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De i PREFAȚA. 
o 

Consecucnt sarcinei ce ?ml am. impus dea publica treptat le- 

gile vechi şi nuoi, ast- fel ca ac6stă - Colecţiunc să lormeze Bibli- 

otheca de legislațiune veche şi nuoă a Ţerei, presint publicului 

„acest Volum III în aceleași condițiuni ca volumele | şi II apărute ; 

- muol: 

“ospicielor Sf. Spiridon" din Tai —cele emanate de la Ministerial 
a 

deja: 

Lucrarea. fiind colosală şi cheltuclile însemnate, am a divisat 

volumul III în două părți: SE 

Partea | a acestui. volum IU, conţine din legile vechi : Pra 

vila lui Vasile Lupu, Pravila de la Govora, Pravila hi Mateii Ba- 

sarab şi Legile “turce ale proprielciței din Dobrogea. Iar din legile |, 

Ale : Eforiei spitalelor civile. din Bucurescă, — ale . Epitropici 

de exlerne, — şi cele administr ative, judeţiane ş si comunale. . 

-Pawtea IL, care este sub presă, conţine legile: judiciare, finan- 

- ciare, militare, culte, instrucţiune, agricultură, comercii, lucrări 

publice, căi ferate, “telegraf și “postă, penilenciare, medicale, elc.. 

-Astifel . se completeză volumul UL cu legluirile: promulgate Mă 

până la. finele anului 1885. 

'Trimiterile și notițele necesarii sunt trecule, în acest volum ca 

şi în cele două volume precedente. 

La „finele. Părţei II a volumului III se va face "două table de: 

materil a legluirilor, una pe specii, şi alta alfabetică, întocmal ca 

cele trecule. la finele volumului! N a acestei Colecțiuni. . | 

IM mujoroan: .
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CARTE ROMĂNIISCĂ _ 
DE ÎNVĂȚĂTURĂ DE: LA | 

PRAVILELE IMPARATESTI 
ȘI DE DA ALE GIUDEȚE : 

“CU ZISA ȘI. CU. TOATĂ CHEL: UELA A LUI 

VASILIE YORYODUL | 

Domus, FĂRĂT MOLDOVEI. 

* 

DEN MULTE SCRIPTURI TĂLMĂCITĂ 

DEN LIMBA. ILENE SCĂ PRE LIMBA ROMĂNESCĂ- 

ÎN TIPARUL, „DOMSESO SAU mPAnIe ÎN MĂNĂSTIREA ! Ă Tea SVETIrELE. ÎN Iaşi 

DE LA HRISTOS. 1646. . 

 



         

  

   Au CĂI . 

STIHURI ÎN STEMA DOMNIEI MOLDOVEI . - 
„„. Deşi vezi cănd-ra senm grbenie,- 

* “Ba mute mări ceinl să arată puternic, 
„Că puternicul puterea închiputste; 
8? slăcitul podcalal sehizmiste.- S 

Cap de Vuăr si In domni 'moldorinesti 
Ca putereu ' acri -hicri să 0 socotesti ; o 
De unde mari Domni spre laudă si-au fticut cale 
De-acolo-si Vasile od au inceput lucrurile sale, Cu învățături ce în țara sa temeciui aste, Ă Armuritor nume pe lume şie. zideşte,



"COTĂ CEIA CE să CRE ŞITIN Ă PRAVOSLAYNICĂ. 

„Ce VA CETI CA SĂ INTELEG 

Cum isvoresc şi es tâte apele den mare şi 
“înpărtindusă să răşchiră pren tote vinele pă- 
măntului de adâpă tot pămăntul, aşa într'a- 
cesta chip şi svintele scripturi isvorăxe şi es 
dentru înţilepciunea Dumnezăirel .şi alte tâte 
învăţăturele cele bune; drept accia iarăși 
cum vedem pre toți înțălepţii şi puternici! lu- 
mei cu mare osrădie şi nevoință.. şi cu multă 

" eheltueală cearcă şi sapă pământul și meşter- 
guguesc de găsăsc de acele vine de isvor de 
apă, şi daca le găsesc bucurânduse, forte is- 
cusit cu mare meşterşug silese de scot acele 
izvâre pănă în fata pămăntulut pentru binele 
şi repausul a mulți, ce lăcuesc pre acel loc, 
așa iaste şi isvorul svintelor scripturi. Mulţi 
întelepii ş şi puternici înpărati cu imultă rugă şi 
novoinţă şi cu mare osrădie:s'au cumpatat tdeu 

__cercat pănă s'au spodohbit de au găsit isvorul 
vieţel cel nescăzut, ce să dice svănta scriptură, 
şi cu multă dragoste şi bucurie lumii l-au a- 
rătat pentru binele şi folosul 'a mulţi, dup'a- 
ceia pre umna 'lor cu bună învățătură ca o 
moşie tuturor înpreună le-au lăsat și nai vră- 
tos celor lipsiţi şi insătaţi de învăţătură ; pen- 
tru că cum nu pote nine a lăcui în acestă 
lame fără de apă. aşa nu pote fi nici. fără în-! 
vățătură ; cum dice “Isaiea prorocul : zavistia,! 
cuprinde pre Gmenil cel neîny ățaţi. Drept aceia, 
şi a] nostru prea luminat întru cieștinătate şi 

  

direptîntr u credință I6n Vasilie Voevoda Dom- 
nul şi biruitorul ţăret Moldovel, urmând urma 
celor buni şi înţăleptI domnt, socotind nepu- 
tinţa şi slăbăciunea, acestul loc şi înpuţinarea 
isvorelor svintelor scripturi și “altor învăţă- 
tură, şi cunoscănd. nevoia ce va veni şi scă- 
derea asupra. Gmenilor ce vor fi locuitori în 
țara Moldovei fiind fără învăţătură vor fi dea-" 
pururea însătați și lipsiţi ca şi cum are fi în- 
bun loc săcetos fără de apă, şi mal vrătos 
vE&zind nedreptăţile şi asuprâlele mișeilor cal- . 
rele fac ce'i neînvăţaţi şi ne "'nțălegători dire- 
pătoril şi giudețele de pre la tote scaunele 
Moldovei, drept aceia cu. multă osrădie s'au 
nevoit Mărica-S a deu „cercat .pre multe ţări 
pănă l-au indreptat D-zeu dâu găsit omen! ca 
aceia dascăli şi filosofi deu scos den cărţi e- 
lineşti şi lătineşti tote tocmâlele câle bune şi 
giudețele celor buni creştini și svinți înpă- 
raţi, carele ca o lumină luminează şi arată 
tot lucrul celor întunecaţi şi proşti şi no'nvă- . 
țaţi ca să cunâscă strâmbătatea tuturor şi să. 
giudece pre direptate, carele să chiamă acum 
pravilele înpărătesti; acestea înțelepciunt şi 
acestea învăţătual ne-au dat şi ne-au lăsat 
no6 'tuturor rodului romănesc ca să ne fie 
n06 deapururea isvor de vieața, în veci ne- : 
scăzut şi nesfrășit. 

După tocmeala și nevoinţa Mărier-Sale Domnului, datu-s'aii învățătură şi mie unui mai mic şi nice deo 
treabă a Măriei-Sale rob, Evstratie biv-iozofet, de am scos aciaste pravile şi le-am tălmăcit den scrisore gre- 
«cească pre limba Românească ca să potă înțeldee i 

PRAYILE 

- TOCAIITE ALEASE SCOASE PENTRU ruţt vcnăroari păs ASTULUĂ, ANUME : PENTRU. | 

PLUGARĂ, PENTRU LUCRĂTORII VIEL.Ot, PENTRU NĂNȚI ŞI PENTRU PĂSTORI, ARATĂND 

" ÎNPREUNĂ TUTUROR GIUDEŢUL ȘI .CERTAREA CE LI SĂ VA DA FIE! şi CĂRUEA 

- DUPĂ DEALA SA, CARIĂ VOR ÎNBLA CU NEDIREPTATE : 

” Pentru plugari 

za, Pricina dentăi. 

"a. Cadesă a tot plugariul să'şi are și să Pi 
„Aucreze pămăntul .cu direptate, i iară să. nu 

cumva îndrăznescă a eşi den hotarul stu să——.- 
apuce hotarul de-apropelur'său. 

Y. De va ceşi ncştine derf hotarul său şi va , 
micşura hotarul vecin său, de va face a- | 
cesta la vremea plugul cându! ŞI ară pămân- 
tul, să'șI peardă lucrul ii osteneala ce va fi
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făcut acolo; iară de va fi schimbat hotarul 
cânduşau sămănat sămănța atunce să'și 

* piarză şi sămănţa, şi arătură şi totă r6da ce 
va face acel pămănt ce au sămănat pre loc 
străin, pentru căce au călcat hotarul altuia. 

sg. Or! cine den plugari de va intra în pă- 
măntul altuia del va ara sau'] va şi samana 
și nu va fi întrebat pre stăpănul pămăntului, 
dăm învăţătură ca să nu ia nemică dentra- 
cel pămănt nice pentru munca lu! nice pen- 
tru arătură nice den roda ce va face, şi ne- 
cum altă ce nice sămănta ce au aruncat aco- 
lea nice acta ca să nu aibă voe să o ia. 

d. De să vor tocmi doi plugari ca să'şi 
schimbe pămănturile mainte de vrâmea să- 
mănăturel, și după aceia unul den dănșii 'va 
"vrea să întârcă, de va fi apucat cela-l-alt să 
fie sămănat pămăntul nu vor putea întârce, 
iară de nu va fi samanat nici unul pot să 
strice acea tocmală; iară de să va prileji cela 
ce va să strice tocmală, să nu fie arat şi 
cela-l-ali va fi arat atunce ca să are şi cela 
şi dacă va”ara să întorcă să'și ia cine'și pă- 
măntul şi să fie o tocmală stricată, 

€. De să vor tocmi doi plugari să schimbe 
nişte pămănturi, veri nouă. veri vechi. şi de 
să va afla unul den dănşii să fie luat mal mic 
pămănt şi mai prost, acolea să să socotâscă 
săi mal dea și dentr'alt pămănt să fie tocma, 
iară de li va fi fost tocmala aşa precum va 
fi să nu mal dea nemică. . 

Se. (1). De să vor tocmi dor plugari să schimbe 
niscare pămănturi denaintea a do! sau a trei 

".. marturi şi tocmala lor s'au grăit să fie stătă- 
tre, acea tocinală ca să stea întreagă şi ade- 
vărată şi neclătită. . 

7, Un plugar 6re carele de să va prilej să 
aibă a să părâ cu cineva pentru vre un pă- 
mănt sămănat și nuși va întreba întâiu la 
giudeţ să vază cumul va merge legea, ce va 
merge la pământ fără ştirea celuia ce Pau să- 
mănat şi fără ştirea giudeţului locului aceluia 
şi să va, apuca de va săcera, acesta macar de 
i Sare şi veni să fie a lui pre direptate iară 
ca să nu i să dea nemică, iară de va fi şi pă- 
răt la giudeţ şi de! va fi făcut giudeţul carte 
să ţie el, dacă să va afla cau părât pre strămb 
şi mau avut cl trâbă, acesta den râda ce va fi 
străns să întorcă înapol de doă ori pre cât va 
fi luat. - | 

- „ne Orl cine să va afla cau tăiat pădure, 
„ sau au săpat de au făcut laz pre locul altuia, 

și mal apoi de'l va: fi lucrat saulrva fi sama- 
nat, dâm învăţătură ca să nu ia nemică den- 
tacea rodă. 
- î.(2). Desă va fi prilejit nescur să'şi împarță 
vre un lucru său; vre un; loc îndesine, cumu 

* (1) Acestă literă are suactul luf + 

virgule A. j . 

p 
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€ și forma literei «, (2) Acestă literă se citeşte ca Jt și are forma litere! O tăiată în 

s'are zice să sape sau să cosască undeva sau: 
alt lucru ceva să facă la vre un loc undeva, 
acestia să fie volnici să strice acea tocmală. 
şi acea împărtelă. „2 | 

i, Doă sate de vor avea svadă pentru hota-- 
rul sau pentru pămănturi, acolo să socotească' 
giudeţele să facă direptate să 'dea acel loc: 
pentru carele să pricesc, acesta să'] dea celora 
ce să va afla că l-au ținut mai multă vreme, 
alegănd cănd va fi hotar bătrăn, ținerea cea 
veche aceia biruiaşte, cumu s'are zice cum să 
va afla cau ținut cel den veci aşa să ră- 
măe neclătit. . a 

ai. De va lua neştine vre un pămănt de la. 
vre un om sarac ca să'l are şi să vor fi tocmit: 
să le fie înparte, această tocmală să stea pre: 
loc, eară de să vor fi tocmit să'] şi simene să. 
fie toemala adevărat. : 

vi, De să va tocmi vre un lucrător şi de va: 
lua asupra sa să lucreze o vie şi va lua şi a- 
răvonă de ia stăpăn şi va începe a lucra şi 
după aceia să va căi ce au făcut şi o va pă- 
răsi dealucrarea,. dăm învăţătură 'unul ca a-. 
cesta să plătească -stăpănului căt va fi fost 
prețul. viel şi viea tot să fie. a stăpănu-său 
cumu'l şau fost | . 

gi. De să va apuca neştine de vre un laz: 
strein:părăsit, să fie spinos şi plin de pădure, 
de vreme ce să va afla că iaste altul lucrător: 
pentru truda ce va fi pus acolo de!l va fi cu-. 
răţit trei ani să să hrănâscă cu râda lui, iară: - 
âcil să fie iară'și a stăpănului ce au fost mat 
de mult. 2. . „ 

di. Un om Gre cine: dacă va sărăci şi va 
slăbi de nu va ma! putea să'și lucreze vica: 
sau curăţitura sau altă ocină ce va avea sau 
cănd va îugi de să va înstrăina, atunce acea: 
ocină să fie pre sama domniei sau a stăpănu- . 
lui a cut va fi locul, acestica să ocrămască. 
şi să ia roda ce va fi, iară desă va întârcea- 
cel om şi va veni la locu'și, ca să nu aibă nime 
treabă cu ocinele lu! nice să” cce alta nemică,. : 
ce să fie în pace. 

"ci. Ţaranul dacă va fugi den sat și vor- 
rămănea pămănturile sau viele sau curătu- 
rile. ceia, ce să vor hrăni dentr'acele aceia ca. 
să albă al plăti dajdea şi tote preutăţile căte's: 
prespre an cum au fost plătind şi cl cănd au.. 
fost de faţă, iară de nu vor vrea să plătescă. . 
pre căt vor lua ei dentr'acelui fugit de doă 
ori pre.căt au luat să dea giudețului. 

si, Ceia ce.vor lua ocine pentru datorii şi 
mal vrătos pentru camătă de vrâme ce să va. 
arată cau măncat râda dentr'acea ocină, mat 
mult de 7 al, atunce ca să socotescă 
tot venitul ce va fi 

jos cu o linie mărginită în lature cu donă. 

giudeţut . 
fost dentr'acea ocină, decl. .
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giumătate den tot să numere și să facă să fie 
capete să să ioșoreze den datorie. 

zi, Mărgănd neştine pre un drum va afla 
vre un dobitoc, de va fi undeva vatamat sau 

“si mort, atunce fiindum milă va spune stăpă- | m 
nu-său, iară stăpănul boului îş va prepune 
pre cela ce i-au spus c'au ucis el dobitocul, 
acesta, de nevoe să giure pentru vătămă- 
tură, eară de mârtea. dobitocului, nime nu să 
giudecă. 

(1)ni. Cănd va lugi (ăranul de la locul şi de 
la stăpănu-său, nime nicăiure să nu'l priime- 
scă, iară de'l va şi priimi de o dată desrăg, săl 
întorcă înapoi lă satul lui de unde iaste; i iară 
de va fi avănd vre o trebă ca aceia cu dăns, 
acesta ce l-au priimit casă aibă aşi spune 
treaba cătră domnul acelui sat, iară de va 
meşterşugui într'alt chip şi va calea pravila, 
acesta ca să plătâscă la domnie ri. litre de 
argint şi kd, litre boiarinului aceluia acul 
va fi țaranul, şi într'acesta chip să aibă în- 
demnare de la “domnie ca să întorcă țaranul 
să'1-ducă de unde au fost, cară el să rămăe 
cu pestă paguba şi cheltuiala. 

fl, De va lua neştine de la altul bou să are 
cu dăns și va muri boul, să socotească giude- 
țele de să va afla cau murit boul înix'acel 
lucru ce l-au fost dobăndit să lucreze cu dăns, 
să nu aibă nice o pagubă, iară de va fi murit 
într'alt lucru atunce ca să plătească boui 
deplin. 

k. De va lua neştine vre un dobitoc, 
cal sai bou, fără de ştirea stăpănului, acul 
iaste, şi să va duce în vre o cale undeva ce va 
fi plată, ce să zice chiriea, ca săi plătească 
îndoit ; iară de să va prileji să moră pre cale 
să! dea, doo vite drept una ori ce fal de do- 
bitoe. va fi. 

Pentru ceia ce vor e înpărți rOda ce 
vor fi sămănat în: parte: 

ka. Un plugar ce va fi sămănat sămănţa sa 
în pămănt strein şi va fi cheltuit tâtă chel- 
tueala sa, şi de va îndrăzni să'şi care snopil 
fără de ştirea celuia cu pămăntul, ca un fur 
ca să'şi piarză totă roda de pre acel pămănt. 

ky. Partea celuia ce samănă pre locul al- 
* tuia de va fi sămănţa Lui şi cu t6tă cheltueala 
sămt a lui f (9) snopi şi acelul ce au dat pă- 
măntul un snop; iară cela ce va înpărţi în- 
imalt chip iaste blăstăinat de D-zeu. . 

