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Douminelor și Domnilor, 

"Toţi acei cari cunose cât de puţin chestiunea 

ţirănească, știu, de sieur, că problema cea mai 

grea şi mai dureroasă în acelaş timp, este accea 

a invoielilor agricole. Nu cred să existe în țara 

noastră o problemă ceonomică mai mare și mai 

însemnați și totdeodată mai plină de urmări 

pentru xiața întregului nostru popor, ca aceea 
a învoielilor. Fără a exageră, pot spune că ca 
stăpânește și cuprinde toate celelalte probleme 
ale chestiunii ţăriinești, care, socot cu, nu va fi 
niciodată deslegată, dacă nu seva face ca învoielile 
sii fie mai ușoare pentru țărani. Invoielile sunt lu: 
temelia chestiunii ţărineșşti și deci la temelia nea- 
mului. Stim rău la sate, fiindeă avem învoieli rele, 
și fiindcă stăm rău la sate, nu. stiim bine nicăiri, 
nici cu închegarea neamului de aci din România, 
nici cu politica naţională de.aiurea: E de neînchi- 
Puit, ce pagube uriașe avem din faptul că ţă- 
xanul român din România liberi, este rob din
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pricina învoielilor, —după cum voiu arătă îndatii. 
Suntem. opriţi pe toate căile-de a propăși în 

mod temeinic, și aceasta. numai fiindcă târâm 
în urma noastră ghiuleaua grea a chestiunii ță— 
rănești nedeslegată încă. Ne fălim cu propășirea. 
din ultimii ani, dar nu ne dăm scama cu ec 
preț a fost răscumpirată propăşirea aceasta = 
cu prețul sângelui ţăranului român. 

Temelia e șubredă, pentru că satele sunt lo-.. 
cuite de o populațiune adâncită în sărăcie şi în -. 
neștiință. Și satele sunt adâncite în sărăcie şi : 
în :ncștiință, fiindcă învoielile agricole st âng pe 
țăran ca întrun: cero de fier pănă, la înăbușire. 
Intreaga viață a satelor este otrăvită din pri- 
cina învoielilor cari -apasă asupra locuitorilor 
pănă la doborăre,. 
“Invoielile înfățișează munca, şi la sate, tot ță= 

ranul trebuie să se învoiască, adică, să se toe-— 

mească, cu muncă la moșia proprietății vecine. 

Țăranii săraci, se înţelege dela sine că se. toc- 
mesc la moșia mare, dar chiar mijlocașii și, une-— 
ori, pănă și fruntașii iau pământ în dijmă. Toţi. 
sunt: nevoiţi să treacă, pe la curtea bocreasciă,. 

fie că-:au, fie că nau trebuință neapărată de pă- 

mânt. Țăranul care sar opune de'a:sc învoi, 
fie luând pământ în dijmă, fie islaz -pentru pă-— 
șune, ar fi privit .de; proprietar sau arendaș ca. 
un nesupus,.ca un om rău, care trebuie prigonit. 
prin toate .mijloacele.. Oamenii sunt nevoiţi să



id pământ sau imaș și să 'treacă asttel sub ju- 
_gul apăsător al condițiunilor impuse de pro- 
prietate. : 

De altmintrelea, țăranii vin singuri să-și vâre 
capul sub jug fără să fie siliți, fiindcă sărăcia, 
îi împinge la aceasta. Marea mulțime a ţira- 

nilor este săracă și fără alte mijloace de traiu 
decăt munea câmpului, Vre-o 400.000 de ţărani, 

capi de familie, nu au pământ de loc, sau'au 
foarte puţin, în dovălmășie cu fraţi,-surori: sau 

rude. Ceilalţi săteni au iar pământ foarte pu- 
țin. La 1864, Mihail -Kogilniceanu, făcând lo- 

„Yitura, de: stat împotriva amândouror - partide - - 
de guvernământ: şi al celui liberal și al celui. 
conservator, a dat, ce e dreptul, prin legea de 

* împroprietărire, pământ ţăranilor ; dar de atunci 
pănă azi, pământul sa îmbucățelit prin moște- 
niri, sa petecit, ajungând lu o: nimica toată. 
Fără de pământ, ce alta să facă țăranul decât 

să-l caute aiurea, unde îl poate găsi, în orce 
condiții! Când cineva ce flămând, nu stă mult 

la tocmeală asupra condițiunilor de muncă; el 
primește orice condițiuni, numai să nu fie lăsat 
a muri de foame. Lipsa de pământ este dar cea 
dintâiu pricină, care siloște pe ţăran să sie lal 
curtea bocrească, pentru a cere-un petec do! 

căteva pogoane ca să-l muncească în dijmă, cum ! 

e în Muntenia, sau în bani, cum.e în Moldova. . 

O a doua pricină, tot așă de însemnată. ca



„cea dintiiu, dacă nu chiar mai însemnată, este 
lipsa. de islaz, de imaș. "Țăranul e novoit să ţie 
„vite de .jug, fiindcă fără de ele nu ar puteă să. 
îă pământ în dijmă și să-l. muncească. 'Poatii. 
„averea săteanului stă în vite; fără.de ele e un 
“simplu lucrător, care nu poate aveă speranţă. 
de ridicare, oreât sar căzni și ar fi de harnie.. 
"Păranul însă nu are pășune, și neavând-o, e silit, 
iar să vie la proprictate. și să se lase a fi dos-— 
brăcat și jefuit pentru. erbăritul vitelor sale. 

E neinchipuit. răul ce a făcut satelor lipsa 
de pășuni. Dacă-țăranul ar avcă imaș, el n'ar- 
mai atârnă prin erbiărit de moșia mare vecină, 

și, nemai fiind așă de atârnat, ar puteă să iă 
pământ: în dijmă. în alte condițiuni de cum le- 
iă acum; ar puteă să sileaseă pe proprietar sat. . 
arendaș să-i: plătească muncea omeneste, şi să. 
nu-l mai încarce cu tot felul de angarale. Er 

biritul, ea și lipsa de pământ, fac pe ţăran să 
sc deă rob logat de moșic „și :să se lase a fi. 
prădat ca în. codru. . 

"Țăranul nu are putință de a stă de vorbă cu 
arendașul sau proprietarul asupra condiţiunilor- 
muncii și a invcelii. EI se ailă intro așă stare, 
încât nare de ales decit între a veșteji pe loc. 
“și chiar a pieri de foame, sau a primi cu moar-— 

tea în suflet toate muncile, taxele, podvezile și. 
apisările cu cari îl încarcă propriotatea. 

