că jumătate de hectar 
(pogonul), ce datorim a-l munci, noi, lo- 
cuitorii, învoiţi pe această proprietate, 
prin obligațiunile ce le-am făcut prin 
acest act agricol, vom fi datori şi obli- 
gaţi a le ară bine şi sistematic, câte 8 
până la 10 brazde, la dublu metru şi 
arătură de 15 centimetri, făcută în a- 
dâncime, contrariu, cei ce nu vom face 
munca după cum ne-am obligat, atunci 
nu vom îi primiţi în muncă şi la soco- 
teală, vom plăti jumătate de hectar (po- 
gonul) ce îl datorim prin învoială, cu 
preţul plătit altora, pus în socoteală, şi 
prin constatările făcute de către prima- 
rul din localitate, conform legii toeme- 
lilor agricole. 

Județul Dolj 

Contractul No. 7.42, | 

1902—1907.—Art.2. Pentru fiecare om, 
d-l arendaş ne va da câte patru po- 
goane pământ, a le semănă cu grâu şi 
cu sămânţa noastră, în tarlă deosebită, 
pentru noi, în schimbul cărora, noi ne 
obligăm a. munci pentru. d-l arendaș 
alte patru pogoane de grâu, cu sămânţa 
d-sale, iarăși în deosebită tarlă; aceasta, 
ca drept dijmă, pentru cele patru ale 
noastre şi, pentru ca sămânţa la aceste 
patru pogone de dijmă urmă să fie de 
drept a noastră, ne obligăm. a mai 

„munci, pentru d-larendaș, alte3 pogoane 
de grâu, iaraşi în deosebită tarlă, cu 
sămânţa d-sale. | 

Ne obligăm a munci, de fiecare om 
şi pe fiecare an,un pogon de rapiță. 

Pândari, pentru paza muncilor, se vor 
pune şi orândui de d-l arendaş şi în 
schimb, noi ne obligăm a da, la fiecare 
pogon de grâu al nostru, câte un leu 
Şi cincizeci bani; iar la pogonul de po- 
rumb rămas nouă, câte una târnă a- 
conto, plata pândarilor. 

Toate aceste condițiuni, ne obligăm 

  

 



181 

a le păzi cu stricteţe, în tot cursul du- 
ratei acestui act, lăsândlafacultatea d-lor 
arendaşi a depărtă imediat: din moşie 
pe oricare din noi care va arătă nesu- 
punere sau rea voinţă la efectuarea 
muncilor, fără a fi scutiţi însă de pagubă. 

- + = 

Pe moşia. .. » învoiala pentru 
patru pogoane grâu şi pentru patru po- 
goane porumb, date muncitorului: se 
muncesc proprietăţii 6 pogoane grâu,. 
şi 6 pogoane porumb, cu desăvârșire, 
se transportă 200 D.D. litri producte la 
schelă, depărtare 20 klm., se fac 6 zile 
cu mâinile la maşină, se fac 20 metri 
şanţ, se plătesc 4 lei,erbăritul de fiecare 
vită, fără să le dea loc de pășune. 

Pe moşia. . . . . se muncesc, pen- 
tru 4pogoane porumb şi 4 pogoane grâu, 
arendașului, 7 pogoane grâu cu desă- 
vârşire, 200 D.D. litri transport, 6 zile 
cu mâinile, 2 zile cu carul, erbărit de 
fiecare [vită câte 3 lei 50 bani, fără 
izlaz de pășune. 

Pe moşia. . . Imvoiala pentru 
4 pogoane grâu şi 4 pogoane porumb, 
date muncitorului: se muncesc proprie- 
tăţei: 6 pogoane grâu, şi G pogoane po- 
rumb cu desăvârșire, se transportă la 
gară 300 D.D. litri, se fac 5 zile cu 
mâinile şi o zi cu carul la maşină. 

Pe moşia ... Invoiala pentru 
4+ pogoane grâu, şi 4 pogoane porumb, 
date muncitorului: se muncesc, pe seama 
arendaşului, 8 pogoane grâu, şi 8 po- 
goane porumb, cu desăvârşire, se tran- 
sportă la schelă 250 D.D. litri, se fac 
3 zile cu mâinile şi una cu carul. 

Contractul Po. 66. 

1905—1908.—Nu pot fi primiţi a se 
învoi pe ...... . nici unul din 
acei locuitori care se vor constată 

“că trăesc în concubinagiu, şi nici acei 
care vor fi învoiţi pe alte moşii. 

Pentru îmbunătăţirea rasei vitelor 
noastre de muncă, toţi locuitori învoiţi 
suntem obligaţi a ne da vacile şi iepele 
la taurii şi armăsarii Administraţiei, 
fără nici o plată. 

Judeţul Romanați 

Contractul No. 436. 

1889—1590.— Oricare din noi, locuitorii 
subscrişi în actul de faţă, vom locui 

într'un obor sau acelaş acoperiş, cu alţi 
fraţi, părinţi sau feciorii noştri însuraţi, 
se vor. consideră şi aceia învoiţi ca şi 
noi, deşi nu vor fi subscriși în acest act. 

In timpul termenului acestor învoeli, 
oricari din fraţii sau feciorii noştrii se 
vor însură, şi de vor locui cu noi într'o 
casă sau în grădini, dela epoca însu- 
rărilor lor, se vor consideră învoiţi, pen- 
tru care noi, fraţii și părinţii lor, vom 
îndeplini fără nici o opunere toate obli- 
gaţiunile din acest act. 

Contractul No. 190. 

1906—1908. — Acei care se vor do- 
vedi că au furat porumb sămânță, sau 
că au păscut pe îuriş vite străine, pe 
lângă despăgubirea cuvenită, caro va 
fi înzecită decât stricăciunea, vom mai 
face şi câte un pogon definitiv. 

Liber va fi d-l arendaș pentru orice 
muncă rea, nesupunere, sau dacă nu 
vom fi săritori la prima chemare, a no 
da afară din moşie și a da locurile 
noastre altora, fără ca noi să avem 
vre-o pretenţie, 

Contractul No. 180. 

19041—1909. — Mă oblig a da învoi- 
torilor rachiu făcut din spirt, la finitul 
lucrărilor următoare : la secerat, de fie- 
care pogon, secerat şi căratul de grâu, 
un litru de rachiu, și la săpatul porum- 
bului, jumătate litru, de fiecare pogon 
de porumb săpat. 

Contractul No. 168. 

1905--1906.— Celui care se va dovedi 
că a luat din producte măcar o teacă 
de fasole, proprietarul îi va luă toată 
producţia. 

Contractul No. 63. 

1906—1908.—'Toţi locuitorii, care vom 
fi învoiţi, ne obligăm a transportă, fără 
nici o plată, câte un car băligar, la 
drumurile dela câmp, pe nisip, pe fiecare 
an, spre a se îndreptă drumurile dela 
Câmpul Parului; în caz contrar, vom 
plăti d-lui arendașş câte lei cinci, care 
nu va transportă acest car cu bălegar, 
iar banii strânși, so vor împărţi la co- 
piii săraci cari urmează şcoala.
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TABELA STATISTICĂ No. 18. 

Numărul învoiţilor. 

              
    

    

        

  

Coeficientul Coeficientul ' 
REGIUNEA [ae patine [aia [| nrorunza [NO: capilor faţă câ 
JUDEȚELE [cut invocii | a eipitea [| O dunepee  |eare;au tă "al capta de familie de familie 

Moldova 141,284 36,8 Muntenia 187,835 39,8 

Suceava ..., 12,168 41,5 R-Sărat, . 141,448 46,7 

Neamţu .,... 10,294 31,5 Buzău ....., 15,210 33,7 

Bacău ..,.,, 7,993 185 Prahova ...., 20,240 35,8 | 

Putna ,..,, 8,438 28,0 Dâmboviţa ...., 15,857 33,5 | 

Dorohoiu .., 10,586 29,7 Muscel .,,..., 2,402 10,1 | 

Botoşani Î .  . .. 13,565 39,7 Argeş. ......, 11,024 24,1 

aşi 11,571 390 ÎI Brăia. . 10,366 198 
Roman .. ... 13,580 53,9 Ialomiţa .,..., 17,563 43,2 

Vaslui... 12,020 394 mov... 24,689 51,6 
Fălciu .. .. .. 9,8415 44,3 Vlașca ...., 19,994 145 

Tutova. .... | 11486. 488  |lTeleorman ......| 19,523 si] 
Tecuciu ..., 10,989 120 on... 16,519 19 | 
Covurluiu .,.., 8,149 414 

| 

| 
Oltenia 73,179 28,2 Dobrogea 2,027 A | 

Vâlcea ..,., 4,096 91 Tulcea o... 4u1 24 | 
Gorj ....., 6,009 14,6 Constanţa . .. 1,556 5, | 

Mehedinţi ... 16,936 30,5 

Dolj... 26,124 36,6 | 
Romanați ... 18,014 43,2 Tara întreagă 401,925 348 |     
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TABELA STATISTICĂ No. 19. 

Dijma”). 
      

    

  

  
  

| Pi 

. a] In câte co- : In câte co- 
| Dijma mune Dijma mune 

': REGIUNEA = REGIUNEA == 
E jale la l= | sala le | 
= = 5 | Es | Eu 2 | 3 2 | Ze | Es ; JUDEŢELE 2 = s a 23 JUDEŢELE £ & £ 32 323 
dz laz le |se zl | az legea 

| E | e E la lea ai Se le _| 25 
| 

|. Moldova 279 | 1/2 lo | 203 | 76 Muntenia | 45 | 1/2 lapto | 1.0421 639 

| suceava IP | IPB 2 — R.-Sărat ..] 45112 | 146 62 57 

Neamţu ..| — 1 — 1 — | — 1 — lpuzău. . lana la OG 64! 
| 

” | 
mac | 9/3 ii 1/72 11/10 6 3 Prahova . .| 3/5 | 12 1.14 16 s 

Putna... .[ 281! 3p5 l'3 | sol 23 Îl Dâmboviţa [23 ae [ap 81 40 
i . . 

i - „] 

| Dorohoiu .| 172 | 12 |1£ 1 2 ||| Muscel. . .[ 2/3 | 1/2 | 1/3 x -23 

| | | |Botoşani. .| 1/2 | ap2 ap | 10| 2 argeş ...| 34 [ape [ap ii 60 
| i | | 
Iaşi... [apela ae 2 |: — | Brăia .. [28 ape lapi 50 . 
| | 

Roman. . .[ 172 | 12 l1/A10 4 4 || Ialomiţa . .] 2/3 || 1/2 [1710 9% 36 

Vaslui ..] 3 ap lino 3| 3 tv... ae x Ni 

Fălciu ...| 2 ap li] 9! 2 vaşea ... [28 ape ap . s 

“Tutova. . | 28 |p2 1 2f | 361 ai || Teleorman .] 34 ap | ap | zic] 80 
| | || 
iTeeuciu ..| 9/3 ! 35 11f5| 37! a on... 25 || 1/6 9! 56 
| 
| Covurluiu .| 3/5 | 25 | 1f | 33 Gt

 

| Oltenia 15 1 lao | 626 | 30 Dobrogea | 3/4 || 12 | 14 a — 

Vâlcea. . „| 2/3 | op apa | 106! si [| Turce. . .| 12 ay | si — 

Gorj. ...] 213 | 12 ino | ai | 61 ||| Constanţa | 3 ap apa | 33| — 

Mehedinţi .| 5/77 | 1/3 | 1/74 | 178 | 112 

Dolj .. [spa ana a] 96   
Romanați .| 4/5 | 1/2 | 1/3 | 105 55 ||| Tara întreagă] 4/5 [| 1/72 [1/10 | 1.912 1.110                                       

  

__”) Nu s'a ținut seamă decât de dijma ce se ia, în afară de orice altă condiţiune im- 
pusă pe lângă dijmă căci dijma simplă, după cum s'a arătat, nu se practică decât foarte rar. 

*) Cuprinzând şi învoelile în bani. : i
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„Străinii. 

Una din cauzele care fac ca munca săteanului să fie slab plătită, este și putinţa ce au proprietarii Și arend așii de a aduce muncitori străini. În 1905, numărul lor a, fost de 57.908, dintre cari 30.383 în Moldova, 20.626 “în Muntenia, 3.835 în Oltenia, şi 3.064 în Dobrogea. 
Dacă Ialomiţa. e județul din ţară în care se aduc cei mai mulţi lucrători pentru muncile agricole, cauza e marea întindere a terenurilor sale cultivate. Nu tot acelaș lucru se poate zice însă de judeţele din - Nordul Moldovei, unde se constată, că sătenii din Dorohoi, spre pildă, se duc în alte judeţe pentru muncă, înlocuiţi fiind cu muncitori veniţi din Bucovina. Acelaş fapt se observă — în proporţiuni mai mici — pentru judeţele A Mehedinţi și Vâlcea de unde, în fiecare vară, sute de săteni emigrează în regiunea de șes și mai cu seamă prin judeţele Brăila, Ialomiţa și Con- stanța, înlocuiți fiind cu muncitori străini. 

4 i 

Extrase din chestionare: 

Judeţul R.-Sărat 

Chestionar No. 1. 

„ Chestiunea o. 29—Din informaţiuni, 
am aflat: 
„Invoelile erau aproape cele de azi cu. 

deosebire că făceau, în plus de banii ce 
dedeau,sau dijma care eră de 1/., câte 5 
zile meremel de fiecare locuitor care 
aveă locuri de cultură, şi care locuri 
erau mai eftine cu 10—15 la sută ca 
astăzi; cum şi păşunatul vitelor, care 
înainte se plătei cu 6 lei de vită mare, 
acum se plăteşte 8 lei, iar vitele mici (oi, capre, etc.) le plăteau cu 50 bani bucata; 
acum însă le plătesc cu un leu. Acestea 
se datorese împrejurărilor: năvălirii străinilor din alte comune, care au cău- 
tat a oferi mai mult ca acei de aci, nu- 
mai ca să poată să capete locuri fie de 
cultură, fie de pășunat, şi aceştia sunt 
în majoritate câmpeni cărora, din cauza 
multelor semănături de toamnă, nu le 
mai ajung imașurile pentru vite. . - 

Județul Dorohoiu -.. 

"Chestiunea No. 80.—Ţăranul de aci 
e foarte muncitor, însă n'are ce lucră, 

„Chestionar No. 29, ea 

căci îi lipseşte pământul; mai ales 
vara, proprietarul aduce sute de locui- 
tori străini. 

Părerea mea este că dacă nu sar da 
voe ca lucrătorii străini să vie la lu- 
cru, atunci sigur că soarta lui ar fi 
mult mai îndulcită, — fiindcă proprie- 
tarul, vrând, nevrând, ar trebui să-i plă- 
tească ca și celui străin. 

Judeţul Botoşani 

Chestionar XWo. 20. 

Chestiunea No. 22—Munea câmpului, 
actualmente, se plăteşte mult mai prost 
decât în trecut, acum 10—20 ani, din 
două puncte de vedere: a) pentrucă 
braţele s'au înmulţit și deci preţul mun- 
cei a scăzut; s'au înmulţit braţele, fiindcă 
în localitate vin o mulţime de străini 
de prin judeţul Dorohoi, căci sunt lip- 
siţi de mijloace, b) şi fiindcă pământul 
nu mai aduce aceleași foloase ca în 
"trecut... 

Chestionar: No. 12. 

Chestiunea No. 29.—Se făceau învoeli 
agricole şi pe atunci, însă verbale. 
Schimbări în plata muncilor agricole.
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nu s'au făcut decât foarte puţine; însă 
plata pământului s'a schimbat dela 
15—26 lei,.până la 40—80, falcea; con- 
tvacte scrise nu se găsesc în arhivă. 
Cauza micii schimbări este introdu- 
cerea muncitorilor străini; aceste lămu- 
viri s'au luat dela sătenii mai bătrâni. 

Judeţul Fâlciu 

Chestionar No. 13. 

Chestiunea No. 29.—Bătrânii spun că 
în trecut li se plăteau mai bine munca; 
aşa : 50 lei falcea lucrul porumbului ; 
20 până la 30 lei falcea de secere; 20 
de coasă ete. 

Căderea preţurilor muncei vine din 
cauza lipsei. de pământ şi invaziunea 
muncitorilor străini. 

Judeţul Dâmboviţa 

Cheslionar No. 9. 

Chestiunea No. 29— Preţul muncilor 
în comună,pe la anii 1861—1867, a fost 
câte 40 bani ziua de lucru; pe la anii 
1868—1875, câte 50 bani; dela anul 
1876 — 1873, câte 60 bani; pe anul 
18841—1887, câte 70 bani; pe la anii 
1888-— 1895 câte 80 bani şi dela 1886, 
în coace câte 1 leu. 

Imprejurările, în care s'a schimbat, au 
fost că în alte părţi, unde sunt întinderi 
mari de cultivat, agricultura luând în- 
tinse dezvoltări, au trebuit braţe multe 
pentru muncă şi asemenea braţe, adu- 
cându-se şi din străinătăţi, preţul mun- 
cilor mărindu-se, s'a mărit şi în comuna 
noastră, fiind avantajos pentru munci- 
tori a se duce acoluv unde este preţ 
mai mare.
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TABELA STATISTICĂ No. 20, 

"Străinii aduşi de peste hotare, pentru muncă în 1905. 

Străinii aduşi de peste hotar - Străinii aduşi de peste hotar] pentru muncă ! pentru muncă 
REGIUNEA 

REGIUNEA |= 

      

  

  

  

  

  

  

  

              

  

           
    

  

128 Câte zile lcate vine plata 2 | Câte zile catre vine plata JUDEŢELE E 5 stau pe lună în lei JUDEŢELE = 3 Ă stau - e lună în lei | 
= MX. | mm. || mx.| ob. [mm. z MIX. | mm.lmx. | ob. mm | 

| 
| Moldova sasa 7 | | | | Muntenia [ooczc] | 2 | — — . 

| 
Suceava .. * 30 10! 35| 39| 12 R-Sărat .. 9211 565 60 60| 40/ i 
Neamţu .. 2.510 265 60| 100| 90| 25 Buzău .. - 303| 260 “e 32 30 
Bacău .., a 225| 50| 9] —| — Prahova . 125 216| 90| co! “30! 0 
Putna .. | 2793: 300| 90| 120! 30 18 Dâmboviţa . — — — i — 1 — 
Dorohoiu .]| 3.786; 180| 30| 45|: 30| 20 Musca. ., == ==] — - 
Botoşani . .| 6.800! 240 30! 45| 30| » Argeş .., 610) ? 2] 90| 90| go; 

      

  

Iaşi ....1 4.880! 180 %0 60| 380| 1ăill Brăila *e e] 2.750! 195| S0| al 60 Ni       Roman... 850| 150| 60| 45 30| 30||| Ialomiţa . .| 8.980 210| 30! 75| 30| 20 
Vasluiu ,. 611] 210| 90! 40| 30 20| Iitov. . . .| 2.933 240| 14] 60| 30| 24   Fălciu .. .| 1.232 210) 60! 40| 30| 15 Vlaşea . .] 1.790 20 90| 90| 80| 23 
Tutova. . .| 1.746) 240 150! 45| 30| 18 Teleorman .| 2.695! 240 23| 175| 30| 25 

  

            Tecuci . . .| 1.795 240| 60! 40! 30| 2       
Covurluiu .| 2448 210| 165| 45! 30| 20 

e     
Oltenia 3885 —| | —| —| —Il Dovrozea | soc _] _ |. =] =! 

Vâlcea . . .| 1.200 150 $ ? n 

"9
9 Tulcea . .,. 69| 210) 180! col 0 ac 

Gorj. . .| —| 111|     Constanţa .| 2.993! 230| 60| 10| 35 50 
Mehedinţi -] 1.525! 240| 60| 45 29| 20 

| 
” 

|       | Poli î... 60| 365| 10| 35| 25| os 

  

Romanați . 440| 270| 30! co! 30| o»                 Țara întreagă 51.908 365| 10) 150| —| 12                           
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C) Creşterea vitelor. 

Ingrijirea vitelor, odinioară ocupaţiune de căpetenie a, sătenilor, este 
într'o descreștere simţitoare. La aceasta a contribuit foarte mult, desiour, 
micșorarea, continuă a exportului de vite; totuși, sunt cauze interne, de o 
însemnătate deosebită: sacrificarea, pășunelor în avantagiul agriculturei, 

„atât la marea cât și la mica proprietate, oprirea păşunatului în păduri, 
darea de pământ împroprietăriţilor până în vatra satului, etc. 

Unele ca și altele au contribuit, ca în ultimii ani creşterea vitelor să 
se facă în condițiuni cu totul împovorătoare. Pe când înainte, preţul pă- 
șunatului eră foarte avantagios pentru săteni—astăzi s'a ajuns ca pentru 
o vită mare să se plătească până la, 35 lei, iar pentru o vită mică 19 lei. 

Preţurile cele mai ridicate sunt în Muntenia, și Moldova. Multe con- 
tracte agricole se închee numai în vederea pășunatului; în unele judeţe 
în condițiuni foarte oneroase, cerându-se, pe lângă plata în bani, muncă 
și produse în natură. 

Chestiunea păşunatului se află într o fază îngrijitoare, mai cu seamă 
din două puncte de vedere: 1) sătenii, pierzând vitele, se văd ameninţaţi 
să nu-și mai poată cultivă pământul, 2) alimentaţia săteanului să se facă 
în condițiuni mai rele. 

Impuţinarea păşunatului e una din cauzele mari ale înrăutățirii con- 
dițiunilor de traiu ale săteanului ţinând seamă şi de faptul că creșterea 
vitelor se face în condițiuni rele, întru cât sătenii sunt lipsiţi de Cuno- - 

le- -ar da vosibilitatea de a “trage foloase, chiar avându-le în număr mai mic. 
Lipsa de pășune a contribuit pe de altă parte la, creşterea enormă 

a acuzaților și condamnaților pentru delicte silvice, după cum se constată 
din următorul tablou: 

Delicte silvice. 

Media pe 1901—1905, la tribunale şi judecătorii: 

Daţi în judecată . . . 25.573 
Condamnaţi .. . . . 19.670 

In anul 1905: | | 

Preveniţi. . .. . 4.406 
Condamnaţi . . . 2.565 

Inculpaţi . . . . . 98.816 
Condamnaţi ... . 92.148 

La tribunale | 

„La judecătorii | 

13
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în anul 1905, la. judecătorii, în judeţele în care numărul inculpaţilor 

pentru delicte silvice e mare (peste 1500 inculpațţi): 

Inculpaţi Condamnaţi : 

Dâmboviţa 1.662 1.468 + 
Dolj eee 9426 2.252 

IÎMov e cc. 1 . . . . . 9.145 2,094 

„Mehedinţi . . .: 1.743 9? 
Muscel .,..... 1.932 1.605 
Vălcea i. 3.353 221 

Vlașca ....... . 1.819 1.629 

In general, se poate spune că chestiunea păşunatului are cea mai 

mare înfluență, asupra stării materiale a săteanului, nu numai din punct 

de vedere: economic, ci și moral. Rezolvarea acestei grave chestiuni care 

agită mai cu seamă pe sătenii mai înstăriți, va da, credem, din cele mai 

bune roade..Nu trebue să se uite însă că adesea, ori, pentru multe loca- 

lităţi, rezolvarea chestiunei pășunatului atârnă de o simplă împrejurare lo- 

cală, cum e de pildă acea, a proprietăţii îmbucătăţite pentru acelaș posesor 

și care s'ar putei întregi ușor, prin- comasare, acolo unde va fi cu putinţă. 

Extrase din 

MOLDOVA . 
a) Regiunea muntoasă, 

Judeţul Suceava. 

Chestionar Ho. 9. 

“ Chestiunea No. 26— Când se învoese 
vitele la păşunat, pe lângă preţul ce 
se ia de cap, se mai ia adaos şi-găini, 
ouă, pui de găină. ” 

Chestionar o. 9. 

Chestiunea No. 31.—Păşunatul se plă- 
teşte în bani: pentru vita mare 15 lei; 
pentru mânzat ori mânzată 8 lei; pen- 
tru oae 2 lei. 

Observ că nu se face contract pen- 
tru păşunatul vitelor, așă cum prevede 
legea tocmelilor, şi pentru fiecare cap 
de vită mare se ia şi câte o găină,ori 
pui, iar pentru oi câte o ocă' brânză. 

Chestionar No. 7. 

Chestiunea No. 47.—. Mai multe vite 
se creșteau înainte ca acum, s'a scum- 

chestionare: 

pit păşunatal şi fânețele; înainte se ţi- 
neau şi turme de capre, acum pe moșie 
nu se dă voe să se ţină capre. 

| Chestionar AO. 18. 

Chestiunea Ao. 47.—Acuma se crese 
mai puţine vite ca mai nainte, din cauza 
împuţinării izlazurilor. 

“Chestionar No. 22. 

Chestiunea No. 80. — Este de notat 
răul provenit din cauza scumpetei su- 
haturilor pentru vite; costul: văratu: 
lui este scump şi vite se adună multe, 
căci nu se mai dau acum, ca altă dată, 
suhaturile de vite în arendă fălceşte 
şi se. adunau vite pe numărul fălci- 
lor ; azi, văratul, fiind pe cap de vită, 
strânge proprietatea mai mult decât 
trebue să fie. Locuitorii împroprietăriți 
după legea din 1864, au împărţit pă- 
mânturile între ei, în o mulţime de bu- 
căţi, aşă că un singur locuitor are 16 
bucăţi de pământ, în 4 fălci; din care 
cauze, zilnic există neînţelegeri între ei, 
cu stricări de haturi și altele.
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Județul Neamţ. 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea o. 30. Creşterea vitelor 
se face cu anevoe, din cauză că Jocui- 
torii nu au păşune îndestulătoare, ceiace 
face ca vitele mari şi mici să nu fie 
bune şi frumoase, ca acum 20 şi 30 ani 
în urmă; lărgindu-se imaşurile, vitele 
iar s'ar creşte mai cu îmbelșugare. 

Chestionar No. 46. 

Chestiunea No. $0.—Prohibirea pă- 
şunatului în pădurile Statului; aceasta 
a fost cauza permanentă a împuţinărei 
vitelor; imaşele fiind destul de restrânse, 
creşterea lor în număr mai mare, de- 
vine imposibilă. 

Judeţul Bacău. 

Chestionar Ao. 13. 

Chestiunea No. 23.—Cum am spus mai 
sus, învoeli propriu zise nu există în- 
tre 'arendaşi şi săteni. Proprietarii, pu- 
nându-și oameni la muncă, pe cari îi 
plătesc sau cu ziua sau cu “hurta, sau, 
dacă le arendează sătenilor pământ, le 
arendează cu preţurile ce există şi prin 
împrejurimi şi cu preţul cu care își a- 
rendează și Sătenii unii altora. In sa- 
tele care 'n'au imaș, proprietarii învoesc 
pe săteni pe imaşurile lor cu vitele, lu- 
ându-le, pentru o pereche de boi, pen- 
tru pășunat, dela Maiu şi până "la 26 
Octomvrie, 24 lei, pentru o vită netră- 
gătoare, 11 lei. 

Chestionar No. 21 

Chestiunea Ao. 29. — Până în anul: 
1880, moşia s'a ţinut în arendă de dife- 

rite persoane cari dădeau pământ de 
„hrană și pășune la vitele locuitorilor din 
această comună, în bani; nefăcându-se 
acte prin primărie; iar dela 1880, deve- 
nind proprietatea d-lor ..... „ nu se 
dă pământ. de hrană decât în "schim- 
bul muncii, iar păşune pentru vite nu 
se mai dă,nelăsându-se toloacă mai mult 
decât pentru pășunatul vitelor pro- 

” prietăţei: 

“Chestionar No. 79. 

“ Chestiunea No. 47. — Cauza e că nu 
se mai dau de păscut poenile din pă- 

durile Statului şi,ale. Epitropiei Spita- 
lului Sf. Spiridon. | 

Chestionar No. 81. 

Chestiunea No. 47. — Vitele acuma, 
se cresc mai puţine decât înainte, fiind-că 
locuitorii sunt lipsiţi de pământ şi mo- 
şiile Statului sunt oprite. 

Județul Putna. 

Chestionar Ao. 12. 

Chesliunea No. 47. — Nu. Acum se 
observă în fiecare an descreșterea, pen- 
trucă s'au împuţinat islazurile, şi nu 
mai au unde le crește, iar vitele care 
sunt, se îngrijesc foarte prost. 

b) Regiunea deluroasă, 

Judeţul Botoşani. 

Chestionar No. 28. 

Chestiunea No. 29— Astăzi însă, dacă 
se dă pamânt, dacă se primesc vite la 
vărat, aceasta, numai în cantitate foarte, 
mică şi cu condiţie a le plăti prin 
muncă, iar nici de cum cu plată în 
bani. Această schimbare este făcută cam, 
de pe la 1880. 

Chestionar No. 20, : 

Chestiunea No. 47. — In această co- 
mună, actualmente, se cresc mai puţine 
vite în raport cu numărul locuitorilor, 
din cauza scumpetei văratului şi ierna-: 
tului; izlazurile fiind şi mai puţine decât 
în trecut, iar vitele, înmulţindu-se, nu 
pot să trăească pe acest imaş şi de aceia 
sunt vândute de locuitori. 

Județul Iaşi. 

“Chestionar No. 23. 

Chestiunea No. 29. — Plata muncei e 
acbiaşi, plata pământului însă şi a pă- 
şunatului vitelor s'a îndoit şi chiar 
întroit, 

- Chestionar No. 4. 

Chestiunea No. 47. — In prezent, se 
cresc mai puţine decât înainte, de.o sin- 
gură persoană, In general însă şi în:
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urma împroprietăririlor făcute, propor- 
ţia e mai mare. | . IE 

Chestionar No. 6. 

Chestiunea Jo. 47—Nu se crese, au 
scăzut numărul lor, din cauză că s'au 
arat multe imaşuri şi nu este unde se 
păşună. 

Chestionar No.-9. 

Chestiunea No. $0.— Lipsa aproape 
totală de păşune a făcut să degenereze 
aproape în total creşterea vitelor. Viaţa, 
foarte scumpă, relativ cu ceia ce se câș- 
tigă; munca plătindu-se derizoriu. 

Chestionar No. 22. 

Chestiunea No. 50. — N'au imaș în 
deajuns pentru vite. : 

Chestionar Ao, 42, 

Chestiunea o. 80. — Relele mai în- 
semnate sunt: mare parte din locui- 
torii împroprietăriți şi-au arat imaşurile 
rezervate pentru pășunatul vitelor, şi 
lăsarea vitelor de a umblă fără păzitor, 
de pe la 1 Octombrie până aproape de 
1 Maiu, din care cauză, semănăturile da. 
pâne aibă nu se pot face cu succes şi 
se. distrug pomii, de vite. Este de dorit 
a se modifică legea poliţiei rurale, mă- 
rindu-se amenda pentru vitele închise 
la obor. 

„Județul Roman. - 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea No. $0. — Locuitorii din 
comună sutăr de lipsa de imaşuri, din 
care cauză n'au vaci cu lapte, oi pen- 
tru lână şi lapte; nu au boi de jug, ca 

„mai înainte, ci numai cai, fiind mai u- 
şor de ţinut. 

Ar trebui intervenirea Inaltului Gu- 
vern cu o lege, prin care să impună 
proprietarilor: mari și arendașilor par- 
ticulari să aibă grije de întreţinerea şi 
înmulţirea vitelor săteanului,. căci ei se 
folosesc de munca sătenilor şi a vite- 
lor lor, a 

Judeţul Vaslui 

Chestionar No. 3. 

Chestiunea Po. 81.— Iarba se vinde 
cu 80 lei falcea; pentru perechia de 
boi, se plătesc 32, 36 lei, vaca 16, 18 
şi 22 lei. 

- Ohestionar No. 53. 

Chestiunea Do. 31.— Se plăteşte câte 
20 lei, vita mare, 10 lei gonitoarea, 8. 
lei mânzatul. Parte din ei plătesc în bani, 
iar alţii se obligă cu muncă. 

Chestionar No. 9. | 

Chestiunea Xo. 47.—.Nu; vitele s'au 
împuţinat din cauza lipsei şi scumpirii 
suhaturilor şi fâneţelor. - 

Chestionar No. 21. 

Chestiunea No. 417.—Numărul vitelor 
a scăzut cu 80 la sută, din cauză că 
imaşurile s'au strâmtat, iar învoelile 
sunt prea grele. 

Judeţul Fălciu. 

Chestionar No. 1. 

- Chestiunea No. 47. — In comună se: 
cresc vite, de. locuitori, însă în un nu- 
măr mai mic, faţă de trecut. 

Chestionar No. 19. 

Chestiunea No. 80. — Relele din co- 
mună sunt: lipsa de pământ, pășune 
pentru vitele locuitorilor săteni, lipsa 
de pământ îndeajuns pentru cultură, 
care nu'l pot găsi decât cu preţuri foarte 
mari şi în parte; facere.de munci, drept 
plată. . 

Chestionar Wo. 27. 

“Chestiunea No. 80.—Răul cel mai în- 
semnat; este că locuitorii nu au pământ 
îndeajuns şi suhat pentru vitele lor de. 
loc, iar proprietarul nu le dă decât 
foarte puţin imaș şi acela la locul cel 
mai prost, cauza care îi face de a avea 
vite puţine și. proaste,
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' „Judeţul Tutova.. 

| Chestionar. Ao. 7. 

Chestiunea Wo. 31. — Se plăteşte în 
în bani: 20 lei vita mare şi 10 lei vita 
mică. 

Chestionar No. 2. 

„ Chestiunea No. 47.— Acuma se crese 
mai puţine şi-s rău îngrijite, din lipsă de 
imaşuri. 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea No. 47. Se cresc de locui- 
tori: boi, vaci, cai, capre, oi, porei, însă 
nu ca mai înainte, de oarece s'au îm- 
puţinat cu totul imaşurile pentru păşune. 

Chestionar No. 37. 

Chestiunea Do. 47.—Nu! nici în ju- 
mătate,.din lipsa de imaş. 

Chestionar No. 4-1. 

Chestiunea No. 80. — Unul din relele 
cele mai principale în această comună, 
este lipsa de imaş: locuitorii muncesc 
mai mult pentru vite, nu au unde 
creşte şi ţine o vacă cu lapte, pe când 
dacă pământ nu au, găsesc la pro- 
prietar sau arendaș, în dijmă. 

Judeţul Covurlui 

Chestionar o. 4 

„Chestiunea No. 80.—Vitele sunt pu- 
ține, neavând îndeajuns imaşuri. . 

Chestionar No. 17. 

- Chestiunea No. 80. — Sătenii nu lu- 
crează iarna nimic, cheltuesc pe la câr- 
ciumi; nu este pământ suficient pentru 
plugărie, nu este imaş pentru vite, din 
care cauză, vitele s'au împuţinat con- 
siderabil; iar sătenii, fiind lipsiţi de 
vite de muncă, de vaci şi de oi, pentru 
necesităţile vieţuirii, o duc în greutăți. 
Nu se ţin de vorbă în legăturile ce fac 
şi au obiceiul de a jură falş. :::. - 

MUNTENIA .. 

a) Regiunea muntoasă. 

Judeţul R.-Sărat 

Chestionar Ao. 63. 

Chestiunea No. 47. — Comuna n'are 
de loc imaș, aşă că şi vitele ce mai sunt, 
în curând timp n'o să mai fie de loc, 

Chestionar o. 83. 

Chestiunea No. 22— Se plăteşte mai 
rău acum. Mulţi care erau gospodari la 
casele lor, cu vite, cai, astăzi muncese 
cu braţele, din cauză că scumpetea iz- . 
lazuriior i-a lăsat fără vite. 

Chestionar No. 33. 

Chestiunea No. 23.— Din două, plus 
că arătura la arendaş o face de două 
ori, adică în ogor; câte un pogon de 
nume, cu toată munca lui;. 10 hectolitri 
de producte la hectar, transport la gara 
Făurei; asemenea, dacă vitelepăşunează 
pe mirişte, mai transportă câte 5 saci 
de om, plus o zi cu carul şi 4 zile cu 
palmele, de fiecare locuitor. Se mai iau 
de om, câte 4 pui, însă în contract nu 
sunt trecuţi. | 

Chestionar No. 46. 

Chestiunea No. 29.—Dela 1886 —1905, 
învoelile sunt cele arătate la art. 23, cu 
excepţie că acum suhat de vite nu se 
dă cu nici un preţ şi nici nu rezervă 
proprietarii. 

Chestionar No. 1, 

Chestiunea No. 30. — Se află şi este 
stăpânit de locuitorii mici, în devălmăşie, 
ca 100 hectare şi de proprietarul mare, 

„ca 300 hectare, 

Chestionar No. 13. 

- Chestiunea No. 47.—Mult mai puţine. 
Sătenii ţin, cea mai mare parte, numai 
vite trăgătoare : cai şi boi. Cât priveşte 
despre vaci, la 7 sau 8 case, găseşti o 
vacă cu viței, despre epe de prăsilă nu: 
mai vorbim, oi, la o populaţie de 2.00 
suilete, abiă se găsesc vreo 500... --
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" Chestionar No, 66. 

Chestiunea No. 80. — Relele de care 
sufăr locuitorii din această comună sunt: 
grelele învoeli cu proprietarul, atât în 
privinţa muncilor agricole, cât şi pentru 
păşunarea vitelor; din care cauză s'a 
împuţinat şi numărul lor. 

Judeţul Buzău 

Chestionar Po. 51. 

"- Chestiunea No. 29.— Cauza scăderei 
preţurilor, mai ales la fânețe, este că 
săteanul a împuţinat vitele, şi aceasta, 
cam de 10 ani încoace. : 

Chestionar No. 61. 

Chestiunea :No. 47.—Nu se cresc, ne- 
fiind islazuri şi nu mai sunt vite nici 
a 5-a parte din ce au fost în trecut. 

Chestionar No. 70. 

- Chestiunea No. 47.— Vitele s'au îm- 
puţinat cu desăvârşire. Răutăcioşii de 
arendaşi au vârât sărăcia și în grajdul 
ţăranului, s'au spart imaşurile, s'au îm- 
puţinat tamaslâcurile, împingând puţi- 
nele vite pe marginea drumurilor sau 
pe răzoare. . 

_ Ohestionar No. 98. 

Chestiunea No. 47.—Nu se cresc vite; 
a scăzut mult creşterea lor faţă cu timpul 
trecut, din cauza lipsei de păşune. 

Chestionar No. 22. 

Chestiunea Ho. 2—Lipsa cu desăvâr- 
şire a suhatelor de vite, din care cauză, 
locuitorii sutăr, neputând crește şi în- 
mulţi vitele.: 

Chestionar No. 12. 

„ Chestiunea. No. 80.— . . . creşterea 
vitelor merge descrescând. 

Chestionar No. 32, 

: Chestiunea No. 80.—Răul cel mai în- 
semnat este lipsa de păşune. 

Chestionar No. 39. 

Chestiunea No. 80. — Invoelile sunt 
grele ; lipsa vitelor; din pricina ierbări- 
tului, s'au împuţinat. 

Chestionar No. 47. 

Chestiunea No. 80. — In această co- 
mună, locuitorii o duc foarte rău, din 
cauză că nu au suhaturi de vite; se 
ailă o pădure a Statului, numită ...., 
în care sunt numai nişte copaci...... 
şi rari; ar fi bine dacă s'ar puteă da 
de pășunat;. această pădure s'a. oprit 
acum vre-o 20 ani ca să se împădurească 
şi copacii, find bătrâni de 100 de ani, 
nu se află niciun fir de lăstar. - 

Chestionar No. 53. 

" Chestiunea o. 80.—Cred că s'ar pu- 
teă da pământ, în loturi, la cei lipsiţi; 
iar pentru-islaz, s'ar: puteă permite lo- 
cuitorilor să-şi pască vitele, cu plată, în 
pădurile Statului, dimprejurul comunei, 
cari azi se pasc de vitele pădurarilor 
și a favoriţilor lor, fără nici o plată. 

Dându-le voie a-şi păşună vitele în 
pădurile Statului, proprietarul ar fi silit 
să mai micşoreze învoelile agricole. 

Chestionar No. 61. 

Chestiunea Wo. 80.—Bine ar fi ca a- 
ceastă obligaţiune să fie impusă aren- 
dașilor şi proprietarilor: a lăsă suhaturi 
pentru păşunatul vitelor. 

Județul Prahova. 

Chestionar Xo. 42. 

- Chestiunea No. 21—Invoelile pentru 
vite se fac: a se plăti banii ierbăritului 
la Sf. Petru şi la caz,să liseieă vitele, 
fără răspundere; aceasta nu se preă 
execută înainte, dar acum a început. 
Pentru vitele neînvoite, să plătească în- 
doit şi pentru vitele ce le au şi nu 
voesce a le învoi, să plătească preţul pe 
jumătate şi chiar întreg, cât plătesc pen- 
îru cele ce dau la păşune, altfel nu le 
primesc la pășune pe nici unele. 

Dacă prinde pe vreunul neînvoit.că 
trece cu vitele pe drumul din proprietate, 
îi ieă vitele, le duce la primărie sau 
casa proprietăţii, .e amendat, dat jude- 
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căţii ; aceasta când e, e bine, dar alt- 
fel, vai de elce pate: i se aruncă 
şi i se nimiceşte de pe cai:sau din că- 
ruţă, tot ce are. Pentru vite mai multe, 
de trec pe drum, trebue să plătească 
dări în bani sau natură şi la caz,ise ieă 
din vite, sau le duce cu totul la casa 
proprietăţii sau la primărie. 

Chestionar No. 9. 

Chestiunea No. 25. — Se ia una şi una. 
Chestiunea No. 26—Se mai seceră 1 

pogon ioc de grâu, gratis. 
Chestiunea Ao. 27.— Pentru locuitorii 

ce au imașuri pentru oi, li se mai im- 
pune a da 50 de kilograme brânză şi 
patru miei. 

Ohestionar No. 8. 

Chestiunea No. 29. — Ierbăritul vite- 
lor mai înainte de 1894,a fost de vita 
mare lei 8S—10, iar dela 1895 până azi, 
lei 15 de vita mare. 

Chestionar No. 40. 

Chestiunea Do. 29. — 1) Invoeliie a- 
gricole, dela 1864—1875, din 5, una luă 
boerul; ierbăritulul, de vită mare eră 4 
lei şi de cea mică 50 bani. 

2) Dela 1875—1890, au fost: dijma din 
trei, una luă boierul și săteanul două 
şi ierbăriţul de vită mare dela 10—15 
lei şi de vită mică 2—3 lei. o 

3) Dela 1890—1906, dijma una și una 
şi mai multe dandarale pe capul să- 
tenilor, iar ierbăritul, s'a urcat până la 
17—20 lei de vită mare şi dela 4—5lei_ 
de vită mică. 

4) Este foarte cu greu de a maiţine 
săteanul și una vacă, pentru hrana fa- 
miliei. 

Chestionar No. 6. 

- Chestiunea No. 47.—Nici pe jumătatea 
numărului ce se creşteă mai înainte, sau 
până la 1870. 

Chestionar No. 135. 

Chestiunea No. 47.—Nu se crese, din 
cauza lipsei de islazuri. 

Chestionar No. 5. - ” 

Chestiunea No. 80. — Invoeli agricole 
grele, lipsă de islaz, împuţinarea vite- 
lor mari şi mici. Ar trebui o obligaţiune 
ca pe toate moşiile mari să fie. rezer- 
vat loc de păşune, căci altfel pier.. vi- 
tele şi cele mari; cele mici aproape s'au 
us. 

Cheslionar Ao. 42. 

Chestiunea No. 80.— Relele sunt că 
au lăsat ocupaţia creşterei vitelor şi au 
luat cărăuşia. Că nu se mai îndeamnă 
a-şi pune porumburile la câmp. Cauza e 
că nu le produce comparativ cu munca. 
In schimb, au devenit tributari Credi- 
tului Agricol şi Băncilor Populare. Am 
tăcut, propagandă şi chiar m'amexpus 
a ţine şi cu vite mai multe şi a lucră 
laptărie sistematică cu 'maşinele ce am 
cumpărat, însă totul e cam greu. .- 

Chestionar NO. 77. 

Chestiunea No. 80. — Lipsa de islaz 
necesar pentru păşunatul vitelor locui- 
torilor, din cauză că proprietarul refuză 
în mod categorie de a'le procură. 

Chestionar No. 80. ! : 

Chestiunea No.80.—'Ţăranul nu poate 
creşte vaci, oi, cai, porci, din cauza prea 
grelelor învoeli la proprietari. . 

Chestionar No. 1438. 

Chestiunea No. 80. — In această co- 
mună, locuitoriiavând ocupaţiunea prin- 
cipală creşterea vitelor, prin oprirea 
păşunatului în pădurile bătrâne ale . 
Statului și Eforiei, se împedică mult 
desvoltarea acestei însemnate avuţii a 
ţării. Este mare nevoe ca să se lase 
liberă păşunarea în pădurile bătrâne, 
în acest scop. Ia 

Judeţul Dâmboviţa.. 

_ Ohestionar No. 54. 

Chestiunea No. 26. — Mai face învoi- 
turi cu vite trăgătoare, pe lăngă plata 
erbăritului, a 5 lei de vită, câte 6 prăj. 
arat, semănat şi cărat, de fiecare vită 
trăgătoare. Cei cari au numai vite la
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păşune, dau bani: 10 lei de vita mare şi 
2,50 de vita mică. | 
„ Ohestiunea o. 27.—Deşi în contrac- 
tul de muncă agricolă nu sunt prevă- 
zute anume, ouă, găini, etc. însă sunt 
numite drept bani, pentru care, omul 
duce la curtea moşiei, 20 ouă, 4 găini 
mari sau 4 pui. 

Chestionar No. 53. 

„Chestiunea Io. 29.—La 1891, dijma 1 
și 1 şi „alte sarcini; în fine, dela 1898 
până azi, sarcinele au mers din ce în ce 
crescând, până când aproape să se dea 
arendașului două părţi şi muncitorului 
una, plus insuficienţa islazului, nu mai 
zic de scumpătate. 

Chestionar No. 72. 

„Chestiunea o. 29—Pentru erbăritul 
vitelor, după cum s'a găsit în biletele 
de socoteli vechi şi informaţiunile date 
de locuitorii bătrâni, s'au plătit: dela 
1864—1868, câte lei vechi 4, de capul de 
vită mare și un leu, tot vechi, de oaie; 
dela 1868 până la 1887, câte 5 lei noi 
de vita mare şi 1 leu de oae şi râmă- 
tor; dela 1887—1895, câte lei 9 de vita 
mare cornută, 6 lei de cal şi 1 leu de . 
oaie și râmător, iar dela 1895 până azi, 
câte lei 10 de vita mare, 7—10 lei de 
cal şi 2 lei de fiecare oaie, achitate prin 
muncă și bani. Toateaceste învoeli sau 
shimbat de proprietari la epocile ară- 
tate mai sus. 

Chestionar. No. 3. 

Chestiunea No. 47.—Numărul vitelor 
este mult mai mic ca înainte şi aceasta 
numai din cauza lipsei de pășune şi 

„ grelelor condițiuni la învoeli agricole 
din partea arendaşului. 

Chestionar No. 8. 

Chestiunea Jo. 47.— Mai multe vite 
se cresc acuma ca în trecut; însă tre- 
buința de vite şi greutatea de a le ţine, 
e mai simțită în prezent, ca în trecut. Se 
cresc de mijlocaşi pentru trebuinţa lor, 
iar de îruntaşi şi pentru târg. 

Chestionar No. 23. 

„Chestiunea No 47.—Se crese mai pu- 
ține, fiind lipsă de islaz pentru păşune. 

Chestionar o. 86. 

Chestiunea No. 80. — Răul principal 
este lipsa izlazurilor şi a pământului, 
din care au decurs împuţinarea şi de- 
generarea rasei vitelor, slăbirea agri- 
culturii şi greutatea zdrobitoare a în- 
voelilor agricole ; prin urmare, sărăcia 
săteanului.: " - 

Chestionar Ho. 61. 

Chestiunea No. 80.—-Un alt rău este 
că locuitorii sunt lipsiţi de izlazuri de 
pășunat vitele, (ar fi de dorit a se da 
voe în pădurile Statului, unde nu cau- 
zează nici un rău pășunatul vitelor), 
din care cauză s'a. împuţinat numărul 
lor, rămâind,la 5—6 familii, o vacă cu 
lapte. 

N 

Chestionar No. 9. 

Chestiunea Wo. 80. — Nu au sătenii 
pământ de cultivat şi izlaz pentru pă- 
șunatul vitelor, din care cauză vitele 
au început să descrească în mod sim- 
ţitor. Ar fi bine ca Statul să dea voe 
să păşuneze vitele în pădurile lui şi 
s'ar începe iarăşi creşterea vitelor. 

Chestionar No. 103. 

Chestiunea No. 80. — 1). Cauza de- 
generării creșterii vitelor şi a +popu- 
laţiunei, este numai lipsa de păşunat 
(izlaz de vite) şi loc de cultură. | 

2). Locuitorii nu au pământ: îndea- 
juns, de oarece l-au împărţit pe la 
copiii lor; parte din ei nu au de loc, 
nici cămin de casă. Sunt nevoiţi a se 

- duce la proprietar sau arendaș să ia pă- 
mânt în dijraă şi celelalte munci grele, 
pe care le fac arendaşului şi,. pentru 
că toată vara muncesc numai pentru 
învoeli arendașului, şi se mai întâmplă 
de recolta nu se face, ei au muncit za- 
darnic şi toamna cată să se angajeze 
pe alte munci pentru anul viitor, sau 
să-şi vândă vitele să poată eşi din greu: 
tăţile ernei. Asemenea, vitele nu se mai 
pot prăsi, din cauză că izlazuri nu mai 
sunt. Invoelile şi plata erbăritului s'au 
îngreuiat foarte mult, cu tot felul de 
condițiuni şi merge, din an în an, des- 
crescând creşterea vitelor şi ţăranul 
este nevoit a vinde vitele şi să mun- 
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cească el în locul lor şi aceasta numai 
din cauza grelelor învoeli şi lipsa de 
pământ ce se simte la ţară. 

Judeţul Muscel 

Chestionar No. 87. 

Chestiunea No. 31. — Pentru erbă- 
ritul vitelor, locuitorii plătesc: de vita 
mare, 6 zile de lucru, de vita până la 
2 ani, 4zile, de oaie, 2zile şi de râmă- 
tori, o zi, cu mâncarea lor. 

Clestionur No. 50. 

Chestiunea No. 81. — So plăteşte în 
bani; pe cap de vită mare 12 lei, pe 
cap de vită mică 2 lei (oi, capre). 

Chestionar No. 22, 

Chestiunea No. 29. — In urma legei 
dela 1864, învoelile agricole au deve- 
nit din co în ce mai împovărătoare. 
Astfel că astăzi sunt foarte grele, mai 
bine eră înainte de această lego, că a- 
mul da câte 25 zile şi câte un miel sau 
ied şi eră liber de a pășună toate vi- 
tele sale pe unde vrea. 

Clestionar o. 68. 

Chestiunea No. 29.— In trecut, se a- 
rendă, de proprietar la locuitori, cu 
10--15 .lei pogonul şi se învoiă o vită 
la păşune cu 5 lei, astăzi, aceste pre- 
țuri sunt îndoite. 

Chestionar No. 79. 

Chestiunea No. 29. — Până acum 20 
ani, se învoiau vitele la pășune cu câte 
3 zile de lucru cu braţele, de vită, iar 
locurile se arendau: cele de frunte cu 

_18—20 lei, cele de mijloc dela 12—15 şi 
cele de coadă dela 8—12 lei pogonul; 
acum, pentru o vită se plăteşte dela 
6—8 lei, iar locurile se arendează: po- 
gonul de frunte cu 25—30 lei, cele de 
mijloc cu 20—25 lei, şi cele de coadă 
dela 15—20 lei. - 

Chestionar No. 2. 

Chestiunea No. 47.—Nu se mai crese 
atâtea ca mai înainte, de oarece s'au 
resirâns cu totul suhaturile, comuna 

fiind împrejmuită numai do pădurile 

Statului, cari sunt oprite de păşunat. Şi 

dacă are omul o vacă de lapte, o ţine 

priponită prin grădina casei. 

Chestionar No. 15.: 

Chestiunea No.47.—Mai puţine ca mai 

înainte vreme, prin faptul lipsei de pă- 

şune în pădurile Statului, unde se pă- 

şunau înainte, căci locuitorii n'au izla- 

zuri în deajuns. 

Chestionar Ao.. 22, 

Chestiunea No. 47.—Nu se cresc, ne- 

având izlaz, de oarece proprietarii au 

început a și le plantă cu păduri şi a 

opri păşunatul, de aceea, locuitorii sunt 

siliţi să-şi nimicească, prin vânzare, vi- 

tele, primul lor avut, ne mal având unde 

le păşună. . 

Chestionar No. 24. 

Chestiunea No. i17.—Se crese mai pu- 

ține vite ca mai înainte, din cauza lip- 

sei de nutreţ şi păşune, căci s'a oprit 

proprietatea Statului, unde le țineau lo- 

cuitorii. | 

Chestionar. No. 79. 

Chestiunea No. 47.—Nu se crese mai 

multe, ci mai puţine, din cauza lipsei 

de nutreţ. 

Chestionar o. 16. 

Chestiunea No. 80. — Răul cel mai 

mare, de care sufăr locuitorii din această 

comună, este sfrâmtorarea locurilor de 
păşune pentru vite. ă 

Părerea noastră ar fi ca Statul să dea 

voe a se păşună pădurea seculară ce 

-are în marginea satului acestei comune, 

şi aceasta cu plută, de cap de vită. 

Chestionar Ao. 21. 

Chestiunea No. 80.—Cel mai. însem- 

nat rău coste lipsa de pământ, popula- 
ţia s'a înmulţit tot pe acecaș întindere, 
izlaz de vite nu au spre a se putei o- 

cupă cu creşterea lor. Locuitorii S'ar 
puteă hrăni mai bine, numai când.Sta- 
tul ar voi să-i învoiască la pășune în
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pădure, de unde n'ar avea nici o pa- 
gubă, ci din contră, un folos pe nesim- 
ţite, şi la locuitori un folos de câştig şi 
de trai, căci ar puteă prăsi vite mai 
multe ,cu care să se poată întreţine mai 
cu înlesnire. - ” 

Chestiondr Ao. 37. 

Chestiunea No. 80.— Majoritatea locui- 
torilor sunt lipsiţi de pământ, neavând 
decât căminul casei de 5 prăjini; păşu- 
natul vitelor le lipseşte cu desăvârșire, 
învoelile la proprietar fiind grele. A- 
ceastă stare s'ar amelioră, dacă s'ar da 

| voe păşunatului vitelor în pădurea Sta- 
tului. 

Chestionar No. 46. 

Chestiunea o. 80.— Locuitorii sufăr 
foarte mult din cauza lipsei de izlazuri 
pentru păşunatul vitelor. 

„Chestionar AO. 69. 

Chestiunea No. 80.—Descreşterea în 
mod îngrozitor a vitelor din cauza o- 
pririi pădurilor Statului. 

Chestionar o. 68. 

Chestiunea No. 80—Ar fi foarte bine 
ca -vitele să fie libere a păşună la Stat, 
adică să se dea izlaz locuitorilor şi a- 
tunci numărul vitelor va creşte simţitor 
şi deci sătenii îşi vor mai îndulci traiul 
zilnic, care actualmente e de plâns. In 
legătură cu aceasta, ar fi bine să li se 
dea voe a adună lemne uscate şi crăci 
din pădurea Statului. 

Chestionar No. 75 * 

Chestiunea No. 80.— Primul rău e lipsa 
de izlazuri, din care cauză a descres- 
cut numărul vitelor şi specia lor a de-" 
generat; ar fi de dorit ca Statul să vânză 
locuitorilor terenurile necesare, din pă- 
durile ce posedă în această comună, 
conform cu legea pentru vânzarea mo- 
şiilor în loturi. 

Judeţul Argeş 

Chestionar o, 11. 

Chestiunea No. 27. Pentru vite în- 
voite, dă de nume una ocă unt; 1/, kilo 
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brânză, de fiecare oaie cu lapte, ouă şi 
pui. Pentru locuri dă de pogon: 1 pui, 
ouă, unt și muşchi, dacă au porcii nvoiţi. 

Chestionar o. 19. 

Chestiunea No.29.—Invoelile în trecut 
erau mai uşoare pentru noi, clasa 
țărănească. Se plătiă pentru păşunatul 
unei vite mari 2 lei, a unei mici 20 bani. 
In acele timpuri, sătenii fiind mult ușu- 
raţi cu învoelile, creşteau vite mai multe 
şi mai frumoase, fiind şi pășuni în dea- 
juns Pământul s'a istovit. Plata 
învoelilor s'a mărit şi sătenii au sărăcit. 

Chestionar Do. 33. 

Chestiunea No. 29.— . . .această co- 
mună, fiind ocolită de jur împrejur de 
proprietatea Statului 
ca se arendează la diferiţi arendașşi (anul 
acesta se caută în regie), iar locuitorii 
se învoese cu mare anevoinţă cu vitele 
la pășune, fiind scumpă învoiala; învo- 
iala se face prin poeni şi zăvoaie, nu 
însă și prin păduri cari sunt trecute de 
secole întregi de bătrâne. 

Chestionar A'o. 116. 

Chestiunea No. 29.—Dela: 
-1864—1866,s'au plătit5lei vechi, de vită 

1866—1876, > > 38» noi > > 

1816—1877, » > 2 o >> 

1877—1888, > > 8> > >» > 

1888—1893, » >» 4o>» > >> 
1893—1895, » > 4 > >» 

1895—1900, » » do > > > 

Fiind păşunatul permis în pădurile Sta- 
tului. 
1900—1903, s'au plătit 5,40lei noi,de vită 
1903—1906, » >» 750» > > 2 

Numai pe vară. 

Chestionar No. 51. 

Chestiunea No. 383.—Nu se ţine seamă 
de numărul de vite la un hectar de pă- 
şunat, ci pe toate le adună într'un mie 
petic, deşi plata se dă regulat de cei 
învoiţi. 

Chestionar Ao. 1. 

Chestiunea No. 47.—..... lipsa de 
islaz, de aceia: vitele s'au împuţinat. 
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Chestionar Xo. 8. 

Chestiunea No. 47.— ... Vitele s'au 

împuţinat foarte mult... oamenii n'au 
unde să le păşuneze. 

-“ Chestionar No. 7. 

Chestiunea No. 47.— . . . nu mai sunt 

locuri îndestulătoare pentru pășune. 

Chestionar No. 32. 

“ Chestiunea No.'47.-— Acum a scăzut, 

cu desăvârşire numărul vitelor, ca mai 

nainte, din cauză că Statul, prin aren- 

daşi, le-a oprit a păşună în pădure se- 

culară şi vitele, neavândce mâncă, au 

murit, în 190 şi 1905, multe de foame, 
seceta a fost mare şi agenţii silvici au 

oprit păşunarea prin ochiurile de pă- 
dure. 

Chestionar Xo. 38. 

- Chestiunea No. 47.—Ne mai fiind lo- 
curi de păşune, Statul oprind păşunatul 

în zonele pădurilor, cum eră mai nainte, 

comuna fiind înconjurată de pădurea 

Statului, vitele s'au împuţinat cu 60%/ 
ca în trecut. 

Chestionar o. 50. 

Chestiunea No. 47.—Mai înainte se 
creşteau mai multe, căci, fiind moşiile 

Statului arendate, se lăsă islaz mare, 

unde fiecare locuitor puteă a-şi învoi 
câtevă vite. Acum, moşiile s'au dat lo- 

cuitorilor şi nici nu se mai află islazuri, 

nici chiar pentru ei nu lasă, neajun- 
gându-le pentru muncă. 

