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Breasla Armenilor din Roman 

In anul 1820, luna Octombrie, domnul Mihail Grigorie 
Suţu Voevod dă un hrisov breslei "negustorilor. Armeni. din 

Roman în cuprinderea următoare: 

Cu mila lai Dumnezeu lo Mihnii Grigorie. Suţu Voevod 
- Domo ţării Moldaviei 1) Să face știre cu acest hrisov al dom-, 

nici mele pentru. Breasla negustorilor armeni din târgul Roma-, 

nului 2), care prin jaloba ce aii dat cătră Domnia me aii ară- 

tal cum că ait hrisoave gospod de la cei mai înainte lumânaţ 

domni?) cuprinzătoare atit pentru darea birului ct și pentru, 

alte rinduele a neguţitoriei lor în ce chip să să păzască și să 

să urmeze, făcind ca să li să înnoiască privileghiurile şi să să 

hotărască și pentru darea birului în ce chip să să urmeze. 

Deci cercetind domnia. me și. incredinţindu-mă din hrisoavele, 

gospod ce mi-ati arătat că atit “pentru darea birului cit și 

pentru alte rinduele a neguţitoriei lor ai avut “privileghiuri 

în ce chip să se urmeze și socolindu-ne că breasla aceasta cu 

neguţitoria care fac, aduc folos și cămării gospod și. locui-. 

torilor înlesnire la alijveriş să cuvine după dreptate a ave şi 

acum. acele privileghiuri ?). Nu li-am trecut cu vedere rugă- 

minte, ce prin hrisovul acesta le întărim şi hotărim : : 

Intăiii 'Tot birul breslei 5) aceştia să fie pe un an una mie. 

“opt sute lei, bani visteriei, şi osăbit cite î5 parale de tot leul 

răsura), la care bani să plătească cu toţii după dreapta cislă ?) 
Li



— 92 — 

ce vor face între dinşii, afară de cel ce sint aşezaţi cu ose- 

bite cărţi la rînduiala ruptelor visterici 5) şi soma banilor aces- 

tora să aibă ai plăti cu doă vadele, adică giumătate de bani 
la sfintul Gheorghie și giumătate la sfntu Dumitrie %). 

Al doilea. Dughenile ce vor avea neguţitorii armeni a 
breslei aceștia din tirgul Romanului, atit în tirgul Romanulul. 
cit şi întralte ţinuturi, adică la Tirgu Frumos, la Tirgu Neam- 
țului, și la Tirgul Bacăul să aibăa da la ajutorința de iarnă 1) 
cîte 15 lei de o dugheană bogasierie, zăce lei de dugheană bru- 
șovenie zăce lei de dugheană căvăărie, opt lei de dugheană 
băcălie, şi opt lei de dughiană rachicrie, şi cite 15 parale de 
leii răsură, iar cafenelele ce vor avea atit la Roman cit şi la 
Neamţ fiind că plătesc avactul lui Cafegi bașa 1!) să nu să 
supere. | ME ME 
Al treilea. Pentru crăciumile, ce vor avea să plătească în 

vreme ajutorinței cîte trei lci de bute şi cite 60 de parale de 
poloboc 12). ” 

Al patrulea, Feciorii i fraţii lor cit și calfele celor ce 
slujesc 'pe la dughene fiind Holtet 15) să nu fie supăraţi cu 
dare de bir sai de havalele, cum și cind vor 
iârmaroace 1) şi zile de tirg și prin sate cu marfă de vinzare 
și acei ce să numesc desăgari 15) să nu să supere de cătră diregători, nici să li să ia vre un ban cu pricină de bir sau cu nume de alte cheltueli, fiind că er toate dările îşi plătesc după așezare la ţinutul Romanului, însă aceștia toţi să fie a- deveriţi prin mărturie dregătorilor de Roman. Asămine și ar- gajii ce vor avea pre la casele lor fiind holtei să nu să su- pere. Așijderea și păstorii ce vor avea pre la bucatele lor, cîşlele lor 15) fiind mazură ruși 1?) oameni străini și adiveriţi prin mărturia dregătorilor de margine că sunt străini și n'a avut nici un amestec de bir -cu locuitorii țării, să fie apăraţi şi scutiţi de tot birul visteriei, cum și de toate alte dări. Al cincilea: Cu cai de menzil, zahere, “salahori, şi ori ce alte havalele 15) vor fi pe alţi locuitori să nu să supere cit de puţin breasla aceasta, iar la cheltuelile ce să vor întimpla a- colo în Roman să dee ajutoriti celorlalţi tirgoveţi cîta 80 bani: dugieni D a N; supei icgeuelalte târguri pe und. „or avea” 
de cheltuztile tran Cu o cerere de bani supt nume 

Al șăselea. La vren 

umbla pre la 

remea slujbei desătiney 0) pe toate bucatele: -



ce vor avea stupi, sfini să aibă a plăti cîte patru parale vechi 
de stupi i sfini. iar mat mult să nu fie supăraţi. 

A? șaptelea. Cibotarii 21) din breasla aceasta ce vor lucra 
pe la casăle lor și nu vor avea dugheni să nu să supere cu 
vre o cerere de daro pentru lucrul meșterșugului lor, 

„42 optulea. Pentru boi ce să rup cîrduri din girezile lor 
şi [ug, cum și cai, epe din herghelii să aibă a da colaci 2!) la 
cine să vor găsi numal cite doi lei de cîrd ; far cînd să vor 
răzleţi din gireadă cite un boi sai doi, cum și herghelii cite: 
un cal, iapă saii două atunci va da colacul cheltuelii.. 

dl noilea. Pentru trebuinţa casălor lor slobozi să lie a: 
tăc oi și capre, iar a vinde carne și la alţi străint %) sînt opriţi. 

AL zăcelea. Pentru moșiile ce le ţin cu anul pentru pă- 
şunatul bucatelor şi pentru tînul ce fac pentru hrana vitelor 
lor. măcar că este dată poroncă în ce chip să să urmeze, dar 
prin hrisovul acesta poroncim că pentra cei ce li să za cădea 
prolimisive la cumpăratul veniturilor de moșii cu anul pănă 
ja slintul Gheorghe fieşte care. să aibă ași căuta prati- 
misire după dreptate, iar după sorocul arătat nimene să 
nu fie volnic a cere protimisire ; așijderea și pentru acei ce 
nu ar avea loc de arat sai de cosit pe moșiile care să află 
şezători și nu va fi venitul acei moșii vindut .la alții pentru 
nezuţitorie, de nu să vor putea învoi cu stăpinit moșiilor ca 

„“să le dea loc în dijmă pentru arat, atunce dumnevoastră dre- 
sălorii să le găsiţi loc pe moșiile ce să megieşăsc prin învo- 
ială şi cu dijmă. să-și facă arăturile trebuincioasă pentru hrana 
lor, dindu-li-să loe de o parte, iar nu împrăștiat cu strică= 
ciunca moșiei. 21) | | | 

«1? 11-lea. Neguţitorii breslei aceștia umblind prin ţară 
pentru alijverișul lor și avind pricină de giudecată cu cineva 
poroncim: Domnia: mea dumnevoastră dregători ai ținuturilor 
să aveţi a-i giudeca cu dreptate sai nemulțămindu-să cu giu- 
decata de acolo cu zi de soroc %) şi mărturia dumnevoastră de 
toată curgerea pricinei să vie la divanul domnesc. Drept 'a- 
ceia poroncim Domnia me dumnevoastră ispravnici cum și 
altor zapcii, i slujitori și slujbașilor desătini pentru toate să 
aveţi a urma întocma după cum mai sus să cuprinde prin 
hrisovul acesta. Poftim Domnia me pe alţi Iraţi luminaţi domni 
pe care sfintul Dumnezeii îl. va rindui în urma noastră la 
domnie acestei țări să nu strice această așezare. ci mai vir- 
toş să întărească pentru a dumilorsale veșnică pomenire.
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Scrisu-sat hrisovul acesta la scaonul domniei mele în oraşul 

Eşii întru cea dintăi domnie a noastră. la Moldavia la anul 

al doilea. a 
IE | Anul 1820 Oct. 

Io Mihail Grigorie Suţu Voevod . 

(|. p. gospod în 

tuş roş) „Iordachi Roset vel vist.'procitoh. 

” "saii trecut la condica vistiriet: 

Grigoraş Găminar. 

| Originalul acestui hrisov e scris pe hirlie mare turcească 

cu slove de o caligrafie ireproşabilă. Punctele, inițialele, titlu- 
rile, și încheerea sint scrise cu chinovar roș. lar pecetea cu- 

prinde pentru prima oară mărcile tuturor celor 16 judeţe ale 

Moldovei cu litere grecești. Exerga este aceasta: + 1819 Ioanu- 

Mihail. Grigorie. Suţu. Vw. cu mila. lui Dumnezeii. Domnu. a 
toată ţara Moldovei . NE . 

“Domnul și visternicul: Iordachi Roset iscălese hrisovul 
cu propria lor mină. e 

Am dat acest hrisov, ultimul în serie, pentru că cuprinde 
mai multe dispoziţiuni în cele ale lui 11 ponturi şi pentru că 
rezumă pe toate celelalte hrisoave anterioare. 

_Originalele mi-au fost încredințate spre copiere de d, 
avocat Socor, din Iași, care le are de la o rudă a sa Cerlkez 
din Roman. 

Iată hrisoavele ce intăresc privilegiile bresle: 
„1 7268 Ghenarie 1 (1760), de la domnul loan 'Teodor 
Calimah Vodă în 4 ponturi. . 
E 2). 1799 Sept. 24,: de la domnul C. Alex. Ipsilante V 
în 8 ponturi. El aminteşte de un alt hrisov 
Ion Calimah Vodă (1796). | 

3). 1803 Mart 7 de la domnul A. C. Muruz V 
ponturi, - 
„+ 4). 1814 Maiii 10 de la domnul Scarlat 
in 11 ponturi, 

odă 
întăritor de la Alex. 

odă, în S 

A. Calimah Vodă 

NOTE 

1 Ditluşul, domnesc în hrisoave. La inceput titlușul don nesc în cărţile domneşti se dădea în slavoneşte : bojizio mi. lostieio mi Io... gospodară zemli Moldavscoi:. Acest ieeiu a] cancelariei a ţinut în Moldova pănă cătră 1792, după ocupaţia
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Nemțască, cind a "început a se scrie titluşul în romîneşte în 
domnia lui Suţu Voevod. In diplomatica Valahiei titlușul sla- 
von a continuat pănă cătră 1820 și zemle Vlahiscoe a trăit 
mai mult ca zenmle Moldavscoi. Pricina acestei păstrări de ti- 
tluş slavon se datorește şcoalei slavone, care a fost mai bine or- 
sanizaiă în București şi diecii de cancelarie recrutindu-se din 
elevii acestei scoli slavone ait păstrat tradiţia slavistică cel 
puțin 30 de ani mai mult la București ca la Iași. 

2) Breasla neguţitorilor armeni din Roman. M. Gr. Suţu 
Voevod găsește la venirea sa în scaun întemeiată din stră- 
vechi breasla Armenilor în tărgul Romanului. Cum acea .brea- 
slă era alcătuită pe anumite privilegii, cari priveaii fiscul, 
starostele breslei era ţinut să ceară şi la noul domn  înoirea 
privilegiilor pentru ca să aibă fiinţă și sub domnia sa. Dom- 
nul putea să primească recunoașterea privilegiilor sai putea 
să respingă. De aceia cu fie-care domnie nouă hrisoavele vechi 
de întărirea privilegiilor erai aduse la Domnie şi introduse 
cu jalobă anumită. Hrisovul chiar zice lămurit „cari prin 
jaloba ce aii-dat cătră domnia me ai arătat“. - 

In. această categorie avem rufetul tîrgului Ocnei, breasla 
calicilor, apoi diferitele mănăstiri, care aveai scutiri de la u- 
nii domni pentru moșiile și averile lor și foarte mulţi parti- 
culari, boeri, curteni, neguţitori și slugi domnești. Dacă. am 
avea o condică a privilegiurilor, am ceti acolo multe lucruri 
despre felul întocmirei vechi a statului cu. privilegiați şi ţară; 

De cind era această breaslă a neguţitorilor armeni la 
Roman și cum era organizată ea, pentru a înţelege rostul îno- 

. irei privilegiilor ? Ne a 
” Fără a inlra în alte amănunte asupra vechimei Armeni- 
lor la noi în ţară, nici mărind nici micşurind chestia, nu gre- 
şim cînd spunem că pe Armeni î! găsim la Roman din cele: 
diniăi timpuri ale - ființării acestul tîrg. Armenii erat: mai 
vechi prin Iași, Suceava și alte tirguri de la: margine, cum e 
Camenița. Imprăștiaţi - prin Europa în veacul al Xl-lea d. 
Hr. ei ai. ocupat tirgurile, care. sporindu-le populaţia, care 
întemeindu-le. o a 

- Romanul își datează începuturile sale de prin veacul al 
XIV-lea, Mai întăiu a fost cetatea (grad, gorod) şi apoi a fost 
tărgul (îrdg). In 1392 Mart 30 Roman Vodă 'dă un hrisov lui 
Ianăș viteazul (soldatul) prin care îl întărește stăpînirea peste 
3 sate pe Siret anume Ciursăceuţii  Vladimirduţii şi Bucurăuţii. 
Hrisovul îl dă din cetatea lui Roman Vdă (u nașemă gorodea 
u Romana voevodi) 5). Credem că tîrgul s'a desvoltat încetul 
cu încetul în preajma cetății nouă (Novogradul), cum s'a obiş- 
nuit să se numească cetatea. Romanului în actele oficiale, nu- * 
me care ţine pănă cătră mijlocul sec. al' XVIII-lea, cind în- 
„cepe a fi.înlocuit cu numele de Roman. Peste Cetatea Nouă 