EI nu e liber de a discută, ci trebuie să se
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supuie; Luerurile sunt potrivite aşă la sate, că 

proprietarul moșiei mari este stăpân atotputer- 
nic, iar ţăranul e robul, unealta de muncă, ma- 

„terialul de exploatat și de jăemiinit. Totul e fă- 

cut ca ţăranul să fie cât mai: legat de moșie. 
In 1864, când s'au improprietărit ţiranii, hotăr- 

niciile suu făcut — prin venalitatea inginerilor 
hotarniei greci și strhini —- în așă fel eu moșii 
mare să înconjoare locurile sătenilor din toate 

părțile, și să-i sileasei prin aceasta a fi nevoiţi 
să treacă: prin moșia boerească spre a-i avcă lu 
mână. Și se știe doar ce inseamnă la sate a nu 

aveă drum de trecere decât prin moșia mare, sau 

a-și aveă pământul risipit în tarlale mici, așezate 
printre pământurile proprietății ; arendașul sau 
oamenii proprietarului se tolosese de aceasta pen- 

tru a supără în tot felul și în tot chipul pe țăran, 

a-i globi vitele, u-l încireă cu' datorii pentru 

gloabă, și a-l-aduce la robire, adică la invoială. 
Lipsă de pământ, lipsă de pășune, lipsă de . 

drumuri, lipsă de trecere lu apă, “Tipsă 1 de coma- 

Siri—adică unirea tuturor or buciitelelor d de pământ - 

isi ițe ale aceluiaș țăran într'o_ sincură bucati, 

nare, — toate acestei, Și încă, “alte multe” şi nu- 

încroase pricini, fae cu ţăranul să fic silit să so 
deă pe mâna proprietății. Accasta, știind că ţă- 

ranul mare alt mijloe de traiu decât munca” 
câmpului, ştiind că cl nu se poate duce aiurea, 

fiindeă nicăiri: nu găsește condiţii mai bune, 
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ştiind că nu are pășune pentru vite și că fără 

de vite e un om mort, se folosește în chip nco- 

-menos de nevoia ţăranului și-l supune unor 

„condițiuni de muncă și de plată cari, pe bună 
dreptate, nu se pot numi altfel decât condițiuni 

„de jaf. i 

Nu aș vroi sii se crează că exagerez. Din po- 
trivă, sunt mai prejos de adevăr, căci a vorbi 

despre învoielile agricole, înseamnă a povesti 

suferinţele bictului nostru ţăran, înseamnă a 
descrie robia lui, robie trupească și sufletească, 
înseamnă a face istoria exploatării omului do 

către-om în ţara noastră. Invoiclile agricole în- 

fățișează numai în aparență munca agricolă ; în 

realitate ele insemnează exploatarea muncii 
“omului și nu a- pământului. Nu cred să se gii- 
sească ţară în lume, unde exploatarea muncii 

omului să fi atins gradul de neomenie pe care 

Pa atins în satele noastre. Când, începând u 

studiă mai de aproape chestiunea ţirâncască, 
„cercetezi învoielile și vezi lungul și nesfârșitul 

- şir de apăsări sub care e doborit țăranul, nu e 

chip să nu te înfiori la gândul că ce sar fi fa- 
cut țara, sau ce sar face încă azi, dacă sătea- 

nul nostru mar fi așă de blând-şi supus, așă 
de înțelept și răbdător. 

" - -Noi,—vorbese chiar de acei cari avem drazos'e 
sinceră, pentru ţărani, — nici nu no dăm scama 

de starea lucrurilor, orcăt ni sar părcă că o cu-
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noaștem de bine, și mai ales de conioara de ne- 
prețuite însușiri care este sufletul și mintea ţă- 
ranului român. 'Trăind aci, nc-am obicinuit cu 
starea lucrurilor care domnește la sate, dar când 
te adâncești în cercetări, când citești actele de 
învoieli, când faci cu condeiul în, mână soco- 
teala de ce câștigă și ce pierde țăranul la în- 

voieli,. când te uiţi lu biletele de socoteală și de 

datorii cu cari se încarcă săteanul, când iţi trece 
adică pe dinaintea ochilor intreaga jale și toată 
nedreptatea ce se face ţăranului nostru, sub pri- 

virea, nepăsătoare sau complice chiar. stăpi- 

nirii, atunci abiă îţi dai scamu cu adevărat că 
- blândeţea merge prea dparte şi că răbdarea ar 

trebui să aibă şi ca margini ; atunci abiă simţi ce 

va să zică nedreptate, ce va să zică jat şi pradă, 

ce va să zică bătac de joe pentru munea și drep= 
turile omului. 

„* Invoielile sunt isvorul tuturor relelor. Ele țin 

pe sătean în sărăcie, fiindcă îi răpese tot rodul 
muncii sale. Cum să propășească, ţăranul, cum 
să facă economii şi să-și îmbunătăţească gos- 
podăria, cum să se ridice el și copiii lui la bună, 
stare, daci învoielile îl silese să trăiască de azi 

„pe mâne şi să nu poată, pune deoparte nimic? 
Cum “să se ridice țăranul, dacă proprietarul sau 

arendașul nu se mulțumese decât cu un câștig, 
— luat firește din munca lui — de 600 la sută 
şi peste? Aceasta este pricina ruinei ţăranului. 

2.
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Se știe că învoielile, chiar acolo unde nu sunt 
încă una și una, tind să ajungi aci. In orce caz, 

dacă luăm în seamă taxele, muncile cu zilele 

și carul; prisosurile dela erbărit, rămășițele, da- 
toriile dela muncile ncimplinite, măsurătoarea, 

falșă, puii de găină și celelalte îndatoriri, claca, 
și mai ales reșfeturile, -aslieă pogoanele muneite 
fără, de dijmă de.țărani, dacă ţinem seama de 

toâte aceste angarale, avacturi și podvezi ce cad 

fără îndurare pe spinarea ţăranului, e ușor de 
văzut că învoielile sunt peste măsură de grele, 

și că, la urma urmelor, dijma ajunge să fie tot 
una și una; chiar acolo unde nu e încă așă. 

Să luăm o pildă. lată o moşie din judeţul Il- 
fov, pe':ale cărei contracte de invoială cu locui-. : 
torii le-am: văzut, și să socotim la cât revine 

cheltuiala și câștigul proprietarului, și la cât 
cheltuiala și' câștigul ţăranului. 