Chestionar Ao 1. 

Chestiunea No. 80. — Perderea vite- 
lor care erau pentru săteni sursa prin- 

"cipală de trai, provenită din cauză că 

Eforia Spitalelor Civile nu dă liber pă- 
şunatul şi nu există islazuri, ca la Stat. 

Chestionar No. d. 

Chestiunea No. 80. — Lipsa de islaz, 
locuitorii au perdut creșterea vitelor. 

Chestionar No. 8. 

Chestiunea No. 80. — Cel mai mare 

rău este beţia; ase da voo la păşu- 

nat în proprietatea Statului, pentru în- 

buhătăţirea rasei vitelor. 

Chestionar No. 17. 

Chestiunea No. 80.—Răul din comună 

este lipsa de păşune pentru vite. 

Chestionar No. 32. 

Chestiunea No. 80. — Dela 1892 sau 

1893, de când păşunatul cu vite nu este 
liber în pădurile Statului, locuitorii au 

ajuns în sapă de lemn. Cea dintâiu a 

lor îndeletnicire este creşterea vitelor. 
Se uită în toate părţile şi nu au pe ce 

pune mâna să muncească. 

Cheslionar Po. :40. 

Chestiunea No. 80. — Ar trebui ca 

d-nii arendaşi şi proprietari să lase is- 
lazuri mai întinse pentru păşunatulvi- 

telor locuitorilor şi să .se dea şi locuri 

de hrană îndeajuns, cu condițiuni mai 

uşoare, nu cu aşă gteie împuneri. 

Chestionar No. 48. 

Chestiunea No. 80—Primul rău mai în- 

semnat este spargerea izlazului de pe 

moşia Statului, care a forțat, pe locui- 

torii limitrofi, a nu mai puteă ţine nici 
o vacă cu lapte pentru hrana lor şi co- 

piilor lor; neavând unde păşună; ar 

trebui luate măsuri să se redea izla- 
zurile locuitorilor, care, astăzi, se află 

arate de către arendaşul numitului trup 

de moșie. . 

Chestionar o. 50. 

Chestiunea No. 80.—Pământ de muncă 

mai găsesc locuitorii şi prin comunele 

vecine, dar păşuni trebue noapărat. 
Ar fi proprietăţile Statului, cu păduri 

şi poene destule în satul nostru şi to- 

tul s'ar îmbunătăţi, când ne-ar da voe 

a le păşună. Ie 

Chestionar Do. 51. 

Chestiunea No. 80.—lLipsa de locuri 

de muncă şi izlazuri de vite a adus 

pe locuitori la o mare sărăcie, n'au 

unde creşte vite cari le mai erau sin- 

gurul mijloc de vioţuire.



Chestionar Xo..60. 

Chestiunea No. 80. — Nu ne dă voe 
Eforia a păşună vitele prin păduri 
ca în trecut şi de aceea, locuitorii au 
perdut vitele. 

Chestionar No. 76. 

Chestiunea No. 80.—Ar fi de dorit ca 
[foriea Spitalelor Civile să destine 
în proprietatea ce o are în această co- 
mună, izlaz pentru vite. 

“Ohestionar No. 99. 

Chestiunea Do. 80.—Ca un rău eco- 
nomic: degenerarea rasei vitelor; ar 
trebui ca să se ia măsuri alegându-se 

"taurii de rasă tot din vitele noastre, 
cei slabi ar trebui să se castreze,. 

Creşterea albinelor a dat înapoi, ar 
trebui încurajată şi această ramură de 
bogăţie naturală, dându-se stupi siste- 
matici ca model. 
„Ca rău moral, este concubinagiul. 

Chestionar o. 108. 

Chestiunea No. 80. — Cel mai mare 
rău este că Eforia a oprit păşunatul, 
aşă că ne-a prăpăait cu totul, ne mai 
având unde ţine vitele. 

Chestionar No. 116. 

Chestiunea Do. 80.—Sătenii au sără- 
cit din cauza opririi păşunatului în pă- 
durile Statului şi scumpirea păşunatu- 
lui pentru vite. 

Chestionar Ao. 128. 

Chestiunea No.80.—In această comună, 
locuitorii au devenit săraci, neavând 
unde mai ţine vite, oprindu-se păşuna- 
tul în pădurile Statului. Ar fi bine să 
se dea voe la Stat a păşună vitele, 
pentru ca locuitorii să mai poată ţinea 
şi prăsi vite, după cum aveau până la 

_data opririi păşunatului. 

Chestionar No. 132. 

Chestiunea No. 80.—Păşunatul fiind 
oprit cu desăvârşire, creşterea vitelor 
a decăzut cu totul, care altă dată eră 
o adevărată bogăţie a locuitorilor. 

„Chestionar o. 132. 

Chestiunea No. 80.—Să se acorde li- 
berul pășunat în pădurile Statului, în 
orice condiţii ar fi impuse. 

b) Regiunea de şes. 

Judeţul Brăila 

Chestionar o. 8. 

Chesiunea No. 47.— Locuitorii acum 
cresc vite mai puţine, ca mai înainte, din 
cauza marei lipse de suhat; arendașşii 
moșiei însă, crese mai multe. 

Chestionar No. 31. 

Chestiunea Wo. 47. — Locuitorii în 
prezent crese mai puţine vite ca în tre- 
cut şi aceasta din cauza lipsei de su- 
haturi. 

Chestionar o. 82. 

- Ohestiunea Do. 47.—Se crese mult mai 
puţine ca mai înainte, din cauză: 1) că 

nu sunt imaşe statornize, 2) că imaşu- 
rile, deşi rele, dar sunt foarte scumpe 
faţă de timpurile trecute. 

Chestionar Do. 14. 

Chestiunea No. 49.—S'au micşorat, 
în mod simţitor imaşurile, s'au împuţi- 
nat oile cari produceau lâna. 

Chestionar No. 52. 

Chestiunea No. 80.—Impuţinarea vi- 
telor, din cauza lipsei de imaşuri, ne- 
având un izlaz statornic, .ci se lasă iz- 
laz pentru păşunatul vitelor din miriş- 
tele de grâu ale arendaşului, din anul 
precedent, așa că iarba, nefiind înţele- 
nită, vitele es totdeauna slabe şi nici . 
nu se înmulțesc şi în cazuri de lipsă: 
pot fi expuse mortalităţii. 

Judeţul Ialomiţa. 

Chestionar o. 59. 

Chestiunea No 29.—După anul 1889, 
au început a se scumpi moşiile, din 
cauza concurenţei arendaşilor, în aşă fel, 
că învoelile au început a se urcă din an 
în an, până în prezent, în cât s'a ajuns
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de se munceşte mai mult la arendaş 

decât la locuitor; erbăritul vitelor în 

trecut eră foarte eftin: 3—5 lei vita 
mare, păşune destulă, astăzi: 10—12 

vita mare şi păşune aproape insufici- 

entă, din cauza multei arături ce fac . 

arendaşii şi tot odată, numărul plugari- 

lor s'a urcat simţitor, prin popularea 

comunelor, din an în an, aşă că creş- 

terea vitelor de adinioară s'a redus la 
minimul, de numai cei. gospodari au 

vite: 4—6, de plugărie, ceilalţi se înto- 

vărăşese câte 2 în plug; arându-se pă- 

şunele. 

Chestionar No. 10. 

Chestiunea No. 31. — 6 lei de vita 
mare, de bivol 6 --8, de oaie 1 leu şi 

de râmători 2-—2.50, scutindu-se viţeii, 
mânjii şi purceii sugători, acestea pen- 

tru 1906; pentru trecut: dela 1864— 

1881, se plătea de oameni, ca erbărit, 

pentru vita mare 2 lei, 40 bani de oaie 
şi 80 bani de râmători. Dela 1881—1885, 

2 lei de vita mare, ca erbărit, de oaie 
80 bani şi de râmător 1 leu. Dela. 

1885—1897, 5 lei de vila mare ca er- 

bărit, 2 lei de râmător şi 80 bani de 
oaie. Dela 1897—1902, 5 lei de vita 
mare ca erbărit, de râmător ? lei şi de 

oaie 80 bani. Dela 1902-—-1904, 5 lei de 
vita mare ca erbărit, de râmător 2lei, 

şi 80 bani de oaie. In 1905, 6 lei vita 

mare, 2 lei de râmător şi 1 leu de oaie. 

Chestionar. No. 18. 

Chestiunea "No. 31. — Erbăritul în 
bani, nu-l primeşte proprietarul, ci nu- 

- mai în munci, în condiţiunile urmă- 
toare: pentru 3 pogoane islaz, munceşte 

„proprietarului 2 pogoane definitiv. 

Chestionar o. 5. 

- Chestiunea No. 80. — Invoelile între 
proprietari şi arendaşi cu locuitorii sunt 
mai rele că în timpurile vechi. Vite nu 

se mai pot creşte, nefiind islazuri. Răul 
se poate îndreptă numai atunci: când 
proprietarul sau arendaşul va lăsă un 
anumit islaz pentru păşunatul vitelor, 
în raport cu numărul locuitorilor învoiţi 
și numărul vitelor ce posedă fiecare. 

Chestionar No. 30. 

Chestiunea o. 80— ... lipsa de is- 
lazuri. 

Chestionar No. 31. 

Chestiunea XWo. 80.—vVitele se împuţi- 
nează în comună, pentru că islazul e 
spart şi arat de arendaș şi locuitorii, 
neavând unde le mai ţine, le vând. 

Judeţul Ilfov. 

Chestionar NO. 47. 

Chestiunea No. 29.— Treptat, treptat, 
învoielile s'au scumpit în paguba să- 
teanului şi se scumpesc sub ochi noştri, 
fiindcă în fiecare an se fac învoieli tot 
mai grele. Până astăzi, 18 Martie, sătenii 
din localitate n'au încă măsurate locu- 
rile în care vor semănă ovăz, fiindcă 
au stat mult la tocmeală cu arendașul 
care ridicase cu mult învoiala din anul 

trecut. Dnpă mărturisirea lor, ei ar fi 

făcut nici o semănătură la arenda, dacă 
nu i-ar supune chestia islazului. «Mai 
prăpădiţi intrăm în iarnă dacă ne în- 

voim». 

Chestionar Ao. 11... 

Chestiunea No. 47.— Atât rasa, cât şi 
numărul lor, merge degenerând. Cauza 
e lipsa de nutreţ şi de islaz pentru vi- 
tele locuitorilor, cât şi proasta îngrijire 
ce se dă vitelor. 

Chestionar Ao. 29. 

Chestiunea No. 47—Nu se mai cresc 
acum în număr mare, ci numai pe la 
căţiva locuitori, căci, nu au vacă sau 
epe; precum și la arendaşi sau proprie- 
tari, se cresc în număr mai redus. 

Chestionar No. 47. 

Chestiunea "No. 47. — Nu; vitele din 
contra se tot împuţinează .şi mai ales 

degenerează, din lipsa de îngrijire, mai 

cu deosebire n'au islaz. 

Chestionar No. 7. 

" Ohestiunea No. 80— Lipsa de păşune, 
pentru vite, din care cauză locuitorii
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aproape au rămas fără ele, ne mai voind 
arendaşii a da izlazuri pentru păşuna- 
tul vitelor, mai cu osebire pentru oi, 
din care cauza s'au împuţinat foarte 
mult; din căte-vă mii de oi ce erau în 
comună, n'au mai rămas decât vre-o 500. 

Chestionar No. 13. 

Chestiunea No. 80. — Lipsa de izlaz 
pentru vite şi nu se dă locuitorilor pă- 
mânt cât le trebue să muncească. 

Chestionar No. 17. 

Chestiunea No. 80.—Primul rău este 
că locuitorii nu dispun de izlazuri pro- 
prii pentru păşunatul vitelor. Secun- 
dul e că o parte din locuitori nu au 
de loc pământ de hrană, iar alţii nu: 
au suficient. 

Chestionar o. 52. 

Chestiunea No. 80. — Sătenii: sufăr 
de lipsa izlazurilor, din care cauză, nu 
se mai pot ocupă cu creşterea vitelor. 

Sfânta biserică nu o mai îmbrăţişează 
ca în trecut. 

Chestionar o. 53. 

Chestiunea No. 80. — Cel mai mare 
rău este lipsa de islaz. El este şi cauza 
despopulării școalei. Săteniispun: «Vine 
primăvara ? îmi vine să apuc câmpii; 
n'am unde duce vitele, n'am ce ară cu 
plugul». 

Cum satul e înconjurat de pădurile 
Statului, omeneşte ar fi dacă le-ar da 
voe să păşuneze în pădurile formate. 
Altfel, ce le folosesc conferințele, cercu- 
rilor culturale; când au mijloace, le fac 
ei, din propriul lor interes. 

In 1904, când au avut voe în pădure, 
măcar ca fost an de lipsă, dar mai toţi 
îşi procurase: care câteva oiţe, care câte 
o viţeluşă. Acum însă, 1906, le-au vândut, 
dacă n'au unde le creşte. 

Chestionar o. 54. 

Chestiunea No. 80.—Lipsa de islazuri. 
D-nii arendași, din lăcomia ce au pentru 
bani, nu mai lasă,cum se obişnniă acum 
vreo câţiva ani, islaz oamenilor, pentru 
a paște vitele, ci vreo câteva pogoane 
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şi abiă dintre pogoanele sterpe, aşă că 
săteanului nu-i mai este posibil să mai 
ţină: o vacă, o oaie; abiă îşi ţineope-. 
reche de boi sau cai prăpădiţi, pentru 
ca să-i muncească ........ învoiala.. 

Chestionar Ao. 57. 

Chestiunea No. 80. — Lipsa cu desă- 
vârşire de islazuri pentru păşunat, din. 
care cauză, au sărăcit cu toţii; dela 
600 — '700 vite de lapte ce se aflau, au 
mai rămas 40—60 vite de lapte. 

Chestionar No. 57. 

Chestiunea No. 80. — Aci, rele mo- 
rale nu sunt, întrucât sătenii sunt paş- 
nici, supuşi, religioşi ete., în concubinaj: 
sunt prea puţini, faţă cu populaţia, dar 
şi pentru acela s'au luat măsuri; răul: 
însemnat însă, în ceeace priveşte par-' 
tea materială a sătenilor, este că sunt 
absolut lipsiţi de islazuri pentru pășunat, 
din care cauză, sătenii își fac cu anevo- 
inţă arăturile, mai cu osebire cele de 
primăvară, când îşi termină nutreţurile;. 
părerea noastră ar fi în această privinţă: 
să se permită păşunatul în pădurile Sta- 
tului din apropiere, bine înţeles cu plată. 

Chestionar No. 70. 

Chestiunea o. 80. — Cele mai mari. 
rele sunt: cea mai mare parte din locui- 
tori nu au pământ şi nici nu au unde 
se învoi la arendaș, căci locurile de ară- 
tură sunt numai ca 200 hectare, pe care 
le cultivă arendaşul şi nici islazuri de vite 
nu au, deoarece lunca e arendată unor” 
lăptari din Bucureşti pe un preţ foarte 
mare şi nici Statul, de câţiva ani, nu mai! 
lasă vitele la păşune în pădure, din care. 
cauză, vitele sau împuţinat, astfel ca cea 
mai mare parte din locuitori au rămas 
de se hrănesc numai cu palmele. Suntem 
de părere ca această moşie,sau să se dea 
în loturi mici, sau să o arendeze Statul 
locuitorilor, chiar cu arenda de astăzi; 
numai atunci li s'ar puteă îmbunătăți 
soarta, iar până atunci, să li se deă voe 
să păşuneze vitele în pădurea cea mare 
a Statului, cu plată de erbărit, care cre- 
dem că nu ar aduce nici o vătămare, 
ci din contră folos Statului. 
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Chestionar Ho. 75. 

Chestiunea No. 80.—Lipsa de islazuri - 

şi scumpirea pământului este o piedică 

care împuţinează numărul vitelor şi ca- 

litatea lor. 
Invoelile agricole actuale sunt o sar- 

cină care împedică desvoltarea mate- 

rială a sătenilor. 
Poziţiunea localităţii, în apropiere de 

baltă şi ape infecțioase, o fac insalubră, 

fiind bântuită veşnic de friguri şi mai 

adesea de febră tifoidă. Sătenii, sub ra- 

portul moral şi ordinea publică, nu lasă 

nimic de dorit. 

Chestionar Xo. 82. 

Chestiunea No. 80.—In primul rând, 

învoelile agricole fiind prea scumpe, al 

doilea lipsa de islaz pentru creşterea 

şi îmbunătăţirea rasei vitelor, care a 

degenerat şi scăzut cu desăvărşire. 

Chestionar No. 107. 

Chestiunea No. 80. — A nu se mai 

permite stabilirea în comunele rurale 

- străinilor, mai cu osebire greci, care spe- 

culează pe ţăran în mod simţitor, ţă- 

ranul nostru fiind sincer; străinul prin 

bani îl speculează cu delicateţă, până 

când vede că nu mai poate luă nimic 

dela el. Prin gări să nu mai fie liberi 

străinii de a face pe samsarul de cereale. 

“Plugarii din această comună nu mai au 

nici vacă cu lapte, pot să zice: din 500 

familii, nu ştiu dacă se găsește la jumă- 

tate, dar nici atât; după statistica noa- 
stră, sunt în toată comuna 130 vaci; 

scoțându-se ale arendaşului şi proprie- 

„ tarului, în număr de 52, astfel că ale. 
plugarilor adică la 500 famili,sunt 78 vaci; 
fiindcă nu au unde să le pască; aren- 

'dașul moşiei, grec, nu a voit să învo- 

iască nici un locuitor din sat. 

Chestionar Xo. 108. 

Chestiunea No. 30. — Din relele cele 

mai de căpetenie în localitate, sunt: în- 

voelile agricole care din an în an devin 

mai împovărătoare, de asemenea şi lipsa 

de islaz, care zilnic se strâmtorează, 

transformându-se în locuri de cultură; 

au împuţinatfoarte mult numărul vitelor, 

iar cele. existente sunt într'o stare cu 

totul deplorabilă. | 

Judeţul Vlaşca. 

Chestionar To. 62. 

Chestiunea No. 23.—Pe pătrimea mo- 

şiei statului . . . arendată dlui, . . 

„.. de nație elenă, locuitorii au urmă- 

toarea învoială: 1 se dă omului 8 po- 

goane, din care ia dijmă 1 din 10 şi mai 

face următoarele munci: 

5 pogoane de grâu muncite definitiv 

şi duse la magazie; 
4 pogoane de porumb muncite dofi- 

nitiv şi duse la pătul; 

5 zile cu carul; 
5 >» > mâinile; 

4 chilo de povară, duse la Giurgiu 

(60 kilometri). 
9 D. D. 1. pentru pândărit; 
4 găini, 10 ouă, 
6 lei pentru părechea de vite, ca er- 

bărit, dar fără ca să aibă islaz, după 

cum s'a constatat pe 1905, în urma de- 

legaţiunei ce onor. Minister a dat Băncei 

locale. 

Chestionar No. 63. 

Chestiunea No. 47. — Creşterea vite- 

lor în această comună a descrescut în 

mod destul de simţitor; descreşterea 

nu pare însă a se opri, ci mergo tot 

mai înainte; cauza este restrângerea 

islazurilor. 

Chestionar No. 1. 

- Ohestiunea No. 80.— Se observă re- 

lele mai însemnate, după cum urmează: 

1. Lipsa deislaz pentru păşunatul vi- 

telor, din care cauză, vitele s'au împu- 

ţinat foarte mult, aşă că sătenii deabiă 

îşi întreţin vitele de muncă. 
“ Invoiala agricolă este prea împovă- 

rătoare sătenilor. - E 

Chestionar No. 3. 

Chestiunea No. 80. — Locuitorii su- 

făr de lipsa îslazului care îi duce în 

cea mai mare mizerie, fiind siliţi a-și 

vinde vitele, atât cele mici cât şi pe cele 

mari ; am fi- de părere spre curmarea 

acestui rău, a li so da voie dea pă-
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şună în pădurile Statului mai mari de 
10 ani, până la recoltarea grâului. 

Chestionar No. 10. 

Chestiunea No. 80. — Invoelile agri- 
cole ridicate şi lipsa de islaz pentru 
vite. 

Chestiona” No. 25. 

Chestiunea No. 80.— Locuitorii nu au 
pământ pentru muncă suficient şi is- 
laz pentru întreţinerea vitelor. Ar fi bine 
ca să se dea voie pentru păşunatul 
vitelor în pădurile mai mari de 10 ani, 
unde în prezent nu-e voie. | 

Chestionar Wo, 31. 

Chestiunea o. 80. — Cel mai mare 
rău este lipsa ds islaz, din care cauză, 
nu numai că s'au împuţinat vitele, dar 
prea puţini lucuitorii mai au câte o 
vacă cu lapte. 

_ Chestionar „AVo. 93, | 

Chestiunea o. 30. — Răul, de care 
sufăr toţi locuitorii acestei comune, 
este că n'au islaz pentru creşterea şi 
înmulţirea vitelor, asemenea .grelele 
învoeli ce suportă. 

Chestionar No. 48. 

Chestiunea No. $0. —- Răul cel mai 
mare provine din cauză că n'au nicio 
palmă de islaz; din care cauză nu pot 
ține toţi vite de lapte şi, care are câte o 
vacă, cu mare greutate o ţin pe acasă, 
căci Statul nu permite păşunarea în 
pădure, deși locuitorii ar plăti cu plă- 
cere orice plată ]i s'ar impune. 

Chestionar No. 65 

Chestiunea No. 80. — Răul cel mai 
însemnat este împuţinarea vitelor, din: 
cauza lipsei de islaz şi locuitorii sunt 
foarte trişti că nu li se lasă liber pă- 
şunatul în pădurea Statului mai mare 
de 10 ani. o 

Chestionar No. 81. 

“ Chestiunea No. 80. — Disecrdia, ge- 
lozia de bunul altuia, mizeria din cauza 

degenerărei : vitelor de hrană, ne mai 
având locuri de păşunat; ar necesită 
islazuri, vite de reproducție ete. 

J udețul Teleorman. 

Chestionar No. 8. 

Chestiunea No. 47.— Nu, Gin contră, 
creşterea vitelor degenerează, de oarece 
izlazurile nu sunt suficiente cu .întin- 
derea actuală. 

Chestionar No. 70. 

Chestiunea No. 47. — Astăzi se crese 
mai puține, vit: ca în trecut, locuitorii : 
numai au decât vite pentru munca câm- 
pului. | 

Sunt puţine oi; porci nu mai sunt 
nici câte unul de fiecare locuitor cap 
de familie. 

Chestionar No 107. 

Chestiunea No. 47.— In prezent, se 
crese numai de proprietar, iar locui- 
torii, abiă ţin câte o capră, câte 1—2 
râmători, şi dela 3—5—10 oi. 

Chestionar No. 3. 

Chestiunea No. 30. — 1) Camătă de- 
ghizată şi care nu se poate află, din 
cauză că însuşi cel speculat evită de 
a arătă adevărul. 2) Lipsa de izlaz su- 
ficient, care nu s'ar puteă îndreptă de 
cât prin cultura mai întinsă a plante- 
lor îuragere şi a se fixă, prin lege spe: 
cială, întinderea de izlaz pe care marii 
proprietari să o destine în moşia lor, 
proporţional cu întinderea moșiei şi: 
cu numărul vitelor, pentru care per- 
cepe ţăranului erbărit. 3) Nepermiterea 
adunărilor în cârciumi, căci prin adu- 
narea la cârciumă, se nasc diferite cer- 
turi, din care derivă bătăile, crimele, 
instinctul de răzbunare: (punerea de 
toc, furturi de vite, devastări de holde), 
Şi distrugerea materială a ţăranului 
prin el însuși. | 

Deci răul se poate înlătură prin mo- 
nopolizarea băuturilor, şi nepermiterea 
adunărilor la cârciumă. 

Chestionar o. 3. 

Chestiunea No. 80. — Izlaz nu au lo- 
cuitorii din cauză că pământurile daţe
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prin legea rurală din 1864, nefiind -mă- 
surate personal, ci date în indiviziune. 
Săracii n'au luat dreptul lor, iar ra- 
pacii au apucat mai mult; spre a re- 
mediă, urmează ca guvernul să facă o 
lege care să dispună să se măsoare fie- 
căruia porţiunea, plătind inginerului, 
prin perceptorul fiscal, taxa pe hectar 
fixată prin 'lege, alegându-se şi loc de 
izlaz. a 

„Chestionar No. 14. 

Chestiunea No. 80.— Este mare do- 
rință. A se mai uşură învoelile agricole 
şi a se destină izlazuri de păşunat. 

Chestionar Vo. 18. 

Chestiunea No. 80. — Este lipsa de 
izlaz pentru păşune. In al doilea rând 
este nesupunerea locuitorilor la lucra- 
rea prestaţiilor, din care cauză șose- 
lele sunt foarte proaste, rău care n'a 
provenit decât din păsuirea tuturor 
d-lor primari care s'au succedat. 

Chestionar No. 19. 

Chestiunea No. 80. — Sătenii, în ma- 
joritate,trăesc foarte greu, din cauză că 
vitele, care altă dată le înlesneau traiul, 
aproape au dispărut. Păstorie numai e- 
xistă. Lucrul se explică prin dispariţia 

izlazurilor, e de regretat dacă s'ar perde 
oile, care alcătuesc întreaga îmbrăcă- 
minte a casii ţăranului. Ar fi de dorit 
ca să seia măsuri ca proprietarii şi aren- 
daşii să numai fie lăsaţi a face învoeli 

după plac, săteanul fiind nevoit a su- 
portă toate greutăţile numai să-și ţină 
existenţa. 

Chestionar No. 25. 

Chestiunea No. 80.— Nu sunt altele 
mai rele ca lipsa de izlaz de păşunat 
vitele, din care cauză, numărul anima- 
lelor descreşte. . 

Chestionar No. 41. 

Chestiunea No. 80. — Relele mai în- 
semnate în comună sunt: învoelile cu 
arendaşul sunt foarte împovărătoare 
şi izlazul este insuficient, faţă cu nu- 

mărul vitelor mari şi mici ce po- 
sedă. această comună, fiindcă s'a arat 
mai tot de arendaş; părerile noastre 
ar fi ca să se dea izlaz suficient pen- 
tru vite. . . 

Ohestionan No. 59. 

Chestiunea No. 80.—Lipsa de izlaz, din 
care cauză vitele, de toate speciele, a- 
proape au dispărut.. 

Chestionar Do. 106. 

Chestiunea No. 80.—Relele care bân- 
tue această comună sunt: 1) învoiala 
sătenilor cu arendaşul este foarte grea 
şi asupritoare, încărcându:i la socoteală 
2) Lipsa foarte mare de izlazuri pen- 
tru' vite. 

Judeţul Olt. 

Chestionar No. 18, 

Chestiunea No. 23.—Invoelile agri- 
cole, obicinuite aci în.timpul de faţă, 
între arendaş şi ţăran, sunt: de fie- 
care vită mare 2 lei şi de cea mă- 
runtă 50 bani, o litră de brânză de 
fiecare mânzare, dacă se face, 1 leu de 
porc, câte o zi de lucru cu căruţa cu 
boi şi fără boi, o zi de lueru cu mâinile 
fără plată; erbăritul să se achite în 
muncă, socotită ziua cu carul şi boi lei 
trei, ziua cu mâinile lei unul, pogonul 
arat şi semănat lei 5, seceratul lei 5, 
ogorul patru, rărițatul lei 2. Meii se 
vor socoti 2 unul, şi doi boi se vor 
scuti de erbărit. 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea No. 47.—Nu se crese de- 
cât foarte puţine vite în prezent, pe când 
în trecut, creşterea vitelor eră ocupa- 
ţiunea de căpetenie a întregei popo- 
rimi din localitate. 

Chestionar No. 87, 

Chestiunea No. 48— Locuitorii se în- 
deletnicese aproape numai cu munca 
câmpului, de oarece, din pricina strâm- 
torirei izlazurilor, creşterea vitelor a 
scăzut simţitor. o 

14
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- Chestionar No. 3. 

Chestiunea Xo. 80. — Locuitorii su- 
făr mai mult de izlazuri de vite. 

Chestionar No. 24. 

Chestiunea AWo.80.— Relele însemnate 
în comună sunt: lipsa izlazurilor, din 
care cauză, locuitorii aproape nu mai 
au vite de hrană, ar fi bine ca pe vii- 
tor proprietarii să lase izlazuri pentru 
hrana vitelor. Invoelile agricole sunt 
prea grele pentru locuitori, şi aceasta 
din cauză că unii locuitori nu posedă 
pământ. 

Chestionar No. 27. 

Chestiunea No. 80.—Relele cele mai 
însemnate sunt: nu se lasă izlaz de 
păşune pentru vite; proprietarii şi aren- 
daşii nu vor să facă acte cu locuitorii,de 
învoeli agricole, ci le ia munca cum vor. 

Chestionar Ho. 28. 

Chestiunea No. 80—hRelele în comună 
sunt: Nu se lasă izlaz pentru vite, din 
care cauză, numărul vitelor a scăzut. 

Ch estiondr No. 86. 

Chestiunea No. 80—Impuţinarea vi- 
telor şi părăsitul creşterei lor, din cauză 
că mau izlazuri, de vreme ce Statul a 
oprit păşunatul în pădure. 

Judeţul Vâlcea. 

Chestionar No. 79 

Chestiunea No. 23—Invoelile agricole 
sunt astfel: pășunatul vitelor mari, 4 
zile de lucru pe an, celelalte mici (0i), 
2 zile, 3zile, peste tot, numite de învoială, 
peste aceasta se mai dau şi 3 pui de 
găină. La fiecare pogon ce se cultivă 
de locuitori în folosul lor, mai dau pe 
lânga: altele, arătate la art. 21, şi 2 zile 
de lucru şi un pui. Cine coseşte fânețe, 
ia a treia parte. Dacă iau locuitorii sur- 
cele uscate, picate, fac 12 zile de lucru 
pe an. Cinci pruni se pun de fiecare, 
în ogrăzile proprietăţii. 

Chestionar Alo. 68. 

„Chestiunea Io. 47.—Cu mult mai pu- 
ține, nici 10%, nu mai sunt din ce erau 

mai înainte, fiindcă nu mai sunt isla- 

zuri, căci locuitorii le-au întors şi le-au 

semănat. 

Chestionar No. 3. 

Chestiunea No. 80.—Răul cel mai în- 

semnat este că, oprindu-se păşunatul 

în pădurile Statului, s'a împuţinat cre- 

şterea vitelor, plus că oamenii, cea mai 

mare parte, sunt supuși judecății, pen- 

tru delicte silvice. 

_ Chestionar No. 19. 

Chestiunea No. 80. — Inainte, sătenii 

se ocupau mult cu creşterea vitelor, 

comuna fiind la munte şi fiindcă aveau 

destul islaz de păşune în pădurea Sta- 

tului, acum însă, nefiind voie a intro- 

duce vitele în pădure şi deci, neavând 

islaz de păşune, sătenii au fost nevoiţi 

-să nu se mai ocupe cu creşterea vitelor; 

din această cauză, trăiesc într'o mizerie 

de nedescris. 

Chestionar o. 41. 

Chestiunea No. 80.— De când s'a o- 

prit păşunatul vitelor prin pădurea Sta- 

tului, locuitorii nu mai pot creşte vite 

mari şi mărunte, din cauza lipsei locu- 

rilor de păşune; ar fi de dorit să se 

dea voie în anumite locuri, prin pădu- 

rile mari ale Statului, a se păşună poe- 

nile. 

Chestionar No. 58. 

Chestiunea No. 80.— Nevoia cea mai 

mare se simte de islaz de vite, căci a- 

proape au dispărut islazurile şi de aceea 

Sau împuţinat vitele, încât, aproape 

oamenii să nu mai poată să-şi facă ară- 

turile; şi acest rău s'ar putea îndreptă, 

dacă autorităţile ar luă măsuri și ar 

obligă pe proprietari să lase din pro- 

prietăţile lor islazuri, trebuitoare pen- 

tru săteni. | , 

Se mai simte nevoe ca Statul să dis- 

tribue sătenilor sămânţa de lucernă şi 

trifoi, garantată (fără cucută), pe care 

sămânță, să o plătească sătenii la pri- 

mărie, 

Chestionar No. 66. 

Chestiunea No. 80.—Afară de învoiala 

de 4,50 lei de vita mare, 1 leu. de vita
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mică, sătenii mai sunt obligaţi a face 
arendaşului şi un transport cu carul, 
de 3 zile, iar cine n'are boi şi car, să-i 
facă 5 zile, fie că araveă numai o vacă, 
fie că ar aveă mai multe, şi pe urmă, 
izlaz nu le dă de ajuns, din care cauză, 
cea mai mare parte din oameni şi-au 
vândut vitele şi n'au să dea o lingură 
de lapte sărmanilor copii. 

Ar fi bine, dacă li s'ar vinde moşia, 
în loturi mici. Numai în acest-chip ar 
scăpă de mizeria ce-i apasă. 

Chestionar o. 96. 

Chestiunea No. 30. — Mare lipsă de 
izlaz ; în lunile Iunie şi Iulie, vitele a- 
proape mor de foame. 

Chestionar No. 188. 

Chestiunea No. $0.— Comuna sufere 
de izlazuri pentru vite şi de lemne, de 
oarece acestea aparţin Statului; căci 
mulţi erau înainte clăcași, iar după de- 
limitare, au luat parte din ei pământ 
pentru cultură, lipsindu-le izlazurile 
pentru vite. . 

Ar fi de dorit a se da voie, în pădu- 
rile Statului, la pășunat. 

Judeţul Gorj. 

Chestionar No. 10. 

Chestiunea No. 47.—-Nu se crese, fiind 
invoelile grele. 

' Chestionar No. 19. 

Chestiunea No.47.—In raport cu trecu- 
tul, vite sunt foarte puţine, din cauza 
lipsei de pășunat. 

Chestionar Xo. 4. 

Chestiunea No. 80—1) Lipsa izlazu- 
rilor; din care cauză, sătenii cei mai mulţi 
m'au vuci de lapte, oi pentru lână şi 

“porei; ar îi de dorit ca printr'o lege, 
să se oblige proprietarii a lăsă nearată 
o parte din moşiile lor, pentru izlaz. 2) 
Lipsa absolută a industriilor şi meşte- 
şugurilor pentru săteni. 

Chestionar o. 5. 

 Ohicstiunea o, 80.—1) Proprietatea 
rurală, a locuitorilor, este prea mult eva- 

luată în raport cu calitate şi întinderea 
terenului;deci, impozitul este într'o mare 
disproporţie cu venitul. 2) Nici locuitorii, 
nici proprietarii, n'au izlazuri pentru 
vite. Nu numai că rasa vitelor nu se 
poate îmbunătăţi, dar această avuţie 
este gata a. dispare, dacă guvernele 
nu vor stabili mai curând, în această 
privinţă, un acord între ţărani şi pro- 
prietar. NE 

Chestionar No. 6. 

Chestiunea No. 80. — Neîmpărţirea iz- 
lazurilor date clăcaşilor dela 1864, între 
ei; se simte mare necesitate de un ingi- 
ner, pentru împărţirea acestui izlaz, căci 
numai atunci s'ar puteă stârpi marile 
neînţelegeri dintre locuitori. 

Chestionar No. 23. 

Chestiunea No. 80—Lipsa absolută 
de izlaz, din care cauză, locuitorii au îm- 
puţinat vitele, una dintre cele mai mari 
resurse din care sătenii trăgeau foloase 
însemnate şi fără multă muncă; ar fi 
de dorit ca înaltul guvern să permită 
pășunarea în pădurile Statului, cum şi 
transformarea în terenuri de izlaz a 
locurilor din împrejurul pădurilor. 

Clestionar No. 68. 

Chestiunea No. 80. — Lipsa de izlaz 
pentru creşterea vitelor. Ar fi de dorit 
ca Statul să dea voe, cu plată, a se face 
păşunatul vitelor în. pădurile din a- 
ceastă comună. 

Chestionar Wo. 119. 

Chestiunea No. 80— Lipsa de pășunat, 
care a redus numărul vitelor de muncă 
și hrană, cum şi pentru îmbrăcămintea 
oamenilor; rele care'nu se vor puteă în- 
dreptă decât numai atunci când s'ar da 
drept de păşunat în pădurea Statului. 

| Chestionar No. 124. 

Chestiunea No. 80.—Locuitorii nu au 
îndestul izlaz pentru păşunat vitele, ar 
fi de trebuinţă ca Statul să învoească 
vitele în pădurile bătrâne; din cauza 
lipsei de izlaz, se împuţinează vitele,
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care în localitate sunt principalul venit 
al locuitorilor, ca localitate de munte. 

Chestionar No. 131. 

Chestiunea o. 80.— Pădurea Statului 
care e seculară şi rezerva Statului aren- 
dată, find lăsate de păşunare, ar a- 
duce locuitorilor îmbunătăţire, prin în- 
mulţirea vitelor. Statul ca şi locuitorii 
ar aveă întreit câştig. 

Judeţul Mehedinți. 

Chestionar No. 84. 

Chestiunea No. 47.—Vite nu se cresc 
mai multe acum decât inainte, de oarece 
nu -sunt islazuri suficiente pentru vite, 
oameni fac mai multă muncă ca înainte. 

Chestionar Xo.. 21. 

Chestiunea No. 80. — Relele mai în- 
semnate sunt: de fapt nu este o legiuire 
asupra învoelilor agricole, micşorarea 
islazurilor, cauză care a împuţinat sim- 
țitor creşterea vitelor; locuitorii nu 
sunt uniţi în tovărăşii spre a-și vinde 
în comun productele, căpătând astfel 
un preț mai mare şi altele. 

Chestionar Do. 64, 

Chestiunea Wo. 80. — Relele mai în- 
semnate sunt: perderea islazurilor pen- 
tru vite şi grelele învoeli ale sătenilor 
cu proprietarii. Părerile ce le avem 
sunt: A se stabili printr'o lege învoeli 
mai potrivite între săteni și proprie- 
tari: sătenii să aibă loc îndeajuns pen- 
tru muncă, iar locurile date după le- 
gea rurală ca islaz, şi făcute, să se res- 
pecte, conform legei de împroprietă- 
rire, căci numai în aşă mods'ar putea 
întreţine mai bine şi înmulţi rasa ani- 
malelor care actualmente este cu totul 
degenerată. 

Chestionar Ao. 117. 

Chestiunea No.80.— Cele mai însem- 
nate rele în comună sunt: greutăţile 
cu învoelile arendaşilor pe care nu le 
mai pot suportă, căci în timpul secera- 
tului pogoanelor la arendaşi, mare sumă 
de copii -se prăpădesc din cauza obo- 

selei mamelor lor; locuitorii sunt lipsiţi 
cu totul de mijloace de traiu, ne având 
spațiu deajuns pentru cultură, căci cea 
mai mare parte din întinderea moșiei 
acestei comune se munceşte de locui- 
tori pentru arendaşi; asemenea sunt lip- 
siţi locuitorii de păşunat pentru vite, 
neavând islaz. 

Chestionar Io. 127. 

Chestiunea No. 80.—Se observă dege- 
nerarea rasei animalelor de muncă 
şi a vacelor de lapte, cauzele: lipsa de 
islazuri suficiente, lipsa de nutreţ pen- 
tru iarnă şi lipsa de cunoştinţă pentru 
creşterea lor. | 

Mijloacele de îndreptare: menţinerea 
şi chiar mărirea islazurilor actuale şi 
intervenţia Statului întru tot ce pri- 
veşte înbunătăţirea rasei animalelor. 

Chestionar No. 139. 

Chestiunea. No. 80. — Statul are în 
apropiere pădurea 
la: depărtare de comună de 2 km;; 
dacă s'ar permite păşunatul în pădure, 
vitele locuitorilor ar fi mai bune, oile 
ar da lână frumoasă şi multă, mieii ar 
ieşi buni, vitele trăgătoare asemenea 
nu ar suferi de înţepăturile foamei. 

NB. Statul, dând permisie la păşunat 
în pădure, cum sunt comune care au 
mare lipsă de nutreţ, ar încasă .peste 
20.000 lei anual şi numai pe 2 luni. 

. . . . . . . . e. 

Chestionar No. 154. 

Chestiunea Wo. 80 —Rele mai insem- 
nate sunt: lipsa de păşune pentru vite. 
Dacă s'ar da voie a se păşună: vitele 
în pădurea Statului, chiar în cele bă- 
trâne, în schimbul unei plăţi, starea 
sătenilor sar îndreptă. Bunurile Statu- 
lui, rămase nevândute, să nu se mai 
arendeze arendaşilor cari ne spoliază, 
ci să se arendeze sătenilor care le vor 
plăti chiar şi mai bine decât arendaşii 
şi mai sigur. 

b) Regiunea, de șes. 

| Judeţul Dolj. 

Chestionar No. 25. 

Chestiunea No. 29. — Până la 1887, 
nu existau acte de învoeli, condiţiunile
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se păstrau numai verbal între învoiţi şi 
proprietar, revenind prin: aceasta la o- 
biceiul pământului. Dela 1887 până la 
1890, 3 zile de vita mare; două vite 
mici la una zi şi dijma din locuri de 
muncă: din trei, una, iar dela 1890 până 
în prezent, 4—5 zile de vita mare, una 
zi de vita măruntă, de un râmător 2 
zile, 2 zile la pogonul cultivat pe seama 
muncitorului şi dijma: din trei, una, plus 
câte un pui sau 2, de găină, la pogon. 
Pentru vitele trăgace, să are, semene 
şi grăpeze, un pogon şi jumătate, de 
fiecare păreche. : 

Chestionar No. 89. 

Chestiunea No. 29. — Iar azi, sunt 
foarte grele învoelile şi este lipsă mare 
şi de izlaz de păşune în moşii, fiind a- 
rat de arendaş sau proprietari şi se 
plăteşte 5 zile cu mâinile de o vită 
mare, erbărit; 5 vite mici socotite o 
vită mare. 

Chestionar No. 91. 

Chestiunea No. 48.—Nu au alte ocupa- 
țiuni decât munca câmpului; anul acesta, 
vre-o 10 locuitori au cumpărat oi pen- 
tru a face lăptărie, ar puteă face negoţ 
cu creşterea vitelor, dar n'au izlaz pen- 
tru păşunatul lor. - 

Chestionar No. da, 

Chestiunea No. 80. —Nefiind izlazuri 
suficiente pentru pășune. creşterea vi- 
telor merge descrescând; o parte din 
locuitori, neavând de loc pământ de 
muncă şi locuri de case, trăese în mare 

„suferinţă; pentru îndreptarea răului, 
suntem de părere ca arendaşii să fie 
obligaţi a lăsă izlaz îndestul pentru vi- 

„ tele învoite, iar locuitorilor fără pământ, 
să li se dea din moșiile Statului. 

| Chestionar No. 66. 

Chestiunea Xo. 90.—Răul mai însem- 
nat este lipsa de izlazuri. 

Chestionar No. 67. 

Chestiunea No. 80. — Răul cel mai 
mare este lipsa de izlazuri pentru pă- 
şunatul vitelor, care a provenit din 

cauza nerespectării legilor de împro- 
prietărire şi abuzul făcut de inginerii 
care au parcelat izlazurile sătenilor. Ar 
fi bine să se ia măsuri să se lase pen- 
tru păşunat toate terenurile date după 
diferite legi ca izlazuri. 

Chestionar Ho. 94. 

Chestiunea o. 80. — Sătenii sunt 
foarte săraci. Ar trebui să se regle- 
menteze maximul tocmelilor agricole, 
dânduse la fiecare locuitor 1/, h. a. pen- 
tru fânețe artificiale, căci vitele—bogăţia 
lor—vor dispare încurând, din lipsa de 
nutreţ. 

Chestionar No. 110. 

Chestiunea o. 80. — Cel mai mare 
rău este lipsa de păşune pentru vite, 
fiindcă izlazurile după această moşie 
care este a Statului, s'au arat; rău care 

„nu se poate îndreptă decât dându-se 
voe a se păşună în plantaţia Statului 
şi obligându-se arendaşul a lăsă ne a- 
rat izlazul de acum 10 ani. 

Chestionar No. 129, 

- Chestiunea o. 30. — Sarcinile grele, 
puse de arendaşi asupra locuitorilor şi 
lipsa deizlazuri pentru păşunatul vitelor. 

Chestionar Ao. 143, 

Chestiunea No. 80.—Vitele, din lipsa 
de păşune, fiind aproape să dispară, ar 
fi bine să se admită pășunatul în pă- 
durile Statului, din localitate. 

Chestionar o. 152, 

Chestiunea No. 80.— Sunt foarte îm- 
povăraţi, locuitorii din această comună, 
cu munci agricole. Vitele lor sufâr din 
cauză că nu au islaz pentru pășune; 
din care cauză, vitele s'au împuţinat, 
încât nu au cu ce să se mai servească 
la munci agricole. 

Județul Romanați. 

Chestionar No. 21. 

Chestiunea o. 80. — Lipsa de izla- 
zuri întinse, ceeace opreşte creșterea 
vitelor.
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Chestionar No. 39. 

„ Chestiunea No. 80. — Relele mai în- 
semnate din această comună sunt: lipsa 
de izlazuri, din care cauză s'au îm- 
puţinat vitele, singura speranţă a o- 
mului. 

Chestionar Po. 45. 

Chestiunea No. 80. — Munca se iace 
greu şi rău, din cauza vitelor nevoiaşe. 
„Vite bune nu putem ţine, din cauza fu- 
rilor. Legea se execută rău de autori. 
tăţile superioare în ce priveşte făcătorii 
de rele căci le dă drumul spre a se 
judecă pe din afară, în schimbul unei 
garanţii. Este rău acest procedeu, pen- 
tru că făptuitorul, în acest timp (căt 
e liber), săvârşeşte cât mai multe fapte, 
pentru a câştigă bani să dea advoca- 
ților, ca să fie achitaţi. Ar trebui ca cel 
prins vinovat, sigur, şi mai cu seamă 
cei ce voiesc a pune garanţie, să steă 
închişi până la definitiva judecare și 
întreţinerea să-i privească tot pe «ei, 
căci au parale; contrar n'ar depune 
garanţie. 

Şi ar trebui ca pedeapsa lor să fie 
cea mai mare (în cel mai mare grad). 

Chestionar Wo. 49. 

Chestiunea No. 47.— Vite mari nu se 
" mai prăsesc în această comună, din 
cauza lipsei de imaşuri. 

__ Ble, pentru muncă, se cumpără din 
regiunea deluroasă și muntoasă. 

Chestionar No. 95. 

Chestiunea No.47.—Vitele s'au împu- 
ținat din cauza izlazurilor; acuma 25 
ani se găsiau în comună 10.000 oi, pe 
când azi nu se află decât 400—500. . 

DOBROGEA 

Judeţul Tulcea. 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea No. 47.— Acum vreo12—20 
ani, în comuna noastră se creșteau cele 
mai multe vite, dar acum merg descres- 
când, din cauză că şeful silvic, în fie- 
care an, opreşte păşunatul vitelor în 
pădurile Statului. 

Chestionar No. 17. 

Chestiunea No. 47. — Fiecare sătean 
îşi creşte număru! de vite absolut ne- 
cesar numai pentru muncă, care variază 
numai după terenul de cultură ce are. 
Sub guvernulotoman se creșteau multe 
vite aci. 

Chestionar XWo. 7. 

Chestiunea o. +17. — In această co- 
mună, pe timpuri, cultura vitelor eră de 
mare importanţă. Inainte erau 20,000 oi, 
astăzi numai 4000 oi, înainte 300 bivoli, 
azi nu mai e nici unul; înainte 1000 vaci, 
azi sunt 400—500 vaci. 

Chestionar No. 7. 

Chestiunea. No. 80.— Locuitorii, fiind 
plugari, au nevoe de vite bune de muncă. 
Viie bune nu pot aveă din cauza lip- 

'sei de nutreţ. Locuitorilor li s'a vorbit 
a-şi procură sămânță de lucernă, trifoi, 
pentru nutreţ, dar nu vor să-şi cum- 
pere. Ar fi bine ca Statul să distribue 
locuitorilor sămânţa plantelor de nu- 
treţ, căci cu o bogată stare de nutreţ, 
se vor puteă creşte şi vitele cu mai 
multă îngrijire, ca acest sat să poată 
aveă vite numeroase, ca în trecut. 

Chestionar Do. 29... 

Chestiunea No. 80.— In primul rând; 
locuitorii vechi nu au pășunat pentru 

"vite. Statul are loc disponibil şi ar pu- 
teă să delimiteze în acest scop. | 

Locuitorii vechi nu au pămât de hrană. 

Chestionar No. 23. 

Chestiunea No. 80.--Unul din relele 
cele mai însemnate constă în faptul că, 
îaţă de numărul cel mare de vite ce 
posedă locuitorii, izlazul ce-l au ei şi 
comuna este absolut insuficient. Dacă 
până în prezent s'a menţinut numărul 
de vite, este că Statul permiteă pășuna- 
tul în păduri, azi însă, refurându-se o 
asemenea învoeală, locuitorii sunt ex- 
puşi a le vinde. Remediarea răului con- 
stă în permiterea păşunatului ca mai 
înainte, pe locurile goale ale Statului, 
cât și prin pădure.
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Judeţul Constanţa. 

"Chestionar No. 71. 

Chestiunea No. 29.—In anul 1879-1880, 
„nu s'a plătit erbăritul; dela 1881 până 

la 1886, se plăteă la Stat 1 leu de vită 
mare şi 50 bani de oae; dela 1887 până 
la 1900, s'a plătit câte un leu, bani 
50, de vită mare şi 60 bani de oae, tot 
la Stat; dela 1901 la 1903, s'a plătit er- 
băritul câte 2 la 2,50 de vită mare şi 
30 bani de oae; iar dela 1903 până în 
prezent, costul erbăritului, la o vită mare, 
este de 7 lei şi de oae 1 leu bani 50. 

Chestionar No. 27. 

Chestiunea No. 47. — Se crese mai 
puţine vite ca înainte de locuitorii co- 
munei. Aceasta, din cauza lipsei de pă- 
mânt pentru pășune, fiindcă fac plugărie 
întinsă. | 

, Chestionar o. 56. 

Chestiunea No. 47.—Nu se cresc, căci 
"s'au împuţinat imaşurile; acum 15 ani, în 
„comună erau 25.000 oi şi multe herghelii 

şi tamazlâcuri, însă acum au scăzut la 
9.000 oi şi puţine vite cornute şi her- 
ghelii; acestea, în timpul verei,se tran- 
sportă în balta Dunărei. - 

Chestionar o. 21. 

Chestiunea No. 80.—..... IV. Lipsa 
pentru păşunatul vitelor, al căror număr 
scade considerabil pe motivul că n'au 
imaşuri şi că prea se plăteşte mult. 

Chestionar Alo. 29. 

Chestiunea Wo. 80.— 1) Vitele locui- 
torilor sunt lipsite de păşune, comuna 
fiind înconjurată de pădurile Statului 
care nu permite învoirea la pășune, ivin- 

„_du-se dese delicte silvice. 
2) Parte din locuitori sunt lipsiţi de 

pământ, din care cauză mulţi sunt foarte 
săraci. 

Chestionar Do. 29. 

Chestiunea Wo. 80.— In sat nu avem 
loc de pășunat, din cauză că s'au dat pă- 
mânturi veteranilor şi însurăţeilor până 
în vatra satului. 

Chestionar ATo. 31. 

Chestiunea IVo.8U—Creşterea vitelor 
scade din cauza islazurilor.
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D) Exploatarea pădurilor, viticultura, pomicultura. 
a) Exploatarea pădurilor. Se constată că o mare parte din averea 

moșnenească a fost înstrăinată și că exploatarea pădurilor, de către socie- 
tăți forestiere, e în mare progres. In câtevă judeţe de munte; .moşnenii 
şi-au înstrăinat cu totul avutul lor. | 

Pe de altă parte, cu cât societăţile de exploatarea în mare a păd - 
rilor s'au înmulţit, cu atât a scăzut şi industria lemnului la săteni, care 
nu mai au posibilitatea de a-și procură materialul trebuineios. | 

In general, în exploatarea pădurilor, sătenii sunt îndestul de pricepuţi; 
totuşi, în totdeauna sunt mai rău plătiţi ca lucrătorii sţrăini. 

b) Viticultura e deasemeni foarte mult în descreştere 14 săteni, din 
cauza distrugerei viilor. In prezent, nu se constată o creștere în cultura 
viilor decât la marii proprietari; pe când, pentru mica. proprietate, tere- 
nurile ei, acoperite mai înainte de vii, azi sunt transformate în terenuri 
agricole. Creditul viticol ar puteă aduce o îmbunătățire simțită, dacă 
Sar luă măsuri mai repezi și pentru replantarea viilor sătenești. 

c) Pomicultura, arată o uşoară îmbunătăţire; cultura prunului a în- 
ceput să inlocuească în multe părţi pe aceea .a viței. ME 

S'ar puteă interveni și aci, pentru o cultivare mai sistematică Şi mai 
remunerătoare. . 

“ Extrase din chestionare: 

Judeţul Suceava 

Chestionar o. 29. 

Chestiunea No. 48. — Creşterea vite- 
lor. In mijlociu, au cam 20—25 vite fie- 
care. 

Pădurile: Acestea, răzășeșşti, ne că- 
zând sub regimul silvic, sunt foarte.de- 

„ vastate. Mulţi din săteni taie fără milă 
* pădurea tânără de brad (aşă numitele 
sfichiuri); iar la loc, nimeni nu se gân- 

“deşte a o replantă. Mai toate aceste 
lemnării sunt transformate în plute, 
care alunecă în mii, vara, spre Piatra şi 
de aci la Galaţi. Plutele sunt cumpă- 
rate de pe loc, de negustori anume, în 
mare parte ovrei, care apoi le trans- 
portă mai departe. Pe loc, o plută are 
valoarea cam 17—25 lei, iar la Galaţi, 
acestea ajung. 80 — 100 lei. Plutaşii, 
care îşi expun de multe ori viăţa, 
sunt plătiţi bine. O cursă de o zie 
plătită cu 10—14 lei; sunt unii harnici 

cari fac pe săptămână 6 de aceste 
curse şi sunt unii cari într'o vară pot 

„ câştigă 1000—1200 lei, numai din aceste 
curse. ” 

Judeţul Neamţu 

Chestionar No: 25. 

Chestiunea No. 80. — Răul cel mai 
principal este lipsa de pământ, căci de 

Şi au câştiguri bunișoare, însă nu-s su- 
ficiente pentru întreţinerea lor şi a fa- 
miliei. De altmintrelea, locuitorii acestei 
comune, cu drept cuvânt, trec în rân- 
durile lucrătorilor de mâna întâia. Sunt 
foarte harnici şi pricepuţi în exploata- 
rea de păduri, şi la plutăria ceo fac 
pe râul Bistriţa. 

Chestionar No. 25. 

Chestiunea No. 18. — Evreii au pă- 
mânt numai de fânețe şi păşune, iar



218 

exploatarea lemnăriei, care este cea mai 
principală, se face de societatea «Bradu», 
cu sediul în Piatra. 

Chestionar Do.-4. 

Chestiunea No. 80.— Locuitorii acestei 
comune sunt muncitori şi au lucru la 
îndemâna lor; ar puteă face avere, dar. 
le lipseşte economia; sunt descurajaţi 
la lucrările din pădure pentru că sunt 
plătiţi mai rău ca cei străini, fiindcă 
nu se ţin de lucru. 

Judeţul Putna. 

Chestionar No. 39. 

Chestiunea No.80. — In comună, viile 
sunt aproape distruse de filoxeră,:sin- 
gurul mijloc de unde săteanul trăgeă 
cele mai frumoase foloase. * 

Chestionar No. 40. 

„Chestiunea No. 80. — Viea, care eră 
singurul mijloc de a trăi, a locuito- 
rilor, este astăzi distrusă cu desăvâr- 
şire; au păreri, că replantând aceste 
vii, cu viţă americană, sau cu indigenă, 
ar puteă să mai revie asupra stării lor 
din trecut; dar le lipsesc mijloacele(bani), 
pentru a preîntâmpină acest neajuns. 

Chestionar No. 45. 

Chestiunea No. 80.— Vrăncenii şi-au 
avut proprietăţi de păduri întinse, care 

-au făcut ea ei să nu ducă lipsă în timpu- 
rile grele; câștigându-și cu înlesnire 
pâinea. Dar în timpul de faţă, au fost 
ademeniţi cu sums mici, de misiţii evrei, 
proprietari mari, bancheri etc., făcân- 
du-i să-şi înstrăineze acest avut pentru : 
vecie, rămâind ca Vrancea să nu mai 
poarte numele de republică. 

Judeţul R.-Sărat. 

Chestionar No. 3. 

Chestionar o. 15. | 

Chestiunea No. 80. — Filoxera a să- 
răcit cu desăvârşire pe locuitori. Credi- 
tul viticol ar fi de mare folos, însă, 

până a nu-şi înstraină locurile, Banca 
populară încă ar fi necesară și actual- 
mente se pregăteşte terenul pentru în- 
fiinţare. 

Chestionar No. 82. 

Chestiunea No. 80—viile s'au distrus 

de filoxeră, însă nu încep a plantă viţe 

americane,având incredere oarbă în aju- 

torul lui Dumnezeu, că filoxera, prin pu- 

terea divină, va peri cu timpul şi vor 

veni iar timpurile de belşug. Omizile 
au distrus cu desăvârşire florile şi îrun- 

zile prunilor, lăsând livezile pustii, dar 
sătenii nu le adună, zicând că Dumne- 
zeu le omoară mai lesne ca omul. 

Chestionar No. 63. 

Chestiunea No. 80.—1) Răul cel mai 

mare e filoxerarea viței de vie; sătenii 

sunt pătrunşi de foloasele ce ar trage 
din plantarea viței americane, însă le 

lipseşte capitalul. 
2) Luxul, care e tare înrădăcinat. 

Judeţul Buzău 

Chestionar Xo. 10. 

Chestiunea No. 80. — In această co- 

"“mună, au fost sute de pogoane de vii, 
care azi sunt filoxerate, aşă că au ră- 

mas butucii de vie foarte rari, ceeace 

face ca producţia medie pe hectar să 

fie cam de 45 decalitri vin; taxa de 

90 bani pentru decalitru e prea mare, 

întru cât producţia e mică, iar cheltue- | 

lile (munci) sunt aproape ca la cele 

replantate,unde se recoltează dela 400— 

600 D. L. pe hectar; aşă că este mult 

de plătit Statului. 

Județul Dâmboviţa.. | 

" Ohestionar No. 2, 

Chestiunea No. 18. — Eră lennăriqy” >" Chestiunea No. 80—Răul de care su- 
fasonată, tăiată în herăstrae de apă, 
dar acum, nu mai au de unde cumpără 
pădure, ceeace i-a dus într'o mare mi- 
zerie. 

feră comuna, pe lângă că n'au pământ 
de cultură suficient, este filoxerarea 
viilor, deoarece, comuna noastră se gă- 
seşte în podgorie; după părerea noa-  
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stră, ar fi ca Statul să vie în ajutor, 
pentru replantare. 

Chestionar Po. 3. 

Chestiunea No. 48.—Cea mai însem- 
nată ocupaţie a locuitorilor este cultura 
pomilor, în deosebi a prunului. 

Județul Muscel. 

Chestionar No. 2. 

Chestiunea No. +1.— Se due, atât în 
timpul verei la câmp, prin judeţele Ilfov, 
Ialomiţa, Brăila. şi chiar în Dobrogea; 
cât şi în timpul iernei, la munte, pen- 
tru lucru de lemnărie, şi pe la orașe, 
ca lucrători la brutărie, 

Chestionar No. 13. 