  

1) Arh. ist. Î. [. 19 Melhisodec, Cronica Romanulni, IL. 5
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era un parcalab, care mai apoi rămîne și parcalab Romanului 
ă cetatea s'a surpat. Ă 

Cupă E ea ne oprește de a afirma că între cei dintăi ne: 
gustori, ce ai venit să se aşeze in tirgul Romanului, să nu îi 
fost şi Armeniă. Poate să fi venit in 1418 supt Alexandru 
cel Bun, cum se afirmă de istorici 2), în ori-ce caz seci. al 
XV-lea a văzut Armeni în Roman, cum secl. al XIV-lea i-a 
văzut la Iași, unde își zidesc și biserică (1395). Negustoril Ar- 
meni în Roman erai prea puţini, ca să poată forma o comu.- 
nitate, și a trebuit să treacă aproape 200 de ani ca sporind 
numărul lor să poată zidi o biserică. ' 

Biserica Armenilor din Roman e din 1609 (după era ar- 
meană 1058). Pisania bisericei zice acestea : „Prin graţia, mi: 
Iostivirea şi voinţa lui Dumnezei și prin alegerea a prea pu- 
ternicului Dumnezei și întru slava celui născut dintru din- 
sul în aceste vremuri răle ales-a Dumnezeu un om bun. nu- 
mit Agopșa, carele a zidit acest hram în numele Maicei 
Domnului spre pomenirea sufletului săti și a soţiei sale doam- 
nei Mugara şi a părinţilor săi Vartan şi Dolvat. și a fiilor 
săi Vartan, Saco și Donic, și a liicelor sale Melușa și Dolvat 
la anul 1059 Sept. Părintele Caciadur“ 5). | 

” Armenii din Roman ai suferit soarta comună a celorlalţi 
Armeni din celelalte orașe. Povestea cu hrisovul lui Stelăniţă 
Vodă .din 1526:e o grosolană făuritură Sionească, după ce 
se dădură hrisovul lui M. Gr. Suţu Vodă în 1820, care cu- 
prinde citeva. restricţiuni asupra dreptului de a tăia și vinde 
carne. Credem că și Armenii din Roman ati suferit de pe ur- ma persecuțiilor lui Stefan Vodă Rareș, despre care iată ce scrie cronica ; „pre Armeni pe unii de bună voe cu siuruință împlindu-i, pe alţi cu sila i-ai botezat şi i-ati intţors la pravo- slavie, mulți din ţară. ai eșit la Turci, la Leşi și printralte țări vrind să'și ţie legea lor“ +). 
„Se afirmă că o parte din Armeni din M cei din Roman, ar fi emigrat în Arde 

nia lui Duca Vodă bătrinul în a doua 
coala lui Hincu și Durac serdarul, 
nica tace acest lucru, iar hrisoavel 
din cauza mișcării lu 
au fugit Armenii din 
din care una şi cea 

oldova, deci şi 
al, spre Gherla supt dom- 
lui domnie, de cind cu răs- 

ci fiind Armeni (1672) Cro- 
X e domnești îl desmint. Nu 

i Hîncu și Durac contra Grecilor lui Duca Moldova, ci din cauza năvălirer Tatarilor, 
mai însemnată s'a petrecut supt Dumi- trașco Cantacuzino (1674); dar iată ce zice hrisovul lui Ion d eodor Calimah Voevod din 1760 Ghenar 1: „arătînd că de cind li sa stricat. aşezarea „birului ce ai avut mar dinainte, cum și dela răscoala Tatarilor cot mak mulţi dintre dîușiă sai înstrăinat printralte părți de loc“. 

2) Pray G. «Dissertationes» Vi 715 
„G. : ena 1175. pag. 170 can: XI ! do la să upisedec. Oronica omanulai Și 34. Era armeană socoteşte anii , catolicis i i i în Tavi 'si 

nod pentre otularee  alengatolie i mul lor Moise Il întruni în 'Cavin un'si- 
4) Letopiseţe 12, 207,
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Pentru ca membrii breslei să vină să se jăluească că breasla lor s'a stricat din cauza năvălirii Tatarilor, credem .că e prea departe ernatecul Tatarilor din 1674 supt D, Cantacu- zino, și mai degrabă. punem răscoala Tatarilor 'Nogai din 1730 supt Gr. Ghica Vodă, cindii bate, îi pune la dare de hac şi Ie ia despăgubiri de războiit 700 pungi ve bani, încheind pace cu ei pentru totdeauna. a o . Armenii din Roman s'a înstrăinat pe la 1730, stricîn- du-li-se și birul și breasla. 'Preizeci de ani ati dăinuit ei așa răzleţiţi, pănă cind 'iarăși sati aciuiat pe la casele lor şi comer- țul a început să miște. Dacă am avea la indămînă hrisoavele lor cele mai vechi am! putea preciza şi mai bine; cel mat vechiti cel'am găsit ei în pachet este din 1760 Ghenar 1 ; însă în el se zice că „viind neguţitorii armeni înaintea domniei mele ne-ati arătat cărți şi de la alţi luminaţi domni mai dena- inte pentru aşezarea birului că aii fost cu rupta la camară osăbiţi de altă ţară“. a o | 
3) Am dat mai sus lista hrisoavelor domnești ce privesc breasla neguţitorilor armeni din Roman. M. Suţu Vodă. face aluzie la cele 4 hrisoave anterioare lui, incepind .de la 1760 Ghenar 1 ; Cu totul: altfel zice Ion 'Teodor _Voevod Calimah. care și el a văzut alte „cărţi de la alți luminaţi. domni mai dinainte“ de 1760, probabil de la Ghiculești, Mavrocordaţi și 

„Racoviţești. Pentru cuprinsul acestor cărți domnești s'ar pu- tea induce din cuprinsul cărţii lut Ion Teodor Vodă de felul cum plăteai birul, cum și de alte privilegiuri ce avea: breasla. - Dar răscoala Tătarilor a spărcuit breasla şi abia în 1760 gă: 
sim că erati 21 capi de familie armeni și 14 holtej. | 

4) Inoireca privilegiilor. Ori cine avea carte de scuteală 
sait de privilegiă de la un domn acea carte de scuteală 'n'avea 
tărie de cit subt domnia voevodului, care a dat'o și se ţinea 
în samă de slujitorii statului. Chiar legenda spune astfel, cînd 
vorbește de argaţii lui Rareș, cărora le-a zis jupînul lor ajuns 
Vodă „iar acum veniţi după mine la Suceava să vă dau cărți 
de scuteală, să nu plătiţi nimic cit vot fi eii domn“. Peniru 
ca o carte de scuteală şi de privilegii să aibă tărie supt dom- 
nul următor, trebuia să fie recunoscută şi de noul domu, de 
aceia la începutul. fiecărei domnii nouă, se reinoial pri- 

"vilegiile mănăstirilor, boerilor, slujitorilor, breslelor și a 
-ori căror feţe particulare. Sinţ. sute de asemenea cărți de îno- 
ire ; și sunt foarte interesânt& motivele aduse de. noul domn 
întru întărirea privilegiului: înoit. Pe lingă unele: formule ste- 
reotipe, se vede însă în ele preocuparea practică a domniei de a mănţinea continuitatea trebilor din lăuntru, continuitatea 
așăzămintelor cu toată vremelnicia domniilor, și deci raţiu- 
nea de stat care a precumpănit în totdeauna la darea şi îno- 
irea” privilegiilor, “statul 'Romin fiind croit.pe baze aristocrate și 'de privilegii,” aa , 

M. Gr, Suţu îndreptățește astfel întărirea -și înoirea pri-



vilegiilor breslei Armenilor : „socotindu-ne ca breasla aceasta. 
cu neguţitoria care fac, aduc folos și cămăril gospod şi lo- 
cuitorilor inlesnire, la alijveriş. se cuvine după dreptate a avea 
şi acum acele privilegiuri“.. Era aice repetarea stereotipă a ra- 
fiunci oficiale, care a precumpănit la acordarea primului lor pri- 
vilegiii. loan-Teodor Vodă zice : „socotind că şi cămara gospod 
să se folosască mai mult, am făcut milă...“ Alex. C. Ipsilante 
Vodă “zice: „socotindu se ca unii ce cu neguţitoria . care iac, 
aduc folos și. căimării gospod cum. și locuitorilor înlesnire alij- 
verișului lor, cu cale şi cu dreptate li sai făcut privilegiul.“ 
A. C. Moruz Vodă zice: „socotindu-se că ca unii ce cu negu- 
țitoria ce fac aduc folos și cămării gospod și locuitorilor în- 
lesniri la alijveriș“. Tot aşa îndreptățește și Scarlat A. Cali- 
mah. Vodă, cînd zice: „socotindu-se că breasla aceasta cu ne: 
guţitoria 'care face aduce folos şi cămării -gospod și locuito- 
rilor înlesnire la alijveriș“. | i 
„- Continuitatea actelor de stat era asigurată și raţiunea a- 
cestei continuităţr o vedem întrupată. în considerentele prac- 
tice ale actului public. Elementul personal. era stratul vre- 
*melniz și schimbăcios în statul nostru în trecut ca! și astăzi 
încă ; elementul material al lucrurilor conţinea în însăşi .na- 
tura lui cuvintul stabilității sale. O. 

| 5) Birul breslei. Birul era capitaţia, cea mai veche dare 
„cunoscută în cronicari şi acte. Dar acesta cuprindea în sine „ Mumăravea contribuabililor, căci rădăcina lui. e numărul us “ture. Bir). Numărarea se făceă și la oameni pe capete. ca şi la vite; și. fie-care om numărat era diruie. Plata birului însă pentru mai multă siguranţă nu se făcea pe individ, ci şi pe grupă, pe comunitate, pe breaslă, pe rufet, cind individul nu pre- zenta fiscului destulă supralaţă socială nici garanţie legală. , Suţu. Vodă hotărășie birul cislei la 1800 ley pe an, banii visterici. Suma aceasta a variat în cursuj timpului, între ani 1760 și 1820. „In .1760 Ion Teodor Calimah. Vodă socoieşie ca breasla să plătească birul. 720 lei, de unde mai înainte birul î] “plătea 
in galbeni, 26 Ja ștert. In 1760 breasla Armenilor din Roman cuprindea 21 liude căsași și 14 liude holiei. i 1 5 li sait cam 120 de suflete. > ) i otal 83 liude Jo ad 1799. C. A. Ipsilant Vodă ridică birul breslei la 911 lei. 60 bani. In 1803 A. C. Muruz Vodă păstrează aceiași sumă pentru plata birului, dar în schimb le dă şi pe cei 4 fraţi Misirești să intre în cisla' birul Pai ui. În 1814 A. : Vodă rădică plata birului la 1500 le Se. A. Calimah a ajunge [6 Beata birt pla Ă banii vistiriei, pentru 
__ Cum ne explicăm 'noi ere făcută breslei, că 
plata birului, 
numărului de 

icăm noi această urcare? Era ea o înureu- Slei, căci în curs de 60 ani s'a întreit aproape ori creşterea" birulul stă în raport şi cu sporul ui de liude ce intrat .in breaslă ? ” „Inainte de 1760-bieasla Armenilor din Roman plătea bi. rul în galbeni. cîte 26 de galbeni la ștert. Cum erai atunci 6 :
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şferturi, plus unul al mucarerului, adică taxa înoirei ; domniei, 
breasla plătea înainte de: 1760 suma de 182 de galbeni pe an 
Acsastă taxă era oneroasă, căci în breaslă rămăsese numai 
35 birnici, şi „acestia sint cei mai slabi şi săraci” din prilej 
fiind că cel mai lruntaşi ati lipsit“. Deci în 1760 se părea o- 
neroasă breslașilor armeni plata a 5 galbeni de cap pe an 
şi Ion Teodor Vodă le pune plata birului în lei, dar” de-odată 
o socoteşie la 720 lei pe an, ceia” ce ar veni de cap. birnic 
cite 20 lei pe an. - 

Deci în mintea celor de 'atunel. plata birului de 20 lei 
pe cap era mai puţin oncroasă ca 5 galbeni, de şi galbănul 
pe atunci nu'valora mai mult ca 4 la; procurarea Lui însă 
dădea loc la şicane și greutăţi, de care breasla luge şi se crede 
uşurată să facă plata în lei, nu în galbeni. 

“Urcarea plăţii birului în lei de Aa 120 lei. pănă la 1800 

mai corespunde și urcării valorii aurului în piață şi depre: 
cierii argintului. In 1820 galbănul nu mai costa 4 lei de-ar- 
gint ca în 1760, ci 15 le, deci se împătrise în. valoare. 

Urcarea dar a dajdiel” birului corespunde nu atit spori: 
rei numărului: liudelor din breaslă, cît urcării valorii auru- 
lui și deprecierii argintului, întru cit liudele holtei nu mai 
plăteau bir, ci numai. liudele: căsaşi. 

6). Răsura era zeciuiala -la leă, ce se'lua la dajdia bi- 
rului și  ajutorinţei, Cind statul a început a plăti lefi la 
slujbaşi, mijlocul ce, l'a crezut-mai nimerit să facă faţă la a- 
ceste not sarcine bugetare a fost să arunce asupra birului și... 
a patentarilor o zeciufală, care a mers din ce în ce crescind, 
pănă ce astăzi zecimele au întrecut baza impozitului. "Cu ră- 
sura se plăieaii slujbaşii. 