__ Moșia de :eare-vorbese are 1200 pogoane. Ea 
e exploatată 'de proprietar. Arenda în localitate 

e în mijlociu de 22 lei pogonul. Braţe sunt multe. 
Tnvoiala e următoare: Țăranul primește 2 sau 

3 pogoane pentru porumb, și facc, în schimbul 
lor, reșfet: 1 sau 11/, pogoane grâu, după cum 
i sau dat 2 sau 3 pogoane, apoi 4 zile cu ca-- 
rul, 8 zile cu mânile, 6 chile la gară, 2 găini, 

10 ouă, taxă de pândărit 2 lei.- Erbăritul: 
“vite mari la pogon, socotite vita mare 6: Lei, vita 

mică 2? lei; fiecare ţăran învoit trebue să mai 

  

|
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îacă, în afară de aceste taxe, și alte munei, pri- 
soase, în cazul: de faţă câte un pogon ogor. 

Pe temeiul acestei învoieli, care nu e socotită 
că rea, să vedem acum ce iă proprietarul dela 

țăran și co iă țăranul dela proprietar. Proprie- 
tarul iă dela ţăran: munea și sămânță pentru 

3 pogoane grâu, ă 36 lei pogonul: 108 lei; pen- 
tru 3 pogoane pândărit, ă 2 lei: 6 lei; reșfet 11/+ 
pogon -grâu,ă 24 lei pogonul: 36 lei; 4 zile cu 
carul ă 4 lei ziua: 16 .lei; 8 zile cu mânile, ă 

2 lei ziua: 16 lei; Gehile transport, 2 lei: 19 

lei; 2 găini și 10 ouă 3 lei; în total 197 lei, 
„Apoi urmează taxele pentru crbărit : 7 vite mari, 
â 6 lei capul de vită: 42 lei; 70 vite mici,â 2 
lei: 140 lei; 1 pogon ogorât lei 5; în total dela 
erbărit 187 lei. Adunând la un loe valoarea în 

bani a muneii pe care o face țăranul proprie 

tarului pentru: cele 3 pogoane loe de arătură și 
„2 pogoane islaz ce i se dă, avem suma de 384 

lei incasaţi de proprietar. "Țăranul a luat, după 
cum am văzut, 3 pogoane loe de hrană, cari A 
22 lei pogonul, cât costă pe proprietar, fac 66 
lei, și 2 pogoane islaz, tot ă 22 lei, 44 lei; în 

total 110 lei. Va să zică, pe când proprietarul 

iă dela țăran o valoare de 384 lei, țăranul nu 
„îă dela proprietar decât 110 lei. Impărțind to- 
talul de 384 lei prin 5 (numărul pogoanelor), 
inseamnă că proprietarul iă pentru un pogon, 

+
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care Pa costat 22 lei, suma de 77. lei, afară de 

produse din dijmă și alte angarale, 
Altă pildă. 

O moșie din judeţul Ialomiţa, ale cărei con. 

tracte agricole iar le cunosc: Moșia e în întin- 
dere de 8000 de pogoane și e arendată cu 72000 
lei, plus fonciera. Braţe sunt puţine. Invoielile 

sunt deci mai ușoare: din trei una, și la fiecare 

trei pogoane unul reșfet cu desăvârșire (ogor, : 
arat, semănat,—însă cu sămânţa arendașului, — 

secerat și cărat), Avacturi: 2 zile cu carul, 4 zilo 
cu mânile, 6 chile transportă 1 leu, 2 pui, 10: 
ouă. Erbăritul: 7. lei de vită mare, 1.50 de vită 

măruntă. Islaz: două vite la un pogon. 
Să socotim acum prețurile, pentru a vedeă cât. 

iă arendașul și cât țăranul: 

Arendaşul Lei. Țăranul . . Lei 
Muncă și sămânță pentru 12. pog., ă 9 lei conform 
"3 pog. prâu,ă 36lei. .. 108 arenzei.......... 108... 
Muncă și sămânță pentru Di | 

3 pog. porumb, ă 380 lei 
Pândărit la 6 pog.ă 2lei 
3 pog.-grâu reştet, numai 
munca, â 24 lei. ...- 

2 zile cu boii,â 3 lei... 
4 zile cu mânile, ă 1.50 . 
6 chile transport, 1 leu 
2 găini ș şi 10 ouă,âl leu_ 

- Total . 

Erbărit : Erbărit: 
+ vite mari, ă 7 lei... 288 pog. islaz â9lei pog. 27 
20, mici, 100... 80 : 

Totalul proprietarului 361 Totalul ţăranului. . . 135 

i 
2 

a
a
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Să vedem acum mai departe cu ce se alege 
proprietarul și cu ce țăranul... 

_ Presupunând că țăranul recoltează. câte una 
chilă de porumb pe pogon, și socotind chila cu' 
30 lei, înseamnă că pe 6 chilea încasat 180lei; 

" de asemenea socotind că a făcut câte o chilă 
de 'grâu la pogon, â 63 „lei chila, inseamnă că 
a încasat 318 lei, în total 55$ lei. Dacă din suma 

„aceasta scidem cheltuelile făcute de el cu munca 

şi sămânţa lui, atât pe pogoanele arendașului - 
cât şi pe partea lui, avem adevăratul venit-al 
ţăranului. Am văzut mai sus, că în afară de er- 

bărit, țăranul a dat arendașului o muncă în va- 
loare de 303 lei; mai adăogând la acești 303 

lei, valoarea muncei și a seminţei pe pogoanele 

lui, socotită la 180 lei pogoanele de porumb (ă 

30 lei pogonul) şi la 216 lei pogoanele de grâu 
(ă 36 lei pogonul), avem în total o cheltuială fă- 
cută de ţăran de 609 lei. Seăzind cheltuiala 
aceasta din venitul de 558 Lei, înseamnă că (- 

vanul a avut o pasului de 141 lei sau de uproape 

12 lei la pogon. 
Va să zică, ln învoieli ușoare, țăranul este în 

pagubă. Ce să mai zicem atunei de cele grele? 

Dacă, cu toate pagubele acestea, țăranul mai 
poate dăinui, pricina e căcl nu-și socotește 

munca lui: o dă pe degeaba; el, cu toată fami- 

Jia luerează fără a se gândi cât i-ar reveni, ea 

salar sau preţ, dacă mar luă pământ și sar an- 

/
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gajă ca simplu muncitor. Lucrul în dijmă nu e. 
plătit de către proprietar sau arendaș. Țăranul 
€ mereu în pagubă, chiar și în anii cei buni. 