Pentru 'ceiu ce samănă îuparte 
cum li să cade să înpartă 

ș. De va lua vre un plugar pămănt străin 
să samene şi să vor tocmi să înparță în doo 

  

cu stăpănul pămăntuluț, și dacă va veni vre- 
mea de nu va, lucra pămăntul bine cum să | 
cade, ce va sămăna așa fieşte cum, acesta să 
nu ia nemică den râda ce va face acel pă- 
mănt pentru căci cu minciunele lul au amă- 
git pre stăpănul pămăntului. | : 

kd. De va fi luat cineva vre un lucrător vre 
o vie de la vre un om sărac ca să o lucreze 
şi să înparță vinul în doo, şi acesta de nu 
să va nevoi. să lucreze t6te lucrurile la vre- 
mea lor ce o va numai îngăima sau de: o va 
lăsa desgrădită, acesta să'ş. piarză munca şi să 
nu ia nemică den roda viel. 

ke, Plugariul acela ce va Ina pămănt în 
parte de la vre un on sărac, iara mainte de 
ce va veni vremea lucrului să va părăsi şi va 
porunci omului celuia cu pămăntul cum nu 
pote să'l lucreze, iară acesta. să va leni şi va 
lăsa părmăntul nelucrat, să nu aibă nice 9 
pagubă cela ce au fost nămit pămăntul. - 

ks.Plugariul ce va lua pămănt în parte de . 
la cineva ce va fi dus în vre o cale şi el să: 
va părăsi şi nwl va lucra, acesta ca să plă- 
tească îndoit râda pămăntului, - 

Pentru furtuşagul 

Pricina « doa. 

kz. De să va alla vre un lucrător de vii, la 
vremea cănd să sapă viile, atunce să fie fu- 
rat vre o sapă sau vre un hărleţ și: dacă va, 
ivece vremea săpatului să va oblici. şi să va 
vădi lucrul, ca să plătească, atătea zile căte 
au fost trecute de cănd au furat el sapa. In- 
tvacest chip xa plăti şi cela ce va. fura secere 
la vremea seceratului sau cuțitul la vremea - 
tăiatuluI viilor, sau săcurea, cănd tace omul 
lemne în pădure și-alte ca acestea, 

ki. De va. fura neştine clopot de la dobi- 
toc, de la fie ce fel de: dobitoc, şi de să va 
vădi, săl bată ca, pre un fur; iară de să va 
prileji să piae şi acela dobitoc, ca să aibă al 
plăti cela ce au furat clopotul, - 

Ef. De să va afla vre un viiar sau vre un 
grădinar să fie furănd la locul ce păzeşte el, 
acela să'șI piarză simbria şi să fie bătut ca 
un fur. 

1, De să va găsi cine-va vre un păstor de 
OI, să fie mulgând oile: stăpânu-stu furiș și 
de va fi vănzînd fruptul, săȘI piardă simbria 
şi să fie bătut forte. 

la. De va fura neştine miriștea: altuia, să 
o plătească îndoit, 

lv. De va fura neștine cal 'sau bou, ca să'l 
plătească de două ori şi să fie bătut "forte şi 
să plătească şi treapădul dobitoculul câtu'l 
va fi purtat. . 

lg. Cela ce va fi vrut să! “fure bou din ci- 
readă şi va fi gonit pre vicar și fiind cireada 

(1) Acestă literă n are forma de îta grecesc sau ţi slavon. Ă i ,
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fără păstor vor fi date niscare padine de vor 
fi stricat și alte vite, acestuia ca să i se scoţă 
ochi!, să fie orb. 
„Id, Cela ce va fura snopi, sau va, freca 
spice la vremea de secere, de'l vor prinde să”i 

„bată și să'i ca hainele tote cu ce va fi fost a- 
tuncă îmbrăcat. a | 

Je. Ceia ce vor întra în-vie sau în pomnăt 
pentru să mănănee numal poame, să nu se 
certe; iară de se' va arăta lucrul cum au 
mers să fure, să'i bată şi să le ia şi hainele 

15. Ceia ce vor fura plug, sau her de plug, 
sau giua. şi de să vor găsi, să socotească den 
ce qi s'au furat pănă în ce di sau găsit, dece 
să plătească pre L5tă diua căle vi (12) aspri 
cari fac v. (2) potronici de argin!, sau căt să 
va da unul om ce lucrează pe di... 

Iz, Ceia ce vor fura carul -altuia, sau de 
vor arde, să plătească 2 prețuri. ' 

lu. De vor fi întrun sat nişte Omen furi, 
şi de vor prinde cu furtuşag, să bată ca 

„pre nişte furi și să întâreă tot celuia cer vor 
Îi furat; iară de vor fura şi a doua 6ră, să” 
bată şi să întârcă două prețuri celuia cu pa- 

“suba; iară de vor fura şi a treia Gră, să le 
scoță ochi, să”! orbească. ” . 

1. Cela ce va umbla de va fura nSptea 
bucate sâu “alte băuturi, să fie certarea ca 
și altor fuul. N 

, 

. „Pentru păstori ce să dice vacarii 
şi hoarii ce pase ciredi 

Pricina a tieeu . 

„m. Vacariul sau boariul. de'să xa lua în 
cireada lui vre o vită străină de la plug şi să 
va antesteca cu alte vite, şi după aceea să va 
tâmpla acea vită de o vor strica gadinele, să 

„arăte stăpănului semnul acel vite perite, şi 
dacă să va cunoşte nu va avea nici o certare, 

_» Mae Un vacar de va lua asupra sa un' bou 
să? pască şi de'l va perde întwace di. ce Van 
lat, de va spune stăpănu-său întrace zi zi- 
când eată pănă în cutare Joc ţi am vădut boul 
ȘI pănă în cutare, decit nu'l ştiu ce s'au făcut, de va dice aşa nu va plăti houl iară de nu va 
fi dat ştire întwacea zi. va plăti boul. 

mve Vacariul de va lua demăncță bou de la plugariu, şi boul nu să va (inea în cireadă cu 
alte vite ce să va împărţi şi va intra în nis- care păni sau în VII sau în alta şi face. pagubă, să plătească vacariul paguba, iară sămbria să să dea-să nu să oprească, - 
mt. Vacariul de va lua bou de-la plugariu - Sil pască și de va peri boul, să giure vaca- riul pre nutnele lut Dumnezeu cum n'au făcutel vre un meșterşus şi cum nu ştie el nimică de perirea boului, şi să fie în pace să nu aibă neci 

O pagubă. - ÎN A, Ă . ” : nd. De va lua vacariul deminâţa bou de la plugariu, şi va fi boul sănătos, nu va avea 
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nect o vătămătură, cară sara să va afla boul 
au cu piciorul frănt, au cornul sărit, au de 
vre un ochiu orbit,-sau şi aiurea valamat, să 
giure vacariul cum nu au făcut el vre un vi- 

boului, să fie în pace. | 

me. De vreme ce va siura văcariul, cum nu 
ştie de perirea boului, neci de vatamatura, lur. 
iară mal apol să va vădi și să va arata cu 
dol sau cu trei marturi 6meni de credință 
cum au giurat strămb, acestuia să i să tae 
liinba, şi să plătească paguba “celui cu boul. 

ms. :Văcariul ce va arunca cu toeagul cela 
ce paşte vacele şi va, vatama vre o vită, au îl 
va frănge piciorul, an îl va vatama ochiul, a- 
cesta nu va. [i fără de pagubă ce va plăti pa. 
guba stăpănului, iară de o va lovi cu piatră, 
atunce nu va plăti paguba, - 
Mii A 

Pentru paguba ce fac dobitoacele. 

Pricinu «a patra. 

m. De va afla neştine un dobitoc în vie, 

va fi făcănd pagubă. şi nu va spune stăpănu- 
lui a cul este boul de vreme ce 'are așr cere 
paguba ce i-au făcut şi de va ucide acea vită, 
sau i va frănge piciorele, sau o va orbi, atunce 
să! dea dobitoc pentru dobiloc. , 

mn. Cănd se va prileji vue un dobitoc să 
fie a fata şi va paşte pre locul altuia, și acela 

de o va osteni sau de o va lovi cu ceva, şi 
dintracea osteneală sau lovitură să va, pri- 

vita. ” 

mf. Cănd va găsi neștine un dobitoc făcănd 
pagubă undeva la vre uu loc, și dacă'l va gă- 

chile sau coda sau îl va orbi.ca să nirl mai 
ia stăpănu-sâu, ci să dea alt bou sănătos. 
"m. De va alla neștine maseur sau dulău şi 

alt dobitoc stricănd şi făcănd pagubă la loculi 
lui. şi de o dată va spune stăpănu-său, şi îl va 

aşa, şi de să va prileji şi pănă a treia Oră să”! 
facă pagubă, şi de"! va tăia coda, sau dell va 

"şi ucide. să n'aibă neci o nevoe. 

na. De va intra dobitocul în vie sau în'po- 

j para în gard și va inuri, ca să nu aibă necr o 

nye Oil ce fâl de dobitoc vrănd să sac peste 

să nu aibă neci o pagună cela cu gardul, . - 
"ng, De va ucide cineva.vre un dobitoc 

pentru ce va [i spus stăpănu-său să”! plătească. 
pagubă, dăm învăţătură să plătească acel do- 
bitoc cela ce Pau ucis. . | i . 

nz. De să va prileji vre un viear să alle în   

cleşug şi cum nu' ştie nemică de vatamarea 

sau în pămăntul cu pănea, sau într'alt loc, şi * 

cu locul nu'l va îngădui ce o va goni degrabă . 

si nul va mărturisi dorunu-sâu ce! va tăia ure-" 

inăt şi va cădea în vre o gropă sau să va în-. 

nevoe cela cu viea sau cu pomătul.: - . 

gard, la vie sau la pomnăt, şi de să va înpara,. 

leji de va lepada, neîngăduitorul să plătească - 

slobozi, iară el va face şi al doile rănd iarăşi |
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viea lui un dobitoc făcănd pagubă, şi nu va 
merge să spue desrâg celuia cu boul, ce vrănd 

„_săl. scâță îl va ucide, de va muri sau i va 
-sulrobi vre un picior sâu îl va repezi de să va 
înpara în gard, acesta să "plătească boul de- 
plin. - ' 

Pentru pagube ce să vor face în 
țarină 

Pricina a cincea, 

ne. De va secera neştine în țarină, şi'şi va 
stringe snopii, şi vor fi pre lăngă pămăntul 

“Iul alte pămănturI nesecerate şi el va aduce 

nescare dobitoc de'l va băga în țarină, şi va 

strica cul-va pănea, spicele sau snopil. pre a- 

cesta să] bată 1. (30) de toiage şi să plăte- 

- scă i6tă paguba ce va fi. făcut dobitocul lui. 

ns. De'şi va culege neştine.viea şi vor ră- 

mănea alle vit ne culese a vecinilor lui, şi el 

„xa aduce dobitocul său să pască la viea Iul, 

„şi vor face pagubă la viea cuiva, acesta încă 

să aibă certarea celur-l'alt L. (30) de toiage 
şi să plătescă paguba ce va fi făcut, după cum 

"serie pravila. or N 

uz, Ceia ce vor avea micrță sau vâdre, sau 
alte măsurt hiclene, inat mici de cum aii fost 
obiceiul de vac, pe aceştiea forte să”! certe cu 
batac, ca pre nişte păgăni şi Omen! necredin- 
cioşi ce sămt. - . 

Pentru uciderea dobiloacelor 
” Pricina a şasea, 

nu, Cănd va tăia un om nescare lemn în 

pădure, sau va darama aniscare dobitâce şi 
"Ya cădea asupra vre unul dobitoc şil va o- 
“mort acesta să dea suflet drept suflet. 

uf, De va darama neştine în pădure, tăind 

crengă den 'copae, şi cu nesocotința lui va 

"scapa săcurea den mănă şi se va prileji de va 

I.vi vre o vită şi o va omori fără de voea lul, 

acesta să dea. vită drept vită. 

x. (1). Cănd va merge neştine să'și aducă 

nişte dobitoc din cămp şi de să va prileji să 

să iea, şi nişte dobitâce streine înnpreună cu a 

lui, şi el le va' goni şi nu le va pute despărţi 
c:le va duce pănă la casa lul şi acolo nu le 

va strănge să le închidă cu ale sale, ce le va 
Jăsa pustii, atunce de să va prileji să piară a- 

cele dobitoce. sau să le mănănce lupii, acesta 

să le plătească, să dea dobitoc pentru dobi- 

toc; cară de va fi spus stăpănulul celuia cu 

dobitocul şi" va fi aratat şi locul unde le-au 

lasat, zicănd că n'au putut să le aducă, atunce 

ză fie în pace fără nece de o pagubă. 

  

  
| 

Xa. Cela ce întinde laţuri sau va îngropa, 
curse pentru să văneze jiganil, lupi sau vulpi. 
sau epurt şi alte, şi de să va prileji să să |să dea dou 

(1) Acestă literă şi următârele pănă la zf se va ceti ea ies, si are forma E. „ 
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prindă vre un dobitoc dumâsnic şi de va și 
muri acolea, să fie un dobitoc mort, cela cu 
laţurile să nu aibă neci o pagubă; acesta să 
înţelege inal vărtos când va întinde nește măe- 
stril la vre o vie sau la vre un pomăt, :sau la 
alte ceva peniru să prindă pre cari"! strică 
voda sau alte bucate. | 

Pentru luptavea a dobitoace, şi 
“pentru vatamarea lor 

xy. Când vor paşte niște vite streine îm- 
preună la un loc şi va începe una din trănse 
a să boncăi, pentru să întărite pe vre unu să 
să lupte, dece împungănd acele doă vite şi de 
să vor mesteca şi alte vite şi luptăndu-să ele 
acolo şi,să va prileji de să vor vatama vre 
unele sau doră vor şi omori pre vruna, acesta 
pagubă ca să o plătescă stăpănul dobitoculuY 
celuia ce au început sfada; aşişdere de să va 
prileji vre un om acolo şi îinblănd el învălu- 
indu-să să le desparţă îl vor vatama şi pre: 
dăns, sau de'şi va pearde ceva, totă paguba 
şi acestuia, ca să o plătâscă cela cu boul." 

„Xg.. Cănd va veni un dobitoc honcăindu-să 
spre altul, şi cela nu'l va da cale, cel va sta 
în potrivă, şi de'l vu birui pe acela ce vine a- 
supra lui, nice o lege să nu aibă cela cu boul; 
iară de va birui cel de'ntăi pre celalalt și va 
strica, stăpănul acestuia să meargă la giudeţ 
şi săi facă lege, săl dea boul cela ce l-au 
împuns de l-au stricat; iară de nul va plă- 
cea acela, să i să facă plata după cum va îi. 
fost dobitocul lui. | 

XA. Cănd să va prileji să să sfădească doi 
dulăi, şi stăpănul unuia va lovi pe celalalt, 
au cu lemn, au cu peatră, au fie cu ce armă. 
şi de'i va vatama: ca să plătească celuia cu - 
dulăul după cum se vor pute tocmi ei a- 
intndol. : , DN - 

xe, De:va'avt' neştine un dulau tare şi 
dărz. şi va mănca pe toţi dulăil, şi de să va 
apuca de vre un dulău mat slab şi va 'Dirui. 
și stăpăuu-stu va sta de va prăvi şi nul va 
despărţi ce încă va amuţa del va simeţi, şi 
del va vataina pre cel slab, sau del va şi o- - 
mori, ca să plătescă totă paguba celuia cu du- - 
lăul, şi să'1 dea şi dece toiage, - - 

xs, Je va ucide neştine dulău păstoresc ce 
să dice dulău de turme de of, şi de va tăcea şi 
nu va mărturisi şi de să va prileji să dea lupil 
în ol, şi atunce să va vădi cela ce au ucis du-- 
ăul. să plătească totă paguba cătă să va fi 
făcut în turmă cela ce au ucis dulăul şi să 
plătească şi prețul dulăului. a 

xz, Cela ce va omori, dulău! de turmă cu 
otravă, acestuia să'1 dea 7 (100) de toiage și” 

preţ-ri, pre ci va fi plătind du- 

i
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lăul, stăpănului celuia cu dulăul; cară de să 
va fi făcut vre o pagubă în turmă, să o plă- 
tescă tote acesta ce va fi ucis dulăul, pentru 
căci au omorit pre socotitorul turmet;, însă 

- de să va mărturisi cum acest dulău au fost 
tare şi s'au fost luptând cu tote gadinele; eară 
de să va afla că au fost vre un dulău prost, 
şi necă de o treabă, numal să'l bată și să plă- 
tescă îndoit prețul dulăului, 

xn. Ori cine de va strica dobitocul altuia 
macar de l-ar fi fost şi vinovat, şi de să va 
vădi, să plătescă paguba celuia cu dobitocul. 

„Pravilă pentru pomi - 

Pricina-a șeptea. 

xi. De va socoti un om un pom, şil va 
crâşte del va face mare de râdă întrun loc 

„ ne împărţit, şi după aceia să va prileji de să 
vor împărţi acei Omeni, și de să va veni acel 
pom în partea celuia ce nu l-au făcut, ca să 
nu aibă neci o treabă acesta co sau venit în 

- partea lul, ce să'l ţie tot cela ce l-au crescut; 
iară de nu.va pute suferi stăpănul cela cu 
locul, să'1 dea pom derept pom într'alt loc. 

0. De va sta un poin într'o margine de vie 
a unul om şi cu ramurile lui va face umbră 
altei vit cel lăngă a.lui, ce să dics via ve- 
cinu-scu, dăm învățătură stăpănul cela cu 
pomul să'şi taie crengile pomului câlea ce 
fac sminteală vecinului. 

oa. Când va avea neştine pără cu altul pen- 
tru niscare tufe de vie sau pentru vre un pom, 
şi cunoscând el cumu' vine giudeţul, ce să 
va scula singur de mintea sa fără putere de 
la giudeţ şi va tăea acele tute, sau alt pom ce 
va fi, acestuea dăm învățătură ca să i să tae 
mănule sau să plătească preţul acelei pagube. 

OYVe-Acela “ce va tăia vie roditâre, sau şi 
pusori, acestuia să! (ae mănule, şi să plătâscă 
și paguba ce să ice prețul căt va face. 

g. Ceia ce vor tăia pomii, şi inat vărtos 
vica, acestia să se certe ca nişte talhar, 

od, Pomul de va fi bătrăn, sau uscat, acela 
nu să chiamă pom; așijdere pădureţul carele 
nu va fi ultuit, acela nu să chiamă pom; cine 
va tăea unele ca aceste să nu albă certare.: 

oc, Socoteşte şi acesta : nu să certă numa! 
cela ce tae pomul cu măna sa, ce şi cela ce 
invaţă sau îndemnă pre altul de să tae poin, 
acestuia îndoit să'l fie certarea. - 

Pravilă pentru arsuri şi t0te fe- 
„liurile de pojar ÎN 

Pricina a opta. 