Pănă la: 1760 breasla Armenilor plătea numai dajdia bi- 
rului fără răsură. Nici chiar Ion: Teodor Vodă nu le pune în 
samă răsura, ci numni taxa mucarerului. Cea întăi! pome- 
nire de răsură o găsim n hrisovul domnului Îpsilante din 
1799 şi de sigur că a trebuit să fie şi în hrisovul lui: Calimah 
Vodă din 1796, ce lipseşte în serie - | 

In. 1799 Ipsilant Vodă socotește răsura 4 parale ! de leii ; ; 
„ea crește la 5 parale de leii în 1803; creşte la 15 parale de 
leii în 1814 şi tot aşa e și în 1820. Deci și răsura sa împă- 
trit în formă. Cind leul de argint era de 4 ori mal scump, și 
răsura la leit era de 4 ori mai mică; la un iei se lua 4 pa- 
rale (1796), pentru a se lua 15 parale la 1820. 

Deci dajdia birului şi cu răsură se urca la 720 lei (1769) 
fără răsură, 1002 lei în 1799 (911 birul + Ol lei răsura) 1025 
lei în 1803 (911 birul + 114 răsura), 2062 lei în 1814 (1500 
birul + -562 răsura), 2475 lei: in „1820 (1800 birul + 675 ră- 
'sura).. ae 

1). După dreaptă cistă, M. Suţu. Vodă. dispune ca  dajdia 
birului să o plăteasca breasla riegățitorilor după dreaptă cislă. 
Plata birului în cislă era o garantare a statului stabil contra
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individului nestabil. Dacă fie care ţaran ar fi fost solvabil la 
execuţia dărilor şi ar fi fost legat de casa lui, de satul lui, de - 

„moşia lui—care nu le avea—statul n'ar-fi fost silit să recur- 
gă la forma încasării dajdiei birului în cislă, silind satul să 
asigure. plata globală 2. birului indiferent de ciţi ar fi fost 
faţă la plată. Cum însă pe atunci erati foarte. mulţi, cari dă- 
deaii bir cu fugiţii, adică dispăreaii din sat, după sistemul 
timpului fiscul făcea răspunzătoare pe obştia sutulut pentru in- 
dividul dispărut. Aici era partea jenantă u plății birului în 
cislă. Să nu se crează însă că plata birului în'cislă nu avea 
în vedere proporţionalizarea : dării cu starea birnicului. Cind 
sătenii se adunaii la cislă în faţa casei vornicului „Şi se nu» 
măraii se avea în vedere putinţa de plată și nu fie care sătean 
plătea exact aceiași sumă cu altul, ci. proporţional eu starea. 

De ce domnia primea breasla Armenilor să plăteasci bi- 
rul. după dreaptă cislă ? Inainte de 1760 breslașii armeni plă- teaui birul cu ruptura la camara gospod osăbiţi de altă ţară. Adică în. practica lucrului de atunci Armenii vupsese cu vis- teria . şi cămara gospod cit bir să plătească fie care pentru sine, sau să garanteze unul pentru altul în cislă. 

Ei erai 35 persoane; știa că fie care avea a plăti 5 galbeni pe an, fie că în cursul anului dispărea sai nu vre- unul dintre ci. Dacă ar fi plătit birul în cislă trebuia ci să garanteze la fie care şfert cel 26 galbeni, fie că erai sai nu crai 35 la număr. -. 
_: Vin 'Tatarii prin 1728; breasla Armenilor din Roman se spărcue ; „cei mal! fruntași“ ati trecut hotarul și ai rămas în tirg „cei mai slabi și săraci“. Birul continuă a-l plăti tot cu ruptura, nu în cislă, fie care partea lui aferentă, fără solida- rizare de unul pentru altul. lon Teodor Vodă le menţine tot plata cu ruptura „şi li sa așazat cu hotărirea dajdei biruluiy lor pe an. cu ruptoare la camară“, Fi continuă a da dajdia birulur cu ruptura și la 1799 „Că. ci din vecht au avut aşezare cu ruptura ” 

? 
p 

+ , f 

lui In 1803, Alex. C. Muruz Vodă schimbă felul plăţii biru- l i punin să plătească toți la an loc „ca să-și poarte birul toţ „la un loc“. Muruz Vodă a fost adus la această măsură sana, e ugămintea breslașilor armeni cari „din intimplare ai arăcit și au scăpătat în ciț suma birului ce ai daţ pănă a- Cum pe an le este cu însărcinare peste putință“. Iar ca să-l poze Și aa eul Viră a de-a sila la plata birului în cislă L Nusireşti, cari pănă atunci îsi irul cu osebit hrisov și acum erai nusi la 1 Dig ase Piru 
la ese pit hrisov Ş erai puşi la plata de bir „cu toţii 
ralu Sei, presei a fost cauza schimbăriţ felului plăţii bi- , , - ă 

i și isi 
l y 

1 Cu cei 4 Mi t Y chiaburi suma globală irului i dică Poe 
l Slobală a birului ă ă ică 
fontă ur ba după dreaptă— adică Dropor- 

In 1814 Sc. A. Calimah scutește de plata birului în cislă
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pe 2 din fraţii Misirești, pe Mihalachi și Cristea Misir, „cari 
sint așazaţi la rinduiala ruptașilor de cămară prin. osebită 
carte a domniei mele“, restul urmind a-și plăti birul, după 
dreaptă cislă. 

4). PRuptele visteriei. Toţi birnicii ce erati trecuţi nominal 
în tabelele visterică şi care plăteaii dajdia birului cu ruptura, 
adică cu invoială după putinţa birnicului, constituiaii clasa 
ruptașilor de visterie. Rupiașii erau deosebiți de ţară, căci 
visteria trecea în tabelele sale satele, nu sătenii din sat. lar vorni- 
cii satelor, saii alt fruntaș din sat trebuia să-și țină catastih 
de numărul birnicilor în cislă, el răspunzind: sameșului săi 
de ţinut Ae toată: dajdia birului, nu de plata individului. ! 

Tot ce era străin, ambulant. cu birul, imeseriaș, tirgoveţ 
neaşezat încă, întra în rupte. Şi așa erai și Armenii de la 
Roman, ruptași. Sărăcind ei aii fost transformați în cislași 
iar ruptașii ai rămas numaj: cei mai răsăriți puțin, și care 
căpătase favorul Domnului de a nu-i mai amesteca cu ţara, 
cu gloata, cum ai fost cei 2 Misirești, Mihai şi Cristea. 

"Ori ce ruptaș își avea cartea lui -domnească deosebită, 
aşa că catastihul ruptelor era nominal. Osebirea 'socială și 
economică a adus după sine și osebirea fiscală. 

9). Două vadele. M. Suţu Vodă urmind pilda inaintaşi- 
lor săi a dispus ca plata birului în cislă să se facă în două 
vadele. la sf. Gheorghe şi la sf. Dumitru. Măsura aceasta n'a 
fost de la inceput. In 1760 breasla negustorilor Armeni plă- 
tea birul în sferturi ca și ceialaltă ţară, Măsura plăţii în 
sferturi a Inat'o: întăi C. Mavrocordat ca o ușurință pentru * 
contribuabili, cari eraii mai năpăstuiţi cind urma să plă- 
tească o dare de odată integral. Desţărarea miilor de săteni 
de aceasta era pricinuită, cum şi de lipsa de control a: sume 
lor plătite şi de nestabilitatea sumelor de plată. E 

Numele de şfertuzi nu însamnă că s'aii oprit Ja patru, ci 
ele aii crescut chiar supt Mavrocordat la 6 sferturi, cum le 
şi găsim în 1760: „După rinduiala lunilor se vor urma şier- 
turile tot cîte pe 2 luni un sfert începîndu-se sfertul întătit 
de la luna lui Ghenar-Fevruare, și al doilea sfert Mart-April, 
și al treilea sfert Mai-lunie, și al patrulea sfert lulie-August, 
şi al cincilea sfert Septemvrie-Octomvrie. şi-al-șăsele sfert „No- 
emvri-Dekemvri, şi un sfert mai mult la vreme macarerului*. - 

Inbucătăţirea birului în 6 sferturi era de fapt o ușurare 
pentru birnici, căci aveati a da cei 35 liude în 1760 cite 26 
galbeni la sfert sai cite 160 lei vechi. Schimbările .aduse apoi 
în plata birului ţării s'a resfrint:și la breasla Armenilor, 
căci Ipsilânt în 1799 vedem că-l pune la plata birului în 2 
vadele (rinduri): sf. Gheorghe și sf. Dumitru. Deci buclu- 
cul celor 2 sfinţi ai bisericel ca termen de ciştiuri, de_va- 
dele, de imposesuiri de moşii, s'a început numai către sfirşi- 
tul sec. al XVIII-lea, cînd și moșiile au început a.fi maică- 
utate prin vinzarea veniturilor 'la orindatori. 

-
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: 10). Ajutorinţa, după cum şi numele o arată cra sporul de dări ce se plăieaii de ţară pentru a face faţă la plusurile de 
cheltueli neprevăzule. Multe din aceste cheltueli Je cereait 'Pur- 
cii, hanul de Caușeni și. paşalele de Hotin și Bender, Contu- 
rile lor în sama. bugetului ţării erai totdeauna paragrale 

” deschise, și cum baza birului era fixată pe sferturi cu pe- 
cetluituri pe feţele fiecăruia, birul nu se pulea urca la infi- nit, ori în cite sferturi sar fi impărţit, Birul fiind o taxă pe cap, pe.persoană, sa căulat ca să se facă faţă cheltuclilor ex- traordinare, să se scoată din dările pe profesiuni şi. întreprin- deri. Un articul imposabil era comerţul supt orice formă ; deci pe „lingă impunerea persoanei s'a impus şi averea per- soanei izvorită din ocupaţia sa.. | 
i Comercianţii fiind mai puţini şi deci avind prelenţii de a umbla mai des cu banii prin mînă, statul i-a impus pe ei ca pe lingă capitaţia ce aveati a da de om, să mai dea și q- Jutorinţa pe an pentru alte sporuri de cheltueli. „+ In. 1820 breasla Armenilor din Roman luase o desvollare destul de mare în ceia ce priveşte comerţul. Erai în breaslă următoarele categorii de negustori : 
„+ 1). bogasieri, cari aveau a plăti cite 15 lei pe an ajuto- rința ; : 

2) brașoveni, plăteati 10 lei pe an ajutorinţa ; 3) cavaţi, plăteau tot 10 lei pe an ajutorinţa ; 4) băcani, plătea cite 8 lei pe an ajulorinţa ; „. 5) vachieri, plăteaă cîte 8 lei pe an ajutorinţa ; - 6) cafengii, plăteati havactul lui Categi bașa.. . „In enumerarea acestor categoril de enmercianţi armeni noi cetim toată desvoltarea. breslei Armenilor din Roman şi creșterea „comerțului lor. Ia. 1760. Vodă Ioan Teodor Calimah nu pome- nește nimic de categoriile de comercianţi. Se vede că în urma “răscoalei Talarilor. negustorii Armeni din Roman au fusit peste holară, și ati rămas numai birnicii lără meserii și acel ce aveai oi, stupi şi mascuri. În 1799 insă săsim pe Arme- nii din Roman fiind bogasieri și crișmari (pontul 2). In 1803 „deja Armenii dip Roman iși lăţesc comerțul şi în alte ţinu- -turi unde ei aveaii bogasierii și crișmeîn număr de 7, şi anume 4 dughene la Tirgul Frumos, 2 dughene la Neamţ și 2 dughene la Bacăii. In 1814 comerțnl lor era deja ridicat ]ă 6 categorii cum îi găsim și în hrisovul lui M.. Suţu Vodă din 1520, iar „taxele erai și în 1814 tot aceleași ca și în 1820. A „Cea mai aleasă specialitate era manufactura fină, ce se - “vindea în bogasieriă, Apoi venea manufactura maj ordinară „de la Braşov—brașoveniy, apoi venea. magaziile de încălţă- minte _cazafii, apoi Yeneai bacalii şi vachievij, Fixarea taxelor de ajutorinţă varia după tirguri şi felul - Degoţului. In Roman tocmai în 1814 breasla plăteşie ajuto- rința de 19 lei la dughenile bogasierii. * In lași din contra : comercianții plătea ajutorinţa încă din 1795 şi anume 25 lej
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de dugheană cu lipscănii, 20 ler pentru braşovenii şi. blă-, năril, 15 lei pentru bogasierii; iar răsura cra de 15 parale la leii. Progresia aceasta a dărilor la ajutorință avea în vedere a- lijverișul după loc și mariă, : considerente practice în. fixarea unor «lări nouă, ca să nu pară yexatorii. La Iași era alijverișul mai mare ca la Roman şi deci și darea ajutorinţii apăsa mai grei pe negustorii din Capitală ca pe cei din provincie. | Ajutorința era de îarnă și de vară: cea de iarnă: era de fapt un sfert noii, ce se încasa de la birniei însă din alijveri- șul lor, nu de la persoana lor. Un breslaș arman: plătea bi- rul 20 lei pe an cu răsura cu tot; dacă era bogasier mai plă- tea alţi 20 ler (15 lei ajutorinţa și 5 lei răsura). . 

11). Cafegi bașă, adică primul Cafegiii al domnului, era înlesnit în veniturile lui din avactul celua de la. toţi calegiii 
din ţară, cărora domnia nu le cerea nimic la ajutorinţă. Ca- fegii fiind puţini abia-abia puteaii întreţine luxul. lui ('a- 
fegi bașa la curte. 

Viaţa de cafenea este o inovaţie turcească. Turcii ai o- 
biceiul să stea toată ziua la cafenea bind calele, gust tur- cesc, cum Ruşii ait tractirurile lor unde se hea ceaii.. Cafene- lele ai luat o desvoltare în secl. al XIX-lea, cind şi tirgurile 
aii inceput a mișca ceva cconomiceș:e și nu e lucru fără iin- 
teres să se șlie cine au fost primii calensii- în fie care tirg, 
căci azi ni se pare că totdeauna așa a lost: târguri cu ca- 
fenele ! , | IE a 

Cafegiul başa își primea venitul de [a cei de o prolesie 
cu el, domnii neluind nimic pentru sine din ajutorința ca- 
fenelelor. 