EI sc spetește muncind, fără a avcă alteovă în 
Schimb, decât putinţa de a duce o viaţă în 
vecinică lipsă și sărăcie. 

Socoteala pe care am făcut-o mai sus se po- 
trivește pentru întreaga ţară ; luaţi orece contract 

„agricol, și socotiți munca la care sc indatorează 

țăranul cu preţul muncii. hotărât de consiliile 
judeţene, cum și preţul seminţei, al transpor- 
tului, al diferitelor taxe, al: puilor de găină și 
celelalte, și scădeți toate acestea din totalul ve- 
nitului căpătat după culesul bucatelor, şi o să 

vedeţi că țăranul luereazii în pagubă. Şi să se 
ție scamă, că vorbese aici de învoielile ușoare, 
nu de cele apăsătoare, unde se jupoac țăranul 

fără pie de omenie și rușine: 

Să dau acum un exemplu de contract agricol, 
privitor numai la erbărit, pe care Pam găsit pu- 

blicat întro revistă economică: : 

Moșia, așezată în județul Dâmboviţa, e aren- 

dati eu 19 lei pogonul. Invoiala numai pentru 

erbărit, cam pe 20 pogoane islaz. Erbăritul: lei 
6 de vita mare și lei 1 de vită măruntă. Acestea, . 
sunt taxele, dar ţăranul mai e îndatorat prin .- 
contract la următoarele munci: 2 pogoane ară- 

tură de primăvară, 11/, pogoane seceră de ovăs, 
1 pogon seceră de rapiţă și zile cu carul. Avae-
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turi fără de plută de ficeare învoit: | pogon 
arat și seminat,: 40 hectolitri duși la gară de- 
părtare 10 klm.; 40 hectolitri duși la gară, de- 
părtare 22 klm.; dusul de câte 1/. stj. lemne la 
o depărtare de 40 klm. ; adusul mașinei de treerat 
de ori unde ar fi și G lei de nume; apoi 2 
găini, 10 ouă, limbă și mușchiu de porc. 
Făcând socoteala, vedem că țăranul plătește 

aci un pogon de islaz cu suma de 441/, lei, pe 
cind arendaşul plătește 12 lei pogonul, și cel 
de arătură și cel do islaz. Greutatea: invoiclii 
nu stă aci insă numai în faptul că islazul costă 
așă, de scump, ca preţ nominal,—căci în reali- 
tate, mai socotind și celelelte munci, costă mult 
mai mult,—eci în faptul că, din pricina. crbări- 

„tului, ţăranul e vobit, silit fiind ca să primească 
toate condiţiunile arendașului. Dacă, nu împli- 
nește vreo condiţiune, arendașul îl scoate dator 
Yândut, îl încareă cu prețuri de două și de trei 
ori mai mari decât prețul cu care Pa toemit în- 
tâia, oară, şi de multe ori îl lasă nedijmuit piină 
în adâncul iernii sau își oprește cu silnicie din 
partea ţăranului atât cât vrea. |. 

Aș putea fireşte să înmulţese pildele, să mai 
citez contracţe de învoieli şi de dijmă, dar atâta 
ajunge. Am ales dinadins învoieli aşă zis ușoare, 
pentru a arătă că, chiar la acest fel de învoieli 
“țăranul lucrează în pagubă și, din pricina accasta, 
nu poate prosperă. În asemenea condițiuni, este



vădit ca lumina zilei că învoielile sunt isvorul 
tuturor relelor, și că numai de aceea nu se poate 

“zidică țăranul, fiindcă lucrează numai în pagubă. 
Si nu ne 'înșeliim : Câtă vreme populaţiunea ru- 
rală va fi silită să plătească fiece pogon de loc 

cu 50—$0 lei (cât e valoarea muncii şi a celorlalte 
angarale, după cum am arătat mai sus), în timp 

ce pe arendaș nu-l costă decât 9—15 lei pogonul; 
câtă vreme. muncile făcute arendașului şi lui în- 
suși, vor ridică costul bucatelor culese pe po- 
uoanele lui la 200—400%/, peste valoarea acestor 

bucate aduse spre vânzare pe piaţă (adică costul 

“unei chile de porumb 100—-140 lei și a unei chile 
de grâu 180—910 lei, față de 85 și 70 lei cât se 

vinde de obicei porumbul și grâul pe piaţii); atâta 

vreme cât va ţine starea aceasta de lucruri țăranul 
nu poate avcă nădejde ca să propășească,. Mun- 
cile și avacturilo cerute de arendaș înghit cza 

mai mare parte din rodul muntii sale și-l lasă, 
tot sărac, mulțumit că intră în iarnă fără de 
datorii, atunei când intră. 

Un asemenca lucru se întimplă însă rar. 
Păranii sunt do'obicoi scoși cu datorii Şi încăr- 

caţi la socoteală. Contractele agricole au, contrar 
Jegei toemelilor din 1189, articole în cari se 
prevăd pedepse bănești, adică i incăreare a la so- : 
cotoli, i dn caz când țăranul nu va sivârși toate 

muncile prevăzute în contract. Arendașul sau 

proprictarul fac astfel ca ţăranul înadins să nu 

m
 
e
 
m
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poată săvârşi toate muncile prevăzute în con- 
traet, şi, la toamnii, după, isprăvitul lucrărilor, 

la socoteală, îl scot dator, „bine-înţeles îndoit 
și întreit cât fuis650 valoarea dintâiu. Sunt moșii, 

„atât în: Muntenia cât și în Moldova, cari sunt 
lucrate în intindere de 30—40%/, numai cu lucrul 
țăranilor provenit dela datorii din munci nesă- 

vârşite ; arendașul sau proprietarul încasează |. 

(6—8000/, peste valoarea: dintâiu a prețului cu 
care a fost angajat țăranul să munecasci. 

La erbărit se încarcă de asemenea ţăranul 
cu prețul îndoit și întreit atunci" când nu face 

la vreme muncile, sau, mai bine zis, prisosurile 

hotărâte în. contract. E o camătă înfricoșătoare 

aceea care se practică cu rămășițele și cu da- 

toriile ; ţiranul nu se mii poate scăpă niciodată 
de ele și plăteşte fără încetare. 