Chestiunea JNo.80.—In localitate, pă- 
mântul este bun de vii, care sunt di- 
struse de filoxeră şi ar necisită ca lo- 
cuitorii să fie ajutaţi cu viţă, a plantă 
dealurile care produc un vin foarte 
bun. Asemenea, nu au islazuri de pă- 
şunat vitele, ar necesită să se rezerve 
în moşia Statului cel puţin 30 pogoane 
mari de pământ. | 

„ Judeţul Argeş. 

Chestionar No. 1. 

Chestiunea No. 48. — Sau început lu- 
“ rările în fabricele forestiere. 

Chestionar No. 2. 

Chestiunea No. 30. — Răul cel mai 
mare din comună e proasta şi nedreapta 
administrare şi exploatare a. pădurilor 

noastre, stăpânite în indiviziune. Se tae 
fără nicio regulă şi fără milă. : 

Județul Ilfov. 

Chestionar No. 88. 

Chestiunea No. 80. — Lipsa de pă- 
mânt a sătenilor muncitori, în propor- 
ție cu mijloacele lor şi a refuzului a- 
rendaşilor; din care cauză sătenii mai 
mult şed în cursul anului, ne mai având 
alte surse de a munci cu braţele lor. 
Mai contribue şi distrugerea viilor de 
filoxeră, ocupaţia principală veche a 
sătenilor. Ar fi bine dacă arendașii | 
sau proprietarii ar da fiecărui sătean 
plugar (gospodar), pământ necesari pen- 
tru cultura porumbului de hrană. 

Județul Olt. 

Chestionar No. 32, 

Chestiunea. No. 80. — In vremi, când 
existau vii, populaţia sta bine; dar ne 
având desvoltat simţul prevederii, n'au 
acumulat nimic ; viile nimicindu-se,deo- 
dată :'au văzut cu totul săraci. 

Replantarea viilor ar fi o fericire pen- 
tru ei, pământul fiind priincios creş- 
terei viei, 

Județul Gorj. 

Chestionar No. 136. 

Chestiunea No. 80. — Cel mai mare 
rău în această comună este că, de acum 
patru ani, s'au uscat viile de filoxeră, 
și oamenii nu au să mai vândă vin, 
după cum vindeau până acum. Ar tre- 
bui să se caute mijloace, prin serviciul 
viticol al Statului, de a se reînființă viile.
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E) Comerţul și cărăușia. 
-Se adeverește că țăranul nu e întreprinzător nici dedat comerțului. Co- 

merțul la sate se află mai tot în mânile străinilor, mai cu seamă în Moldova, 
unde sătenii sunt mai mult speculaţi. Totuși, în a patra parte din comunele 
noastre rurale, se găsesc și Români care să se ocupe cu comerțul (1). Comer- 
ul ce-l. fac însă, e mai mult ambulant. EI constă mai mult în vânzarea 
prin ţară de cherestea, dogărie, olărie, var, piatră, păcură şi petrol, sare, 
fructe, vinuri, ţuică, cereale și vite. In judeţul Olt și în judeţele din Ol- 
tenia, se găsesc mulţi săteni cari și-au făcut o meserie din comerțul am- 
bulant de marchitănie. Cum comunele din care se recrutează acești negru- 
țători ambulanți sunt grupate, li s'ar puteă da o instrucţiune folositoare, 
prin şcoli anume înființate. Se mai constată că o ocupaţiune rentabilă 
care se mai exercită în comunele rurale, este cărăuşia. 

Voibind de cărăușie, constatăm că în multe părți şoselele se întreţin rău, 
iar în alte părţi ele lipsesc cu totul; zilele de prestație întrebuințându-se rău. 

„ (1) Esceptăm cârciumile şi băcăniile, pentru care se găsesc mai în toate comunele rurale, cel puţin câte un negustor român. 

„Extrase din chestionare: | 
Judeţul Suceava. .: . „_* Judeţul Putna. 

“ Chestionar No. 3. "Chestionar No, 1, 
Chestiunea No. 80.— Comertianţii e- — Ohestiunea Io. 80.— Lipsa de pământ VTeI, care speculează populaţia;ar trebui de hrană pentru puţinii agricultori ce luate măsuri de expulzarea lor dela sunt; impovărătoarea plata a embaticu- sate, | lui, locuitorii fiind besmanari şi oneroasa Chestionar No. 10. concurenţă ce fac comersanţii și mese- 
Chestiunea No. 80. — Relele de care Tiâşii străini, elementului românesc. To- suferă comuna noastră: sunt, în primă tul S'ar puteă amelioră prin o chibzuită linie, îngăduirea şi încurajarea străini. intervenţie a guvernului. lor veniţi din alte părţi, mai ales evreii Chestionar No. 53, din târguri, care speculează și pe pro- | _ prietari şi pe ţărani cu fel de fel de Chestiunea Io. 80.— Transportul cu 

ocupaţii ca: arendaşi, comercianţi stabili marfă, etc., până la Odobeşti, cel mai şi ambulanți, ete. apropiat orăşel, se face cu greu, din 
, cauza drumurilor inpracticabile şi a Chestionar No. 4. „lipsei totale de şosele bune. Judeţul, Chestiunea No. 48. — Unii fac comer. dacă ar luă măsuri ca comunele vecine 

ciu de cârciumă, băcănie, fasonare de Să contribue cu prestații la facerea şo- , selei, răul s'ar îndreptă. 

„ Județul Bacău. Judeţul Dorohoi. 

Chestionar No. 63. Chestionar No. 11. 
Chestiunea No. 80.— . . . Luând gaz „ Chestiunea No. 80—Aci în comună, 

cu 24lei suta de kilograme, îl desfac cu fiind târguşor, evreii, bine înţeles, caută amănuntul,prin Dobrogea,cu 30 lei suta. a speculă pe ţărani prin afacerile lor ca 
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az 

  

   



221 

"comercianţi de cereale, etc. mai ales 
acum, când ţăranul are nevoe de oa- 
meni de bine, la cazuri grele; alte rele 
nu pot fi. 

Județul Iaşi. 

Chestionar Ao. 40. 

Chestiunea No. 80— Ca rău mai în-. 
semnat, socotim ' şi îngăduirea evrei- 
lor să locuească printre săteni şi să în- 
treprindă diferite comerţuri. 

In această privinţă, suntem de părere 
a nu se mai îngâdui șederea evreilor. 
prin comunele rurale. 

Judeţul Roman 

Chestionar No. 46. 

„ Chestiunea No. 80. — Lipsa de pă-. 
mânt şi păşunatul vitelor, concurenţa: 
străinilor, scumpirea locurilor şi ima-: 
șurilor. Alcoolismul şi alte multe rele. 

Judeţul Vaslui 
Chestionar No. 31. 

ce predomină în comună, sunt neguţă- 
„torii evrei ce sunt stabiliţi în comună şi : 
care speculează pe ţăran, cumpărând: 
“dela ei productele cu preţuri reduse, . 
când ţăranul e constrâns de vreo'nevoe; 
'şi în urmă, tot ţărinului le vind, cu 
„preţurile cele mai ridicate; dacă n'ar fi 
astiel de speculanţi, ţăranul s'ar obici-: 

nui ca la caz de nevoe să se ajute. 
unul pe altul, prin împrumuturi, după: 
cum făceau: în timpurile antice, 

Judeţul Covurlui. 

Chestionar No. 18. 

Chestiunea No. 80.—Credem a se luă: 
măsuri a se expulză evreii din această : 
comună, care au acaparat tot comerţul. 
în mâna lor. 

Judeţul Muscel 

Chestionar Ao. 24, 

Chestiunea No. 80—A se permite ca: 
jumătate din debitul zilelor de presta- 
ie să se deă la facerea de drumuri: 
prin comună; care nu s'a permis nici 
odată, 

Judeţu! Ilfov 

Chestionar No. 14, 

Chestiunea No. 80. --1) Drumurile şi 
şoselele sunt foarte rău îngrijite, din 

„cauza relei administrații a zilelor de 
“prestație, întrebuințate cu totul altfel. 
2) Lipsa cu totul a izlazurilor şi lipsa 
de pământ pentru o treime din totalul 
locuitorilor; deşi parte din cei cu pământ 
cultivă lucernă, vitele-cu lapte aproape 
au perit cu totul. O „îmbunătăţire ar 
aveă, dacă! proprietarii şi arendaşii mo- 
șiilor mari, vecine, ar. face învoeli mai 
suportabile şi nu i-ar.schimbă din loc 
în loc, pe fiecare an;: adică, porţia de 
teren dată. în dijmă săteanului, să i-o 

„lase 3—5 ani de zile, ca îmbunătăţind-o 
"prin gunoi şi arătură sistematică, să 

aibă recolte frumoase, 

Județul Oltu 

Chestionar Mo. 78. 
"Chestiunea No. 48.— Locuitorii acestei 

Chestiunea No. 50.—Răul cel mai mare ! comune au ca ocupaţie: comerţul am- bulant, deprindere ca re dătează încă 
de mult timp. : 

Chestionar No. 92, : 

Chestiunea No. 49.— 1/, din locuitori 
se duc iarna şi parte din ei vara, ca mar- 
chidani, cu coșurile cu marfă, în țară. 

. Judeţul Vâlcea | 

“Chestionar Vo. 65. 
 Ohestiunea Mo. 80.-— Răul cel mare, 

de care suferă populaţia de pe apa Lo- 
“trului, e comunicaţia ce se face foarte 
greu, nimeni nu s'a îngrijit de această 
greutate de care sufăr locuitorii, de 
când s'au, pomenit pe aceste locuri, 

Ar fi de dorit ca autorităţile în drept 
să se îngrijească mai: mult. IE 

: Judeţul Doljiu 
„Chestionar No. 96. 

Chestiunea No. 80.—Locuitorii nu se 
îndeamnă asupra comerţului, meseriilor 
şi lucrarea pământului în mod sistema- 
tic, cauza fiind lipsa de şcoli speciale.
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F) Industria la sate. 

1. Marea industrie. 

Din tablourile care urmează, întocmite după datele comunicate de 

primari şi învățătorii rurali, reese că marea industrie a luat un mare avânt 
în comunele rurale. Se constată în 1905 existența a 129 ateliere, 257 fabrici, 
1302 mori cu aburi și 15 diverse alte industrii, precum şi exploatarea a 

59 mine şi cariere. In toate aceste exploatări, se întrebuințează 21.966 lu- 

crători Români și 3.783 lucrători străini. Leafa lucrătorilor de meserie 

variază între 0,50 lei și 12 lei pe zi; în mijlociu fiind cam de trei lei,iara 
celorlalţi lucrători, variază între 0,50 lei şi 5 lei, în mijlociu, plătindu-se - 

cam 2 lei pe zi. Pe lângă fabrici şi exploatări, au început să se construiască 

locuinţe pentru lucrători (196 în toată ţara). 

Numărul accidentelor întâmplate este foarte mare: 124 « cazuri, în 1905, 

în toată ţara, dintre cari 28 în Prahova. | 

Se constată că sătenii sunt primiţi cu multă greutate în unele in- 
dustrii, ca lucrători şi, în acelaș timp, sunt foarte slab plătiţi.
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TABELA.STATISTICĂ No. 23, 
Marea industrie în comunele rurale, 

a) Numărul fabricelor, atelierelor, uzinelor, mori cu aburi, mine şi cariere, ele. 
ezistente în 1905. 
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TABELĂ STATISTICĂ No. 24. 

Marea. industrie-în comunele .rurale-în .1905. 

b) Numărul lucrătorilor, 
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“Marea industrie în comunele rurale în 1905, 

-€) Leafa lucrătorilor. 
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TABELA STATISTICĂ No. 26. 
Marea industrie în comunele rurale în 1905 

d) Starea civilă a lucrălorilor ; e) Accidente; î) Case construite pentru lucrălori 
  

| 

| 

| 
| 

        

r 
1 

  

    
  

  

  

  

  
(1) Pentru o parte din lucrători .nu se 

    
  

            
arată starea civilă, 
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2. Mica industrie. 

„Mica industrie — şi anume: lemnăria” cu speciile ei, olăria, cărămi- 
dăria, fabricarea mangalului, impletituri de rogojini şi coşuri, ete. — în-. floreşte în 933 comune. Meseriaşi dintre Săteni sunt în total 24.908 băr-. baţi și 256 femei—ceea ce.dă un procent de 2,2 la sută, făță cu numărul 
capilor de familie ; cu procentele cele mai ridicate în Prahova (5,3%) şi. Muscel (4,8%). In Muntenia numărul meseriașilor e mai mare (2,6%,) faţă, de restul ţării (1,8%, —1,9%,), 
„:.. Intemeiere de miei școli practice 
Oltenia, și în judeţul Olt. - | | 
„Industria casnică. Inţelegând prin industria casnică numai lucrările. de in, cânepă, bumbac, lână şi. mătase, lucrări care se îndeplinesc în casă de către sătence, se constată că această ocupațiune, în progres vădit pe: alocuri, e în descreștere simțitoare prin alte părţi. Cauzele care au con-: țribuit la scăderea acestei ocupaţiuni sunt: participarea sitencei la munca: câmpului, restrângerea culturei inului Şi a cânepei, ieftenirea,. stămbu- rilor, luxul, ete. | | 

de meserii se cere mai cu seamă în 

Extrase din chestionare : 

Judeţul Neamţ 

Chestionar No. 43, 

Chestiunea o. $0.—1) Populaţiunea 
comunei este speculată de evrei, ne- 
gustori localnici, care îi înşeală, luân- 
du-le productele pe preţuri de nimic. 
şi vânzându-le scump, în schimb, tot fe-. 

Județul Suceava. | 

Chestionar No. 9. 

| “Ohestiunea Ao. 49.—'Țesutul a căzut 
cu totul. | 

Chestionar o. 3. 

- Ohestiunea No. 49, — Țesutul şi îm- 
pletitul merg în creştere, mai mult pen- 
tru trebuinţe casnice, decât pentru vân- 
zare, : 

„Chestionar No. 7. 

Chestiunea No. 49—A început să slă- 
bească industria naţională ; parte din-. 
femei poartă fustă în loc de catrinţe şi ' 
bluze în loc de bonâiţă; femeile sunt 
acele care strică portul naţional. . :5 

| Chestionar Ăo. 4, 

Chestiunea Wo. 49.—Lucrările casnica 
se menţin ca şi mai nainte. 

- 

lul de putregaiuri din care sătencele, 
mai cu seamă, își fac rochii ete., în lo- 
cul portului naţional, care mai cu seamă. 
la femei, a dispărut cu totul aproape.: 

Chestionar Wo. 1,: 

Chestiunea No. 49.—"'Toate. aceste lu-: 
crări casnice au luaţ oarecare avânt: 
de câţivă ani încoace, 

"Chestionar Ao. 43,. 

1, Chestiunea No. 49.— Lucrările cas-: 
ice, cu regret trebue să spunem, dar au 
dispărut aproape cu totul, căci străinii 
(evreii)au adus fel de fel de putregaiuri, 
cari le dau pe credit, făcând multe în- - 
lesniri de plată; deşi sunt foarte scumpe, 
bineînţeles ; sătencile le preferă: pe a-
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cestea, în locul frumoaselor alesături 
în pânză, de altă data. 

Hora are aspectul mahalalelor dela 
orașe, unde sunt împestriţaţi în toate 
chipurile. Catrinţa şi ştergarul e purtat 
puţin, de babe; de fete şi neveste mai 
tinere, prea puţin. Opineile se îndepăr- 
tează prin ghete cu bumbi, dacă se poate! 
Frumoasa -bondă din piele de miel, cu- 
sută cu flori, e înlocuită cu jachete, a- 
duse deo străinii dela oraşe, unde nu 
se mai pot vinde. Bătrânii obișnuiau 
a preieri ştergarul, chiar la morţi, în 
loc de tulpane sau de americă. Azi, vezi 
prea puţine ştergare şi prosoape fă- 
cute în casă. 

Județul. Bacău 

Chestionar o. 25. 

Chestiunea Wo. $0— . . . posedă o 
fabrică de cherestei, unde toţi funcţio- 
narii sunt străini, asemenea şi lucră- 
torii în mare parte, lucrând foarte pu- 
țini Români şi aceia, puşi la munci bru- 
tale şi plătindu-i relativ puţin, faţă cu 
preţurile ce au lucrătorii străini. 

Județul Putna 

Chestionar Ho. 51. 

Chestiunea No. 48.—Femeile lucrează, 
pe o scară întinsă, industria casnică. 

Chestionar No. 50. 

Chestiunea No. 19.—Ni se pare o des- 
creștere în lucrările casnice, şi aceasta, 
de vre-o 3—4 ani, de când femeile au 
început a prinde gust, în parte, de por- 

„tul târgoveţilor; de unde mai înainte 
„toată îmbrăcămintea se făceă de casă, 
atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, 
ţesând stofe pentru haine și pânză pen- 
tru cămăși, ete, acum se cumpără a- 

* proape în majoritate din tărguri şi în 
special femeile, în locul fustelor şi ca- 
ivinţelor de lână, ţesute şi făcute de 
ele, poartă rochiile făcute din putre- 
gaiurile străine, făcute de ovrei şi ovreice, 

Chestionar No. 20. 

Chestiunea o. 49— Lucrările casnice 
se menţin; toate gospodăriile din co- 
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mună se ocupă cu ţesătoria, care este 
în creştere. | 

Judeţul Dorohoiu 

Chestionar No. 16. 

Chestiunea Xo. 49.—Lmucrările casnice 
au o crestere loarte înceată, de oarece, 
vara şi primăvara, sătencile se ocupă 
cu munca la câmp. 

Chestionar No. 11. 

* Chestiunea No 49— In această pri- 
vinţă, locuitorii s'au depărtat foarte mult 
de costumul lor naţional. 

Judeţul Botoşani. 

Chestionar No. 20. 

Chestiunea No. 52—In ţesăturile să- 
tencilor se întrebuinţează atât cânepa, 
cât și bumbacul. 

Chestionar No. 20. 

Chestiunea No. 149.—Lucrările casnice 
în stagnaţie şi chiar încep a scădea 
din două cauze: lipsa de material şi, 
al doilea, oraşul, care oferă lucruri 
eftine, deşi mai proaste.. 

Chestionar No. 1i. 

Chestiunea No 419.—'Ţăranul, neavând 
pământul lui, iar cel închiriat fiind rău 
Și scump, nare unde ţine oi pentru lână 
și cultivă cânepa pentru fire. Deaceea, 
lucrările casnice, din lână şi cânepă, 
sunt ca şi moarte. 

Chestionar No. 17. 

“ Chestiunea No. 19.—Lucrările casnice 
(țesutul şi impletitul) au scăzut în mod 
simţitor ; femeile se ocupă mai mult cu 
munca câmpului şi, foarte puţine din 
ele, ţes pânza necesară,. numai pentru 
trebuinţele: casnice. . ” 

Chestionar No. 82. 

Chestiunea No. 19—Nu mai sunt câr- 
durile. de oi ce erau înainte, dela care 
să-și procure lâna necesară la fel de fel 
de lucruri casnice. Acum obișnuese a 
cumpără lucruri gata, |
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Chestionar No. 33. 

Chestiunea Vo. 49.— Industria naţio- 
nală a căzut aproape cu totul. 

Chestionar No. 16. 

Chestiunea No. 30.— Locuitorii încep 
a perde vechiul port naţional, obicinu- 
indu-se a purtă haine de târg, formate 
din mărfuri străine. 

Judeţul Iaşi. 

Chestionar No. 4, 

Chestiunea No. 49.— . .. Faţă cu tre- 
cutul, cu 10 ani în urmă, țesutul şi îm- 
pletitul au scăzut. Cu 10 ani în urmă, 
mai toate sătencile purtau fuste făcute 
de ele şi chiar îmbrăcămintea bărbaţi- 
lor tot ele o fabricau, astăzi însă, atrase 
de lucsul ce-l văd pe la târgoveţe, pre- 
feră materia cumpărată dela dughene, 
fără să-şi deă seama că aceasta le costă 
îndoit şi e atât de puţin durabilă. 

Chestionar No. 32, 

Chestiunea No. 49.—Portul naţional 
e cu desăvârşire părăsit şi înlocuit cu 
lepădăturile fabricilor străine. 

Chestionar No. 28. 

Chestiunea No. 49.— ..... Costă mai 
puţin decât şi le-ar face singuri, 

Să Judeţul Roman 

Chestionar No. 42. 

" Chestiunea No. 49.—'Ţesutul lânei, a 
cânepei şi inului lasă mult de dorit; s'a 
înlocuit cu stamba şi peticăriile de târg; 
abiă 10%, dacă se mai ocupă cu țesutul. 

Chestionar No. 7. 

Chestiunea No. 49.—Lucrările casnice 
şi mai cu seamă țesutul, au slăbit mult. 

- Chestionar No. 21. 

Chestiunea No. 49.—Industria casnică 
începe a dispăreă, din cauză că săten- 
cile sunt ocupate, mai în tot timpul a- 
nului, cu munca câmpului. Puținele lu- 

crări casnice se îndeplinesc mai ales în 
timpul ernei. 
1 

Chestionar No. 51, 

Chestiunea No. 49.—Industria casnică 
a decăzut mult. 

Chestionar No. 57. 

Chestiunea No. 48.—Gospodinele mai 
obișnuesc şi cultura albinelor şi indu- 
stria de casă care e foarte desvoltată. 

Judeţul Vaslui. 

Chestionar Io. 3. 

Chestiunea o. 49.—Lucrările casnice 
descresc. - 

Judeţul Fălciu. 

Chestionar XWo. 11. 

Chestiunea o. 49. — Femeele îşi fac 
albiturile cu prisosinţă; fiecare femee are 
câte 20-—100 valuri de pânză de cânepă 
cu bumbac, sau numai bumbac sadeă. 

Chestionar No. 19. 

Chestiunea No. 49.— Lucrările casnice, 
țesut, împletit, etc. se obişnuesc, însă 
în mică parte, din cauză că locuitorii nu 
se îndeletnicese cu creșterea oilor pe 
o scară mai intinsă, neavând imaşuri 
proprii. | 

J udețul Tutova 

Chestionar No. 11, 

Chestiunea No. 49.—Slabe de tot, de- 
oarece femeile, neavând oi, nu au cu ce 
se indeletnici iarna; iar vara, din cauza 
multelor munci ce se angajează iarna, 
muncesc la câmp şi nu mai pot să se 
ocupe şi cu lucrări casnice. 

Chestionar No. 41. 

Chestiunea o. 80—Puţină dragoste 
de şcoală şi biserică, deşi credinţă este. 
Puţină industrie casnică. 
Puţine vaci, oi şi capre cu lapte 

(lipsa de imaş). Puţini porci. Locuitorii 
mănâncă puţin lapte, carne, ouă. Lo-
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cuitorii se hrănesc cu mămăligă. Că- 
săpii nu există. Băcănii, cu tot ce tre- 
bue ca aliment, nu sunt. Crișme cu 
băuturi spirtoase sunt 2, conduse de 
Români. lerari, zidari nu există. Lem- 
nari şi butnari, 3—4 cârpaci. 

Chestionar No. 2, 

Chestiunea A'o.19.—Lucrările casnice 
au slăbit din cauza întinderei agricul- 
turei şi înlocuirei îmbrăcămintei naţio- 
nale cu stămburi şi haine europenești. 

Chestionar o. 58. 

Ohestiunea No, 19. — Se crese 0i, se 
lucrează, ţese şi împleteşte lâna; 'apoi 
se lucrează dantele; broderii. Lucrul 
casnic este însă plictisitor, migălos, în 
lipsa maşinelor industriale. 

“Chestionar Wo. 1. 

| Chestiunea No. 49.— Slăbit cu desă- 
vârşire, cred în americă; pentru bum- 
bac de împletit, nici nu-i vorbă. 

Chestionar No. 60 

Chestiunea o. 49. — 'Țesăturile cu 
bumbac şi cusăturile cu arnici au în- * 

“locuit ţesăturile de cânepă şi de in, o- 
dată în floare; azi abiă 7—8 sătence 
dacă mai lucrează cânepa; de in nici 
nu e vorbă. 

Chesitonar Xo. 11 

Chestiunea o. 49.— 'Torsul, țesutul 
etc., lânei, inului, cânepei, mătăsei, slab 
„de tot. Cauza? Femeiei i se pare mai 
“uşor să cumpere gata: americă, cit, pan- 
taloni, antereu, suman și câte odată 
pe datorie. Lucrurile de târg au mai 
multă cinste decât cele de casă. Idee . 
nenorocită propagată de cei interesaţi 
în cauză! Puţinii ciuliţei (cum am zice 
fruntași) aduce moda dela târg; căciula * 
de astrăhan, surtuc, etc. etc, pălăria 
cocoanei, rochie cu corset, berte ete. ete.! 
aşă că Stergarul, fusta de lână, ciorapi, 
mânuși de casă, sumanul, cojocul, că- 

ciula de miel, de casă, numai sunt tre- 
buincioase şi "sunt pentru grosolani! 

Judeţul Covurlui 

Chestionar Ao. 2 

Chestiunea No. 49.—'Ţesutul slăbeşte 
din cauza împuţinărei. oilor. 

Chestionar No. 15. 

Chestiunea No. 49. — 'Pesutul Şi îm- 
pletitul lânei a slăbit cu 60 la sută, 
cauzele sunt două: I-a, împuţinarea oilor 
din cauza insuficienţei imașului: al II-a 
deprinderea de a se aprovizonă cu ma- 
terii şi haine dela oraș, care deși fără 
durată, se cumpără mai oftin. 

Chestionar No. 3. 

Chestiunea No. 49— Lucrările casnice 
cresc mai mult ca mai nainte. : 

Chestionar AO. 1-1 

Chestiunea No. 429.— Lucrările casnice 
ca țesutul, ete. au slăbit. 

Judeţul R.Sărat 

Chestionar Ao. 40. 

Chestiunea No. 49. — Ca ţesături, se 
lucrează covoare, şi mai toate obectele 
de casă, mult mai frumoase şi după mo- 
dele, nu ca înainte, precum şi împleti- 
turi la pălării de pae, coşuleţe etc. 

Chestionar o, 21. 

Chestiunea No.49.—lIn prezent, se țese 
mai mult ca: în trecut. 

Chestionar No. 8. 

Chestiunea No. 49.—Lucrările casnice 
merg tot spre creștere. 

Chestionar No. 83. - 

Chestiunea No, 49.— Lucrările casnice 
slăbese zilnic. Femeia, earna, lucrează 
pentru casă, dar dela 12 Mai până la 
Decemvrie, este. alături de bărbat, cu 
copii cu ţot. Ia „parte activă la toate lu-



9 “ 

crările câmpului. Muncesc din greu, a- 
gonisese puţin, față de energia ce o 
perd. Cauza e scumpetea pamântului. 
Dacă va mai continuă urcarea înspăi- 
mântătoare a preţului pământului, ţăra- 
nul se istoveşte şi se prăpădeşte mun- 
cind şi rău hrănit, căci îi lipsesc vitele 
de lapte. 

Chestionar No. 62. 

Chestiunea No. 49—Au slăbit lueră- 
rile casnice, din cauza aglomerărei mun- 
cilor agricole, din lipsă de oi şi din ne- 
glijarea culturei inului şi a cânepei. 

Județul Buzău 

Chestionar No. 61. 

Chestiunea No. 49.— . . . Locuitorii nu 
pot ţine oi ca să poată scoate lână pen- 
tru lucru, din care cauză lucrul. merge 
slăbind, 

Chestionar No. 73, 

Chestiunea No. 49. — Mai puțin ca 
înainte, întrebuințându-se mai mult ma- 
teriale de târg; ţesăturile de lânuri sunt 
ca şi înainte. 

Judeţul Prahova. 

„Chestionar No. 23. 

Chestiunea No. 49—Din nenorocire, 
lucrările. casnice aproape au dispărut, 

Chestionar No. 23, 
Chestiunea No. 80.— Luxul care e 

încuibat în comună, a făcut să dispară 
lucrările casnice şi femeile sătenilor, 
din zi în zi; devin leneșe. 

Chestionar Xo. 110, 

Chestiunea No. 80. —Schimbarea por- 
tului obișnuit, prin lux şi altele, a în- 
ceput-a aduce ruina, căci o mare parte 
din bărbaţi și femei muncesc vara în- 
treagă, numai în acest scop. Ar fi de 
dorit reînfiinţarea portului strămoșesc. 

Chestionar Vo: 30. 

Chestiunea No. 49.— Lucrările casnice 
slăbesc cu desăvârșire, 
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Chestionar Vo. dă. 
Chestiunea No. 49. — Lucrările cas- nice; ca țesutul, împletitul, etc. au slăbit. 

Chestionar o. 48. | 
Chestiunea. No 49. — Lucrările cas- „nice n'au scăzut, ci au mai crescut şi S'au mai perfecţionat, dar materia Pri- 

mă s'a. schimbat: în locul inului şi al cânepei se întrebuințează bumbacul şi arniciul. Lâna îşi păstrează locul, Hai- nele. bărbaţilor. se fac în casă, dar ale femeilor, în majoritate, cu stămburile 
de târg. 

Chestionar No. 1.12, 

Chestiunea Xo.49.—Lucrările casnice 
sunt lăsate, aproape 'în general, din 
cauză că femeiele sunt luate la munca 
câmpului. 

Județul Dâmboviţa. 

Chestionar Xo. +4. 

Chestiunea No. 49.—Lucrările casnice 
merg descrescănd. 

Chestionar No. 8. 

Chestiunea No. 49—'Ţesutul se men- 
ține, tot cu răsboaiele cele vechi ; ţesă- 

- turile însă sunt felurite şi modelele se 
înmulţesc pe zi ce trece. Alesăturile, 
cusăturile cu acul, bibilurile cu igliţa, 
etc., sunt cuprinse de un spirit renova- 
tor, către tot ce n'a mai fost, sburâna 
cu repeziciune spre tot ce arta şi tim- 
pul descopere, atât ca meșteșug, cât şi 
ca material. . 

Chestionar No. 49. 

Chestiunea No. 49.— Lucrările casnice 
sunt mai slabe ca înainte, din cauza 
muncei câmpului. 

Chestionar o, 72 

Chestiunea No. 49. — Din ce. înce 
merg slăbind, lucrările casnice; înainte 
vreme, se vedeau cămăși curate, din câ- 
nepă şi in, rochii de lână, marame de 
borangic, zeghii şi pantaloni, lucrate 
de mâna lor; azi sunt preă puţin, mai 
foate se cumpără din târg.
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Chestionar Io. - 19. 

Chestiunea No.419—Femeile, fiind prea 
ocupate cu munca câmpului, nu se mai 
ocupă de ţesături, ca acum 30 ani; abiă 
acuma, iarna, ţes bumbac (pânză) pentru 
cămăși, celelalte le cumpără in târguri. 

Chestionar.Wo. 5. 

Chestiunea Do. 49.— Lucrările casnice, 
privitoare la îmbrăcăminte, au scăzut 
foarte mult, din cauză că femeile nu mai 
cultivă inul şi cânepa şi le lipseş e lâna 
şi aceasta, din cauza lipsei de locuri de 
păşune şi cultură. 

Chestionar o. 20. 

Chestiunea No. 49.— Lucrul casnic a 
diminuat din casa ţăranului, deoarece 
femeea munceşte deopotrivă cu bărbatul, 
la munca câmpului. 

Chestionar Vo. 108: 

Chestiunea No. 49.—Lucrările casnice 
sunt înapoiate, ca în trecut. 

Judeţul Muscel. 

Chestionar No. 8: 

Chestiunea No. 19. — Lucrările cas- 
nice au început să slăbească, de oarece 
au început a se introduce materii lu- 
crate .la oraşe. 

“Ohestionar No. 1, 

Chestiunea No. 49. -— Lucrul casnie 
ma decăzut cu desăvârșire, decât în 
parte; rar se. mai zăresc la hore fete 
în costum adevărat naţional: cu ie, fotă 
sau vâlnic, sau cu fuste de casă. Acum, 
dacă costumul unei fete nu este cu to- 
tul făcut din stambă dela oraş, dar 
pe jumătatetot e; aşă de exemplu: sau 
ie cu îustă de oraș,sau toate de oraş; 
care, nefiind făcute în formă, le arată 
caraghioase. 

Chestionar Ao. 18. 

Chestiunea o. -19— Lucrările casnice 
au progresat în ţesături, cusături și 
alesături, o 

Chestionar Ao. 21. 

Chestiunea No. 49.—"Ţesutul se face 
mai mult ca înainte, atât de pânzeturi 
cât şi de dimie, pentru haine. 

Chestionar AO. 28. 

Chestiunea No.49.—S'a introdus mai 
mult lucrul bumbacului, în locul cânepei 
şi inului, care făceau pănza prea groasă, 
dar lucrările casnice n'au slăbit. Nici 
cânepa nu e neconsiderată, o cultivă şi 
pe ea, în cantitate mai mare ca în trecut, 
pentru pânza groasă, ţoale, frânghii etc. 

Chestionar Ao. 15. 

Chestiunea No.49.—A progresat; men- 
ținându-se costumul naţional; o piedică 
este lipsa de lână, ne mai fiind oi. 

Chestionar o. 30. 

Chestiunea No. 49. — Lucrările cas- 
nice, precum:: țesutul şi alesul diferitelor 
modeluri de flori, au .crescut, căci mai 
înainte, mai nu se găsiă. nimeni ca să. 
lucreze chilimuri, şervete și marame, pre- 
cum şi fote cu fiori, acum însă, mai toate 
femeile ştiu și se ocupă cu asemenea 
țesături şi alesături. | 

Judeţul Argeş: 

Chestionar XNo. 50. 

Chestiunea No. 49.—Lucrările casnice 
se fac pe o scară destul de mică, a- 
proape generală; femeile nu ştiu a. îm- 
pleti ciorapi; aproape jumătate nu ştiu 
coase gulerile la cămăși; femeile sunt 
atât de leneşe, în cât nu pot cârpi hai- 
nele copiilor lor ce vin la şcoală; nu 
ştiu a-i curăţi, spălă—sunt mai murdari 
şi cu hainele mai rupte decât copiii 
țiganilor. — Bărbaţii sunt îmbrăcaţi 
mediocru.— Femeile însă sunt cu luxul, 
la modă.—'Tot ce bruma agonisesc, cum- 
pără pentru femei fluturi, fir şi mătase. 

Femeilor le place mai mult a cum- 
pără deagata, lucrate, cum, spre e- 
xemplu, pânză, dimie, ciorapi şi altele. 
Cauza e lenea, dar mai cu seamă des- 
frâul, cu ajutorul căruia capătă bani.



Chestionar Alo, 23. 

Chestiunea No. 80.— . ... Sătencile 10- 
cuitorilor doresc foarte mult a li se da 
seminţe de in, cânepă, gândaci de mă. 
tase etc., precum şi cartofi. 

Pentru “toate mai sus zise, vă rugăm, 
cu respect, a se aprobă dacă nu toate, 
cel puţin pe jumătate. 

Chestionar No. 9. 

Chestiunea o. 49.—Lmerările casnice 
au crescut mult faţă de trecut, țesutul 
şi cusutul au ajuns pe o scară foarte 
înaintată. 

Chestionar No. -3, 

Chestiunea No. 419.— Lucrările casnice 
au slăbit din cauză că nu se mai sea- 
mănă cânepă și in, ci ţărăncile cumpără 
bumbac gâta, dela comersanțţi; la sută, 
10 abiă pun cânepă. 

Chestionar No. 10. 

Chestiunea No 49.—Lucrările casnice 
ca țesutul, nici odată nu au slăbit, 

Chestionar No, 13, 

Chestiunea No. 49.—Lucrările casnice 
au crescut întrucâtva, mai cu osebire 
ţesăturile, alesăturile și cusăturile. 

Chestionar No. 22. 

Chestiunea No. 49—. . Lucrările 
casnice cresc mereu, 

Chestionar No. 42, 

Chestiunea No. 49.— Au crescut lucră- 
rile casnice mult. 

Chestionar No. 66. 

Chestiunea No. 49— Au slăbit lucră- 
rile casnice, din cauză că nu:se cultivă 
in, cânepă, multă ca în trecut şi, din 
lipsă de oi, nu e nici lână; aceasta 
din cauza lipsei de pășunat şi a tere- 
nului. 

| Chestionar No. 70. 

+ Chestiunea No. 49— ... .Nu se mai 
“cultivă plante textile şi oi nu mai sunt 
în deajuns. 
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. Judeţul Brăila 
Chestionar Alo. 38. 

Chestiunea No. 49.—Lucrul casnic este 
scăzut, din cauză că nu se mai cultivă 
cânepa şi inul şi din împuţinarea creş- 
terii vitelor, 

Chestionar No. 7. 

Chestiunea No. 49.—Cu industria cas- 
nică stăm rău, de oarece inul şi câ- 
nepa nu se mai cultivă din lipsă de 
locuri, iar lâna lipseşte, de oarece oile 
se împuţinează, neavând islazuri, 

Chestionar Xo. 37. 

Chestiunea No. 49.—Industria casnică 
e în descreștere, din cauză că locuitorii 
nu mai pot cultivă, pe intinderi mai 
mari, cânepa și inul, şi alţi de loc, și, 
din cauza strâmtării islazurilor, oile 
s'au împuţinat foarte mult. Altă cauză 
mai este luxul şi eftinătatea cârpăriei 
străine. 

Chestionar XWo. 13. : 

Chestiunea o. 80. — Invoelile agri- 
cole sunt preă urcate, totuşi țăranii de 
aci nu sufăr aşă de mult, căci cum am 
arătat în corpul chestionarului, ei se 
mai ocupă cu facere de coşuri din nuele 
și grape care oarecum le produce cevă, 
apoi nu sunt aşă de cheltuitori. 

Județul Ialomița. 

Chestionar Ao. 18. 

Chestiunea IVo. 19. — Lucrări casnice 
sc fac mai multe acum, decât în trecut, 

* 

Chestionar No. 59. 

Chestiunea o. 49. — Lucrările cas- 
nice, faţă de trecut, au scăzut mult, a- 
ceasta din cauza lânei care lipseşte lo- 
cuitorilor, neavâna unde creşte oi, cum 
Şi că nu se mai cultivă inul şi cânepa, 
din lipsa de locuri, cari s'au slăbit din 
cauza multei munci, apoi cevâ: obiş- 
nuesc locuitorii a cumpără gata, de 
prin diferitele târguri şi orașe, pentru 
îmbrăcămintea necesară şi facere de 
obiecte de casă, Imbucurător, din anul
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1903, se observă printre dânşii haine 
făcute din postav. 

Chestionar Do. 27, 

Chestiunea Io. 49. — In comună se 
ţese foarte multă pânză de bumbac. şi 
de lână, numai pentru trebuinţa casei. 

Chestionar No. 23. 

Chestiunea No. 49. — 'Ţesăturile au 
luat o desvoltare mai mare ca în trecut. 

Judeţul Ilfov. 

Chestionar Ao. 1. 

Chestiunea No. 48. — Plugăria, lăptă- 
ritul şi de vreo doi ani, cu creşterea 
viermilor de mătase. 

Chestionar No. 7. 

Chestiunea No.49. — Slăbirea foarte 
mult a lucrărilor casnice se datorește 
lipsei de lână, dela oi, pe care nu le 
mai pot ţine din cauza lipsei de is- 
lazuri, plus de aceasta, se mai datorește 
şi eftinirei stambei şi a arniciului co- 
lorat. 

Ch estionar Ao. 29. 

Chestiunea No. 49.—Lucrările casnice 
aproape s'au: stins pe alocurea, femeile 
mai ţese-pânză numai pentru cămăşi 
în bumbac; cusături în chenare, alesă- 
turi sau împlătituri, aproape nu mâi 
există. 

Chestionar o. 93. 

Chestiunea o. 80. — E lesne a se 
zice că săteanul să nu cumpere haine 
„de-a gata dela străini ci să le facă. în 
casă. Dar din,ce? Din lâna oilor? Dar 
oile au început să dispară, căci nu mai 
au loc de păşunat. Cine are oi, e cel 
mai fruntaș. E lesnea zice că săteanul 
să aibă păsări pentru carne, ouă etc. 
Dar cu ce să le hrănească? Pentru 30— 
40 pasări, trebue într'un an 2 chile de 
boabe porumb; două chile porumb e 
toată strânsura lui de toamnă. 

Chestionar Ao. 1-1. 

Chestiunea To, 49.—Lucrările casnice 
au dat înapoi pe toată linia. 

Judeţul Vlaşca. 

Chestionar No. $7. 

Chestiunea No. 30.—1) Răul cel mai 
mare de care sutăr ţăranii este că aren- 
daşii nu lasă izlazuri pentru a putea 
țărani să crească 'vite sau să ţie oi, din 
a căror lână făceau ţăranii multe lucruri, 
pe când acum, este cu gândul de a se 
duce la oraş, pentru a-şi procură cele 
trebuincioase pentru îmbrăcăminte. . 

Chestionar No. 62. : 

Chestiunea No. 49.—Industria naţio- 
nală e aproape desfiinţată din două 
cauze: a) Lipsa de izlazuri şi a pămân- 
tului de muncă, pentru întreţinerea vi- 
telor ca oi, etc.; b) eltenirea materiilor 
produse din fabrică, cin care femeile 
îşi procură îmbrăcămintea. | 

Chestionar No. 683. 

Chestiunea No. 49. — Lucrările cas- 
nice au mers şi merg încă descrescând; 
produsele străine au inundat satul; 
restrângerea terenurilor de muncă a 
adus cu ea dispariţia aproape a ma- 
teriilor prime (cânepă, in, lână), din 
care se fabricau mai înainte stofe ţă- 
răneşti. Țesutul stofelor se face mai 
mult din bumbac şi foarte rar din câ- 
nepă sau lână; ciorapii se fac din lână, 
nefiind cumpăraţi gata. 

Chestionar Ho. 45. 

Chestiunea No. 49. —'Ţesutul în tim- 
pul din urmă a slăbit. ... 

- Județul Teleorman 

Chestionar No. 3. 

Chestiunea: No. 49. — Slăbeşte, din 
cauză că ţăranul se ocupă prea mult 
cu agricultura, unde întrebuinţează şi 
pe soţia sa, apoi lipsa materiei brute 
(lână, bumbac) şi eftinătatea celor co 
pot cumpără gata, îi face de a nu se mai 
ocupă cu țesutul şi altele. . 

Chestionar No. 32. 

Chestiunea No. 49. — Lucrările cas- 
nice au slăbit mult, din cauza lipsei de 
izlaz pentru oi,ale căror lână se între-
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buinţează, şi a strâmtorării locului de cultura inului și a cânepei, fără care nu se pot lucră. 

"Chestionar No. 96. 

Chestiunea No. 49. — Lucrările cas- nice sunt descrescute prin continua în- trebuinţare. a femeei în lucrările câm- pului. 

Chestionar No. 107. 

Chestiunea No,49.—Descresc dincauza lipsei lânei, inului şi cânepei, ne mai având loc undă. ară in Şi. cânepă şi unde: întreţine şi creşte vite, | 

“Județul Olt. 

Chestionar Jo. 59, 

Chestiunea No. 49.—'Țesutul mai ales, e aproape să fie dat uitărei, toate fe- meile sunt îmbrăcate în stămburi pu- trede, aduse de: tolbași care zilnic cu- treeră comuna. 

Chestionar Alo. 96. 

Chestiunea No. 49. — Industria cas- nică a perdut mult din vechia sa va- loare. 'esături de cânepă și de in mai nu există, întru cât cultura acestor trai- nice plante textile a dispărut; iar ţe- sături de lână nu se mai fac din cauza lipsei de lână, fiind-că, ne mai fiind iz- laz îndeajuns, oile s'au redus. Azi ţe- săturile se fac. din bumbac cumpărat dela hanurile ce au luaţ fiinţă, aproape în toate cătunele. 

Chestionar o. 36. 

Chestiunea No. 49.—Lucrările casnice au slăbit aproape cu totul, din cauza lipsei de pământ, din cauză că în tim- pul când ar fi să se cultive cânepa, să se meliţe, etc. femeile suntla munca câmpului, la proprietar şi arendaş, 

Chestionar No. 37, 

Chestiunea No. 49, — In această co- mună, toţi locuitorii poartă haine, făcute exclusiv, numai în casă; numai flanele mai bune, basmale, etc., se cumpără: de târg. Din cauză că locuitorii nu mai 

pot creşte oi, (se găsesc familii, cari n'au nici o oaie) sunt siliţi a cumpără lucruri fabricate ; eftenirea bumbacului 
ar aduce o nouă creștere țesutului, bine înţeles, pânzeturile de gata să se scum- pească, astfel ca să se găsească o în- lesnire prin țesutul pânzei. 

Chestionar No. 29, 

„ Chestiunea o. 49.— Lucrările casnice au crescut. Se fac velinţe, marame da mătase, din gândaci crescuţi aci, alese 
cu mătase, făcute tot aci; rochii, zavelei (vâlnice) in câte 22 de iţe, ete. 

Chestionar AVo. 17. 

Chestiunea o. :49.—Industria casnică 
este în decadenţă. 

Chestionar No. 3. 

Chestiunea No. 49.— Lucrările casnice sunt în floarea lor. 

Judeţul Vâlcea. 

| Chestionar No. 62, 

Chestiunea No. 48. — Creşterea gân- dacilor de mătase, stupărit, chirigieri- tul, pomicultura, ete. 

Chestionar Xo. 1. 

Chestiunea No.49—Lucrările casnice, cum țesutul, e mai slab ca mai înainte. 

Chestionar No. 119, 

Chestiunea o, 49.—Țesutul a scăzut, fiind oi puţine, şi ne mai cultivându-se cânepa şi inul. Impletitul nu s'a făcut şi.nici nu se face. 

Cheslionar No 62. 
Chestiunea Vo. 49.—In industria cas- nică, femeile lucrează cu mai multă în- lesnire obiectele de prima necesitate, servindu-se de cunoştinţele căpătate una de la alta, cum și de pertecţionarea mașinăriilor.. 

Chestionar No 14, 

Chestiunea Wo. 80. — In această co- mună, sătenii sunt foarte activi. Iarna
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lucrează la .rotărie, dogărie etc, dar 
vara, de când filoxera le-a distrus 
viile, emigrează pe câmpiile judeţului 
Ialomiţa şi, spre a munci, lasă femeile 
şi copii. Ar trebui oprit aceasta şi aju- 
taţi a replantă podgoriile distruse. Me- 
seriile ce le cunosc sunt primitive; ar 
trebui înfiinţată în localitate o şeoală 
de meserii, unde să le perfecţioneze. 

Judeţul Gorijiu, 

Chestionar No. d 

Chestiunea No. 49.— Avansează ţesă- 
turile de bumbac, în detrimentul celor 
de in şi cânepă, care se micşorează. 
'Țesăturile de chilimuri şi dimie, de haine 
naţionale, pe zi ce trece, se tot mieşo- 
rează, din cauza împuţinării oilor și 
islazurilor, căci s'au făcut şi pe coaste, 
locuri de inuncă. 

Chestionar Aro. 30. 

Chestiunea No. 49. — Au slăbit, din 
cauză că îemeile muncesc la câmp, de 
la începutul murcii, până la sfârşit. 

Chestionar No. 5. 

Chestiunea No. 49. — Arta casnică e 
slăbită. Săteanca este alături de băr- 
batul său la munca câmpului, trei sfer- 
turi de an. Este nevoită a se mulţumi: 
cu îmbrăcăminte de stambă, numai a 
eşi împreună cu soţul său din ghiarile 
creditorilor și a foametei. 

Chestionar No. 140. 

Chestiuneu No. 19.—Lucrările casnice, 
mai ales ţesăturile şi brodăriile, sunt în 
creştere. 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea No. 49.—Cât priveşte lu- 
crările casnice, se menţin, dar s'au înlă- 
turat cânepa şi inul, care s'au înlocuit 
cu bumbacul. Luxul încă nu a pătruns 
până în prezent. Femeile îşi păstrează 
portul vechi, pe care şi-l lucrează sin- 
gure. 

Chestionar No. 4. 

Chestiunea No 49. — Merg, crescând 
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țesutul pânzăriturilor” de bumbac pen- 
tru trebuinţele locuitorilor. 

Chestionar N o, 28. 

Chestiunea No. 49.—Lucrările casnice 
şi gospodăria caselor merg progresând, 
în raport cu timpu. trecut. 

Judeţul Mehedinţi 

Chestionar No. 4. 

Chestiunea No. 49.—S'au slăbit lucră-. 
rile casnice, fiindcă s'au îngreuiat învoe- 
lile agricole şi s'au scumpit mărfurile, 
adică bumbacul, arniciul şi celelalte. - 

Chestionar Xo. 25. 

Chestiunea o. 49. — Lucrările cas- 
nice, ca țesutul, cusutul, împletitul etc., 
sunt în creştere ca în trecut, însă lu- 
crările se fac în cea mai mare parte 
din produsele fabricelor, neglijindu-se : 
de ţărani cultivarea plantelor din care 
ar puteă face orice îmbrăcăminte. 

- Chestionar No.: 110. 

Chestiunea o. 49. — Femeile. ţese 
pânză şi toate cele trebuincioase pen- 
tru îmbrăcămintea familiei, cusăturile: 
şi împletiturile progresează, ivindu-se 
pe fiecare an noui mostre. o 

Chestionar No. 132. 

Chestiunea XWo. 419. — lucrările cas- 
nice ca: țesutul, împletitul, torsul şi în 
fine tot ce este casnic, sunt în creştere, 

“căci îşi fac cu mâna tot şi mult mai: 
îrumos. ” 

Chestionar o. 144, 

Chestiunea o. 49. — Lucrările cas- 
nice au luat o desvoltare demnă. 

Chestionar o. 145. 

Chestiunea o. 49. — 'Ţărancele lu- 
crează iarna ţeseturi: chilimuri, scoarţe 
cergi, pânzături şi ţeseturi cu mătase; 
diferite cusături, împletituri de dantele 
cu igliţa, broboade, flanele, etc. Toate 
acestea merg progresând.



  

Județul Dolj. 

Chestionar o. 94. 

Chestiunea No. 49. — Lucrările cas- 
nice în prezent au mai crescut, câ în 
trecut. 

Chestionar No. 131, 

Chestiunea No. 49—Se vede o slăbire 
a lucrărilor casnice, de oarece, întinzân- 
du-se munca agricolă, s'au. împuţinat 
vitele şi s'au redus locurile de muncă, 
faţă de numărul populaţiunii. Iubesc 
lucrările casnice, însă le lipsesc lâna şi 
cânepa. 

Judeţul Romanați 

Chestionar No. 18. 

„_ Chestiunea No. 49. — De vreo câţiva 
ani încoace, toate produsele naţionale 
au decăzut cu totul. 

Chestionar No. 38. i 

Chestiunea No. 49.—Iucrările casnice 
au slăbit cu mult, cauza e lipsa izlazu- 
rilor şi deci a oilor, părăsirea: cultivării 
cânepi, din cauza greutăţii învoelilor, 
costul prea mare al bumbacului în ra- 
port cu stămburile introduse în sate şi 
ca urmare, părăsirea portului naţional. 

Județul Tulcea : 

Chestionar Ao. 34. 

Chestiunea No. '48. — Impletitul co- 
Şurilor de nuele, însă foarte puţin; după 
ce nu se găsesc nuele, se opreşte de 
către d-nii șefi silvici tăiatul nuelilor. 
din baltă. 

Chestionar No. 34. 

Chestiunea No. 49.—Se poate zice că 
cresc lucrările, mai cu seamă țesutul 
căci aproape întreaga populaţie poartă 
haine ţesute acasă. . 

Chestionar No. 17, 

Chestiunea No. 49.—Lucrarea lânei e 
în floare aci. Femeile tore, ţes și fac. 
absolut toată îmbrăcămintea necesară 
soţilor şi copiilor lor, Varietatea ţesă-" 
turilor e multiplă, 

Județul - Constanța 

Chestionar AO. 34. 

Chestiunea No. 19. — 'Toate hainele . 
lor sunt făcute de casă, nu obicinuese 
de oraș nici un fel de îmbrăcăminte. . 

Chestionar o. 1. 

Chestiunea No. 49.—Lucrările casnice 
sunt în favoare, îmbrăcămintea întregei 
familii se confecţionează în casă,
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"TABELA STATISTICĂ No. 27. 

Mica industrie la sate în 1905. 

          

  

  
  

  

  
    

    

      

| da, No. meseriaşi- is] îz. | No. meseriaşi- d 8 
i 220 lor dintre săteni] 3 s 2 222 lordintre sătenil 2 s 2 
„REGIUNEA  |a55ă SAS] REGIUNEA [esz2 sAâă 

Sga Ze [Seză 2 93 
JUDEŢELE [35| parai | Femei [i Ss [|] JUDEȚELE [325| parbaţi | remei [ii Ss 

5za 3 în £ ! seg SE 
E Sea Es D£sz 

| 

Moldova 301 7.023 165] 1,9 Muntenia 391 tăi 58 

Suceava .... 15 i —| 26 R-Sărat .... 31 î — 

Neamţu .... 33 768 121 23] Buzău ..... 31 i — 

Bacău ..... 28 943 —| 22| Prahova... . 99 200, 5 

Putna .... 55| 706 O —] 281| Dâmboviţa. ..| 35] 1.219 3 
| | Dorohoiu . . 16 167 —]| 051| Muscel... .. - 59 1.154 — 

"Botoşani . . ...[ 20| 424|  —| 12llargeş .....]| ar 999 50 

aşi... as) cai | sri .....| 7 d — 

Roman. ....| 19 i 150] 1,2] Ialomiţa ....| 16| 1.02  — 
| 

95 
Vasluiu ., -.., 14 4%, — 16|) Ilfov. ..,.. 31 1.298 — 

! | 

Fălciu .....| 17 ui 3] 13| Vlașca. .... 10| 57] . — 

'Tutova. ....] 39] 523 —| 22|] Teleorman . . .| 13] O 1743 — 

Tecuciu ....] 19 i —| sil o. .... | aa 535]  — | | 

Covurluiu . (i 326 —]| 17 

| ottenia 19] ac 33] 18 Dobrogea 47 ea — 
| | , 
e . . .. 66| 996 —| 221|] Tulcea... ..| .29 510 — 

Gorj... ... 46 719 - 1,9||| Constanţa .. . 18 373 — 

Mehedinţi ,.. 41 i 5] 19 

Dolj ......| 28| 1.629 18] 241 

Romanați... 13 564 —| 14 Ţara întreagă 933] 21.908 250| 22 

: , l ,                        
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„Starea materială a populaţiunii rurale. 
In rezumat, din cele constatate asupra regimului economic la sate, se poate spune că, atât direct cât şi indirect, starea materială a popula-, ţiunii rurale e condiţionată la noi de modul cum e exploatată marea pro- prietate. Cultivarea pe întinderi din ce în ce mai vaste a proprietăţii mari, a ridicat în primul rând prețul pământului. E evident dar că pe deoparte” multor săteni să nu le mai fie posibil să ia pământuri în arendă, iar pe. de alta, să se micşoreze beneficiul celor cări au renșit 'să închirieze pă- mântul. Preţul muncii de asemenea a . fost influențat ; însă, dacă întin- derea terenului de cultură la marea proprietate ar fi putut avea ca ur- mare urcarea, preţurilor, aceasta nu s'a ftăptuit din cauza introducerii de. mașini perfecţionate în cultură, şi prin aducerea de lucrători străini. Dar: chiar dcolo, unde împrejurările locale: au favorizat o ușoară urcare în pre- țuri, — mai cu seamă pentru muncile la câre rolul mașinilor e limitat, —: această urcare nu a fost: reală, întrucât ea nu a echivalat cu acea a pre-. țului de arendăre' a pământului. Un sătean care în astăzi în arendă pă-! mânt și-l plătește. prin: munci, — condiție fără de care această învoeală,! mai nu se mai practică — plătește acel pământ astăzi, cu mult mai mult: de cum îl-âchită în trecut. | a | | i. Nu mai puţin vrednic de ținut în seamă e faptul că, cu cât proprie-: tarii şi-au mărit suprafaţa terenurilor cultivate direct de către ci, cu atât; preţul pășunatului s'a niai urcat, Și cu atât învoelile agricole au devenit mai, apăsătoare. Aa | | | | | In Sfârșit, cultura :moșiilor prin arendare a avut și ea partea sa de răs-: pundere în agravarea, situaţiei economice a săteanului, atât prin urcarea, și mai mult a preţului de arendare a Pământului, cât și prin impunerea! de către arendași a unor condițiuni de cultură defavorabile săteanului; mai: cu seamă prin aceaa obligaţiei pentru el de a nu cultivă decât porumb pe: locurile Inate cu chirie; fie în dijmă, fie în bani. Strâns legată de exploa-" tara marei proprietăţi, starea econoinică a săteanului se prezintă la noi ca. variind în raport invers: cu cât cea întâiu şi-a mărit terenurile de cul-. tură și valoarea pământului s'a ridicat, cu atât profitul pentru locurile luate. de săteni s'a, micşorat, „Aceasta cu atât mai mult, cu cât la noi, săteanul „nu are în timpul iernei nici o ocupaţiune; pierdere reală de 'sute: de milioane. delei pentru el, nu numai prin faptul de a stă în neactivitate, dar și priu lipsa: unui „mijloc de a urcă prețul muncii lui. Secetele nu au făcut în ultimul timp decât să-i agraveze situația sa, materială. A " Pentru a dovedi afirmările făcute aci, dăm tabloul de “mai jos, care
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arată că, pentru perioada 1901 — 1905, săteanul şi-a încheiat bilanţul său, 
în cultura porumbului, cu deficit, cu alte cuvinte că săteanul, lucrând pă- 
mântul pe 'seama sa, în acest timp, a fost mai desavantajat, decât dacă 
ar fi lucrat la alţii: 

„ Profitul şi pierderea sătenilor la porumb, pe o perioadă de 5 ani. 
_- (1901—1905) Ă 
                    

  

  

    

N a Ă N 3 N Cheltuelile de pro- |. 
| Producţia în] Valoarea ducțiune Beneticiu 

- in Preţul pe :Î a da "ANUL | Miilociu, în ful pe | recoltei în [ze TOTALUL] > pierderi hectolitri hectolitru:) lei, pe hec- arendă al Preţul cheltuelilor o hectar's) 
| "pe hectar tar pământului | Muncei la p 

la sătenis) | hectar 4) 

| 15014) 19,— 8,— 152,— 48 12 120 --82,— 
1902 11 9,50 "105,45 48 12 120 — 14,55 
1903 :) 13,7. . 9,50 130,15 48 (2 120 + 10,15 i 
1904 29 „9,89 28,60 18 72 120 — 9140 | 

1905 98 10,— 9s,— 48 72 120 — 93, 
+ Totatui pe . | 
„1901-1903 — — 514,20 240 360 „000 — 85,80                     

In general dar, putem conchide că. cea mai de ccipetenie cauză care 
contribue la decăderea materială a săteanului este neventabililitatea de 
azi a pământului, față cu prețul de arendă şi munca depusă. 

Notă.—Mijloace de îndreptare s'au propus multe şi în concluziuni ne vom 
da şi noi câteva păreri. Toate. aceste mijloace însă nu se pot referi decât la o 
intervenire directă. Mijloace cu caracter pur economic nu ar fi decât acela al 
ridicării venitului micei proprietăţi, pentru a ajunge la o egalizare proporţională 
de venituri la ambele feluri de proprietete, prin o cultură intonsivă şi mai sis- 
tematică a acelei mici; care să echivaleze economiei de muncă, pe care proprie- 
tatea mare o poate realiză. 