12). Crîşmele. “In 176U breasla armenilor din Roman nu 
practica crişimăria, căci Ion Teodor Vodă nu prevede niniie 
despre crișme ; şi apoi. aici negoţul de crișmărit nu. era așa 
de răspîndit, De cînd însă-a început a se vinde horilca  fa- 
bricată în ară, de atunci și crișmele ati luat o. desvoltare mai 
mare. Dreptul de a vinde vinil aveai : boerii, cari plă- 
teait visteriei o dare “globală pe pivniţă, cam 10 1 lei 
pe an, indiferent dece vindeati într'un an. Slujba aceasta o 
lăceaii piunicerii. Cu vremea domnii ati schimbat lelul dării, 
în loc s'o ia global pe pivniţă, ati luato în detaliu pe can- 

„titalea ce se desfăcea ; și măsura era butea sait polobouul (ju- 
mătate de bute). . 

Darea pe buie era mai oneroasă, dar mult mai dreaptă; 
şi vedem că unii boeri continuă dea cere favoarea de la dom- 
nie ca să plătească darea vinăriciului pe pivniţă, nu pe bute. 
Se vede însă că breslele de negustori: nai ma: putut căpăta 

„aceastii ușurare și darea vinului a rămas cea pe cantitatea 
desfăcută. Cei întăi care ai căpătat hrisoave ati fost neguţi- 
torii din Iași, şi apoi din alte tirguri. : | 

Breasla armenilor din Roman capătă privilegiuri pentru 
crişme abia supt A, C. Calimah Vodă în 1795, după care a- 

4
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poi C. A. Ipsilant: Vodă. in 1799 dispune la pontul al 3-lea că crișmele vor plăti cîte 3 lei de bute, cite 60 parale ep oboc, şi 14 parale răsură la vremea ajutorințel. h ăsura era sen rală pentru toţi negustorii, căci și breasla neguţitorii or din ași capătă pe la Calimah Vodă în 1795 aceleași privilegii ca ş i l oman. 
, , Armenii de la era: comerţ și industrie plătea ajutorinfa, ex- : plicîndu-ne prin aceasta economia dărilor vechi. că ceia co nu putea îndeplini birul „pe. capele de oameni, se a de la profesii, care .fiind mai bănoasc, deşi mai puţine, plă eaii şi o taxă mal -mare și răsura era mai încărcată ca la bir, - Acum dacă un crişmar desfăcea 10 poloboace a 50 ve- dre unul, el plătea fiscului 15, lei vechi, și cu 5 lei răsură, tocmai 20 de lei ajutorinţa pe. lingă birul tot de 20 lei, Sin- gura schimbare ce s'a adus acestei iaxe este că .a fost scutitii de răsură, adică de zăcime încă din 1814 supt Sc. A. Calimah Vodă. Pentru aceasta:și hrisovul scoate - ajutorinţa crişmelor in pont: deosebit,. întru cît reușise crişmaril—cari cel mai mulţi eraii reprezentanţii boerilor ori al breslelor—să lie uşuraţi cel pulin cu răsura la ajutorinţă, adică cu zăciuiala de 15 parale. la lei răsură, 

E , Rachiul era prevăzut la poniul 2 ul ajutorinţei dugheni- lor, și se plătea cite 8 lei.pe an de dughiana 7achierie; în ajutorinţa crişmelor intră numal vinderea vinului care a fost singurul articol mai bogat prin faptul că producătorir de vin erai cei mai mulţi și cei mai vechi, 
13) Fiind holtej. Hrisovul lui M. Gr. Suţu Vodă cuprinde "o dispoziţie, care nu: se găseşte în hrisovul lul Ioan "Teodor „. Vod6 din 1760, In pontul 4 al hrisovului se scutește de dare de bir şi de ori-ce havalele pe „lraţii, feciorii. şi calfele fiind holtei“:; Mai sculește de ori ce dări şi havalele pe desăgarit ce merg la iarmaroace, argaţii din ogradă, Păstorii de la cișle fiind mazuri ruşi“, a - Măsura aceasta. din hrisovul de la ] proape stercotipă a măsurii de la poniul Ipsilant Vodă din 1799. şi aceasta probabi Calimah Vodă din 1795, dacă socotim măsura luată cu ne- 

gusiorii din Iaşi. De la 1749. numai boerii căpătase dreptul de a avea Scutelnici în schimbul desființării vecinătăţii. In 
1760 celelalte categorii de cetăţeni nu "căpătase acest drept, căci Ion “Teodor Voqă nu-l înscrie în hrisovul luş. Breslele e- 
rai încă slabe şi nu ceruse de la domni privilegii pentru 

vedere „Căştigul ce neguștoria lor ai început 

520, e repetarea u- 
4 din hrisovul lui 

Il după hrisovul lu
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care negustor să aibă a scuti şi a apăra cite-un om străin a- 
dus de peste hotar, lăsindu-se :să fie pentru ajutorul caselor 
sale. - | aa Se - 

- După 25 de an! de traii cu privilegii, breasla armenilor - 
din Roman își înmulțește membrii el. In 1760 toți membrii 
breslei. cei 35 de inşi plăteaii dare de bir, deși erai 21 de 
liude căsași și 74 liude holtei.' Cu înmulțirea membrilor din 
breaslă, ea a căpătat de la domnie scutire pentru, toţi mem. 
brii holtei din breaslă, cum și pentru personalul -de servicii: 
ca argaţi, desăgari, păstori şi alţii. Enumerarea lor arată în- 
tinderea și dezvoltarea ce luase breasla în ocupațiile ei întru 
cit mai avea pe lingă dughenile din Roman alte 7 dugheni: 
în 3 tirguri și mai avea turme de oi, priseci cu 'stupi, her- 
ghelii de ca! și cirezi de vite. | o 

14) Iarmaroace Atingerea noastră cu Rușii ne-a adus şi 
practica și numele de iarmaroc. Sigur că. populaţia Moldovei 
avea cunoștință că în imperiul Moscovit se făceau tirguri a- 
nuale în anumite centre (lahrmarkt), unde populaţia își făcea 
schimb de .obiecte. E vestit de pildă, iarmarocul din Nijni- 
Novgorod. In step-le Rusiei iarmaroacele sunt o necesitate te. 
ritorială ; și aducerea lor la noi în ţară a început în jumăta- 
tea a 2a a sec. al XVIII-lea, mai ales după 1760. Ion Teodor: 
Vodă nu pomeneşte nimic de aceste iarmaroace, nici de scu- 
tirile desăgarilor. In 1796 Calimah Vodă și mai apoi Ipsilant 
„Vodă în 1799 aminteşte de această scutire, .care se repetă a 
proape stereolip pănă la 1820. . 

Iconomia acestui pont era următoarea : pentru comerțul 
„ambulant se încasa taxa cuvenită de deregătorul locului, unde 
se [ăcea iarmarocul. Fie-care buccengiii saii desăgar plătea ceva 
în tirgul iarmarocului, care era și venitul celor din loc. De- 
săgarii cu marfă ai bresle! Armenilor plătindu-și birul lor In 
Roman erati scutiţi de ori ce alte dări prin iarmaroace, unde 
se duceai cu martă, numai trebuiaii să dovedească cu ţidula 
diregătorilor de Roman că ei și-aii plătit dările lor Ja: locul 
de reşedinţă. . E 

In dezvoltarea iarmaroacelor stă dezvoltarea comerţului 
și a industrlei noastre, cu începere de la 1770 încoace . 

16). Câșle. Cișlele eraii odăile pentru vite, unde se adă- 
posteaii iarna. Cronicarii ne vorbesc des de 'Tatari cari veneati 
cu iepele lor la câșle (la iernatec). Cuvintul vine din tătărăs- 
cul Gyehle, Gychlâq, cartier de iarnă, de la Ayeh==iarnă. - De 
la Tatarii din Bugeac cuvîntul a trecut la Moldoveni: care 
Vaii primit şi Pai fixat: în nume de localitate, ca vestita Câșia 
de pe Elan, sat înfiinţat cătră "1580 și desfiinţat în 1864 în zi 
ce Paște, în ajunul improprietărirei ţăranilor. pm 

Și breasla Armenilor îşi avea cirezile. sale de .viie,. her- 
Sheliile de cai, turmele de oi, care erai păzite de păstori și 
le iernait la câșle.- Toţi acești păstori fiind oameni străini erait 
apăraţi de ori ce dare de bir și de alte havalele,



| 17). Mazuri Ruși. Cuvintul se aude şi astăzi în popor, 

arâtind'peargaţi, pe vacari, păstrindu-se denumirea şi astăzi la 

cri.ce boar saă. argat,-care nu mai! este de origină rus mazur 

„dar. a împrumutat meseria: mazurului rus. Cu toată estinderea 

de: înţeles ce a luat azi: cuvintul, ca şi bulgărie (grădinărie), 

ne arată .că la început meseria de boar şi păstorla vite o prac- 

iicaii străinii aduși din. Mazuria, zisă și Moscova a căror lo- 
“ cuitori. crai numiţi .: Mazoviţi, și Mazuri. Cuvintul Mazur nu 

„se :găseşte în 'ruseşte, ci, în,..leșeşte și Malorosiană, unde mai 

“însamnă și murdar, minjit, grosolan. Massovia a fost provincie 

Polonă. cu capitala  Varșovia,: care între 1135 şi 1529 a fost 
ducat, patria familiei Piastelor, de la 1566 a fost rădicat la 
gradul de Palatinat şi:era unul din cele.8 voivodate Polone. 

„+“ Mazoviţii erat dar Poloni, din. însuși inima Poloniei, căci 
Mazuria (Massovia) avea 7 obvodii: Varşovia, Stanislav, lovicca 
Rava, Lesati, Cutno și Vratavlic, și azi e o gubernie rusască 
cuprinsă între Plock, Lublin, Radum și Prusia. Cum însă Po- 
lonia a .încetat de a mai fi stat independent din 1796, J)om- 
nii Moldovii nu puteai: să mai zică-la supuşii ruși, de ori ce 
neam'ar f&. fost ci, de cit că sunt mazuri ruși, putind fi atunci 
şi: mazuri Nemţi:sati Prusaci. : - | 

In 1760 nu sc face nici'o pomeneală de acești păstori 
-mazuri ruși ; abia în 1799 lpsilant Vodă: amintește la pontul 

- 4 de mazuri ruși ; și de atunci hrisoavele repetă același lucru 
pănă la 1820. Polonii cu ducatul Masovia era încorporată la 
Rusia şi toţi: Polonii deci şi mazurii craii acum luși, nu 
muscali. 

18). Havalele. In pontul 5 M. Suţu Vodă scuteşte breasla 
Armenilor de cai de. menzil (poștă, olac), de zahere şi sala- 
hori şi ori ce alte. havalele: numai la cheltuelile tirgului Ro- 
man să dea, ajutor cite 60 bani de casă pe an, fiind scutiţia 
plăt această. taxă și pentru celelalte 7 dughent din Bacăă, 
Neamţ şi Tirgul Frumos. | | : 

eo sti măsură e-una din cele mai vechi. In 1760 Ion 
codor vodă dispune și el la pontul 3: 

tiți și apăraţi și pentru caii de olac 
hori şi alte havalele) şi pentru br 

“dude nenea pentr, raidul gospod:, Iar Ta pontul ă zic: 
lor să nu fie supăraţi . Lu tirgu uă nici la unele el sait casele 
să dea și ci cite GU guma ae veltuiala tirgului ce să face 

; $ „ANI, de, casa .pe an, iar ultu supăsure să 

5: „aşijulerea să fie scu- 
„ȘI podvozi (rahere, sala- 

aniște adică peniru finul ce 

maibă“. : —___ Caii de olac din 1760 devin cai i 
„Caii. | evin cai de. menzil, adică cai de poștă în: 1799: nodvoadele din 1760 sunt specificate in zahere, salahon î „te havalele ; iar braniștea domnească nu mai era an 1799 esvieiul acesta fiind schimbat. Șoltuzul Romanului A er în, rept: a cere pentru el serviciul. breslei, ci
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tirgul faţă cu nevoile lui încasa de la armeni cite 6) bani de casă pe an, de unde'. mai înainte, prin 1727 se lua nimai 2 bani de cosă pean.. .. . . .: a a 
= Breasla a mijlocit:că 60.de bant de casă pe an e foarte mult şi Calimah Vodă în 1795, Ipsilant Vodă în 1749, Moruz: Vodă în 1803 le scohoară la 2:);'de'bahi, ca: să-. li. ser:sue ia- răși. la 60 bant de Calimah în '1814, cum şi rămîne în 1820, 

2... Sarcina angaralelor. și a havatelelor era-mare pe :ţară,. 
ȘI, NU era același, ci varia după regiuni 'și după tirguri.  Ca- 
pitala, de pildă, purta unele havalele, satele şi tirgurile ' din 
șleahul cel mare purtaii alte havalele, cum a fost'Docolina ;sa- 
tele: şi tirgurile de:pe margină. alte. havalele. : Caii de. olac,- 
podvoadele, zaharelele eraă aceleași.. Dar iată de pildă de ce havalele scutește Calimah Vodă în'1795 . breasla neguţitorilor . 
din Iaşi, capitala ţării : „Caii . de menzil, zahare, salahori și 
alte havalele ca acestea ce vor fi pe alţi locuitori birnici at 
țării, aceştia să nu se supere, ci 'să'rămînă în pace. Oaspeţi.. 
pe la casele lor să nu se rinduiască, nici așternuturi sa a- 
rămuri să nu li scia 'la sosiri de “musafiri, aseminea și la: 
schimbarea Domnilor să nu „fie supăraţi cu ccreri. de rădvane:, 

: „7 cunoscută cotizaţia ce şi ai -impus o boerii-să clădea= 
scă casă pentru ' aghenţia . nemțască . din Iași în 1815 nu-: 
mai să „scape de havalelele: musalirilor diplormaţi ; tar Vaslu- . 
enii nu degeaba îi ridea D. Cantemir că se arălai în haine de 
cerșitori, ca doar ar scăpa de musăfiril mari în trecerea spre 
lași. 