Erbăritul-în bani sc deozibește după. locali: 

tate : pentru vitele muri lei 3—95 pe cap ; pentru 

mici lei 0.50—6; pentru râmători lei 1.50—5, 
Preţurile aceste nu sunt mari și grele, dacă mar 

fi celelalte “îndatoriri, avaeturi, angarale, pri- 

soase și rămășiţi cari încarcă po ţăran. Rămă- 
șițele acestea leagă câteodată grozav pe sătean 
de moșia mare. Preţurile cu cari.e toemit pentru 

munca de vară și cari îi se hotărâse atunci când 

se inchce socotelile, sunt de obiseiu mult mai mici, 

fiindcă îi se pun iarna, când prețurile muncilor 

agricole sunt coborâte ; în realitate însă ţăranul 

  

   
   

pei 
dau Lor?
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muncind vara, când prețurile sunt urcate, e furat | 
fără de milă, 

* De altmintrelea, țăranul e furat poste tot loet ul, 

cu prilejul învoelilor. El nu poate face un pas, 
nu se poate mișcă fără ca să fie jefuit. Invoe- 
lile ar mai fi, la urma urmelor, cum ar fi; ţă- 
ranul, muncind peste măsură, el eu toată familia, 
lui, ar scoate-o în cele din urmă la un capăt, 

cu toate că, oricât ar fi de ușoare învoelile, e în: 

pagubă; dar eccace face ca ele să, fie așa de apă- 
sătoare și grele este chipul lor de aplicare, hoţia. 

care domnește peste tot la punerea lor în prac- 

tică, jaful și samavolnicia care ce la temelia lor. 
Am zis că țăranul e furat peste tot. Am dat - 

o pildă cu încărearea la datorii. Ași puteă, 
înmulți pildele la nesfârșit. Să luăm însă un 
contract agricol și să-l urmăm dela început pănă, 

la sfârșit în toate stipulaţiunile lui: vom vedcă 
că dela început pănă la sfărșit țăranul e jupuit. 
pănă la sânge. 

Să începem cu măsuratul pământului. De: 
regulă țăranul e furat la măsurat fără de rușine ; 
el știe că e furat,.dar nu se poate împotrivi; 

el primește să i se dea pământ mai puţin decât. 

sa învoit. să ia și să muncească la reșfet pi- 
mânt mai mult decât a fost învoiala si-i se dei. 
Dacă, uneori, se împotrivește, apoi e bătut. de: 

către agenţii și vechilii curţii, cari sunt răs-— 
plătiți de stăpânul lor după cum știu să bage
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mai bine spainia în țărani și șă-i se jefuiască, mai: 

"cu temeiu. Am: arătat că sunt proprietari și 
arendaşi cari își muncesc câte un sfert și chiar 

tăte o jumătate de moșie numai din muncile ne- 

făcute și datoriile stoarse dela ţărani; tot astfel. 
de întinderi mari sunt lucrate degeaba de către 

locuitorii cari âu fost furaţi la măsurătoare. 
Pentru a n6 da seamă de hoţiile neruşinate cari 
sc fac la măsuratul pământuluii voiu da un. 
exemplu. Să presupunem că un țăran ia în. 

dijmă,. una și una, trei pogoane pe lingă cari 

trebue să facă un pozon de grâu reștet. După. 

această învoială, ţăranul plătește, 'conform so-- 

cotelei pe care am făcut-o mai sus, 17 lei arendă 

pogonul luat. Oamenii proprietăţii îi dau însă. 

la măsurat 2.70 pogoane nu 3, iar” posonul de. 

reșfet i-l dau cu mult mai: mare. Din pricina. 

acestor furituri, ţăranul plăteşte dar pogoanele: 

lui mult mai scump de cum am arătat la înce-: 

put că le plătește — cu 40%, mai scump, după. 

cum se poate face lesne socoteala —așa că pa-- 

guba, lui este cu atât mai ureată. 
Dar numai aci e furat? La dijmuire nu o: 

mai bine, la zilele cu carul nu e mai binc, la. 
căratul bucatelor, la trier sau la altele nu e mai. 
bine, la luarea socotelilor nu e mai bine, or. 

unde se întoarce și se învârtește nu e mai bine. 

Intrebaţi pe un ţăran ce piăţește la, căratul bu— 
catelor, cum îi se măsoară produetele cu banițe
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falșe pentru ca să-l incarce apoi cu datorii; la 
-dijmuire, cum i se iau bucatele cele .mai bune 

și frumoase și i se lasă cele .mai urâte și fără 

-de valoare și cum e înșelat și aici; la mușchii 
și limbile de pore, la ouă și găini, la brânză și 
mierea ce i se ii și; în sfârșit, la tot locul și 
a tot pasul. 

Dar apoi la erbărit!. Cecace se dă ţăranului 
nu e pășune, ci o batjocură. Arendașul sau 

proprietarul îngrămădesc pe un loc strâmt cât 
-mai multe vite; locul e de regulă șterp, nesă- 

mătos şi un isvor nesecat de boli pentru vite 
şi oameni. În asemenea condiţii, cum vreţi să 

-aibă țăranii vaci de lapte pentru el și copiii 
ui, cum să mai crească și să prăscască vite 
“de soiu? Din pricina lipsei pășunilor, a erbă- 

ritului scump și-a imașurilor păcătoase, țăranul 
“nu poate ţine vite de prăsilă ci abiă niște vite 
pipernicite de jug. 

E ușor de zis ca țăranii să cultive-mai multe 
plante de nutreţ pe locurile lor, dar e greu de 
făcut aceasta. Guvernele noastre, în nepăsarea 

lor, au lăsat proprietatea țirănească în voia 

„soartei: și în plata Domnului. Pământurile să- 
tenilor sunt și azi nchotărnicite între ele. La 
1864, când cu.improprictăririle, sau hotărnicit 
numai moșiile mari față de loturile țărănești, 

-dar aceste din urmă au fost lăsate nehotărnieite 
între ele, așă că toate sunt una, și. ceeace cul- 

* 

bi
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tivă obștea satului, trebue să cultive fiecare, 

Lucrul e ușor de ințeles, căci cum ar puteă de: 
pildă unul sau mai mulţi țărani să pue lucernă,. 

trifoiu sau alte plante-de nutreţ la tarla, atunci 
cind ceilalţi locuitori puind grâu sau porumb, 

dau drumul vitelor în miriști după culesul bu- 
catelor ? "Țăranul este dar silit să primească pă=- 
șunea pe care i-o dă arendașul sau proprietarul, 

in orice condiţii vor aceștia din urmi. Una din 

cele mai mari ramuri de avuţic a unci ţări agri-- 

cole: creșterea vitelor, este deci împedicată, de: 
lipsa de păşuni și de :calitatea proastă a isla-. 