05. Do va lăsa neştine pojar în pomătul 
s&u pentru ca Să! curățască, sau în vie, sau 
în finațe, și dea sări foc de acolea și va, 
arde casa cuiva, sau aria, sau viea, nu este 
vinovat, să natbă certare : numa! cănd va ve- 
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d& că este vănt mare și va lasa atuncea po- . 
Jar, atuneâ să va certa. E 

oz. Cela ce va slobozi pojar în pădure străi- 
nă şi de vor arde niscare pomi, pe acesta să! 
pecetluiască în “mănă și să plătescă paguba 
îndoit. A 

on. Cela ce va arde gardul viei, să'l pecet- 
luâscă în mănă şi să'l bată şi să plătească 
îndoit preţul gardului. | , 

0f, Ceia ce vor aprinde casa omului, sau a- 
riea cu pănea, sau ariea cu fănul în pismă pen- 
tru să'și rescumpere despre vre un vrăjmaş 
ce'l va fi făcut vre o răutate, pre unit ca aceia 
ca să] ardă în foc. - 

pu Ceia ce vor pune foc'la grajd, sau la alt 
loc unde va sta fânul sau paele, acestora ca 
să li să tae mănule. 

Pravilă pentru nămiță 
„. Pricîna a noua, - - 

pa. Nămitul unui om, de va strica dobito- 
cul culva, bou, sau vacă, sau 6ie, sau mascur, 
de le va ucide şi le va dispoea în pădure sau 
fie în ce loc pustiu, stăpănul acestuea să plă-. 
tescă ită paguba. 

Dv. Nămitul de va vra să fure nâptea. şi 
să va scula de va scâte oile de?n staul, şi de: 
vor da gadinele în trânse şi le vor strica. pre: 
acesta ca să] spănzure ca pre un talhar şi: 
ucigător. a IE 

pg. De va av6 un om un nămit, şi va um- 
bla furănd nptea de multe ori, sau de va. 
goai turma, sau cirâda, nescut, dăm învăță- 
tură să să cârte și stăpănul şi să plătâscă orl 
ce va peri, pentru căci au cunoscut vinele lut: 
Şi Mau spus. ! . 

pd. De va da neștină vre un dobitoela . 
vre un păstor boeresc să il pască fără şitirea - 
stăpănu-seu, iară păstorul va piarde acel do- 
bitoc. sau '] va vinde, sau 7] va strica înt'alt 
chip, acesta să fie slobod, nice o certare ca. 
să nu albă, nice el, nice stăpănu-seu. 
„pe. De să va prileji păstorul cul-va să iea 

niscare ol să pască ori în ce feliu de tocmelă 
să fie Ja ştirea. stăpănu-seu. şi de le va măn- 
ca păstorul acele vite, şau de le va piarde, 
dăm învăţătură, stăpănul 'acelui păstor să 
plătescă tâtă paguba celui cu oile, . 

Pentru ceia ce vor zidi sau Yor 
răsădi pe locul altuea 

Pricina a decea. 

ps. De să va prileji vre un om sarac slă- 
facă casă, sau să răsădâscă vie pre locu al-. 
tuia să să apuce să facă tot den pajişte, după 
aceea cu vreme de va veni stăpănul locului, 
să nu. albă voe să risipească casa omului,   7 
sau.viea să o scâţa den rădăcină să o pede
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ce să socolâscă să'1 dea loc drept loc under 
va plăcea luy; iară de nu va vrea cela ce au 
făcut “casa sau viea, să! dea loc derept loc, 
ca să albă voe cela cu locul să'r risipescă 
casa şi vica să o lepede de pre locul lui şi să 
“ŞI ție locul. : 

pz. Cela ce va zidi sau va răsădi pe pă- 
mănt strein, sau va samana, sau va face fie 
ce lucru fără de ştirea stăpănulul celuia cu 
tocul, dăm învățătură acelea bucate, sau fie 

"ce va fi, casă nu atbă treabă cu dănsele cela. 
ce au muncit acolea, 'ce să'și peardă t6tă 
osteneala, și necun alta, ce cheltueala încă 
să nu'şi ea. - | - ! Aa 

pn. Cela ce răsădâște pomi pe pămăntul al- 
tuia, sau ultueaște cu acel pămănt, îşi pierde   şi ultânele şi alte tot ce va răsădi, 
“pf. Ceio ce vor răsăpi casele altora fără 
de voea giudeţului, pentru să'și direagă a, le 
sale case, sau de vor strica garduri de la vie 
pentru să'şI diregă a le sale vii, acestora ca 
să li să tae mănule. - A: . 

e. (1). De va face neștine casă pe loc străin, 
şi va fi tot lemnul lut, și tâtă cheltueala, dăm 
înv&ţătură cela ce va oblădui acel pământ a- 
cela să oblădueaecă şi casa. după pravila ce 
dice ca să fie bivuitor cel mal de sus celor 
mal de gios, deci stăpănul acelui pămănt dea- 
pururea să fie biruitor asupra acelei case cu 
tote namestiile et, pentru căci nu pole cela 
ce au zidit casa să se părască la giudeţ pen- 
iru cheltucala. ce va fi făcut. - ” 

Pravilă pentru moră 
Pricina ai, 

ca, De să va pfileji neștine să fie locuitor 
într'un sat, şi de va cunâşte vre un loc ca a- 
cela bun de moră, şi întracel sat vor fi toţi 
răzaşi, şi acel loc va fi a tot satul, şi el va 
apuca mainte de toţi de va ţinea acel loc şi 
va face moră, iară mat apol dacă va svrăşi 
mâra să vor scula toţi de vor striga asupra 
lui zicănd căci au făcut el moră pre locul lor 
și nu i-au întrebat. dăm învăţătură. ca tă în- 
târcă cu toții totă acea cheltucală ce va fi fă- 
cut, şi să încapă toţi îinpreună să ție frățeşte 
acea mâră cu tot venitul ce va fi. 
„ev. Cănd să vor scula niște răzași de'șI 

vor împărţi locul căt vor avea întrun sal, şi 
după aceea în partea unuea de să va găsi un 

„loc de moră şi să va,nevoi de va face moră, 
atuncea. nu vor putea să dică nemică cel-l-alţi- 
răzaşi pentru ce au făcut moră. 

eg. De să va prileji apa morel să înece nis- 
care pămănturi, sau vii sau pomăle, ca să 
plătescă paguba stăpănul morel, iară de nu, 
să stea oprită mora.   cd, De va avea neştine nişte pămăntură în 

(1) Litera e şi următorele pănă la af sa va ceti ca ce. ” [E ] 

li 

țarină şi să va îndirepta apa morel pentr'a- 
cele pămănturi, are putere cela cu pămăntu- 
rile să oprescă apa, să nu lasă să trecă pre 
locul lui, sau cum va vroa aşa să facă. - 

_Pravile împărăteşti pentru - 
furtuşaguri 

 Pricina vi, 

ce. Vrem să faceni voroavă pentru răndul 
furtuşagului. Deci să cade întăl să spunem 
nişte lucruul Bre carele. pentru ca să putem 
înțelege mal lesne certările a tot omul ce să 
dau pentru fie ce fel de furtuşaguri. N 

es, Trebue de acum să ştim, cum şi D-zeu 
singur uraşte lucrul furtușagului, de vreme ce 
și la învăţăturile lui D-zeu la vederea tuturor 
dice de grăiaşte : «nn fura» ; şi tote feliurile 
de limbi şi de sominţii au un lucru grozav şi 
urgisit furtuşagul. Drept aceia să cade giudc- 

“1 pedepsescă forte cu mari şi grosnice . - 
certări pre furi. , " . 

ez, Furtuşagurile săml de multe feliuri. Un 
feliu iaste de vatămă numalo parte. ge să dice 
numai pre un om, iară alt feliu de furtuşag - 
iaste de vatămă pre mulţi împreună. - 

en, Alt furtuşag iaste mare, altul mic. Deci 
furtuşag mare să chiamă cănd iaste lucrul fur- 
tușagului de mare preţ, sau cănd iaste omul 
învățat întracest meşterşug a furtuşagului, sau 
cănd va fura de la vre un boiariu sau alt om 
mare de cinste, sau cănd va fi furat niscare du- 
ghene cu negoţi,sau cândva fi făcut scări să să 
sue la vre o Curte domnească sau boiarească, 
sau cănd va sapa casă, sau va risipi zidiu, sau |. 
cănd va fi sărobil lăcăţi, şi alte multe ca a- 
cestea, sau cănd fură şi pate nevoe tot satul, 
macar de ar fi furtuşagul căt de micşor; fur- 
tușag mic să chiamă iarăşi. cănd nu va fi (ă- - 
cut nice unele de acestea ce am scris mal sus. 

ef, Cade-să. să ştim cum doă certări să. 
dau furului. Dece o certare iaste în bucatele, 
lu ce să dice să întorcă înapol tot ce va fi 
furat; altă certare iaste asupra trupului său, 
pentru greşală şi răutate ce va fi făcut. 

- va Omul cela co vor fura bucatele și avu- 
țica, pote să cerce prin tote casele pre unde 
"SI va prepune sau va cunâşte niscare semne 
de furtuşag să fie lucrul la aratare, sau și 
căndu'! va părea cu aderărat că'și va găsi fur- 
tușagul de faţă. însă nu eu puterea lul. ce să 
iea voe şi putere de giudeț, iară nu aşa fieşte 
cum. | , 

ra. Mal apol, de va cunoşte. giudeţul cum 
acel păgubaş ce să cere să cerce casa nescul 
iaste vrăjmaş acelui om cu casa întru care va 
să caute, aicea să cade giudeţului'să nu" dea 
voe să cerce, încă, să cade,giudeţului să so- 

4 

Dai 
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cotescă să nu dea voe nimărul să cerce casa 
celuia ce este om de cinste și vestit de om 
bun, carele mal dtinte nu va fi avut nice dă: 
nădră cuvinte de om rău sau de furtuşag, 

Pentru furii cari ţin drumurile - 
fără arme 

Pricina gie 

- rYv, Carele va ţinea drumurile şi căile Ome- 
ilor de va fura, însă arme nu va purta cu 
sine, pre acesta să'l scâţă şi să'l sonească 
den acel loc; iară de va fi purtănd arme, şi 
va fi furat multe lucruri, pre acesta să'l a- 
vunce în ocnă, acolo să. să pedepsescă după 
cum va fi vocea giudețului, şi den căt va avea, 
de va [i vre un ficior de boiar, a treia parte 
den bucatele lut să să dea la visteria Domnu- 
lut, iară de va fi întralt chip să'l spănzure în 
furci. a , EN Ei 

e. Or! carele să va face a văna pre lăngă 
drum şi de va găsi ceva îndămănă, să fure 
sau să jăcuească pre cinâ-va,: acesta, de vor 
cunşte cau făcut numar odată, să] certe cu 
ocna; iară de va fi făcut şi altă dată, să” se 
facă morte. 

"FU, Cănd va fura neştine, de sparge vre 
un zid. sau uşă, sau secriu, sau alta asemi- 
nea acestora, de va fi făcut acesta diua, şi de 
"va fi om de rod bun, să! sedță deu locul lui 
o samă de vreme. Acâsta să. înțelege de va 
fi om de ocină să!l scoţă den ocinele lut cătă- 
va vreme căt va fi voia giudeţului; iară de 
va fi om de gios, să'l bată ca pre un fur, şi 
sil trimiţă la ocnă cătă-va vreme. lară de va 
fi făcut acesta n6ptea, şi de va fi cum am zis 
om de-a firea, să fic scos şi gonit den .locul 
lur pănă la sfărșitul vieţei lu; iară de va fi 
oi de gios, întăl să bată, deciea să'l trimiţă 
la ocnă să să pedepsâscă deapururea acolo. 

re, Cela ce.va vrea să fure și de să va as- 
cunde unde-va la vre un loc pănă va înopta, 
dacă! vor găsi, sau: să! bată forte, sau să'] 
trimiţă la ocnă cătă-va vreme, sau să'l go- 
n&scă den locul lul pănă cănd va fi voia giu- 
«doţulur. " 

r5, Carele va fura haine de la feredeu, a- 
șişdere să să cârle ca și acosta cel mal sus 
scrie. - A 

" rze Cela ce va fura lucru puţin de: la vre 
un Om, mișel, cănd va fura întăi să'] bată, 
iară de va fura şi a doua ră, să'l însemneze 
la nasde o parte, iară de va fura și a treia Gră, 
acesta să 1n6ră în fure]. : ! | 

re Cela ce va fura den casa stăpănu-său 
" lucru macar căt de puțin, și de i-ar fi atunce 
întăt a fura; acesta să va, certa mal cumplit; 
dentăt săl sămneze la nas de 6 parte, iară 

de va fara și a qoua Gră, săl spănzure, iară 
«e va fura măcâr și dentăi den casa stăpă- 

Se - ,   
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nu-stu vre un lucru mare, şi atuncl să'l spăn- 
zure, să nu caute că i! întăl. 

rf, Carele va fura den biserică vre un lue 
cru ce va fi sfinţit, macar de va fi furat atunet 
întăr, tot să! spănzure ; iară de nu va fi sfin- 
țit lucrul acela ce aiă furat, de i-ar fi atunci 
întăl tot să şi tae nasul, cum scrie mal sus; 
iară de va [ace şi al doilea rănd, să'l spăn-. 
zure; a - - 

ri. Cela ce va fura găini, gănşte, şi alte pa- 
seri dumesnice, de va fura o dată, de două 
ori, a treia Oră să!l spănzure, 
“vai, Cela ce va fura furtuşag mare, de ora 
dentăt să" spănzure. 7 

ri. Cela ce va tămpina pe neştine in 
drum nâptea şil va desbraca, de va face și 
al doilea rănd acesta, să'l spănzure, 

- vgi. Carele va: face trei furtuşaguri, ce să 
dice de'l vor fi prins în tre! rănduti cu fur- 
tuşag, să'l spănzure, înțelegănd, că aceste tre! 
furtuşaguri le au făcut tot întrun loc sub 
oblastiea unul Domn şi giudeţ, au doră şi 
aiuri într'alt loc sau fost-au certat pentru 
acesta. au doră n'au fost certat numal să fie 
mărturisit cu adevărat şi la vedere cum le-au 
făcut. o . 

rdi, Cela ce va fi talhar de drum, şi de se 
va fi inărturisit el singur, sau de vor fi măr- 
turisițI niscare Gmeni buni credincioși, sau 
de'] vor fi prins tălhuind de. faţă, pre acesta 
să'] spănzure întracel loc unde va fi tălhuit. 

rei. Cănd vor fi vişte soţii mulți de vor 
ținea drumul de vor tălhui sau vor fura, pre 
toti să'i spănzure, să nu potă plăti cu mortea 
unuia pre col-l-alţi pre toți. . E 

rsi, Cela ce va vinde feciorul alţuia, sau 
robul altuia, fie pre ce om, de va fi boiarin 
să'l bage în ocnă. iară de va, fi slugă ce să 
dice om. mai de gios. dentăt să'l porte de 
codele cailor decit să! spănzure; iară de 
va fi om de-a firea atunce săT tae capul. 

rzi. Deinafară de acesta cumplită certare 
ce va lua asupra sa cela ce va vinde fecio-, 
rul său robul altuia, cade-i-să să dea şi pre- 
tul ce au luat îndoit părinţiloc sau stăpănu- 
lui acelui rob văndut.: . , 

rni, Cela ce va fura 6e, sau bou, sau cal 
sau alt dobitoc den pădure sau den cămp, 

sau den turmă, sau den casă. să să certe cu 
ocna pănă la o samă de vreme după cum de 
multa fi fost furtușagul, și după cumva fi voea 
giudețului; iară de să va afla cum acel om 
iaste învăţat a fura deapururea. şi va, fi făcut 
și altă dată acest lucru, atunci aşa întacel 
loc ce au furat dobitocul acolo să'] spănzure 
în fure. . - | 

rii, Carele, va fura dobitoc ce va fi slo- 
bozit pre drum, acesta să nu să cerle.cu 
ocna, ce mal puţin, după cum va fi voea giu- 
deţulul. Da e Ă 

Tk. Cela ce trage apa şi o seste den matcă
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de o duce la grădină sau la pomătul său fără 
de stirea giudeţului, să să certe ca un fur. 

vka. Cola ce va lua de pre lăngă drum a- 
dăpătorile ce s'au făcut să să adape călătorii, 
sau de le va strica, acesta să să certe ca un fur. 

rkv. De va fura neştine vre un lucru ceva 
“şi do va sărgui să” întorcă al' cul au fost 
„pănă nu l-au întrebat, să fie ertat de greșală 
de-are fi căt lucru mare. Iară dacă vor trece 
au di, două, şi va da atunce înapol şi mal 
vărtos cănd.va fi umblat de va [i cercat şi 
va fi întrebat cela cu paguba. atunce de-are 
şi întoree. să va certa: ca un fur după pre- 
țul acelut lucru, Yeri va fi- mare, veri mic, 
veri mult, veri puţin. CI 

rke. 'figanul sau ţiganca lui, sau copilul, 
de va fura, o dată sau de două or!, sau și de 
trei ori, găină, gănscă, sau alt lucru micşor, 

să să iarle; iară de va fi alt lucru mul mare 
furat, să să certe ca fi fie ce fur. 
_ rkd. De va cere nestine ceva vre un lu- 

cru la altul şi el nu'i va da, iară el să va 
năniea. şi i să va lăuda căi va face ceva 
vre o răutate, pre acesta să'l pedepsâscă ca 
pre un fur, a 

rke. Cănd va trimite neştine pre altul să 
fure vre 'un lucru, şi el va merge de va, fura 
pre cuv&ntul celuia, aceştia amăndoi ca ni- 

şte furi să vor giudeca şi să vor certa. 
rks. Cola ce va svălui pre neștine să fure, 

pre carele nesvătuit de nime deapururea (ura, 
„acesta ce l-au svătuit să nu aibă nice o cer- 

tare, alegănd când va fi svătuit pre neştine 

să fie fur carele înar de demult n'au fost fur, 

acesta să fic de certare. 
rkz, Cola ce, va agiula furului or! în ce. 