în ţară, . 
Scutirile de.havalele ne arată care cra sistemul oficial. 

220) Desdtina - Era zăciuiala ce se lua! de fise din stupi. 
și rimălori. Practica slavonă: în cancelarie a întrodus ierme- : 
nul oficial desătină în:lac de vechiul rominesc „a lua de-a: 
zecea“, care se găseşte în vechile acte din secl. al "XVI şi XVII. - 
Sistemul de a lua. de-a .zecea a plecat de la producte, la ani- : 
male și. produsul albineloi ; și. fiscul „a imitat aice raporturile * 
dintre particulari. Proprietarul: unei moșii. în interesul de a-și 
lace, sat pe moșia lui înlesnea aşezarea oamenilor străini de A . -, - d. . . peste. holară avind a da de-a:zecea din. tot produsul lor: din. 
cimp cu țarină, din grădina cu legume, din [ineţe, din mori, - 

j| din” vad de moară, din:iazuri cu pește şi din ori ce alt venit. 
Dijma se referea la' raporturile dintre particulari, iar statul, 

6 intrupat în persoana Domnului îşi- lua de-a zecea din pro: 
dusul solului,: ca. stupi, .prisăcile: și animalele domestice. - 

BR Intre cele dintăi articule impuse la dări ai fost-stupii, cea- 
ra -și mierea; şi după obiceiul vechii ar fi trebuit să se ia. 

> din zece sțupi unul, dar se: lua din 50.-stupi unul, sati cite 
o.para de stup, după cum: se citește în acte. Intăr și în- 

cj Aăi sai încasat veniturile din: produsele legate de pămiut, : 
Gri, legume, livezi, vii ; iar din averile mișcătoare ati fost 

| puse la taxă prisăcile şi mascurii : și apol s'ati întins la cat! 

2. 

    i TAtLSSITL2A
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(cuniţa) şi vite. (văcăritul), cari .air fost mal" supuse schim- 
bărilor -politice. Desetina a fost statornică, de :aceea :aict gă= 
sim aplicate într'o foarte largă . măsură; privilegiurile de a fi 
scutiie.. Ta s i E 

„Hrisoavele, domneşti de. la 1760 la 1820. nu „dispun în a 
celași- fel asupra desatinei.; Aşa în: 1760-Jon “Teodor Vodă „dis 
pune:la pontul-2: „pentrui: desătină- de stupi:"și de sîmdtori 
pe drepte bucatele: lor ce vor: aveă să plătească .: de :zăce bu: 
cate un leis,! or i ee ai 

Cancelaria: dădea şi a stupi și:la : mascuri: “numele de: 
bucate, cum se. da la; cereale, denumire..care: e "Și azi mai'mult! 
în Muntenia; fiscul. din: vechi -imprumutind -:0 terminologie .. 

. 15 

muntenească : rânători,: mascuri, bucate etc. ...: iata Desetina- era. un coudeiii. însemnat în bugetul-ţării. Așa. : în 1763 vedem-:că' desatina vindută la Iokii :vechi a adus: "36670 galbeni sai lei 'not 71.439 lei, bani 90, -galbănul :(ughii ungurești) îmblînd în.1763 abea: un leii şi 36 parale în mo-'- nedă nouă cursul fiscului. Pe judeţe :desetina venea astfel :: 3320 Suceava, - 2700 *"Neamţul, 1940 Romanul, 2210 Bacăul: 2290 Putna, 1400 Tecuciul, 710 Covurluiul, 1870 “Tutova; 2050 Vasluiul, 220. Fălciul,: 7040 Lăpușna, Orheiu, Soroca, 2510: Cernăuţii, 3080 Hărlău şi "Dorohoiul, 1220: Cărligătura, ' 3300: Iașii, GOrGrecenii. . : i Lia ! Scutirile de la desetină 
că pe anul 1763 totalul scă 

, 

se. scădeaii din: suma globali ; aşa : e derilor la desetină a fost de 18604: lei. Socotind a 4 parale de stup iese 'că . erati : în Moldova la 1763 cam 744390 stupi şi: rimători. - | Breasla. Armenilor nu -era scăzută de la desetină. ci numat ușurată. -In 1760 plătea la- 10 stupi ori mascuri un leit ceea ce vinea 4 parale de.- stup și rîmător; In 1799 Ipsilante: 'dis- pune la pontul b; „pănă la 2000 de stupi i rimători ce vor. avea să aibă. a plăti. cîte 4 parale de stup i rîmător jar pe ce : vor avea mai mult vor da ca și alţi locuitori ax țărire, Asemi- ne dispune. şi Me y îÎ t Calimah Vodă in 1514 intinde privilegiul „aSupra tuturor stupilor şi slinilor - nu Gr Supestpra a 2000, dispoziţie care: se mănţine | şi supt 
„_ Cuvintul sfini în loe de mascuri şi rimă ăn iluenţa. rusască în. cancelarie (sfin. ras! sviniea. eat sa - introdus după 1780, nelăsîna nici o urmă în graiul sin lu- ; 

cru ce constată și Cihac în dieti ău, zi 
r i 

icţionar : zici ă a 

tut sere eustă în | ul săi, zicînd că e cu- 

şi după naționalitatea lor. trat ca dieci 
lor oliciale, 
lonisme. “Tot a
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:a Moldovei, unde era.0. populaţie ungurească şi, de uride:'s'ai 
recrutat, în: mod direct unii dieci, Tot așa ne explicăm şi. u-: 
nele rusisme ca sfiuii, care a bătut pe mascuri și șimători în: 
eondeiul unor dieci mai rusificaji, ținindu-se de moda timpului. 

„21) Ciobotarii fără” dugheaână. căpătase de lă: Scarlat Ale: 'xandru Vodă Calimah 'scutire de a plăti, vreo. dare pentrul. meșteșugul lor,. cum: plăleaii cavafii cite. 10, lei, de 'dugheană!” Se vede că în curs de'20. de ani negustorii de. /cășălărie,. a-" 
-dică de încălțăminte, aii dezioltat. în jurul „lor,. „meșteșugul: .: 
-ciobotăriei, pe atunci nefiind -imporiul “de. încălţăminte. Con- “curenţa .meșteșugului aii făcut ca unii ciobotari : să nu, poată. . 
lucra pentru patroni cavafi, ci să lucreze „pe sama lor. la ca: 
sele lor, cum ăvem astăzi cei mat mulţi ciobotari, - Cum hi: 
“soavele domnești nu spuneaii nimic de această. nouă .cațego- 
rie de meseriași, care propriii zis uu “erai cavafi,., fiscul, era. 
încurcat de cum să-l claseze; pănă ce a venit Calimâh Vodă; 
şi i-a scutit de ori ce dare, ca ajutorința şi răsura ajutorin: 
ei pentru. a-și. putea căuta -de. meșteșugul lor, i. . ii 

Felul cum se capătă această scutire arată că "industria. 
za urmat comerţului și s'a dezvoltat prin comercializarea luj., . 
„Armenii cavali aveaii pe lîngă dughenile lor și ateliere de în-. : 
călţăminie, care produceaii atila cit puteait desface:în dughe- 
nile lor .de căvălărie din Roman  saii în cele 7 dughene din: 
alte trei orașe. | A a 

„Pentru aceste ateliere, alăturate și încorporâte: la. maga- 
ziile” de căvăfărie fiscul nu încasa de cit o taxă, a ajuto- 
rinței cu răsura ei, care se însuma la 10 let ajutorinţa şi :3 
lei 30 parale 'răsura. Ciobotarii fără dughene.-neputind avea 
“chipul de desfacere al cavafilor nu puteaii fi supuși la ace-.. 
leași taxe, căci ar fi fost oneros pentru ei. Calimah :Vodă îi 

“scuteșie în 1814; iar M. Suţu Vodă le reinoește scuteala în 
- 1820. - | 

22), Darea colacului. Pentru întăiaş dată găsesc':aminlire 
fin documente de această dare a colacului, In ale-mele 17 mari 
volume de. documente inedite, în care am copiat peste 10,000 
documente, nu mi sa dat prilejul să găsesc pomenire de:g....: 
asemenea dare. 'Colacui a. jucat așa de mare rol în viaja' 
:nouslră socială și religioasă, că. și-a legat numele în.o sumă .-: 
-de vorbe cu înţăles istoric. pi m 

A trecut babacu colaci: colac peste pupăză; pe “de-asu-: 
ipra ca fuiorul popei; colacul şi luminarea. Unde mai pui 
injuriile legate de colac, cum e ltominul deprins a nu respecta 
nimic sfint ! Colacul e:mai “vechii ca pinea, căci dacă Romi - 
mul a mîncat în casa lui mălai și mămăligă, cum și astăzi 
"mănîncă, la biserică şi pentru cele sfinte a trebuit să facă co- 
lac, căci așa cere - biserica să facă ofrande din griii, nu din 
făină de mălai. ă a E 

Din practica bisericei s'a întins apoi la alte ramuri de 
-ocupaţiune ; și mirare ne prinde că tocmai Armenii să-i gă- 

ț
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sim cei dintăr din cei ce aveaii a plăti gluaba colacului.. Cu- 
rat vorba ceia: „tot Armanul plătește gloaba“. | 

* Ta 1760, breasla Armenilor din Roman, n'avea încă a- 
titea capete de vile : cai, boi, vaci, ca să-vină cazul de-a lise 
rumpe tamazlicurile și hergheliile. Abia căpătase scutire pen- 
tru branişte, adică să nu facă clacă la cosirea și stringerea fi- 
nului domnesc. După 30 de an! averea breslei a crescut și cea 
întăiii avere a lor a fosi în capete de vite, cum și în. aren- 
“dare. de moşii. Ipsilant. Vodă în 1799, ca-şi Calimah Vodă ia 
1795, ai: dispus cei dintăi asupra îndatoririlor ce urmaii pen- 
tru asemenea noii spor de avere. a 
| Ipsilante Vodă dispune la pontul 7: „pentru boil ce se 
rump cirduri de prin cirezi şi fug, cum şi cai, epe din her- 
ghelii, să. aibă a da. colacul la cine iar găsi numai ci:e 2 lei 
de cird, iară cind să -vor răzleţi, din cireadă cile un boă sati 
doi, cum :și din herghelie cite un cal, iapă, saii cile două, a- 
tunci vor da colacul cite un leii. Măsura aceasta trece şi la 
Moruz Vodă în: 1805, şi la Calimah Vodă Scarlat in 1814, ca 
s'o menţină şi Suţu Vodă în 1820. ” 
;". 'Toxa aceasta:a trebuit să fie la început plătită în na- 
tură, şi:anume în colaci. Cum însă ? Sar putea interpreta 
textul hrisovului în 2 feluri, că se plătea darea colaculul a- 
lergătorului după vite, saii că se plătea stăpinului la care. 
se găsiau vitele fugare, In cazul întăi, cum vedea cel cu ta- 
mazlicul de vile sati cu hergheliile de cai că i s'ait rumpt ci- 
teva capele de vite, punea pe cineva să alerge peste «dealuri 
şi cimpii după vitele: fugare,.in schimbul hranei .lui. Și cum. 
era mai lesne de pus un colac doi în iraista omului alersă- 
tor, de cit;un  mălaiii, pentru cel care dădea.colacul se ex- 
punea. la:o cheltuială mai mare, griul fiind mai scump de.cit 
popușoiul .saii 'meiul.. De sigur că primii. gonași Sai mulţămit 
cu darea colacului in. natură,,cum şi primii aprozi ce eraii tri- 
meși să aducă pe una din părţi la judecată înaintea divanu= 
lui, s'aii-mulțuimit;cu plata ciobotelor. ” 
i Cu vremea. nici alergătorii. după vitele fugare,. nici apro- 

"zii de la divan, nu,s au mai mulțumit, cu plata în natură, ci. 
sa transformat plata în bani, căci nici nu putea. să rupă o 
păreche „de ciobote la. un drum, nică 'alergătorul să minince 
tot colacul la o alergătură după vile ;. şi apoi ce cra să facă 
cu aliția . colaci, cite alergăluri avea de făcut, saii cu. atitea 
ciobote pentru adusul la judecată, a 

pata dă n da pie A prelinit -c Dieudud colaci la 62212 16 văi LA a la 2.lei; cum și taxa ciobotelor de la. 
i „E, platindu-se prin aceasta cheltuelile . de drum, zilele teal i punea denugă Dacă an 1798, nea de 9 gcă er O: cita = acla AdICĂ le para e cumpărai 50. ocă de pine. Or. i e. mMiricâui, să fi fost aleruătorul “după-vilele fugare, 
prefata ai nice la. un drum 50 ocă de pine; și deci a. 