zurilor cari nici nu sunt islazuri. 
Proprietarii sau arendaşii .nu Vor insă să tio 

de. nimie. Lor puţin. le pasă de ţărani și de: 
țară. Pe ei tot ce-i priveşte. este câștigul. Le-: 

gile ? Nu există pentru dânșii. Ei își bat joc do 
legi. Legea toemelilor agricole hotărăște limpede 

la art. 3: 
„Contractele pentru pășune (islaz) nu se vor 

„puteă. încheiă pe cap de vită decât eu indica=: 
„tiunea întinderii de pământ. pentru care se: 

„face închirierea, i 
„Legiuitorul a avut de gând să împiedice pin 
acest articol ca proprietarii și arendașii să în-- 

“ grămădească prea multe vite de ale locuitorilor 
pe un loc mie; dar n'a impedicat nimic, fiindcă; 
legea se calcă cu sfruntare, netrecându-se în 

contrâcte. întinderea islazului. Primăriile, deși
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zunose cuprinsul legei toemelilor agricole, lega- 
dizează totuși contractele cele nelegale. 

"Dar numai aci se oprește oare călearea le- 
-gilor și în special a legei toemelilor agricole? 
“Niei. decum. Art. 4 al acestei legi zice: 

„Nici un contract nu va puteă-stipulă, în 

„afară de muncă, dijmă și bani, o plată în na- 

astură. ee nu ar fi produsul pământului în cauză“. 

: Contractele agricole prevăd însă toate dări 

în natură: ouă, limbi și muşchi de pore, brânză 

şi mici, unt, miere și aşă mai încolo. Nu e 
produs de pe care să nu se dea dijmă proprie- 

„tăţii, așa că se poate spune cu drept cuvânt 

-că ţăranii nu "numai dau câștiguri mari aren- 
-dașului și proprietarului, dar îi și hrănesc. Vai 
-dc locuitorul care nu dă ouăle, găinele sau ce- 

lclalte lucruri de ale mâncării, prevăzute în 
“contracte sau învoite în tăcere ; toate aceste se 

“trec apoi la datorii cu preţuri îndoite și înzecite. 

- Iată de pildă biletul de socoteală ce am primit 
chiar zilele acestea din satul . . . . jud. Dâmbo- 
“vița. Este biletul de socoteală al locuitorului ..,. 

“Oricine îl poate vedcă. Țăranul a fost socotit 
în.ziua do 4 Decembrie 1906. El trebuii să facă 
muncă sau să deă bani sau lucruri în natură 
în valoare de 411 lei 85 b., dar n'a putut răs- 
punde decât cu 165 lei, așa că a mai rămas 
“dator -cu 246 lei 85 b. și desigur va mai-rămâne 

dator și în anii viitori, poate totdeauna. In biletul
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d: socoteală vedem trecute -următoarele dări 
în natură: 24 ocale fasole, S pui de găină, so- 

cotit a 1 leu puiul, 10 ouă și un mușchiu, so- 
cotite pe. preţul de 3 lei, toate dări oprite de 
lege. Primăria a legalizat însă contractul agticol 

care prevede aceste angarale. 
Ea l-a legalizat, cu toate că mai are. și oaltă 

abatere dela legea toemelilor agricole: accea 

asupra dobânzilor, Art. 24 opreşte orice dobândă 
pentru rămiișițe; în. biletul de socoteală de 
cure vă vorbese acum, este însă trecută o do- 

bindă de 12/, pentru rămiișiţe. 
lată un alt caz în privinţa aceasta: 
Un locuitor rămăsese dator unui arendaș | 

zi cu carul: 5 lei (preţ îndoit), 3 zile cu mâ- 
nile ă 3 lei, și un transport de 2 chile la sehelă 
ă 3 lei, în total lei 20, în loe deo 10 câtarfi 

"fost preţul obicinuit iarna. Pentru asești.20 lei, 

țiranul s'a îndatorat a munci în anul viitor: 2 

pogoane secerate â 5 lei pogonul, și un pogon 
„Sipat, cules și cirat: 10 lei, în total20lei, iar 

c. dobândă ua pogon ozor, 4 lei. Muncile ace- 
stea, făcute vara, ar fi adus ţăranului un câștig 
de 37 lei, socotite muncile. pe preţurile locului. 
Țăranul a plătit dar 37 lei pentru 10 lei, adică 
o dobândă do 3700/. 

Cazuri de acestea nu sunt rare; ele sunt re- 
gulă. Legile se calcă toate, și cu deosebire le- 
ea toemelilor agricole. Legea aceasta prevede
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la art. 30, ca să se lase ţăranului două zile. lu- . 

erătoare, Vinerea și Sâmbăta, pentru a-și face 
muncile agricole pe pământul lui. 

Cine respectă însă acest articol? Țăranul e 

indatorat să, facă intâiu toate lucrările arenda-— 

şului sau proprietarului, și numai în urmă pe 

ale sale. Faptul acesta are de urmare. că toată, 
gospodăria ţăranului e așezată pe o temelie șu- 

bredă, Săteanul, fiind silit să întârzio cu lueră-— - 

rilo pe pământul său, bucatele lui es rele și cu 
preţ mai mie. Țăranul are deci și aici pagubă, 
după ce pierde în toate pirțilo și -c. jotuit de 
toată lumea, 

: Invoielile. sunt făcute Așă, ca a ţăranul să, mun- 
ccască cât mai mult, fără a se alege cu covă; 

iar proprietarul sau arendașul. să câștige cât 

mai mult, eât mai cămătărește. Am arătat mai 

sus isvoarele de câștig nceinstit în dauna țira-. 

nului, dar sunt departe de-a. le fi înșirat pe 

toate; naș isprăvi dacă, aș stă să, vorbesc de 
fiecare. în parte. Tot ce mișcă la sate și vine 
în legătură. cu moșia-mare prin învoieli,.e un 

“ isvor de. apăsare pentru ţărani. Astfel, sunt de 

pildă diferitele taxe, cum pândăritul, podăritul, 

claca, coşurile cu porumb sau cu alte produse 

și așă mai încolo, toate oprite de lege, dar luate: 

dela țărani în așă chip, ca să curgă cât mai 
mult câştie nedrept în punga arendașului. Nu- 
mai cât plătește ţiranul pentru pândărit, peste
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cceace ar trebui să plătească, sar puteă intre- 

ține o poliţie rurală ca lumea. 
La sate nimeni nu mai stă să facă socoteală. 