Desigur că la această realizare nu se poate pentru multă vreme speră. Cu 
toate acestea, intervenţionismul direct tot într'acolo tinde, întrucât e natural că 
cu cât proprietatea mică va fi mai puţin condiţionată de proprietatea mare, cu 
atât ea va puteă să se îndrumeze către o cultură mai sistematică şi deci să aibă 
o producţie calitativă superioară. Neapărat însă, că în acelaş timp, Va trebui 
să se desfăşoare o muncă uriașă pentru înălțarea economică a săteanului; dar 
aceasta depinde, după cum se ştie, de o sumă de alte împrejurări. ! 

  

1) Neavând date decât pentru producţia în general, nespecificate pe marea şi mica pro- prietate, le-am luat pe acestea, pentru primii 3 aui. 
„_2) Preţul porumbului este luat după comerţul exterior, pe primii 4 ani, iar pe cel din urmă, este preţul obişnuit cu care sătenii cumpărau porumb în 1905. Deci, în amândouă cazurile, preţul este mărit. 

3) Sa luat mijlocia preţului obişnuit constatat de anchetă (vezi tabela statistică No. 12) 
*) In multe părţi se plăteşte un pogon lucrat detinitiv 35 lei;2 lei pentru semănat. . | 
5) Este drept că la beneficiu nu s'a ţinut în seamă şi valoarea cocenilor recoltaţi, care în 

majoritatea cazurilor revin sătenilor, cel puţin pe jumătate; totuşi, cum pentru primii trei ani 
producţia în mijlociu pe hectar este mult majorată (diferenţa de producţie în cultura : poruin- 
bului fiind la săteni cam cu 250/, față de aceaa marii proprietăţi: în 1905 la marea proprietate, 
după statistica agricolă, fiind de 138, iar la cea mică de 9,8); iar pe dealtă parte, preţul de vân- 
zare al porumbului de către săteni fiind mult mai inferior decât acela de export, care s'a'trecut' în tablou, diferenţa care rezultă echivalează neîndoios cu valoarea cocenilor de care beneficiază 
săteanul. * " | - 
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"Judeţul Iaşi. 

" Chestionar No. 4, 

Chestiunea No. 48.—Afară de munca 
câmpului şi creşterea vitelor, nici o altă 
ocupaţiune nu mai au locuitorii, mai 
ales în timpul iernii. 

Judeţul Roman. 

„ Chestionar Do. 12, 

Chestiunea o. 80. — Relele mai în- 
semnate sunt: locuitorii se ocupă nu- 
mai cu munca câmpului, în timpul cam- 
paniei de lucru; iarna nu au nicio 
ocupaţie, pierzând ce-au câștigat în tim- 
pul verii. 

Chestionar No. 411, 

Chestiunea No. 80.—NMizeria la parte 
din locuitori; cauza este că muncesc nu- 
mai; în timpul verei; iarna stau fără 
lucru. Se poate îndreptă răul, numai 
prin înfiinţare de fabrici. 

Județul Vaslui. 

- Chestionar ÎVo. 53. | 

* Chestiunea No. 48. — Nu se îndelet- 
nicesc cu alte ocupațiuni, decât cu muncea 
câmpului şi creșterea vitelor. 

Judeţul Fălciu. 

Chestionar No. 15. 

.. Chestiunea No 80.—Sătenii şi săten- 
cile: sunt lipsiţi de cunoștința oricărui 
meșteșug: croitorie, cizmărie, fierărie, 
stolerie, dogărie ; ba chiar şi industria 
casnică, ca: fabricarea pâinii şi amân- 
cărilor. De aici, lenea şi viţiurile, să- 
răcia complectă. 

Judeţul 'Tecuciu. 

Chestionar Wo. 3, 

„ Chestiunea No. 80.— Pentru locuitorii 
comunei, singura lor ocupaţiune este a- 
gricultura; astfel, vara muncesc câmpul 
și iarna şed fără nici o ocupaţie ren- 
tabilă, în cât tot ce câștigă în timpul 
verei din produsele lor, cheltuese iarna 
și sunt tot săraci, de oarece nu au pe 

ce să mai câştige parale, -nefiind în 
localitate industrii, cărăuşi ete, 

Judeţul R.Sărat. 

| Ni Chestionar A'0. 8. | 

Chestiunea No. 48. — Absolut nici o 
ocupaţie. S'a terminat munca câmpu- 
lui ; șed neted. 

Judeţul Prahova. 

Chesiionar o. 149. 

Chestiunea No. 48. — In această co- 
. mună, afară de munca câmpului şi cre- 
şterea vitelor, alta nu este. 

Judeţul Brăila. 

Chestionar No. 15. 

Chestiunea No. 80.—Un rău e că să- 
tenii iarna nu produce nimic. Sunt ne- 
prevăzători pentru cazuri de secetă sau 
de nenorociri. 

Județul Ialomiţa. 

Chestionar No. 5. - 

Chestiunea No. 80.— Sătenii suportă 
cu multă greutate învoelile agricole, 
care, de cât-vă timp, au crescut întrun 
mod îngrozitor. | 
Munca câmpului se face cu multă 

greutate, fiind săteanul legat de obli- 
gaţiunile arendaşului. Lipsa cunoștinței 
unei mici meserii pentru timpul ernei. 

Judeţul Vlaşca.. 

Chestionar Ao. 63. 

Chestiunea No. 43.—Munca câmpului 
este principala ocupaţie a locuitorilor 
din această comună; creşterea vitelor, 
după cum se arată la No. 41, a des- 
crescut, şi numai e privită ca o ocu- 
paţie de rentabilitate; alte ocupaţii a- 
fară de aceasta, nu mai au. 

Judeţul Oltu 

Chestionar No. 25. 

Chestiunea No. 80.—Tot ce este mai 
rău în comuna rurală, e ne ocupaţia să-
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teanului în timpul ernei; el şade toată 
iarna, neavând nici un lucru, din caro 

„cauză se duc de multe ori la cârciumă. 
Pentru vindecarea acestui rău, propun: 
Statul să înfiinţeze în fiecare! capitală 
de judeţ câte o şcoală de meserii cu 
mai multe secţii: fierărie, lemnărie, strun- 
gărie, curelărie, cizmărie subţire, căru- 
ţări, secţie unde să se lucreze tră- 
suri etc. , 

Judeţul Vâlcea 

Chestionar Ăo. 106. 

Chestiunea Ao. 80. — Locuitorii din 
comună nu știu nici o meserie, aşă că 
în timpul: ernei nu lucrează nimica, dar 
consumă proviziile adunate cu mare 
trudă în timpul verei. Ar fi necesar să 
înveţe câte-vă meserii. 

- Judeţul R.-Sărat. 

Chesiionar Ao 

Chestiunea No. 80.—In comună există 
şi astăzi monopolul de pâine, carne şi 
lumânări de seu, drept exclusiv al pro- 

Județul Mehedinți. 
- Chestionar No, 151 

Chestiunea. No. 80.— 1): Frecuentarea - 
prea deasă a cârciumelor, de unii din să- 

"teni; 2) Lipsa de ocupaţie, pe timp de 
iarnă, a celor mai mulţi tineri; 3) Im: 
puţinarea pământului de muncă, prin 
înmulţirea populaţiei, 4) Slaba: 'admi- 
nistrare a comunei; 5) Furturi şi dare 
de foc, pe timp de; noapte. 

' Judeţul Constanta 
Chestionar A , 

Chestiunea o. 80. — Răul: cel mai 
însemnat, din această comună, e-lipsa 
de ocupaţie în timpul iernii, care face 
pe locuitori să frecuenteze mai „mult 
cârciumile. 

prietăţii, drept care și l-a însușit dela 
înfiinţarea târgului, cam dela 1854, 
când proprietarul .stabileşte să deă su- 
hatul. necesar. târgului, de care condi- 
țiune nu s'a ţinut, din care cauză su- 
făr locuitorii.
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„4 Starea materială a populațiunii rurale, pe.capi de familie... 
„1 Din populaţiunea de 1.163.900 capi de familie, numai 184.970 (16%) 
pot f consideraţi ca, fruntaşi; 511.448: (44%/,) putână fi consideraţi ca mij- locași, iar 467.482 (40%) codaşi. | a. 
"Pe regiuni găsim: | 

, ă fruntaşi  mijlocași codaşi | 

Moldova . . . 15,60, 44,3%, 40,1% 
Muntenia . . 16,9 42,3 40,8 
Oltenia . . . 13,8 46,1 4041 

E Dobrogea . . 20 46 34 

  

Din cifrele de mai sus, se poate vedeă că, exceptând Dobrogea, nu- 
mărul codașilor e de peste 40%, pentru toate celelalte regiuni. Dacă pentru 
Dobrogea, în special pentru judeţul Tulcea, starea, materială a sătenilor pare 
mai prosperă, faptul se explică și prin aceia că în acea parte a țării ocupa- 
țiunile abundă, iar pământurile sunt cu mult mai eftine. 

In general, studiind starea materială a sătenilor pe regiuni, la prima 
„vedere, 'ea se. arată că stă în strânsă legătură cu preţul muncii: 

  

. „ Xofeomtaşior n ratie bn el muncii pe zi: 
Dobrogea .. 209; 1.75 2.00. - 2.00 5.00 - 
Muntenia. . 16,9 1.20 1.50 1.75 3:50 
Moldova .. 156: 1.00 1.00 1.50. 3.00 
Oltenia ... 138 1.00 . 1.50 1.50 250 
Preţul muncii rezultând dint?o complexitate de cauze, pe care în cea mai mare parte le-am arătat; în general, el sar puteă luă drept criterium pentru judecata stării materiale a populaţiunei rurale; de sigur însă că nu întrun mod hotăritor. 
Ceeace însă se impune de cercetat, înainte de toate, e dea se ști, de ce numărul codașilor e atât de mare, aproape 0 jumătate din numărul total al capilor de familie ? | | 

„_ Aci trebueşte însă de făcut o deosebire. Aceștia se pot împărţi în două categorii: 1) Simpli muncitori cu palmele, 2) închirietori de pământuri (fie 
din lipsă totală de pământ, fie din insuficienţa avutului). 

Cei dintâi, deși în comparaţie cu plata muncii agricole din alte țări, 
„Sunt mai slab plătiţi, totuşi, venitul lor nu ar fi extrem de scăzut, dacă, 

ar fi plătiți cu preţul obișnuit. Am văzut însă că, acest preţ se coboară 
adesea, la 50 de bani pe zi Și chiar la mai puțin, iar pe de altă parte, 
Știm 'că' aproape o jumătate de an stau fără nici o ocupaţiune.
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In ceeace priveşte pe închirietorii de pământ, am văzut că, pentru 
perioada 1901 — 1905, ei au eșit în deficit în cultura porumbului. In cel mai 
bun caz, ei nu au avut ca beneficiu din cultura pământului luat în arendă, 
decât prețul muncii depuse. Făcând calculul pentru 0 comună din judeţul 
Covurlui, am găsit că săteanul a fost în deficit faţă, chiar cu preţul acelei 
munci. Se constată în general că în Muntenia şi Oltenia, starea sătenilor 
este cu mult mai bună ca în. restul. ţării (Brăila: 270/, fruntași, Ialomiţa. : 
26,5%/0, Ilfov: 22%, Teleorman: 21%, Vlașca: 20,5%). 

Extrase din chestionare: 

Judeţul Suceava. 

Chestionar Xo. 7. 

Chestiunea No. 22—Munca câmpului 
mai bine se plătiă în vechime, pentru 
că erau braţe mai puţine, de aceia erau 
mai mulți fruntaşi, pe când azi, sunt 
mai mulţi codași. E 

Judeţul Prahova. 

Chestionar. No. 1-12, 

Chestiunea No. 80. — Faţă de timp, 
lipsind pământ locuitorilor, muncesc la 
arendaşii de moşie, unde sunt învoielile 
prea grele şi, tot timpul este întrebuin- 
țat de oameni a-și face angajamentele, 
din care cauză, sunt foarte săraci, ne- | 
extrăgând, din toată munca lor, nici po- 
rumbul necesar pentru hrana familiilor. 

ludeţul Valcea. 

Chestionar Ao. 14. 

Chesliunea Do. 80.—Vitele au dege- 
nerat cu desăvârşire, din cauză că isla- 
„zurile sau arat, ar trebui să fie îndem- 
naţi a cultivă plante furajere, şi Sta- 
tul, în acest scop, să le dea diferite 
săminţe, poveţe și prin lege să-i o- 
blige la aceasta. Ar fi bine ca Statul să 
înfiinţeze o fermă mică, în această 1o- 
calitate ; fie bunioară la un sătean mai 
avut. Pe acesta să-l ajuțe cu săminţe, 
instrumente agricole, vite, etc. şi să-l 
îndrumeze d.e.: Să-i trimită, primăvara, 
un om special care să-l înveţe cum să 

semene lucerna, cum să are pământul, 
cum să facă grajdul, cum să îngri- 
jească vitele, ete. Altul să-l înveţe cum 
să prepare laptele, brânza, untul, etc. 
Aceştia să fie un fel de maeştri ambu- 
lanţi, cari, în fiecare sat fiind o fermă 
model, să răspundă de bunul lor mers. 
Ceilalţi, văzând o bună gospodărie la 
consăteanul lor, vor imită; căci săteanul; 
până ce nu vede, nu face. Ex.: Banca 
populară din localitate a făcut o uscă: 
toare pentru îructe, sistematică, şi i-a 
rugat a uscă toţi, în mod gratuit, dar 
nici unul va îndrăznit, sub cuvânt că 
ard prunele. Am pus eu întăiu şi ei, cu- 
rioşi, au venit, au gustat şi în cele din 
urmă se întreceau, cari mai de cari,să 
usuce. Cu banca, asemenea nu îndrăzneă 
nici unul să pue economii, şi în cele 
din urmă, văzând rezultatul, azi, ea nu: 
mără peste 55 mii lei capital. 

Prin aceste mici ferme, să-i 'arăte că 
poate produce mult, că poate săse hră- 
nească bine, cu toată familia, că poate 
vinde din prisos şi că poate şi păstră 

„pentru nenorociri. Se văd fruntași, cu 
câte 30—40 pogoane pământ, care n'au 
nutreţuri pentru vite şi bucate, din 
cauza nechibzuelei. In aceste cazuri, nu: 
mai Statul poate înterveni prin pilda 
vie a fermei model din comună;ps de 
alta, prin autoritatea sa de părinte al 
tutulor, căci conducătorul fermelor ar 
trebui să cunoască în mod îndividual 
pe fiecare sătean. 

In privinţa muncei, el munceşte din 
greu şi tare se trudeşte, fiindcă n'are 
chibzuială, n'are instrumente perfec- 
ționate, samănă muli și culege puţin,
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TABELA STATISTICĂ No. 28. 
Starea materială a populațiunei rurale, pe capi de familie. 
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un
ta
și
 

Mi
jl

oc
aş

i 

Co
d 

Fr
un

ta
şi

 

Mi
jl

oc
aș

şi
 

Co
da

şi
 

  
| 
| 

Moldora | 59.591169 937/154.152|15,6 43,9] 40,1]|| Muntenia | 80,001:199.537:192 701 16,9] 42,3] 40,8   Suceava +| 6.329] 12.837! 11.575l21 [42 [37 ÎI RSărat . 4.9061*13.368| 12.609116 [43 [4 

| 

| | | Neamţu .| 5.712] 14.296 aia 17,5|45,5|39 ||] Buzău . .] 5.978] 18644 20.461 13 |41,5|455 
Bacău . .| 7212 raao 18.162] 16,5| 41,5|42 ||] Prahova .| -8.184! 21.291! 21373116 |42 [42 

| 

| 
  | Putna . .| 3.922! 14.252] 1926881105 47,5] 42 Dâmboviţa] 4.709! 19.506! 20.489 
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| 

| | | Botoşani .| 4.225 15.878] 14.053! 12,5]46,5|41 ||| Argeș . .| 3.7241 20.081] arsi 8 34,5] 47,5       Iaşi -. „| 4435| 18.193] 12074115 [34,5[405)]] Brăila . .| 5.668! 8.449] 6.776]27 10,5| 825 
Roman. .| 4.233! 10.856! 10.122]17 |43 140 Ialomiţa . | 10.825! 17.040! 12.810/26,5| 42 315 

11.807) 15,5|45,5| 39 ||| Itov . . . | 10.585] 18.955! 18.341l92 395 38,5]. | 
Vasluiu .| se: 19505 

Fălciu . „| 2.751) 10.046! oa 12,5|45 |425|]| Vlaşea . .| 9,114] 18.052! 17,713]203|40 [39 
Tutova. . 4.0761 9.371 1099117 |40 [43 I]! Teleorman 9.243 18.628! 16.07121 42,5 36,5   N | | | Tecuciu .] 2.988! 12.598! 10.562 115148 [405| Olt .:...,] 4.857 14.191; 14.315 14,5] 49,5] 43 |! 

. - . . 
. ! 

| 
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Covuriuiu | 3.39%] s.65i] css 17 [44 [39   , .. | , Oltenia . 36.051; 120.5911104.849 13,8] 16,1| 40,1]! Dobrogea 9.327] 21.383! 15.780 Pl Vâlcea . .| 4.8271 21.302 18.729111 [47 |42 “"Pulcea + +1. 3.5461 9.303] 6.419 18 [45,5] 33,5 
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Romanaţi.| 6,973! 17.243! 17.465 16,3] 41,542 Tara într, 184.970 511.448 407.452! 16 4 140: 

, Notă. — Impărțirea capilor de familie în fruntași, mijlocaşi şi coaași a fost lăsată la apre- cierea celor ce au răspuns la chestionare, de oarece eşimposibil a se da un criterium de jude- cată. Clasarea după numărul vitelor e cu totul insuticientă pentru unele regiuni. 
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2. Starea materială a sătenilor pe comune. 

Luând de bază numărul fruntașilor din comună, în raport cu ceilalți, 

numărul caselor cu o încăpere sau mai multe și bordeele, numărul fami- 

liilor lipsite de pământ, existenţa în comună a vreunei meserii mai răs- 

pândite sau vreunei alte ocupaţiuni, din anchetă, reese că din cele 2898 
comune care existau la 1 Aprilie 1906, se pot socoti ca având o stare în- 

floritoare 390 de comune, adică abiă 140%, 1838 cu starea mijlocie, iar 

670 cu stare rea, sau foarte rea. Dintre comunele cu stare rea, cele mai 

multe sunt în jud. Botoşani, 72,3%, din numărul comunelor din judeţ, 

urmează apoi judeţele: Vaslui 55,4%; Buzău 48,6%; Teleorman 46,9 9; 

Dorohoi 42,5%; Brăila 39%; Covurlui 37,1%; Dâmboviţa 33,6%; Iaşi 

33,3%; Argeş 31,50%; Bacău 30,6%; Vlaşca 29,9%; Roman 288%; 

R.-Sărat 27,4%; Fălciu 27,3%; Suceava 26,3%; Romanați 260%; Tu- 

tova 25,7%; Ialomiţa 22,7%; Putna 21,5%; 0lt.20,8%; Ilfov 18%; 

Tecuci 12,7%; Dolj 12,5%; Constanţa 12,3%; Prahova 10,70%/,; Mehe- 

dinţi 10,4%; Gorj.8%; Neamţ 63%; Muscel 3,7 %/0; Vâlcea 1,8 jo; 

Tulcea 1,70/.. 

Clasificarea aceasta, deși bazată pe o apreciere personală, totuși am 

crezut că nu ar fi rău să fie notată aci. 

Situaţia cea mai bună ne-o înfățișează proprietăţile moșneriești, unde 

găsim numai 4%, comune cu stare proastă și în sfârșit acolo, unde sunt 

tovărăşii sătești. Cu această ocazie, să semnalăm deosebirea mare care e 
între comune, în ceeace priveşte starea materială a sătenilor. Sunt comune 

în regiunea şeasă a Munteniei, mai cu seamă, în care starea sătenilor e destul 

de bună. Totuși, la prima vedere, ar păreă că locuitorii trăese cu mari greu- 
tăți, iar cererile de pământ surt mai numeroase. Lucrul se explică prin 

neștiinţa săteanului de a tinde către un traiu mai îngrijit, mentalitatea 

pe care i-a format-o aşă numiții jălbari etc. 

Să adăogăm, că în unele comune—ce e drept foarte puţine—cel mult 

vreo două, ni se semnalează că există încă monopolul de vânzare a obiec- 

telor de întâia necesitate.



„IV; STAREA MORALĂ, CULTURALĂ ŞI SOCIALĂ. 
1. Starea morală, 

De sigur că nu în urma, unei anchete sar puteă, caracteriză morali-: tatea unui popor. Mai întâiu, pentru că raza adevărului trece prin atâtea, prizme deosebite, încât nu la o concentraţiune de lumină, ci la o difuziune, ne-am putei aşteptă, Apoi, dacă statistica are astăzi pretenţiunea să se erigeze: într'o știință, socială, din nefericire e încă departe de a se ocupă de "aproape de toate fenomenele sociale de ordin moral. Totuși, într'un studiu de ordin social, a înlătură unele constatări de ordin moral, ar fi să se facă abstracţiune de una din cauzele determinante ale stării sociale a unui popor. Pe de altă parte, dacă ancheta de față nu a avut în vedere studiul moralității populaţiunii rurale, cu toate acestea, din ea, reese unele con- statări care trebuese ținute în seamă; dacă nu altfel, cel puţin ca niște premise pentru viitor, 
Iată ce ne-a hotărit să dăm, în cele ce urmează, câteva aprecieri pe cari ancheta le sugerează și le motivează. Bine înţeles că în toate consta- tările pe cari le facem, nu avem în vedere decât existenţa, ori nu, a unor simțăminte morale, fără prea multă tendință de generalizare. . Ne mărginim deci la, simple constatări; și aci, credința noastră e că in ceea ce privește caracterizarea moralității a unui popor, ea trebueşte făcută, din trei puncte de vedere: cu privire la individ, la, familie, la so- cietate. A | 
1. Cu privire la individ, din anchetă, reese că săteanul are în germene, cel puţin, principiul demnităţii personale — baza fundamentală a oricărei înă]- țări morale. Cu toate că starea sa materială e dintre cele mai înapoiate, totuşi, numărul cerșetorilor în satele noastre este extrem de mic. Pe lângă aceasta, în nevoi mari, săteanul nostru ajută pe cel nenorocit, iar ambiția de a nu fi slugă e cu totul hotăritoare. Acest simțământ, poate, e și una din cauzele care în multe comune fac pe sătean să nu închee învoeli agricole. Mândria, şi fudulia, răzășului sunt proverbiale. Penti-u lux, pe care îl consideră, ca cea mai mare înălțare a care poate să aspire, își vinde orice avut, Se
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citează cazuri când săteanul şi-a amanetat casa la creditul agricol și în 
urmă și-a pierdut-o, pentru a face lux copiilor. Dacă simțământul datoriei 
ar fi greu să-l găsim, e că nici cei din juru-i nu-și fac datoria faţă, de dân- 
sul—de unde, în multe părți, el are dispreț şi ură către autoritate, nepă- 

sare şi neincredere în oricine; dacă e înșelat, caută şi el să înşele și să 

ducă o viață necumpătată, de neprevedere, neordonată și de nestatornicie 

la muncă. Iar dacă legile nu se respectă de alţii, caută să nu le respecte 
nici el. Influenţa străinilor a fost pe alocuri destul de mare, aplicându- 1 spre 

hatâruri și fățărnicie, falşitate, neţinerea de cuvânt și chiar lăcomie de 

bani. Destrăbălarea morală — datorată de asemenea influenţei străine — se 

constată a fi cu totul periculoasă într'o comună din judeţul Suceava și 

îngrijitoare în câteva judeţe, în care se constată că tinerimea e lăsată în 

voea ei şi aplicată spre corupţie. Simţământul moral, în general, pare 

a fi în regres, datorat în primul rând alcoolismului, mai cu seamă în 

Moldova. 

2. Cu privire la familie. Familia săteanului, după cum să știe, a 
pierdut prea puţin din starea ei patriarhală. Inmulţirea concubinagiilor este 

0 dovadă însă că relațiunile de familie slăbesc. Faptul se: datorește în 

prima linie unei cauze economice: „pentru că părinţii nu au pământ; şi vite, 

să le deă zestre fetelor“, apoi slăbirii sentimentului religios și celorlalte 

fapte bine cunoscute: formalităţile grele de îndeplinit la căsătorie, dificul- 

tăţile făcute de administraţia, comunală ete, 
3. Cu privire la societate, în primul rână, se constată decadența cultului 

religios care a luat proporţii foarte mari şi care are, ca urmare, o mare 
influență asupra moralei sociale a săteanului. 

O influență nu mai puţin vătămătoare o au cârciumile, cari sunt 
singurul loc unde își petrece săteanul viaţa sa socială și care au tran- 
sformat, pe deoparte, comune întregi în alcoolici, iar pe de altă parte, 
l-au pus în contact cu tot felul de oameni inculți și în cea mai mare parte. 
perverşi, care cutreeră satele și cari i-au infiltrat năzuinţi absurde. . 

” Raporturile dintre săteni și preot, şi în unele parți chiar dintre săteni 
și învățător, dintre săteni și administraţie, precum și acele dintre săteni și 
arendaşi, sunt mai pretutindeni dintre cele mai rele— contribuind, nu mai 
puţin, la o stare morală în scădere. 

Dar răul cel mai mare e că săteanul, se poate zice, nu are nicio 
cunoștință de drepturile şi îndatoririle lui. Necunoscând principiile de or- 
ganizare ale Statului, el se vede în fața Statului ca îri faţa unui prigonitor, 
Cu un cuvânt, educația sa socială e nulă. | 

„In subeapitolele ce urmează, se precizează și mai mult starea morală 
a populaţiunii rurale, din anumite puncte de vedere.
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Extrase din chestionare: 

Județul Suceava. 

Chestionar No. 11. 
Chestiunea No.80.—Locuitorii acestei comune, fiind conduși de arendași evrei, i-au învăţat a trăi cu hatâruri, cu lipsă de respect, şi au ajuns astăzi că nu se pot înţelege şi să-şi țină un secret; așă că e un sat demoralizat. Atât băr- baţii cât şi femeile sunt în majoritate alcoolici. Sunt bârfitori, lipsiţi de bunul simţ al unei vieţi cumpătate Şi ordo- nate. Sunt vr'o câte-vă familii din lo- calitate care îi zăpăcesc, pentru a-şi face interesele lor personale, aşă 'că orice încercări de a le face bine, rămân zadarnice. Ar trebui ca în personalul administrativ să fie Şi oameni fără inte- rese locale. şi oameni cinstiţi, care să sprijine ideile preotului, ale învăţăto- rului și numaj astfel se va îndreptă Starea lor morală, care-i foarte decă- zută, 

Chestionar No. 9. 

Chestiunea o. S0.—Comuna e bân- tuită de multe rele, şi, aceste rele s'au ivit cu timpul; poate şi din cauza relei administraţiuni comunale, dar, mai ales, un rău exemplu au qat persoanele mai de seamă, acele, cum li s'ar zice, elita satului. Ele au fost acele care, prin exemplul dat, au adus starea morală a comunei într'o stare de nedescris, pregătind terenul pentru patimile be- ției, hoţiei, falşităţii ete. 

Chestionar Io. 9. 

Chestiunea No. 45.—Săteanul de aci, din comună și mai cu seamă cei din satul ... ., numai întreprind altă muncă, afară de cea a câmpului. E că- zut întrun fel de lâncezeală. Nu se gândeşte de fel la ziua de mâine. Cei ce mau cu ce se hrăni, aleargă, prin iel de fel de mnijloace, la cel ce are. 

Chestionar o. 29. 

Chestiunea o. 80. — După cum am spus la acest punct, relele cele mai 

mari sunt concubinagiul şi boalele ve- 
nerice (siphilisul). Lumea e aşă de de- 
străbălată aici ca, ori-când n'a văzut 
nimeni. Eu îmi explic această destră- 
bălare prin următorul fapt: Mult timp, 
adică cam până la 1864, au stat pe aici 
Turci ca negustori; aceștia se dădeau 
la desfrânări şi sigur, că în decurs de 
mult timp cât au stat aci, în număr de 
30—40 ani, au avut această înrâurire. 
Sunt mulţi locuitori de aci cari sunt 
născuţi din tată Ture. Ca exemplu de 
destrăbălare: .. .... Altul: Bărbaţii 
schimbă între dânșii de multe ori îe- 
meile pe un timp limitat (astea sunt 
fapte sigure şi nu le dau aci așă!) etc. 

Bărbaţii îşi lasă lesne soțiile şi apoi. 
iau pe altele, pentru a-le părăsi şi sfâr-! 
şesc restul vieţii în concubinagiu. 

Din cauza aceasta, două lucruri sunţ 
foarte triste: copiii naturali o droae 
și boli venerice. Sifilisul e aşă de în- 
rădăcinat (sub numele de «cel perit> 
<frenţe») aici, încât, de nu sarhrăni bine, 
de n'ar fi aerul de munte curat, poate în curând ar dispărea. 

Mai nu găsești bărbat ori femee care 
să nu spue că nu mănâncă sărat ori 
pipărat, pentru că să toma nu stârni, 
«cel perit». De altfel şi medicul a lipsit. 
Inchipuiască-și care-vă când un medie 
dela distanță de 55 km. (având şi spi- 
tal), să vegheze şi asupra comunei a- 
cestei şi a altora. Abiă lunele acestea 

„s'a aprobat, după multă inzisteriţă, un 
medic plătit de comună. 

Judeţul Nea:nţ. 

Chestionar Ao. 28, 

Chestiunea No. 80.— Relele mai în- semnate sunt: deprinderea de a nu sta 
la lucru permanent şi multelo hramuri 
ce ţin, cu care, după obiceiuri din ve- 
chime, petrec zile întregi, încât pierd multe zile de câştig, din care cauză nu 
mai sunt primiţi la lucru, şi sunt ne- 
voiţi apoi, să caute în alte părţi lucru. De câtva timp, în urma sfaturilor datg de noi, unii încep a se îndreptă,
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Judeţul Bacău. 

Chestionar No. 15. 

Chestiunea No. 1—Relele sunt multe 
şi toate de natură morală: 

1) Săteanul de aci e rafinat, greşit, cu 
apucături rele, dobândite din contactul 
cu străinii, fără niciun serupul moral, 
şi fără iubire de viitorul ţării; 

2) Moleşirea, făţărnicia, lipsa de ru- 
şine, neţinerea de cuvânt, sunt foarte 
pronunţate ; 

3) Multele legi ce avem, ale căror 
dispoziţii dau naştere la controverse. 

Judeţul Putna. 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea Wo. 12.— Se ajută, când 
unuia din eii s'ar întâmplă o neno- 
rocire; de ex, când un incediu i-a dis- 
trus locuinţa, când se află în absolută 

„lipsă de existenţă ; în aceste două ca- 
zuri, mai cu seamă, dau probe de multă 
filantropie. ! 

Chestionar Ao. 12. 

Chestiunea No. 80—Una dintre relele 
cele mai însemnate, din această comună, 
este hoţia. A ajuns timpul că nu mai 
poţi vorbi nimica despre hoţie. Nu mai 
poţi să mai dai sfaturi, sau să ţii cel 
puțin predică la biserică, în privinţa 
aceasta. În una din sărbători, citeam o 
predică după carte, care atingeă în câte 
va puncte acest urât obiceiu şi, numai 
decât văd o femeie, al cărui bărbat e 
cel mai dibaciu, şi chiar ea participă 
alături de el la furturi, că începe să 
facă gălăgie în biserică: că dânsa n'a 
venit ca săise spună de aceste, și alte 

„vorbe de felul acesta. Toate acestea nu 
provin, decât din cauza administraţiei 
comunale. 

Chestionar Ao. 7G. 

Chestiunea No. 80.— Răul cel mare, 
în comună, este ghişeftăria, lăcomia de 
bani, luxul, degenerarea simţimântului 
moral. Aceste rele sunt rezultatul scă- 
derii simțului moral al săteanului şi, în - 
parte, și din lipsa de cultură a poporului. 

Judeţul Dorohoiu. 

Chestionar No. 42. 

Chestiunea No. $0.—Lipsa de încre- 
- dere ce are săteanul îu sfătuitorii săi 

de bine ca: preot, primar, învăţător, 
cauzele sunt desele schimbări ce se fac 
cu ei. Aceşti funcţionari-ar trebui să 
fie stabili. . 

Chestionar Do. 17. 

Chestiunea No.. 80.— Răul principal 
este lipsa de pământ în toate cătu- 
nele încă de mai mulţi ani. Nu are cine 
să le propage, pe lângă credinţă, şi 
bunele moravuri, astfel că astăzi au 
ajuns aproape să nu-şi cunoască nici 
religia, de oarece trăesc ca nişte săl- 
bateci, fiindcă duminicile şi sărbăto- 
rile se adună pe la cârciumi unde, tur- 
mentându-se, ajung la cele mai proaste 
moravuri. 

Chestionar No. 87. 

Chestiunea No. 80.'— Relele locuito- 
rilor din comună sunt: beţia, traiul în 
concubinaj și ionoranţa ce-i predomină. 
Se potrivesc şi ascultă de sfaturi rele, 
întrunindu-se pe la cârciumi, căutând. 
a aveă grije de diferite prostii, negli- 
jind “gospodăria casei lor. Se ridică 
în masă, mergând înaintea autorităţi: 
lor cu diferite reclamaţii, cerând pă- 
mânturi, fiind îndemnați de instigatori. 
Lasă pe copiii lor, la cetatea de il ani, 
12 ani, să umble prin sat, pe la şeză- 
tori, adunându-se în casele cele mai 
ordinare. Fetele stau cu adoraţii lor, 
retrase prin ascunzători, fără ca muma 
să-şi dea socoteală de fiica ei, sau să se 
îngrijească ca nu cumvă să-şi păteze 
cinstea. Şi după ce se întâmplă ca fiica 
sa să fie sedusă sau subjugată, atunci, 
tatăl maltratează în mod barbar pe 
fiica şi muma. 

Judeţul Botoşani. 

Chestionar A'o. 20. 

Chestiunea No. 12.—- Sătenii se ajută 
între ei, când vine un caz, de ex. foc. 

Chesiiona” No. 20. 

Chestiunea DNo.80.—Săteanului nostru 
trebue cu forţa publică să: îi faci bine.
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Județul Iași. 

Chestionar No. 5. 

Chestiunea No. 80 —Relele mai prin 
cipale consistă în imoralitatea tinere- 
tului ; flăcăii umblă noaptea prin sate, 
pe la cusele fetelor; se produe naşteri 
neligitime şi scandaluri, este de dorit 
o poliţie de moravuri. 

Chestionar No. 28, 

Chestiunea No. 80. — Decăderea mo- 
rală este aproape la apogeu, 

Judeţul Vaslui 

Chestionar Wo. 12. 

Chestiunea No. 80. — Concubinajul, 
Devenirea la biserică, netrimiterea co. 
piilor la şcoală, beţia, furtişagurile şi nerespectarea avutului altuia. Ar trebui 
ca duminica dimineaţă să se închidă 
autorităţile comunale şi celelalte auto- 
rităţi; asemenea ar trebui ca la târg 
să nu se vîndă dumineca dimineaţa, 
căci atunci oamenii ar sta a casă şi ar 
veni la biserică. 

Chestionarul Wo. 1. 

Chestiunea No. 80. — Locuitorii sunt 
foarte pacinici şi supuși autorităţilor, 
respectoși pentru oamenii ce le vocse 
binele. 

Judeţul Tutova. 

Chestionar No. 2. 

Chestiunea No. 12.— 
Sărie, lucrul câmpului, 
căsătorii şi botezuri, 
în natură. 

Se ajută Ja plu- 
cărături, la morţi, 

cu bani şi ajutor 

Județul R.-Sărat. 

Chestionar No. 4G, 

Chestiunea o. 80. — 
mândria, ambiția de a 
preţul către meserie şi 

Neprevederea, 
nu fi slugă, des- 
orice negoţ. 

Judeţul Buzău. | 

Chestionar No. GI. 

Chestiunea No. $0. — Destrăbalarea 
ce există între fetele și flăcăii satului. 

3 

Judeţul Dâmboviţa. 

Chestionar No. 8. 

Chesliunea No. 50. — Generaţiunea 
tânără a comunei se deosebeşte mult 
de generaţiunea mamă, între altele şi 
în ceeace priveşte scăderea sentimen- 
tului religios, nerespectul bunului altuia 
şi bunului comun, moravuri sociale, port, 
luxul, “trai, relaţiuni casnice ete. 

Județul Brâila. 

Chestionar No. 24. 

Chestiunea No. 80. — Destrăbălarea 
tineritului care, dela vârstă de 15 ani, 
e lăsat în voia lui, contractând diferite 
moravuri rele. 

Județul Vlaşca. 

Chestionar No. 22, 

Chestiunea Wo. $0.— Inmulţirea con- 
cubinagelor şi slăbirea sentimentului 
religios, din cauza frecuentării neregu-: 
lată a poporanilor la biserică; disprețul 
și ura autorităţilor, nefăcăndu-le nici o 
dreptate în pricinele lor. Ar trebui mă- 
suri severe ca legea repausului să fie 
aplicată cârciumarilor care ţin cârciu- 
mele deschise mai înainte de timp. 

Județul Teleorman. 

Chestionar No. 103, 

Chestiunea No. 30.—a) Lipsa de pă- 
mânt şi modul defectuos cum s'au îm- 
părţit pământuri pe la slugile boereşti 
şi pe noi ne-au lăsat fără pământ. b) In- 
voelile grele şi lipsa de izlazuri. c) In- 
voelile: nu se fac cu contract în regulă, 
ci numai din gură, pentru a se puteă 
schimbă, în dauna ţăranilor. d) Din 
cauza sărăciei, nici căsătoriile nu se fac 
legale ci cu furatele, pentru că părinţii 
n'au pământ şi vite să dea zestre fe- 
telor. e) Odată cu sărăcia, e şi scăde- 
rea sentimentului religios şi moral. î) 
Preoţii nu sunt adevăraţi apostoli şi 
pescari de oameni. 

Județul Oitu. 

Chestionar No. 19. 

Chestiunea No. S0. — Proprietarii şi
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arendașii încarcă productele mai mult 
duminecile şi sărbitorile mari, când lo- 
cuitorii trebue să se roage lui D-zeu 
în biserică, spre a află ajutorinţă şi 
mângâierea în nevoi; din această pri- 
cină, oamenii sunt depărtaţi cu totul de: 
sentimentul religios şi frica do D-zeu: 
Se deprind la furturi, beţie și alte viţii 
rele. De dorit ar fi o lege respectată, 
iar nu literă scrisă, fără efect. 

Județul Gorjiu. 

Chestionar No. SI. 

Chestiunea No. 80.— Propunem a se 
înființă un tribunal: din preot, învăţă- 
tor şi bătrânii cinstiţi ai satului, pentru 
îndreptarea relelor şi neînțelegerilor 
între săteni. 

Chestionar No. 36. 

Chestiunea No. 80.— Parte din locui- 
tori sunt obișnuiți să-şi răzbune, pu- 
nând, foc în averea altora. Sentimentele 
asupra datoriilor cetăţeneşti le lipsesc 
cu desăvârşire. 

Chestionar No. 74. 

Chestiunea No. 80.— Vitele s'au îm- 
puţinat din cauza condiţiunilor grele, 
impuse de fostul arendaş. Câţivă locui- 
tori sunt leneşi; câţivă locuitori au un 
început de lux; câţivă sunt gâlcevitori 
între ei. Învăţălorii n'au putut aveă 
înrâuri temeinice, de oarece s'au schim- 
bat des pe aicea, 

Invăţătorul învață una şi primarul 
alta. Primar, preot şi învățător să aibă 
oare-care responsabilitate de moralul 
comunei. Ei trebue să meargă mână în 
mână. Și numai când şi administraţia 
va da ajutor, numai atunci se va ridică 
starea morală și materială a patriei. |. 

Judeţul Mehedinţi. 

Chestionar No. 29. 

Chestiunea Do. 30.-- Ca rele mai în- 
semnate, în comună, semnalez câtevi: 

„nerespectarea proprietăţii altuia, întin- 
derea viţiului beţiei, furtișagul și ne- 

respectarea legei repausului duminical. 
Sunt de părere a se verifică pământu- 
rile sătenilor şi a se face movili des- 
părţitoare, între dânșii, prin ingineri 
trimişi de Stat. A se monopoliză bău- 
turile, a se lărgi competinţa judecăto- 
riilor comunale, dându-le facultatea a 
judecă şi procese de furt şi a se mo- 
difică legea repausului duminecal.. 

Chestionur No. 89. 

Chestiunea No. 80. — Relele mai în- 
semnate sunt: nepăsarea şi neîncrede- 
rea. Aceasta, din cauza multora ce au 
făcut abuz de simplicitatea sătenilor. 

Judeţul Dolj. 

Chestionar No. 53. 

Chestiunea No. 80.— Relele cele mai 
însemnate, în comună, sunt: beţia, hoţia, 
şi hulirea împotriva celor sfinte. 

J udețul Romanați, 

Chestionar No. 76. 

Chestiunea No. 80. — Melancolie, din 
cauza lipsei de distracţii. 

Judeţul “Tulcea. 

Chestionar No. 15. 

Chestiunea No. $0. — Răul principal 
e că sentimentul naţional n'a prins încă 
rădăcini. Indreptarea acestui rău, cred, 
ar fi prin o activitate mai energică a 
autorităţilor, în unire cu şcoala şi bi- 
serica şi aceasta să fie obligatorie. 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea No. 80.—Cele mai însem- 
nate rele, în această comună, sunt: în- 
junghieri, omoruri, focuri la case sau 
la şirele de paie: sunt niște oameni 
foarte răsbunători şi ambiţioşi. Aceste 
rele provin şi din cauza autorităţilor co- 
munale, care se schimbă mai des şi cât. 
stau în slujbă îşi formează partizani, 
cu care se susţin.
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Credința religioasă. : 

__ În general, se constată slăbirea cultului religios mai la toată popula: 
țiunea rurală. Dacă o parte din clâr nu e întotdeauna la, înălțimea lui, 
apoi decăderea cultului religios se mai datorește următoarelor cauze secun- 
dare, ca: chemarea sătenilor Dumineca, dimineața la primărie, pentru di- 
ferite afaceri și împlinirea zilelor de prestație, etc.; ca mijloace de în- 
dreptare, se dau în anchetă: asistarea obligatorie a primaruiui şi consiliu- 
lui comunal, Duminecele, la biserică, închiderea cârciumilor în timpul ser- 
viciului. bisericesc, afişarea în comune a taxelor datorite preoţilor, etc. 

Un fapt curios e că, deși cultul religios e: în desereștere, numărul 
sărbătorilor superstițioase € foarte mare, mai cu seamă în Oltenia şi 
Muntenia. 

o 
Dăm, în cele ce urmează, numirea unora din sărbătorile superstiţioase 

cari au prea puţină—sau de loc—legătură cu cultul religiunii creștine. 
și care oglindesc în parte culturi primitive: Sâmbăta ursului, Joia, epilor, 
Ghiermanul, Nunta, şoarecilor, Câinii lui Sân Medru, Caii lui sf. Teodor, 
Inchinarea. lanţului sf.. Marii, Calul lui sf. Gheorghe, Pietrele lui sf. Petru, 
Logodna păsărilor, Zilele de piatră, Turta furnicei, Ursina, Mocoveiul ursului, 
Ziua lupului, Lunea păsărilor, Lunea ciorilor, Lunea, viermilor, Lunea burdu- 
fului, Lunea albă, Marţea ciorilor, Marţea albă, Marţea seacă, Marţea mâ- 
nioasă, Miercurea frumoasă, Miercurea strâmbă, Miercurea neagră, Miercurea 
numărătoarea ouălor, Joia ciorilor, Joia furnicii, Joia mânioasă, Joia frumoasă 
Joia seacă, Vinerea, cea frumoasă, Vinerile scumpe, Vinerea, seacă și şchioapă, 
Sâmbetele de piatră, Tanda, Ropotinii, Armindenul, Circovii, Procoavele, 
Ciunda, Colibariu, Bugiu, Bălţatele, Caloianii, Ciurica, Opârlia, Zarizanu, 
Semina, Nedeia, Gădinetele, ete. | 

Numărul acesta mare de credinţe primitive, mai cu seamă în Mun- 
tenia, arată că nici umbra de cultură, nu a trecut prin multe sate! 

Extrase din chestionare: 

Judeţul Putna. cât în număr prea mic. Clerul ar tre- 
bui să ţină predici morale mai des. Chestionar No. 17. 

Chestiunea No.30.— Sentimentul reli- Judeţul Dorohoiu. 
„gios a slăbit. 

| Chestionar No. 12. 
Chestionar No. 53. 

Chestiunea No. 80..— Locuitorii țin Chestiunea Wo. 80.— Oamenii nu prea puţin la şcoală și mai puţin la biserică. frecuentueză biserica la sărbători, de- Biserica frumoasă, dar oamenii de loc,
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afară de elevii şcoalei, cauza e că Târgul 
Săveni e aproape (17 kim.) şi locuitorii, 
cum se face ziua, îug la iarmaroc, ne- 
glijind biserica. 

Cred că soluţia ar fi să se schimbe 
iarmarocul de Duminecă, în altă zi a săp- 
tămânei. 

Județul Vasluiu. 

Chestionar No. 8. 

Chestiuneu o. 80. — Iarmaroacele 
sau bâlciurele, să nu se mai facă Du- 

_minicele, şi la zile de sărbători mari, 
ele împiedică pe sătean de a se duce 
Ja biserică sau la şcoală, spre a asistă 
la conferinţe. 

Județul Tutova. 

Chestionar Ao. 10. 

“Chestiunea Xo. 80. — Relele, de care 
sufere populaţiunea comunei, sunt: 1. 
Lipsa de pământ şi vite. 2. Lipsa doo- 
cupaţie în timpul ernei. 3. Lipsa de în- 
grijire medicală. 4. Nu cunose îndea- 
juns drepturile şi datoriile impuse de 
legi. 5. Lipsa.unui local de școală. 6. 
Dările ilegale la care sunt supuşi. 7. 
Speculaţiunea ovreilor, 8. Concubinajul. 
9. Trebuinţa de mai multă religiositate. 
10. Abuzul băuturilor spirtoase. Medi- 
cul de plasă să fie obligat a vizită pe 
toţi bolnavii la venirea sa în comună, 
iar primarul să fie pedepsit cu suspen- 
darea şi revocarea, când nu ar inştiință 
la timp medicul de ivirea unei boale. 
Săracilor să le împartă -medicamente 
gratuit; celor cu stare, să li se dea 
cu bani. In tot cazul,să se găsească în 
totdeauna medicamente la primărie, pen- 
tru care se va ţine un registru, sub 
controlul medicului. Primarul şi nota- 
rul să fie aspru -pedepsiţi când s'ar 
„constată că au luat un singur ban 
pentru diversele acte, de care au ne- 
voe sătenii. Să se afişeze în coprinsul 
comunei tariful legal al dărilor către 
preot, ca lumea să aibă cunoştinţă de 
ele, iar preotul să nu poată încasă un 
ban mai mult decât prevede legea. Azi, 
există un abuz revoltător cu aceste 
dări. 

Să se respecte legea repausul Dumi- 
necal. Preotul şi învățătorul să ţină 
predici, iar consiliul comunal, în frunte 

cu primarul, să nu lipsească nici odată 
dela biserică, 

Monopolul alcoolului e o necesitate 
imperios cerută, pentru a redă popula- 
ției rurale vlaga străbună. 

Chestionar No. 17. 

Chestiunea No.S0.—Dela o seamă de 
timp, a început să dispară dragostea 
ce există între locuitori, aşă că se in- 
vidiază unii pe alţii, se pârăse între 
ei la proprietar; biseriza au urât-o cu 
desăvârşire. Ar fi de dorit ca preotul, 
care e mai în apropiere de popor, să 
țină cât mai des predici la biserică. 

Judeţul R.-Sărat 

Chestionar No. 16. 

Chestiunea Po. 80. — Târgul ce se 
ține în orașul nostru, R.Sărat, numai 
Dumineca, e foarte dăunător credinţii 
religioase, căci toţi sătenii se duo la oraş 
Dumineca, în loc să meargă la biserică. 
Deci, cerem, a so luă dispoziţiuni ca târ- 
gul în acest oraş să nu mai fie Dumi- 
neca, ci într'o zi din cursul săptămânii, 
după cum a fost, acum vreo 25 ani în 
urmă. | | 

Chestionar o. 42, 

Chestiunea Wo. 80.— Deprinderea rea 
de a nu merge locuitori la biserică, in- 
vocând motivul,unii că n'au haine bune 
sau încălțăminte, iar alţii că m'au bani 
pentru lumânare, miruit, disc etc. 

S'ar puteă îndrepta răul, făcându-i să 
înțeleagă că pot merge şi cu haine 
proaste, fără lumânare, când n'au și 
fără a plăti la miruit, ori disc. 

Chestionar No. 65. 

Chestiunea No. 80.—Un mare rău este 
că în orașul R-Sărat este târgul Du- 
mineca, aşă că locuitorii trebue a se 
duce la târg Duminecile şi sărbătorile, 
în loc să se ducă la biserică. 

Judeţul Prahova 

“Chestionar No. 46. 

Chestiunea No. 30—Din punctul de 
vedere material, sătenii stau rău, nea-
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vând pământ în destul, modul primitiv cum cultivă şi puţinul ce-l au precum şi asprimea tocmelilor agricole, a căror ten- dinţă este tot spre urcare. Lipsa de ocu- paţiuni accesorii, pe lângă munca câm- pului şi desgustul ce au pentru că ocupa- țiunile de azi le fac străinii şi pe care le-ar puteă foarte bine și cu succes să le facă şi Românii. 
Din punctul de vedere moral, și cul- tural, sătenii stau și mai rău: ki sunt refractari la toate sfaturile ce li se dau, sentimentul religios începe a slăbi şi nu sunt deprinși cu economia. , Starea sanitară a comunei lasă mult de dorit. 

- Judeţul Dâmboviţa 
Chestionar No. 63. 

Chestiunea Io, '80.— Primarul, secre- tarul comunal şi arendașul, tocmai în timpul serviciului bisericesc, găsesc de cuviinţă: Arendașul a socoti oamenii; 
Primarul, cu organele sale, a rezolvă chestiunile de cancelarie Și judecata co- munală. 

Chestionar Wo. 73. 

Chestiunea Xo. 80. — Mai principal, este scăderea simţimântului religios. 

Județul” Muscel. 

Chestionar No. 81, 
Chestiunea No. 80. — Răul cel mai mare în comună este că preotul nu do- miciliază în parochie şi vine prin co- mună numai de 2 sau 3ori pe an. 

Judeţul Ialomița. 

Chestionar No. 14, 

Chestiunea No. 39—-Ar mai trebui ca autorităţile rurale, Duminica, să nu ţie şedinţe, spre a se duce la biserică. Astăzi, țăranii se adună la Primărie, unde au procese, care ar fi mai bine să se ju- dece Sâmbăta, dela orele 2—5, căci să- teanul tot vine în această zi acasă, dela muncă. ,... 
săteni la lucru sărbătorile . 

Astăzi, câteodată, se întâmplă că în biserici să nu se ducă nimeni, decât nu- 

Proprietarii care țin pe 

mai aceia cari au vre-un deces în fa- 
milie şi aceştia, numai timp de o săp- 
tămână, cât timp fac cele treuincioase 
decedatului, astfel că preotul face slujba ȘI singur. 

Chestionar No. 97. 
Chestiunea. No: 80..— ...Sătenii mun- cesc şi Duminica, fiind executaţi de a- 

rendașul evreu. ... . . . Sunt să- 
raci sătenii, că nu au pământ, întru cât terenurile au fost luate (moșiile Statului) de Poligonul Corpului ÎII de armată, 

Judeţul Ilfov. 

Chestionar No. 3. 

Chestiunea No. 80.—Dacă d-nii aven- 
dași şi proprietari ar încetă de a mai 
întrebuinţă la muncă pe sătean Dumi- nicile şi alte sărbători principale, s'ar. moraliză, mergând la st. biserică Şi ar 
aşteptă şi el cu sfinţenie o sărbătoare 
pentru a se repausă. 

Chestionar No. 18. 

Chestiunea No. 80.—TFiină de curând 
venit aci, nu am putut observă de ceea 
ce sufăr. Dar administraţia ce se face de oamenii comunei, e detestabilă. Apoi 
ura înveninată ce există între cei care 
par a îi notabilii satului şi intrigile ce 
ei fac spre a-şi ajunge scopul. Graţie 
acestora, un preot e pentru şapte sate, 
adică pentru şapte biserici. Apoi lipsa 
de şcoli. 

Chestionar XWo. 77. 

80. — Depărtarea de 
mijlocul sătenilor, în 
preoţi, cari să-şi cu- 

noască adevăratul scop al misiunii lor, 
Faptul constitue o primejdie, întru cât, 
această comună are în mijlocul ei un 
cătun, ai cărui locuitori sunt catolici, 
iar la depărtare de câţivă kilometri, co- 
MUna ....... cu preot papistaş. 

Chestiunea Po. 
biserică, lipsa din 
toate cătunele, de 

Judeţul Vlaşca. 

Chestionar No. 19. 

“Chestiunea No. 80. — Sătenii nu se | 
duc Duminicile și sărbătorile la -bise- rică, fapt care a slăbit credința în religie.
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Chestionar No. 30. 

Chestiunea No. 80. — Sătenii au pă- 
răsit cu deşăvârșire calea bisericii, a- 
ceasta din cauză că sunt scoşi de auto. 
rităţi la lucrul prestaţiei. Acestrău s'ar 
îndreptă, dacă primarul ar fi obligat 
ca, împreună cu consilierii, să vină la 
biserică și să oblige și pe săteni; apoi, 
are să devină obiceiu. 

Chestionar No. 74. 

Chestiunea No. 80. — Răul cel mai 
mare ce există în această comună, este 
îndepărtarea dela religie, a sătenilor. 

Chestionar Ao. 82. 

Chestiunea No. 30.—Locuitorii acestei 
comune nu sunt religioşi; la biserică 
nu se duc decât 2-3 babe; ei sunt în- 
clinaţi şi stăpâniţi de viţiuri; nule place 
decât să petreacă, când au 1—2 lei în 
pungă. 

Județul Teleorman. 

Chestionar No. 72. 

Chestiunea No. 80—Religiunea decă- 
zând, biserica în timpul sărbătorilor este 
goală, mai cu seamă în timpul „verii, 
când invoitorilor li se impune transpor- 
tarea poverilor ce datoresc la arendaş, 
Concubinagiile se înmulţese şi sentimen- 
tul religios se pierde, printre creştini. 

1) Ar trebui să se impună arendaşi- 
lor să lase liberi pe locuitori, în zilele 
de sărbători, spre a se puteă duce la 
biserică. 
„„2) Preoţii să fie obligaţi a ţine pro- 
dici, în toate zilele de sărbătoare, şi 
conferinţe, în cari să se arate relele 
consecințe ale concubinajului. 

Judeţul Valcea. 

Chestionar No. -4. 

Chestiunea No 80. — Cel' mai mare 
rău este că oamenii nu merg Duminica 
şi sărbătorile la biserică. Şi ca un rău 
mare, pentru ţăran, este că oricât de 
sărac ar fi, nu-şi bagă copiii servitori, 
aceasta dintr'un fel de mândrie neîn- . 
țeleasă. 

Chestionar No. 9. 

Chestiunea No. 80. — Relele mai în- 
semnate sunt: ţinerea sărbătorilor su- 
perstiţioase; nu sar putea stârpi acest 
rău, decât printr'o lege specială. 

Chestionar No. 68, 

Chestiunea No. 80.—Drumuri imprac- 
ticabile, care ar trebui petruite. 
Neducerea oamenilor la biserică, pen: 

tru care ar trebui să se ia dispoziţia 
ca consiliul comunal să fie în toate săr- 
bătorile la biserică, să lase cercetările 
de dimineaţă şi ţuicuiala. 

Chestionar No. 93. 

Chestiunea No. $0.— Neurmarea oa- 
menilor ]a Biserică, viţiul beţiei şi ne- 
supunerea la legi. Dacă preotii ar sfătui 
mai des pe oamenii toţi; aceste rele s'ar 
mai împuţină. 

Chestionar Wo. 114. 

Chestiunea No. 30.— Locuitorii sunt 
aproape retraşi de a merge la biserică 
în zilele de sărbătoare şi duminicile de 
peste an. 

Județul Dolj. 

Chestionar No. 85. 

Chestiunea o. 80.—Se observă scă- 
derea sentimentului religios, locuitorii 
nu merg la biserică în zile de Dumi- 
neci şi sărbători, atunci iși află câte 
cevă de lucru. Locuitorii: sunt adesea 
în certuri şi pe drumul judecății. S'ar 
înlătură toate acestea, dacă s'ar înde- 
plini întocmirile pentru repausul dumi- 
nical; autorităţile comunale împreună 
cu sătenii să frecuenteze biserica. 

Judeţul Romanați. 

Chestionar No. 113. 

Chestiunea No. 30.— 1) Lipsa de 'te- 
ren pentru cultură. 2) Sarcinele grele 
ce au cu învoiala agricolă, faţă de ca- 
litatea şi poziţia pământului. 3) La alte 
moșii nu pot. recurge, din cauza lip- 
sei de mijloace. Slăbirea religiunei din 
cauza târgurilor care sunt puse în zile 
de sărbători şi a lipsei de preot, căci 
cel local serveşte la trei parochii. 

11
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TABELA STATISTICĂ No. 29. 

Sărbătorile superstițioase. 

              

  

    

        

  

              

— ——_— —— 

Numărul Numărul | REGIUNEA sărbătorilor REGIUNEA sărbătorilor | JUDEŢELE supersti- JUDEȚELE supersti- | 
țioase 

țioase i 

Moldova Muntenia 

Suceava ;..,.,...... 35 R-Sărat ,. 27 

Neamţu ee... 31 Buzău Pe . 29 

Bacău .. i 38 Prahova Pa. 10 | 

Putna PD 31 Dâmboviţa . .. 40 | 

Dorohoiu Ceea. . 31 Muscel, 31 | 

Botoșani . . ......,., 21 Argeș 36 i 

Iaşi o. 23 Brăila ICC 27 | 

Roman. . ..... 1... 29 Ialomiţa Pe 36 

Vastuiu .. 28 Ilfov... 4 

Făleiu . cc... 12 Vlaşea .., 36 

Tutova N Pee. 29 Teleorman .. ......,., 37 | 

Tecuciu 20 O. | 39 

Oovurluiu” . ea. 19 

„Oltenia Dobrogea 

Vâlcea . . . .. 46 Tulcea .. cc... 26 

Gorj. ...., ... 33 Constanţa ...-.. Pa... 31 | 

„Mehedinţi ......,, .. 31. | | 

Dolj . Ca a | 
Romanați A î. .. „4: 

| 
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Sătenii şi administraţia comunală. 

E atât de bine cunoscut felul cum se face administraţia, la sate, încât 
e inutil de a mai insistă. Ne mărginim a notă câteva observaţiuni, pe care 
le găsim în anchetă. | i 

Administraţia comunală dă puţin interes îmbunătățirii comunelor ru- 
rale. Primarul ori e, cum se zice, omul proprietarului și arendașului și în 
cazul acesta speculația sătenilor se face fără ca măcar aceștia să-și dea 
seama, de cele ce li se impun prin contracte, ori, în cazul cel mai bun, e 
de partea sătenilor şi atunci protegiază pe vinovaţi, pentru tot felul de 
rele săvârşite, ca: furturi, încendii, etc. | = 

O ceartă și dușmănie continuă se constată mai pretutindeni între primar, 
preot şi învăţător. In timpul din urmă,a mai intervenit un nou element, 
secretarul comunal, care pe alocuri se constată a aveă o cultură ade- 
seori mai ridicată celorlalţi (1). Afacerile comunei — afaceri pe care mulţi 
nici nu le știu care ar puteă fi—râmân pe a doua treaptă. Interesul per- 
sonal primează totul în administraţia comunală. 