crat,sa-) prelacă „colacul sin bani; cu 2 let (iind. prea. bine 
e L sa » ii
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plătit pe atunci, întru cît cumpărat în piaţă “lucruri - de la 20—30 lei ca astăzi. îi i 
In cazul al doilea, taxa colacului nu se: plătea: alergăto- 

lui, ci stăpinului locului unde se giisiai, vitele fugare; : Cina 
veneati oamenii trimeși de stăpinul vitelor.  :fugare": şi găsiaui 
vitele în tamazlicul a celui cu-moșşie, ei nu ie “puteaii 'iidica' cu 
una cu două, pină ce nu plăleai 'cheltiielile întreținerii lor. 
In loc însă să plătească finul mîncat, sait - iarba :păscută; 'cel 
cu moșia se mulțămia cu dareă colacului ai mâie, cînd era 
un cird întreg; mai sic cînd era cite un capăt donă'de' vite, 
„Să aibă a da colacul 'le cine i-ar găsi“. de.la Ipsilant : Vodă 
“devine: „să aibă a da colacul la cine 'se va găsi“ la' Suţu Vodă, 

| Ne oprim la aceasta dea doua interpretare, acesta: fiind 
înțălesul hrisoavelor de după: 1799. Acum de ce proprietarul 
moșiei, la care se găsiaii vitele fugare, își: primea plata în co- 
laci, şi de ce se numia: darea aceasta darea colacului, nu: putem 
“lega re cît prin prima explicare; adică plăta omului care a- 
“lerga 'după vitele fugare: Era consfinţirea din partea 'ocirmui- 
"rei a-dreptului: de: despăgubire ce avea să” primească cel cu 
moșia pentru slricăciunile aduse în iineţe şi imașe de: :vitele 
fugare, şi deci o:impunere indirectă ca cei, cui tamazlicurile 
să le păziască bine... cc Fă 
. De aceea Mihai Suţu -Vodă chiar și zice. colacul cheltuelii, 
“fără a-l fixa suma, în caz cind: se rupeau cite o vilă sati două 
din herghelie.: Dare colacului ; colacul cheltuelii 'a . fost forma 
“primitivă, prin care s'a stabilit principiul despăgubirilor -pen-. 
“ru stricăciunile aduse pe: moșia cuiva de citre vitele altuia. 
93). Scutiri pentru tăierea: cărei. - Zice . Alex, “Calimah 
Vodă în. hrisovul lui de înoire și întăritură.: “ „pentru! trebu- 
“ințele casălor lor slobozi să fie 'a tăia :oi şi: capre, iara vinde 

e 

“carne şi la alţi: străini sunt opriţi“. -. ::. 
: “Măsura aceasta a'luy Calimah Vodă din :1814;::0 admite 
și Suţu Vodă în : 1820, cînd dispune 'că 'membriă breslei. Ar- 
"menilor din Roman își pot tăia pentru casele .lor-o0i şi capre, 
“dar n'aii voe să vinză carne la străini. Nar fi: nimic exiraor- 
dinar în acest pont, de 'cit trecerea de care s'aii bucurat mem- 

„“brii breslei pe lingă Calimah Vodă; ca să le “sporească priti- 
legiile. .. RR i i: pa N : ii 

*Pe cit ştii, singură breaslă care s'a bucurat de -un drept 
mai general în vinderea de carne, vin şi-pine :numai pe sama 
“ei, a fost rufetul.Ocnei.-Incă din 1750, C. M.: Racoviţă Vodă 
-a dat rufetașilor şaugăi de la Ocnă, dreptul. de a viude numai 
„€ă carne, vin și pine. In: 1767; Grigore Calimah le întărește pri-: 
vilegiile.: Cum însă străinii a început-a se înmulţi 'la:Ocnă, 
“cu Armenii și Jidovii veniţi din alte părţi, rufetul sa văzut 
micșurat în veniturile sale, și atunci a făcut jaloba lă domn. 
In 1785 Domnul 1. Mavrocordat. Vodă, rînduește pricina în cer- 
“cetarea vel logofătului N. Roset, :şi Tuleiaşii arată hrisoavele 
-domnești de miluire. Pe baza acestor hrisoave, Ion Mavrocor- 

a



— 92 — 

dat le întărește privilegiul în 2 Septembrie acelaş an. (Uricar 

1, 172). A a ! , . SR 
“Conflictuil între rufet şi tirgoveţii străini nu încetează nici 

“pe urmă, căci tocmai în 1832 ministerul de Finanţe al Mol- 
dovei vine şi recunoaște privilegiul rufetului, ca adică numai 
rufetaşii să vinză carne, vin şi pine, iar străinii să se inţă- 
leagă cu rufetul. (Uricar.Il, 183). 

Ceia ce ruletul Ocnei căpătase în mare, a'izbulit să ca- 
pele breasla Armenilor din homan în mic. După 61 de ani 
de practica privilegiului la Ocne, atit venit și breslașii Armeni 
de la Roman să capete scutire pentru mumbașiri, tăind of și 
capre pentru: dinşii, dar nu şi a vinde la străini. 

Am pomenit acest privilegiu întreg al rufetului Ocnel faţă 
cu privilegiul injumătăţit al Armenilor din Roman, pentru că 
pe baza lui s'a lăurit hrisovul lui Stefăniţă Vodă din 7034 Sep: 
tembrie 20, scris în Topliceni și dat pentru Tirgoveţii de Vas- 

„> dut; de a-i leri de concurenţa armenilor, jidovilor şi grecilor 
la arenzi de crișme, arenzi de moșii şi vînzare de carne și pine. 
Autorul acestui faiș a trăit după 1832, cînd deja se ştia deu- 
nele privilegii acordate boerilor, mănăstirilor, breslelor și unor 
trguri, ! - 
_:-. Nicăiri Armenii pînă la 1814, n'aă avut privilegiul tăcrit 

” cărnii, iar dacă șaugăii de la Ocnă ai avut de la 1750, încă 
în 1832 nu era isprăvit-procesul dintre rufet și negustorii stră- 

„ini. Se mai știe apoi că inceputul orinzii crișmelor, pilăriilor 
ca şi: irunchiurile, nu se sue mai sus de secolul al NVIII-le, 

„în a doua a lui jumătate, și că dara pune pe vremea lui Sle- 
fâniţă Vodă in 1525 judecata -la divan pe tema unor asemene! 

- conflicte . de interese, e o îndrăzneală şi de fond și de formă că” limbă a acelui: grosolan fapt. Ma 
„Și zice falșul că soltuzul şi părgarii de Vaslul ar fi fost îngăduind pe străinii pripași în Vaslui; Armeni, Jidovi şi Greci, ca Ga. vinză carne, vin şi pine în potriva drepturilor date de 

să didoni Armenii i gLEniță Vodă adună divanul şi dispune 
“Bici să ţină în arendă, nicl exiaie ae nici Să cumpere moşii, 
"să vinză. Toate dis oziţiile e re at la ah, nic ne Si Carne - 4 XVIILIe. se pu ea esa uat de unii Voevozi în seci. 

iatorul că prin ace n ul Stefăniţă 1 odă în 1525, crezind 

57; v. Cronica Huşilor de Mesia sul edi” E ţ i de 'bun şi adevărat, n e alsecee, appendice, unde îl ia 

dovie i Gucci omăsurile luate de: Noevozii: romini contra Ji- 
nu-în al XVI-lea; Şi nu antena es cain Secolul al XVIII-le, 
decăţi în 'exercițarea. acestăi e pa. CEI vizat de a. fi împe- încă, din 1814 acest pri alu COMeri, ei cari tocmai căpătase 

privilegii la Roman, și-l aveait cu înţă- legere cămărit Ja Ocnă. 
Voasi ie enda moşiilor și protimisire. Măsura luată de Suţu „R0ă | pontu al jlO-lea, în privința” posesiei moșiilor cu anul
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şi a protimisirei la arendă pînă la sfintul Gheorghe, este re- produceiea textuală din cuvint în cuvint al pontului: 10 din “ „hrisovul.lui Sc. Alex. Calimah din 1814, Maiii 10. (Surete și Izvoade XVII, 520). La rindul săi și Calimah Vodă reproduce iarăşi textual pontul 8.din hrisovul lui Alex. C. Moruz Vodă din 1803, Martie 7, (idem XVII, 515). Alex. C Moruz Yodă reproduce și el textual pontul 8 din hrisovul lui C. lpsilant . 
Vodă din 1799, Septembrie 24, (idem XVII, 509). . 
| Măsura aceasta nu figurează în primul hrisov: a lui Ion - „Teodor Calimah Vodă din 1760 Ghenarie 1, ceea ce arată că 
legiuivile urbariilor asupra raporlurilor.: dintre „săteni-și stă- 
pinii de moșii s'aii făcut mai-pe urmă. 

Nu greșim cind afirmăm că dispoziţia pontului S din hri- 
sovul lui Ipsilant din 1799, a trebuit să se cuprindă şi în hri- 
sovul lui Calimah Vodă din 1796, întru cit el a fost silit: să | 
introducă în seria privilegiilor. breslei Armenilor din Roman, 
măsurile generale de : drept comun intervenite între săteni şi 
stăpinii de moșii prin legiuirea lut Suţu Vodă din 1794.. 

- Primele urbarii ni le-ai dat domnit din jumătatea a 2-a | 
a secl. al XVIII-le, şi măsurile se ţin: lanţ, fiecare dornn. cău- 
tind a îmbunătăţi măsurile legale asupra acestor raporturi | 

” stirpind abuzurile și din partea proprietarilor * de moșii” faţă 
de săteni, şi din partea. sătenilor. faţă cu stăpînii de moșii. Lip- 

” suri, de la lege ai fost și de o parte și de alta. ci 
Desfiinţindn-se vecinatul - şi transformind: pe toţi vecinii 

în cetăţeni birnici at ţării, a urmat.o schimbare mare în ra: 
porturile dintre săteni şi proprietari. De unde mal înainte ve- 
cinul lucra fără soroc stăpinului săti, acuma mulţi și-aii -uitat 
de indatorire, nelucrînd: nimic, iar unii stăpini nu sati mai 
simţit îndatoriţi a le da pămint nici ca cum de hrană. Să a- . 

- dăugăm la-aceasta nestatornicia birului, care se lua -cu asu- 
- preală de zapcii, şi ne vom explica în teză generală bejenirea 

unei mare părţi din ţară, ceea ce asilit pe C..M.. Cehan: Ra- 
coviță, Vodă să ia măsuri-pentru aducerea. bejenarilor. în țară, 
în 1756; (Uricar. 1, 193 ; Colecţia deașezeminte. lași 1857, pag; 
12; Radu Roseti. „Sătenii“, 160)... SIE 

Bejenarii in mare parte: se întorc după asigurările date 
de domn, și țara se așază. Primile întocmiri aiă:fost: se “scu= 
tesc pe G luni de la orf-ce dare; căsașul .va da -10 lei pe an 
holteii 5 lei; birul să se dea. în':4:-sferturi ;. primarul. (vorni- 
celul) şi :ajutorul săi: (vatamianil) se: scutesc de bir ; Desetină 
vor da Ja. 10 bucate (stupi sai :mascuri) un let 'ca și:: boeriă ; 
Gorştină vor da 2-parale. de “oae;; văcărit vor: da 1 leii de vită 
pe-an;: boeresc. vor: da -fie 'care casă ciie 6; potronici -pe:an în 
2 vadele: 3 potronici la sf. Ghearghe și 3 potroniti: la:sf. Du- 
Mitru... II a Da EI i 

„? .. “lar în privinţa dreptului de aşezare: “pe. moșie, hrisovul 
zice :: „Aşezarea lor. să fie pe.moșia ori a cui şi -ori unde le va 
plăcea locul să fie de trebuinţă și hrană lor și aceluia ce va
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fi :stăpin moşiei să dea dijmă obicinuită din ţarini şi din fi- 

neţe, iar din grădinele 'de pe acasă nimic-să nu.le ia, nici de 

hoeresc nimic să nu lucreze, nici cu clăci nimene să nu-i su- 

pere, atit stăpînitorii moșiilor cit: şi “diregătorii ținuturilor“. 

In 1766 lanuarie 1, Grigorie Ghica, fixează zilele de lucru 

în folosul stăpînulut moşiei la 12 pe an, din care 4 zile pri- 

mavara, 4 zile vara și 4 zile toamna. După 2 ani Grig. Cali- 

- mah.Vodă, precizază și mai bine raporturile dintre săteni şi 

stăpini în 16 ponturi de lege, (Uricarul 1V, 14), şi la pon- 

iul 16 zice cureferință la acei stăpîni carl își vor fi vindut 
venitul moșiilor cu anul: „locuitorii ce se vor alla ori pe a 
cui, moșie cu șederea, să aibă voe a-şi 'face toată trebuinţa hra- 
nei pe acea moșie, și neoprindu-se de stăpinii moşiei. De vor 
fi xîndute cu anul niscaiva moșii, iară-şi locuitorii acelei mo- 
şii să fie neopriţi despre accă ce după vreme se vor întimpla 
cumpărători acelei moşii: de a-și face toată hrana lor; și sti- 
pîinii moșiilor, cari vor avea moșii de vindut cu anul să le 
vindă cu această tocmeală, ca locuitorii acelei moșii să aibă 
voe a-și face toată hrana lor neoprindu-se despre cumpărător..." 
„__ Calimah. Vodă, recunoaște săteanului dreptul la pămint, 
chiar cînd sar fi vîndut venitul: moșiei cu-anul la arendași. 
Se începuse după 1760;să se arendeze moșiile într'o mai largă 
măsură, iar Voevozit țării luase măsură a se asigura săteni- 
lor așesaţi pe moșii, ca şi bejenarilor veniţi. după 1756, o stare 
materială mai bună, păstrindu-li-se şi faţă de arendaşii moși- 
ilor. driturile de folosinţă, ce le aveai faţă de proprietarii a- 
devăraţi.. . 

star lată un pas vădit înspre: bine pentru buna îngrijire de 
rea celor mici şi mulţi. Ocupaţia rusască dintre 1769—1774 . 

a tulbarat mersul normal -al raporturilor si în 1775 Aprilie, boerii prin: porturilor legale; și în 1779 

tinauese in- anaforaua :lor către-domnul Gr. Ghica, se 
. * e. : , ... . . . 