Ceeace poruncește curtea, aceia trebuie să se facă. 

Obiceiul a ajuns așă de înrădăcinat, încât ni- 
meni nu se mai miră. Sc miră oare selavul ne- 
gru din colonii că albul îl ţine în jug și îl mun- 

cește de moarte? EI ştie că aşă trebuic să fic, 
că lucrurile sunt lăsate de Dumnezeu în felul 
acesta și nu altul, și că omul de rând trebuie 
să fie robul plecat al stăpânului. 
Aceasta și este: morala care domnește la sate. 

Personalul moșiilor este ales pe sprânecană, ca - 
să ţie pe ţărani în frică şi respeet de boer „sau 
de cucon“. Nimie nu se pedepsește la sate mai 
Tău ca nesupunerea fații de stăpâni: Morala din 

vremile șerbiei. - - 
Bătăile, se înţelege dela:sine, sunt covă obiș- 

nuit. Oamenii curţii bat la toate prilejurile. Și 
așă fiind, să ne mai mirăm. că imoralitatea dom- 
nește la sate, că ţăranul o brutal, căîși bato 

femeia, și că nu are 'simţiri. mai umane? Dar 

cine demoralizează mai mult pe ţăran, cine-l 
învață mai bine să înșele, să fie șiret și vielean, 

să fure chiar, ca logofeţii și vechilii proprietăţii? 
La sate domnese moravuri pe cari noi acești: 

din orașe nu le-am îngădui cu nici un preţ. 

Inchipuiţi-vă de pildă un deeret de expulzare 

dat de un locuitor contra altuia. Am aci, sub 
ochi, următorul act. Il reproduce intoemai:
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Ion R. Preda ga 

«din comuna. . .;. îi. . județul Dâmboviţa își 

-«poate luă locuri i în altă parte din cauză că din 
-«moșia d-lui. ........ este epulzat, deşi ră 
«mâne. dator 96 lei, afară, de dobânda cu 15%/o; 

«se oblici a achită accastă datorie prin muncă, 

«când va fi chemat». | 

După cum vedeţi, un adevărat deerct seniorial, 

de autoritate. Tocuitorul Preda, e expulzat de 
pe moșie, dar datoria plus dobinda (dobânda, 
cea oprită de: lege), tot o va pliăii. 

“Poate acestea sunt însă nimicuri faţă de unele 

acte de exploatare, cari sunt 'adevărate mons- 

truozităţi. Cunosc eazuri cari par de 'ncerezait, 

așă de ciudate și nefirești sunt. Un caz 'de 
pildă, din Romanați, unde pentru împrumutul 
a câtorva, ocale de porumb luate dela proprietar 
în-valoare de 7 lei, țăranii: au fost siliți si 

plătească, 235 lei sau o dobândă de 3.357%/,- 
Proprietarul nu vroiă să le primească plata și 
porumbul în anii buni, pentruca să se adune 

dobândă peste dobândă și să-i înearee cu preţuri 
duble şi astfel a ţinut pe oameni timp de zece 

ani, pănă a scos 935 lei pentru 7 lei. 

Un alt caz. Un ţăran din Slobozia (Ialomiţa) 
luase dela proprietar două biiniți vechi de fa- 
sole, cu îndatorirea de a inapoiă patru băniţi 

cu grâu. In anul următor însă vine grindina, 
bate locul și omul nu poate” plăti; datoria se 
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schimbă atunei în muncă. Omul e: întârziat și. 
la muncă, și afacerea ţine vre-o 12 ani, când. 
țăranul, chemat în judecată, plăteşte in faţa, 
judecătorului un rest de 23 lei. După socoteala 
făcută de judecător în ședință, urmează că ță- 
ranul a plătit pentru cele două buniţe de fasole, 
în bani, în muncă şi în bucate, suma de. 506. 
lei ; două biniţi de fasole având în mijlociu o 

valoare de 6 lei, urmează că proprietarul a luat. 
o dobândă de $.4380/,.. 
Faptele aceste sunt riguros adevărate. De 

altfel nu sunt singurele. Asemenea lucruri se: 

intâmplă zilnie la sate. Inainte vreme, nu de: 
mult, chiar acum 10—15 ani, — poate şi azi 
incă — pereeptorii vindeau ci braţele siitenilor: 

șiale fiiilor lor la arendași sau proprietari pentru. 
ca din simbria lor să-și ia ratele datorate de 
țărani pentru pământul dat la 1564. Mi s'a spus. 

că și azi pereeptorii din ţinuturile unde se cul-. 

tivă sfecla de zahăr, 'se indatorează. față do: 

fabricanţi“ca să sileasei pe ţărani a cultivă 
-steela cu preţuri sciizute. 

Toate azeste nedreptăţi strigitoare la cer se 
fae numii și numai fiindeă invoelile sunt apă-- 
sătoare și țăranul, sărace și neștiutor, e silit să. 

le primească uşă cum sunt. ” ' 

Invoelile sunt dar isvorul tuturor relelor cari. 
“bântue satele. Ele sunt pricina. că țăranul nu 
poate ajunge la bună stare, că ţăranul e în mi--
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"“zerie, că nu are locuință sănătoasă și nu mă: 
" nâncă bine, că nu poate:pune bani deoparte 
pentru: a-și cumpără pământ, că nu poate ţine 

vite de prăsilă și că moravurile sunt așă 'de 

păcătoase la sate. Invoelile ţin: pe ţăran încă- 
“tușat în lanţuri de fer. Ele nu-i. dau libertatea 
“să so miște în voce; ele îl robose și fac dintwinsul 
-o unealtă de muncă, un lucru; o maşină: 

Invoelile sunt făcute așă că tot folosul mun= 

cei agricole este al proprietarului - și toată pa- 

guba' a ţăranului. Aceasta lămurește de: ce 

.arenzile se pot urcă în chip nebunese, fâră ca 
să-se. fi întâmplat alt-nimic - care să îndreptă- 
țească această urcare, decât împilarea și mai 

neindurătoare a ţăranilor prin învocli. Lucrul * 

a limpede ea lumina soarelui: Dece sau ureat 
arenzile în ultimii ani? Oare sa ureat prețul 
bucatelor? Nu. Atunci? Faptul se explică foarte 
“ușor: sc apasă țăranii, se îngreunează și mai 
mult învoelile, se urcă prețul hectarului și al 
falcei de arătură, heetarului sau al faleci dei imaș, 