Extrase din chestionare: 

Judeţul Suceava. 

Chestionar XNo. 21. 

Chestiunea No. 30. — Sătenii nu au 
şuri şi grajduri pentru vite. Nu au. fâ- 
neţe îndestulătoare. Nu au grădini cu 
pomi roditori. Se hrănesc foarte prost. 
Nici o regulă igienică nu este păzită. 
Cred grozav în farmece, descântece şi 
superstiții. Administraţia actuală comu- 
nală este contra oricărei desvoltări eco- 
nomice, morale și culturale a sătenilor. 

Judeţul Bacău. 

Chestionar No. 12. 

* Chestiunea No. 80.—... dacă nu ni 
S'ar luă la fondul cercului, din venitul 
comunei, anual, suma de 1.330 lei pentru 
gendarmi, moașa comunală, agent sa- 
nitar şi altele, care nu fac absolut ser- 
viciu comunei şi nici nu sunt numiţi. 

Judeţul Putna 

Chestionar No. 78 

Chestiunea No. 88—Uşurinţa culpa- 
bilă cu care se autentifică actele de toc. 

  

meli agricole şi socotelile muncilor a- 
gricole, care se fac la casa: arendașului 
iar nu la primărie, cu care se face cel 
mai mare abuz. | 

" Judeţul Botoşani. 

Chestionar No. 16. 

Chestiunea No. 80.—1) Inundarea sa- 
telor de toate lepădăturile oraşelor, care 
cu ei aduc toate moravurile de care să- 
tenii nu aveau idee. 2) Puţinul interes 
ce își dau autorităţile pentru comunele 
rurale. 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea Vo. 80. —: Administraţia 
comunală e prietenă cu evreii arendași, 
spre a jăcmăni pe ţărani. 

Judeţul Iaşi | 

Chestionar No. 5. . 

Chestiunea No. 80.— Părerea mea este 
ca guvernul să facă ca cei care condue 
satele să fie cinstiţi, lipsiţi. de viţii şi 

(1) Aceasta se poate constată după răspunsurile date în chestioriarele' de anchetă, '-
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să priceapă cât de însemnată este ches- 
tiunea economică și culturală la sate. 
In aceste părţi, primarul, preotul şi ins- 
pectorul comunal, nu pricep de loc ros- 
tul lor. social. Poziţiunea lor o consi- 
deră ca un mijloc de a-şi agonisi hrana 
şi nici de cum a contribui la ridicarea 
poporului. Ordinile ce li se dau dela 
centru, nu le pricep de loc, le consi- 
deră ca disposiţiuni fără nici un rost, 
și de aceia nici nu le execută. 

Judeţul Roman. 

Chestionar No. 34. 

„ Chestiunea No. 80.— Primarul să fie 
numit de guvern, ca şi ceilalţi funcţio- 
nari ai Statului, căci s'ar câştigă două 
lucruri: a) Primarul va f independent 
de popor şi va puteă execută legile 
fără părtinire. b) Morala poporului nu 
se va sdruncină ca azi cu alegerile, din 
care cauză primarele e nevoit ca pe 
alegătorii partidului său să-i favorizeze, 
iar pe ceilalţi să'i tortureze, din care 
cauză se nasc fel defel de procese. 

"" Chestionar No. 21, 

Chestiunea No. 80. —.... 1) Prima- 
rul, organul cel mai principal al Aq- 
ministraţiei comunale, nu e pregătit pen- 
tru îndeplinirea: acestei funcțiuni. 

- Județul Vaslui. 

* Chestionar Ao. 25, - 

Chestiunea No. 80.—Arendaşii străini, 
care au stricat toate. datinele, şi func- 
ționarii comunali nărăvaşi care, în loc 
de moralitate, conrup totul Și interpretă 
legile deandoasele şi în profitul lor 
personal. 

- Judeţul Covurlui. 

Chestionar XWo. 7. 

Chestiunea No. 80. — 'Toţi slujbașii 
comunei, fiind foarte rău plătiţi, nu-şi 
pot îndeplini datoriile lor, fiind nevoiţi 
a-şi asigură existenţa pe alte căi, ne- 
glijind deci, misiunea lor. 

Judeţul R.-Sărat. 

- Chestionar No. 83. 

Chestiunea No. 80.—Locuitorii nu-și 

prea respectă cuvântul dat. Nu-şi tri- 
mit copii la biserică. Ii ducem cu sila 
cât sunt în şcoală şi pe urmă nu mai 
vin la biserică decât când se căsătorese, 
In faţa lor, legile n'au nici o valoare. 
Ei spun că «legea e cu nasul de ceară». 
Acestea aduc o mare desordine în toate 
afacerile lor. Mijloace de îndreptare: 

1. Să nu mai fie înșelaţi de nimeni. 
2. Advocaţii sa fie oameni conștiin- 

cioşi, să nu-i pue pe drumuri și să nu-i 
deprindă a minţi. 

3. Legea să fie tare. 
4. Să se ţină predici în biserică, cum 

se ţin şi conferinţe la şcoală, spre a de.- 
prinde pe sătean cu biserica. Să fie o- 
bligaţi slujbaşii toţi, de orice grad, când 
trec prin comună în timpul bisericii, so 
viziteze. Legea -repausului să fie lege. 

Chestionar Wo. 13. 

Chestiunea Po. 80—Comuna, în starea 
cum îşi administrează venitul, sub tu- 
tela delegaţiei judeţene, care îi ia pe 
jumătate din venit, nu se mai pricop- 
seşte 1000 şi 100 de ani. Plăteşte moașă 
de atâta timp, fără să fi moşit, absolut 
o femee, nici nu canoașteam cine e. A- 
gentul veterinar care numai trece prin 
comună cu velocipedul, nefiind absolut 
de, nici o trebuinţă, decât în cazuri de 
epizotie şi atunci pentru izolare, rol 
care îl poate îndeplini orcare. Se plă. 
teşte chirie la infirmerie de câţiva ani, 
fără să fi zăcut în ea un singur bolnav, 
nefiind nici doctor, nici agent sanitar, în 
perrhanenţă, ci vin prin comună la o 
săptămână, două şi chiar trei, mărgi- 
nind infirmeria la un rol în minus, 
faţă de serviciile pe care le aduce să- 
tenilor farmacia comunală, servită gra- 
tuit de învăţător, notar şi preot; fără 
local propriu, inchiriat, şi închis ca acum, 
mai bine s'ar găsi în localul primăriei. 
Nimerit ar. fi un spital la 7—8 comune. 
Atunci şi doctor şi agent sanitar îşi au 
rațiunea a fi. Geandarmul,pe care îl plă- 
teşte 700 lei anual, ar trebui să stea în 
comună, iar nu la secţia de geandarmi, 
distanţă de 20 klm; în aşă fel nu are nici 
un rol pentru comună, căci rolul pe 
care îl fac ei astăzi, îl face cu mai multe 
exactitate un primar sau notar conştiin- 
cios ; apoi autoritatea jandarmului între 
săteni ar influenţă mai mult, ca om



261 

străin, cu autoritate, mai cu seamă acum, 
față cu puţinul rezultat ce îl dă legea 
poliţiei rurale, practicându-se furturile 
dela ou, la bou. Şcoală pentru notari 
și stabilitate, căci nestabilitatea la care 
sunt supuşi, îi face a se îngriji, vrând, 
nevând, pentru ziua. de mâine, fie şi 
prin orice mijloace. 

Judeţul Buzău. 

Chestionar No. 70. 

Chestiunea No. 33.—Jandarmii şi Aq- 
ministraţia întrebuințează mijloacele cele 
mai barbare în executarea tocmelilor 
agricole, i 

Judeţul Dâmbovița 

Chestionar o. 63. 

Chestiunea No. 80.—Cu administraţia 
stăm rău de tot. In general, legile nu 
se execută mai de loc şi mai cu seamă 
a poliţiei rurale. Ordinele ce se primese 
dela centru, se execută; iar cele pentru 
combaterea epizootiei, nu se execută cu 
rigoare, 

Cu zilele de prestație găsim abuzuri 
multe, ele sunt făcute de picheri, cari 
găinărese pe bieţii săteni. 

Judeţul Argeş 

Chestionar o. 67. 

Chestiunea No. 80.— . . . Cât timp se 
dau numai ordine dela biurou, fără să 
vie în popor prin graiui viu, totul se re- 
duce la foc de artificii. 

Chestionar AO. 11 

Chestiunea No.80.— . . . Sătenii au re- 
lele obiceiuri de a nu respectă proprie- 
tatea şi dreptul altora; nici un sprijin 
băncei populare, înfiinţată în 1905, prin 
stăruința preotului şi învățătorului lo- 
cal şi acestea toate, din cauza celei mai 
nepricepute, mai nepăsătoare, mai vi- 
țioase, mai lipsită de autoritate şi în- 
credere, autoritate şi administraţie co- 
munală, ce am avut şi avem şi astăzi. 

Chestionar No. 82. 

Chestiunea No. 80.— ..... Se comit 
cele mai dese furturi prin comună, ba 

chiar se distrug prin punere de foc 
recoltele locuitorilor, la şire, în tinipul 
verei. Paza de siguranţă în timpul nop- 
ţii nu se face. Omul nu poate fi sigur 
pe avutul său. 

„ Părerile noastre, pentru a se evită 
astfel de lucruri, ar fi, ca primarul să 
fie un om meritos, numit deadreptul de 
guvern. | - 

Judeţul Ialomița 

Chestionar No. 38. 

Chestiunea No. 80.—Numai atunci se 
pot goni relele, când în fruntea co- 
munei va fi un reprezentant al Statului, 
cu puteri mari, un bărbat cult, care să . 
aibă preparaţie pentru scopul ce şi-l 
„propune, pentru progresul comunei. În 
schimb, să aibă garanţie de stabilitate 
în funcţie. Dacă în fruntea comunei ar 
există un asemenea element, ar puteă 
foarte bine controlă pe preot şi învăţă- 
tor, în uctivitatea lor de muncă pro- 

„gresivă, cu dor de ţară. Şi deci, când 
învățătorul şi preotul vor vedea -că 
nu pot fi în indolenţă şi că au un 
mare şi pnternic colaborator de muncă, 
având nivel de cultură acelaș, sau mai 
presus de dânşii, vor da mână cu mână, 
vor formă un triunghi unit şi atunci 
satele româneşti vor fi luminate, pentru 
fericirea şi gloria scumpei noastre ţări. 
Cât timp va există organizaţia actuală, 
vor bântui mizeria, sărăcia şi ignoranţa 
înverşunată în capetele celor dela ţară. 
căci, a fi primar, înseamnă a fi om po- 

"litic>. Primarul actual nu are prepara- 
ție pentru rolul său, şi. apoi, alegerea 
sa de către locuitori, are rele consecinţe 
pentru administraţia comunală şi pro- 
gresul ei. 

Judeţul Ilfov 

Chestionar Po. 9. 

Chestiunea No. 80.—Relele sunt multe, 
aşă sătenilor nu le place buna gospodă- 
rie şi nici muncă cum se cade n'ar voi 
să facă şi să plătească nimic pentru 
comună. Administraţia fiind dintre ei, 
e la fel cu ei.în toate. - 

Chestionar No. 74. 

Chestiunea No. 33.—A dese ori sătenii 
sunt asupriţi: la măsurătoare li se dă
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pogonul mic, câna e pentru ei (dijma); mare ded sferturi, când lucrează (restet.) pentru arendaş; cele două zile din săp- tămână, rezervate(de lege) pentru munca proprie a săteanului, nu se respectă. 'Tot- deăunalucrează întâi partea arendaşului, 

- Județul Teleorman 

Chestionar No. 52, 
Chestiunea INo..80. — Locuitorii sufăr din lipsă de pământ suâăcient şi de izlaz. Duminica, locuitorii nu se duc la bise- rica,. fiind ocupați cu munca. Arenda- șul amendează locuitorii când, din ne- „băgare de seamă, le scapă câte o vită sau pentru orice mică greşeală, fără sentinţă judecătorească. 

Chestionar Îo. 6G. 

Chestiunea No. 80. — Relele din co- mună nu se pot stârpi, fiindcă făcătorii de rele descoperiţi, sunt părtaşi cu jan- darmii rurali,. chemaţi spre cercetare, 

Județul Olt. 

Chestionar No. 5. 
“- Chestiunea No. 80.— Primele rele sunt cârciuma şi autoritatea administrativă care nu aplică legile şi regulamentele ci adesea le calcă, şi răul se întinde, neputându-se face nici un progres, sub influenţa celor care iubesc starea pri- mitivă. 

Judeţul Valcea 
Chestionar No. 85. 

Chestiunea No. 30.—Neducerea săte- nilor la biserică, sărbătorile ; nerespec- tul legilor civile, sanitare şi neaplicarea lor de cei în: drept, înmulţirea judecă- filor între fraţi ; nerespectul legilor pentru sărbătorile oprite. Specularea sătenilor de autorităţile comunale. Pro- tejarea vinovaţilor, din interes. 

“Chestionar No. 56... 
Chestiunea No. 80, — . .. . dacă pe Puţinul lor avut ar fi siguri, feriţi prin siguranţa publică, mult mai energică; desigur că totul ar merge progresând. 

foloase, se 

cârciumi 

Judeţul Mehedinţi. 

Chestionar No. 128, 

Chestiunea o. $0.— Relele de căpe- tenie, din această comună, sunt multe şi aproape identice cu relele din mai mai toate comunele țării. Numărul lor e mare şi mai toate provin din slaba, şi, pe unele locuri, din intenţionata rea administraţiune comunală, deprinsă cu apucăturile neomenoase de pe vremuri. Să se pună administraţia comunei sub supravegherea învățătorului, 
Combat sistemul de azi, al unirei a- cestor trei factori luminători ai satelor, numai din propria lor voinţă, deoarece ei, în lipsă de control şi, neavând pe unul din ei ca şef răspunzător, caută a se uni numai asupra ideilor sau a lu- crărilor ce le aduc foloase personale ; iar după atingerea scopului, sau când nu s'au împărtăşit toţi deopotrivă din 

desbină imediat, căci inter- vin metehnele sufleteşti: egoismul şi în- vidia și deci, sfada îi preface la mo- ment, din prieteni, în dușmani, stag- nând progresul. 
Analizând puţin situaţia acestor trei factori, vedem că numai învățătorul nu are amestec, în interes material, cu să- tenii. EI, aşa cum e, e plătit numai de Stat, pe când preotul sfânţuește pe ţă- rân prin taxele şi suprataxele epitra- hirului ; iar primarul îl speculează prin scârbosul obiceiu al <cinstirilor» prin și la munca câmpului, ete., etc. Se va obiectă: fiecare instituţiune îşi are autoritatea sa superioară, ce o su- praveghiază. Da! însă resursele bud- getare nu permit iuxul de a ave atâţia supraveghetori, câţi trebuesc și deci, până să se afle, dacă se mai poate află, aceea ce ar trebui de mult ştiut, -e preă târziu, 

Județul Dolj. 

Chestionar No. 69. 

Chestiunea No. 30.— Locuitorii sufăr că arendașii nu-i socotese conform legii şi nu le dă bilanţele, îi globesc, şi la transpoarte îi impun pe nedrept, le micşorează pogoanele date prin învo- ială, partea lor, iar pe ale moșiei le măresc, |
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Săteanul şi infracţiunea la legi. Judecăţile. 

Se constată că sătenii de prin unele județe — în special din Putna, 

Gorj şi Vâlcea—caută să aibă nesfârșite afaceri judecătoreşti (1), pierzând 
o mare parte de timp, adeseori pentru „lucruri neroade şi numai închi- 

puite“. La aceasta sunt ajutaţi de „jălbari“, care în Muntenia, și mai ales 

în Oltenia, au luat proporția, unei adevărate colamităţi, creând o întreagă 

clasă de martori de meserie. Unul din relele cele mai mari care bântue 

populaţia rurală, este jurământul falș, care e foarte întins. O cauză nu mai 

puţin însemnată, care face pe săteni să aibă necontenit judecăţi, e nede- 

limitarea moșiilor lor. Judeţele Gorj şi Vâlcea pot servi ca exemplu. O lege 
pentru proprietatea în devălmășie, precum și pentru delimitarea, proprietăţii 

rurale, cel puțin în mod provizoriu, şi.acolo unde certurile pentru pământ 

sunt necontenite, ar aduce roade din cele mai bune, împuţinând judecăţile. 

Extrase din chestionare: 

Judeţul Bacău. 

Chestionar No. 15. 

Chestiunea No. 38. — Nu prea. Mul- 
tele noastre legi şi marele număr de 
jălbari cari îi ajută să se sustragă dela 
angajamentele făcute. Mulţi, la nevoe, să 
angajează, dar la muncă nu se duc; 
Pentru îndestularea celui ce a dat bani, 
puţinul avut ce au, în multe cazuri, e 
apărat de lege. Formele multe ce cer 
de îndeplinit legile noastre — cu bună 
intenţie de a se apără dreptatea—mă- 
nâncă fondul. 

Judeţul Putna. 

Chestionar No. 46. 

Chestiunea No. 80.:— Nu se mai ter- 
mină cu judecăţile. Nu e zi când la Vi- 
dra să nu fie sătean din Negrileşti cu 
proces. | 

“ Ohestionar No. 50. 

Chestiunea o. 80.—Moralitatea foarte 
scăzută, furtul de pruducte de pe câmp, 
furtul de lemne din pădure, mărturii 
mincinoase, nerespect faţă de autori- 

tate, lesne predispuşi la crime. Toate 
acestea dau naştere la nesfârșite da-. 
raveri judecătoreşti, din care cauză, 
perd foarte mult şi materialiceşte. S'ar 
puteă îndreptă această dăunătoare stare 
de lucruri, dacă autoritatea comunală 
ar fi mai energică. Infiinţare de tribu- 
nale sătești. 

Chestionar ANo. 52. 

Chestiunea o. 80.—Judecăţile prea 
dese dintre locuitori, pentru care perd 
bani şi muncă. 

Părerea noastră este ca în comună 
să fie înfiinţată o comisiune, din primar, 
preot, învăţător și câţi-vă fruntaşi în 
vârstă, care să stărue pentru împăoa- 
rea părţilor. 

Chestionar No. 72, 

Chestiunea No. 80.— Lacomi în stră- 
mutarea hotarelor şi predispuşi a măr- 
turisi falș. 

Judeţul Iaşi. 

Chestionar No. 17. 

“Chestiunea No. 26.— Alte condițiuni 
împovărătoare nu mai sunt, sunt îndea- 

(1) A se vedeă, în această privinţă, raportul meu asupra statisticei judiciare pe 1899, adresat 
Domnului Ministru de Justiţie, în Statistica Judiciară 1907, Imprimeria Statului, .
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juns cele prevăzute, căci munca esto foarte rău plătită, iar în ce: priveşte măsura, totdeauna sunt încărcaţi la muncă, în loc de!/, îalce, fac 60 prăj,, iar în loc de una falce,se încarcă cu 100 prăj;; orice reclamaţii ar face sunt de prisos, căci evreii conrup autoritatea, pentru a fi dreptatea de partea lor, iar acei ]o- cuitori numai sunţ primiţi nici să lu- creze pe moșie, de cum să cumpere. Nu se respectă legea ca Vineri şi Sâm- bătă să nu se lucreze. 

Județul Covurlui. 

Chestionar No. 14, 

Chestiunea No. 80.— Relele mai în- semnate sunt furturile. a 

Chestionar Jo. 25, 

" Chestiunea No. 80.—Se observă mai ales furturi de păsări, | 

Chestionar No. 35. 

Chestiunea No. 80. — Frontiera Pru- tului rău păzită, din care cauză furtu- rile de vite sunt dese, trecând frontiera în Rusia, fără a se observă de păzitorii frontierii. * : 

„ Chestionar No. 42, 

„Chestiunea o. 80. — Nepăsarea să- teanului faţă de orice progres; sunt predominaţi 'de ideea de a-şi însuşi bunul altuia, din .care cauză, se comit multe furturi; răul s'ar puteă îndreptă, dacă capul administraţiei comunale ar. fi numit de Suvern, iar nu prin ale- gere, ca până acum. 

Județul R.-Sărat,: 

Chestionar No. +, 

„Chestiunea No. 30— Unul din relele cele mai mari e furtul Şi judecăţile în al doilea rang. Pentru furt, se curăţă Primarul pe jandarmi, jandarmul pe şe- îul de garnizoană, şeful de garnizoană pe jandarmi și treaba rămâne baltă. 

Judeţul Buzău. 

Chestionar No. 13. 

Chestiunea No, 30, —. Furturile însă merg crescând, fiindcă Adminis- traţia se înteresează puţin, cele mai multe se fac pentru plocoane la cei mai mari, de cari nu sunţ scutiţi nici reprezentanţii autorităţilor ; cele mai multe sunt făcute de soldaţii cu schimbul. 

Județul Dâmboviţa. 

Chestionar Po. 65. 

Chestiunea o. 80.:— Cea mai mare plagă, ce bântue locuitorii comunei, sunt judecăţile, provenite in mare parte din partagiu. Modificarea acestei legi, crea că ar fi bună, 

Chestionar No. 81, 

Chestiunea o. 80. — Judecăţile ce există între săteni pentru pământuri şi pentru certuri cari provin tot din lipsa. de pământ, puindu i pe drum de străgănire, cheltuind cu avocaţi, etc., de rămân săraci; suntem de părere, în a- ceastă privinţă, să se înfiinţeze un ju- riu înpăciuitor în comună, compus din preot, învăţător şi trei fruntaşi ai sa- tului, care cunosc de aproape poziţiunea și dreptatea fiecăruia; având dreptul de a-i împăcă pe cei împricinaţi şi, la caz de neînțelegere, să formeze un me- moriu, considerat ca un act temeinic, pe care instanţa judecătorească să pue o bază de: probă adevărată, evitân- du-se, cu aceasta, proba cu martori min- cinoși şi de ocazie, cari s'au înmulţit şi pun pe săteni pe drumuri de stră- gănire,. 

Judeţul Muscel. 

Chestionar No. 42, . 

Chestiunea Wo. SQ, -- Locuitorii mai tineri se cam dedau la furturi de pă- dure şi, spre a scăpă de pedeapsă, se pun unii pentru alţii martori falşi și justiţia îi achită. Aci, ar trebui luate măsuri severe, în privinţa depunerilor Îalşe. 
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Judeţul Argeş. 

Chestionar No. 31. 

Chestiunea No. 80.— Jurămintele pe 
nedrept; ar fi de dorit ca aceia care 
fac asemenea jurământuri, să nu.poată 
îi primiţi înaintea justiţiei, fără a aveă 
forma din partea autorităţei comunale 
locale. 

Chestionar Ao. 58. 

„ Chestiunea No. 80.—- Salaşile de țigani 
(ursari) care cutreere satele; ar fi bine 
ca puterea cărmuitoare a ţărei să de- 
cidă în mod definitiv stabilirea, s'ar 
mai Îîmpuţină cazurile de furturi, spar- 
geri şi omor, ce numiții ursari comit; 
care umblă prin ţară fără nici un că- 
pătăi, cu gândul numai la furturi şi 
spargeri în averea sătenilor din comu- 
nele rurale. 

„Judeţul Brăila. 
Chestionar Wo. 12, 

Chestiunea No. 80. — Flăcăii unora 
dintre locuitori, din cauza neajunsuri- 
lor de traiu, şi profitând de neregulata 
pază cum se face de către loruitori 
noaptea in comună, s'au dat la fapte 
de iurtişaguri de pasări, producte de 
prin magazii, ete., şi alte lucruri. 

Județul Teleorman. 

Chestionar No. 7. 

Chestiunea No. 80. — Furtul şi cri- 
mele, care se vor stârpi prin înfiinţa- 
rea, dela. 1 Aprilie 1906, a sergenţilor 
vurali comunali. 

Chestionar No. 17. 

_ Chestiumea Ho. 80. — Relele mai în- 
semnate în comună sunt: furturile; oa- 
menii, sărbătorile, în loc de a merge la 
biserică, se duc la cârciume, unde stau 
până seara şi din beţie comit diferite 
scandaluri şi certuri, în urma cărora, se 
pun unul pe altul pe drum, la judecăţi. 

Chestionar No. 116, 

Chestiunea No.80—Răul obicei ce au 
oamenii în această comună, de fură unii 

dela alţii, de jură strâmb, ca să scape 
de pușcărie; acestea sunt relele ce bân- 
iune mai mult. 

" Județul Oltu. 

Chestionar No. 33. 

Chestiunea No. 80. — Furtişagurile 
sunt la culme: se fură unii pe alţii şi 
anume: porumb, grâu din magazii, găini, 
miei, oi, nutreţuri, lemne etc. Acest rău 
creşte din ce în ce printre sătenii din 
această comună. 

Chestionar No. 72, 

Chestiunea o. $0. — Furturi prin 
spargere, jafuri şi dări de foc, în a- 
ceastă comună sunt multe, locuiţorii a- 
bătuţi la fapte rele, instigatori, înşelă- 
tori, din cauză că îi băntue sărăcia şi 
slaba administraţie a foştilor slujbaşi 
din comună. | 

Chestionar No. 84. 

Chestiunea o. 30. — Ca rele sunt: 
furturi de vite şi bătăi. Se comit acestu 
rele, din cauză că în procese de vite 
să procură martori falşi, iar în procese 
de bătae, se achită toţi de justiţie, după 
ce se împacă, sau dacă a fost provoca- 
ţiune. 

Judeţul VâAicea. 

Chestionar No. 12. 

Chestiunea Jo. 80. — Relele sunt: 
1) Destrăbălarea femeilor.2) Reaua 

hrană. 3) Judecăţile. . | 
Nu cred să existe sat, unde să fie 

aşă de multe judecăţi ca aci. 

Chestionar Ho. 18. 

Chestiunea o. 80—Relele sunt: con- 
cubinagiul, jurămintele falşe şi deprin- 
derea de a fură. S'a dus vestea de a- 
ceşti trei vermi, ce rod pe săteanul din 

- „ + în mare măsură stârpirea lor 
se va putea face, când autorităţile ad- 
ministrative vor fi la înălțimea lor. Să - 
nu se mulţumească autorităţile supe- 
rioare a află numai numărul, ci trebue 
daţi judecăţei pe stricătorii de legi, dacă 
nu se supun cuvântului blând.:
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Chestionar o. 80. 

Chestiunea No. 80.—Pricinile au ajuns 
la culme. Pentru lucruri de nimic, se dau în judecată, jură falş, îşi cotro- 
pese unii altora averile, cu atât mai 
mult, cu cât locuitorii sunţ moşneni și 
proprietăţile nu sunt măsurate. Se co- 
mit şi crime din cauza aceasta. Trăese 
în mizerie ca hrană şi îmbrăcăminte. Ca îmbunatăţire, facerea cadastrului, o 
mică farmacie, moaşe, doctor la timp, 
reducerea posturilor, să înceteze impo- 
zitele puse de multe ori pe nedrept, a- 
supra proprieţăţii şi meseriilor. 

Ch estionar Ao. 35. 

Chestiunea Do. 80.—Relele ce bântuie 
populaţia acestei localităţi, sunt : hoţia, 
(furturile de vite, spargeri şi altele). 

Organizarea poliţiei rurale, la sate, 
se impune. 

Chestionar No. 36. 

Chestiunea No. 80.—Relele cele mai 
însemnate, sunt: minciuna și jurămin- tele falşe. Factorii cari au introdus a- ceste viii între săteni, sunt doi pro- prietari, cari disputându-şi dreptul de întâietate, au despărțit satul în două 
tabere duşmane, răsbunându-şi una în contra alteia, prin minciuni, calomnii şi jurăminte falșe, 

Chestionar. Vo. 100. 
Chestiunea No. 80.— Judecăţile pen- ru prea mici neînţelegeri, insulte şi bătăi şi beţia, care predomină, în ma- joritate, afară de cei rău căzuţi în acea- stă stare. 

Chestionar Do. 119, 
Chestiunea No. 80—Intre relele mai 

„ însemnate, sunt: judecăţile pentru pă- mânturi, cari le au în preă multe bu- căţi mici, faptele de adulteriu, cari se practică de parte din locuitori. 

Chestionar No. 122. 
Chestiunea No. 30.—Luxul, din cauza 

apropierii comunei de oraş, mândria, “ judecăţile dese şi pierderea de timp 
cu aceste judecăţi, pentru ori şi ce ni- 
micuri. Lenea, în timpul lunelor Noem- brie, Decembrie, Ianuarie şi Februarie. 

Judeţul Gorjiu. 

Chestionar Alo. 2, 

Chestiunea Ao. 80.-— Locuitorii sunt 
deprinşi a-și pierde timpul prin ju- 
decăți. 

Chestionar No. 7. 

„ Chestiunea No. 80.— Locuitorii nu să 
țin de cuvânt; sunt desbinaţi, stau nu- 
mai de certuri şi procese, fac pe mar- 
torul de meserie, nu-şi recunose drep- 
tul unul altuia, ar dori asfi toţi mari, 
iar muncitori nici unul. Datoriile ŞI 
le implinesc cu multă greutate şi nu- 
mâi siliţi. Când se face băutură, umblă 
mai mult beţi, dela unul la altul şi până 
nu se termină, nu sunt economi, 

Chestionar No. 29, 

Chestiunea No.80. — Neunirea, vrăj- 
mășia și judecăţile. Toate aceste rele 
provin din pricină că n'au pământ în 
deajuns, n'au islazuri propriu. Ei caută 
a-şi aveă vite fiecare şi neavând pă- 
mânt îndeajuns, își strică unii la alţii, 
de aci judecăţi şi vrăjmăşie. 

Chestionar AWo. 31. 

Chestiunea No. 80. — Relele mai în- 
semnate din comună sunt: furturile şi 
aprinderile. Acestea sunt cu atât mai 
dese, cu cât sunt tolerate Și încurajate 
de unii fruntaşi şi mai adesea chiar şi 
de autorităţi. | 

Chestionar XWo. 55. 

Chestiunea No. 80.—Se întâmplă cer- 
turi și furturi, din cauza răsbunărilor. 

Chestionar No. 62. 

Chestiunea WWo. 50. — Un rău însem- 
nat şi foarte păgubitor din toate punc- 
tele de vedere, e că dintr'o ambiţie ne- 
roadă, sătenii îşi face procese unii al- 
tora, căutând a dovedi lucruri închi- 
puite şi a câştigă ceeace nu lise cuvine, 
prin mărturii neadevărate. 

Chestionar No. 98. 

Chestiunea No.80. — Relele cele mai 
însemnate din comună sunt: furtișagul 
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şi jurământul strâmb, care au început 
a se practică de către tineri. Pentru 
cel dintâiu, aşi fi de părere ca serviciul 
de siguranţă a averei fiecăruia să fie 
bine organizat. Lumea ştie pe hoţi, dar 
tace, fiindu-le frică. 

Chestionar No. 122, 

Chestiunea No. 80. — Cel mai mare 
rău care bântue comuna, este darea de 
foc; ar fi bine ca micul avut al sătea- 
nului să fie asigurat, printr'o lege, de 
guvern. 

Judeţul Mehedinți 

Chestionar o. 46. 

Chestiunea No. 80.— .. . Justiţia este 
indusă în eroare de martori de meserie. 

Chestionar o. 125. 

toare locuitorilor, sunt multiplele pro- 
cese ce fac pe la instanţele judecătoreşti, 
provenite mai mult din certuri, dân- 
du-se naştere, din această cauză, la 
marturi mincinoşi care speculează pe 
locuitori, lăsându-s6 leneviei de a munci; 
ca măsuri de îndreptare, ar fi de dorit, 
ca instanţele judecătoreşit să ia mă- 
suri, ori a-i înlătură dovedindu-i minci- 
noși, amendă, sau ale aplică pedeapsa 
de închisoare, după gravitatea faptului. 

Judeţul Dolj 

Chestionar No 64 : 

Chestiunea No. 80.—Relele mai însem- 
nate sunt: viciul beţiei şi furturile de 
vite și alte obiecte, spargeri de casă, 
jafuri, ete. Toate acestea, din cauza 
lipsei de streajă și autoritatea admi- 

"nistrativă locală, care aproape nu pune 
nici un preţ pentru stărpirea lor. Ar 
fi de doritea autorităţile superioare în 
drept, să intervie pe toate căile legale 
pentru stârpirea acestor viciuri, punând 

stavilă acestor rele, pentru fericirea şi . 
prosperitatea săteanului. 

Chestionar Jo. 89. | 

Chestiunea No. 80—Au obiceiul de 
strică cu vitele, unul altuia, productele 
și pomii. 

Chestionar AO. 1-41. 

Chestiunea o. 25.—Furturile, beţia, 
înşelăciunea, neunirea şi lipsa de cul- 
tură. 

Județul Romanați 

Chestionar o. 1. 

Chestiunea No. 80.—Intre săteni sunt 
multe neînţelegeri, pentru care merg la 
judecată. Sunt de părere a se înfiinţă 
un tribunal sătesc, alcătuit din elemen- 

„tele cele mai morale şi de a le cărui 

Chestiunea Ho. 30.—Cauzele dăună- deciziuni, să ţie socoteală justiţia. 

Chestionar No. 81. 

„ Chestiunea, No. 80.—Relele din această 
comună sunt furturile de păsări, ani- 
male, producte, etc, apoi lipsa senti- 
mentului relioios. . 

Chestionar No. 95. 

Chestiunea No. 80.—Furturile. 

Județul Tulcea 

Chestionar No. 32, 

„ Chestiunea: No. 80—Relele ce predo- 
mină pe locuitori, sunt următoarele: 
1) lipsa de economie şi lenevia. 2) Fe- 
meile sunt foarte puţin gospodine 
3) Locuitorii iau pe datorie tot ce le 
trebue, dela comercianţi, în cursul a- 
nului, cu preţuri îndoite şi toamna, tot 
produsul lor îl dau pe datorii. Incă un 
rău sunt: jelbarii care pun pe locuitori 
de-și fac procese unul altuia şi umblă - 
pe drumuri, în timpul muncii.
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Alcoolismul. 

Alcoolismul la sate şi mai cu seamă in Moldova, a luat proporţii în- tinse. De sigur că mult temeiu pe datele care ni se dau, nu se poate pune, întrucât este atât de greu de a se stabili numărul alcoolicilor. Intrebarea. 
pusă în chestionarul de anchetă, eră formulată în chipul următor: Câţi capi de familie sunt căzuți în patima beţiei? Răspunsurile se referă dar la această simplă întrebare. Totuşi, ele pot servi la o cunoaștere a proporţiei ce a luat acest viţiu, cu atât mai mult, că acestea date para se confirmă, 
punându-le în raport cu numărul membrilor care alcătuesc familia, în mij- lociu, pentru Moldova, Muntenia, şi Oltenia; Dobrogea putând-o exceptă. Din tabloul care urmează, reese că, cu cât acest vițiu e mai întins, cu atât 
şi familia e mai puțin numeroasă. | 

  

No. capilor de fa- No. sufletelor pe . milie căzuţi în beţie - capi de familie 
Moldova .. . 33,30%/00 4,2 
Dobrogea . . . . 16,9%, 4,9 
Muntenia . . . . 12,0% 4,9 
Oltenia .... 9,1%/.9 44 

"Pentru câteva judeţe: 
Vaslui , .... 31,1%/-9 3,6 
Fălciu ;..., 20,7% 3,9 
Neamţ . . . . . 25,8% 41 
lași .... „. '70,20/o 4,l 

Roman. ... . 34,10% 41 
Teleorman «o 211,20 5, 
Prahova ..., 12,1% 5,3 
lfov. ...,, 12,8%. 6,0 

De sigur, o repetăm, aceste cifre nu pot fi considerate ca, hotăritoare. 
Credem însă că oarecare măsuri S'ar putei luă, pentru diminuarea acestui 
vițiu; măsuri care au dat în alte părți așă de frumoase roade. 

Extrase din chestionare: 

Judeţul Suceava. Cheslionar Ao. 18. 
Chestionar Xo. 5. Chestiunea No. 850.—Boţia, furturile , , „Și inajele. Chestiunea No. 80.— Alcoolismul, din șI concubinaj 

care cauză resultă toată mizeria mate- Județul Neamț. rială și morală. . Y Chestionar o. 1. 
Chestiuned No. 80. — Relele mai în- Chestiunea No. 850. — Cel mai mare semnate din comună; care ameninţă po- rău e beţia, apoi destrăbălarea sexuală pulaţia,sunt:inmulţirea cârciumelor;pen- și bolile lumești. îru prevenirea răului, ar fi de dorit în- 

Chestionar Io. 7.
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fiinţarea monopolului asupra vinderei 
băuturilor spirtoase şi mai ales rachiul. 
Alt rău, qe care suferă populaţia, este 
lipsa de păşune pentru vite, cauză care 
contribue, în cea mai mare parte, la 
stagnarea creşterei vitelor. 

Chestionar Po. 2. 

Chestiunea No. 80— Beţia şi concu- 
binagiul. 

Chestionar o. 29. 

Chestiunea o. 80. — Beţia, pelagra 
şi boli venerice. Leac ar fi monopoli- 
zarea spirtului şi înfiinţare de pelagro- 
siere. 

Judeţul Putna. 

Chestionar No. 19. 

Chestiunea Ho. 80. —- Din cauza vi- 
nului şi a ţuicei, se întâmplă dese scan- 
daluri. Tot timpul verei, care auvin şi 
ţuică, viaţa în acest timp şi-o petrec în 
mizerie şi demoralizare. Lucrul neme- 
rit e monopolizarea băuturilor spirtoase 
şi răul va fi înlăturat. 

| Chestionar No. 21. 

Chestiunea No. 80. — Beţia. Credem 
că fără represiuni legale, orice luptă 
pe calea propovăduirei nu va aduce 
folos, decât celor ce n'au căzut în a- 
ceastă patimă. Neducerea la biserică, 
e urmarea celei dintâiu. 

| Ohestionar No. 68. 

Chestiunea No. 80.—Relele mai prin- 
cipale în comună sunt: alcoolismul şi 
pelagra. 

Judeţul Dorohoiu. 

Chestionar No. 10. 

Chestiunea No. 80. — Beţia şi concu- 
binajul; cu deosebire, cea dintâiu e zdro- 
bitoare. 

Chestionar o. 13. 

Chestiunea Wo. 80. — Răul cel mai 
mare e alcoolismul, lăţit şi încarnat în 

săteni; dacă s'ar luă despoziţie a se 
stârpi şi desfiinţă crâşmile de prin că- 
tune, țăranul ar fi destul de avut şi 
sănătos; în cătunul Viţicani din acea- 
stă comună nu există cârciumă, acolo 
sătenii sunt mai sănătoşi şi foarte pu- 
ține neînţelegeri şi procese urmează în 
cursul anului. 

Chestionar Io. d. 

Chestiunea No. 30.—Cele mai însem- 
nate şi întinse rele sunt: beţia, concu- 
binajul. Mulţi locuitorii sunt atinşi de 
pelagră. - 

Chestionar XWo. 23, 

Chestiunea No. 80.—1. Avântul către 
luxul venit dela oraşe și debarasarea 
sătenilor de portul naţional. 

2. Indărătnicia locuitorilor care înţe- 
leg a se ţineă numai de coarnele plu- 
gului, urând meseriile şi comerciul, 

3. Plaga destrugătoare a baţiei şi 
boala pelagra. 

Chestionar No. 28. 

„Chestiunea No. 80. — Alcoolismul, sta- 
bilirea multor evrei. 

Chestionar No. 84, 

Chestiunea XWo. 80. — 'Toate relele 
provin numai din beţie şi din conru- 
perea de cătră străini, ar trebui stârpit 
alcoolul. 

Chestionar No. 43. 

Chestiunea No. 30.—Beţia. 

Județul Botoşani. 

Chestionar Po. 14. * 

Chestiunea No. 80.— Beţia ia proporţii 
marie nececesar a se face cât mai mari 
propagande contra alcoolului. . 

Pelagra, ale cărei ravagii sunt mari 
şi se întind, de oarece hrana locuitorilor 
e proastă. 

„ Chestionar No. 17. 

Chestiunea No. 80. — Răul principal 
„este beţia. i
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Chestionar No. 19, 

Chestiunea No. 80. — Beţia, ce pre. 
domină o mare parte din populaţie şi 
care ar trebui combătută pe căi serioase. 

Chestionar o. 20, 

Chestiunea Vo. 29.— Incepând cu anul 
1864, când. s'a făcut delimitarea pămân- 
turilor, atunci, când fiecare sătean eră 
proprietar pe bucata lui de moşie, pro- 
prietarul nu mai făceă angajamentele 
extensive de astăzi, ci omul luă bani 
dela proprietar, pentru nevoile lui şi, 
în schimb, îi lueră pe moşie; cu timpul 
însă, când pămâutul s'a îmbucătăţit, prin 
înmulţirea membrilor familiei, au în- 
ceput angajamentele, care au luat locul 
învoelilor dela început şi am ajuns în 
starea deplorabilă de astăzi. 
Afară de acestea, cu vre-o 25—30 de ani. în urmă, fiindcă sătenii din locali- 

tate sunt alcoolici într'un grad destul 
de înalt, mergeau la proprietar şi pri- 
meau, dela acesta, o chitanţă pentru un 
număr de litre de rachiu, şi cu această 
chitanţă, prezentându se la cârciumar, 
puteă luă numărul litrelor de rachiu, 
prescris. 

Aceasta a fost una din cauzele de 
decadență a acestor două sate, deca- 
denţă ce azi s'a accentuat şi mai mult. 

Chestionar: No. 20, 

Chestiunea o. 80. — Alcoolismul, a- 
ceastă grea plagă, şi-a infipt adâne 
ghiarele printre săteni. Atât femeile, cât 
Şi bărbaţii, se adună la cârciumă, mai ales în zilele de sărbătoare şi aci, beau rachiu care este falşificat, câte? zile în 
şir. Mamele, cu copiii de ţâţă, stau veş- 
nic în cârciumă şi pe urmă le dau 
să sugă lapte. stricat de alcool. Părinţii dau şi copiilor să bea rachiu, astfel că-i deprind de mici cu acest viţiu. De aci, 
cele vădite. Copiii din şcoală ajunși până la tîmpenie, ori cât ar căută ci- neva să-i facă a înţelege cele mai ele- mentare lucruri, ei nu vor înţelege. Pe lângă aceasta, neavând biserică în sat, sătenii, în sărbătorile cele mai mari, dis de dimineaţă, se adună la cârciumă, iar pe la 8 ceasuri, cel mai târziu; îi vezi beţi aproape pe toţi. A 

Chestionar Xo. 20. 
Chestiunea o. 80. — In fine, alcoo- 

lismul bântuind cu o furie nebună în 
localitate, acest viţiu a cuprins şi sexul 
femenin. Actualmente, se vede încă o 
mulţime de cânepă topită de vara tre- 
cută și încă nelucrată, din cauza indo- 
lenţei în care se află şi săteanca, ală- 
turi de bărbat, ce trăește veșnie la câr- 
ciumă, mai ales iarna. 

Chestionar No. 25. 

Chestiunea No. 30. — Relele mai în- 
semnate provin din lene și beţie. 

Chestionar Po. 32, 

Chestiunea No. 80. — Deși la toate 
intrunirile cercurilor culturale, ţinute 
de învăţători prin comune, se combate 
beţia, totuşi, ea își urmează cursul ei. 
Pentru stârpirea acestui viţiu, suntem 
de părere a sedesfiinţă velniţele (ma- 
gaziele) spirtoaselor, de e posibil, şi 
numai atunci se crede că-i vom desbara 
de acest periculos viţiu. 

Chestionar o. 37. 

Chestiunea No. 80. — Predomină al- 
coolismul. Autorităţile locale, cu toate 
mijloacele întrebuințate, n'au reuşit, tre- 
bue ca Statul se ia alte măsuri. Altfel, 
pericolul e mare. 

Județul Iaşi. 

Chestionar No. 1. 

Chestiunea No. 80. — Beţia, concubi- 
nagiul, certurile în familie şi judecă- 
țile, din cauza lipsei de pământ de 
hrană a locuitorilor; din care cauză, 
membrii de familie se învrăjbesc şi să 
judecă cu anii, cheltuind tot avutul ce-l 
au. Ar fi bine să nu se mai permită 
deschiderea localurilor de băuturi spir- 
toase prin sate şi să se facă o lege con- 
tra beţiei, după modelul din Anglia. 

Chestiona No. 26, 

Chestiunea No. 80. — Sătenii negli- 
jează agricultura sistematică, ocupân- 
du-se cu facerea niingalului. Se simte 
nevoe ca moşia arendată de străini, să
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fie arendată de săteni. Numai aşă, ar 
puteă scăpă de specula evreilor aren- 
daşi, care apasă greu viaţa sătenilor. 
E necesar a se combate beţia care prin 
aceste sate,e încă în toată puterea ei. 

Chestionar No..32. 

Chestiunea No. 80.— Preotul e demo. 
ralizat (alcoolic). Vecinătatea Prutului 
face pe locuitori contrabandişti. Abu- 
zul băuturilor spirtoase îmbolnăvește 
săteanul; dacă s'ar opri fabricarea al- 
coolului, ar fi o fericire pentru sătean. 
Ingăduirea legilor, în ce priveşte hoţia, 
ne duce la ruina morală; lipsa de res- 
pect pentru familie şi autoritate. 

Chestionar No. 35. 

Chestiunea No. 80.—OConrupţia şi mi- 
zeria, din cauza că crâșmile sunt în nu- 
măr mare, şi lipsa de pământ. 

Chestionar No. 38. 

- Chestiunea No. 80.— Viciul beţiei se 
observă că ia extensiune din an în an; 
influenţa străinilor, mai cu osebire a 
Evreilor, îi desparte întru câtvă, atât de 
credinţa cât şi de obiceiurile strămo- 
şeşti. 

Chestionar No. 39. 

Chestiunea No. 80. — Locuitorii din 
această comună sunt în mare parte al- 
coolici şi pe lângă acest rău, mai este 
un altul şi anume: Fiind în apropiere 

“de oraşul Iaşi, sunt influenţaţi de ideile 
politice (politica de mahala). 

Chestionar No. 46. 

Chestiunea No. 80.—Relele cele mai în- 
semnate în comună sunt băuturile pre- 
făcute şi stricate care bântue sănătatea 
populaţiunii rurale, dând naştere la 
diferite boli care în multe cazuri au şi 
început să-şi facă efectul, lăsând neno- 
rocire. Pentru stârpirea acestui rău, 
suntem de părere a se monopoliză bău- 
turile. Nutrimentul rău, păpuşoiul stri- 
cat, câte odată şi munca escesivă, de- 
cimează locuitorii. -: . E 

Judeţul Roman 

Chestionar Xo. 11. 

Chestiunea No. 80.—Relele cari bân- 
tuese sunt: 1. Băuturile necumpătate. 
2. Inşelătoriile în chestiuni economice. 
3. Creșterea rea a fetelor şi flăcăilor, 
moralul scăzut, din această cauză fetele 
fac copii, îşi pierd cinstea, se fac şi 
pruncucigaşe. 4. Slăbirea credinţei. Ne- 
unirea, zavistia, ignoranţa. Deprinderea 
uricioasă a femeelor de a risipi gos- 
podăria, fără ştirea bărbatului. Un rău 
care se mai vede licărind din când în 
când e şi adulterul. 

Propuneri: 
1. Pentru băuturile alcoolice şi necum- 

pătare, să se facă o lege, ca nimeni 
să n'aibă voie a bea în cârciumă sau 
afară, ci să-şi iea acasă cât îi trebue. 
Atunci nu ar mai aveă prilej de a se , 
întrece cu cina şi vecina, etc. 

Chestionar No. 22. 

Chestiunea No. 80.—Beţia, sărăcia, ne- 
cunoaşterea în deajuns a culturii pă- 
mântului, ne darea copiilor la şcoală. 
ne încrederea în sfătuitorii de bine: pre- 
ot, învăţător, primar, medic, ete. 

Indreptarea acestor rele s'ar impune 
numai prin. legi, de oarece sătenii sunt 
îndărătnici şi nu se poate ajunge la a- 
cest rezultat de bună voe. 

Chestionar No. 40. 

Chestiunea No. 80.— Relele de care 
este băntuită populaţia, în prima linie, 
este beţia, lenea şi invidia; cel mai ne- 
merit ar fi monopolul pe alcool şi inter- 
zicerea adunării, în locale de debit, a 
consumatorilor. * 

Chestionar No. 54. 

. Chestiunea No. 80.—Sunt multe, dar 
mai însemnate şi cari ar trebui să fie 
îndreptate sunt: Alcoolismul, concubina: 
giul, lipsa de armonie ca trai, invidia 
şi străinii, în special Bvreii, cari aduc 
mari neajunsuri. | | 

Judeţul Fălciu 

Chestionar No. 14. 

Chestiunea Ao. 80.— Din relele mai 
însemnate, e viţiul beţiei. „ta
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Chestionar No. 14. | 

Chestiunea No. 80.—Neunirea şi duş- 
mănia dintre locuitori, datorite beţiei. 

Județul Tutova 

Chestionar No. 15. 

Chestiunea No. 
alcoolismul], 

80. — In primul loc, 

Chestionar No. 27. 

Chestiunea No. 80. — Cârciumni sunt 
trei în comună: viţiul beţiei. Arendaşii 
Şi comercianții, Evrei, spoliază, escro- 
chează buna credință a ţăranului in- 
cult, înşelându-l, după obiceiul lor: 
cumpărând dela săteni, din iarnă, cu câte 
4 şi 5 lei hectolitrul grâu, 3 lei hec- 
tolitrul secară şi 2 lei hectol. orz. Ar 
fi bine a se ridica dreptul de a arendă 
pământ, şi Evreilor orice soiu de comerţ 
din comunele rurale. 

Județul Covurlui 

Chestionar o. 53, 

Chestiunea No. $0.— .. . In schimb, se 
duc prea mult la cârciumă. 

Chestionar Ao. 13. 

Chestiunea No. 80. — Cea mai mare 
răutate în această comună, nu poate fi 
decât alcoolul . . . din care cauză, vedem bine că dintre locuitori răzăși, cu mult pă- 
mânt bun, vor ajunge la sapă de lemn, 
alergând după cei mai depărtaţi proprie- 
tari sau arendași, pentru a-și stinge tocul băuturei. 

Chestionar No. 1G. 

Chestiunea No. 30. — Unul din cele 
mai mari rele e «<Pohtica» care,spre neno- 
rocirea . comunelor, o practică oamenii 
ce nu 0 înţeleg şi cari infiltrează să- tenilor idei subversive şi pline de pe- ricole. Sătenii, în această cătună, sunt 
foarte viţioși: leneși, beţivi, scandaloși, 
imorali şi lipsiţi de orice sentiment cu- 
rat. Din cauza ignoranței Și viţiului be- 
ției, sătenii se încântă ușor şi se lasă 
a fi conduşi. Din această pricină, orice 
acţiune în sens «bine voitor>, e cimpo- sibilă. , n 

Judeţul Buzău. 
Chestionar No. 46, 

Chestiunea No. 80. — Ura, invidia şi 
furtul în timpul de toamnă, când se 
fabrică ţuica şi vinul. 

JI udețul Prahova. 

Chestionar No. 42, 

Chestiunea No. 80.— Relele -de, care 
suferă populaţiunea de aci, sunt: beţia, 
lipsa de respect faţă de cei mari; indi- 
ferența faţă de biserică şi şcoală. 

Chestionar No. 87. 

Chestiunea o. 80.—Răul cel mai de 
temut şi care ia proporţii îngrijitoare, 
e alcoolismul. Şi copiii beau ţuică, de 
oarece, în fiecare casă se găseşte fabri- 
cată. Monopolizarea o singurul reme- - 
diu, iar productele să fie cumpărate de 
Stat, pentru fabricare, nepermiţându-se 
locuitorilor fabricarea. De preferat ar fi plantarea dealurilor cu viță, în locul 
pranilor. Alt rău e mărturiea minei- 
noasă (jurământul falş), cure a ajuns 
de speriat şi aceasta, datorită alcooliz- . 
mului. 

Chestionar No. 133. 

Chestiunea No. 30. — Alcoolizmul şi 
luxul. 

Județul Dâmboviţa. 

“Chestionar No. 5.. 

Chestiunea No. 80, — 1. Este patima . beţiei care se găsește la un număr re- 
strâns de locuitori şi al cărui rău constă 
in aceea că săteanul, după ce se îm- bată la cârciumă, se duce acasă, unde își ia nevasta şi copiii la bătae; în a- 
ceastă privinţă, e de observat următo- rul lucru: săteanul, de cele mai multe 
ori, nu so duce la cârciumă pentru a beă, ci mai mult pentru că simte tre. buință de a-se găsi în contact cu cei- lalţi săteni. Așă, s'au văzut săteni, cari având ţuică făcută la ei acasă, au dus-o la cârciumă, spre vânzare, căpătând pe ea un preț muit. mai,mic ca acela cu care O pune în vânzare cârciumarul. Și în urmă, cu banii căpătaţi, nu face
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alt-covă decât consumă la cârciumă ţuica 
pe care el însuşi o vânduse cârciuma- 
rului, plătind-o aproape intreit; aşă, un 
sătean, având 2 vedie de ţuică,a vân- 
dut-o cârciumarului cu preţul de 6 lei 
vadra şi n'a plecat dela cârciumă, până 
ce.nu a cheltuit banii ce căpătase pe ea. 

II]. Un alt rău care se practică de un 
număr de 6 locuitori din acest cătun, 
este faptul “că obiznuese a depune îna- 
intea instanţelor judecătoreşti mărturii 
mincinoase, şi iată cum: un cârciumar, 
rău nărăvit, având nevoe, în procesele 
ce le are,de câţi-vă martori mincinoşi, 
se adresează celor 6 locuitori şi, adu- 
cându-i înaintea instanţei judecătoreşti, 
după ce depun mărturiile lor minci- 
noase, în favoarea lui, lo oferă în schimb 
credit la cârciumă, în urmă, cârciuma- 
rul, avându-i datornici, îi constrânge de 
a depune totdeauna în favoarea lui, a- 
meninţându-i în caz contrariu. cu bă- 
taia şi cu luarea vitelor pentru suma 
datorită. Faptul acesta constitue un 
mare rău, căci face ca sătenii cinstiţi 
să.și. piardă încrederea în justiţie şi de 
cele mai multe ori cată să-şi facă sin- 
guri dreptate. 

De aci, desele bătăi, certuri și scan- 
daluri care se ţin lanţ; credem că este | 
un rău, pentru care s'ar puteă luă mă- 
suri de îndreptare. 

Chestionar No. 71. 

Chestiunea No. 80.—Relele cari bân- 
tue mai mult locuitorii săteni, sunt: 1) 
Beţia, din cauza neactivităţii în timpul 
iernei. . 

Judeţul Muscel. 

Chestionar No. 48.- 

„ Chestiunea No. 80. — Beţia, lenea şi 
neţinerea de cuvânt în ufaceri. Să se 
mai restrângă libertatea dela asemenea 
apucături, punându-se sub privegherea 

-şi patronagiul unei comisiuni instituită 
legal din sătenii de frurite.. 

Chestionar No. 59. 

Chestiunea Io. 80.—Relele care bân- 
tue mai cu seamă populaţia de aci, sunt: 
Beţia şi pelagra. 

Chestionar No. 71, 

Chestiunea No. S$0— Relele cele mai 
însemnate sunt: beţia femeilor, nefre- 
cuentarea bisericei, pelagra, sărăcia şi 
speculaţia Grecilor cu pâinea şi alte 
alimente, Mijloace: a) Pentru ultimul, 
sa angajat societatea economică din 
comună, care va iace o brutărie coop. ete. 

Pentru celelalte: Măsuri administra- 
tive severe, să nu se poată urmări da- 
tornicii pentru băuturi; pământ de hrană 
și de păşune. Statul să nu niai dea la 
sergenţi pensionari mica rezervă de 
pământ (600 de pogoane) ce se află aci. 

-în moşia Statului; permiterea pășuna- - 
tului în pădurile Statului, pentru a se 
înmulți vitele; cultivarea masei popo- 
rului etc.. 

Județul Argeş. 

Chestionar No. 8. 

Chestiunea No. 80.— Contra beţiei, eu 
nu văd alt leac, decât desfiinţarea câr- 
ciumelor şi a băuturilor. alcoolice. 

Taxele, discursurile, poveţile, ete, 
m'au trecere. 

Judeţul Ilfov. 

Chestionar A'o. 83. 

Chestiunea No. 50.— Sătenii merg din 
ce în ce mai rar la biserică, şi uzează, 
ca băutură, mai mult rachiul, decât 
vinul. - 

- Județul Vlaşca. . 

Chestionar No. 82. 

Chestiunea No. 80— Nu se ducla bi- 
serică, înclinați către alcoolism şi curvie. 
Nu trimit copiii la şcoală. Sunt îndă- 
rătnici, sunt însă primitori de orice lucru 
bun, dacă mai întâiu, au fost convinşi 
de adevăr. 

Să se aplice, cu rigoare, legile rela- 
tive acestor role, căci lucrurile se vor 
îndreptă. | 

"Judeţul Telorman. 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea No. 80.—Din cauza beţiei 
vin toate relele care predomină mai tot 
locul, ca: hoţia, lenea, trândăvia, ete. 

18



Chestionar No. 67. 

* Chestiunea No. $0— In primul rând, 
alcoolul, boala ţăranului; debitanţii ser- 
vesc băuturi prefăcute cu substanţe vă- 
tămătoare, ceeace face ca ţăranul, in- 
trând în cârciumi, să nu mai iasă, până 
ce, ameţit, beă ultimul ban și rămânând 
deseori dator, îşi vinde pământul de 
mnuncă, spre a plăti, pământ care, deși 
inalienabil, a găsit totuşi, prin excepţie, 
protecţie în Tribunalul Argeş, care au- 
tentifică actele de vânzare. Ar fi bine 
să nu so permită fabricanţilor de ra- 
chiuri, afară din cel de tescovină, să 
vândă debitanţilor, prin sate, rachiuri 
prefăcute, şi să se oprească autentifi: 
carea actelor de vânzare la tribunalul 

„Argeș, singurul, credem, care autenti- 
fică acte de vânzarea pământurilor în- 
alienabile. po 

Judeţul Olt. 

Chestionar Wo. 37, 

„Chestiunea No. 80— Pentru combate- 
rea alcoolismului: a se luă debitele de 
tutun și altele, dela cârciumi, şi a le da la 
alte persoane, mărindu-se chiar remiza 
acordată; a se legiferă învoelile agri- 
cole, făcându-le lesnicioase pentru să- 

„teni; a se pune obligaţie tuturor sluj- 
başilor dela sate, în general, a-şi face 
mai bine datoria, nu numai pe hârtie; 
a se încurajă creșterea pomilor şi a 

medical. pentru săteni şi viei; ajutor 
stârpirea cu. totul a.bobăreselor, care 
răspândește în popor credinţe deșarte. 

| Judeţul Valcea. 

Chestionar o. 8. 

_ Chesliunea' No. 80.— Relele ce bân- 
tuie comuna, în prima linie,sunt: beţia, 
apoi, aredaşii și proprietarii se poartă 
brusc cu sătenii; ar fi de dorit ca-a- 
ceste rele să dispară din comună, - 

Chestionar No. 30, - 

Chestiunea'- No. 80. — Beţia şi adul- 
terul. 