feliu, şi imainte de ce va fura de! da niscare 

lucruri ce sămt de treba lul, cumu' svredel, 

sau topor, sau fune, 'sau alte asâmene ace- 

stora, sau dacă va fura să! rădice furtuşa- 

gul sau săi] porte să! ascundă, sau singur și 

pre fur, pre acesta ca pre un fur să! certe a- 

legănd de va putea arata ca o credință ta a- 

ceea, cun n'au ştiut nemică că iaste lucru de 

furat, şi cum iaste om bun. : 

rhne 'Un tată, sau feciorii lu, un frate, 

sau imuiarea, sau alte chipul asemenea a- 

cestora, de voi ave dentru dănş vre unul să 

fie fur, şi de'l vor. acoperi şi nu'l vor spune 

ce'] vor ascunile şi pre dăns și furtişagul iul, 

-nu să vor certa în loc de furi; dară cănd nu 

să vor certa, când nui vor fi agiutat nice la 

un furtuşag, nice '1 vor fi svătuit nice: dă- 

năoră să fure, iară de să vor afla că au fă- 

cut vre una de acestâ, să să certe toți în- 

tr'un chip. i 

rkf, Cela 
drum, fie ce va fi, veri mult, veri puţin, de 

nu va spune şi să strige și să mărturisescă 

cum iaste la dăns acel lucru şi'l ţine să'l dea 

a cui va fi, acesta ca un far.se va ceria. 
Lă a - 

a 
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rI. Carele va găsi pe marginea unei ape 
mari Se ce lucru, veri mare, veri mic, ca- 

„rele va fi aruncat apa ca o plavie, acesta «dle 

  

ce va găsi ceva. mărgănd pre un' 

| 

nuw'l va mărturisi, n uta avea nice o cerlare. 
rla, Eară numa! cănd să va fi resturnat 

vre un car. şi vor fi şi Ginenil de față în- 
blănd după alte nevol. . 

rlv, Cela ce va lua vre un lucru ceva 
de la casa ce arde, sau cănd să va risipi de 
va cădea întwacca di ce va fi ars sau să va [i 
risipit, acesta să să certe ca un far după cum 
va li prețul acelui lucru ce au apucat; cară de 
va trece o zi, două, şi va sta vre un loc neso- 
cotit are fi lepadat, şi de'l va lua cineva la 
vedere, să nu aibă nice o cerlare.. | 

ris, Cel ce va lu: vre un lucru de la casa 
ce arde, care lucru de n'are fi luat are îi ars 
acolo, acesta să nu aibă nico o certare.. 

rld, Carele va muta hotarul cu puterea sa, 
ştănd. cu arme să. facă răsboiu, 'acosta să! 
dea certare pe trup după cum va (i voca giu- 
deţului; eară de. va fi mutat furiş singur, a- 
cestuea să”! fie ceriarea cu ban ce sa dice să 
plătescă hatalimn. 

rile. Cine va lua peatra hotarului sa ina- 
car lemn ce “a li semnat hotar, de va fi şliind 
că iasle semn de hotar; să va certaca un fur, 
cară de să va alla că mau stiut niumal să 
bată, a i 

r]s. Cela ce va-înden na pe altul, sau va 
trimite de va muta hotarul, ca să să certe 
împreună cu cela ce l-au trimis'tot un fel de 
certare. . „ : 

-vlz, Cine va lua niseare bani de va da: al- - 
tuia împrumut şi de nui va, da, acela ca i-au 
luat ca un fur să să pedepscscă. . 

rin. Deva veni neştine la un priatin să, 
poflâscă un cal sau un bou să mergi pănă 
la cutare loe şi el nui va opri ce! va da, eară 
cl nu va merge unde.au grăit ce va merge 
întalt loc mai departe, acesta să să certe 
ca un fur, cum Sare dice un om sau rugat 
să'! dau un cal să margă calare 10) inile de pă- 
mănt, eu i l-am dat, cl n'au mers calare ce 
“Pau înhaunat de au mers k. (20) de mile, acesta. 
să să certe cun Vare fi furat, cară pentru ce 
au mers înalt departe deosebi să aibă ceriare. 

rlf. Cineva crede pre neştine în vre un 
lucru ca acela şi il va da să i-lție. şi să il 
scuttscă, cară el să va sluji cu dănsul şi'şI va 
trebui tote trebile cum are fia lui, să să certe 

ca un fur. 

wm, Cela ce va lua bani de la cine-va ca 
să”! ţie, şi'T- va cheltui pre trehile sale, dece 
de"! va fi numerat căndu'T va fi dat, să nu 
aibă certare, iară det va fi pecetluit în. pungă 
și el va fi stricat pecetia să se cârte ca un fur. 

wma. De vor da nescul niște avuţie ca să 
o ţie şi să o socotâscă, şi de o va fi furat ci-   neva de la dăns niscare Gmeni de care n'au are, ome
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vrut avea nădejde, au vor fi-spart ușă, au 
săcriul, au Jăcăţi ce vor fi fost, sau alte ca a- 
cestea, ca să nu albă certare, nice iaste dator 
să dea nemică ; eară de vor lipsi aceste toc- 
mele să se certe. 
my, Cela ce va cere de la un om un lucru 

să il ţie, şi cela cu lucrul să va fi rugat mar 
„de mult să il ție, de să va prileji să * fure, 
iaste dator ca să il plătescă. 

vii, Cela ce va dice că I-au furat avuția 
ce au fost cl socotind, sau banil ce au fost 
luat în datoric, acesta este dator ca să arate, 
ară de nu, numa! să o dea înapol a cul au 

fost, că de-are și giura nime nu'l va crede, a- 
legănd de-are avea împreună cu giurămăntul 
şi niscare marluri, sau niscare semne ca a- 
cele să pată arata cu adevărat acel furtuşag 
să polă cunoşte fie cine. 

rind, Oi cărui neguţitor vor da nişte bani 
să li-e ţie, şi! vor număra înaintea lui, şi de 
acole îi vor fura şi! vor fi spart uşa şi secriul 
şi lăcăţile şi alte ca aceste, de să va afla cănd 
T-au dat: că! au dis să”! încâpă să”! cheltuească 

“si IVI va da mai apol cănd le vor trebui, a- 
tunce neguţitorul iaste dator să le de banii de 
la sine, iară de nul vor fi qis aşa, nui dator 
cu nemică, 

rme. Cine să va facei ispravnic vre unui 
om şi va lua bani de la niscare datornici a- 
celuia, și acesta nu va fi ispravnic să să a- 
răte cu scrisore, să să certe acesta ca un fur 
ce să dice, de vreme ce acel bani va fi chel- 
luit pe trebile sale. 

rmse Cela ce să va lega de vre un om di- 
cănd că iaste dator cu atățţa bani, și nu! va 
fi cu nemica, iară el cu înşălăciune şi făr de 
voia lul va lua acea datorie minciunosă, pre 
acesta ca pre un fur sil pedepsescă. 

vinze Cănd vor avea nişte soţii bani îm- 
preună, şi! vor da la unul de să, lil ție, şi el 
va cheltui ac:% bani pre treabele sale, pre a- 

jea acesta şi se va 

  
cesta să'l gonâscă den locul lui şi săi iea tâte! 
bucatele căte va avea; iară de va fi om să 
nu ţie Danii soțiilor. ce cănd vor vinde, sau 
den slujbă cănd vor veui clu'i va stringe, a- 
cestuia să i se tac capul și să i scica tol ce 
va avea. 
rm. Cola ce va strica niscare bani a be- 

stricel, care bani vor fi 1 lasaţi de cineva să 
tocmescă bescrica şi să direagă ce pre unde 
va fi stricat. sau va fi qis să cumpere niscare 
ocine, sau de vor fi niscare bani ce să string 
den veniturile bestriecl, acela om de va fi cum 
să dice ispravnic besericel și va ţinea cl banii 
şi dacă va cheltui pre trebile sale, acesta să 
nu albă altă certare ce să fie gonit den locul 
stu şi tâie bucatele şi ocinele ce va avea t6te 
să se dea besârieci, iară de nu! va fi cheltuit 
cela ce'l ține, ce va fi cheltuit cela ce"! stringe 
șI aduce de pre ude sămt veniturile şi dă 
la vistiarul bestricţi, acesta de va [i făcut una   
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adevara cu: mărturie, 6- 
meni de cinste şi credincioşi, certarea lui să 
fie mârtea ce să dice, săi să tae capul şi să 
să iea tot ce va fiavănd, veri mult, ver puțin. 

- rmt, Or cine va 'fura lueru svinţit den loc 
ca cela cinstit şi svănt, pre acosta, să spăn- 
zure sau să'l arqă de viu în foc, de acesta 
după cum va fi voia giudeţulul. | a 
“ru, Cela ce va fura lucru svinţit den loc * 
nesvinţit sau lucru nesvinţit den loc svinţit, 
se va certa după cum va fi voia giudeţulur. 
eară să nu i se ica vieața alegănd de va fi fă- 
cut acesta lucru de două, trei ori, după cum 
spune pravila. 

" rna, Pre cela cel vor certa pentru furlu- 
șag macar ce certare micşoră are fi păţit, nu 
va” putea. să fie oprit de să va afla cănd au 
făcut furtuşagul cau fost mal. sus de ei (13) 
ani, pentru căce de ate fi fost mar mios ce să 
zice mat mic ar putea fi, iară de va fi și preot 
il vor prinde cu furtuşag, să'l lepede den 

| preoție. . . 
ruv. Care lucruri priimeaște preotul în be- 

serică pentru ca să le citâscă vre o molitvă, 
acele tote se chiamă svinţite. 
n, Cela ce va fura și va vinde niscare 

svinte m6știI. săl certe cu inorte. 
end. Cela ce va fura cruce den beserică - 

macar de-are fi şi de lemn, acela. fură lucru 
svințit şi den loc svinţit. certarea. lu! este 
să'l spănzure sau să!l ardă î în foc de viu. 

Pentru vama cea doninâscă 

Pricina di 

rne. Ori cine va umbla cu amăgitual şi nu 
va plăti vama cea domnâscă acela este ca, 
un fur, deci să cade:să peardă tot negoțul : 
drept carele nu va fi „plătit vamă. 

rus, Cela ce va zice cum n'au ştiut unde 
este vama drept aceea n'au plătit vamă, de 
va îi vama pusă de curănd și acesta va fi strein 
de departe loc să să crează și să plătescă nu- 
mal vama cea diveaptă ; iară de va fi vama 
bătrănă și omul va fi'de loc, iară atunci nu'l 
vor crede ce "ŞI va piarde tot negoţul. . 

ruz, Cine va ocoli locul acela unde se 
cade să plătâscă vamă sau va trece pre nis- 
care drumuri ne umblate, alegănd de are fi 
cu ştirea vameşilor, iară într' alt chip de va 
lasa drumul cel mare tot negoțul ca să "ȘI 
piarză. 

run, Cela ce va fi luat plată ca să aducă 
neşte negoţ den loc în loc, iară el va trece şi 
va ascunde negoţul “şi. nu va plăti vamă, a- 
cesta este dator să: plătescă stăpânu- stu tot 
căt au păgubit îniracea cale, i 

rnf. Vameşul cela ce va alla: un dobitoc 
încarcat cu negoţ şi să fie departe de acel loc 
unde plătesc vama, nwl va -putea lua drept 
vamă, zicănd cumu't peritor acel negoț pen-
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tru căce l-au ascuns de vamă, pănă nu va îi 
stăpănul de faţă înpreună cu-acel dobitoc 
cănd l-au găsit. | ă 
IX. Care vameş nu va lua negoțul cel pe- 

rit, săngur de la cela cel va fi ascuns ca: în- 
şălăciune de vamă, iară de să va-prileji ace- 
stuia in6rte, nu va mai putea dâciă să-ceră 
de la feciorul lui, de vreme ce n'au luat ne- 
mică pănă au fost tată-stu viu. | 

rxa. Vameşul ce nn'şi va lua vama de la 
neguţitor pănă în 5 ani, decia nu va putea 
lua nemică pentru că s'au trecut o vreme. 
- „TXYe Cela ce va sări asupra vameşilor 
căndu'l vor tămpina cu negoţul în cale, şi nu 
va lasa să cârce negoţul carele nu va fi plă- 
tit de vamă acesta, den negoţ, să nu aibă nice 

_.0 pagubă pentru ce nau plătit vama, iară nu- 
mai să să cârte pentru ce au stătut în protiva | 
Gmenilor celor'domneşii. * . - 

rxg. Ori care vameș va lua. vamă mal 
multă de căt este ohictiul să iea, acesta ca să 
aibă certare după cum va fi voia giudețului. 

rxd. Ori care vameş va cere vamă den 
niscare lucruri ce n'au fost obiceiul să să dea 
vamă, nice este cu ştirea domniet, de se va 
afla pentru une ca acelea să fie luat plată ce 
"să dice vamă, ca să i să tae capul, însă ma- 
inte să dea drep-ce au luat acea vamă de-a 
una patru la visterie, iară de nu va fi luat ce 
numa! ce va fi cerșut să se certe şi atunce 
după cum va fi voia giudeţului. ” 
„Exe, Ori-care vameș va face napaste cuiva, 

ȘiI va lua negoţul zicănd că nu şau plătit 
vama, şi el va adevara că au plătit, acesta 
nu numai negoţul va întorce înapol ce încă 

„ȘI ca un Îur se va certa. - A 
TXS. Ori care vameş va fi pricina, ca să nu 

"trecă neguţitori! cu negoț pre la vre o scală 
făcăndu-le multă asupreală şi luându-le mal 
mult de cum au fost obiceiul, acesta iaste da- 
tor tâtă asupreala şi paguba ce vor fi păgu- 
bit neguţitorii pentru dăns, tot să socotească 
şi să plătoscă la visterie, 

TXze, Cela ce va face vamă nouă carea n'au 
fost, sau-de va, mal adauge cea veche de cum 
au fost, de va fi alt giudeţ într'acei loc să fie 

- mal mare de căt dăns, cum are fi Domn, săl 
cârte cu banii ce să dice să! iea avuţiea şi să'l 
gonescă dentr'acel loc în toată vieaţa lui să 
nu să mal afle pre acelea locuri. | 

rxu, Cela ce va fi domn şi nu va avea alt 
domn mai nare asupra lui, acesta pote să 
facă vamă nouă cu voia. tuturor, însă să plă- 
tâscă şi cel de-loc ca şi cel străini, iâră nu- 
mal celstrăini. * . ” " 

rxi. Cela ce va fi scutelnic să nu plătească 
vamă, de vreme ce i-au dat Dumnezeu un 
dar ca acesta, pote să să bucure și să să ve- 

-selească cu acest bine'pănă cănd să vor um- 

+. 

  plea două-deci de any, şi el şi feciorii lul, iară 
nu ma! mult, i - 
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Pentru ceia ce fură în pisma ne- 
scui cu batsiocură. 

Pricine ei, 

ro. Ori cine va fura ceva vre un lucru, nu 
drept să păgubească pre cela ce lau avut, ce 
nunal drept să'și rîdă şi să'şi bată .gioc de 
dăns, să să cârte iară nu ca un fur, 

roa, Cela ce va merge să fure şi nu va 
fura, să să cârte după voia giudețului. 

rov, Cela ce va apuca slujnica altuia pen- 
tru să curvească cu dănsa ştiind cum mainte 
au fost curvă, să să certe iar nu ca un fur; iară 
de va, fi fost fecioră acea slujnică atuncea să 
să cârte ca un fur. pi 

rog, Cănd va avea neştine vre un lucru la 
altul şi nu'l va putea seste de la dăns, și de! 
va, fura ceva, însă nu mal mult ce numai căt 
va. fi preţul acelui lucru, acesta, să nu albă 
nice o certare pentru furtușag. _ 

-rod; Cela ce va, lua, pietri de la viea altuia, 
ca. un fur să să certe; acesta să înțelege şi cănd 
sapă neştine piatră: pre hotarul altuia acesta . 
încă să cheamă furtuşag- Ii 

“roi, Cela ce de mare sarăcie va fura, iară 
nu mult, ce numai căt va mănca şi căt să .va 
îmbraca, acesta să să iarte; iară de vor vrea 
să'l şi certe, mal pre puţin, iară nu ca pre un 
fur, pentru că să chiaină că au furat de nevoe. 

ros,: Cela ce va fura de la ceia ce sămt de 
pururea vrăjmaşi. şi pismaşi unul sat, ce să 
zice acelui loc unde lăcueşte, aşijdere şi de 
la păgăni, să să iarte să nu se certe. | 

roz. Nămitul de va sluji la un stăpăn şi 
nui va plăti simbria, şi del va fura numai a-. 
tăta pre căt va fi simbria, să nu să cârta, ce 
să fie iartal. . 

ron. Cela ce va. fura vre o heară salbatică 
sau pasere pănă nu va fi învaţată, acesta să 
nu albă nice o certare. 

rof. Cela ce va fura de la tată-seu, veri 
mult, veri puțiu, nice o certare să nu aibă; 
iară de să va, prileji să fie vre un om de, 
casa lor la mârtea, lu! să lase ceva acestui 
fecior, atunce dentracel lucru a feciorului 
pote iatăl să ica să'și plătescă furtuşagul. 

rp. Sluga ce va fura în casa giupânu-scu, 
de va fura lucru puţin, să nu să cârte, iară 
de va fura lucru mare, să să cârte, iară tot 
mal puţin de cum are fi furat altul. 

rpa, Care. muiare va fura pre bărbatu'şi, 
să nu albă certare nice.să albă strânsore să 
întorcă ce au luat, ce să să împace cu barba- 
tulwsiară de să va prileji să să desparţă. 
sau să mâră muiarea, atuncă barbatul să'şi 
facă plată den zestrele er. Acâstă pravilă să 
să socotească şi cănd va fura barbatul pre 
muiare. “ 

rpv. Cela ce va svătui pre muiare să fure de 
la bărbatu'și şi să'1 dea'lul, alegând de vor fi. 