i precum urmează: „Dintr'aceste nesocotite pricini şi 
judecăţi se: storniaii jeluindu-se de strimbătate unii asupra al- 
ora și așa din-an'în an m ra și aşa d i: ergind această rinduială tot spre 
gădere și neindeplinind deplin adetiul ce s'aii zis că cei co sc 
de pa De ȘiL că ră stăpinir moșiilor, aii rămas pînă acum 
cei ce locuase , RARA slujbă pot să:aibă cei-cu moșiile dela 

coeboquese pe dinsele ; ci încă putem săzicem că mal multi Pa d vren că numai cit calcă și lucrează: moșiile, dar Jba lor o fac deplină ȘI precum se cade nici dijma să- 
mănăturilor o' dai după i 
1 ro pă drepiate,. ci. stringîndu- ina- inte rodurile: lor-lăsa i zele ce a Letea dijmă i ai ii pe țarină cele ce ei voia pentru dijmă, care și dicea mal. de: “ori lau p mu 

ştire stăpinul moșia (Uricar 1 133).9.5e prăpădeşte, neavind 

spre pnl M 2 1dovei merg şi mai departe cu prevederile lor 

folosinţă - pe : A escal țăranilor. După ce le “asigură dreptul de 

moșiţ Mihai Suie „Care: staii .și : faţă de arendaşil. acelor 
esempiinal Suţu “Vodă vine şi'prin hrisovul săi din 1704, 

rie 28, dispune la şontul: al 2-le cele ce urmează:



„Cind locuitorii de la vre-un sat nu le va. [i îndestulă moșia - 
:aceea unde șed, ca să are îndestul şi să-şi facă finaţ, dator să. 
fie vornicelul satului să meargă şi să arăte la ispravnicii ţinu- 
tului și ispravnicii făcînd cercetarea, de se vor încredința cum 
“că cu adevărat ci aii loc indestul pe .moşia. inde şed, de arat 
şi de finaţ, să caute .pe alte moșii, care se megieșesc și prin 
ştirea stăpinulul acelei moșii,:să le dea:o -bucată de loc de o 
parle, «cit le va fi îndestul pentru trebuinţa lor, unde să.nu 
facă stricăciune în paguba slăpînului moșiei, şi să-i -pue să-şi 
are unul lingă altul. iar nu rășchirat și să-și ia stăpînul mo- 
șiei numai dijma“. (Uricar IV, 48). ea 
- Măsura aceasta a lui M. Suţu Voevod, a fost în vigoare 
zeci de ani de-arindul și a trecut în toate actele publice, ce 
privesc asemenea raporturi. Atit Calimah Vodă in 1796 cit și 

_ A. Ipsilant Vodă din 1799 Sept. 24, cuprind -pontul acesta al 
2-le din hrisovul. lui Suţu Vodă în privilegiile ce acordă bres- 
lei Armenilor .din Roman : „Așijderea şi pentru cei cari n'ar 
fi avind. loc de-arat, de cosit pe moșiile care se allă șezători, 
nici veţi afla venilul vindut la alţii pentru neguţitorie -de nu 
să vor .pulea . învoi cu stăpinii moșiilor ca să le dea.lor-loc 
cu dejmă pentru arat, atunci. dumneavoastră diregători . ai -ţi- 
nuturilor să le găsiţi loc pe moșiile ce-se-megieșesc prin preaj- 
mă cu -dejmă și învoială să-şi facă arătură pentru .hrana lor; .. 
dindu-li-se loc. de o' parte iar nu.împrăştiaţi cu. stricăciune 
moşiei“. (Surele şi Izvoade XVII. 510). - Această -măsură e păs- 
trată de Moruzi Vodă în1803,.de. Scarlat A. Calimah Vodă în 
1814 şi. de M. Suţu .Vodă în 1820. - 

„+. Aceste drepturi ale: sătenilor pe moșiile boereşti, aii fost 

surpate de Reglementul. organic şi abrogate de legiuirile. lui 

Barbu Ştirbei, întroducînd :principiul. legal-. că ţaranul e chi- 

riaș pe pămintul, pe care sta, principiu .care trecuse și-in 

proeciul de împroprietărire votat: de adunarea legiuitoare din 
1863, dacă. n'ar fi venit lovitura de-stat de la 2: Maiii'1864. --- 

Dar pontul al 10-lea, din hrisovul.lui M. Suţu Vodă mai 
cuprinde: o măsură, care iarăși face apel:la anumite hrisoave,. 
căci zice :. „măcar. că:este dată .poroncă în ce chip.să se ur- 
meze, -pentru- pășunatul bucatelor şi pentru finul ce:se face 
pentru vite“. AI me 

„„. „Care era acea poroncă ? e 
In 1803, Februarie. 20, -boerii divanişti. îndreaptă călre - 

domn: o anaforă prin care arătaii. următoarele :.- „inştiințăm 

Inălţimei iale pentru moşiile ce se -vind.in:orîndă, că-.proti- 

misul la . cumpărare +se: dărlocuitorilor : ce şed: pe dinsele, 

însă dacă îl cere mai. înainte de -ziua- «de sf...Gheorghe, iar .: 

după irecerea. acelei zile nu li.se:dă, cum și pentru : acei: ce 

cumpără moșii pentru mai mulţi ani -şi locuitorii :îĂ. privea 

stăpînind un an sait și doi-din anii ce avea-:să stăpinească şi 

apol cerea protimisis, .din;: care 'lucru pricinuindu-se multe ju-. 

«decăţi și. pagube acelor orîndatori,-scoţindu-i din moşie fără de



vreme, în domnia Măriei sale lui Mihai Suţu Voevod S'aii ho- 
tărit ca, pentru acei ce, vor cumpăra moșii în orindă: pentru 
mai mulți ant și locuitorit ce:şed-pe dinsele vor cere _proli- 

“misiri la începutul celui dintăiii mai, inainte de ziua. slintului 
Gheorghe să |i se dea, iar trecînd ziua insemnată şi apucind 
orindatorii a înt?h.în stăpinirea moșiilor, pe urmă de şi vor 
cere locuitorii. protimisis să nu li se dea...“ (Academia Romină 
AXAIV. 33, apoi Radu Roseti; „Sătenii, pămîntul și stăpinii“, 
pag. 487). . ! | PN a ai e 

Boerii.din 1803. afirmă. că „de atunci şi pină- astăzi așa 
sa urmat după acea hotărire“, ba . găsesc că .„esle cu cale şi 
cu drept a se urma și de acum înainte“, ba în dorul și in- 
ieresul lor pentru obște cer domnului că „să li se dea proti- 
misire toţi sătenii să li se dea, iar de se vor alege numui do!'- 
trei din cel ma! cu putere ca să-l ceară, să nu li sedea nu- 
mal la doi-trei, fiind că aceia asuprese pe cel. mal săraci“. 

Cum vedem dar, anul "1794, a fost unan de bogată le- giuire agrară şi M. Suţu Vodă a avut partea să înscrie în se. 
ria urbariilor cele mai Salutare” şi democrate măsuri: agrare, cari .aii dăinuit zeci de ani în raporturile dinire sătenr şi pro- prieiari, fiind că erai izvorite din raporturile practice, dintre: cele 2 elemente. teritoriale : stăpinii și locuitorii. 
„? - - Imediat şi această măsură “practică a'-urbariului lui M. Suţu Vodă o vedem trecută în hrisoavele domnilor întărind privilegiile breslei Armenilor din Roman. A. 1. Calimah Vodă. "în. 1796 și C. Ipsilant Vodă în 1799, dispun la pontul 8 aces- tea: „Pentru. moșiile ce se țin cu anul pentru pășunatul bu- catelor şi pentru iinul ce fac pentru hrana vitelor lor măcar -"că „este dată: poroncă de: obște în.ce chip să .se urmeze, dar şi prin „hrisovul acesta poroncim ca pentru cei ce li se va că- dea protimisire la: cumpăratul veniturilor de moșii cu anu], pără la şfete Gheorghie fieşte care să aibă a-și căuta protimi-. sirea. sa :după' dreptate, iar. după-sorocul aratat nimenea să nu fie volnic a cere protimisirec, (Surete: şi Izvoade XVII, 509). n, Sar întreba cineva, de ce . Voevozii .ati trecut și în hri- sovul breslei Armenilor dispoziţiile din urbariile lui Suţu Vodă din 1794, cari priveaii numai! pe stăpini și sătenr ?: Armenii. „nu cumpărase moșii. căci nu aveai voe ; în căsătorie cu ro- mincele nu întrase, căci :craii de alt. rit, Grigorian, dar breasla: Armenilor din Roman începuse „a:şi: întinde: operaţiunile lor şi” la. moşii, luinducle în, arendă pentru păştinatul vitelor lor... .. Cum, breasla; îşi avea .acum :argaţi în ogradă, dughene în alte - a! « mariă:pe la jarmaroace, ai in- Ceput “a-și. avea caiii şi boi lor, și. deci pentru hrana lor-a se ANgciJL de fin, De aici. a venit nevoea : de a-și lua în arendă moșii.; Iar hrisovul. zice lămuriţ : spenitru:moşiile ce le. ţin cu anul pentru. .pășunatul bncatelor și pentru finul- ce fac -pen- Ara hrana vitelor - lor“,, Pentru aceste : raporturi . Domriii le: iranscriii: în. hrisoavele: lor de privilegii şi dispoziţiile de drept Comun diu urbariile lor ca să fie apăraţi faţă de săteni. . .
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Măsurile luate de Mih. Suţu “Vodă, nu craii o ciuntire a; protimisului, ci o îngrădire,a abuzului ce''sar fi făcut: cu el. Din. dreptul. 'de, preferinţă la arendarea de . moşii, „rudele şi: răzeșii îşi făceati și mijloace de şicanare, care. stricaii bunu- lui mers şi ordinei din. stat;. iar urmarea era că se depreciait moșiile şi se loviaii în_interese. Apoi pentru. o bună gospodă- Lie rurală trebue o arendă mai îndelungată! ca să nu se'irans- formeze în exploatare, ci in îmbunătăţire. Domnii, îngrădind: 
abuzul cu dreptul protimisirei, ai  desvoliat arencdășia în o- țară unde trei pătrimi. de moșii craii mănăstireșii și deci fără: sStăpini, direct să le caute și să le cultive, Arendășia izvorită. 
din împrejurările în :care se alla proprietatea mare la noi: mai de demult, dăinuește și astăzi ca o necesitate, pină cind: „adevăralul proprietar se va conținge că absenteismul săi de 
la moșie e o boală socială. şi că are datoria socială de a se: reintoarce la cullivarea moşiei sale. Dar pînă cnd? .. 95). Znstanţele judecătorești—zile de soroc: Hrisovul lut: M. Gr. Suţu nu uită să pomenească și de pricinile.de judecată 
ce s'ar fi ivit între negustorii breslei îmblînd după. negoţ prin: 
Alte părţi și între cei din lor, regulind procedura de urmat în: tratarea și judecarea lor. In loc să: lese judecata pricinei lor- 
„de negustorie la căpitanul tirgului, un -fel de poliţaiii de as-- 
lăzi, care avea privigherea bunei orindueli de tirg, saii în sama: 
vornicului de tirg, un fel, de primar de azi. . Domnii at pus 
pe neguţitorii breslei Armenilor din Roman, . direct-'supt ju- 
risdicţia ispravnicilor de judeţ, acolo unde se intimpla pricina.. 
„Probabil că măsura aceasta de asigurare. a -judecării pri- 
cinilor iscate, s'o fi luat întăiit. şi intăiă, A; I. Calimah Vodă. 
în 1796, căci în hrisovul lur C. A. Ipsilant Vodă .din 1799, la: 
pontul 7 al î, se zice: „âșijderea umblind :negustorii. brestei, 

„aceştia prin ţară pentru, alișverișul „lor, avindu, nescaiva: pri- 
„Cini cu .cineva, poruncim, domnia mea dumneavoastră. dire-: 
gători al ținuturilor să, aveţi a-1 judeca: cu dreptate, „sait ne-- 
mulțemindu-se cu judecata de acolo .cu zi de soroc: şi mărtu-- 

"rie Dumnev., să vie la divanul gospod“. -(Surete și. Izvoade: 
„VII. 509)., PN a Cai tr FR - Prima instanţă judecătorească pentru. cercetarea „pricini- 

 .nilor dintre; negustorii, Armeni „şi. cei din.loc, era: ispravnicul! 
„judeţului. El cerceta pricina, vedea de ce. parte este: dreptatea 
şi hotări, în prima istanţă „după dreptate“ nu după lege. - 

__. Gereetarea la „faţa locului. era „Ioarte. des. praclicată în 
„vechi. . Se. făcea, de ori.cine. era rinduit de domn, ; de,isprav- 
nic, din boerii divanului, din boeril ori. mazilii jinuiului, şi 
nu arare ori luaii parte;și Episcopii „mail ales la ;:hotărnicil.- 

„Toţi, acești. boeri, erai. pentru, impricinaţi şi prima instanță 
judecătoreascii.. Toţi, piuteaii să hotărască. după dreptate, (po 
Prada i e 

j "+ In caz 'de, nemulţemire a vre uneia din: părţi, .boerul rin-. i pi i a CAZ (e nemulţemare : : idea -si-cu zi „„duit trebuia să, ded mărturie la mina cui, i.se cădea și: cu ?
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de soroc să i trimeată la divanul domnesc. Divanul era a doua 

şi ultima 'instanță. : Divanul putea dispune un supliment de 

cercetare :saii nu .și hotărirea dată de el era definitivă. 
„Cu zi de: soroct, era. expresia ' oficială întrebuințată în 

cancelaria tinipului.:Soroc e un: cuvint slav, luat de la Slavii 

de Nord și însamnă 40; -iar Slavir 'de:Nord Lai luat de la 

Grecii Bizantini: „tessaraconta“. "Termenul sau vadeauu de 40 

de zil2, sorocul a avut mai întăiii un înțăles religios, și numal 

pe calea religioasă a răsbătut de la Bizantini la Ruși. Postul 

cel mare e de 40 de' zile (păreasemil=guadragessima) ; molit- 

fele de 40 zile, sărăcustele saă sărindarele de 40 zile și altele. 