DS 
4 

Chestionar No. 78. 

Chestiunea No. 80.— Băutura în exces | 
a ţuicii de prune (amendă pentru cei 
ce s'ar îmbătă, şi a se execută), furturi 
mici, mai ales de păsări de curte (Ad- 
ministraţia comunală să fie mai ageră 
şi să nu ia mită), certuri şi judecăţi. 

Judeţul Gorjiu. 

Chestionar AĂo. 11. 

" Chestiunea No. 30.— Locuitorii acestei 
comune, deși au fiecare câte puţină bău- 
tură în casele lor,-nu se mulțumesc să 
o întrebuinţeze pentru familie. Ei mai 
bine o vând  câreiumarilor pe un preţ 
mie, cam 3—31/, lei vadra de 20 lkgr. 
de unde apoi, se duc în fiecare zi și o 
cumpără cu 50 sau 60 bani lkgr., şi o 
beau în tovărăşie cu alţii; iar nu cu 
familia. Lucrul acesta face ca biserica 
să fie uitată şi înlocuită cu cârciuma. 

Chestionar o. 59, 

„ Chestiunea No. 80. — Toate relele ce 
„ar luă naştere, în comună, vin din 
cauza beţiei. 

Judeţul Dolj.. | 

Chestionar No. 84. 
Chestiunea No. 80. — Cel mai mare 

rău este alcoolismul, care bântuie mai 
mult pe ţăranii codaşi și, din care cauză, 
se întâmplă bătăi ete, prin cârciumi. .. 

4 

„Chestionar No. 91. 

Chestiunea Jo. 80.— Cel mai însem- 
nat rău, care se urmează în comună, 
este beţia. - a 

Județul Constanţa. : 

Chestionar No. 44, 

Chestiunea No. 80. — In comună nu 
sunt alte rele, decât beţia, din care 
cauză, mulţi săteni umblă,mai în toate 
zilele, turmentaţi de băuturi spirtoase, 
pierzându-și zilele de lucru.
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TABELA STATISTICĂ No. 30. 

            
    

  

  

| | Alcoolismul. 

| No, : 355 i „No. | Zsa | 
REGIUNEA capilor de fa-| £ *.S „REGIUNEA . [capilor de fa-| 2" 
JUDEŢ ELE milie căzuţi în 3 25 JUDEŢELE milie căzuţi în 3 Z 2 

patima beţiei sza : patima beţiei SSz 
DI Ş DI 5 

Moldova | 1921188 333 | Muntenia * 5.650 1290 

Suceava. .... 920 | 299 ReSărat. 263 8,5 

„Neamţu o... 832- 258 Buzău A AS .. „459 102 

i Dacău. 1414, 22 Prahova „| 648 12,7 - 

Paina SRI : . _ 167 155 Dâmboviţa - .. : | 495 UA 

Dorohoiu ; .....|. 1.992 35,8 Muscel ..,. - , | 344 145 

Botoşani . 11498 Sl Argeş n... 418 92 

aşi ee 2035 | 102 | Brăa....... 251 | 120. 

Roman .. . a. - - s00 341 Ialomiţa... „403 90 

Vasluiu , ..... „97 “311 Ilfov . . IE N .- G14 12; 

Păleiu pc. = 46) 20,7 Vlaşea ........ _918 205 

Tutova „1. i. . 0 | 24 ÎI meteorman - Sa N 498| aaa 

| Tecuciu -. 490 [| as ou... 344 10,8. 

| Covurluiu . , .. : 369 18,7 

| Oltenia "2a00 | “oa Dobrogea [i z07. | 169 

Vâlcea . o, , E -589 | EX Tulcea . Rai Da 463 210 

|Gorj .......,|. . 2. 296 72 Constanţa: , [i E 25 io. 

Mehedinţi. .... - dn „11,3 

Dolj ce , E 508 | 16 , 

Rommnaţi. ..: 29| - ca: „Tara îutriazăi*) po 264 185                     
.. 

*) Faţă-de populaţie, coeficientul este 'de 429, 
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Concubinagiul. 

Concubinagiul se constată a fi mai întins în Oltenia, 38,7% şi în Mol- dova 37,4%; iar mai puţin în Muntenia 33,6%, și Dobrogea 210%/ss. Cau- 
zele cari contribue la întinderea concubinagiului, ar fi următoarele: 

Greutatea ce întâmpină părinții de a-şi înzestră fetele, mai cu seamă 
la acei cu familie numeroasă ; 
„Greutatea pentru unii de a se despărți, iar la alţii de a ridică chel- 

tuelile căsătoriei. 
Șezătorile și așă numitul „clic“, din unele judeţe din Muntenia de șes, 

Extrase din chestionare: 

Județul Suceava 

Chestionar No. 14. 

Chestiunea No. 80.— Concubinagiul, 
beţia, sifilisul, pelagra, partizi politice. 
Lipsa .de pomi roditori şi grădini de 
gospodărie. Diferite procese, din cauza. 
bătăilor şi furatul fetelor de către flăcăi, 
fără voia părinţilor, 

Judeţul Putna 

Chestionar No. 69. 

Chesliunea o. 80.— Concubinagiul şi 
” desfacerile căsătoriilor, dela care nase 
scandaluri şi nenorociri. Credem neme- 
rit a se pedepsi cât mai aspru, pentru 
stârpirea lor. Nu se respectă Dumini- 
cile şi sărbătorile, aşă cum trebue. Răul 
obiceiu este că înjură lucrurile sfinte. 

Judeţul Dorohoiu : 

Chestionar No. 8. | 

Chestiunea No. 80.—Concubinagiurile 
şi beţiile, din caro cauză se provoacă 
certuri, bătăi și furturi, 

Judeţul Tecuciu 

Chestionar Wo. 42, 

„Chestiunea No. 80. — 'Toemelile agri- 
cole, cari apasă pe locuitor, concubi- 
nagiul, care a început a se întinde. 

Județul Dâmboviţa 

„Chestionar No. 71. 

Chestiunea No. 80.—Concubinagiul,din 
cauza slăbirii sentimentelor religioase. 

Judeţul Muscel 

Chestionar No. 35. 

Chestiunea No. 80.— Rele sunt multe, 
ca nerespectul legii repauzului Dumi- 
nica], concubinagiul, căci nu se pot cu- 
nună, din cauză că sunt nedivorţaţi. | 

Judeţul Ilfov 

Chestionar No. 11. 

Chestiunea No. 80. — Toate relele a- 
tribuite ţăranului sunt concentrate asu- 
pra sătenilor din C ; în prima li- 
nie, vine lenea, sărăcia, lipsa de pămân- 
turi, beţia, nereligiozitatea; clevetirea e 
un păcat înăscut în firea lor; căsniciile 
nelegitime sunt numeroase; pâra, min- 
ciuna au devenit molimă. 

Județul Vlașca 

Chestionar No. 30. 

Chestiunea No. 80. — Concubinagiile 
caută să se întindă cât mai mult, cauza 
este fuga tinerilor fără o prealabilă 
înţelegere dela început, aşă că în urmă, 
întâmpinând deficultăţi, rămân a trăi 
în concubinagiu, oprirea acestui sistem, 
ar fi leacul concubinagiilor. .



W
 17 

  

“Judeţul Teleorman 

Chestionar No. 88. 

Chestiunea No. 80. — Relele mai în- 
semnate sunt: mulţi săteni mărită fetele 
fără forme legale, până se înlesnese de 
fac nunta; sătenii nu prea vin la bi- 
serică, femeile ţin prea muite sărbători. 

Chestionar No. 115. 

Chestiunea No. 80.— Tinerii de 16—20 
ani, În cete, se adună în zilele de toamnă, 
iarna, mai ales, și primăvara, la aşă nu- 
mitul <Clie>; se duc pe unde au vorba 

„cu fetele şi şed până aproape de ziuă. 
Din aceasă cauză, cei mai mulţi sunt 
slabi şi gălbinicioşi, find conrupţi chiar . 
şi cei de 16 ani. Dela Clic, când le vin 
bine, pleacă cu câte o fată şi trăesc ani 
întregi în concubinagiu, novrând să 
vadă biserica. 

Ar trebui opriți de a mai umblă, de 
şeiul de ganizoană, dela ora 9 seara 
înainte. 

Judeţul Doljiu 

Chestionar No. 87. 

Chestiunea No. 80.—Ceeaco contribuo 

la înjosirea prestigiului onomesc, ceeace 
este necontorm cu legea bisericească, 
ca și cu cea civilă, este însemnatul nu- 

„măr de căsătorii neligitime, din care au 
rezultat copii, lăsaţi în societate fără 
nici un drept, desmoşieniţi de bunurile. 
părintești. 

Chestionar No. 133. 

Chestiunea o. 80.— Relele de sem- 
nalat în comună, sunt: traiul în concu-. 
binaj, mulţi leneşi şi săraci, murdari, 
îndărătnici, nu iubesc învăţătura de 
carte; le place în schimb jocurile şi mu- 
zica. 

Judeţul Constanţa 

Chestionar Wo. 41. 

Chestiunea No. 8$0—Un rău mare, din 
această comună, e concubinagiul; unele 
fete mari fug şi stau chiar ani necu-. 
nunate; altele sunt date cu voia părin-. 
ților, fără cununie, acestea, pe lângă 
multe alte cazuri, cu oameni mai în 
vârstă.
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TABELA STATISTICĂ No. 31. 

          

  

                

Concubinajul. 

„REGIUNEA E Numărul s5 52 - REGIUNEA Numărul g35a 
JUDEŢELE  |concubinajelor 3 Sze | JUDE Ț.E LE  |concubinajelor 3535 Ma : ” 2 Es || . 2 Ea Osă | Os â 

Moldora 14397. | 374; Muntenia 15.861 33,6olo 

Suceava. ., 838 27,3 R.-Sărat, ci 1.105 35,1 

Neamţu ...... 835 25,5 Buzău ...... 1.315 29,2 

Bacău... 1.693 39,1 Prahova ..... 1.855 36,5 

Putna. ,..... 1.214 402 ||| Dâmboviţa. .... 1.502 | 33,6 
Dorohoiu ...., L21 33,9 Muscel a 626 | 263 

Botoşani ... 1.378 40,3 Argeş. e... 992 21,0 

Iași. .e | .. . 1.415 47,6 Brăila .....- 531 . 254 | 

Roman ...,. 118 29,7 Ialomiţa ..... 1.300 320 i 

Vaslui .,.. 1.025 33,6 Ilfov ....... 2.536 53,0 | 

Fâleiu ... 927 41, Vlaşea .,.... 1.410 32,1 | 

Tutova ...., 1.209 51,3 Teleorman. . ., 1.517 31,5 | 

MTecuciu. .. 11 | 6 ou... 1.182 54 
Covurluiu 673 31,2 

Oltenia | 10.169 38,7 Dobrogea 976 21,0 

Vâlcea ...... 1.238 28,0 Tulcea ....,., 424 22.0 

Gorj .... 992 21,2 Constanţa. .... 532 20,3 

Mehedinţi. .... 1.391 25,1 | 

Dolj .... 4014 51,2 | 
"Romanați . . . 2.454 58,9 Ţara întreagă 41.283 35,6 | 

|   
  

  me



IL
 

Luxul, jocul de 

Lusul, am arătat, are rădăcini 

laţia rurală, în general. 

orășeni. 

Se constată cazuri, când sătenii 

cărți 
» 

şi alte viții. 

în mândria care caracterizează popu- 

El se mai datorează și tendinței de a imită pe 

și-au vândut vitele, şi-au închiriat lo- 

curile, ori le-au amanetat la Credit, pentru a-și îimpodobi fetele cu obiecte 

a căror 

Jocul de cărți nu este nici el u 

Buzău, Ialomiţa, Constanţa etc. 

valoare necunoscând-o, au fost înșelaţi și speculați de vânzători. 
itat, mai cu seamă prin judeţele Brăila, 

Să mai adăugăm că fumatul tutunului, la sate, se practică, pe alocuri 

chiar de copii. 

„Extras din 

Judeţul Suceava. 

Chestionar A'0. 29, 

" Chestiunea „No. 49. — Dacă la oraş e 
luxul așă mare, să nu se creadă cănu 
are reuşită la sate, mai cu seamă .aci, 
unde oamenii sunt mai cuprinși, fiind 
răzeși. 

Judeţul Putna. 

Chestionar 0. 25. 

Chestiunea No. 80. — Luxul şi lipsa 
de economie. 

Chestionar Wo. 48. 

Chestiunea No 80. — 1. Zavistea şi 
luxul; cea dintâiu pornită dela unul şi 
colportată cu siguranţă, fără a cunoaşte 
adevărul, cea din urmă, o imitează ca 
şi cea dintâiu, imitând "populaţia din 
orașele limitrofe: Focşani şi Odobeşti, 
„unde se duc în fiecare sărbătoare. 

Judeţul Dorohoiu. 

Chestionar No. 20. 

Chestiunea Xo. 80.— Intre relele cole 

chestionare: 

-Judeţull Roman. 

Chestionar No. 38. 

Chestiunea No. 80.—'Tutunul, care se 
fumează și de copii cu etate de 7—10 
ani. 

Chestionar No. 42. 

Chestiunea o. 30. — A intrat moda 
şi la sate, cee trist pentru ţara noastră. 
Am văzut în satul moucă săteanul şi-a 
vândut vaca din gura copiilor şi a cum- 
părat mode femeei şi fetelor. Aceasta 
se observă mai în toate judeţele din 
Moldova, afară de munte. Cercurile cul- 
turale nu-şi ajung scopul în asemenea 
privinţe. Sătenii nu ştiu decât de legi, 
orice sarcinile vor suportă, dacă le va 
pune Statul; bine inţeles, să fie și în 
folosul săteanului, 

Judeţul “Tutova. 

Chestionar Ao. 5. 

„Chestiunea Wo..80. — Duşmănia între 
locuitori care dă loc la dese procese 
între ei și cari sunt păgubitoare in- 
tereselor lor; marele lux ce bântue. 

Chestionar No. 43. 
mai daunătoare, moralmente şi material- . 
mente păturii muncitoare, este luxul 
manifestat prin corcirea portului şi îm- 
brăcămintei de case; 

Chestiunea No. 80. — Relele mai în- 
semnate sunt: 1. Jocul de cărţi, nu nu- 
mai între cei mari, ci chiar între băeţii
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dela 15 ani în sus. 2. Nepăsarea de un traiu mai bun, indiferența de lucru, pe. un preţ mai mic, când are ce mâncă, furturile şi lipsa de creştere a copiilor. 

Chestionar -No. 60, 

Chestiunea Ho. 80.—1) Ca parte mo- rală, jocul de cărţi al fruntaşilor, în deo- sebi; administraţia ; apoi neunirea la lucrări comune, și aceasta din cauza ignoranței şi politicei, care din păcate, se introduce în comună, fiind câţivă votanţi la colegiu I-iul de Cameră. 
2) Ca parte materială Şi economică : lipsa mare de pământ, imașuri etc., apoi lipsa de societăţi de tovărăşie, pentru cumpărare de instrumente agricole, vin- dero în comun a productelor, ete,, şi, în fine, lipsa de capital, şi datoriile co- losale, pe la cămătarii din Tg-Murgeni“ și alte părţi, cari sug sângele sărăciţilor săteni. o | 

Judeţul R.-Sărat. 

Chestionar No. 17. 
Chestiunea No. 80. — Intâiul rău, e luxul, de care locuitorii nu se pot des- bără, cu toată convingerea co o au de nefolosul său. Gustul despre tot ce-i frumos şi lustruit numai, a pătruns preă adânc, pentruca să întrebuinţeze haine sănătoase, în locul bracurilor ce se aduce din străinătate, cari nu se bucură de cât de proprietatea. că-s lustruite. A] „doilea rău, e neîncrederea in cultura viei cu viță americană. 

Chestionar No. 59. 
Chestiunea No. 30. — Cel mai mare rău, ce s'a încuibat în acost cătun, este luxul. Işi vând vitele,. închiriază locu- rile, se împrumută, fie la particulari, fie la credit, numai să fie Și fata lui la modă şi tot cu lucruri scumpe. 

Județul Buzău. 

Chestionar Ao. 42, 

Chestiunea Xo. $0.—Luxul, 

Chestionar No. G3, 

Chestiunea No. 80.—Populaţiunea iu- beşte foarte mult vestmintele şi obiec- tele moderne, 

Chestionar Îto. 78, 

Chestiunea No. 80. 
de cărţi, la noroc. : 

-— Beţia și jocul 

Județul Muscel. 

Chestionar Aro. 44, 

Chestiunea No. $0.—Luxul, pe o scară 
întinsă și concubinagiul. 

Judeţul Brăila 

Chestionar No. 16. 

Chestiunea No. 80.—Intre relele mai 
însemnate, ce bântuie populaţiunea a- 
cestei comune, este luxul; a se pune 
stavilă acestui rău, care a luat pro- 
porţiuni mari. 

Chestionar Ao. 21; 

Chestiunea Xo. 80.—Jocul cărţilor, de 
câtevă persoane, 

Chestionar No. 38. 

Chestiunea Jo. 80. — Relele cari bân- 
iue între săteni, în primul rând, e 
lipsa de cconomie, căci îndată ce ei 
dispun de o sumă de bani, nu-i între- 
buinţează la diferite afaceri. care li-ar 
puteă produce sau rentă cevă, ci-i în- 
trebuințează la lux, “împodobind fe- tele și soțiile lor cu diferite îmbră- căminte de valoare; se observă că lu- 
xula luat mari proporţii, aceâsta e prima 
parte; dacă le mai prisosese bani, nu-i 
depun la bănci populare sau case de 
economii, ci caută să-şi preschimbe ca-" 
sele de locuit, reparându-le prin schim- 
barea învelișului sau altele cari nu 
li-ar fi de trebuinţă ; a : doua parte rea, este necurățenia şi hrana care le lipseşte cu totul. Ca hrană, el nu are decât peşte sărat, ceapă, varză acră, fasole, murături etc, lăsând ouăle, lap- tele, carnea care numai la câteo zi mai 
însemnată o întrebuinţează ca aliment, căci păsările, ouăle, untul, laptele şi al- tele care i-ar puteă hrăni mai bine, le 
vând, în schimbul cărora, cumpără peşte 
sărat, pe care îl întrebuinţează ca lirană. Mai e parte rea la ţăran, aceia a in- vidiei şi a furtului,
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Chestionar Ho. 43, 

Chestiunea No. 80. — Luxul, pentru 
care săteanul se îndatoreşte şi îşi vinde 
avutul pe lucru de nimic, pentru a-şi 
îmbrăcă soţia şi fetele la modă. Com- 
baterea răului ar fi ca toţi funcţionarii 
unui sat să fie îmbrăcaţi în costume 
naţionale, pur românești şi să se dea 
premii sătenilor cari ar urmă acest 
exemplu. . 

Aceasta însă, pentru funcţionari, să 
fie obligatorii. 

Chestionar No. 15. 

Chestiunea No. 80.—Luxul. 

Chestionar No. 47. 

Chestiunea Wo. 80. - -Luxul, petrece- 
rile şi nepriceperea la muncă, Sătenii 
noștri cheltuese sume însemnate pen- 
tru lux, mai ales că nu pot cunoaşte 
preţul mărfurilor ce cumpără; prin pe- 
treceri înţeleg, nunțile, nașterile, sărbă- 
tori mari. Chiar la moart2 se fac chel: 
tueli mari, zadarnice. 

Județul Ialomița. 

Chestionar No. 27. 

Chestiunea No. 80. — Se ţin jocurile 
„la noroc, cu toate că o lege există. 

Județul Teleorman. 

Chestionar Do. 1. 

Chestiunea o, 80.— Işi cheltuesc a- 
vutul lor pe diferite îmbrăcăminţi şi 
încălţăminte de lux, rămânând înspangă 

„de lemn, din care cauză, se alimentează 
în casă cu mămăligă, pe care parte nu 
o au, leguma le este absolut lipsă. 

Judeţul Oltu. 

Chestionar o. 32. 

Chestiunea No. 80.—Apropierea ora- 
şului influențează în rău asupra po- 
pulaţiei: luxul ocupă locul prim, dintre 
relele c> bântue pe locuitori, mai cu 
seamă femeile. 

Judeţul Vâlcea. 

Chestionar Na. 7. 

Chestiunea No. 30.—Luxul și beţia... 

Chestionar Xo. 75. 

Chestiunea No. 80.—Cele mai însem- 
nate rele sunt: lenea şi boţia, la care 
se dedau parte din locuitori, cum şi luxul, 
mai cu osebire la femei care îşi pro- 
cură totul dela târg, neîndeletnicindu se 
cu cultura inului, cânepei și viermilor 
de mătase. 

_. Judeţul Mehedinți. 

Chestionar No. 171. 

Chestiunea No. 80.—Lipsă de respect 
reciproc a averii şi persoanei, răcirea 
sentimentului religios în popor, întin- 
derea luxului, prin cumpărări de manu- 
facturi străine. 

Județul Doljiu 

Chestionar No. 139. 

Chestiunea No. 30.— Sătenii noştri au 
sărăcit în mare parte, fiindcă făceu chel- 
tuli nefolositoare şi, neavând bani, se 
împrumutau la cămătari; acuma fac 
cheltueli cu fetele mari ca să le dea 
gălbeni mari cari îi iau dela zarali 
evrei, cu 56—58 unul. 

Județul Constanța 

Chestionar No. 3. 

Chestiunea No. 80. — Luxul şi jocul 
de cărţi. 

Chestionar Xo. 53. 

Chestiunea No. 80. — Răul cel mai 
însemnat este că dela un timp, s'a în- 
trodus luxul, după cum am arătat şi 
la art. 49; Pau introdus negustorii ar- 
meni, cari fac o speculă toarte mare 
cu lipscănia; mai mult încă că le vând 
pe producte în natură. Acesta e şi cauza 
de a mai slăbit industria casnică. O lege 
pentru oprirea acestui negoţ de lipscă- 
nie prin sate, ar aduce cel mai mare 
folos sătenilor şi ar fi un mijloc mai 
mai mult, pe lângă conferințele ce se 
ţin sătenilor, pentru înlăturarea acestui 
rău. Din cauza dughenilor de lipscănie 
de prin sate, s'a slăbit comerciul de 
prin oraşe, ca; Ostrov, Cerna-Vodă şi 
Conştanţa.



Numărul cerșetorilor, din fericire, e foarte restrâns la sate, și în m 
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Cerşetoria. 

are 
parte cerșetorii sunt ţigani, ceea ce Și explică un număr mai mare de cer 
șetori în unele judeţe. 

TABELA STATISTICĂ No. 32. 

                    

  

        

      

  

                

Cerşetoria. 

N “la Pa] E i 
: Numărul 5 | _ Numărul Se ! 

REGIUSEA cerşetorilor 23 s REGIUNEA cerşetorilor 23 e | JUDEȚELE Ia sate =" JUDEȚELE la sate Eg . a 
S 

Moldova 1118 | 0 Muntenia 503 | 02 | . 
Suceava. .,...,. 149 11 R-Sărat. .,.... 12 0,09 | 

Neamţu. ..,., 155 1,2 Buzău. ....., 30 01 | 

Dacău, ., | . 207 11 Prahova. . 73 0,3 | 

Putua. ,..,., 52 0,4 Dâmboviţa 53 0,3 | 

Dorohoiu ...., 38 02 Muscel ....., 63 0,6 | 
i Botoșani ,,.., 19 9,5 Argeş... 117 05 | 

| Iaşi... 142 12 Brăila, 1 01 | 

| Roman ....., 67 0,6 Ialomiţa. .... 16 0,08 

Vasluiu 63 | 06 [nov ....... a | oz! 
| Fălciu. 23 03 Viaşea. 19 0,09 | 
Tutova .,....., dl 0,4 Telorman ..... 32 0,1 | 

| Tecuciu. ..,.., CICĂ 0,7 Ol... 23 01 | 

| Covurluiu. ..,. a 35, 0,3 
| 

| ” Oltenia | - : EI 0i5 Dobrogea 27 0,L 

| Vâlcea ... SN Aaa “oa Tulcea ....., 19 02 
| Gorj ........, 45 0,3 Constanţa . ..,.. s 0,05 

| Mehedinţi. ..., 30 0,1 

„noi a 0 | ou 
Romanați ..... 12 0,06 Ţara întreagă 1.820 0,3  
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a) Absenteismul. b) Lipsa de pământ. c) Cncubinajul. d) Alcoolismul, €) Cerşetoria, 
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Starea culturală. 

Intrebându-se cinevă dacă progresui cultural dela sate corespunde chel- 

tuelelor făcute de Stat în acest scop, de sigur va trebui să stea mult la 
îndoială. Cauzele se cunosc: în trecut, de multe ori, școala eră fără învă-: 

țător ori învățătorul fără școală. Controlul învățământului eră la fel. Re- 
formele succesive care s'au îndeplinit de pe la 1893 încoace, au îmbună- 
tățit, mult şcoala rurală. Numărul absojvenţilor a crescut, proporţional, destul 

de simţitor. In lipsă de date comparative, faţă cu trecutul, ne întemeiem 

pe o monografie a unei școale din Dâmboviţa : | 

  

Numărul „Câţi absolvenţi re- 
Anii absolvenţilor vin pe an școlar,. 

1875—89 — — 

1889—93 7 2 

1893—97 8 2 
1897—904. 44 6 

Numărul copiilor în vârstă de şcoală, în această comună, fiind în 1903 

de 307, dintre care au urmat regulat școala 101, și s'au prezentat la exa- 
men 88 și au absolvit-o în acel an 10, se vede un progres mare pentru 

acea școală, în raport cu numărul celor cari au urmat cursurile, fiind 

repartizați pe 5 clase şi la un singur învăţător. — Dar acest număr mare 

de absolvenţi e rar. —L.a o altă şcoală, din acelaş judeţ, din 58 elevi pre- 
zenţi la examene, nu a absolvit-o nici unul. Cu toate acestea, numărul ab- 

solvenţilor școalei rurale, în anii din urmă, a fost mereu în creştere. In 1903, 

școalele rurale au dat 15.321 absolvenţi, ceea ce, faţă cu 1886, când doi 
inspectori școlari, vorbind de absolvenţii școalei rurale, scriau că „numărul 

acestora este atât de mic, încât ar fi ridicol de a-l mai constată“ (1), arată, 
un progres neasemănat de mare. Dar şi altfel, acei ce sunt în curent cu 

școala rurală, cunosc îmbunătățirile ce i sau adus. Totuși, sunt încă de- 
parte școalele noastre rurale de ceea ce ar trebui să fie. In această pri- 

vință, ar trebui un studiu detailat, pe care noi nu-l putem face. Constatăm 

numai că nici numărul învăţătorilor, nici al şcoalelor, nu corespunde, nici 

pe jumătate cu numărul mereu crescând al copiilor în vârstă de şcoală 

„din comunele rurale. Mentalitatea, și cultura la câţivă învățători lasă de 
dorit. Sunt mulți, ce e dreptul, destul de bine pregătiți prin o cultură 

personală, dar alţii, își consideră rolul lor, cum ne spune unul din ei, că 

la guerre, comme ă la guerre». Școalele normele ar trebui să să ocupe 

(1) Vezi Statistica învăţământului public primar urban şi rural pe anul şcolar 1885-—1886, 
de V. Pallade și St. Michăilescu, pag. 17, - 

+
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de aproape de rolul social pe.care învățătorul e chemat să-l aibă la sate, prevăzându-se în programe Şi studii de Economie Socială, ete. 
- In- afară de școalele primare,: pentru ridicarea nivelului cultural la sate, mai sunt școalele de adulţi, cercurile culturale și bibliotecile. . 
Școalele de adulți sunt destul de numeroase, după cum reesă din an- chetă — aproape câte una de fiecare comună -— dar de funcţionarea lor trebue să ne îndoim. Ele nu dau roade nici la, orașe. Aceeași afirmare trebue so repetăm și în privința bibliotecilor dela sate; căci cele întemeiate de Stat constau din cărți nefolositoare . , . Și necitite. Inceputuri serioase sunt pe Domeniile Coroanei și în alte 2—3 localităţi,: | | Cercurile culturale se țin rar și roade nu au prea dat, cel puţin până acum. Ar fi de dorit poate, ca în locul unor conferinți de o valoare mai mult ca îndoelnică pentru luminarea Săteanului, să se facă numai citiri instructive, dacă nu va fi cu putință să li se deă o nouă direcțiune. Credinţa noastră e că “aceste cercuri ar puteă foarte mult contribui la, schimbarea mentalităţii săteanului, punându-l în putinţa de a cunoaște cel puţin legile: mai însemnate ale ţării. Câteva conferinţi asupra drep- turilor şi datoriilor lui, prin explicarea constituției și-a legiuirilor mai însemnate și care îl privesc direct, ete., Par îndrumă pe sătean pe o altă cale, ferindu-l de multe prejudecăţi și fapte nechibzuite, datorate în primul rând lipsei sale complecte de cunoștințe asupra organismului social din care face parte. | 

Dăm şi numărul abonaților la reviste și jurnale în comunele rurale. Acei cititori însă, nu trebuese numărați printre țărani. 

Extrase din chestionare: 

Județul Neamţ. Chestionar No. 38. 
Chestionar No. +, „ Chestiunea No. 1,2 şi 3—1. Cred că bi- . au „x bliotecile populare nu-și vor puteă a- . coeziunea. Do, 0 Câtiva Pit: junge scopul în felul cum le-a înființat poa 5 jile şi nu ştiu de co! Case Școalelor, căci se ştie că datorită a cărţilor ce se trimit de această institu- Județul Bacău. ţie, au putut lua fiinţă cele mai multe. Chestionar No. 8, biblioteci. Cărţile care s'au tipărit sunt o bune, multe din ele, dar foarte puţine : Chestiunea. No. 50,.—... preoţii cato- atrăgătoare. Dar nouă ne trebue cărţi ici lucrează contra tuturor intereselor... atrăgătoare, fie ele chiar nefolositoare 

la agricultură sau alte lucrări practice, Chestionar No. 27, căci înainte de a mări biblioteca, tre- o bue mărit gustul de a ceti.. Chestiunea No. 80. — Necunoaşterea Lipsesc scrierile lui Creangă, basmele limbei. lui Ispirescu, scrierile lui Tminescu,
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Coșbuc; diferite scrieri potrivite pen- 
tru popor, de Delavrancea, Vlahuţă, 
Ion Ciocârlan, N. Iorga, M. Sadoveanu, 
N. Ganea, Slavici, C. Negruzzi, Alexan- 
dri, Hajdeu, 3 Neculcea, Urechiti, M. Cos- 
tin, O. Căpitanul şi alţi cronicari, pre- 
cum şi alţi autori vechi şi continiporani. 
Din scrierile religioase, lipsesc cele mai 
însemnate: Si. Scriptură, Scrierile Sf. 
loan Gură de Aur şi alte scrieri reli- 
gioase. Ca să dovedesc cele ce spun, 
nu cred de nevoe a arătă pe larg aci 
cele văzute de mine şi ştiute de toţi 
oamenii culţi, dar tot voi aminti că atât 
îs de căutate cărţile cele pomenite mai 
sus, încât cele 2, 3, de felul lor, tipă- 
rite de Casa Şcoalelor, îs cetite şi răs- 
cetite şi nu mai ajung la toţi. Mă mir 
cum nu s'au tipărit mai multe, că oare 
ma tipărit Casa SŞsoalelor şi cărţi stră- 
ine pe care le puteă amână? Căci, cu 
toate că am putut pătrunde câteva cărţi 
bune, totuşi mi-aduc aminte, cât de greu 
mi-a fost să explic lui frate-meu (cu 5 
clase primare rurale),ce înseamnă aceea: 
«disensiunea dintre morală şi politică». 

2. Cercurile culturale, devenite azi 
obligatorii, nu-şi prea ajung scopul. 
Din practică, am văzut că nu este acea 
tragere de inimă, ca la cercurile noas- 
re, "obligatorii, dar neplătite de nimeni, 
nici măcar drumul; se cere prea mult 
de făcut (a se vedeă circulara oficială). 
De accea, în formă, adică pe hârtie, se 
lucrează după circulara oficială; în colo, 
cum dă Dumnezeu, căci în loc dea dis: 
cută ceea ce e de nevoe, trebue să dis- 
cutăm propoziţiile necitoţo ale circulă- 
rilor oficiale. lar încolo, mai degrabă 
se ţine şi se critică nevoia ce avem de 
a parcurge drumuri grele, adesea pe 
jos, la 10—20—30 km., sau unul se vaită 
de picioare şi altul de paralele ce le-a 
dat la căruţă, în loc săi se dea lui; mai 
degrabă acoasta, decât o lecţie de limba 
română, cum se cere oficial. Mai încolo, 
cu aranii, vorbe. Dar vorbele sunt foarte 
slabe în această lume materială, ori cât 
de apostoleşii ar fi acele vorbe. Trebue 
fapte. Mulțimea, ca şi în timpul lui Isus 
Cristos, cere minuni. Iar cu mijloacele 
de care dispunem, nu putem face mi- 
nuni. «D-ta ai făcut, d:le, minunea des- 
pre care ne spui?. «Nu, dar am s'0 
faca. Unde? Când? Cu ce? 76 lei pe 
lună? Fără pământ, în aer? Fără lo- 

curi bune, fără unelte? Greu de tot. 
3. Cred că şcoala de adulţi,aşă cum 

se cere să o facem, nu e ceva potrivit 
pentru ţară... s'ar puteă mai cu folos 
întrebuință timpul acela dând sfaturi şi 
arătând în faptă lucruri practice; iar 
cu cei care ştiu a citi: citire, lectură fîo- 
lositoare, la aceia. Dar să predai buchele 
e mai mult timp. pierdut, căci cei care 
au alte nevoi, le uită prea lesne (bu- 
chele)... 

Societăţi muzicale ? Teatre populare? 
In starea în care se găsesc multe sate, 
precum şi al nostru.....,.., ar îi 
muncă zadarnică. Prea multe nevoi bat 
la uşă, pentru ca poporul să aibă grija 
muzicei sau teatrului popular. 

Chestiunea No. 80. — Afară de păre- 
rile consilierilor, pot spune Şi eu ceva: 
Comunele şi satele în care au căzut în- 
văţători foarte bine pregătiţi şi mun- 
citori, care au reuşit prin muncă mare 
să scoată câteva rânduri de absolvenți 
harnici şi ascultători, acele comune şi 
sate merg bine. Dar câtă muncă, şi apoi 
norocul de a aveă învăţători foarte 
buni, îl au foarte puţine sate. Unde mai 
punem că sunt sate fără şeoale? Apoi, 
cei mai mulţi din învățătorii care ar 
puteă lucră şi formă gospodării model, . 
sunt împiedicaţi din cauza lipselor ma- 
teriale, căci micul salariu, cu vai ne- 
voe, ajungo pentru hrana zilnică şi îm- 
brăcămintea familiei, care mai în tot- 
deauna este foarte numeroasă. De aceea, 
mulţi învăţători îşi fac datoria din clasă 
şi. încolo... po hârtie. Rar sunt cei care 
uită de ai lor, pentru că înainte de 
ideal, este realitatea şi realitatea cere 
recompensă materială înaintea celei 
ideale, care ori cât ar străluci, nu poate 
fi văzută de toţi. Şi apoi idealul nostru 
nu stă şi în ridicarea materială a ţă- 
ranilor? Dar, până n'am ridica-o pe a 
noastră, cum? Cu ce să dăm exemple? 
Unde să facem grădini de pomi? de 
zarzavaturi, semăniături, unde să Creş- 
tem şi cu ce să ţinem boi, cai, vaci, oi, 
porci, găini, gâşte, rațe, curci, albine, 
viermi de mătase etc. Avem noi locu- 
inţe model, grajduri bune, beci, ogor 
de in, de cânepă, instrumente diterite 
trebuitoare lucrului manual și de mână, 
instrumente agricole: plug, sape, hâr- 
leţe, casmale ote.? Au nu ne. trebue 
bue acestea? Au nu sunt acestea toate
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cele trebuitoare unei bune gospodării? Au nu ne-am bătut noi capul prin şeo- lile ce ne-au format cu toate aceste lu- 
cruri şi fiinţi? Nu ni se puneă note, nu 
eram ameninţaţi a fi lăsaţi repetenţi 
pentru ele ? şi acum rămân zadarnice ? Dar cu ce să convingem mulțimea, care cere dela noi minuni? Căci de ar în- văţă ţăranii fără să vadă nimic, atunci 
ar fi ideali, şi nici noi n'am mai aveă 
nevoe să mai fim. Dar e nevoe şi încă “mare nevoe de a dovedi cu fapta şi intuitiv, că doar de aceea cred că arm 
învăţat şi, am citit ceeace zice marele 
Pestalozzi: «Eu am pus principiu su- perior... atunci când am recunoscuţ în 
intuiţie temelia absolută a-ori cărei cu- 
noştinţe...» <Că ori ce cunoştinţă trebue 
să vie dela intuiţie și să poată fi re- 
dusă la intuiţie. - 

Deci,fiind lucrul vădit necesitatea gos- podăriilor model, fiind lucru că cei mai mulţi învăţători văd înainte de răsplata ideală, pe cea materială, fiind 
lucru vădit că chiar “învățătorii idea- lişti au nevoi materiale destule, cerem 
ori unde şi ori de unde, îmbunătăţirea 
soartei învăţătorilor, stabilitatea lor, 
clădire de localuri, pământ, căci știut să fie, că până nu ne-om sprijini noi 
pe cevă, nici odată nu vom puteă să 
sprijinim cevă. 
„P. 5. Cred de nevoie să mai ating un 
punct,care lipseşte în chestionar șipecare îl scăpasem din vedere, anume despre 
păduri. In acest sat, ca şi în alte multe 
sate, locuitorii cumpără nu numai lemne 
de construcţii, dar.şi de foc, măcar că 
suntem în zona pădurilor; iar locurilor 
lor, care s'au spălăcit de atâta cultură, 
Sau care „sunt aşă așezate de nu pot 
fi cultivate, șed degeaba se dărâmă Şi 
se fac râpi. 
= Dacă s'ar plantă aceste locuri, nu nu- mai că s'ar căpătă lemne de foc, ba şi de construcţii, dar s'ar drege şi pă- 
mântul spălacit şi sar opri întinderea 
mâncăturilor, surpărilor. şi măcinărilor pământului, din pricina atingerii agen- 
ţilor atmosferici, deadreptul cu lutul gol. RI, cu toate acestea, pădurile şi chiar 
plantaţii de pomi, se distrug, pentru a se “face loc culturilor, fără a se cugetă 
dacă fertilitatea va dură, mulţi sau pu- 
țini ani. Iar lipsa pădurilor, în clima noastră continentală, contribue negreșit 

„culturale, ci şi de d-nii 

la secete" îndelungate, la'secarea isvoa- 
relor şi chiar la scăderea volumului 
râurilor ; la . schimbările 'preă dese. şi 
repezi do temparaţură, cari au de ur- 
mare: deslănţuirea furtunelor și a grin- 
dinelor“ete. 

Județul Dorohoiu. 

Chestionar No. 3. 

Chestiunea No. 80. — Pretutindeni 
domneşte ignoranţa. neavând de unde 
luă exemple: căci şi învățătorul â la 
guerre comme ă la guerre. 

Judeţul Roman. | 

- Chestionar Wo. 59, * 
Chestiunea No. 80. — Sătenii orto- 

doxi caută pe toate căile a-şi sustrage 
copiii dela şcoală, pe câtă vreme catolicii, 
tatele. | 

Județul Fălciu. 

Chestionar Ao. 33. 

Chestiunea No. 80. — 1. Bisericile nu 
sunt mai. de loc frecuentate de săteni, 
pe când crâșmele sunt tixite, în zilele 
de sărbători. | 

2. Lipseşte cu desăvârşire spiritul de 
economie, așă că locuitorii sunt foarte 
înglodaţi în datorii. - 
__3. Sătenii se hrănese prost, suferind 
multă lipsă, încă din anul secetos 1904. 

Pentru combaterea acestor rele, sau 
ținut conferinţi. de către cercurile cul- 
turale, dar fără mult efect. Ar fi de do- 
rit ca asemenea conferinţe să se. țină 
cât mai des și nu numai de cercurile 

medici de judeţ 
și plasă, medic veterinar. şi d-l inspec- 
tor comunal. - . 

| Judeţul Tutova. 

Chestionar No. 70. 

Chestiunea No. 80.— In această co- 
mună nu este preot, deşi sunt 2 bi- 
serici; de asemenea, în această comună, la un număr de 7 cătune, nu este şcoală din care cauză, sunt locuitori cu şti- inţă de carte, 5 la -sută; cerem a se înfiinţă, fiind în folosul locuitorilor,



Județul R.-Sărat. 

Chestionar No. 39. 

Chestiunea Ao. 80. — Puţină incre- 
dere între locuitori şi autorităţi Şi -a- 
ceasta datorită proprietarilor, cari le- 
au făcut şicane, făcând înv oeli verbale 
şi schimbându-le toamna, şi prin con- 
tracte. Sunt prea puţin asociabili. Slă- 
birea sentimentului religios, datorită 
faptului că n'au biserică, din 1899. Pri- 
vesc cu neincredere şcoala şi orice in- 
stituţiune bine făcătoare; datorit faptu- 
lui că sunt foarte săraci materialiceşte ; 
fiind împroprietăriți cu 4 pogoane în 
loc de 11, ca în alte părţi, din care cauză 
sunt nevoiţi a munci la proprietar cu 
eondiţiuni grele. Vicleşug şi începuturi - 
de hoţii în generaţia actuală. 

Chestionar No. 68. 

Chestiunea No. 80.— Releie ce avem 
în comună sunt: stradele. sunt ne îm- 
petrite, şcoală nu avem, primărie nu 
avem, şi locuitorii sunt lipsiţi de hrană 
zilnică. Cauzele : zilele de prestație se 
iau în alte părţi. Şcoala, deşi este înce- 
pută, dar nu avem fonduri s'o termi-! ? 
năm. Primăria stă cu chirie, şi nu avem 
fonduri so construim din nou;.locui- 
torii sunt săraci că nu au pământ de 
hrană, şi arendaşii, 
dar subjugă pe țărani mai rău ca în tim- 
pul clăcei.. 

JI udețul Prahova. 

14. 

Chestiunea No. $0.— Nu putem zice 
că avem vreun rău de care nu putam 
fi liniștiți în comuna noastră, decât că 
preotul şi fostul învăţător nu sunt în 
unire cu toţi locuitorii. 

Părerea e că fostul învăţător e om 
rău, iar preotul mândru. 

Chestionar A'o. 

Chestionar No. 31. 

Chestiunea . No. 30.— Locuitorii sufăr 
atât în cult'cât şi în instrucţiune, din 
cauza preoţilor şi învăţătorilor, cari 
sunt slabi. at 

 Ohestionar No. 48. 

„ Chestiunea No. 80. —Până acum, pre- 

n
o
 

deși sunt români, - 

oţii şi autoritatea comunală au fost mai 
mult contra, decât pentru înaintarea 
sătenilor pe calea progresului. Este 
nevoe de impulsiune şi, ajutor. de. sus. 
Noi facem tot ce e posibil. 

Judeţul Mușcel. 

Chestionar No. 28. 

Chestiunea No. 80. -— Locuitorii co- 
munei sunt muncitori, -în mare parte 
ştiu carte, se ocupă mult cu negoţul ; 
dar sunt geloşi. Ar vreă să nu fie în- | 
trecuți ds altul, din care cauză min- 
ciuna îi însoţeşte adesea. 

Judeţul Dămboviţa. 

“Ohestionar ANo. 1. 

Chestiunea No 80.— Creşterea .rea -a 
copiilor, cu deprinderi rele, ca : lenea, 
beţia, furtişagul. Credinţe deşarte rela- 
tive la unele sărbători şi, în cazuri de 
boală, ne cunoştinţa şi ne paza hi- 
gienei. . - - 

Chestionar No. 31, - 

Chestiunea No 80. — Relele cele mai 
mari sunt lenea. şi hoţia. Acestea pro- 
vin din cauza lipsei şi a ignoranței; 
căci ţăranul român nu-şi dă socoteală 
că e dator a munci şi pe mult şi pe: 
puţin, spre a- şi ține greutatea familiară. 
Lipsa, prin urmare, îl îndeamnă la hoţie, 

Chestionar Ao. 63. 

- Chestiunea No. 80.—Şcoala este în- 
fiinţată la anul 1865, aceasta după tra- 
diţiuni şi a fost condusă . de candidaţi, 
prin casele oamenilor. Dela 1875, şcoala. 
a fost plătită destat şi: învățătorii s sau 
succedat astfel: 

D- dela 1875-—1883. 
Deea. dela 1883—1889.- 
Din controalele școalei nu am găsit 

nici un absolvent. . 
D-l dela 1880-1893, 

„ Din-controale: am găsit 7? absolvenţi. 
DI dela 1893—1897. 
"Din controale am găsit 8 absolvenţi. 
Dl. dela 1897—1905, 
Din controale am găşit 44 absolvenţi. 

..........
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Județul Ilfov. 

Chestionar No. 27. 
Chestiunea No. 80.—Este de notat că în întreg anul 1905, nici nu s'a văzut 

Yreun cerc. în această comună, Expe- 
rienţa a dovedit că sunt foarte folosi- toare pențru pătura agricolă, mai ales când la aceste cercuri vor fi obligaţi a asistă toţi preoţii, învățătorii şi chiar medicii care sunt în mai multă măsură de a dă sfaturi pentru higienă, salu- britate și combaterea “diferitelor boli ușoare, obişnuindu-se prin acestea şi săteanul cu medicul şi a aveă. încre- dere în el, astăzi o are în vraci Și des- 
cântece, . : ă 

Chestionar No. 34, 

* Chestiunea o. 80. — Administraţia co- munală e prea vitregă pentru propă- şirea culturală și economică a comunei. Şcoala, mai 'cu osebire, e rău privită, Cât priveşte şcoala de adulţi şi lucru manual, nici să audă de ele. 
Altfel, locuitorii sunt harnici, fără vreun viţiu prea pronunțat și general. 

Județul Vlaşca 

Chestionar Ao. 16. 

Chestiunea No. 80. — Locuitorii sunt foarte Paşnici, nu sunţ viţioşi, hoţi; toţi îşi văd de muncile lor; au prea puţine locuri de cultţură. | 
In ceeace priveşte instrucţia, nu prea îndeamnă copiii la şcoală. 

Chestionar No. 30, 

Chestiunea No. 30.— Oamenii nu prea se duc la biserică, copiii nu și-i dau re- gulat la școală, privind ca o pacoste "şcoala pe capul lor, dacă perceptorii fiscali ar încasă amenzile școlare la timp, i-ar face să-şi trimeaţă copiii la şcoală. 

Chestionar No. 30. 

- Chestiunea No.80.—Da asemenea, sunt, parte din săteni, care nu-și dau copiii la şcoală ; cu mai mare stăruință din partea perceptorului pentru încasarea amenzilor școlare, ar face-o. - 

Chestionar No. 52. 

Chestiunea No. 80. —Relele cele mai 
însemnate din această comună, sunt: Traiul amărit al sătenilor, ignoranţa lor; 
s'ar puteă îndreptă printr'o învoială 
maj omenoasă cu proprietarii şi aren- 
daşii moșiilor și să se clădească un lo- cal de școală, unde sătenii şi fii lor să 
ia parte în număr cât se poate de mare, 
pentru a primi hrana sufletească, de 
care se simte mare nevoe. Actuala şcoală 
nu are decât 50 do locuri pentru elevi, astfel, restul de 250 de copii, rămân a 
bâjbâi în întuneric, ca şi părinţii lor, 

Chestionar No. 75. 

Chestiunea Wo. 30—... Majoritatea locuitorilor consideră - şcoala ca o.pa- 
coste pe care le-a aruncat'o Statul în 
spate, ne judecând de fel foloasele cele bune ale școalei. 

Judeţul Teleorman 

Chestionar No. 23: 

Chestiunea, No. 80.— Locuitorii nu îre- 
cuentează biserica, nu-şi trimet copii re- gulet la școală, sunt beţivi şi neîncre- zători. Mai adaog şi lipsa de solidari- tate şi lipsa de respect către cele sfinte. Cauzele: în primul rând, exemplul rău din familie şi mediu şi al II-lea, cei da- tori cu luminarea sătenilor, s'au ţinut prea la distanţă; în împrejurări s'au fo- losit de navitatea lor şi de aci lipsa de educaţie temeinică a populâţiei. 

Cl estionar Alo. 108: 

Chestiunea o. 80.— Școala neîngrijită de autoritatea comunală. Bugetul co- munei la discreţia celui dintâiu venit. Locuitorii fără pământ îndeajuns. Lipsa complectă de izlazuri şi de aci lipsa de vite şi de alimentele: hrănitoare.. Imo: ralitatea şi politica de partid pătrund cu repeziciune în talpa ţării, 

Judeţul Vâlcea: 
Chestionar. No. 89. 

Chestiunea o. 30.—Starea: generală a locuitorilor, la întâia vedere, ar păreăâ a fi mulţumitoare, dacă n'ar fi câteva rele, care împiedică înflorirea lor:
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1. Starea culturală înapoiată, din cauza 
lipsei de şcoală şi învăţători titulari. 

2. Reaua întreţinere a vitelor. . 
3. Construcţia defectuoasă a caselor. 

„4. Lipsa de o temeinică cârmuire ad- 
ministrativă. 

Județul Mehedinţi. 

Chestionar No. 188. 

Chestiunea No. 80.—Neîncrederea în 
autorităţile, aproape de tot felul, care 
deşi vin în comună, nu caută a-le vorbi 
și lămuri de ce trebue şi nu trebue fă- 
cut cutare şi cutare lucru, caro trebue 
făcut şi care nu. In fine, lipseşte popo- 
rului şcoala socială şi până când nu se 
va face cu rigoare, să nu se adaste mai 
nimic dela şcoala şi biserica Statului. 

Iuvăţătorul şi preotul rămân în pu- 
stiu, fără concursul celorlalţi funcţionari. 

Chestiona Do. 1-15. 

Chestiunea Xo. 30.— Locuitorii acestei 
comune nu sunt ospitalieri; nu frecu- 
entează biserica; sunt orgolioşi; privesc 
rău şcoala şi pe învăţător; iau în nume 
de rău orice măsură bună pentru bi- 
nele obştese. 

Chestionar No. 197. 

Chestiunea No. $0.—Lipsa de şcoală 
în localitate. 

Judeţul Dolj. | 
Chestionar No. 6. 

Chestiunea No. $0.—1) Lipsă de pă- 
mânt de muncă şi izlaz, din care cauză 
sătenii sunt săraci. 2) În comună s'a 
introdus politica de partid, un ce vă- 
tămător, din care cauză se comit şi o- 
moruri. 3) Lipsa de şosele peste tot, din 
cauză că petrișul e departe. 4) Lipsa: 
de local de școală, în raport cu popula- 
ţia şcolară. 

Chestionar No. 18. 

Chestiunea No. 30—Răul ce se simte 
este -lipsa de învăţătură de carte la 
copii, cauza e învățătorul, care nu se 
ocupă de carte, nefiind nici dânsul ins- 
pectat de superiori. 

Chestionar No. 158. 

Chestiunea Wc. 80.—1) Lipsa de in- 
strucţiune. 

2) Educarea autorităţii comunale, ca 
să fie la înălţimea datoriei. sale. 
_3) Ridicarea prestigiului învăţăto- 

rului, preotului, primarului. 

Judeţul, Romanați 

Chestionar No. 21. 

Chestiunea No. 80.— Locuitorii, deşi 
inteligenţi, sunt însă refractari la în- 
văţătură. Sunt puţin de tot religioşi. 
Ideile bune şi frumoase sunt primite 
cu foarte maro greutate. 'Loate le pri- 
vesc cu neîncredere. De altfel, sunt mun- 

- citori, ruşinoşi, cu apucături bune şi 
cinstiţi. 

Chestionar Xo. 107. 

Chestiunea No. 80. — Comuna lasă * 
de dorit în multe privinţe. Nu se află 
local de şcoală şi mai nu se găseşte 
un locai potrivit şi încăpător de închu- 
riat. Localul de primărie e vechi şi rui- 
nat. Comuna suferă în privinţa turtu- 
rilor de cai, care nu se mai dovedesc. 
Sătenii, mai ales ţiganii, au obiceiu de 
a-şi închiriă pământul pe un preţ foarte 
mic (8 lei pogonul), din care cauză tră- 
ese în mare mizerie. 

Judeţul Tulcea. 

Chestionar Po. 8. 

Chesliunea No. $0.—'Lineretul e foarte 
stricat. Hoţii de găini, de lucruri do gos- 
podărie, se fac mai în tot timpul toam- 
nei și a ernii. Ar trebui ca să se sta- 
bilească în comună un post de jandarmi; 
iar şcoalele de adulţi, să devie obliga- 
torii tuturor tinerilor, dela 15—21 ani. 

Chestionar o. 11. 

Chestiunea No. 80.—Fiind între ger- 
mani, unii Luterani iar alţii Baptişti, 
se întâmplă dese neînţelegeri între 
dânşii. Alt rău mare e că şcoala ro- 
mână nu e frecuentată cu plăcere, ci 
mai mult de frica amenzilor și aceasta 
din cauză că Germanii îşi au şcoala 
lor, care ne stingherește mult orice pro- 
gres. 

19
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TABELA STATISTICĂ No. 33. 

Starea culturală. 

Ă Abonaţi la ziare şi reviste, Biblioteci, Cercuri culturale, Școale de adulți. 
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CÂTEVA DIN RELELE POPULAȚIUNS 
a) Cât se ceteşte la sate. b) Frecventarea şcoalei 

TABELA GRAFICĂ: No. XXIII 
  

ZI RURALE, FAȚĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT. 
<) Criminalitatea, d) Superstiţia în comunele rurale, 

      

1, 600 

-4, 400 

um
ăr
ul
 

a
a
n
p
h
l
o
r
 S
e
 

2
.
a
 

ce
 

g.
. 38
8 

- 
C
â
t
 se
 

ce
te
şt
e 

la 
sa
te
 

zi
ar
e 

şi
 

re
 
la
te
),
 

- 
(n
 

- 200 

. 1.200 : 

1.000]... Scara ALI 
800|... 1cml==400 persoane. 

“Cat se ceteşte la sate (numărul abonaților 1a ziare şi reviste). 
Frecventarea şcoalei la /, de copii în vârstă de şcoală, 1903-1904. 

Hi veniţi în Inaintea a Curţilor cu juraţi în 1905), psi Criminalitatea la 1.000 suflete (acuza 
- „Humărul serbătorilor Superstițioase.   

  

Scara : 

  

   

   
    

        

  

71,600 
1.400 

11.200. 

“1.000: 
-- 800- 
600 . 

  
- 60%, 3 

„55% 

50%] 
45%- 

40%/.4 
. 1.35%/ J 

5 30%, ] 

SE
 

- 20%, 

„i 45074 

40%. 
5%, 

-: 
Fr
ec
ve
nt
ar
ea
 

şc
oa
le
i 

la 
%,
. 

„de c
o
p
i
l
 

în
 
vâ
rs
tă
 

de
 
şc

oa
lă

. 

„Scara: 

1cml 310%, copii cari trequentează şcoala faţă de cet în „vârstă de şcoală. -- 

     

   

200 
: [60% 

|. 55% - 

50% - 
459): 

40 
235%, 

30% 
25% 

î 20%. 
15% 

10: 
  -c) 060% 
i - 0. 55 “feo” 

0.50 %/sa [ 

„1 015% 7 

:0.10%/,a 
aa 0.05% 

Ă a | 0.45%/,9- îi 

9-2 0.40%u i --. 
„E 0.351 
Ti 0.30%ț - 

Si 0:25 
„oz 0,20%fa07 

                

5%], 
210,600 

2 [0.55% 
0.50%. 

0.45%. 

- [0.40%/.5 

oa” 
[0.30% 

0. 25% 90 

Po.zora 
= 0.15%/4 , 

E i 0.10'/- 

  ii) 457 

„307 

! 

20 

i 

N
u
m
ă
r
u
l
 
să
rb
ăt
or
il
or
 
su
- 

pe
rs
ti
ţi
oa
se
..
..
 

A 154 

25|: 

- Scara 

  —E 0.05% 

ri 45 

      

  

pi Li | 20 

“Fa 
35 
dat . 1.30 

25. 

                          

    

    

              
    

        
  

  
  

  
  

    
  

  
  

  
  

        
     

  

"107 - 1 cml==10 sărbători. a EI a ea aaa et EI tat eta bet aice ERE [10 
; N e | : EIRR | i pi pie E RER IE Î Big: pa a: ie mp: ! pp: : 
L. .. p. Pa a -. E . ta Do. PERII MRI RR A Pe EI FE pg: e Doe 0: EEE că E P8 

: ss a . = ir=3 PN i E= îi pp “a Popa 1:38: Bop 0: i 
| 5 a. 2 ! o d LR a 3. DEE s.|-2 3. "Bi p i: DR E : m E. , a: 0: ii 8. gs 5 

Tm - 9 - = 9 m R-l- iii cs 33:32: ->-1:-o0 Tal: 2-Ipi TB? Za ” Too: 0001903809: 
9 E > șa o o : 3 EL 3 35| z. E E ua. 1.86: 5 9]: pp. |: o ! op. [il s[Elelela[slalslslefele[ali[E | lazi lelslilalElEle 3. - : - 3131-51 co 1 "|: E» ai Si a 0zii0:1 =:i-a-|:c0o|.- :9:.1-0: 3. 1:90. 
v) ba m LI a ji. a & > E R E 9 «| pai: Mii :2 i Zi > lo: >. p-O. 1: D.j cil: U 

  
          -IhŞT. CAROL GIZU SE22 105 ST Ras SCv 

   



291 

Asociațiunea la sate. (1) 

Ori ce asociaţiune are ca fundament, înainte de toate, un principiu 
de morală socială: înălțarea demnităţii membrilor ei, care la rându-i con- 
tribue la înălțarea, și păstrarea raporturilor sociale. E evident că favorizând 
constituirea de tot felul de societăţi la, sate, s'ar puteă ajunge la o înălțare 
morală a 'săteanului. De sigur că ar fi de discutat, dacă sar puteă căsi' 
elemente cari să lucreze în această direcțiune, și ce ar fi de făcut pentru 
atingerea acestui scop. Ceea ce interesează pentru moment, e constatarea 
de fapt: cum stăm sub acest raport. 

O clasificare se impune. O dăm pe a noastră: 
A. Asociaţiuni de solidaritate morală. In această, categorie, cu pri- 

vire la populaţia rurală, găsim numai pe următoarele, cu o oarecare însem- 
nătate: 1) Sprijinul din comuna, Costești-Stroeşti, jud. Argeș, întemeiată 
în 1903, în scopul ajutorării școalei și a bisericii și la, care participă obștea 
satului. Veniturile târgului anual sunt afectate în acest scop; 2) Călcdiuza 
saielor, din Glodeanu Siliștea, jud. Buzău, în scop de a da ajutor copiilor 
săraci cari urmează la școală. Are 25 membri și 600 lei avere, dând aju- 
toare în valoare de 328 lei. 3) Spiru Haret, din Târgu Berești, Covurlui, 
cu 45 membri și un capital de 1.266 lei, pentru ajutorul copiilor săraci. 

Mai adăogăm societăţile economice-culturale de pe Domeniile Coroanei, : 
cărora li se dă o îngrijire deosebită. 