și treaba e făcută. 
* Tatrebarea e acum: Oare mai poate merge - 

“multă "vreme așă? Ru unul ercd că nu. Țăranii, 
“oreum,; tot s'au mai luminat în ultimul timp; 

-ei au început să vază, să auză și să înţeleagă. 
Ei au început să simtă apăsarea și rușinea în- 
josirii. Ei încep, doamnelor și domnilor, să devie 
cetățeni, oameni liberi, egali înaintea logci, în-
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, temeiaţi pe drepturile date prin Constituţiune 
tuturor românilor. "Țăranii de azi nu mai sunt. 
țăranii de eri :-turmă supusă, dusă uşor de niște. 
stăpâni fără, de inimă. Nu, ei încep să se mişte.. 
„Oamenii noștri de stat, partidele noastre po-— 
litice, nu văd însă nimie și nu aud .nimie. Ele 
nu-și dau seama că nu în zadar au “fost pă- 
trunse satele de lumina ce le-a venit atâta vreme 
dela orașe, o lumină slabă, ce e dreptul, dar: 
indeajuns de mure ca țăranii să vază ce se pe-. 

trece. imprejurul lor și să nu mai vroiască a fi. 
“tratați ca niște vite de jug. 

Conducătorii ţării. împing, fără să ştie, Ta 0. 

“stare de lucruri din cele mai grave și serioase.. 
Nepăsarea lor e criminală. Nevroind să scoată: 
pe ţăran; din sărăcie și să le deă altfel. de. iîn-: 
voeli de. cum sunt cele de azi, partidele: noastre 
duc. hotărit- lucrurile spre prăpastie. Orbite de 
interesele. lor, ele :nu vor să priceapă că a sosit. 
momentul ca'să deă țăranilor eceace cer. de 

atâta amar de vreme și pentru care. au. făcut, 
răscoală la 18S8, anume: învoeli mai blânde; 

Invoieli blânde, zicem și noi, căci altfel va fi. 
rău. „Nu se mai poate îngidui ca țiranul să zacă. 
în sărăcia de acum, din pricina: învoielilor. Să. 
nu ne înșelăm: Nici băncile populare, nici to- 
ărășiile de tot felul; nici obştiile sătești, nici 
chiar împroprietăririie, nu vor stârpi relele mari 
de cari suferă satele. Indreptarea învoielilor însă,.
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ala! Si: facem ca învoielile să fie mai bune, și 
atunci. ţăranul, muncind, se va puteă ridică la 
bunii-stare economică, și printr'insa la bună- 
“starea morală și culturală. Fără do iîmbunăţă-. 
țirea învoielilor — nici o altă îmbunătățire nu 
va aveă folos. SE 

* Trebuie să se iă măsuri mari și întinse ca". 
țăranul să nu fie așă de atârnat de moșia mare, 
-dându-i-se islaz comunal, fixându-se niște pre- 
țuri de munci, peste cari 1 arendașul și propric- 
“tarul să nu poată trece: nici iarn 4, nici: vara, 
oprindu-se șieanele la dijmuit și la alte-munei, 
și luând prin lege măsuri ea toate felurile de 
abuzuri cari: se obicinuese la sate, în -paguba ţi 
ranilor, eu prilejul învoielilor, să nu se mai poată 
face. Și -pentru ca legile votate sii se respecte, 
și administrația să facă administraţie. cinstită, 
iar nu să fie în slujba celui puternic, să ge deă: 
ţăranului drept de vot egal cu oriișenii, ea prin 
trimișii lui în Parlament să poată controlă ad. 
mihistrația “și cliemă la răspundere pe guvern. 

Acestea sunt. măsurile ce ar. trebui si, sc iă. 
pentru a schimbă. starea de lucruri dela sate, 
şi a face din milioanele de țărani cetăţeni și 
români vrednici. . ” 

- Imi. dau foarte bine seama, „doamnelor și dom- 
nilor,. de greut; iţile mari ce ar trebui. învinse, : 
pentru a aduce la îndeplinire aceste măsuri. 
adânci de îndreptare. Știu-ce piedici li se pun: 
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în cale și ce interese uriașe Sar împotrivi la: 
realizarea lor. Dar, cu toate acestea, miisurile. 

de mai sus tot vor trebui să so icc, fiindcă, fără de 

ele, nu încape. deslegare în chestiunea ţăriinească.. 

„Dacă nu se îndreaptă în bine învoielile, și dacă 
nu sc înfiinţează islazuri comunale, iar dacă prin 
fixare de preţuri pentru munci, prin înlăturarea 
jafului și. a nedreptăţilor, nu se desrobeşte.po: 
țiran de moșia mare, atunci toate celelalte. îm-" 
bunătăţiri sunt de prisos. Aci e răul, şi aci tre- 

buie adusă îndreptarea. Şi se va aduce, fiindcă: 

altfel ţara noastră mu se va puteă întări nici 
odată, și ncamul nostru românese de pretutin- 

denea. nu se va putcă ridică .niei cl lu unirea 

pe care o visiim cu toţii. 
Iar datoria noastră, a acelora cari avem dra- 

goste sinceră pentru ţirani, este ca să lucrăm 

fără preget pontru a lumină pe cei dela orașe - 
și din partidele politice că e în interesul tuturor 

do a dă din vreme îmbunătățirile de cari au 
nevoie țăranii. Să ne silim eu toţii a răspândi 

aceastii convingere, pentruca schimbare ca în, 

bine să se facă fară de zguduiri şi fără de tur- 

burări. SR 
Şi numai atunci, când schimbarea sc va face, 

vom puteă spune că neamul nostru e la adă- 

post de vremi grele, fiindcă numai atunci va 

fi într'adevăr tare şi de ncinvins. In buna-stare 
a ţărănimii, stă. bună-stare a neamului.- Să lu-
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erăm pentru ridicarea ţăranului, căci vom lu- 
eră pentru dreptate și pentru ţară. Nedreptatea, 

silnicia, jaful și nccinstea să dispară dela sate. 

Să nu mai fie omul rob la om! Să înceteze 
starea de lucruri care ne face de ruşine și ne 

|ine pe loc, fără a puteă înaintă pe ealea largăa. 
tțşi plină de soare a propășirii! Să luptăm'e: 
țăranii să devie oameni egali cu noi și cetă- 

țeni egali inaintea legii, făcând ca invoielile, : 

așă cum sunt azi, să piară, și atunci ne vom. 
puteă mândri că am săvârșit un lucru nease- 

muit de mare, pentru care vom fi bine-meritat - 

dela ţară și neam. 
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