. ; 
, 
7 
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avănul înpreună înpreunare vea, pre acesta 
săl certe ca pre un pre curvar; iară de nu 
vor fi avănd mestecătură întracest chip, să'l 
certe ca pre un fur. 

rp&. Muiarea ce va fura de: la cei a ce cur- 
- vește cu dănsa, să să certe ca un fur, aşijdere 

și barbatul de va fura de la muiarea. ce cur- 
veşte cu dănsa ca un fur să să cârte. 

rpd. Călugărul ce va fura pre egumenul 
nu va avea certare, că să chiamă că i! fecior, 
iară numal să albă strânsâre căt să întorcă 

tot ce va fi luat. 
wpe. Cela ce va vrea să dobăndească ş și să 

mosnencască avuţiea nescul după: morte, şi! 
va fura ceva încă fiind viu. acesta să nu atbă 
certare ce numal să întorcă tot ce au furat și 
să fie în pace. 

rps. Cela ce să va, îndatori cu ceva la al- 
tul, sau căndu't va da.neștine ceva să ţie, 
sară el va începe întrialt chip, după cum va 
fi voia lut. nu cum va vrea cela ce i-au dat, 
de va vrea stăpănul să primescă bine 'va îi, 
nu să va certa, alegănd cănd va dice așa a- 
vut-am nedâjde că va priimi, pentru ac6, am 
îndrăznit. trebue aice să socotescă giudeţul 
acea nedejde cum iaste, dece de va fi cu cale 
să] iarte, iară de nu să'l cârte; cum sare 
zice un om au luat un cal de la o rudă a lur 
“sau de la vre un priatin bun a lui să ămble 
cu dăns numai tel, patru zile, ela ţinut ca- 

„lut 10 zile. atunce nedejdea aste cu cale pen- 
tiu căce iaste omul lut, sau prieatinul Îni cela 
cei l-au dat, iară de va lua calul să margă 
la âste atunce nu iaste cu cale acestă vină. 

rpze Orl cine va dice că l-au iartat pără- 
șil pentru furtușag ce i-au făcut, macar de- 
ave şi zice părășul “că” iartă, nemică nu f0- 
loxeste acea ertăciune să nu'l cârte ca pre 
um fur dacă nu iaste lucru cu cale să cunoscă 
iucdeţul pentru cel iartă —și atunce să crează 
că nu se iartă vinovatul deinainte giudețulur 
«a pănă al duce la giudet. 
“rpu, Oi cine va li fără ştirea giudeţului, 
numa cu voca lul, deşi va găsi lucrul în mă- 
nule altuia şil va lua. ne ciim să nul dea 
înapoi. ce nice'și pote să'l ina! coaie; iară de 
să va afla că acel lucru n'au fost a lui, atunce 
nu nuimat lucru va întorce înapoi, ce încă va 
plăti şi preţul celuia a cut au fost lucrul. 

rpf. Oul care ţaran va lua cu voca lul pă- 
inăutul să dea la altul sau casa'și, sau alt lu- 

"ceru ce va fi avut. il va găsi în mănule altuia 
de să va alla că au fost Gment acolea aprope 
pre caril putea el face să'i întrebe şi nu i-au 
întrebat da-va înapoi acel lucru, şi! perit de 
la dăns. iară de'l vor fi zis Omenii că pote 
să facă acest lucru sau de nu vor fi fost 0- 
meni pentr'acele sate pren pregiur atunce i 
se va lasa să'şI ție lucrul.   

(1) Aci litera c se va ceti ca ce până la ref, 
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re, (1) De vreme ce Petre, ce să „dice; Şi-au 
lasat avuţiea lul Pavel să să hrănâscă cătă 
va vreme. şi atunce să o moşnenească I6n. 
ori acest Ion: numal singur cu voca sa și 
fără voea, giudeţului va scote afară pre Pa- 
vel dentracea avere ce i s'au dat să să hră- 
n&scă şi să să apuce el să oție cumare fia 
bă, pâte Pavel cu voea giudeţului să certe pre 
Ion şi să'T ica totă averea înapol şi încă săl 
facă să ma: dea pre atâta , 

rea. Un om de va vrea să lasă altul cuiva 
vre un lucru pentru să să hrănească, iară 
cela ce va fi fost mal deinte acel lucru a lui 
nu 1i-l va lasa nice "-l va da să să hrănâscă, 
iară acesta fără vocea giudeţului numai sin- 
gur.cu-vooa lui îl va lua, piarde-va (otă acea 
dobândă ce. vrea să aibă de vrea d luat cu 
giudeţ. - 

rev. Cela ce să va apuca de vre o tie 
străină părăsită sau de vre o casă pustiită 
sau de vre un luz părăsit să le toemâsea și 
să le înogiască cu voea stăpănului a cul vor 
fi fost, şi să vor tocmi pre tot anul ca săl 
facă plată ori mult ori puţin, iară dacă le va 
găta şi să va hrăni după cum va [i locul a- 
tunce nu va vrea să! plătescă cum au grăit. 
pote stăpănul săl goncască şi să] scoţă den- 
tracel loc și fără voia giudețului. 

Te, De să va svărşi cela ce au Incrat sau 
nevoit viea sau lazurile, sau alla ce va fi. şi 
de nu vor rămănca feciori, sau altă rudă pre 
urmă, atunce pâte stăpânul, și fără voca giu- 
deţulut, să'şi iea acele tole înapol. 

ved. Dacă va curăți neştine viea sau În- 
zul, sau va toemi casa. sau alte ca acâste, şi 
decil să va părăsi. şi le va lasa pustit fiind 
lucru gata şi vor începe a se strica, atunce 
stăpănul locului pote să'l gonescă şi săl scolă 
dentracel loc şi fără Ştirea giudeţulur, 

ree, Cănil vor avea'doi ment pără pentru 
vre 0 vie, sau pentru vre un pămănt, și pănă 
a să pără unul dentr'ănșii va inerge de va 
secera pămăntul, sau .va culege viea fără de 
voea giudeţului, acesta'şi piarde tot venitul 
ce i. star cădea pre diveptate şi încă să plă- 
tescă pre căt va fi prețul acei vil san acelui 
păinănt, 

res, Cela ce'şI va lua lucrul de la altul îna- 
po! singur cu voea sa şi dacă va lua dlentra- 
cel lucrii 6re ce puţin folos în va da celuca lu- 
crul earăși înapol, acesta să se certa, şi să 
plătâscă căt va fi prețul şi căt va face "acel 
lucru, 

rez, Cănd se vor pălcevi dor Omen! inder 
sine şi va scote den loc unul pre altul, de vo- 
face acesta amăndol întro zi. să nu se certe, 
cară de vor trece căte-va zile să se certe a- 
imăndoi să plătscă căt va fi preţul acelui lucri 

rene Cela « ce se va teme căl vor scâte den-



tr'o casă sau dent'o vie sau și alta asemine 
acestora, de'l vor scâte fără voia lul acesta 
pâte să ceră voie la giudeț să'1 d6 Oment cu 
arme să'l socotescă să nu'l scoţă. - 

ref. Cănd va goni neştine pre stăpăn de 
“la bucatele lut şi i le va lua, de va fi nebun 
nu va avea certare numai ce va fi luat va da 
înapoi, iară după aceca de să va prileji să să 
înțelepțeaseă, tot să nu să certe. - 

„e. (1) De să va prileji un tată eu un. fecior 
să scoță unul pe altul den bucatele lui fără 
de ştirea giudeţului, de are trece între dănş 

„şi vre:ne cătă-va nu vor avea nice 0 certare 
- nuimal ce vor întârce bucatele înapoi. 

ca, Ori care vladică, sau egumen, sau na- 
mâstnic, sau călugăr, singur cu voia sa şi 

“fără ştirea giudeţului va lua vre un lucru de 

a besâricel de la.cela cel va fi ţiind, de vreme 

ce nu va fi făcut săbor să să svătuiască nu să 

va certa, să dea încă pre căt au luat, iară de 
va fi făcut şi săbor să să certe. 

cv, Ori care vlădică, sau egumen, sau na- 

mestnic, sau călugăr, împreună-cu tot săbo- 

rul, numal singur cu voiă lui va lua averea 

vlădicului ce va rărmănt după morte, sau a e- 

gumenului, sau a namestnicului, sau a călu- 

gărului, de la cela ce le va fi ţiind, de să .va 

afla cum acel mort au fost ţiind acele unelte 

cum să fie a bescricet, nu să va certa, să nu 

dea nemică ; iară, de le va fi ţiind can chip 

de mirenie să va certa să dea înapol tot ce 

au luat, şi să plătescă preţul căt or face acele 

lucruri; iară de nu să va cunâşte lucrul, ce 

va fi cam cu prepus fost-au de-a bescricel au 
mireneşti, atunce iară'şi nu să va certa. . 
“cg. De va împrumuta neştine pre altul sau 

i va nămi vre o casă sau vre o dughenă sau 

altă fie ce va fi, şi dup'acea singur cu voia lui 

fără ştirea giudeţului va scâte], sau der va 

lua, vre un lucru can chip de zălog, nu se 

va certa ; iară de nu va îi singur stapănul 

cela ce i-au dat bani împrumut sau va îi nă- 

mit acel loc, ce va fi altul străin, să să certe: 
şi să dea înaporcăt va fi plătind acel lucru. 

cd. De va fi neştine ispravnie vre unul ne- 
guţitor vănzăndu” negotul ce i-au fost trime- 
țind acel neguţitor, iară de să va prileji să 
nu"! may trimiţă alt negoţ să vănză, şi el va 
lua de la altul de va vinde, nu este dator a- 
cela neguţitor dentăr să dea samă de să va 
prileji ceva pagubă într'acel ncgoţ ce au luat 
el singur 'macar de-au şi fost ispravnic lul 

cănd au luat acel negoț. “ 
ce. Cănd va giudeca un giudecător strămb; 

sau. cănd va da voe cuiva şi nu va fi înțeles 

__păra de ispravă amănduror părăşilor, acela 

"ce va lua ceva vre un lucru cu voia acestul 
giudeț nu va. putea să şuvăească, să nu plă- 
tâscă ş'alt preţ, de cum vor preţui acel lucru 

7 « * . 

(1) Litera c şi următârele pănă la CNP se va coturi 
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es, Certarea ce zicem să dea de doă orl 
prețul acelui lucru ce s'au luat fără de is- 
pravă, cum s'are zice cănd nu va fi acel lu- 
cru de față, să'l plătescă îndoit; iară de va, 
fi de faţă. să'] dea înapoi şi să. dea şi preţul 
-Căt va plăt acel lueru. Acest obiceiu au fost 
legiuit de legiuitoril cel bătrăni, iară în vre- 
mea de acum ceşti mai tineri s'au tocmit. toţi 
împreună şau schimbat acea tocmâlă întwa- 
cest chip : să dâa numa! lucrul ce au luat, 
iară să!l certe giudeţul după cum va fi voia 
lui, cum s'are dice să'l globască, sau să'l în- 
chiză în temniţă, sau în gros, sau într'alt chip 
ori cumu'l va părea pre direptate, să nu ămble 
fără ispravă. . 

cz, Nişte 6meni de vor avea la cineva un 
lucru şi'l-vor cere şi el nu'l va da, acestiea de 
să vor sfătui cu toţii și numal singuri cu voia : 
lor fără știrea giudeţului îşi vor lua lucrul 
stu, să nu aibă nice o certare nice într'un 
lucru. ÎN . 

en, Un om de bună voia sa, de va, lasa ceva: 
vre un luc . vre unul om sarac sau și bogat 
de'ntru cesă va. fi îndurat pentru sufletul său, și" 
va fi tăcut şi zapis cu mărturii, și dup'aceia, să 
va fi căit ce-au făcut, acesta cu voia lui fără .... 
de ştirea giudeţului de va trimite nişte Grnent 
aă săI sau şi străin! şi vor lua zapisul cel «de 
dare, acestiea nice o certare nu vor avea. 

ef, Cela ce va avea datorie, şi se va fi toc- 
mit cu voia să ia vre un lucru în preţ, ace- 
sta iară'și nu pote lua fără de giudeţ numat 
singur cu voia sa, de vreme ce datoriea nu va 
(i alesă să să ştie ce vor fi avănd catastige şi 
isvâde indesine; drept aceia trebue întăi să'și 
iea sama pre-mnănuntul şi atunce cu voia sa 
singur să'şI iea acel lucru ce'i vor da, iară de 
va lua, mainte să va certa după cum va fi 
voia giudeţului. , ! - 

ci, Cela ce va face tocmală cu altul pănă 
în cutare vreme de nu'i va da cutare lucru'ca 
să aibă voie să iea cutare sat, dară de să va 
prileji satul să nu fie pre măna lul ce să!l ţie 
altul, atunce nu va putea cu voia lul- să'l 'iea - 
macar că le-au fost toemala aşa, ce aicea tre- 
hue putere de la giudeţ ; iară del va lua el 
singur cu voia lui va avea certare. 

cai. Un om de'să va tocmi cu altul să” 
dea un dobitoc, sau alt lucru ce va îi, pănă 
la o zi, după aceia va socoti într'alt chip şi'l 
va da altuia nurnal pentru să nu'l dea celui 
ce l-au giuruit, acesta să aibă strănsâre să - 
să rescuinpere lucrul acela de la cine l-au dat 
și să'l dea cestuia, ce*s'au tocmit întăl şi să 
aibă şi certare după cum va fi voia giudeţului. 

cvi, Un om la mortea de'și va lasa cu 
limbă de morte mult, puţin, ce va avea, orl 
cul va vrea el, acela pâte singur cu, voia sa. 

a i 9 
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fără de giudeţ să'şI ea acea rămăşiţă fără nice 
de o sminteală şi fără nice de o certare. 

egi, Pre cela ce'l vor lasa să moşnenească 
„bucatele cue-va şi să să hrănescă pănă la o 
samă de vreine, acesta dacă va veni vremea 
pote şi s'ngur fără giude! să'şi ea acele bu- 
cate, după cumu's giuruite, fără nice de o 
certare. Ma , - 

edi. Orl cine va fi ispravnic să moşnenea- 
scă avuţia vre unul mort acela pole lua nu- 
mal singur cu voia sa bucatele celui mort or 
ce va fi, inult, puţin, de Ia fie cine vor. fi, ale- 
gănd numai de i le va fi lasat cu zapis să le 
ție şi să să hrănească pănă în cutare vreme, 
atunce îi caută să îngăduească pănă la acea 
vreme. N : 

cei, De va lasa neştine ceva vre un lucru 
să să hrănescă cine-va cu dăns pănă în cu- 
tare vreme, şi va fi făcut şi zapis cum den- 
twaceia vreme să cază pe imăna celuia ce va, 
să moşnenească, cum s'are zice un-om are 
un cucon micşor. la mârtea lui cunoscănd că 

-este micşor lasă tote bucatele lu! pre măna u- 
nui om bun să leţie şi să să hrănâscă cu dănse 
pănă în cutare vreme pănă va fi cuconul de 
vrăstă, atunci ca un moșnen să le iea să le ţie 
el, acesta ispravnic cumu'și va muri stăpă- 
nul într'acel ceas pâte să le iica acele bucate 
de la inoşntn singur cu voia sa fără nice de 
un giudeţ, ina! vrălos cănd va: scrie zapisul 
ales şi înţelegănd zicănd fără de multe cu- 
vinte şi fără nice o gălcevă. | 

esi, De vor lasa cuiva drept suflet, nu va 
"putea el singur cu voia sa să iea, ce trehueaşte 
“ispravă de la giudeţ, alecănd acel lucru ce 
au lasat drept suflet. este învăţătură să facă 
beserică, sau boiniţă, sau ospătărie ce să zice 
casă de străini, sau grobnic și alt asemenea 
acestora, pentru că atunce pote să iea singur 

-cu voia sa şi nui trebue nice un giudeț şi 
încă pute să ica singur căndu'i va alege stă- 

 pănul în zapis, iară de ya fi într'ait chip şi de 
va lua el.singur. cu voiă sa piarde'și-va tot 
venitul ce vrâ el să aibă drept” sufletul ace- 
lu mort. | | : . 

ezi, Carele va lua cu voia sa o parte den- 
tru acele bucate ce sau dat drept. suflet 
piarze'şI-va t6lă acea parte ce au luat singur. 
nunial ce va râmănea cu cea-Valtă parte ce 
au fost neluată. * . 

eni. Cela ce va lua acel lucru ce i s'au dat 
drept suflei şi de] va lua de: faţă să vază şi 
alţit atunce nu'şi va piarde venitul, iară de 
va lua pre furiș atunce va piarde și: nu va 
mal putea să câe nemică pentru că şi ce au 
luat va da înapoi. 

Pentru semnele furtuşagului. 
Prieina si, 

cfi,  Furtușagul, de vreme ce iaste un lu- 
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bue să să arate cu neşte semne re carele 
şi cu nește prepusuri căte-va. Semnul furtu- 
șagulul este așa : cănd să va fura nescul ceva 
să strige cu glas nare şi să facă gălceavă să 
să cutremure toţi atunce'şi într'acel ceas cănd 
vor fura. şi să arate cum i-au spart camara, 
sau uşa, sau secriul, sau lacata şi alte aseme- 
nea acestora, acolo unde vor zice că au fost 
acel lucru ce s'au furat. 

ek. Vestea tuturor și fuga robului, ce să 
zice a nămitului, arată furtuşagul, așijdere 
cănd să vor găsi scări pre unde s'au suit. sau 
alte cinil carele slujesc la descuiat, sau să 
strice loc ce va îi închisâre. -. 

eka, Trebue încă şi după aceste semne 
tote să să arate cum într'acel loc unde să 
vede stricat fost-au acolo în lontru acele lu- 
cruri ce zice stăpănul că i le-au furat, şi de 
va îi om bun şi cu nume bun ajunge giură- 
măntul, iară de nu, trebue alta aratare mal 
bună întracesta chip cum acele lucruri au 
fost stănd tot acolea pănă ce le-au furat. | 

" ckY.: Celuia ce'şi va piarde lucrul i să va 
da giurămănt şă zică căte lucruri i-au furat 
şi căt le-au fost preţul, şi încă cătă pagubă au 
avul dentr'aceste lucruri și căt au cheltuit 
umblănd întrebăndu-le. i 

cks, Incă şi celuia cer vor fi dat vre un 
lucru să'| socotescă şi i l-au furat îl vot da 
giurămănt ca să arate. i 

“ckd, Incă să d6 giurămănt şi celuia ce' 
mută hotarul pentru să arate de'l va fi mu- 
tat sau de nu'] va fi. | o 

ce. De va fi apucat neştine o serisore den 
măna vărjmașului său şi o va fi ars, sau o 
va fi spart, să să dea giurămâănt celuia cu car- 
tea iară “nu celuia ce o au spart, pentru să 
arate ce au fost scris în carte:: | | 

cks.. Cănd.va avea pără creştinul cu un ji-. 
dov, nu să va da giurămănt jidovulul. Giură- 
măntul ce să dă împotriva furului nu să dă 
ca să arate el furtuşagul, ce numai dacă va 
arata furtuşagul singur furul au de va măr- 
turisi cineva, atunce se dă giurămănt celuia 
ce au pierdut lucrul, ce să zice păgubaşului, 
pentru să arate cu adevărat căt au fost şi de. 
ce preţ au fost și încă să'şi arate şi chel: 
tuiala. i 

cliz, Prepusul furtușâgului să arată pre nu- 
mele omului ce] rău, ce să zice alt om iaste | 
vestit de om bun și altului vestit de om rău, 
așijdere să cunâşte omul și pre obiceae, cum 
au fost învăţat iai de mult, iară aceste doă 
prepusuri nu agiung amăndoă să facă pre 
giudeţ, să mune&scă pre cineva. 

cku. Cine va trece pre un drum pre unde 
nu i-au fost calea. să trâcă pre acolea, pâte . 
să'ŞI prepue pre acesta penşru furtuşag, cum 
sare zice de'l va fi văzut cineva să trâcă pre   cru forte cu nevoe a'l arata, drept aceca tre- 

. „cast Aa se crea 

d anu? 7, -. 