B. Asociaţiuni de mutualitate. Nu merită nici una de a fi citată. 
C. Asociațiuni culturale. Una singură merită atenţiunea: „Lectura po- 

pulară“, din comuna Uidești, jud, Suceava, dispunând de 222 volume și 1175 
fascicule, intemeiată în 1899, de N. Teodorescu, fost învăţător.— Din 1899 
până la 1906, se dase în lectură 995 volume Și Dlll fascicole. o 

| D. Asociaţiuni economice. Acestea sunt mai numeroase şi se pot clasă 
în societăţi de producţiune, de consumațiune, de împrumut reciproc, credit 
și economie și de asigurarea vitelor. | 

a) Societăţi de producțiune. In primul rând trebue să punem tovără- 
şiile sătești, în scop mai ales de a cumpără și a închiriă pământuri săteni- 
lor. Unele din ele se mai ocupă și cu furnizarea de instrumente de muncă, 
precum. și cu vânzarea productelor. Numărul lor fiind destul de mic, în 
1905, le notăm pe toate: 

  

(1) Nu vorbim decât de acele asociaţiuni cari în adevăr însemnează cevă. In o tabelă sta: 
tistică care urmează, se notează toate asociaţiunile a căror existenţă ne-a fost semnalată, dar a 
căror activitate a fost până în prezent nulă, sau aproape nulă. .
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1. Pentru arendare de moșii. 
1. „Moldova“, din com; Bălușeni, jud. Botoşani, întemeiată în 1902, cu 240 membri, având un capital de 30.000 lei, a arendat două moșii. „2. „Progresul“, din com. Petroaia, jud. Dâmboviţa, întemeiată în 1905, numărând 50 membri, a avendat moșia „Vatra Schitului“ şi a cumpărat instrumente agricole. | | 
3. „Obștea Grindeni“, din com. Grindeni, jud. Dolj, numărând 21 membri, având 4.000 lei capital, ţine în arendă, moșia statului „Zavalu“, 
4. „Asociaţia, sătească, pentru arendarea de moșii“, com. Cordăreni, jud. Dorohoi, întemeiată în 1905, cu 224 membri, capital 7120 lei, nu are nimie în: arendă. | | Sa 
5. „Jugur&, com. Jugur, jud. Muscel, întemeiată, în 1906, 20 membri, capital 3.100; abia constituită. 
6. „Societatea cooperativă pentru arendarea, de moșii, com. Dămienești, jud. Roman, 1906, 56 membri, fără a se da alte deslușiri.. 
7. Tovărăşia sătească, din comuna. Valea, Mare, jud. Dâmboviţa, ține în arendă moșia, Statului: Băteşti — Valea Mare, (62 locuitori din 265 câți are comuna), fără alte lămuriri. 

„8. Obștea, locuitorilor Viișoara, Suhaia Și Lisa-Vânători, jud. Teleorman, din 863 săteni. . 
9. Obștea satului Buneşti, Vâlcea. 10. Obştea satului Govora (Vâlcea). 11. Obştea Giulești (Vâlcea), 12. Obștea Romani (Vâlcea), 13. Obştea lo- cuitorilor Comana (Vlașca), 14. Obștea, loc. - Maia (Ilfov), 15. Obștea Bopdă- nești (Suceava), 16. Obştea loc. Boroaia (Suceava), i7.: Dolheşti (Suceava), 15. Siliştea (Neamţ), 19. Dofteana, (Bacău), 20. Vultur (Putna), 21. Poiana, (Dorohoi), 22. Popăuţi (Botoșani), 23. Buznea (lași) ținând în arendă moșia Găineștii mari din acel judeţ, 24. Epureni (lași), având în arendă moșia Andrieșeni din. acel judeţ, 25. Tăuteşti (Iași), are în arendă moșia Tăutești, în întindere de 1000 fălci, asigurând și vitele, 26, Pungești (Vaslui), 27. Drânceni (Fălciu), 28. Burdusaci (Tecuci), 29. Brăniştea (Covurlui), tovărășie de 100 săteni, 30. Buda (R.-Sărat), 31. Zavalu (Dolj), 32. Orlea (Romanați), 33. Slăveni (Romanați), 34. Satu-nou (Tulcea). Toate acestea ținând în arendă, moşii dela Stat, diferite instituţiuni şi particulari fără însă a se da lămuriri. 35. Obștea locuitorilor Letea şi Rușii (Bacău), ţinând în arendă moșia „Rușii“. 

2. Pentru alte diverse exploatări. 
- 1. Tovărăşia sătească „Norocul“, pentru lucrarea, lemnului, din jud. Suceava, 2. Tovărășia, sătească din Rogojani (Covurlui), pentru cultura zar- zavaturilor, 3, Tovărăşia, sătească din. Topoloveni (Dâmboviţa), pentru o brutărie cooperativă, 4. Costești-Stroești (jud. Argeș), pentru industria lem-
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nului de brad, 5. Lăptăria cooperativă din Mușetești (Argeș), 6. Lăptăria cooperativă de pe Domeniul Coroanei Cocioc (Ilfov), 7. Lăptăria coopera- “tivă „Sf. Spiridon“, din comuna Prundu, jud. Argeș, întemeiată în 1905, având 60 membri și posedând 106 vaci. A desfăcut în 8 luni produse în valoare de 10.000 lei, 8. Lumina în agricultură, din Glodeanu Siliștea, Buzău, 
întemeiată în 1901, având 35 membri şi un capital de 870 lei, închiriind 
terenuri pentru cultura cartofului și a plantelor furagere. Mai sunt câteva altele, pentru închirierea de pământ, dar care, nefiind încă în activitate, și 
nedându-se deslușiri asupra lor, nu au fost trecute aci. 

b) Printre socieliițile de consumaţiune, de o însemnătate deosebită, fune- 
ționează în comuna. Broșteni, jud. Suceava, „Zorile“, având 105 membri, 
și un capital de 35.807 lei, procurând sătenilor obiecte necesare pentru 
hrană și îmbrăcăminte. Ea se mai ocupă și cu vânzarea productelor să- 
tenilor. Pentru vânzarea, și cumpărarea productelor în comun, mai fune- 
ționează, câteva, tovărășii sătești în Bogdănești (Bacău), Filipeni (Bacău), 
Buznea, (Iași), Dulcești (Roman), Tungujei (Vaslui). Cârja (Tutova), Foltești 
(Covurlui), Pietroaia (Dâmboviţa), Retevoești (Dâmboviţa), Boişoara (Argeș), 
Petroiu (lalomiţa), Bulbucata, (Vlașca) și Suhaia (Teleorman). 

_c) Printre societățile de împrumut reciproc intre membri, putem cită 
„Progresul“, din com. Păunești, jud. Putna, având 44 membri și un capital de 
32,280 lei și „D. Sturdza“, comuna Bahna, jud. Roman, întemeiată în 1903, în 
acelaș scop, având 213 membrii și un capital de 15.000, precum Și societăţile - 
economice-culturale şi bănci populare, de pe Domeniile Coroanei (a se vedei, 
monografiile Domeniilor respective, publicate în 1906, de către Administraţia 
Domeniilor Coroanei)... 

d) Printre societățile pentru asigararea vitelor, se numără numai două: 
„Buftea“, din Bucoveni, jud. Ilfov, întemeiată în 1905, având 48 membri și 
un capital de 480 lei și Asiguratorul, din comuna Pildești, jud. Roman, 
având 6% membri și un capital de 360 lei, plătind până în prezent şase 
despăgubiri. e - 

Mai e de notat că sătenii, existând or nu tovărășie sătească, au cum- 
părat şi împărţit între ei mai multe moşii. Nouă nu ni se aduc la cuno- 
'Ștință decât următoarele cinci: 1. Sătenii din comuna, Largu (Buzău) au răs- 
cumpărat 840 pogoane moșie; 2. Cosești (Muscel), 3. Avrămești (Tutova), 
4. Rădinești (Gorj) şi 5. Crăguești (Mehedinţi), cumpărând trei moșii în rate, 
în valoare de 272.000 lei. 

"E. Asociațiuni profesionale nu sunt. 
F. Asociaţiuni districtive și sportive sunt câtevă, efemere, alipite pe 

lângă școli. Nu merită a fi notate. | 

% ” e
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Vorbind despre asociaţiuni în genere, nu trebue scăpate din vedere 
instituţiunile fondate pentru ajutorarea sătenilor. 

Instituţiuni cu caracter de solidaritate morală. Aci se pot: numără. 
cantinele şcolare. Numai cea din judeţul Ilfov figurează ca instituţiune a 
parte pentru populaţia rurală. 

Instituţiuni temeinice în ajutorul populaţiunii rurale, sunt: 
-1) Așezământul «Carol și Elisabeta», creat de M.S. Regele, în scop de. 

a veni în ajutorul locuitorilor rurali cari sunt lipsiți de mijloace de traiu 
în timp de secetă, Fondul Așezământului, în 1905, eră de 980.200 lei, având 
un buget anual de 128.088 lei. 

2) Societatea pentru ajutorarea incendiaţilor și inundaţilor, având în 
1905 un capital de 715. 315 lei, acordând până atunci un ajutor total de 
1.331.832 lei. 

a “Așezământul „Principele Ferdinand“, din Zorleni (Tutova). 
[ 4) Școala normală pentru învățătura poporului român, care dela înte- 
meiere până în 1905, a dat 552 absolvenţi. | 

Instituţiuni culte ale. Printre acestea, se pot numără bibliotecile să- 
tești, şcoalele de adulţi și cercurile culturale, despre care s'a vorbit. 

Institurțiuni cu caracter economic. In această categorie intră, ca însti- 
tuțiuni de stat: 1. Centrala băncilor populare, chemată a desvoltă, Și conduce 
acest gen de instituţiuni la sate. O repetăm, acolo unde băncile populare 

„au găsit și vor găsi un teren favorabil, au dat Și vor da roade. Mai 
trebue de notat că nu toate băncile populare dela sate depina de instituţi- 
unea centrală. | 

| E de notat că biincile populare nu au stârpit încă camăta la sate— 
fie ca. împrumut direct—fie deghizată sub forma, de împrumut de producte 
plătite în muncă. In răspunsurile din chestionarele de anchetă, se 
găsesc oarecari lămuriri cu privire la băncile populare—pe cari le dăm 
așă cum ele au fost făcute—şi care constată faptul că chiar. prin ele se 
practică pe alocuri camăta, la sate. 
Numărul băncilor populare, în anul 1905, erau în număr de 1964 (1). 

2. Creditul agricol. —- Constatăm doar că în multe cazuri, sătenii au 
beneficiat de această instituțiune, fără a aduce o îmbunătăţire stării lor 
materiale; pentru că: săteanul e dispus la împrumuturi chiar atunci când 
nu are nevoe, ceea ce a făcut pe unii să-și piardă averea. 

  

(1) S'a amintit aci despre băncile populară, în loc să se vorbească do ele la societiile eco- „. nomice, pentru a fi puse în legătură cu centrala lor,
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Extrase din chestionare: 

Judeţul Suceava. | 

Chestionar No. 4. 

Chestiunea Ho. 48. — Până mai anul 
trecut, trăiau mai mult din facerea dra- 
niţei (a şindrilei), dar acum s'a mono- 
polizat aceasta de evrei şi alţi specu- 
lanţi. Am înfiinţat tovărăşia «Norocul», 
pentru lucrul lemnării, însă are. obsta- 
cole, greu de învins. 

Judeţul Bacău. 

Chestionar No. 33. 

Chestiunea No. 6.—Sunt, pentru cum- 
părarea de producte, de pământ, în le- 
gătură cu banca Dunăvăţului. 

Chestionar No. 33, 

Chestiunea Xo. 21.— Cu 60 bani şi 65 
bani prăjina, şi aceşti bani îi 'achită 
locuitorii în munci agricole, în curent; 
contrariu, li se îndoiește munca. 

Judeţul Putna. 

Chestionar No. 12, 

Chestiunea No. 87. -- Pentru împru- 
muturile în producte, se obişnueșşte, tot 
deauna, pentru una, două; şi dacă nu 
poate plâti, anul următor trebue să 
de 4 şi aşă mai departe. Pentru bani, 
se ia 50 la sută, pe an. 

Chestionar No. 47. 

„Chestiunea No. 80.—Relele provin din 
cauza câtorvă cămătari evrei, cari spe- 
culează pe săteni. Autoritatea comunală 
ar trebul să. ia măsuri, pe cale legală, 
contra acestor cămătari străini. 

Chestionar No. 71. 

Chestiunea No. $0. — Actuala Aami- 
nistraţie se sileşte de a împiedică ori-ce 
„soiu de rele. I sepun, cum zice românul, 
«bețe în roate», de doritorii de funcţii, 
cari au acaparat şi creditul băncii po- 
pulare,. având în cap pe preşedintele 
ei, preotul satului, ce le dă tot concur- 
sul. Serviciul suferă, întru câtva, de a- 
ceste piedici şi putem afirmă că scopul 
băncii populare, din această comună, 
nu esţe decâţ un instrument politic, că 

banii societăţii să servească intere- 
sele lor şi cui le plac în ochi. In primul 
rând, găsim trebuincios ca societatea 
să-şi ajungă scopul ei,iar nu să serve 
de fel instigaţiunile politice. Adaug că 
orice rele se comit în comună, sunt pro- 
vocute numai din anarhia ce o înfiin- 
țţează conducătorii băncii, deraiând dela 
scopul pentru care sunt înfiinţate ace-. 
ste instituţiuni. 

Judeţul Iaşi. 

Chestionar No. 10. 

Chestiunea o. 80.— Săteanul n'are, 
îndeajuns pământ de cultură şi imașş 
pentru vite, Qin cauza diviziunii între 
moştenitori a. pământurilor, dobândite 
după diferite legi. E nevoie a se face 
o lege, ca proprietarii mari şi arendaşii 
să le satisfacă aceste nevoi, dându-le 
pământ de cultură şi imaş pentru vite, 
suficient, pentru trebuinţele lor, limi. 
tate la o anumită întindere. "Alt rău, 
mai sunt cămătăriile, asupra cărora tre- 
buesc legi represive, foarte aspre. Un 
rău mai e şi starea de lenevie a unora 
din săteni, cari, abuzează de libertatea 
ce li s'a dat; cea mai mare partea anu- 
lui o pierd nelucrând, dar asupra ace- 
stui caz e greu de găsit o soluţie, fără 
a atinge libertatea. O îndreptare a a- 
cestei stări, fără a atacă libertatea, se 
impune de împrejurări, pentru îmbu- 
nătaţirea stării materiale a sătenilor. 

Judeţul Vaslui. 

Chestionar No. 12. 

Chestiunea o. 80.— Concubinajul şi 
nefrecuentare la biserică. Lipsa de pă- 
mânt de hrană. 

Să nu mai fie îngăduită circulaţia mi- 
siţilor prin sate. . 

Județul Tutova. . - 

Chestionar No. 5. 

Chestiunea No. 6.—S'a încercat a se 
înfiinţă în această comună o tovărăşie 
pentru vânzarea în comun .a produc: 
telor, dar nu sa putut izbuti, din cauza 
câtorvă răuvoitori, îmbuibaţi și seduşi 
de misiții străini, din Bârlad,
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Judeţul Tecuci. 

Chestionar No. 9. 

Chestiunea No. 80. — Lipsa do aso- 
ciaţiune instigaţiunile, jocul de cărţi ce 
se practică între unii din săteni. Fur- 
turile făcute 'de flăcăi, hrana proastă, 
din care rezultă pelagra. 

Judeţul Covurlui. 

Chestionar No. 3; 

Chestiunea No. 80—Comuna noastră 
e pe cale de progres; aceasta se dato- 
toreşte băncii populare. Prin concursul 
băncii, vom alungă cămătarii şi vom 
luă şi moşia proprietarului în arendă 
şi vom vinde şi productele în comun. 
Dispunem de toate mijloacele, afară 

de concursul autorităţii comunale. 

Judeţul R.-Sărat. 

Ohestionar No. 52, 

Chestiunea No. 80.—Ignoranţa în gra- 
dul cel. mai culminant. Sătenii sunt lip- 
siţi de spiritul de iniţiativă şi asociaţie, 
fiind dominați de invidie şi gelozie, 

Chestionar No. 53, 

Chestiunea No. 25. — Se fac 2 gră- 
mezi, una o i-a arendaşul, una omul, 
La hectar, se mai seceră 50 arii şi le cară 
la arman gratis. De fiecare 50 arii a 
omului, mai dă un dublu decalitru gră- 
unțe...De a fost semănat cu sămânţa a- 
rendașului, mai dă 2 d. d. al. grăunţe 
de fiecare 50 arii. Aşă că la capitalul 
de 20 lei a arendaşului, omul dă 192 

„lei (camătă). 

Judeţul Buzău. 

Chestionar No. GI. 

Chestiunea No. 37. — Pentru 20 lei, 
luaţi cu împrumut pentru timp de 6 
luni, seceră vara un pogon de grâu, iar 
bănește, dă procente 8 lei. 

Chestionar No. 95. 

Chestiunea No. 37.—Dacă fac împru- 
mut de bani, îi obligă a face, ca do- 
bândă, câte un pogon de orice fel de 
producte, cu toată munca lui, la 100 lei 
ce lau împrumutat, iar dacă se împru- 
mută cu-producte de mâncare s'au să- 

mânţă, la un hectolitru îi dă 2 hecto- 
litri în toamnă. 

“Județul Prahova 

Chestionar No. 58. 

Chestiunea Ho. $0. — Răul care esă 
în evidenţă, este că atât preotul cât şi 
un individ ..... au cotropit tot pămân- 
tul sătenilor pe preţuri derizorii, luân- 
du-le cu arendă pe mai mulţi ani, cu 
care lucru, săteanul a ajuns în sapă 
de lemn. 

Chestionar Ao. 135. 

Chestiunea Jo. 80. — Invoelile grele 
la arendaşi, astfel că le rămân lor, mun- 
citorilor, puţin câștig. — 2). Sunt de a- 
proape 15 ani împrumutaţi, de la așă 
numiţi cămătari ce sunt în număr de 
6, în tot satul, plătind dobânzi, variind 
dela 40—601ei la sută pe an, dar nu în 
bani, ci pe locuri de cultură, astfel că 
nici până în prezent nu pot scăpă lo- 
curile; locuitorii împrumutaţi cultivă la 
arendaşi în prezent. Locuitorii mai au 
sume împrumutate și dela credit, care 
sume întrec suma de 6.500 lei. 

Județul Dâmbovița 

Chestionar No. 81. 

Chestiunea No. 6.—Este înfiinţată to- 
vărășia «Progresul» care a şi luat dela 
„Stat cu arendă moşia Patroaia și are de 
scop a-și vinde productele în comun. 

Chestionar No. 12, 

Chestiunea No. 80. — Răul cel mai 
mare care bântue această comună, este 
că locuitorii nu sunt asociaţi pentru a-și . 
vinde productele lor cu preţuri bune şi 
le vând pe preţuri derisorii, la diferiţi 
samsari cari cutreeră ţara. 

Județul Argeş 

Chestionar No. 38: | 

Chestiunea No. 6. — Se află în Stro- 
ești, pentru cumpărare de material lem- 
nos, «brad», și industrializarea lui. 

Județul Brăila - 

Chestionar No. 5. 

"Chestiunea No. 37.—Nu se fac astfel 
de învoeli, dar plătesc procente 60 Şi
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100 la %, cu înscrisuri şi la termen, ne- 
plătind, proprietăţile lor se consideră 
închiriate pe unul sau mui mulţi ani, 
până la achitare, cu preţuri de nimica 
(8 — 12 lei) pogonul, stabilit mai din 
înainte, când se împrumută. 

Județul Brăila 

Chestionar o. 5. 

„Chestiunea No'37—De multe ori, im- 
prumuturile de bani şi de producte, se 
fac: dând dobânzile în bani sau pro- 
ducte, în natură, în valoare de 50—100, 
la sută, din valoarea împrumutată. 

In cazuri excepţionale, se transformă 
în muncă. 

Chestionar No. 12, 

Chestiunea No. 837.— 0 zi do muncă 
la prăşit sau cosit, pentru un leu îm.- 
prumutat, iar productele împrumutate, 
se înapoiază: pentru una, două. 

Chestionar No. 39. 

Chestiunea No. 37. — So fac numai 
împrumuturi de producte, făcând, pe 
lângă darea în natură, îndoită, și câte 
de 25 arii muncă, de fiecare 4 hectolitri. 

Județul Ialomiţa 

Chestionar No. 33. 

Chestiunea No. 80. — Relele' mai în- 
semnate în comună, sunt: camăta câr- 
ciumarilor, desbinul, ienoranţa, dege- 

“nerarea fizică, lipsă de bună morală, 
educaţie şi patriotism. 

Chestionar No. 36. 

Chestiunea No.80.—Numărul cel mare 
de cârciumi, străinii: Greci şi Turci, din 
comună, camăta ce-o fac aceștia. 

Să se restrângă numărul câreiume- 
lor, să se gonească din comună Turcii 
şi Grecii speculanţi, neorenoși, să se 
tacă o lege asupra cametei. 

Județul Ilfov. 

Chestionar No. 31. 

Chestiunea No. 29 — Dela 1886, până 
“astăzi, nu a fost nici o învoială, căci 
locuitorii au avut înşişi moşia cu arendă. 

Cheslionar A!o. 17. 

Chestiunea Xo. 87. — Pentru un îm- 
prumut în bani de 100 lei, drept do- 
dândă, secera 1!/, pogon grâu, sau ovăz, 
asemenea și pentru productele ce se 
împrumută în timpul ernoi, se calcu- 
lează în bani şi ca dobândă, seceră. 

Chestionar Xo. 1. 

Chestiunea No. 80.—Se speculează 
între ei, fiind egoişti. 

Chestionar No. 82. 

Chestiunea No. 80. — Răul de care 
suiăr sătenii, este cămătăria propagată 
de cel mai însemnat factor al săteni- 
lor, de preot. Acesta e condus de ideea 
că pe sătean e bine a-l avea la mână. 
Mijlocul de îndreptare mar puteă fi 
decât pedepsirea de cci mari. Pentru 
camăta ce o face, onor. primărie Va pus 
la patentă de cămătărie, o dare ceo 
plătește către Stat, 

Județul Vlaşca. 

Chestionar Xo. 11. 

Chestiunea No. 22. — In această co- 
mună, învoelile agricole sunt fără con- 
tract şi aproape toată vara, săteni în- 
voiţi fac zile de clacă, prea puţin plă- 
tesc, mai mult la secerea de grâu. Dar 
şi pentru secere,se dau bani din iarnă, 
6—8 lei de pogon, pe când în alte părţi, 
din vecinătate, se plăteşte 12—141ei de 
seceratul unii pogon. 

Chestionar No. 14. . 

Chestiunea Wo. 28. — Pentru 8 po- 
goane (4 Ha.) ce se dau locuitorilor drept 
o învoială, cari la măsurătoare sunt re- 

„duse la 6 pogoane (3 Ha.) se cere: 
a) Recolta în parte, deci rămâne să- 

teanului recolta după 3 pogoane. 
b) Munca desăvârşită (ogor, arat, se- 

mănat, secerat şi cărat) la 4 pog. (de 
fapt cinci) grâu ale arendaşului.: 

c) Zile 12 cu mâinile și 6 cu carul 
ori când cere arendașul, care însem- 
nează încă 2 pogone cu desăvârșire, 
„muncite. 

d) Pui de găină, ouă, etc. 
Deci, în rezumat, săteanul muncește 

(6-+-5-+2=—) 13 pogoane. După 3 ia el 
recolta și 10 sunt ale arendașului, aşă
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că — plătind cu 25 lei munca unui po- 
gon — pentru 3 pogoane, săteanul plă 
teşte cu munca 250 lei arenda, sau 83 
lei de pogon (177 lei de hectar). 

"Judeţul Teleorman. 

Chestionar No. 127. 

Chestiunea No. 80. — Cele mai rele: 
sunt: Camăta propriu zisă, prin împru- 
mut şi aceea deghizată, de închirierea 
pământurilor, cu preţuri trecute mari 
în actele de arendări, în realitate însă 
foarte derizorii; apoi cârciumele, de 
unde vin toate velele şi care ajută în 
mod criminal înlesnirea cametei; ro- 
bind pământurile sătenilor viţioşi, şi 
lăsându-i în neagră mizerie. Presiunea 
cârciumarilor cari sunt și cămătari a- 
supra autorităţei. 

Județul Gorj 

Chestionar No. 17. 

Chestiunea No. 80—Am observat că 
mulţi locuitori ce s'au împrumutat la 
banca agricolă, n'au întrebuințat bine 
banii, din care cauză au perdut mult. 

Chestionar No. 53. 

Chestiunea No. 80.— Proprietarii îi nă- 
„păstuesc, faţă de serviciile şi muncile ce 
tac, precum şi în acte nu apreciază 
drepturile lor, le aplică dobânzi 20%. 

Chestionar No. 96. 

Chestiunea Wo. 80.—Din cauza .bănci- 
lor de pe la oraşe şi a cămătarilor cari 
iau dobândă mare, sătenii au scăpă- 
tat foarte rău. Deşi s'au înfiinţat două 
bănci, dar fiind de curând înfiinţate şi 
neavând capital, locuitorii sunt jetuiţi 
tot de cămătari şi alte bănci. 

Banca centrală n'a venit. până acum 
cu nici un ajutor, deşiis'a cerutîn mai 
multe rânduri. 

"Chestionar No. 125. 

Chestiunea No. 29—Până în 1895, in- 
trarea în stăpânire a rescumpărători- 
lor de sădiri din proprietatea Statului, 
învoelile agricole,deşi cu arendaşi străini 
câte odată, se făceau în condițiuni uşură- 
toare. Azi, când moşia e la numele a- 

lesului nostru I. I. Z. care prin d-l L. P. 
fost învăţător, spoliază în chipul cel mai 
neomenos pe fraţii lui, învoelile faţă 
de actuala arenduire şi de trecut, sunt 
cu mult mai împovărătoare. 

Judeţul Mehedinți 

Chestionar No. 22. 

Chestiunea No. 80-- . .. Il. Locui- 
torii sunt rău speculaţi de cămătari. 

Judeţul Tulcea 

Chestionar” No. 20. 

Chestiunea No. 80. — Un mare rău 
este că populaţiunea germană nu e sta- 
tornică. Mai în toţi anii se găsesc lo- 
cuitori cari se duc, cu gândul a-şi căută 
norocul în alte ţări, mai cu seamă în 
America. In vremea din urmă însă, gos- 
podarii mai buni, cari au pământ, nu 
mai emigrează, ci numai cei lipsiţi de 
pământ. Nestatornicia aceasta este şi 
cauza de până acum nu s'a putut în- 
ființă nici societăţi cu scop de ajutor, 
printre locuitori, nici alte tovărăşii, cu 
scop comercial. 

Judeţul Constanţa. 

Chestionar Xo. 37. 

Chestiunea No. 80. — Românii din 
î... au între 25 şi 60 hectare 
pământ. Sunt foarte muncitori şi, în ani 
buni, câștigă cu plugăria, bune parale; 
însă sunt prea luxoşi în îmbrăcăminte; 
au vite bune, mai ales cai, şi nu sunt eco- 
nomi, anii răi îi surprind fără provi- 
ziuni. În G,...., camăta e în splen- 

"doare; cei mai teribili cămătari sunt 
cârciumarii, fie Români, fie Greci şi di- 
îeriţi negustori din Mangalia şi Con- 
stanţa, mai ales Grecii şi Evreii, cari 
cutreeră satul şi dau bani, în dreapta 
şi în stânga, pe diverse bucate, de ex: 
pe rapiţă, etc......., dobânda ceplă- 
tesc sătenii pe 3 luni, la 10 lei, este de 

| 3,50—5 lei, ceeace vine, la sută, 35 bani, 
ori 50 bani pe trei luni, ceeace face,pe 
an, 140 ori 200 lei camătă, la sută, pe 
an. Banca populară nu e-de loc încu- 
rajată, din cauza cămătarilor; chiar în . 
Consiliul de administraţie, se află doi 
câreiumari: un Grec și un Român, că- 
mătari,
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Statute de tovărășşii sătești, 

I 

Act de constituire în obştie sătească. 

Ari, 1. De către locuitorii săteni, mai 
jos semnaţi, din comunele Letea şi Ruşi, 
jud. Bacău, membri societari ai Băncei 
populare «General D. Lecca», se con- 
stitue o obşte sătească cu numele de 
«Totul prin noi». , 

Art. 2. Scopul acestei tovărășii săteşti 
este de a luă în arendă, po un period 
de zeco ani, moşia „Ruşii proprietatea 
d-lui general C. Pilat; de a face cu pu- 
tinţă a se cumpără de veci această moşie 
cum șia se mai luă în arendă sau cum- 
pără orice alte moșii sar găsi, în viitor, 
prin împrejurimi. | 

Ari. 8. Această obştie sătească e con- 
siderată ca o filială a Băncii populare. 

Art. 4. Membrii acestei tovărăşii sunt 
solidari răspunzători între ei de toate 
angajamentele luate sau contractate în 
interes comun. 

Art. 5. Terenul arabil va fi distribuit * 
în loturi şi pe calităţi. Nici un membru 
nu poate luă mai mult de un lot. 

Ari. 6. Fiecare membru e îndatorit 
a-și cultivă singur lotul său, în felul 
specificat mai jos. In caz de neputinţă, 
îl va puteă subarendă unei alte per- 
soane, însă numai cu învoirea manda- 
tarilor acestei obşte. 

Art. 7. Luneile, imaşurile, moara şi 
via so vor stăpâni în devălmăşie; când 
via ori: moara etc. se vor subarendă, 
profitul se va repartiză proporţional cu 
numărul membrilor obștei şi capitalul 
fiecăruia. 

Art. 8. Arenda se va plăti casierului 
„obştei în două câştiuri egale; primul 
câştiu până la 25 Martie şi al doilea 
câştiu la 14 Septembrie al fiecărui an. 
Neplătindu-se primul câştiu,nu va puteă 
intră cu plugul, iar neplătind pe al doi- 
lea, nu va puteă recoltă. Membrul obștei 
neconsecvent acestei îndatoriri va fi ex- 
-clus din tovărăşie de către mandatarii ei. 

Ari. 9. Orice membru al acestei ob- 
şte e dator a semănă sămânță aleasă. 
Obligator se va semănă: grâu cel puţin 
1/; din terenul arabil, apoi orz sau ovăz, 

păpuşoi, cartofi,sfeclă de nutreţ, trifoiu 
şi fasole. In sau cânepă se va semănă 
cel puţin atât cât trebuinţele casnice 
reclamă. ” 

Grâul şi orzul se vorcultivă în comun. 
Art. 10. Aratul și semănatul păpuşo- 

iului se va face celmult până la 1 Maiu; 
iar a grâului până la 14 Octombrie. Să- 
mânţa de grâu va fi sultfatată. 

Art. 11. La munca făcută în comun, 
toţi membrii acestei tovărăşii vor eşi 
în ziua când vor fi avizaţi de manda- 
tarii obştei. In locul celor ce vor lipsi 
din rea voinţă, se vor pune oameni cu 
ziua în comptul lor. . 

Art. 12. Culesul păpuşoiului se va 
puteă începe numai după ce va fi în- . 
destul de copt, şi numai din ziua când 
se va autoriză de mandatarii obştei. 

Art. 18. Terenul arabil va fi împărţit 
în tarlale după specia semănăturilor. 
Se va uplică un asolament pe trei ani. 
Fiecare membru va face ogorături de 
toamnă. 

La cultura grâului so vor face două 
arături. 

Art. 14. Din acea ce se va obţineă ca 
lucrat în comun, se va scădeă sămânţa 
necesară pentru semănatul pe anul vii- 
tor şi cantitatea necesară ca hrană fie- 
cărui membru asociat și tot ce va mai 
rămâneă, va constitui proprietatea co- 
mună a obştei, vânzându-se în de comun; 
rămânând în drept membrii numai asu- 
pra valoarei ce reprezintă cantitatea 
proporţională lor, care poate, fie că se 
va vărsă în casa obştoi, fie că se va re- 
partiză în parte fiecărui membru. 

Art. 15. Atunci când recolta obţinută 
din cultivarea în comun e numai su- 
ficientă hranei familiei membrilor ob- 
ştei, orice membru al tovărăşiei o dator 
a răspunde la ridicarea recoltei partea 
sa de arendă. La din contră, se va re- 
ţineă în natură o cantitate de producte 
echivalentă datoriei ca valoare. 

Ari. 16. Tot ce va urmă a fi vândut 
în comun trebue să fie bine vânturat, 
curăţit de corpuri străine şi transportat 
la locul vândut cu carele membrilor 
obştei. 

Art. 17. Orice membru al obștei va 
aveă deschis un compt curent la Banca
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populară; vor puteă luă bani ca avans 
asupra recoltelor, în care vor garantă. 

Ari. 18. Tot ce se va realiză ca pro- 
fit din tovărăşie nu se va repartiză de 
cât la finele întreprinderii, proporţio- 
nal cu numărul membrilor. 

A7t. 19. Recolta de grâu, orz, etc. va 
fi asigurată în contra incendiului Și grin- 
dinei. | 

Ari. 20. Membrii obștei vor putea luă 
nuele, cătină, etc. şi pășună vitele lor 
în locurile stăpânite în devălmăşie de 
obşte, achitând însă mai. întâiu la Ca- 
sieria asociaţiei preţul stabilit de man- 
datarii ei (obştei), 

Art. 21. Când moara se va administră 
în regie, toţi membrii acestei obşte sunt 
datori a măcină la ea, dând vama cu- 
venită, Contravenienţii vor fi amendaţi 
cu 1—5 lei, în folosul fondului filantro- 
pic al Băncii populare. 

Ari. 22, Fie că se va subarendă o 
parte din terenul arabil unui specialist, fie că chiar cu timpul de către unii din membrii obștei, se va formă o grădină de legume şi zarzavat. 

Art. 23. Orice membru al obştei e în- datorat a plantă câte un număr de pomi 
şi de a-i îngriji fie pe zona şoselelor, 
fie pe hotarele moșiei arendate. | 

Art. 24. Loturile, în care se va di- 
stribui terenu 
diferite. 

Art. 25. Adunarea generală a obștei 
e în drept a hotărî modul de condu- cere a asociaţiei. 

Ar. 26. Durata acestei tovărăşii să- tești e nelimitată. 
Ari. 27. Un membru al obşiei nu se poate retrage din tovărăşie mai înainte 

de expirarea termenului de arendare Sau a rescumpărării moșiei, decât în caz de forţă majoră, când totuși rămâne 
răspunzător de angajamentele luate de obște până în ziua retragerii. 

Art. 28. In caz de moarte a vreunui 
din membrii obștei, moștenitorii săi di- 
recţi îl vor succedă. 

Ari. 29. Membrii obștei mai jos sem- naţi, cât și acei ce vor deveni asociaţi mai târziu, sunt datori a plăti o taxă de înscriere de 2 lei și vor trebui a se 
supune condiţiunilor de mai sus, cum şi sfaturilor de muncă agricolă mai ra- țională, ce mandatarii acestei obști le 
vor da. 

arabil, pot fi egale sau - 

Art. 30. Membrul obştei, care din rea voință nu va ascultă, va fi exclus din tovărăşie de catre mandatari, cu drept de apel la adunarea generală. 
Ari. 81. Apelurile primite de aduna- rea generală a obștei se vor judecă de 

către un tribunal de arbitragiu, com- pus din Preot, Invăţător şi din o per- 
soană trasă la sorţi din membrii adu- nării generale. Hotăririle acestui tri- bunal de arbitragiu sunt definitive şi devin executorii imediat după pronun- 
țare. 

Ari. 32. Obştea va fi condusă de trei mandatari, aleși de adunarea generală a membrilor ei acum la constituire, din care unul ca președinte şi doi ca mem- 
bri. Mandatarii nu pot fi rude între ei până în al patrulea grad. 

Arl. 33. Mandatarii obștei vor alege 
şi supravegheă personalul de care se 
va simţi nevoe în buna conducere a exploatării moşiei, 

Ari 34. În caz de vacanţă între man- 
datari, obştea constituită în adunarea 
generală va procede imediat la alegerea 
unui altuia. 

Art 35. La încheerea socotelelor obștei, 
pentru munca ce se va recunoaşte ca 
depusă în conducerea moşiei și în ra- 
port cu venitul realizat din întreprin- 
dere, se. vor remuneră mandatarii cu o 
sumă ce se va fixă de către adunarea 
generală a membrilor obştei. 

Art 36. Toate hotărîrile adunării ge- 
nerale a acestei obște săteşti, se vor 
consemnă întrun registru special, al 
proceselor verbale. 

Ari. 87. Se va ţine o comptabilitate în “regulă şi se vor da socotelile de 
către preşedintele mandatarilor în ziua 
de 2 Fevruarie a fiecărui an, când mem- 
brii obştii vor trebui a se adună în lo- 
calul școalei din Letea. 

Ari. 38. Acum la încropirea în obşte, 
fiind tardiv a se maisemănă grâu, toţi 
membrii acestei tovărăşii sunt îndato- 
raţi a cultivă în comun, în primăvara 
anului 1906, o suprafață de cel puţin 
15 ha. cu orz sau altă cereală de pri- 
măvară, . 

Art. 89. Sămânţa necesară pentru cul- 
livare în comun, se va procură de man- 
datarii obștei, în numele membrilor ei; 
iar costul acestei seminţe seva scădeă, 
la vânzarea recoltei în de comun,
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Art. 40. Alegem mandatari, pe d- 
Constantin Senchea, învăţător, ca pre- 
sedinte şi Dumitrie Opincariu şi Gheor- 
ghe Î. Mafteiu, ca membri. 

Ei vor reprezintă obştea ori unde ne- 
voia va cere. Unul dintre mandatarii 
de mai sus, cu aprobarea celorlalţi doi, 
va contractă cu d-l General C. Pilat, 
proprietarul moșiei Ruşi, luând în a- 
rendă moşia <Ruşii> cu toate trupurile 
ei: locul arabil, lunca Bichiu, cele 2 i- 
mașuri, moara şi via, după vechile ho- 
tare de stăpânire, pe timp de 10 ani, 
cu o arendă de lei 8.000 anual, în primii 
cinci ani şi de lei 8.500 în cei din urmă 
5 ani; plătită arenda în 2 câştiguri, la 
1 Aprilie şi 1 Octomvrie a fiecărui an; 
Va mai puteă arendă sau cumpără de 
veci, pentru noi, orice altă moşie se va 
găsi ulterior prin împrejurimi; Va pu- 
tea contractă, cu aprobarea adunării 
generale a obştei, şi în numele nostru 
ca pentru noi, orice împrumut de bani; 
Ne va semnă unde irebuinţa va cere; 
va stă în judecată pentru noi şi în nu- 
mele nostru înaintea tuturor instanţe- 
lor judecătoreşii, administrative şi fi- 
nanciare; va puteă intentă acţiuni di- 
recte, a face opoziţiuni, apeluri, recur- 
suri, ete. Va primi citaţii, copii după 
cărţile de jndecată și după sentinţele 
Tribunalelor şi deciziunile Curţilor de 
Apel. şi Casaţie; Va referi, deferi şi 
acceptă juramânt; Ne va semnă în orice 
fel de obligaţie şi tot ce va face man- 
datarii pentru apărarea intereselor noa- 
stre, cu avizul prealabil al adunării ge- 
nerale a obștei, va fi considerat ca făcut 
de_ noi înşine şi ne va fi nouă oposabile. 

Va mai puteă angajă avocaţi, ingi- 
neri etc. 

(Urmează 42 de semnături). 
(Urmează autentifiarea Judecătoriei 

Ocolului Bacău sub No. 399 din 27 No- 
embrie 1905 și transcrierea în registru 

„actelor autentifico dela Tribunalul Ba- 
cău sub No 2181 din 30 Noembrie 1905). 
NOTA. Moșia «Ruşi» în suprafață de 200 hee. 

cu o vie de 10 pogoane şi o moară, s'a şi aren- 
dat de această obşte intrându-se în stăpânire 
dela 1 Noemvrie 1805. 

II. | 
Act de constituire în obşte. 

1. Subsemnaţii locuitori din comu- 
nele : Viişoara, Suhaia, Lissa şi Vână- 
tori din judeţul Teleorman, ne consti- 

tuim în obște pentru a luă în arendă 
Moşia Viişoara, proprietatea moşteni- 
torilor defunctei Maria I. Cantacuzino, 
Balta Suhaia, în continuare cu Balta 
Viişoara sau ori care moșie ni sar 
prezentă. 

2. Membrii obştei sunt solidari răs- 
punzători de toate angajamentele con- 
tractate de obşte în interes comun. 

3. Obştez se afilează pe lângă Banca 
«Siliştea» din comuna Viişoara, care îi 
va deschide un compt curent. 

4. Întinderea terenului arabil se va 
împărţi în două diviziuni pentru fic- 
care comună în parte. 

5. Fiecare membru va luă după no- 
voile sale dela 2 până la 10 hectare, 
care vor fi date pe jumătate în fiecare 
diviziune, pentru. ca fie ce membru al 
obşteisă aibă munca repartizată în două. 

6. Nici unul din membrii obştei nu 
va puteă să-şi subarendeze lotul său 
sau o fracțiune din el, precum aseme- 
nea nu va aveă voie a se angajă pe 
altă moșie mai înainte de' a-şi îi tormi- 
nat munca pe iotul său. 

7, Impărțirea luturilor din fiece co- 
mună se va face prin tragere la sorţi. 

8. Pentru fiecare comună se va re- 
zervă o suprafaţă proporţională cu nu- 
mărul membrilor, calculată până la o 
jumătate hectar de fiece membru şi în 
care teren se va cultivă plante furagere 
sau leguminoase. . 

9. Se specifică că cultura pe diviziuni 
se va face prin rotaţiuni, nefiind permis 
nici unui membru de a cultivă plante 
furagere sau cereale doi ani dearândul 
po acelaș loţ. - 

10. Pentru uniformitatea culturii şi 
timpului de muncă (arat, semănat) şi 
recoltat, delegaţii obştei vor hotărî epo- 
cile de începere şi care hotărire va fi 
adusă din vreme la cunoştinţa obștei, 
iar acestei hotăriîri toţi membrii trebuie 
să se supună, căci contrariu, delegaţii : 
obştei vor face muncile pe compta lor 
prin alţi oameni. 

11. Vânzarea productelor se va pu- 
teă face în comun; dar această vân- 
zare rămâne facultativă pentru fiece 
membru, întru cât el şi-a achitat toate 
obligaţiunile față de obşte. : 

12. Fiecare membru e dator, pentru 
a evită de a fi surprins de un an rău 
să depună prin bancă la casa de con-
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semnaţiuni valoarea arenzii anuală, a 
zecea parte din numărul hectarelor a- 
rendate. Ă 

13. Recolta va fi asigurată contra 
grindinei şi incendiului la una din so- 
cietăţile de asigurare, care va prezentă 
mai multe garanţii. - 

- 14. Fâneaţa se va repartiză între mem- 
brii obștei proporţional cu întinderea 
lotului arabil ce: are şi numărul vitelor, 
plătindu-se după cum se va fixă prin 
statut. 
„- 15. Islazurile se vor repartiză pogo- 
neșie după numărul de vite ce fiecare 
are, la care se va adăogă în afară de 
arenda pe hectar prevăzut la art. 14 
și cheltuelile. de văcărit, socotindu-se 
cinci vite mari de pogon şi cinci vite 
mici drept una mare. 

16. Toţi acei cari au vii cu embatie 
pe proprietate, se vor conformă legii 
relativă la embaticuri, iar cei cari nu 
vor aveă saduri de vie în plai vor plăti 
câte douăzeci lei de hectar pe coastă și 
treizeci lei pentru cea de pe vale. 

' 17. Balta moşiei so va subarendă prin 
licitaţiune publică, şi cu obligaţiune pen: 
tru adjudecare de a depune o garanţie 
egală cu jumătatea arenzei anuale ; iar 
în lipsă de amatori se va căută în regie. 

18. Stuful şi sălciile se vor vinde cu 
carul Ja membrii obștei cu preţul cel 
mai convenabil. 

19. Obștea va fi îndatorată a procură 
un armăsar, un taur, vicri şi berbeci 
de rasă bună, pentru reproducție. 

20. Nici un membru al obștei nu se 
va retrage din obşte înainte de a ex- 
piră termenul arendării. 

21. In caz de moarte a unui membru 
din obşte, moştenitorii defunctului prin 
tutorele legal, vor declară că-şi-iau a- 
supra lor, toate îndatoririle decedatului 
şi atunci vor fi consideraţi ca membri 
ai obștei, neavând alte drepturi ca ale 

„ decedatului. 
22. Excluderea unui membru nu se 

poate pronunţă, decât în urma propu- 
nerii delegaților obștei, prin votul adu- 
nării generale. 

23, Hotărîrile pronunţate de aduna- 
rea generală, nu sunt atacate de apel 
sau recurs. " 

2 > 

24. Orice neînțelegere între delegaţi 
și obşte se vor judecă de către un 'Îri- 
bunal de arbitraj, compus din trei per- 
soane, una propusă de adunarea ge- 
nerală, alta propusă din pricinaţi şi a 
trei atrasă de sorţi dintre membrii obștei. 

llotăririle . acestui tribunal sunt de- 
fiinitive şi executorii pentru delegaţii 
obştei şi pentru obşte. , 

25. Obştea va fi reprezentată prin trei . 
delegaţi aleşi la constituirea de obște. 
Aceşti trei delegaţi vor semnă în nu- 
mele obștei şi pentru ea și va repre- 
zentă obştea în instanţe judecătorești, 
administrative și financiare, și va con- 
duce lucrări de exploatare, vor semnă 
în numele obştei şi pentru ea, cu apro- 
barea adunării generale, orice obliga- 
ţiune de împrumut ce obştea ar trebui 
să contracteze în interes comun. Ase- 
menea va puteă să deschidă orice ac- 
țiune publică, civilă sau penală, pentru 
apărarea intereselor obştei. E 

26. Delegații vor numi, supraveghiă 
şi instrui personalul de care se va 
simţi nevoie în administraţia moşiei. 

27. Cheltuelile de Administraţie nu 
vor puteă depăşi suma de 10%, din 
valoarea arenzii anuale. Aceste chel- 
tuieli se vor rapartiză de acord comun 
între delegaţi. 

28. Delegații vor fi remuneraţi cu o 
sumă, ce se va fixă de adunarea ge- 
nerală în. limitele cheltuielilor provă- 
zute la art. 27. 

29. Alegem ca delegaţi ai obștei pa 
d-nii Crăciun Voiculescu, Şlefan Cer- 
ndianu şi Preotul Emil C. Bunescu. 

30. După constituirea obștei Şi în 
urma autentificării acestui act de către 
d-nul Judecător delegat în acest scop, 
noi, obştea, mai jos semnată, pentru a 
face față diverselor cheltueli de con- 
stituire, transporturi, timbre, registre şi 
altele ce se vor ivi cu ocăziunea actu- 
lui de arendare, vom vărsă în mâinile 
delegaților noştri, câte. douăzeci bani 
de hectar, a 
Urmează semnăturile a 342 locuitori 

din Viişoara, 367 .din Suhaia, 100 din 
Lissa şi 50 din Vânători, adică în to- 
tal 859 locuitori 'subserişi ca membri 
ai obștei.
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TABELA STATISTICĂ No. 34 - 

Asociaţiuni în 1905. 

Societăţi culturale, de mulualitate, solidaritate morală și economice. 

        

    

    

    

  

    
    

  

  

        
  

ASOCIAŢIUNI ASOCIAŢIUNI | 

REGIUNEA 3 53, | Soctetăţi economice REGIUXEA 5 „5 |Saeretin eeenomee| 

JUDEŢELE e 5 sase Bănci |rovărăşii ||| JUDEȚELE za ia5E Bănci | Tovărășii 
az E E populare| sâteşti &3 â aşE populare] sătești 

3 || ez 2 | oa 

| Moldova 99| 10| 507 33| Munten.a | 230| 25] 809 24 

Suceava A , 26 4 R-Sărat .. 13 — GI - 

Neamţu. . . 5. 1 - 84 2|| Buzău ... 17 4 104 “2 

Bacău: ... uj 3 58|. 5i|| Prahova . . 26 | 50 e 

Putna ... d a 63 —]| Dâmboviţa .| 26| 6 103 ș 

Dorohoiu . . J —| 42 5l|| Muscel . . .| 25 ] 56| 4 

Botoşani . . J — 37 2|| Argeș ... 45 1 9% 5 

Iaşi , .. — | — 56 3 Brăila ... J 1 45 1 

Roman ... 12 2 36 „dI]] Ialomiţa . » 13 1. 66 ] 

Vastuiu. ..| a] — 34 2 tor... ul a d a 

Filciu ... d — „27 1) Vlaşea ... s 4 | G? — 

Tutova... 9 1 46 31|| Teleorman . 21 3 93 — 

Tecuciu .. 4 — 41 NO... 15 — 58 =! 

Covurluiu . 14 — 27 i | 

Oltenia 108 5 418 13 Dobrogea 92, — | 110 — 

Vâlcea ... 41 1 90 2 Tuleca . . . 8|  — 55 — 

Gorj .... 13|  — 71 1||| Constanţa | 24| — 53 a 

„Mehedinţi . 38 - 99 6 

Dolj .... 41 1 101 2 

Romanați. . 33| . 3 31 , 2||| Ţara întreagă D27 43 1.964 0 

| | 2.0034                  



CONCLUZIUNI 
—— .—— 

1. Condiţiunile de traiu ale Săteanului român (1), 

E lucru îndeobște crezut în Economia Politică că principiile nu sunt nici odată, rodul speculaţiunii ori al experimentării, ci al judecății limpezi asupra faptelor ce decurg dintr'o anumită, stare socială și economică â unui popor: stare condiţionată la rându-i de o sumă de împrejurări de ordin istoric și mai cu seamă geografic. Istoria Economică a desvoltării popoa- relor ne arată acest lucru. . . 
Raportul de față e rodul unei astfel de cercetări, prin ajutorul chestio- narelor de anchetă ce ne-au venit din toate unghiurile ţării și despre care D-Voastră aveţi cunoștință. Insă, cu toată silința ce mi-am dat de a da pu- blicităţii datele pe cari se sprijină, acest raport, mi-a fost cu neputinţă s'o îndeplinesc pentru ziua aceasta, din prea marea, abundență de material. Ţin însă să arăt că deşi acest raport nu înfăţizează în întregime rezultatele căpătate prin anchetă, el nu coprinde decât date cari se pot lesne dovedi, lar concluziile sunt rezultatul cercetărilor făcute în întregimea lor. 

Un vechiu şi însemnat principiu în Economia Politică ne spune că ori de câte ori se constată o creștere a populaţiunii în vreun ram aj activităţii omenești, neîndoios că acolo avem, arfapg: Moximbunătăţire a condițiunilor de traiu ale acelei populațiunis, emirk.etl. mai Hotăritor al prosperității unei țări—ne spune părintele canoist Bolitieprin cartea sa „despre bo- găția naţiunilor“ — este înmulțirea numărului locuitorilor săi“, 
Concluzia ar fi că starea materială a sătennului român merge spre îm- bunătățire. Glasul celor chemaţi — și nechemaţi chiar — ne afirmă însă o înăsprive continuă a condițiunilor de traiu la săteanul nostru. 

(1) Raport prezentat întâiului Congres de ştiinţe sociale, în şedinţa din 27 Sept. 1206.
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Să fie oare: aceasta ușurința cu care mintea omenească generalizează, un păcat vechiu şi înrădăcinat? | ee Principiul despre care am vorbit mai are însă și un corolar. Sunt cazuri excepționale, cazuri când principiul e răsturnat în întregimea lui: . creşterea, populațiunii nu arată o îmbunătăţire a, stării sale materiale atunci când, deşi acea populaţiune nu are putinţa de a-și schimbă felul ocupaţiunii, dar totuși, în situaţia în care se găseşte, o creştere a densităţii e posibilă în con- diţiunile de traiu existente: condițiuni grele și impuse, dar care, într'o ţară bo- gată în totalitatea sa, prin cererea de braţe, pot să rămână staționare; căci ori care ar fi puterea de muncă şi de inteligență a, unui neam, atunci. când condiţiunile sale de traiu rămân staționare, starea sa materială nu poate fi decât din cele mai triste. Cu atât mai mult că acest principiu se aplică în „Primul rând popoarelor agricole, cărora nu li e dată putinţa unei diviziuni, deci 'econumii a muncii, ori invenţiunilor care dau posibilitatea înzecirii profitului. | 
SE Indreptățiţi fi-vom oare să afirmăm că la populaţiunea noastră rurală, creşterea ei nu e de loc în legătură cu îmbunătățirea stării sale materiale? Să vedem. : 

locuința săteanului român pare a ne da o primă dovadă.: La 0 populaţiune de 1.163.900 de familii, de 5.319.842 suilete, co- respund 1.152.812 locuinţe — socotind printre: ele și bordeele. Prin urmare, 11.088 familii de săteni nu au locuințe decât împreună cu alte familii. Dar acest număr de 11.088 e prea mie chiar, față de rea- litate, scăzând la sate locuinţele de vară din unele regiuni și acele locuite în Nordul ţării de străini, Ținând seamă că 38% din populaţiune trăieşte în bordee, iar 26,5%, în locuinţe cu o singură încăpere, găsim că a, treia parte a populaţiunii trăește în locuințe cari dau o primă condiţiune de traiu cu totul primitivă, 
E O a doua dovadă mai temeinică, pare a ne-o da numărul fruntașilor sa- telor. Din 1.163.900 familii, se pot socoti fruntaşi 182.970, adică aproape 16%; pe când familiile de mijlocași dau un contingent de 440/,, iar de co- daşi 400/. Această din urmă cifră, îndoit de mare ca acea a familiilor care nu au de loc pământ de hrană, în număr de 215.293, adică de 18,5%, din populațiunea totală, ne arată că reaua stare materială a populaţiunii dela sate se întinde și asupra, acelora cari au pământ, fiindcă printre cei 215.293 » capi de familie fără Pământ, nu sunt trecuţi decât acei care nu au de loc, pe când numărul acelora cărora prin partagii nu le-au rămas decât 1 până la 2 hectare, ar mări această țifră cu cel puţin jumătatea, ei. Sar putea “socoti dar că, aproape a treia, parte din populaţiune e lipsită de pământ. Dacă însă am ţinea în seamă numai comunele unde nu. este altă ocupație 
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decât murea câmpului, am găsi că numărul celor ce ntau pământ star putei, reduce la 140.000 capi de familii. i Răul se agravează, gândindu-ne că, numărul meseriașilor dintre să- teni nu se ridică decât la 21.908 bărbaţi şi 256 femei, adică 2,2%, de familii, în :933 de comune, din 2.898, câte figurau în Aprilie trecut, pe când sătenii 'cari să se ocupe cu comereiul nu figurează decât în 499 comune. Rămâne stabilit dar că în cea mai mare parte a comunelor rurale, sătenii nu cunosc altă ocupaţie decât: munca câmpului. Fapt trist de notat e că în co- munele unde pământurile sunt date în loturi, lipsesc cele mai rudimentare urme de comerţ, ori de industrie. In treacăt să mai notăm că numărul cel mai mare de meseriași ni-l dă Prahova cu 5,3%, Muscelul cu 4,8%, pe când cel mai mic ni-l dă ' Dorohoiul cu 0,5%, Botoşanii, Vasluiul, Fălciul, Vlașca, Mehedinţi și Romanați cu 1,2—1,5%. 
O a treia dovadă, destul de temeinică Şi aceasta, ne-o dă preţul ali-, mentelor de prima necesitate la sate. Variația în preţuri e foarte mare—o «probă neîndoioasă, că ele nu se bazează pe un regim economie stabil. Car- nea —'spre pildă —se vinde — când ss vinde la sate — cu un preţ variind între 0,30 bani și 1,20 lei kilogramul-—preţul mijlociu fiind de 0,60 bani; preţul pânei, în 1905, a variat în comunele rurale între 0,10—0,50 bani “Filogramul — vânzându-se în mijlociu cu. 0,25 bani ker.; vinul de ase- menea prezintă aceleași disproporții: dela 0,15 bani până la 1,20 lei Ii- trul, prețul obișnuit fiind de 0,55 bani litrul. 
Dar acolo unde disproporţia, e şi mai mare, acolo unde speculaţia po- “pulaţiunii rurale în unele judeţe e o adevărată calamitate, e la, prețul porumbului, cu variaţiuni între 5 Şi 28 lei hectolitru—vânzându-se, în mij- lociu,. cu. 10 lei. . : | 
Proba cea mai desăvârșită ne-ar da-o'o clasificare economică a comu- nelor. Am încereat-o, luând de bază, numărul fruntașilor din comună, în raport “cu ceilalți, numărul caselor cu o încăpere sau mai multe Şi bordeele, nu- mărul familiilor lipsite de pământ, existența în comună a vreunei meserii -mai răspândite sau vreunei alte ocupațiuni. De sigur că, judecata rămâne mai mult personală. Cu toate acestea, am crezut interesant -să comunice rezultatul, 

Din cele 2898 comune cari existau la 1 Aprilie 1906, se pot socoti “ca având o stare înfloritoare 390 de comune, adică abiă 14%, 1838'cu „starea mijlocie, iar 670 cu starea rea sau foarte rea. Dintre comunele cu „starea 'rea, cele mai multe sunt în jud. Botoșani, 72,3%, din numărul co- “munelor din judeţ, urmează apoi Vasluiul cu 55,40%, Buzăul cu 48,6%, „Teleorman cu 46,9%, Dorohoiul cu 42,5%. Printre comunele cu stare 
a „bună, cele. mai multe se pot numără în Tulcea, -unde comunele cu stare 
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ica su Sunt decât 1,7%, din totalul lor, Vâlcea cu 1,8%, Muscel cu 3,7%, 
Neamţul cu 6,3%, Gorjul cu:8%,, Mehedinţi cu 10 too Prahova cu 10, 7%/0; 
Constanţa 'cu 12,3%, Tecuciul cu 12 „70%. 

Starea mai proastă o înfăţişează comunele cari sunt exclusiv: pe pro- 
prietăţile' arendate. Situaţia cea. mai bună o înfăţişează proprietăţile moşne- 
nești, unde găsim puţine comune cu stare proastă. și acolo unde sunt 
tovărășii sătești—dar asupra cărora nu se poate spune încă nimic hotărit; 
atât din cauză că sunt puţine, cât şi din cauză că acest regim nu a putut 
avea o influenţă decisivă. . 

In rezumat, după cele arătate până acum, Sar puteă afirmă că prin- . 
cipiul economic, de care am vorbii, ar aveă valoare numai prin corola- 
rul său, situaţie tristă, care ne deschide un câmp vast cercetărilor de tot 
felul, spre a puteă să ne dăm seama de cauzele acestor condițiuni de traiu 
atât de inferioare, ale săteanului nostru. Aa 

O cercetare mai superficială scoate la lumină o sumă de rele: care 
bântue în mod constant populația noastră, rurală. Constatarea e: exactă 
răul însă are rădăcini cu mult mai adânci, ceeace ne nevoeşte să părăsim 
pentru un moment cercetările începute. 

Numai istoria economică a dezvoltării popoarelor din Occident ne 
poate. arătă cauzele -mari, cauze cari. după cum vom vedeă, sunt hotări- 
toare. De acum 130 de ani, când epoca capitalurilor — fructul secolului al 
XIX—eră încă în germene, dar când industrialismul luase înfățișarea de- 
săvârșită a unui uriaş, se ajunsese la concluzia că starea: economică a 
muncitorului agricol nu: mai are putinţa de “a fi prosperă, chiar în--țările 
cele mai roditoare ale pământului, întrucât în acest ram al activității o- 
menești, abilitatea, economia de timp și invenţiunea nu pot fi în creștere. 
Faptul e adevărat, întru atât cât industrialismul mai întâiu, capitalurile 
în: urmă, au subjugat agricultura cu desăvârşire. a 

Lucrurile însă pot fi privite și în alt chip: mişcarea fiziocratică de 
odinioară, din Franţa, -a întravăzut faptul, când se spuneă că nu e decât 
un izvor de bogăţie: pământul, “care singur dă un profit: "produsul net. 
Popoarele agricole, popoarele cari hrănesc, sunt datoare să-și apere: in- 

“teresele lor, căutând formula ca acest produs net al Fiziooraţilor să, nu 
treacă mai înainte de a fi, după cum vom vedei, în alte mâni. 