De la practica .bisericească s'a trecut Ja: cea juridică, nu atit 

pentru a se arăta exact termenul de 40 zile, căci soroacele ju- 

decăţilor erai 'de 2 săptămini după obiceiul ţării, și se putea 

întinde pină la:6 săptămîni. (Surele și Izvoade, lași V, 125).- 

. Cancelaria veche a cunoscut cuvintul zi (za, zuă) drept 

Aermen, vadea,' sait soroc de judecată; Mai toate actele din 

secolul al: XVI-le și al XVII-le, sint pline de acest iermen ju- 

ridic. Se zicea:.. la zi“, „a pus zi“, „a datzi“, „să le puizi“, 
să -le dai zi“. „şi-au pus zi”, „a fost la zi“, „an luat zi“ etc, 

„3 Dacă părţile erau faţă își luati! ele zi, allfel ispravnicul 

de. dădea zi sati le punea zi. De multe ori fixarea zilei se făcea, 
“cu carte în 'regulă; de aceea cetim „carte de zi (list za du), 
sai Nîtiedezi. . - 

Fixarea' zilei de termen era lasată dar la-apreciarea bo- 
-eruluii ce-judeca în' prima instanţă. Chiar cărţile domnești spun 

* aceasta, cînd în instrucţiile ce'se dădeaii boerilor rinduiţi cu 
priima cercetare şi hotărire le spunea „și cu zi 'de soroc să-i 
vinduiţi să- vină la divan“.:: -. pr. , 

„>. Sistemul'acesta nu era praclic în : sine, căci se încărca 
divanul cu prea niulte lucrări înti”'o anumilă zi, ceea. ce silea 
pe părţi să aştepte: Nu sînt rare 'cazurile' în care cetirh cum 
la zi a “lipsit una din părţi, care chiar dacă la na d TI, era în preajma 
divanului nu voia să se prezinte. Succesiunea cărţilor de zi la 
şedinţă, dădea loc la mult arbitrar şi hatir, atit: din partea: 
aprozilor de divan, cit şi din a părţilor prigonitoare. Amînă- 
rile -eraii foarte dese și ţermenele“dâte destul de lungi. Părţile 
“stăteau cu săptămînile şi' cu lunile așteptindu-și r'ndul şi di- 
vanul, nu: le cercela pricina; De aici, a urmat unele inovări în 
“materie de. procedură, schimbindu-se, sistemul în fixarea zilei 
î „sarac divanul fixindu-şi 'zilele de 'soroe, nu instanțele in- 

N „Incetul cu încetui expresia „la zi n'a fost suficientă'-să 
“arăte în mod precis ideia de termen și cancelaria munteneâscă 
“mal. ales a adăugat sinonimul „la:soroc: scriind '.la zi şi la soroc“,, „cînd a fost la zi şi la soroc“, întărind și precizînd 
mal bine prin acești 2 termeni ideia de Vadeauă, de jtermen 
e ee ă“. (vezi Surete şi Izvoade VI, 69, 87, 89, 131,
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Secolul al XVIiIle a schimbat pleonasmul „la zi şi la: 
soroc* în determinativul „la zi de saroc“, cum'rămîne apoi 

și în secolul al XIX-le. Nici, odată expresia juridică, soroc, ză: 
de-soroc, la zi de soroc, n'a aratat curat termenul. de-40-de 
zile, ca la cele bisericești. De la sorocul de 2 săptămini, după 

obicei, pină la sorocul de 6 luni al. sobornicescului hrisov 
in materie de vinzări.și protimisiri, e alila gradare, că numai 
ideia de 40 nu se cuprinde în trinsul, . : 

  

loan Sandu Sturza Voevod cătră O. Qonacht 
  

In 1 lulie 1822 loan Sandu Sturza Voevod a fost înves- 

tit cu domnia de cătră Măria Sa Sultanul. Imprejurările în care 

a propus această domnie, alegerea în persoana vornicului 10- 

miţă Sturza, toate aceste sint cunoscute în Istorie ca un îri- 

umf al boerimel de clasa a Il-a, față cu personalitatea: lut: 'P. 
Balş, baş boer. : - . a 

| In sara de 30 Lunie, loniţă Sturza se puse să. serie lui. 

C. Conachi, pentru a-l, face toate pregătirile de primire ca: 

domn, eșindu-t ţara înainte la Focșani. Serisoarea a lăsato ne-: 

isprăvită şi cu alt condei. și cu altă. cerneală “a “îmeheiat'o .a: 

doua zi 1 Iulie, cind a și expediat-o culipean domnesc în țară. 

Pentru cunoașterea amiănuntelor - încoronării unul domn. 

cum şi asupra “pregătirilor pentru alaiul “noilor domnl,daii în în- 

tregime această. scrisoare, serisă și subserisă de însuşi 10 luu 

Sturza Voevod, prima luă scrisoare ca Domn al Moldovei. Ori-: 

ginalul se păstrează în Arhiva de la Stinca, între hirtiile: Co-: 

năchești. ” i a RE 

Părintește 

Slavă lut Dumnezeii celul ce-I necuprins de mintea de om. 

" judecă și rindueşte chibzuind cele ce cu înţelepciune se hotă-: 

riște miluindu-mă şi pe mine cu domnia Moldovet, unde amu 

hale visternie pe nepotul” mieu . “Petrachi Sturza, «carele. dar. 

iaste și.mal mult dator de cit toţi alţii a îmbrăţoșa trebile ţă- 

ril şi a domniei eu toată virtute și iubirea de cinste, fiind de: 

laudă că ait privit ochiul. cel milostiv asupra. Evghenisilor și, 

asupra Sturzeştilor și dar hai ca cînd vor veni socotelile xiste- 

riel adică izvod de toţi banir ce. aii . intrat în . mina. Caimaca- 

mului oră din care sumile și unde saii dat atita din rusumaturi,. 

din răsari, din rubielă de tot omul fără bir, de toate celelalte, 

trepte. și de la seutelnici, breslași și slugi cum și „din sare . 

dată asupra treptelor cum. șe acelelalte sin cum. și banii de. 

la Cananăii Iaucul de pe toată pinea cu toate că. Caiimacamul ; 

vrea Să oprească a treia parte supt cuvinte netemeinice, Carl. 

pank să-I faci toţi zaplu avindu a întra în cheltuelile piimintești 

ilindu cu împlinirea sanilor birului fără însă să facă, silnice. 

chip:ui, ee seriindu-se țeărţile cătră ispravniel să le. dai. a înţă-. -
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lege” chipurile. blindeţilor și nevoe în care. ne „alim „cu a si 
desface: ridicarea oștilor” eu venire me: acolo, sărguindu-te îi 
toate” cu folosul 'visterier: nu însă “cu cereri „osebite din partea 

i pi ” „4 RR lea, - d - „. : Domniel.. RO eg „Cele pentru oștilă“ de acolo se Yor chibzii precum “se va 
putea. i RI e In Mitropolie nu să va jutea ca să se dea pentru că ext; 
calabalicul lui Stefănachi şi dar vel face stire rinduind pe 
fiul mieii Neculai spre a-mi găti easăle în cele ce săde Vlădica 
«de Roman să-va muta: în :odăile de-jos. ule: Mitropolier-=Vlădieut «e Român, unde sintu și casăle dumisale aproape cu cure se 
împlineşte trebuinţa păr 'ce se vor ridiea oștile împărătești. cind 
grijindu:se Curtea “mă voiii muta acolo. , .. o | 

Să pui numai: de -cit să-mi “facă șlicul de, samur după rîn- Aluialiă: domneăscii ntiniăt :de largu' după Șlicul vechiii care fii. să mi-l trimeţi cu Gheorghe la. Seliște  ce,um acasă în mina! copiilor | | Se „Să pornești pe Necula! fiul mieii cu menzilu la Săucești ca să-mi pie şi să-nil toemaseiă carăta de drum .și să o por- nească cu om' înadins de af caseY întra ărul samă carăta cu si o aducă 'la Focșani, unde să stea la samâșul  Neculat Tuduri' pină va veni și celalalt. calabalie trimes pentru venirea mea. Să 'se trmeată trei care mociănești pentru venirea mea pornindu-le stărostia Putnel. Ni | 
De la Putna. fiul miei Gheorghi cu un logofiit al doile să-și ee doi treY 'dieci de divan și să vie cu carăta și celelalte. ealabalicuni la satu Calarașii din ţara “Muntenească, unde să: stea pără ce voiii veni şi eii. Dieţii vor sta la Focşani, iar. Gheorghe va veni la Calarași.. | E o Am auzitu că chir Andref-Pavlu: au luat în banii ce u- vea a lui de la Mihu VL. Suţul tacimul de edecuri - totu, că- ruia înidată săi serii și de va fi cu adevăratu că-le are atit ta. - cimurile de cai cit ș: alte lucruri căzute domniei, de iznoavă - să-i scrii, să le trimeată tot tacimul și cu mulțămită i-oiu plăti, înştiinţindu-mă cu cit se va putea mal în grubă deeste sai ba, dar îndată .cu un lipean să-mi serii, că nefiind acolo să se facă de uice neapirat. 
Să-mi opintești 200000 les la Călăraș ori care chip să va putea... , | Postile să se ia din purtarea de grijă a lui Pomir. să-l apuci, -rinduind pe fiul meti Neculai să-i ia sama ce sa luat.pe afară fără ştirea boerilor, poate mului, de caii ce eru pe la postă şi care sait m din care ai şi făcut Pomir din posta din Focș hamuri, alte tacimurt ale postei şi de sau lu vile care are să mai ei. 
Cum și pentru socoteala vînzării moșiilor se 'facă catagrafie precum sati vindut. fieştee vet făcindu-se catagrafie ; si 

i cu împrumautare cu 

pe care 
] de ceia . 

și a Caimaca- 
al dat pe urmă, : 

ani șase telegani, 
at surugil hacu- 

mănăstirești să . f are moşie. şi aca- se Drecum saii împăciuit - de” cătră
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cumpărători de pe la locuitori, căci ort cite și ori cum vor fi 
asemenea bani toți aii să se dea în cheltuelile obștel. . 

Lut Moșcu doftorul să nu-i se mal dea un ban leafiă și tain 
și casă, de cit dacă va vrea să fie doftor numay : curente, iar 
nu al patriel. - 

Pomir să-l iconomisești să nu lipsaseă de acolo. 
Am pus și pe vornic Teodor Balș baş caimacam dimpreună 

cu dumneata ca să nu facă vorbă, şi dar cu unire politicoasă 
stai singur săvirşitor îndlemnînd pe toţi la cele ce trebuinţa va 
cere - ca (impreună să se facă toate fără însă să lase de astăzi 
pe miine. . | 

Să socotești pe cine să rinduim capuchihailă la 'Parigrad ; 
chemind pe Bosiecești să le zici de venire aici la 'Parigrad ca: 
să se pue la cale pentru ale casei lor. şi ecareturi. și venituri, 
pentru că ştie turcește și a și mal fost la Țarigrad; înștiințin- 
du-mă și de străinii și mișcările ale împrejuratelor meziesi;: 

Grecii duhuri volintirești să nu cumva să mai treacă ho- 
tevul și acei care ar fi trecut pănă acum să se urmeze cu. toată 
scumpătatea cercetare să nu cumua să rămte vreunul mecercetat! 
și nesiguripsil. - | a 

Pină aici a fost scrisă scrisoarea în noaptea de 30 Iunie, pe cele 2 
îețe alo unei coli de hirtie lungăreaţă. Restul s'a scris a 2-a zi, 1'Iulie 
1522, cu altă cerneală şi după învestitura sa de la Palat, care a avut loc 
la ceasurile 5 din zi (iar după ceasul European la 11 dimineaţa). Pa 

-— Pentru trimesul carătei să se facă poroncă isprăvniciei 
Bacăului să dei slujitor! de al ținutului și caii trebuinşiogi e: 
să o ducă la Focșani,*de unde cu habituri de-a postelor și cal. 
de postă să vie la Călărași de la Munteni. De 

Trimetemi mahmendanil pe nepotul Neculai Costandachi. 
„Astăzi Iulie 1 la cinci ceasuri din zi m'a rînduit domn. 
Arată preosfinţitului - de Huși ca după datorie să se tacă 

mulțămirile cătră înduratul Dumnezeii și rugile ce toți patrio- 
ţi! sa le şi împlinească cătră milostivirea sa. îi Na 

Șlicul de samur să fie din cei mal buni samuit și bine 
făcut cu îndoite pelicele pe din lăuntru ca să poată lupta la 
sudori după căldurile ce sint. . 

Jo Ioan. Sturza Voevod. . „1899, Tulie1. 
Să săruţi.pe nepoţii din partea noastră şi pe copiil Mariel 

Rișeanului. Marghioliţei Jorăt și Nastasiicăt din partea noastră 
„ căzutele cercetări și hlagosloviri, | 

Luind răspuns de la -giupînul Andre! Pavlu că mare toate : 
“tacîmurile, adicii ciohodari, baş ciohodari, ihciohodari, precum 
duliimi, ciacșit, cibote galbene, burate și paftale să pui să se | 
facă de hasu ulbă, dulămile ș: ciobote și celelalte să se gă- 
teaseă toate după condică seriindu-mi. ca cari acolo nu se vor 
putea face să se facă de aice. 

(Din „Surete şi Izvoade“ Vol. I, pag. 216) 
“Colecţie de -manuscripte în 17 mari--volum 
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