  

- Sea cui . A te ei 

ati 

pi sv 
“pi 

acolo pre la cel loc pre unde într'acea zi s'au 
făcut şi furtuşagul, şi acâstă prepunere pâte 
„m . 
je o 

..
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să' dea strănsâre, să'şI dea samă ce au um- 
blat pre acolo.. : 

ckf, Prepusul să face încă şi cănd vor găsi 
pe cine-va Într'acel loc unde s'au făcut furtu- 
Şagul, sau de va fi intrat și va fi eșil den- 
tacea casă, sau de'l va fi văzut cine-va sco- 
ţină ceva sau ţiind dedesupt supt haine sau 
învălit cu alt lucru ceva. 

cl, Care slugă sau nămit va fugi den casă 
întracea zi cănd s'au făcut furtuşagul, dă 

„prepus Ore-cum, cun să fie făcut el acel fur- 
tuşag, agiunpe şi acesta să'l muncescă, ale- 
:gănd dacă va [i fugit să să fi ascuns să nu să 

"vază nicăiurl, . 
“ela, Ce să va prileji să să afle acul va, 

venY şlic sau altă fie ce haine, sau cuţit, sau 
vre o scară de suit, sau topor, sau fie ce u- 
neltă. acestea tâte fac prepus de furtuşag de 
vreme ce s'au găsit în acel loc unde s'au fă- 
cut furtuşagul, pre acesta săl muncâscă să 
arate de va şti. SI 
_clv. Un om de va fi sarac şi va începe 

a cheltui bani multă, face prepus cum să fie 
furat, mal vărtos căndu'şi vor şi sămna cu 
aceia ce s'au furat într'acele zile. 

clu, Cela ce va avea în casa, sa cinil bune 
ca acele de furtuşag. face prepus şi acesta cum 

- “să fie el furat. 

. 

_ ld, Un om 6re care ce n'are avea nice o 
trebă la acea pagubă, nice Pare chiarna nime, 
aşa fără de nice de o strănsâre are veni, de 
are arata pre cineva cătră giudeţ cum au fă- 
cut acest furtuşas şi încă are îndemna să și 
muncâscă.: acesta face prepus cum să fie fă- 
„cut el“acel furtuşag. pre acesta săl mun- 
cescă. - - | “ 

ele. Cela ce-are putea face un furtuşag 
ceva. să să facă să'l smintescă să nu să facă, 

iară, elu'l lasă de' să face, acesta face prepus 

"cum să fic'cu ştirea lul acel furtuşag,. 

«ls; Aceste prepusuri nu sămt nice de o 

trebă giudeţului;, ma! vărtos cănd vor fi în- 
protiva vre unui om bun şi vestit de lucruri 

bune, ctim s'are zice cănd va fi deoseb! numai 

una, de aceste, nu'! dirept nemică, iară de vor 

fi înpreună două sau trel. sau şi patru, atun- 

cel vor muncă. : ! i i 

clz, Şi ăncă face prepunere de furtușag şi 

acela om ce face pre altul că este vrăjitor şi 

numărător de stele. -. 

eln, Or! la carele vor găsi niscare lucruri 

“de furat. de va fi om vestit: de rău să cade 

să” muncâscă, iară de va fi om bun să'nul 

—muncâscă. - Da , 

elf. Fie cine va fila cela ce vor găsi lu- 

cru de furat, şi de va dice ca nul cunâşte 

pre vănzătorul cela ce i l-au văndut sau nu'și 

pâte aduce aminte, de va fi om vestit și ales 

de om bun sau de va fi de ceia ce vănd lu- 

ceruri ca şi acele multe ce sămt de furat, să 

să cr&ză, cară de nu să'] muncescă. 

19. 

em. Cela ce vor găsi la dăns lucru de fu- 
rat, macar de-are fi: şi om hun iară de va 
avea, .vre un prepus de celea ce am zis, nu 
va pute fi într'alt chip, cel vor munci. 

ema. Pre cela cel vor munci pentru vre 
un prepus şi de nu va spune nemică altă 
certare să nu aibă, ce.să fie slobod de tâte. 

emv.. Cela ce va cumpara lucru de furtu- 
șag, să albă certare, de vreme ce să va afla 
că au ştiut că este de furat. o ! 
em, Cela ce va enmpara un lucru prea 

eftin de vreme ce va fi lucru scump, face 
prepus cum să fie de furat, să aibă certare. 
em, Celuia ce”! vor dărui lucru de furat . 

să să certe după voia giudețului. E 
cme, Cela ce va cumpara un lucru carele 

nu este de meşterşugul lui,, face prepus cum 
să fie de furat, , e 

" ems. Cela ce va cumpara lucru de furat | 
şi dacă va şti îl va întorce înapol şi nice . 
banii nu'și va lua, acesta nu va avea cer- 
tare. - | | | o: 

cmz, Cela ce va cumpara lucru de furat şi 
acel lucru-va fi de besârică. macar de n'are 
fi nice ştiut, tot să să dea în bescrică şi să 
nu'şi ia banii ce au dat. , 

emn. Cela ce va da bani împrumut, şi va 
pune zălog lucru de furat, să' dea, acel lucru 
stăpănu-său a cul va fi și să nu iea nice.un 
ban, şi mal vărtos' cănd va, aduce acel lucru -. 
om sarac.sau rob şi lucrul va fi de om bogat. : 
şi de mnult preţ atăta agiunge cu căt nu este 
acela om de credinţă, cu atăta să cunşte că 
nula lut acel lucru ce punezălog. .: 

emf. Cela ce va cumpara lucru de furat 

toriu, acesta nu iaste dator să dea acel lucru 
stăpănu-său pănă nu” va da banilce aă dat. 

eu, Cela ce va cumpăra un lucru de furat 
şi va spune tutulor ca să înţeltgă cum cum- 

sta nu va da lucrul pănă nu” vor da banil. 
cena, Ori care stăpăn, ce i să va fi furat un 

lucru şi! va fi cumparat cineva și el de o 
grabă îl va fi dat banii, şişI va fi luat lucrul, 
acesta nu mal pâte să ceră banil de la cela ce 
i-au dat de au răscumpărat. e 

cnv. Ori cine va cumpăra lucru de furat” 
şi'l va da stăpănului a cui au fost, acela nu. . 
pote să'şi mal câră banii de la dăns. 

Pravile împărătesci 
„Pentru cei ce vor sudui pre giudeț sau pre 

zasOmeni domnești. Slava a. 
a. Cela ce va sudui, sau va ucide pre vre un 

giudeţ, sau pre vre o slugă a giudeţul pre „ca- 
rele'va, fi trimis giudeţul să facă vre o slujbă 
iară, neştine "1 va. învălui și nu'l va lasa. să'și 
umple slujba” după - învăţătura mal marelui   său, acâsta greşală este ca şi cănd ar fi su- 
duit pre domnie.. 

. + 

ştiind că acel om este rău, tălhariu şi prădă- - 

pără să'l dea stăpănu-său a cul au fost, ace- . -
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-*, Cela ce va sudui sau va. face vre o ne- 
voe Gmcnilor celor domneşti, face greșala 
cum are sudui pre domnul său, după cumu”! 
scris mal sus, : , „i 
* %, Cela ce nu să va pleca sub învățătura 
giudeţului, face greșală cum are fi suduit pre 
domnie. -: ' 

d. Tot omul este dator să spue giudeţului 
pre cela ce nu va să asculte de dăns şi de în- 
văţătura lui cumu'l va giudeca. Na 

e. Cela ce să va svătui să ucigă pre vre un 
diregător de la vre un tărg. şi de nu va fi a- 

-„pucat să facă morte, să nu să cârte ca cela 
ce sudueşte domnia, iară numaly să i să tae 
capul; iară de să va svătui să hiclinescă sau 
să ucigă pre singur domnul acel ţeri, macar 
de nu va fi făcut acel hicleşug, iară să să 
certe ca unul de ceia ce-au suduit domniea. 

8. Cela ce va sudui pre omul cel domnesc, 
sau întralt chip del va vatama, nefiind în 

„Slujba domnului nu să va certa ca un sudui- 
tor de domnie; acesta să înţelege cum act 
sta vrajbă ce sau apucat cu acel om dom- 
nese nu s'au apucat de cănd au fost cu slujbă 
domnâscă, ce au fost mal de mult învrăjbiți, 
drept aceia l-au suduit; iară de să vă afla 
cumsă fie învrăjbiț! de cănd: au umblat cu 
slujbă domntscă şi atunce nu l-au putut su- 
dui temăndu-să de certare, iară după aceia 

„l-au aflat singur fără de slujbă dece l-au su- 
duit, sau l-au vatamat întralt chip, atunce 
iară'și ca un suduitor de domnie să va 
certa. E : 

z, De să va prileji vre un om domnesc să 
ămble cu slujbă şi de să va lega de un di- 

-rept vrând să'l vatăme, şi cela nu să va da, 
„cel va lovi, şi i să va prileji morte, acesta ce 
şau sprijinit vieața să nu albă nice ocer- 
tare ce să fie un om mort. : 

“n. Cela ce va sudui sau va vatama pre vre 
"un giudeț, însă nu pentru căce' doară nu i-au 
plăcut cum-va giudeţul lu, ce pentru vre o 
“vrajbă ce au fost avănă eX îndesine, acesta 
nu Să va certa ca un suduitor de domnie ce 
cu adevarat mal mult să va certa pentru a- 
cestă sudalmă sau vatamare a giudețului. de 
căt pre altul ce n'are fi giudeț. 

£.. Oamenii cel domneşti încă de să vor pri- 
“leji să fie zlobil, şi vor face: asuprâle,. Şi vor 
împresura saracii fără de ştirea, domniei, pre 

„uni! ca acestiea cine! va sudui nu să va 
„certa ca un suduitor de domnie. 

i, Cela ce nu va asculta, de învăţătura giu- 
dețului, însă nu de cuvăntul lui ce cănd va 
măna pre o slugă de! va 'zice, acestă să 
“nu să certe ca un suduitor de domnie. . 
„ai. Cela ce va porni tot norodul sau ora 

şul asupra giudeţului să'l scâţă dentrace] loc 
de la acel scaun,'sau macar de-are fi şi alt 
om domnesc, cănd va face acesta, pentru căce 
va fi un mădular rău şi giudeţul sau omul cel 
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domnesc, nu să va certa ca un suduitor de 
domnie ; iară de va face acâsta pentru altă 
vină, ca un suduitor de domnie să se certe. 

Pentru cei 'ce ro sului sau ror cata 
za * Soli, slava v, 

- a. Cela ce va sudui solit care vin de la o: 
domnie la alta, sau întralt chip dex va va- 
tama “den afară de certarea ce dau pravilele 
cele mirenești, acesta să să aturisescă după 
pravila bisârice. | 
„Y. Cela ce va sudui sau va vatama pre sol 

iaste ca şi furul ce fură beserica. | . 
e. Cola, ce va sminti solil de pre cale viind, 

sau de le va lua cărți ce aduc, iaste adeva- 
rat suduitor de domnie. mai vărtos cănd .va 
face acesta pentru să facă ruşine domnu-stu 
sau pentru să cunâscă den cărţi taina ace- 

7 

lul domn ; iară de să va face pentru să' pa- 7 - ; p p scă cinstea lul sau și'ntralt chip drept altă do- 
băndă, atunce nu să va certa ca un suduitor 
de domnie iară cu alte certări mari de-a. 
tocma ca acesta. | - 
„de Carele va sudui sau va vatama pre soli 

pentru vre-o vrajbă ce vor fi avut et îndesinc, 
iară nu pentru să facă-necinste domnului: ce 
i-au trimes, încă şi atunce ca un suduitor de 
domnie să va certa... Ia 

e. Cela ce va sudui sau va vatama pre 
solii cel urgisiţi, cum are sudui pre domnie 
așa să să certe. - 

S. Solul dacişi va da soliea şi vor face 
răspunsul şi'1 vor da cărţile de nu va pureâde - 
ci să va zăhbovi întracel loc, de'lva sudui sau 
"1 va vatama cineva, acesta nu să va certa ca 
un suduitor de domnie. i Ia 

7, Cela ce va sudui sau va vatama, pre sol 
pentru ce nu va fi înblat întracea solie cu 
credinţă şi cu cinste cum se cade; nu să va 
certa ca.un suduitor de domnie. 

n. Cela ce va sudui sau va vatama pre vre. 
un sol şi nu'l va şti că oste sol, să nu să 
certe ca, un suduitor de domnie. , : 

f. Cela co va fura bani sau alt lucru de la 
un giudeţ.ce este într'un oraş, să nu să certe 
ca un suduitor de domnie.. 
Pentru ceia ce vor sudui pre mai marii lor, 

za ce se zice pre boiavi. slava ge 
a. Cela ce va sluji la un boiarin şi de'l va. 

hicleni întru ceva, sau'l va sudui, sau într'alt 
chip del va vatama, să să certe ca un sudui- - 
“tor de domnie. - 

Ye! Cela ce va giura cuiva să'l slujască. cu 
credinţă şi mal apol el va sudui, face greşală 
cum are sudui pre domn. : 

Pentru calpuzani ceia ce fac bani văi și 
ZA "pentru certarea lor..." lava d. 

„ae Mincinoşii ceia.ce fac. bani ră!, acestica, 
încă fac acea greşală cum are sudui pre în- 

! paratul şi pre domnul țărăi.



v. Banil cei răi sămt de trei feliuri : me- 
-stecătură, ce să zice aurul cel curat ce are fi 
-să fie, ei'l spurcă şi amestecă, argintul aşij- 
dere, unul amestecă cu arame, altu'l fac chiar 
de arame și numai căce'l spoiesc desupra cu 
argint, aceasta una ; a doua s'are fi şi cu- 
răţi o samă de ban! e fac mal mici de ce nu 
agiung la cumpănă ce păgubesc Gmenil ceia 
ce'i icu ;-a treia aşijdere să chiamă minciu- 
"noşi pentru căce chipul şi scriptura ce pune 
pre dănşi este minciunâsă, nu iaste făcută den 

" svat cu învăţătura cul-va, ce pre furiș ca un 
lucru rău, drept aceia de-are fi şi curaţi cu 

„nemică mestecaţă şi de-are fi şi deplin la cum- 
“pănă totu'1 un lucru minciunos şi să chiamă 
minciunos, soț. furtuşagulul. 

. Banil cel buni şi drepți ai patru lucruri 

pre'npregiurul lor ; întăl cela co face ban! să 

albă putere şi voe de la înpărăţie sau de la 

domnul locului a celuia, al doilea să să facă 
în loc vestit cum are fi în mijlocul tărgului 

să vază toti, al treilea să. albă chip și scrip- 
tura cinstită şi frumâsă iară să nu fie făcută 
acea scrisore în vre un chip grozav şi de ru- 
şine, al patrule. iară'şi să fie și la cumpănă 
deplin, nemică să nu" lipsască, cum iaste inal 
cu dreptate aşa să fie. Ia 

d. Or! cine va face bani minciunoși să zice 
ori cine va fi calpuzan de va face bani ră! în 
numele înparatului și a domnulut acelui loc, 
A'ntăl să i să tae capul, dupa'cea săli arză 

„trupul în foc şi căte bucate va ave tote să fie 
domneşti ; iară de să va afla că s'au făcut 
„acea călpuzănie la vre un sat sau şi tărg mic- 

şor, să i să facă morte iară bucatele să nu i 

le iea nime, nice să'l arză. . 

e, Casa aceia unde să vor face bani răl să 

fie domnâscă ; iară de să va afla că acea casă 

au fost prinsă cu chirie trebue să să cerce- 

teze giudeţul, de vreme ce domnul acei case 

lăcueşte nu departe de-acolo atunce casa va 
fi tot domnescă, de vreme ce giudețul îşi pre- 

pune cuimn să fie şi el ştiind ore ce, iară de să 

va afla că acel om cu casa lăcueşte departe 

„le-acolea, atunce casa nu va fi domnâscă. . 

3, Încă de să va afla că acea casă iaste a 

vre unel muiari sarace, nu va fi domnâscă. 

4. Încă acea casă de să va afla că iaste a 

niscare cucon! saraci, nu va fi domnescă; iară 

de să va afla că acel saraci au vrun Îsprăv- 

mic pre tGte bucatele lor şi va fi nămit el casa, 

atunce să preţuiască casa căt va face şi să 

plătescă tot acel preţ tot den bucatele iul. : - 

n, Macar de-are face ncştine ban! căt de bnni, 

galbeni prisne de aurcurat sau taleri, sau altfel 

de han! să fie prisne de argint curat şi să fie de- 

plin şi la cumpănă,-iară cu aceste cu tâte, nu 

“va putea să încapă în voia nermărul, pentru 

-să fie certat mal puţin de căt că are fi făcut 

- Dantzăl de'ntru aur şi de'ntru arginl spurcat 

:sau prisne de arame sau cum are îi mal răi, 

, 
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tot o certare va să albă de vreme ce iaste fără 
de ştirea înpărăţiei sau a domniel. 