Intr un cuvânt, geniul superior al industrialismului a căutat să soarbă 
indirect rodul pământului, creând popoarelor din Occident o rentă sigură, 
prin industria și comerţul lor din ce în ce mai înfloritor, pentru ca în seco- 
lul al XIX, să se ridice și mai sus, la era exploatării - “popoarelor agricole, 
nu atât prin schimb 'şi industrie, ci prin capital. Rezultatul e disproporția 
uriașă între averea naţiunilor și între condițiunile lor de ţraiu: unele cu bogății



308 

  

uriașe și munca, destul de bine plătită și deci și muncitorimea în condi- 
ţiuni de trai superioare — de altă parte subjugare economică, — munca 
prost plătită — condiţiunile de traiu ale muncitorului agricol dintre_cele 
mai triste. | 

“Că țara noastră e sub acest din urmă regim, e lucru neindoios: nu- 
mai așă se explică dezvoltarea enormă, mai ales în. ultimii ani, a băncilor 
de toate categoriile—intermediarul necesar ca toată supravaloarea produc- 
țiunii să treacă capitalurilor, care la noi sunt străine. De sigur—trebue să 
adaog spre a înlătură o confuziune—că dezvoltarea industriei, comerciu- 

„lui, cât și a instituţiunilor de bancă nuc un regres, ci din contră, un mare 
progres al societăților omenești, dar că ţările agricole au, cel puţin pen- 
tru noi, o datorie mare. de îndeplinit: acea de a da, cel puţin acestora 
din urmă, o direcțiune nouă: de a le face să continue opera agricultoru- 
lui, în loc de a-l exploată. | E | 
„Că trăim sub -un regim de exploatare, ne-o dovedesc crizele—baro- 

metrul cel mai bun al regimului economic. | 
Pe când -crizele din Occident sunt crize de supraproducțiune, în In- 

dia—partea lumei unde munca agricolă e cea mai exploatată—foametea 
seceră din vreme în vreme milioane de vieţi. La noi, numai mulţumită 
intervenţiunii Statului, în anul trecut, populaţii, rurală nu a suferit o ast- 
fel. de calamitate. - | | | 

Pe de altă parte, mai intervine o altă plagă asupra. popoarelor agri- 
cole—din nenorocire nu cea din urmă—-plagă strâns legată cu regimul 
economic de care. am. vorbit: acea a speculaţiunii. | Da 

Preţul grâului, aliment de întâia, necesitate, e mereu în descreștere, 
faţă cu acum 25 ani în urmă. In anul 1873, în mijlociu, pe piaţa Londrei, 
chintalul de grâu se vindea cu 21 lei. De atuncea, a fost în necontenită, 
scădere, ajungând în perioada 1884—1886, la 12,66 lei chintalul. Anul tre- 
cut.a variat între 16,55 și 20 lei chintalul, 

Să, mai adăogăm că pentru noi mai intervine și alt rău. Studiind cota 
burselor din principalele pieţe ale lumei, vedem că preţul grâului, variind 
în mijlociu, pe 1905, între 15,42—24,75 chintalul, atinge cifrele cele mai 
mici în lunile August-Octomvrie, luni când produsele noastre se vând și 
când agricultorii noștri sunt puşi în alternativa ori de a se împrumută, 
ori de a-și vinde productele cu prețuri scăzute. Să mai adăogăm și spe- 
culațiunea locală. Faţă de preţurile dela bursele străine, cel mai scăzut 
în 1905, în mijlociu, a fost la Londra, de 19 lei chintalul — pe când la 
noi, preţul mijlociu, pentru acelaș an, după cota oficială, a fost de 14,65 
lei chintalul — o diferență de 4,30 lei la chintal, ceeace revine la exportul



309 
nostru de grâu, din anul trecut, de apro ape 75.000. 000 lei exportul fiind 
de 1:716.383.598 kgr.). 

” Exportatorii angrosiști—eram să zic ai noştri—de pe piețele Brăilei și 
Galaţului, absorb tot ce mai rămâne neabsorbit în altă parte, cumpărând 
cu prețuri atât de scăzute şi așteptând timpuri favorabile—rău enorm de 
siour-—dar mi se pare ușor de remediat, acum când flota noastră, deși în 
progres vădit, închee bilanțurile cu deficite. Sa a 
„n sfârșit, un alt rău a intervenit la noi în timpurile din urmă—şi de 

data aceasta în mod direct asupra săteunului nostru — schimbând în cea, 
mai mare parte regimul muncii în Moldova de sus. a 

E vorba de exploatarea muncii agricole prin intermediari închirietori 
de terenuri mari agricole şi exploatarea în mare a pământului. În treacăt, 
voi aminti că o singură familie de arendași, de această categorie, e stăpână 
la noi în 56 comune şi anume în 14 din cele 17 pe care le are județul 
Dorohoi, 10 din cele +7 ale judeţului Botoşani, S din 42 în lași; 8 în Putna, 
6 în Fălciu, 3 în Suceava, 2 în Ialomiţa și câte una în Vaslui, 'Tutova, 
Tecuci, Brăila și Dâmboviţa, având la îndemână 37.445 familii, „ceea, co 
revine la aproape -200.000 suflete. a . : i 

Tot o consecinţă a regimului nostru economic, mai este ; Și următoare ea: 
Cum orice îmbunătăţire, în sânul unei societăţi, are ca urmare scum- 

pirea pământurilor şi deci şi a arenzilor, — numai la o moșie din.Dolj, 
arenda s'a suit dela 66.000 cât eră în 1866, la 325.000 în 1905, — aven- 
dașii de la noi manifestă tendința constantă de a cultivă în întregime pă” 
mânturile pe seama lor, cu ajutorul mașinelor, spre a înlătură participarea 
muncitorului agricol la, renta pământului, fapt care explică creșterea enormă 
a producţiei și exportului nostru, mai cu seamă al grâului. Pentru perioada 
1896—900, producţia totaiă medie a fost de 1.367 milioane kgr; pentru 
perioada 1901—905, a depăşit cifra de 2 miliarde, pentru ca, în 1905, să 
atingă “cifra de 28:10 milioane. Corespunzător, exportul a urmat aceiași cale: 
dela 45,65%, din producţie, să se ridice în 1905, la 64,03%, şi această creș- 
tere enormă, după cum se ştie, se datorește grâului, a cărui cifră de ex- 
port s'a ridicat dela 109 milioane lei, la 251 milioane, adică cu mai mult 
de jumătate (1). ă | 

Vom vedeă mai departe că această creștere rovine mai cu seamă 
marei proprietăţi. Ori, o cultură atât de întinsă cere capital, cere mai cu 
seamă înlocuirea, braţelor prin imașini, pentru a înlătură grevele agricole 
pe care sătenii noștri le cunosc și le practică. Dovada e că cu toată lipsa 
de pământ, abia 34,8%, din numărul lor, au făcut învoeli agricole în 1905 

(1) După Comerciul exterior al României pe 1905, publicat. de Ministerul de Finanţe.
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Am: încercat până aci să arăt care sunt cauzele mari ale stării infe- 
rioare a regimului nostru economic—cauze care mi-au părut că au.0 în- 
viurire covârșitoare asupra condițiunilor de traiu ale săteanului român. 
Permiteţi-mi să intru în câteva amănunțimi—-decisive de multe ori— cari 
întăresc și mai mult constatările acestei stări de lucruri — cu regretul de 
a înfățișă puţin de tot, din vastul material ce-l avem Ja îndemână, 

Am spus că în Nordul Moldovei, mai cu seamăi—cu tendinţa de a se 
lăţi în toată ţara,—regimul muncei e pe cale de a fi schimbat; din care 
cauză chiar, studiul acestui regim, din acea parte a ţărei, prezintă dificul- 
tăţi. Pe când, în cea mai mare parte a Munteniei, pe lângă învoelile in 
bani, se mai dau. sătenilor pământuri în bani, în rușfet și dijmă ; în Mol- 
dova foarte rar se găsesc astfel de învoeli: munca în de obiceiu se plă- 
tește numai în bani, dar nu de mai înainte, ca în trecut, ci atunci când 

„se face, ori cu mult în urmă — când arendașul și-a vândut: productele. 
Această schimbare are mai multe cauze. Arendaşii și-au dat seama că făcând 
angajamente de cu iarnă cu sătenii, pun în joc un capital fără profit, pe 
un timp destul de îndelungat — capital mai în totdeauna împrumutat de 
ei. Apoi s'au încredințat că nu sunt siguri întotdeauna că acest capital 
le :va fi în-adevăr folositor din diferite împrejurări, cu toate măsurile lor 
riguroase prevăzute prin contractele agricole și prin corupţia multora din 
autorităţile comunale. | . 
In ajutor le-a venit putinţa de a aveă întotdeauna la îndămână, 
muncitori străini,. aduşi de peste hotare. In 1905, acești stăini au fost în 
număr de 597.908—din care numai în Botoșani 6.800— judeţul unde starea, 
sătenilor 'e cea mai de pe urmă şi unde noul regim de muncă este impus 
mai mult. Iașii și Dorohoiul vin imediat, după acest judeţ, cu drept cuvânt 
și din aceeași cauză; ceeace probează părerea, ce o eimitem. Dacă Ialomiţa, 
e singurul județ din ţară în care se aduce mai mulți lucrători pentru muncile 

agricole, ca în cele despre care am vorbit, cauza e întinderea enormă a supra- 
feţei terenurilor sale cultivate. AL doilea fapt mai însemnat, care a contribuit 
la schimbarea, regimului muncii, e tendința generală a arendașilor de a spori, 
prin ajutorul mașinelor, din ce în ce, suprafaţa terenurilor cultivabile. Sunt 
comune—și numărul lor e mare—unde întreaga suprafață e cultivată numai 
de arendaş. Pe lângă că au transformat mai pretutindeni islazurile în te- 
renuri de cultură—după cum vom vedeă—apoi, mai cu seamă, au căutat să 
nu mai dea sătenilor pământuri în bani, dijmă ori rușfet—nevoindu-i să 
lucreze numai atunci când au nevoie de ei — iar dacă nu vor, pe lâagă 
străinii de peste hotare, mai au şi pe sătenii din regiunile muntoase, care 
în timpul verei, din cauza îmmulţirei populațiunei şi împuţinării islazurilor, 
se coboară în regiunile șese și deluroase. Prin schimbarea regimului muncei, 

a
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săteanul, la nevoile sale din timpul ernei, trebue să se împrumute—iar: vara 
adeseori nu mai are unde munci. Să iuăm în seamă pe acei care nu.:au 
un petec de pământ și cărora li se refuză munca—și nau nici o meserie, 
ori cât de rudimentară, spre a ne da seamă de situaţia tristă a judeţelor 
din Nordul Moldovei. Numai pentru judeţul Botoşani, numărul acelora care 
nu au de loc pământ se urcă la 8.481 capi de familii—cam la 40.000 de 
suflete! — Plata, numai în bani a muncii mai are un corolar. Se ştie că, 
până acum câţiva ani, muncitorilor agricoli, pe lângă plată, li se mai da și 
hrană. Astăzi, arendașii străini nici nu vor să mai audă de așa cevă. Și 
trebue să ţinem în seamă că nevoia, îl împinge pe sătean să vie cu toţi ai 
casei—bătâni și copii—să muncească din revărsatul zorilor până în întu- 
nericul serii—pentru ca să poată trăi o viață de azi pe mâine.—Se ştie 
că în Franţa, unde muncitorul agricol câștigă cu mult mai puţin decât 
cel din industrii, totuși este plătit cu 2—3 lei pe zi—având vara ca; și 
iarna, mâncare și locuință. La noi, preţul muncei la maşină—regretând. că 
nu pot da acum în raport și celelalte preţuri de muncă—fără mâncare. și 
în mijlociu, pentru toată ţara, a fost în 1905 de 1,50 bani pentru băr- 
baţi — coborându-se în multe părţi până la 1 leu, 80 de bani, 70 bani Și 
chiar 50 de bani, rare ori suindu-se până la 2 şi 3 lei şi numai în. ju 
dețul Constanţa ajungând până la 1 lei. Pentru femei, preţul obicinuit e 
de un leu, coborându-se până la 10 de bani, iar pentru copii e de 70 bani, 
coborându-se până la 30 bani pentru acest fel de muncă istovitoare —şi 
chiar la 20 bani pentru secerat. Din anchetă se mai constată că munca, 
se plăteă în trecut mai bine ca în prezent. 

- Dacă condiţiunile de traiu ale muncitorului agricol cu palmele “sunt: 
atât de inferioare, prin introducerea acestui nou regim de muncă, prin 

concurența ce i se face de către muncitorii străini, prin înmulţirea popu- 
laţiunei și lipsa de pământ, -condiţiunile de traiu 'pentru acei ce au: pă- 
mânturile lor proprii, și aceștia sunt cei mai numeroși, după cum se știe, 
în multe părți ale ţării nu e mai surâzătoare. 

- Și aci găsim. mai multe cauze care fac ca în multe din judeţele ţerii, | 

cu pământuri din cele mai roditoare, condiţiunile de traiu ale săteanului 

să fie tot atât de inferioare ca şi ale celor lipsiți de pământ. In prima 

linie punem Romanaţii şi 'Teleormanul, unde răul s'a accentuat, iar apoi 

Brăila, unde, deși starea sătenilor în general e superioară multora, din ju- 
deţele noastre, totuși greutăţile sunt din ce în ce mai apăsătoare. Săteanul. 
din Brăila sărăcește pe an ce trece din cauza relelor învoeli agricole ce 
e nevoit să le suporte și aceste, din mai multe cauze, ca şi în restul ţerii. 
Mai întâiu, e faptul că populaţiunea s'a înmulțit; apoi sătenii din. regiu- 
nile muntoase le fac concurență, luând pământuri în arendă în județul
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lor, în condițiuni. cu totul inferioare ca în trecut, ceeace a contribuit, pe! 
lângă ridicarea arenzilor, la scumpirea pământului dat sătenilor. 

Pe de altă parte, ei mai sunt nevoiţi să suporte învoeli cât de grele, 
pentru a-şi pășună cel puţin vitele de muncă, spre.a nu-și pierde ultimul 
lor sprijin—spre a nu-și robi cu totul braţele. Și cu acestea zise, trecem: 
—îmi pare mie—la cauza cea mai însemnată a înrăirei condițiunilor. de 
traiu ale săteanului nostru, în anii din urmă: lipsa de pășune. Pentru o 
populațiune care nu cunoaşte cevă mai temeinice decât munca, pământului 
și creșterea, vitelor, dacă uneia din aceste ocupaţiuni îi dă preferinţă, cea- 
laltă îl slujeşte ca reazăm, atunci când cea dântâiu nu-i înlesnește con- 
dițiunile de traiu. Dar e cevă 'mai mult: creșterea vitelor slujește sătea- 
nului ca o supapă de sicuranță împotriva învoelilor. agricole . împovără- 
toare. Locuitorii — ne spune un primar din Tutova—muncese mai mult 
pentru vite: nu au unde creşte și ține o vacă de lapte; pe când dacă 
pământ n'au, găsesc la proprietar san arendaș în dijmă“, Sătenii din o 
comună din Ilfov, adaogă un învăţător, „după mărturisirea, lor, mar mai 

fi făcut nici o semănătură la, arendaș (în 1905), dacă nu i-ar supune chestia 
izlazului. Mai prăpădiți intrăm în -iarnă — zic ei — dacă ne învoim“, In 
lunile „Iunie și Iulie, mai cu seamă, vitele lor mor de foame din lipsă de 
pășune, 

e 
Ca dovadă, ne poate servi scumpetea pășşunatului, variind între 0,50 

„lei (Tulcea) şi 85 lei (lifov şi R.-Sărat) pentru vita mare; între .0,10 lei 
Și 19 lei pentru vite mici. In 361 comune, invoelile pentru pășunat se fac 
în muncă; iar în 206, se ia și din produsele vitelor un fel de dijmă. 

Putem zice că din nenorocire pentru săteanul nostru, creșierea vite- 
lor nu numai că a slăbit, dar e pe puntul de a dispare. Iată ce ne spune 
un primar din “Teleorman: „Săteanul, în majoritate, trăește foarte greu din 
cauză că vitele care altădată îi înlesneau traiul, aproape au dispărut. Păs- 
torie numai există. Lucrul se explică prin dispariţia izlazurilore. 

Cauzele sunt mai multe. Mai întâiu, proprietarii şi arendașii caută să-și 
micşoreze terenurile de pășune și fânețele, pentru a. întinde cât mai mult 
cultura grâului, Şi dacă pe alocuri se lasă imașuri, de multe ori locuri 
sterpe, de cele mai multe ori o fac nevoiţi fiind de săteni, cari altfel nu 
vor. să închee tocmeli agricole. | 
“Extinderea culturei a luat proporții enorme. In 1904, marii agricultori 

au semănat 874.382 Ila. de grâu; în 1905: 1.025.566 H.-a, adică cu un 
spor: de 155.184 Ha. numai la grâu, dela un an laaltul; pe când, la to- 
talul culturilor, se constată la ci un spor de 170.127 Ha.: dela 1.699.599 
Ha. în 1904, la 1.869.726 Ha, în 1905. Şi e de notat că această cul-
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tură e în creștere pentru toate plantele păioase Şi în desereştere pentru 
porumb—(cu 52.125 Ha.), pentru legume, in şi cânepă. 

Pe o scară cu mult mai redusă, acelaș fenomen se observă la mica 
proprietate—care însă a fost: nevoită să-și sacrifice -păşunele. In adevăr, la 
ea, cultura grâului pentru aceiași ani, accentuiază o creștere dela 846.007 
Ha. la 928.684 Ha, cu un spor de 892.677 Ha.; pe când, la între eaua, 
cultură, sporul e sub această ţifră, adică de 65.676 Ha., trecând dela, 3.162.404 

“la 3.528.080; cu alte cuvinte, comparativ, sporul la 'mica proprietate a 
fost de trei ori mai mic ca la cea mare, pentru o proprietate do două 
ori mai mare ca cea Mintâiu. Și aci, creşterea e de asemenea, la plantele 
păioase -cu un deficit de 62.263 ILa la porumb; 17.517 la a legume, 29.275 
ia in şi cânepă—lucru demn de notat. (1) 

„Pe când la fânețele naturale: și artificiale și la vii, pentru marea pro- 
prietate, se constată un spor de 2.596 H. a, pentru mica proprietate să 
constată o perdere de 18.206 H.a. Ceeace învederează că la dânsa spo- 
rul culturei pământului se face în detrimentul fâneţelor și a viilor. 

Nu e aproape comună, de unde să” nu vină plângeri de lipsa de pă- 
șune şi de impuţinarea vitelor. Comune care numărau câte-vă mii de oi, 
nu au rămas astăzi decât cu câtevă. ia 

Intr'o comună din Vaslui, vitele s'au impuţinat cu 800/,. Into comună 
din Argeș, în 1904—1905, vitele au pierit de foame, deși în comună există 
o pădure seculară. Intro comună. din Ilfov, din 600—700 vite de lapte ce 
se aflau, au mai rămas 40—60 vite. 

- Proba cea mai evidentă de descreşterea, enormă a vitelor—fapt care 
contribue nu numai la încheere de învoeli agricole de nesuferit, dar mai cu 
seamă la schimbarea săteanului, din agricultor, în muncitor de pământ cu 

„ziua, ne-o dă exportul şi importul nostru de vite: pe când exportul de 
vite a scăzut enorm — importul lor s'a accentuat binişor. Intre anii 
1871—81, exportul nostru de' vite a fost, în mijlociu, pentru 16 1/7, milioane 
lei, scăzând pentru perioada 1881--91, când codul silvie a început a da 
roade, la 7 :/,, iar pentru perioada 1891-—0901, la 4 milioane, “ajungând 
între 1901—1905, la 3 :/, milioane. In 1877, sau exportat boi, bivoli, vaci, 
şi tauri, pentu aproape 12 milioane—în 1905, pentru 1.200.000. Exportul 
“porcilor a scăzut dela 12 milioane, la 850 lei, al cailor dela 2 :/, milioane 
la 140.000 lei, al oilor dela 2 :/, milioane, la 100.000. 

Desigur, că la aceasta a contribuit și considerațiuni de ordin extern 
dar cauza mare a fost internă. 

Cererea tuturor comunelor din ţară, aproape fără excepţie, c::să se 

(1) După statistica agricolă pentru anul 1905, publicată de Ministerul Domeniilor,
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permită pășunatul în pădurile bătrâne ale Statului, în cari vitele nu pot „tace stricăciune. Nu numai.că indirect ar avea o influență, neînchipuit de mare asupra stârpirii multor abuzuri în învoelile agricole, dar Statul ar aveă 
o nouă sursă de venit. Numai pentru o singură pădure din Mehedinţi, ne spune: Primarul comunei,  Statul.ar încasă 20.000 lei, învoind pe. săteni 
să-și pășuneze vitele lor în acea localitate. Astazi, într'o comună din Ia- 
lomița, pentru 3 pogoane de izlaz, învoitul muncește proprietarului: 2 
pogoane definitiv. O bună măsură luată de Stat, cu privire la, pășunat, ar 
împuţină numărul condamnaților pentru delictele silvice, care a ajuns să fie enorm și cu consecinţe funeste pentru ridicarea nivelului moral la sate: 
Numai în 1905, numărul preveniților pentru delicte silvice a fost de 33,222, 
din cari 24.713 condamnaţi, dând numai pentru judecătoriile de pace, un contingent. de 13 %,: din numărul total al inculpaţilor. - 

Sinteza acestei stări de lucruri ne-o dă un Primar din Dâmboviţa, când ne zice, că din cauza, lipsei de izlaz, săteanul e nevoit să-şi vândă vitele şi să muncească în locul lor, | Cu atât mai ușor sar putea “permite pășşunatul în pădurile Statului, luându-se toate măsurile contra distrugerii pădurilor, cu cât s'a constatat ă exploatarea pădurilor dă un venit numai de 2,30 lei pe an și pe hectar, cceace dă o valoare pădurilor Statului de aproape 149 milioane, în loc de 488 milioane, cât ar trebui să aibă în realitate. (1) 
O altă cauză a îngreuerii condiţiunilor de traiu ale săteanului în ju: deţele roditoare ale țării, este creșterea porţiuniilo» de teren luate de săteni în dijmă și reșfet. Iată cauzele cari au contribuit: prin înmulţirea populaţiunii, prin. diviziunea micei proprietăți și prin extinderea culturii terenurilor direct de câtre marii proprietari și arendași .şi, în sfârșit, prin „Urcarea, enormă a arenzilor, învoelile agricole au devenit din ce în ce mai grele, silind pe săteni să se angajeze 'la o mai mare întindere de cultură, la o muncă excesivă, până la 18 pogoane pe cap de familie — 

ceeace a contribuit, ca acei ce n'au pământ de hrană, să ajungă întro 
stare din cele mai înapoiate, fiind primiţi numai arare ori şi cu multă, greutate la învoieli, neavând o îndestulă, chiăzășie; iar pe de altă parte, contribuind ca cultura terenurilor să se facă rudimentar. Cum legea toemelilor agricole nu se respectă mai pretutindeni, după cum vom vedeă, invoiţii, la rândul lor, sunt prinși de iarnă cu productele nestrânse, cu porumbul necopt — de unde pelagra care ne dă pentru 1905, 114 sinucideri, adică 38%, din totalul sinuciderilor pentru populația rurală; 37%, din numărul total al sinu- ciderilor de 310, pentru întreaga țară, din care 197 la sate și 113 la Orașe. 
DI III 

(1) D. Neniţescu ; Sarcinile proprietăţii. rurale.
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Chestiuneu aceasta ne aduce pe terenul învoielilor agricole. : 
Ele sunt foarte variate. | 
Mai întâiu, avem învoieli în bani pentru muncă.. Ele se practicau. pe 

o scară întinsă, în trecut, și mai cu seamă în Moldova; dar, după cum 
am arătat, în present tind să dispară, înlocuite prin plata în bani, atunci 
când se face, ori după ce se face munca, din cauză, mai cu seamă, a 
pierderii vitelor de către săteni. | AR 

Un al doilea gen de învoieli, sunt învoielile în bani, pentru pământ. 
In mijlociu, se dă pământul în chirie de către arendași și proprietari. — 
deși foarte rar și numai la favoriţi—cu 48 lei hactarul— adică cu preţ în- 
doit, întreit și chiar împătrit, ca acum 10 sau 20 ani în urmă. 

Desigur, că, preţul arendării pământului, la săteni, variază după calitate 
ȘI situaţia unde se găsește. Variația este enormă—-ceeace probează, din nou, 
lipsa unui regim economic stabil: între. 4 şi 240 lei hectarut, cu preţurile 
cele mai urcate în Muscel, Vlașca, Olt, Dolj, Romanați și mai cu seamă 
în Ilfov, pentru grădinării. 

| Să mai adăogăm, că în unele părţi, speculaţia arendaşilor e dintre 
cele mai mari, Pentru pământuri, ce le ieau în arendă cu 20 lei falcea, 
nu se închiriază sătenilor decât cu 55 lei falcea, pe cel mai rău posibil, 
ajungând până la 120 lei, pentru cele mai bune. | 

Dacă s'a căutat întotdeauna ca să nu se dea sătenilor pământuri de 
muncă, numai în bani, în anii din urmă, acest fel de învoieli—poate cele 
mai echitabile — se practică pe o scară foarte mică, deși adeseori sătenii 
din Moldova, sunt nevoiți.să deă atât cât li se cere — mai cu seamă, în 
comunele unde lipsa-de pământ e mai simțită. In 'Putova se văd cazuri, 
când pe o falce de pământ se hrănesc 4—5 gospodării. 

O variantă a, închirierilor de pământuri, e plata în munci, în,loc 
de bani. | Să | De 

Pentru pământ, socotit a 32 lei falcea, se fac, spre pildă, muncile 
următoare : 10 prăjini prăşilă, 40 prăjini secere, 40 prăjini arat, 4 zile cu 
carul şi 90 prăjini borănit. | : 

O altă variantă, e plata pământului, jumătate în bani şi jumătate în 
“muncă, după prețurile obişnuite în comună. | 

Un al treilea gen de învoeli esie dijma, cu variantele : dijmă și bani, 
dijmă și muncă. Simpla dijmă un mai există, decât în câtevă comune din 
judeţul Constanţa, unde se ia din trei, una, fără alte învoeli ; în Tulcea și 
Vâlcea, unde se ia din două, una; și în sfârşit, într'o comună din R.-Sărat, 
unde se ia patru, din cinci părţi. | 

Dijmă și bani, desemenea, e rară. Iată evoluţia acestui fel de dijmă, 
înt”o comună din judeţul Covurlui. Pe la 1861 eră dijmă simplă, din zece,
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una; pe la 1870, din opt, una; la 1879, din cinci, una; la 1880, din cinci, două ; la 1886 din cinci, două și 10 lei de falce ; în 1890 din cinci, două și 20 lei la falce. Cum în acea comună falcea, se închiriază cu 80 lei, în 1905, pe sătean l-a costat 81 lei— făcând calcule asupra productelor ce-i revin. i | 
“Dijma împovorată cu muncă se practică cu mult mai mult în Mun- tenia și Oltenia. Obișnuit, să ia una şi una din produse—învoitul făcând pe deasupra 140 prăjini secere, o zi cu carul, dând un pui de găină, un leu pentru păzitul țarinei. | | | 
Făcând calculele pentru acea comună, găsim că în 1905, săteanul sa, ales cu un deficit de 3,80 lei la falce, ţinând seamă ' de prețurile obiş- nuite ale mnuncei. Invoelile în dijmă s'au practicat, în anul trecut, în 1912 comune cu variaţia, una din zece Și muncă, până la patru din cinci, obiş- nuite fiind din trei, două şi din patru, trei. | 
Un al patrulea fel de învoială, este ruștetul sau munca la tarlă, in- trat în uz cam pe la 1882. 
Acest fel de învoială are și el mai multe variante. 
Avem mai întâi așă zisul rușfet prin analoghie—adică: cât pământ se dă săteanului, tut atât muncește și el arendașului în muncă definitivă. Invoiala star reduce la dijmă de una și una—dacă Săteanul, în cele mai multe cazuri, n'ar fi nevoit să primească pentru el pământul cel mai prost ce i se rezervă și mar fi silit să muncească mai întăiu partea :arenda- șului şi însfârşit, dacă mar fi înşelat la, măsurătoare, cum se poate con: 'stată în multe părți. Un alt rău, nu mai puţin însemnat, legat de acest fel de învoeli, e că în fiecare an se dă săteanului alt pământ— ceea, ce-l face să nu poată să-i aducă cea mai mică îmbunătăţire. Rușfetul cel mai obișnuit -şi care predomină toate învoelile agricole din Muntenia, e acela impovorat cu muncă, 
Un singur" exemplu : 
Intro comună din Dolj, pentru 8 pogoane de pământ ce i se dă să- teanului cu învoială de a semină pe el, jumătate porumb și jumătate grâu, el trebue să muncească arendașului 7 pogoane grâu și 7 pogoane po- vumb cu desăvârşire, să transporte 200 dubli decalitri Ia gară sau schelă, la o depărtare de 8--10 lm., să facă 1 zile cu mânile, să planteze 300 salcâmi pe fiecare an, aceştia procuraţi de sătean, să care 7 căruțe de îngrășăminte pe locurile avendașului şi să dea 2 pui de găină. 
Avem apoi rușfetul combinat cu dijmă—iînvoială, care se găsește în multe părţi. 

i 
Se ia dijmă una, și una din producte şi se face pe "deasupra un po- gon definitiv în țarina oprită de arendaș pentru el.
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În sfârşit, avem rușfetul combinat „cu dijmă și muncă—deasemenea 
foarte răspândit în Muntenia. Dăm și aci un exemplu din Romanați: se 
dă săteanului 8 pogoane, din care arendașul ia una din trei dijmă, iar 
pe deasupra, învoitul mai muncește pentru arendaș, alte 10 pogoane cu 
desăvârșire ; adăugând si următoarele munci: 3 zile cu carul, 5 zile cu 
mânele, transportând şi 150 dublu decalitri. Insfârșit, pentru că arenda- 
şul se îngrijește ca prisosul din produete ale învoitului său să nu ri ămână 
nevândute, îi mai ia podărit 5 dubli decalitri grâu, pentru ca să-i: înles- 
nească trecerea peste râul Olt, spre Turnu-Măgurele. 

Cu atât mai rău pentru el, dacă n'o avei ce vinde; iar pentru res- 
pectarea obiceiurilor pământului, drept mulţumită, nevasta săteanului va, 
duce la conac 3 pui şi 10 ouă. Exemplul nu este unic. 

Cu toate acestea, condiţiunile oneroase ale dijmei şi rușfetului sunt 
mai puţin împovărătoare ea învoelele din Moldova, unde săteanul ese 
adeseori în deficit, din cauza terenurilor mai puţin favorabile agriculturii. 

Un capitol între ar mal trebui deschis pentru restricțiunile ce se 
fac la toemelile agricole. | 

Ele se fac de obiceiu în timpul iernei și sătenii sunt nevoiţi să le 
primească, adeseori necunoscând condiţiunile ce. li se impun. Și încă „dacă 
ar rămâne cel puţin ce e scris pe hârtie, dar când se începe lue ul, să- 
teanul e încărcat cu 10 sau 20. prăjini—cum se practică pe o scara intinsa 
în Botoşani—iar plata se face cu 10 sau 20 prăjini mai puţin. Țăranul 
nu.are voe să măsoare bucata și dacă reclamă la Primărie, primarul e 
tot al arendaşului“. 

„Pe de altă parte—în Dorohoi—Evreii dictează primarilor contractele, 
iar sătenii le iscălesc fără să le citească. Ele se fac adesea la. casa aren- 
daşului. Cele două zile rezervate prin lege pentru munca proprie a sătea- 
nuiui nu se respectă. Intotdeauna se lucrează mai întăiu partea arenda- 
şului. Sătenii n'au voe să ridice recolta, până nu achită mai întâiu arenda, 
lăsându-și adesea până ce ninge productele pe câmp; nu au voe să sa- 
mene nimic prin porumb Și în sfârșit nu au voe,în multe părţi, să samene grâu, 

In aceste condițiuni o îmbunătăţire a alimentaţiei e imposibilă. 
In genere, tocmelile nu se respectă mai nicăeri în ţară. 
Cu toate că legea toemelilor agricole opreşte expres, pretutindeni se 

prevede prin contracte și se eliberează chiar de administratorii de moșii 
chitanţe pentru pui de găină, ouă ete. — trecuţi îu contracte în bani sau 
sub denumirea de „supra-erbării“, Intro. comună din Vlașca să ia de fie- 
care învoit 6 găini, 10 ouă, un mușchiu de pore și o limbă, 20 de dovleci 
și D ocă vechi de fasole.
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Acest obiceiu al pământului se practică în 1110 comune, adică în 
jumătate din ţară. | | 

Mai adăogând că sătenii sunt exploataţi la vânzarea productelor, de 
tot felul de samsari ai satelor—că recolta lor fiind de calitatea inferioară, 
se vinde cu 10—20%/, sub cursul piețelor—că în multe părţi sunt lipsiţi 
de prevedere, de o cultură cât de slabă, vedem în ce condițiuni de traiu 
se află săteanul. 

Ca încheere asupra; învoelilor agricole, se poate conchide din ancheta 
făcută, ceeace ni se spune la, tot pasul în chestionare: sătenii mnncesc 
toată vara și nu le rămâne în multe părți decât hrana pe o jumiătate de an. 

Vorbindu-se de învoelile agricole, nu se poate trece cu vederea marea proprietate. Ea aparține la 5212 persoane, dintre cari 2366 adică 45,4% 
își cultivă singuri moșiile. Absenteismul e hotăritor pentru judeţele din "+ Nordul Moldovei. In frunte vine Iașul, unde numai 15% din marii pro- 
prietari îşi caută moșiile în regie, vine apoi Dorohoiul cu 27 %, Botoșani 
cu 28%, —judeţe unde după cum am văzut situaţia, sătenilor e și cea mai 
precară. Absenteismul e mai mic în Mușcel, unde proprietarii cari își caută 
singuri moșiile dau un contingent de 69%/,. Vâlcea 70%, Gorjul 75%, 
Tulcea 820%, —judeţe a. căror situaţie e și mai prosperă. Marile proprietăți 
mai numeroase sunt în Dolj (328), Ifov (306), Constanţa (263), Buzău 

. (257), Prahova şi Romanați (234)—iar cel mai puțin răspândite sunt în 
Tulcea (33). | | 

„In Economia politică trece drept principiu stabilit faptul că acolo, unde 
absenteismul e accentuat, starea sătenilor e mult mai inferioară și se dau 
diferite motive. Faptul se constată şi la noi, numai -atât că principiul îmi 
pare că ar trebui răsturnat—pentru că din ancheta noastră reese lămurit; 
că absenteismul e strâns legat de lipsa de pământ: acolo unde lipsa de 
pământ e mai simțită, proprietarii își închiriază moșiile, Jăsând altora sar- 
cina exploatării. 

'Precând la, arendași, găsim că acei care țin în arendă proprietăţi 
mai mari de 100 Ha, sunt în număr de 2.054 români, 553 evrei, 261 greci 
și 183 de alte naţionalităţi—în' total 3.051. Cei mai mulţi arendași români 
sunt în Dolj (165). Ilfov (151), Dâmboviţa, (144) ; arendașii evrei cei mai nu- 
meroși sunt în Dorohoi (79), Botoşani și Iași (câte 59)—judeţe unde şi starea 
sătenilor e și cea mai precară, Grecii sunt mai numeroşi în Ilfov (26), Buzău 
(21), Teleorman (20), Brăila (19)—judeţe unde învoelile agricole sunt şi cele 

"mai apăsătoare și unde numai mulțumită rodniciei pământului, sătenii 16 
mai pot încheiă.- | 

Că proprietatea mare trebueşte conservată, e un fapt stabilit ca util 
de către mulți economiști. |
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Ea poate servi ca îmbold de progres şi pildă pentru o cultură mai 
sistematică. Dar atunci, când acea, proprietate este exploatată prin -arendare, 
în majoritatea cazurilor în potriva păstrării şi îmbunătăţirei ei, orevată cum . 
e, cu 34,02%, din valoarea ei (1) venală, exploatată fără urme de cunoştinţe 
ştiinţifice și în detrimentul unei populaţiuni ale cărei condițiuni de traiu devin 
insuportabile—lesne se pot găsi mijloace de îmbunătăţire, atât în profitul 
sătenilor cât și a proprietarilor. 

Datori suntem aci să spunem câte-va cuvinte și asupra raportului 
dintre săteni faţă cu desvoltarea vădită a marii industrii la sate. In 1905, 
găsim în comunele rurale 129 ateliere, 249 fabrici,.S uzine, 59 mine și 
cariere în exploatare, 1.302 mori cu aburi şi 15 alte diverse—în total 
1.762—la, care au lucrat 25.519 lucrători dintre care numai 3.783 români— 
destul de rău plătiți— dela, 0,50—2 lei pe zi. 

Studiind condiţiunile de traiu ale săteanului român, dator sunt a mai 
enumără o sumă de rele cari bântue satele noastre, în afară de acel6a 
pe care le-an atins. | 

Mai întâiu, unul mai însemnat, de ordin economic—datorit nevoiei să- 
teanului de a-și întrebuință pământul și braţele numai pentru hrană—de - 
unde, decăderea industriei casnice, în marea majoritate a comunelor. 

Cultura inului și a cânepei a descrescut enorm: dela 21.889 Hectare 
în 1904, a scăzut la 12.164 în 1905, pentru marea proprietate şi dela 49.403 
Ha, la 26.128 Ha, pentru mica proprietate — adică, aproape pe jumătate. 
Dacă din cele 26.128 Ha de in şi cânepă, semănate în 1905, de mica pro- 
prietate, am scădeă pe acele din Dobrogea, în număr de 20.952, ne arră- 
mâne pentru restul ţării suma neînsemnată de 5.176 Ha—abiă ridicându-se 
la Suceava la 500 Ha—coborându-se la Brăila la 8 Ha, pentru tot judeţul. 

Pe de altă parte, ţinând seamă că săteanca lucrează toată vara alături 
de soțul său la munca câmpului, dela Maiu până la Decemvrie, găsim că nu 
atât luxului—care de altfel are, pe ici, pe colo, rădăcini în satele noastre și 
poate e un bine pentru păstrarea mândriei de odinioară—ori. eftinătăţei 
stămburilor și imitaţiei, ci preutăţilor de ordin economic, se datorește decă- 
derea industriei noastre naţionale. Ea se măi datorește de asemenea îm- 
puţinării numărului oilor din lipsă de islazuri. 

Un alt rău, nu mai puţin însemnat și cu urmări din cele mai triste 
pentru populaţia rurală, e nedelimitarea proprietăţilor sătenești: de aci 
dușmănii, incendieri, bătăi și chinr omoruri, la un popor care nu are din 
fire predispoziţii spre criminalitate. E 

Nedelimitarea hotarelor, lipsa de islazuri, explică de ce, mai cu seamă 

  

(1) D. Nenijescu : Sarcinele proprietăţii rurale,
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în Vâlcea, condamnările după codul ,penal dau un contingent de 80%, în 19 5 | | | | Să mai adăogăm că furturile și jurămintele falşe sunt datorate în cea 
mai mare parte autorităţilor comunale și formalismului—cele dintâi din diferite motive ascunzând pe vinovaţi—celui din urmă, pentru că în cazuri de furt, cum ni se spune, <primarul se curăţă pe jandarmi, jandarmii pe șeful de garnizoană, șeful de garnizoană pe jandarmi — și treaba ră- mâne baltă». | | | | Dările de asemenea sunt câte o dată impuse cu părtinire pentru unii, cu duşmănie pentru alții. Pelagra și alcoolismul fac ravagii la sate. - „_ Aleoolismul bântue mai cu seamă în. judeţele unde condiţiunile de traiu ale săteanului sunt cele mai orele. Găsim în județul Iași că 70,2% din capii de familie sunt căzuți în patima beţiei. 'Tot în acest judeţ, se constată și cel mai mare număr. de sinucideri datorate acestui viţiu, pentru populația rurală, în 1905; vine apoi Dorohoiul, cu 55,8, Botoșanii cu 42,1 Romanul cu 34, Bacăul cu 32,7, Vasluiul cu 31,1. In mijlociu, 18,5%, din populaţie. Un alt rău, de care ar trebui să amintim, e cerșetoria. Spre cinstea săteanului nostru, se poate spune că Romanul nu e cerșetor—aşă de mic e numărul cerşetorilor la sate—și aceștia încă, sunt în cea mai mare parte țigani. In adevăr, cei mai mulţi cerşetori sunt în judeţul Ba- cău (207), mai ales în satele locuite de țigani — judeţ unde de asemenea se comit cele mai multe tâlhării. In judeţul Constanţa nu se constată decât, 8 cerșetori. In total, se piisese 1.820 de cerșetori în comunale rurale din întreaga, ţară. 

e Tot relei stări materiale, în cea mai mare parte, e datorit și concu- Dinagiul. Acei ce au câte un petec de pământ caută să-l ocrotească unci noui împărțeli, lăsându-și fetele să trăiască în căsătorii nelegitime. In ade- văr, în judeţele unde lipsa. de pământ e mai simțită, procentul concubi- " nagiului e şi cel mai mare, In frunte e Romanaţii cu 58,9%/ capi de fa- milie' și Ilfovul cu 53, Tutova 591,3, Doljul cu 51,2. Cel mai puţin răspândit e în Constanţa cu 20,3, Argeș cu 21,0. a | „_ Neîndoios că săteanul se. află în rele condițiuni de traiu Și din lipsă de cultură. Găsim abiă 19.597 abonaţi la ziare și reviste în comunele ru- rale,—mai toţi nefiind săteni; biblioteci sunt 1.510 școlare — de cele mai multe ori cuprinzând cărți nefolositoare şi de aceia Și rămân cu foile ne- tăiate în arhivele școalelor și 142 datorite iniţiativei particulare, cu dreptul de a fi ţinute în seamă. i 
„Să mai adăogăm că prezenţa elevilor la şcoale e numai de 37,7%, cifră corespunzătoare în răţătorilor existenți 37,8%, faţă :cu acei ce ar fi necesari. ”
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Ținând seamă, că. învăţătorilor noștri li se dă multe ocupaţiuni extra, 
şcolare și pentru care nu sunt pregătiţi, dar la care muncesc în detri- 
mentul șeoalei—ajungem că adesea ori școala e lăsată în părăsire.— Puțin 
mai bine plătiţi, cu o cultură ceva mai deosebită decât o primesc, dar 
lăsați școalei, ei ar face mai mult. Iată cum se exprimă un luceafăr al lor: 

„Comunele și satele în care au căzut învățători foarte bine pregătiţi 
şi muncitori, cari au reușit prin muncă mare să scoată câteva rânduri de ab- 
solvenţi harnici şi ascultători, acele comune Și sate merg bine. Dar câtă muncă, 
şi apoi norocul de a aveă invăţători foarte buni, îl au foarte puţine sate“. 

„Am văzut că mulți din primari nu sunt la înâlțimea lor. Unul 
din ei răspunde în chestionar că „Primarul, organul cel mai principal al 
administraţiei comunale, nu e pregătit pentru îndeplinirea acestei funcţi- 
uni“. Mai sunt o sumă de alte rele cu caracter localnic, pe care nu le 
inai putem notă aci. | 

Ne mai rămâne un singur punct de atins—punct însemnat pentru 
studiul condițiunilor de traiu al săteanului nostru. Din. nefericire, nu pu- 
tem spune decât câteva cuvinte despre traiul său social. 

Sub influenţa pozițiunii geografice, în primul rând, popoarele Europei 
se pot caracteriză în individualiste—cum sunt mai toate popoarele de Nora 
şi popoare cu tendinţă spre o viață dusă mai în spre comun, iubitoare 
de fast —cum sunt mai toate popoarele de Sud. Pare că un fericit ames- 
tec din această: dualitate se restrânge în sufletul poporului român. Din 
ancheta noastră se constată că săteanul român e solidar în suferință, o 
legătură tacită găsim la el în chestiunile economice ce-l agiti—totuşi ră- 
mânând devotat zeilor Lari;—prea, superstițioși chiar, din această cauză— 
sărbătorind încă culturi primitive. 3 

Predispoziţiile cu care e înzestrat, ar puteă contribui ca poporul nostru 
să ajungă la cea mai de sus treaptă pe terenul social—împăcând, pe cât 
omenește e posibil, dualismul inconciliabil al individualului și socialului. 

O cultură aleasă şi conștientă în această direcțiune ar da cele mai 
alese roade, mai cu seamă acum, când deși sentimentul religios mai există, 
încă, formele exterioare ale cultului sunt atât de slăbite în unele părți 
ale țării, încât la prima vedere s'ar părea că săteanul şi-a pierdut; credința 
religioasă. Din anchetă reese că bisericile sunt pustii Dumineca, sătenii 
chemaţi fiind la munca câmpului, la primării pentru dări, ori plecând la 
târguri; căci în comună nu au altă distracţie decât cârciuma. Săteanul nostru 
e aproape cu totul lipsit de o distracţie mai superioară. | 

„Un rol frumos: ar avei în această, privință constituirea a tot felul de 
" societăţi la. sate unde—în afară: de bâncile populare—sunt foarte slab 
reprezentate. a | 

21
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2. Imbunătăţirea condiţiunilor de traiu ale săteanului. 

Chestiunile sociale au fost preocuparea de căpetenie a marilor cuge- 
tători din toate timpurile, iar rezultatul cercetărilor lor a fost mai întot- 
deauna găsirea, unei doctrine, ori a unei utopii. Multe doctrine filozofice 
mau fost concepute decât în vederea unei organizări sociale raţionale. 

Eră şi natural pentru trecut să se ajungă la astfel de soluţiuni, pentru 
că știința, nu le eră la îndemână, iar: prin o cercetare mai de aproape și 
mai aprofundată a stării unui popor, se ajungeă la convingerea că adevă- 
ratele cauze cari condiționau starea, de fapt de care se ocupă; cinevă, erau ' 
cu mult mai profunde ca, acelea pe care toată lumea le vedeă și care în 
realitate nu erau adevăratele cauze, ci numai efectele celor dintâi. Avem 
o dovadă vie în constatările anchetei noastre. Superficial, se poate afirmă 
bunăoară, că toată situaţia rea a săteanului e datorită, lipsei de pământ şi 
înmulţirii populaţiunii, pe când de fapt, ea e strâns legată de ocupațiile 
şi mentalitatea lui... 

Un alt exemplu mai palpabil, îl găsim tot în anchetă. - 
| Credința generală e.că pământul s'a scumpit la noi din cauza concu- 
renței ce şi-o fac arendaşii. Ori, se știe că acum câțiva ani nu se găseau 
destui arendași pentru moșii. Cauza adevărată o găsim în marele avânt ce 
a luat exportul nostru de grâne, care a, contribuit în primul rând ca va- 
loarea proprietăţii rurale—în ceea ce ne interesează —să :se ridice enorm, 
proprietatea mare tinzând spre o cultură din ce în ce mai întinsă a te- 
renurilor sale, după cum am arătat. 

O societate se organizează, se întărește, creându-și valori sociale, pe 
care instinctiv caută să și le păstreze. Intotdeauna, după o reformă, socie- 
tățile au tendința de a urmă această cale, căci numai așă ele pot căpătă 
tăria de care au nevoie, pentru ca, în cadrul dejă format, să se poată mișcă 
cu ușurință. Starea aceasta poate să dureze timpuri îndelungate, fără nici 
o trebuință din partea unei societăţi de a depăși limitele: ce și-a creat cu 
multă trudă. o | 

- “ Dar atunci, când o societate se bucură de o fericită putere de expan- 
siune, când prin urmare trebuinţi noui îşi crează, cadrul din trecut i-se în- 
gustează, conflictele apar, luând proporţiuni din ce în ce mai mari. 

Dacă noi nu am fi pășit spre o cultură superioară, dacă din atingerea, 
acestei culturi de către un număr diri ce în ce mai mare de indivizi, noi 
nevoi nu sar fi simţit, dacă mai cu seamă cerințele stării înaintate în care 
ie aflăm, mar fi făcut pe proprietarii rarali să-și închirieze moșiile lor, iar 
ei să aibă în orașe alte ocupaţiuni Și să ducă o viaţă mai comodă; nevoia 
nu ar fi fost învolburat întru atât populaţia noastră rurală. ia
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Pe de altă parte, o societate în progres și în acelaș timp stăpână pe 
un pământ roditor, eră natural ca odată cu crearea de noui trebuinți, să 
caute toate mijloacele posibile de a le atinge. | 

Aceiași observaţiune cu privire la Stat care în mersul său progresiv 
trebuiă ca la rândul său -să contribue la ridicarea valorii proprietăţii pu- 
blice, să micșoreze deci. mult, proporţional cu creșterea valorei, venitul 
acelei proprietăţi. Toate acestea au contribuit ca astăzi, venitul unei pro- 
prietăţi rurale să egaleze mai mult de jumătatea valorii ei. de acum 40 
de ani. | 

Legăturile de schimb cu .alte ţări, care se fac azi în condițiuni defa- 
vorabile ţărilor agricole, după cum am arătat, nu mai puţin au contribuit 
ca populaţia rurală să ajungă în lipsă și suferință, dată fiind tendința pro- 
ducătorilor de a face pe deoparte ca în costul de producțiune să, se atingă 
minirium posibil; iar pe de altă parte, producţia să atingă maximum posibil. 

Preocupările în interes politie au agravat și mai mult, răul. 
Nu se poate spune că bunăvoință pentru îmbunătăţirea stării săte- 

nilor la noi nu a avut-o toţi oamenii noștri de Stat, mai mult încă, în dorul 
„de a se ajunge la o îmbunătăţire, multe măsuri sau luat; dar ele nu au 
fost decât parţiale, fără a atinge, cum se zice, răul la rădăcină. Lipsa unui 
studiu mai aprofundat al chestiunii, pe care numai o anchetă amănunțită 

„o poate da, a contribuit ca toate acele măsuri să nu poată remediă o stare 
de lucruri la care cu toții se gândesc. , 

Progresul ştiinţelor economice și sociale ne dau astăzi mijloace—nu 
multe de sigur — dar în destule, pentru a puteă găsi cauzele adevărate, 
făcându-ne să nu ne mai gândim la maxima de odinioară a economiei po- 
litice:-laisser faire, laisser passer; iar pe de altă parte, mijloacele de în- 
dreptare, nu mai trebuesc căutate în doctrine, de ori ce natură ar fi.. 

* 
| E i * , . N . . 

Am căutat, după un îndelungat studiu, să scot în vază cauzele reale 
ale relei stări a popolaţiunii. noastre rurale. Desigur că am reușit numai 
în parte. Pe temeiul celor constatate, propun câteva soluţiuni, pe care 
critica este chemată să le constate valoarea. | 

Aceste soluţiuni se învârtesc în jurul unui singur punct: Va trebui 
ca renta pământului să contribuie în .primul rând la îmbunătăţirea con- 
dițiunilor de traiu ale populațiunei vwrale. Ma 

0 mare reformă deci se impuns: o reformă care credem că să poate 
îndeplini fără sguduiri și în binele tuturor, “prin respectarea drepturilor 
câștigate şi în acelaș timp prin îndreptarea clasei mai culte spre noui : 
surse de venit.
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Și iată în ce mod: 
Incontestabil că ţara -noastră a făcut progrese mari pe terenul eco- 

nomic—ea a ajuns cu mult mai bogată ca în trecut— dar întrebând pe ori 
care industriaș, pe oricare „comerciant, plângerea lor va fi aceiaşi: târgul 
de desfacere la noi e cu totul limitat. Să luăm în seamă marea industrie 
la noi care a început în ultimul timp să facă progrese destul de simți- 
toare. Ea a trebuit însă să-şi caute debușeuri și în afară de hotarele ţării, 
peniru ca să poată să se susțină. Ar fi cu totul altfel, când lipsa ar fi 
alungată din -satele noastre. | 

Ori, numai luând măsuri de protecțiune a muncitorului agricol, numai 
înlesnindu-l să se îmbogăţească, se va putea speră la o mare desvoltare 
a industriei și a comerţului înlăuntrul țării. Numai așă un echilibru trainice 
se va puteă, stabili; căci să nu se uite că comunitatea intereselor e mai 
puternică chiar decât legăturile de sânge. 

Care să fie mijloacele? Supunem ctiticei pe următoarele : 
1. Va trebui ca populația rurală să intre în stipânirea de cultură 

a acelor moșii care nu se pot cultivă nearendate. 
Proprietarii lor ar primi o redevență anuală, în raport cu valoarea pe 

care o are acea proprietate şi aceasta sub garanția Statului. 
Sunt mulți proprietari care intră în această categorie. Ei ar fi chiar 

mulțumiți ca venitul moșiilor lor să fie garantate de Stai și să nu aibă 
de a, face decât cu el. 

Am spus că sătenii să intre numai în stăpânire de cultură. Aceasta 
o cer și ci. Sătenii, cel puțin după respunsurile din anchetă, nu cer atât 
pământ în proprietate, ci pământ de cultură, care nu li se dă decât în con- 
dițiuni cari fac ca profitul culturei acelui pământ să nu echivaleze munca, 
depusă, pe când pentru proprietari și arendași, acele condițiuni le îndoese 
profitul. | 

Intrarea în stăpânire de cultură e preferabilă chiar întrării sătenilor 
în proprietate definitivă, pentrucă săteanul este departe de tot în prezent 
să-și deă seamă de chipul cum ar trebui să-şi gireze averea și ar fi supus 
la aceeași speculaţiune care se practică astăzi asupra lui de către aren- 
dași—sub o altă formă, bine înțeles. Sunt localităţi unde această specu- 
lațiune se practică dejă. Prin faptul că Statul va, garantă plata arenzii, el 
va puteă interveni direct în cultura pământului, ca ea să se facă rațio- 
nală, după un anumit regulament. - 

Sătenii vor puteă să-și găsească administratorii lor, al căror beneficiu 
va fi hotărit de Stat și sub a cărui control deaproape ar fi. 

Tot Statul va aveă grijă ca vânzarea productelor să se facă în anu- 
mite condițiuni,
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Veniturile pe cari. proprietarii le au sub garanția Statului, le vor da 
putinţa să le poată afectă în întreprinderile casei agricole, despre care 
vorbim mai jos, pentru vânzarea productelor, întemeiare de industrii la 
sate etc. 

2. Statul va întemeiă o mare îinstituțiune care să poată îndeplini 
această reformă şi în acelaș timp să supravegheze tot mersul economiei 
noastre rurale. | | 

Această instituțiune — o casă agricolă — va fi o instituţiune cu un 
dublu caracter: financiar și administrativ. 

Din punct de vedere financiar, ea va, aveă grija plăţii rentei proprie- 
tarilor de moșii şi încasarea acelor venituri dela nouii arendași, etc. 

Ea va supraveghiă cultivarea sistematică a domeniilor, toate condi- 
țiunile sub care munca trebue să se îndeplinească, întrun cuvânt, toată 
activitatea economică rurală. Ea va mijloci cu timpul, şi numai atunci 
când proprietarii şi nouii arendași ar dori-0, ca sătenii să între în stă- 
pânirea efectivă a pământului. In acest din urmă caz, casa agricolă va, 
tinde să îndrumeze pe săteni la o cultură sistematică și să le dea pu-. 

„tința de a întemeiă mici ferme. | 
Insfârşit, ea va fi chemată să aplice toate disposiţiunile prevăzute de 

legi, pentru ridicarea economică a sătenilor. , 
Prin controlul direct al acestei instituțiuni, asupra economiei rurale, 

din toate punctele de vedere, rolul de astăzi al Administraţiei comunale, 
va fi înlăturat. | 

3. Statul nu va permite, pe un timp oarecare, la sate, și cu pri- 
vire lu săteni, intervenţia financiară a oricărei fel de înstituțiune private» 
decât cu consimțimântul Casei Agricole și numai atunci, când împrumut 
turile se fac pentru cumpcvarea de amelte de muncă, ori îmbundtiiţirea do- 
meniilor. In cazuri de secetă, ori în alte cazuri, când sătenilor le vor lipsi 
mijloacele de truiu, ori de cultură, Casa Agricolă va puteă, venă în ajutor cu 
o parte din capitalul ei de rezervă, pe care și-l va formă treptat, având 
dela Siat, la întemeierea ei, o singură, subvențiune, în sumă de 50 mi- 
lioane și pe care va vestitlui-o treptat Statului. 

Aceste măsuri vor trebui luate, mai cu seamă la început, pentrucă 
sătenii nu-și dau deloc seamă de modul cum ar trebui să-și administreze 
avutul. Ei se împrumută la Casele de credit, pentruca să facă cheltueli 
inutile. | 

Imprumutul de 50 milioane, poate să fie făcut sub forma de împru- 
mut de Stat. Chiar în condiţiunile cari se fac astăzi împrumuturile, partea 
ce ar reveni capitalurilor străine, prin contractarea, acestui împrumut, nu 
ar periclită interesele clasei rurale ; din contră, i-ar aduce servicii.
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4. Pentru înălțarea culturală, morală și socială a sălenitor și deci, 
în acelaș timp, pentru solidarizavea lor cu interesele comune, se va crecă 
o înstituțiune aparte de cultă : Casa școalei murale, care va veghiă la 
înmulţirea școalelor de toate categoriile, organizând în acelaș timp cursuri 
speciale pentru cunoașterea drepturilor și datoriilor sătenilor, îndruma- 
rca lor spre o agricultură rațională, industrie și comerț etc. Ea va aveă, 
an control direct şi răspunderea întreagă. Casa școalei rurale va fi sub- 
venționată de către Ministerul Instrucțiunii, precum și de Casa Agricolă. 

Dacă școala rurală, cu toate sacrificiile făcute de Stat, nu a dat până 
acum roadele la cari se puteă ciuevă așteptă; la aceasta a contribuit și. 
faptul că o răspundere deplină şi directă, de activitatea ei, nu o aveă 
nimeni. Măsurile cele mai bine intenționate au rămas de cele mai multe 
ori fără nici un rezultat practic. Cauzele se cunosc. 

5. Cele două mari așezăminte, menite să contribue la înălțarea clasei 
rurale și la progresul economic al țării, în general, vor fi sub controlul 
unui consiliu superior, alcătuit din câte un delegat al ministerelor de 
Agricultură, industrie, comerț și domenii ; Cultelor și instrucţiunii publice; 
al Finanţelor, și Justiţiei, precuna și din alte persoane distinse care ar 
puteă contribui la înălțarea culturală, murală și socială a populaţiunii 
rurale și ar veghiă la 0 organizare economică — aceasta din armă cu 
totul hotărâtoare asupra îmbunitățirei condițiunilor de traiu ale sătea- 
nului; sub președinția de drept a Ministrului agriculturii, industriei, 
comerțului și domeniilor. o 

Consiliile superioare par a fi cu atât mai utile, cu cât prin vederi 
mai înalte și de interes general, pot înlătură vederile «pro domo sua» ale 
specialiștilor, precum şi formalismul. 

Aprilie, 1907. 

SrFÂâRşIT.
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