$. Orl care zlatariu va mesteca aurul sau 
argintul cu alte lucruri fără ştirea stăpănului, 
ce să zice de va spurca lucrul şi să va afla, 
„minciunos, cu alta, cu nemică numa! cu ca-. 
pul să plătescă. * : Ă , - 

1, Ceia ce fac bani domneşti şi de vor în- 
drăsni să spurce aurul sau argintul pentru - 
dobănda lor, cu altă nemică nu vor plăti nu- - 
may cu capetele. . « ; 

ai, Ori care diregătoriu va lasa și nu va 
opri să nu înble banii ce ră! acela cu capul 
să plătescă. = . 

vi, Cela ce va şti unde fac bani ră, şi de 
nu va spune giudețului cu capul să plătescă,. 

ui, De să va scula'o soţie de-a calpuzani- 
lor şi va vădi către giudeţ pre cele-l-alte soţi!, 
ceia vor peri toţi pre deala lor, iară cela ce 
i-au vădit să nu aibă nice o certare; iară de 
nu va fi soţie să arbă dar de la giudeţ, iară de 
va fi rob să nu! dea alt dar numa să'l slo- 
bozescă să nu ma! fie rob. : 

di. Cănd va prinde giudețul vre un cal-: 
puzan trebue să'l cerceteaze mal are soţii şi. 
cine le dă agiutoriu de fac acel lucru, şi cei 
va spune să'l crâză. . , 

ei. Semnele și prepusurile agiung la giu- 
deț să arate pre calpuzan.  : e. 

si, Cela ce va văpsi vre un fel de bani 
fiind de arame să arate că iaste de aur sau de | 
argint, sau de va văpsi argintul să arate că 
iaste aur, sălon re... i 

7 

" Pentru ceia ce înblă cu bani răi sau i 
za țin la sine gla, e, 

a. Câla ce va cheltui sau va schimba ban 
ră! şii va lua, de la cela cel face ştiindu'l şi - 
cunoscăndu'l că iaste calpuzan, să să certe 
ca, şi calpuzanul, a 

-v. Cela ce va ţine'la sine bani ră! știindu'! 
că sămt răi, să să cârte după cum va fi voia 
giudeţului. . . ! 

ie Cela ce pârtă și înblă cu bani'răt face 
prepus cum să fie şi el soţie cu calpuzanii tot 

întrun chip să vor certa. E 

d, Cortareu celuia ce înblă cu bani ră! este... 
mai mare căndu!'l vor ști cau îblat de multe - 

ori şi i s'au zis şi n'au bagat samă. 

e. Cela ce va cheltui niscare bani ră, și 
să va tocmi cela ce! va lua cum de vor fi ră! 
să”! întârcă, acela nu va avea certare. 

s, Cela ce va cheltui bani răl. şi dacă!l vor - 
prinde, de'și va pune sodăș de la cine au luat 
acel bani, să nu albă nice o certare. . 

7, Cela ce'l vor prinde îblănd și cheltuind 
bant'răl, de vor fi pre puţini, şi de nu'și va 
putea pune sodăşul, să! dea giurămănt, de va. 
giura cum nu ştie cau fost acel ban! răi, să 
fie în pace, nice o certare să nu albă., -  
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Pravile împărătesei | 
Pentru ceia ce găsăsc vre o comdră pre locul: 
şi pre hotarul său sau pre holurul bescricei sau 
Za, pre loc doninese cui să ra cădeu la, 3. 

a. Ori cine va putea şi de va vrea să carce 
pre locul lui, și pre hotarul lui cu munca lul, 
sau de să-va nemeri așăș fieştecum să să lăm-. 
ple să găsâscă vre o comâră, să chiamă să fi 
a lui, iară nu altuia nemărul. : IE 

Y. Nu va putea nime să cerce pre loc străin 
pentru să găsască comoră fără de voia stă- 
pănulul acelui loc, iară de va cerca, și de va 

„găsi fără svatul stăpănului celuia cu locul aşa 
“numai den capul lui, nu va rămănea să fie a 
lu, ce se va da celuia cu locul. | . 
"9. De sare prileji să cumpere neştine un 

loc sau un prilog sau laz ce va fi şi:de va, 
găsi O combră cela ce l-au cumparat, nu va 
putea să meşterșuguiască cela ce au văndut să 
zică că l-au amăzit de i-lau dat eflin: 

" d, Cela ce va merge de va cerea pre locul 
altuia şi va găsi comoră fără de ştirea celuia 
cu locul şi de să va oblici, necum să'l lase 
ceva .stăpănul locului dentr'acea comâră ce 
încă del va duce la giudeţ va avea şi certare 
or! cum va fi voia giudețului. A 

e. De să va prileji cue-va, nu cercănd, ce 
așa se va nemeri de va găsi o comâră pre un 
loc strein, atunce să fie şi să înparţă în doo 
cu stăpănul locului, Bi 

3, Acâsta să înțelege încă şi. cănd vor 
găsi niscare comoră pre loc domnesc sau 
pre loc călugăresc ce să chiamă a bestricel 

„pentru că giumătate de comâră iaste deapu- 
rurea aceluia ce o găsește iară giumătate iaste 
a besericet sau mal de rnulte ori domnâscă, 

7 De vr&me ce va fi țiind neștine nişte ocine 
străine şi să hrăneşte cu dănse şi de va găsi 
vre 0 comoră acolo nu să va chiama a stăpă- 
nului iară a celuia ce o au găsit. cum sare 

„zice Petr au lasat o ocină lu! Pavel să să hră- 
nescă atăţa ant iară ma! apol să o ica Ghcor- 
ghie că iaste fecior lui Petr, de să va afla că 

„sau găsit comoră la vremea ce ţinea Pavel 
acel loc să nu să chiame altuia ce numa a 
lui Pavel. -: 

n. Iară de se va găsi iarăşi vre o comră 
pre acest loc a lui Petr ce l-au dat lui Pavel 
de să hrăneşte, âtunce să vor înpărţi în doo 
cu cOmoră, Petr şi cu Pavel cela co să hră: 
neşte acolea. . 
"£. De să va prileji cul-va vre unul străin 

să găsască o combră pre acel loc ce să 
hrăneşte Pavel, să înparță acel lucru cu 
Pavel iară Petr să 
nemică, | y 

1. De să va prilejicine-va să atbă pre măna. 
lui niscare ocine zălogite, şi de va găsi el 
0 Comră va înpărți cu stăpănul locului de 
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nu. să amestece întru' 

vreme ce să chiamă c'au 
fi întwan loc strein; . 

ai, Cănd va nămi 6re cine un pomăt, pen- 
tru să culâgă pomele pănă la cutare vreme şi 
acolea va găsi :o comoră atunce. să chiamă 
cau găsit acea comâră ca şi într'alt loc străin,. 
dece vor înpărţi cu stăpănul loculur, dece a- 
cea giumătate a lul o va ţinea și să va hrăni. 
cu dănsa deapururea ca cu un lucru al său, 
iară cea-l-altă parte a stăpănului şi acea-o 
va ţinea şi să va hrăni cu dănsa pănă cănd. 
să va înplea. vrâmea pomâtului, atunce dacă. . 

să va, înple acea vreme după cum le-au fost: 
tocmela, să ţie acel loc cu chirie iară cănd va. 
da locul stăpănului atunce să”! dea şi partea 
lui ce i s'au venit giumătate de cormoră. 

vi. Cela ce va găsi comoră pre locul muia= 
ret lul ce'T vor fi dat zâstre să înparţă în doo 
cu muiare'şi iară de. să va prileji să să des- 
parță atunce săi dea partea el ce i să va. veni 
den coimndră. a îi E 

gi. De va ţinea neștine neşte ocine zălog 
pentru datorie şi de vor trece 1. (30) de anr 
şi nu le va rescuimpara, atunce de să va afla... 
vre o comâră prespre acil 1. (30) de anr'a- 
tunce să fie tot a celuia ce au găsit iară ce- 
luia cu ocina. nemică să nu! dea. i 

di. Cela ce va găsi comora cu vrăji şi cu 
draci nemică să nu i se dea ce să iea tot 
domniea. . | - 

ci, Comâră să chiaină aur, argint, ban) cor 

găsit ca şi cum are. 

“vechi de demult, stăpănul a cut au fost să nu 
să cunoscă cine au fost, iară de nu vor fi lu- 
cruri vechi și stăpănul acelor lucruri să va. 
cunoște și să va şti cine au fost atunce 'cine 
va găsi acele lucruri nu să va chiama cau 
găsit câmoră. , a 

si. Cine va nămni 0. casă de va şedea cu 
chirie, șintracea casă va găsi nişte ban! as- 
cunși şi acel bani nu vor fi de mult vechi, a-- 
tunce să vor chema a stăpănului iară nu a. 
celuia ce au găsit şi şede cu chirie. - 

zi. Orl cine va ascunde comâra. dacă va 
găsi pentru să nu dea nemică celuia ce i să 
vine piarde'şi-va şi partea sa ce i se vine, 

„ale. Aceste tote ce scrie mai de sus au fost. 
în zilele cele-vecht iară acum s'au părăsit a- 
ele obicâe iară, comorele căte să găsesc tâle- 
le i-au domnit, şi numai ce dau căt să îndură: 
ore ce puţin lucru celuia ce găseşte iară stă- 
pănul celuia cu locul'nu i să dă nemică. 

„Pentru ucidere și căte feluri de ucideri 
za - sămt la, ze 

a. De vreme ce vom să facem voroavă şi 
pentru ucidere ce să zice mârte' de om, de'n- 
tăI să cade să ştim cum un fel de ucidere să chiamă grabnică iară alta să chiamă vajnică , dece cea grabnică să chiamă întracest chip,   cănd cel ucis nu iaste uciderea a lui ce au 
fost să ucigă pre altul iară graba au pripit de:
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l-au ucis pe dăns în locul aceluia; uciderea 
cea vajnică aşijdere să chiamă c'au fost săl 
ucigă pre dăns iară el au ucis pre altul în lo- 
cul luf, cum sare zice vajnicul au pus vina 
sa asupra altuia şi l-au ucis pre acela. în lo- 
cul lu. ” - 

v, Adoua să cade să ştim cum altfel de u- 
ciiere să chiamă cu înșălăciune, cănd să 
tămplă cumu sare dice cu înșălăciune şi cu 
pottă ucide unul pre altul, alta ucidere să 

" chiamă cu nesocotință cănd cumu s'are zice 
nu are avea neștine nice cu găndul'a gândi 
nice cu inima a pofti să facă ucidere ce nu 
mai căce să va măniea pre un om del va 
sudui și'l va bate, dentrace batae i să va 
tămpla. morte, atunce aceia ucidere să chiamă 
pentru nesocotinţa tul că s'au nemerit de său 

- prilejit mortea de mănule lui, altă ucidere 
iaste iarăși de să chiamă cu gresală intr'a- 
cest chip, cănd aruncă neștine întrun dobi- 
toc sau într'o pasere cu o piatră şi să nime- 
reşte de loveşte pre vre un om şi! ucide, a- 
cesta să chiamă ucidere cu greșală. 

g, Atreia să știm încă mai cu adevarat 
în ce chip să chiamă mortea prabnică. cănd 
să va prileji doI Omen! să să iea a să prici 
den cuvinte pănă'șI vor aduce aminte de vor 
pomeni de multe lucruri. dece dentr'acele cu- 
vinte să va răni unul la inimă șil va birui 

„măniea șintracel ceas va, sări asupra lul şi] 
va ucide de tot într'acel loc, iară de'şI va mal 

" îngădui firea"! întracea dată şi va mal socoti 
şi fiind biruit de vrajhă să va apuca și] va 
ucide acestă ucidere mat rea'1 de căt cea den- 
tăi, acesta să chiamă morte vajnică pentru că 
o face omul cu tot d&dinsul. . - 

d. Apatra să ştim cum ucide unul pre al- 

“tul şi! omâră cu fie ce fel de inorte, au cu 

mănule ”] zugrumă, sau "1 nădușeşte înpresu- 

„văndul cu ceva pănă crepă cum să prilejește 

şi acestor cuconi micşori căndui năduşese 

întwaşternut celea cet aplecă, sau căndul va 

stropși cu picirele sau ?1 va ucide cu pumnil 

ponciş în inimă pănă îl-va. omoră, sau îl va 

bate cu capul de părete pănă'l va omorâ. a- 

ceste tâte le fac pentru să scape de certare cu 

înșălăciune, iară de să va vadi să să certe 

ca un ucigătoriu. - - . ÎN 

Pentru certarea ucigătorilor se Gmeni ce li 

za să cade după dela lor la, ne. 

a, Certarea ucigătorului nu este alta nu- 

mai mârtea, după cum scrie svănta scriptură 

cea veche şi cea noă şi după cum dau învă- 

țătură pravilele 
Y, De-are fi neştine boiarin sau de-are i 

fămeia, nemică nu se va folosi cu aceia să 

pâtă scapa de certarea uciderel, ce să va certa 

boiarinul şi muiarea daca vor face ucidere ca 

şi fieşte cine din cel mal proşti Omeni. 

g. Uciderea ce o va face muiarea sau ro-- 
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bul, sau cel slobod, sau cunoscut, sau necu- 

noscut, dâpururea toţi. tot întrun chip să 

vor certa. . 

d. Cela ce va ucide prunc micşor să va 

certa mai cu rea morte de căt cela ce are fi 

ucis barbat deplin: ! ” 

e. Cela ce'şi va ucide fata în câsul ce o va 

afla curvind cu cineva nu să va certa ca un 

ucigătoriu. pa ” | | 

3, Cela ce'şI va ucide muiarea în vremea . 

cănd o va găsi curvind cu altul nu să va certa 

ca un ucigătoriu.. . o II 

7 Cola ce să va apara de vrajmaşul său 

să nu'l ucigă şi del va ucide el pre dăns să 

nu ajhă nice o certare mat vărtos la vreme 

căndu'l va ved& că vine asupra lui cu arme 

pentru să”! iea viața, iară de va putea să să 

sprijinească într'alt chip cunoscând că nare 

putere să] ucigă şi el într'o pismă to șil va 

ucide sau del va ucidentraltă dată iară nu 

întracel ceas cănd venea asupră!, atunce ca 

să a1bă certare ca şi un ucigător. 

ne Cela ce va ucide pe cineva cu greșala 

şi fără de voia lui să nu să certe ca un uci- 

gător ! - E a 

f, Cela co va vrea să scape denaintea vraJ- 

maşuluI său şi'ntr'alt chip nu va putea ce va 

arunca. cu vre O piatră, iară viăjmaşul să va 

pleca, piatra va nimeri pre altul şi] va ucide, 

de vreme ce să va afla că într'acel loc n'au. 

fost alți 6meni strănşi pre lăngă acel vrăjmaş 

fără numai acela, să nu aibă nice o certare ca 

un ucigător.. iară de vor fi fost, Omen! mulţi 

strănși pre gtur acel, vrăjmaş și el au arun- 

cat en piatra atunce să va certa. : 

i, Cela ce va răni pre altul nu cu rană de 

mârte iară el să va leni, şi nu va păzi curănd 

să să lămăduiască, sau va fi făcut altă ceva 

înprotiva ranei. au va fi măncat sau băut și 

să va fi obrintit şi dentracea i să va fi tăm- 

plat de va fi murit, cela ce l-an rănit nu să 

va certa ca un ucigzător, ce mal puţin, cumul 

va părea giudețului.  . _ 

ai, Ori care boiarin va face morte de grabă, 

ce să zice va omoră pre cineva. întăia dată 

căt vor începe a să prici den cuvinte, de să . 

va prileji acel boiarin să fie de trcbă şi de . 

folos acel. țări şi de va avea .avuţie să va 

certa cu bani mulți după cum va fi voia giu- 

| dețului pentru căce iaste om de trâbă ţărei, 

iară de nu va da bani prespre doo trel zile 

să1 facă morte şi acestuia, iară de va fi uci- 

derea ce au făcut vajnică, nu va fi grabnică, 

cum sare zice dacă să vor fi pricit îl va fi u- 

cis prespre vr'o doo. trei zile, sau dei va fi 

cel ucis ceva rudă, sau'l va fi ucis cu înșălă- 

c:une. sau alta aseminea acestora, atunce nice 

întrun chip să nu să cârte cu bani ce numai 

mârte pentru mârte; aşijdere cănd să va pri 

leji de va face ucidere” vre-un boiarin, şi de   nu va; fi nice de o treabă ţării acela de-are
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da căţi ban! nu să va putea, rescumpara ale- 
gănd cănd are da niscare bani să agiuturească 
la vre 0 nevoe a. ţărel, iară care boiarin bo- 
gat de să va fi isbăvit cu bani de nârtea cea 
grabnică şi apo! iară'șI va fi făcut al doilea 
rănd aşijderea acea ucidere grabnică nu sare 
putea mai plăti cu bani, macar de-are scâte 
țara den ce nevoe sau macar de l-are agiuto- 
ri Și alții străini cu di ce are putea să'l plă- 
i&scă, nu este putință cu nemică să'l isbă- 
vască pre cela ce va fi făcut doo morţi grab- 
nice se numal să i să dea certare ca unul u- 
cigător într'alt chip nu pote fi. Ă 

vi, Cănd să va prileji vre un om den cli- 
rosul besâricci să facă ucidere grabnică, să 

„Ya certa cu acesta : să'l ducă lu o mănăstire 
" departe să şadă acolo în totă vicaţa lul, iară 
de'ȘI vor prepune că va să fugă să'l închiză 
într'o teinniţă să zacă acolo -pănă la mârte, 
iară acum drept ucidere. grabnică de va face 
cineva den cliros trimitu'] de'l bagă în catargă, 
iară drept in6rtea cea vajnică în fac morte 
drept mârte. , Au 
„gi, Fie cine den cliros pole săşi dăruâscă 

cinstea sa orl cul va vrea carea au avut de 
la bescrică, însă să facă acesta mainte.de ce”l 
va osindi giudeţul spie mârte şi mainte 'de 
cel vor certa ca pre un ucigător. * ! 

di. Ucigătorul den'afară de ce'l vor certa: 
cu morie iaste dator încă să plătescă rudelor 
celul ucis i6te chelluelele ce au făcut căt -au 
dat la vraci şi alte ce să vor fi păzubiţi pre 
ranele lui, şi încă mal iaste dator să plătâscă 
mortea rudelor ce să zice să plălâscă pre zi, 
căte-va zile înainte, pre căt va fi voia giude- 
țului; direplatea arată căt are fi trăit acel 
mort în lume; și încă iaste dator să hrănâscă 
ȘI cuconil celui mart şi alțI Omen! ce va avea 
care i-au fost el hrănind pănă au fost viu. 

ci. Ucigătoriul, nu iaste dator nice cu.o 
cheltuclă cănd va fi făcut uciderea în greșală, 

“Sau cănd va fi făcut ucidere pentru să scape 
de vrăjmaşul său să nu'l ucigă pre dăns, ale- 
gănd, de va fi ucis pre altul în locul vrăjma- 
șului său, cumu S'are zice pre cela, ce au întrat 
la mijloc să! desparță sau şi cela ce au fost 
stând aprope lăngă vrăjmaş. ” 

: Si. Căruia i să va tămpla de să'si ucieă pre 
lată-său, în zilele cele vechi întăr îl bătea cu 
vine de bou verzi forte tare şi atunce viu îl 
bagă întrun sac şi întracel sac. bagă şi un 
dulău şi un cucoș, şi o năpărcă și O moimă 
şi decia'l arunca în mare cu tote cu acestea 
de vrea fi aprâpe marea, iară de nu, îi lepeda 
unde ştiea neşte heri salbatea. - 

Zi. lară acum lasă pre voia giudeţului, îl 
da mârle mal cumplită de că! altora, cum sare 

- zice întări tae măna cca ce au ucis întracel 
loc unde au ucis pre tată-său şi deciia'l legă 

„de câdele cailor şi duc trăsănd pe ulițe pănă 
la locul cel de pierzare și, întăi îl tae capul 
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dâciia!l tae platoviţe sau şi într'alt chip, după 
cumu'7 va părea giudeţului, iară nice întrun 
chip nu să cade să!l îngrope în pămănt. 

ni. Cela ce va ucide pre altul ce au fost 
țiind moşiile cui-va cu acesta scopos cum să 
cază pre măna lui, de vreme ce să va arata 
lucrul cau făcut una ca acesta, nice el, nice 
feciori! lut nu vor încăpea să moşneneașcă 
acele ocine, ce rămăne moșiea să fie dom: 
nescă de vreme ce nu vor fi alți moşneni den- 
tr'acea stepenă ce au fost ucigătorul. 

fi. Our cine'şi va ucide muiarea sau muia- 
rea pre barbat, ucigătorul n'are nice otrebă la 
ocine, ce să vor da părinţilor, iară de nu vor fi 
părinţii acelui ucis acele ocine să leţie domnia. 

k, De va lasa cineva bucatele şi ocinele 
sale cu zapis vre unul om să fie tote a lu! 
după moriea muiarel lui sau a vr'unul cucon 
a lui, şi dacă va lua acela zapisul îl va fiu- 
răt aştepta ce va omorâ pre ceia ce ţin ocinele 
pentru să le apuce mal. curănd el, atunce va 
piarde acesta tot cătu'l spune zapisul şi ocinele 
vor fi domneşti, iară pe acesta den afară de pa- 
gubă îl xor certa întru tot ca şi preun ucigător. 

ka, Cănd va fi un om bolnav şi să va lasa 
cui-va să moşnenscă mult puţin ce va avea 
şiI va face şi zapis, şi acest moşnân nu va 
griji de dăns să'1 aducă: vre un :vraciu buna 
să'l păzască căndan d6ră l-are tămădui, cel; 
va lasa aşa ncgrijit şi nesocolit, şi de va muri 
bolnavul. acesta'şi va piarde moşneniea, şi 
vor fi tOte bucatele şi ocinele domneşti. 

kv. De vreme ce ocinele ucigătoriului po- 
gor den bătrâni, ce.să zice de la părinți, a- 
tunce cuconil ucigătorului nu'şi vor piarde 0- 
cinele ce li să vin de la moşu-seu, nice vor 
putea șă fie domneşti ce să vor lua ocinele ce 
va fi agonisii ucigătoriul. -. 

î%. Cela ce va răni pre altul şi nu'l va o0- 
moră, nwŞI va piarde moşneniea şi mal văr. 
tos cănd să va, tămpla după ce să va tămădui 
de acele rane de! va face şi zapis şi” va lasa 
pre urma lui să! ţie moşiele, | ” : 
„KA. Cela'ce'și va omorâ muiarea, cumu 

șare omorâ pre tată-său. - - . 
ke. Ori cineşi va omoră muiarea îşi. va 

piarde tot venitul ce va fi avănd den 6cinele 
ci, alegănd cănd o va găsi curvind cu altul 
pentru căce atunce nu va piarde nemică den 
tote veniturile,  -- 

KSe Muiarea ce'și va omorâ bărbatul: nu 
nuinal ce'ȘI va piarde veniturile cele ce va fi 
avut de la barbat ce încă și zestrele sale tâte 
le va piarde că să vor lua domneşti. _ 
„ze Cănd să va prileji un Om căsariu în 

vieața lu! să'şi dăruiască acuţiea. sa femeii 
sale sau femeia bărbatului său, acest dar să 
va adevara după morte iară nu în vieaţă, însă 
și morte să fie den fire iară nu de vre o nevoe. 

kn. Cela ce nu va chema vract la bâla mu-   iarel lui şi să'I cuinpere de tot felul de vraceva-
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nil şi de alte de tâte bucatele cer vor trebui. 
şi de va muri atunce dentr'acea bolă, piarde- 
va barbatul tot venitul ce va avea depre oci- 
nele muiarei, sau macar de i-ar fi şi dăruit 
ceva şi aceia” vor lua: sau şi alt lucru ce va 
fi după obiceiul locului cumu s'are zice 6re 
ce are avea, a 

kf£. De să va prileji să nu să afle vraci a- 
colo, atunce este dator bărbatul să trimiţă 
unde va găsi să! aducă de va fi aprope, iară 
de va fi departe nemică nu'1 datoriu. - 

1. Muiarea de nu va chiema, vraci la hola 
barbatului, sau de nu! va nice socoti, nu va 
piarde nemic den venitul sau ce va avea de 
la barbat, | ” 

Pentru cela cși ca ucide pre tată-său sau 
za pre înmăsa, cecertave ta acea... Sla. î, 

a. Cela ce'şI va ucide pre tată-său şi pre 
înmăsa, sau pre moşu-său, sau pre moașe-sa, 
“acesta ceşi ucide părinţii mal cuinplită cer- 
tare să atbă de căt ali ucigători. | 

v. Ucigătoriu de părinţi să chiamă şi cela 
ce'şi ucide feciorul“ sau nepotul,. sau de va 
lua neştine fecior de suflet şi apoi să! -ucigă, 
sau acela pre dăns, ucigătoriu de părinți să 
chiamă și ca unul de acestiea să va, certa, 
"sg. Nu are voe nime să'şi omore feciorul 

__ macar în ce greşală l-are găsi, iară numai 
cănd i să va prileji carea cum-va, atunce să'l 
spue giudeţului. . a - 
„de Cela ce va ucide pre un diregător și 

giudeţi ai vre unul loc, ca şi cela ce'şi va u- 
cide părinţii să va certa: 

6, Cela, ce-și va hicleni moşiea şi naşterea |. 
__de unde au născut mal cumplit să'l certe de 
„căt pre. un ucigătoriu de părinți, de vreme 
ce să cade mai bine să'şi ferească şi să'şI so- 
cotească neştine moşiea de căt părinţii ce 
l-au născut. | 

$. Ucigătoriu de părinți să chiamă încă şi 
cela ce'şi ucide pre frate-său sau pre sora-sa 

„sau fie pre ce rudă a lui. | , 
Z. Cela ceşi va ucide muiarea, să va certa 

mal cumplit de cum ş-are ucide pre înmăsa, 
” așijdere și muiarea ce'și ucide barbatul. 

n, Cela ce'şi va ucide pre tată-său sau pre 

înmăsa şi pentru să'şi mal micşureze certa- 
rea va, zice c'au greșit într'o mănic sau va zice 

că l-au ucis de frică că s'au temut să nul u- 

cigă tată-său pre dăns, să nu i se bage în 
„samă nemică acestea respunsuri de-are zice 

căt are zice, să'l certe ca pre un ucigătoriu de 
“părinți. - - . 

f. Cela ce va otrăvi pre cela ce'! închis în 

temniță pentru să nul vază căndu'l vor certa 
şi'l vor'chinui la locul cel de muncă să să 

certe după cum va fi voia giudețului, 
i, Cea ce va svătui pre altul să fie ucigă- 

toriu de părinţi, de să va face cum va acea, 
ucidere pre svatul acelul om, să'] cârte şi pre 
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dăns ca şi pre cel ce au făcut uciderea ca pre 
niște ucigători de părinţi.. 

al. Vraciul cu va da otravă feciorului să 
otrăvască pre tată-său, să i să facă morte; 
să tae capul. Ă 

vi, Slugile ce vor înbla şi în sus şi în gios . 

gătănd trâbe ca acelea reale pentru să să facă 

ucidere, pre aceia să! certe ca şi pre ucigă- 

toril de părinţi. po . 

“ gi. Cela ce va cumpara otravă să de tă-. 

tăne-său, să'l cârte ca pre un ucigătoriu pă- 

rintelui său, macar că nu va fi putut nemeri 

să i-o dea, iară de va fi altul străin cumparat 

otravă şi o va fi dat la vre un fecior a cul-va 

să dea, tătâne-său și el nu să va fi putut meş- 

terşuzui să i-o dea, atunce să să ctrte amăn- 

dol într'un chip, însă să nu'1 omoră, ce să le 

dea. a certare cumplită, cum va cunâşte giu- 

deţul.: | , . | | 

di. Ori care fecior sau. slugă sau fie cine 

va fi de va şti şi va cunâşte că vor să ucigă 

pre cineva au cu otravă au cu armă au fie cu 

ce fel de mârte, şi de.nu va spune să smin- 

toască acel lucru ca un ucigător de părinți 

să să cârte înpreună cu cel-l-alţi cu toţi ce 

au vrut sau au şi făcut uciderea. 

ei, Cela ce'şi va trimite pre fiu-său cel bol- 
nav la şpitali acela/şi va piarde puterea cea pă- - 

rințască ce au asupra fiilor; acesta fiu de s'are 

prileji să ucigă pre tată-său, nu s'are certa ca 

cela ce'și ucide pre tată-său, ce s'are certa ca 

un ucigător ce face uciderea grabnică. 

si. Aşa întracest chip să paţă şi fiul cela 

ce va trimite pe tată-său în şpitali. 

zi. Tată! cela ce'şI va ucide feciorul pen- 

tru vre o greşală inare ce va. fi făcut sau va 

fi vatamat pre tată-său, care vătămătură pote 

să'l osăbască despre tată-său să naibă nermică 

parte dentru averea lui, cum s'are zice del va 

fi bătut sau au fost lăcuind rău înpreună fără 

nice de o desmierdăciune şi alte multe ca a- 

cestea, atunce nu să va certa ca un ucigăto- 

riu de părinţi ce să va certa ca cela, ce face 

mârie grabnică. - i 

ni, “Tatăl ce'şi va ucide feciorul căndu'l va 

| prinde curvind cu maştehă-sa nu să va chiama 

ucigătoriu de părinţi ci să va certa ca cela ce 

face ucidere prabnică, iară de va fi avănd ta- 

tăl vre o muiare ţiitore şi feciorul nu, o va 

şti, nice o va cunâşto, de'l va găsi cu aceia 

şi'] va ucide pre fecioru'şi să să certe ca un 

ucigător de părinţi. . | 
îi, Tatăl ce'șă va ucide feciorul pentru ce'și 

va fi lepadat legea lui Hristos, şi nu să va 
certa, ca ucigătorul cel de părinţi. 

k. Cela ce'şi va ucide pre lată-său pre ca- 
rele "1 vor fi scos şi gonit dentr'acel loc ce 
au fost locuitoriu, să socotâscă de va fi fă- 
cut vre o nevoe şi vre o răutate acelui loc 
sau dirept alta vină mare, să nu să cerle uci- 
gătoriu de părinţi, iară de să va afla că l-au
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gonit drept lucru puţin să să certe ca un u- 
cigătoriu de părinţi. 

ka. Cănd să va tămpla, ori barbat, or! fă- 
meia de'şi vor înpresura cuconul lăngă sine 
într'așternut, pentru nesocotința lor neavănd 
grijă cum se cade de pruncul lor, să să certe, 
iară nu cu morte ce după v6ia giudeţului, 
iară de să va afla cau făcut acest lucru în 
dâdins cu înşălăciune, atunce ca un ucigato- 
riu de părinţi să să cârte. : 

kv. Aceasta să înțelege şi spre 'mamce, 
carele aplecă prunci mici. - 

kg. Cănd va fi neştine nebun și deinafară 
de minte, şi deşi va ucide tată-său sau pre 
fiu-său, acestuia să nuw'i să dea nice un fel de 
certare pentru căce agiunge'i lui certare că 
este nebun şi fără de mente. 

kd, Cela 'ce'şi- va ucide pre tată-său sau 
tată pre fiu-său necunoscăndu'i, enmu s'are 
zice noptea s'au schimbat într'alte haine sau 
într'o mestecătură de Gmeni mulţi, nu să va 
certa ca un ucigător de părinţi, dară să cade 
să arate cu adevarat gideţului pentru să creză 
cum eu credință mare că nu l-au cunoscut, 
dacă vreme ce giudeţul. nu crâ&de şi de să va 
afla lucrul că nu” de-a crâderea tot să să cârte 
ca un ucigătoriu de părinţi. 

ke, Cela ce'şi va ucide pre fiu-său pentru 
să scape denaintea lui să nu'l ucigă, să nu să 
certe nice cu o certare; cumu s'are zice, învă- 
țăndu'şi feciorul bate'l-va cu măsură cu un 
tată, atunce să va porni fiu-său şi va începe 
a lovi pre tată-său, atunce tatăl pote ucide pre 
fecior într'acel ceas să'l omoră și să nu pață 
nice o răutate iară del va fi pr& trecănd cu 
bătaca cu vrăjmăşie ca acea şi cu arme atunce 
pote fiul să să ridice asupra tătăne-său și a- 
tunce la acea batae de va ucide unul pre al- 
tul se vor certa ca nişte ucigători, iară nu de 
părinți. | N 

ks, Oul cine'şi va ucide feciorul curele va 
fi născut cu niscare semne grâsnice ca acelea, 
cum are fi cu capul ca de dobitoc, sau cu tot 
trupul sau de tot cn totul să fie lucru ca acela 
nico de o trâbă şi cumu'! mat grozav şi cur 
să nu să potă socoti să fie om, acela ce'l va 
ucide să nu albă nice o certare, iară trebie 
să înțălegem pentru sâmne, quconil carii nasc 
cu s (6) degete sau numa! cu d (4) sau cănd 
vor fi cu trei mănI sau cu trei pici6re sau nu- 
mal cu O mănă, sau cu un picior, sau să! fie 

- mal rmicI degetele, pentru căce atunce cu acea 
greşală pot să să hrănâscă ca şi alalţi Gmeni 
fără nice de o sminttlă. . 

K2. Orl cine va ascunde şi va tăcoa ucide- 
rea și mârtea tătăne-său sau a fiu-său, sau a 
muiarci lui, sau muiarea a barbatului sau a 
îrăţine-său, acela face prepus cum să fie știind 
sau să-fie şi soţie cu acel ucigători, dirept a- 
ceia să i să dca strănsore să spue, iară de 
nu, să'i să dea muncă tare. 
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kn, Cănd să va afla neştineucis în casă la 
muiare'şi, atunce să muncescă pre muiare și. 
pre alți pre toţi căţi au fost în casă pentru să 
spue cine l-au ucis. - 

Kf,” Ori cine'şi va găsi fata sa cea. de trup 
curvind cu cineva, pâte să'i facă morte, însă 
ca să ucigă înpreună cu dănsa şi curvariul şi 
să nuathă nice o certare. . . . 

1. Aşijdere de o va găsi că curveşte cu om 
din clirosul bescricel. pote să ucigă pre a- 
măndot şi să nu să tâmă de afurisenie. 

la. „Oi cine'şi va găsi fata grea de prunc, 
pote să o ucigă de tot şi să nu i să dea cer- 
tare de morte ce să paţă alta Gre ce certare. 
după cum va fi voia giudetului.: - , 

1v. Tatăl curve! pote să ucigă încă şi pe 
soțiea curvariuluf fără nice de o certare, . 

%, Tatăl curve pâte încă şi pe fiu-său să'l 
trimiţă să'ş ucigă pe soru-sa cănd va curvi 
înpreună cu curvariul, şi şi pre soția lulde va 
avea, şi să nu albă nice o cer'are, iară de va 
face feciorul acest fel de ucidere fără de voia 
tătăne-său să să certe cu morte cumplită. 

1d. Tatăl curvel încă pote să'şi chiame şi 
priatelii lu! să să svătuiască penrtu să” ucigă 
fata şi pre curvariu şi pentru acest svat nime : 
nice o certare să nu aibă, . 

le. Curvariul, căndu'l va găsi tatăl curvel 
de faţă curvind şi va vrea să!l ucigă, iară cur- 
variul îl-va ucide.pre dăns, să să cârte ca un 
ucigător de vreme ce pravila nui dă voce să 
stea înpotriva tatălui curve!. IE 

]s. Cela ce va curvi cu muiare cu barbat, 
şi del va găsi de faţă barbatul, vrănd să! u- 
cigă va ucide curvariul pe barbat. să să cârte” 
ca un ucigător de vreme ce nu sau dat voe 
barbatului să'şi ucigă muiarea şi curvariul 
căndu'l va găsi cum S'au dat voe tatălui. , 
„12, Acestă putere o dă pravila tatălui cur- 
vel cănd să vor tărmpla aceste lucruri, ce să, 
zice căndu' va afla pre amăndol într'un loe 
iară de'şi va ucide fata şi curvariul va fugi, 
nu mal pote deaciea după căte-va zile să'l 
mal ucigă, iară: de va fugi fata ucigăndue' 
pre curvariu pâte şi după aceia să o ucisă 
Cănd o va găsi, macar și în şese luni, macar 
de-are fugi şi în alt trăg. 

In. Tatăl încă are voe să'ştucigă fata căn 
o va găsi curvind în casă unde lăcueşte cu 
dănsa, sau în casa cumnatu-său, iară de o va 
afla întraltă casă străină n'are voe să o o- 
m6ră, - , . 
„If. ară pâte cu adevarat de o va găsi cur- 

vind întraceste d6o case ce am zis. iară de va 
fugi să să ascunză întraltă casă străină și a- 
colo de o va găsi curvind pote să o ucigă fără 
nece de o certare. 
- me Cine'şi va înpărţi fata de la sine şi! va   da zâstrele. tâte și va lăcui singură de - sine, 
nu mal are putere decica săi facă morte dacă 
o va găsi curvind,. a
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ma. Cela ce va av tată viu nu'și va pute 
omoră fata dacă o va găsi curvind, pentru că 
va avâ certare. . o . 

mvs Cela va avt veste de-o rău şi va fi 
fost hotru la vre o curvie undeva sau ia alt 
lucru plin de ruşine, nu'şi va putea ucide fata 

- cănd o va găsi curvind, că va avea certare,. 
mg. Acâstă putere să dă cănd vor găsi pre 

curvariu de faţă curvind fără ncinică altă pă- 
rere ce singur cu acel lucru fără de rușine. 

md, Fără de ruşine lucru să înţăltge cănd 
să vor afla amăndul întru așternut goli cu peile 
său macar şi înbracați-dacă vor fi întrun aş- 
ternut sau cănd să vor găsi singuri într'o ca- 
mară sau : căndu'!. vor găsi sărutănduse sau 
dă o va ţinea de ţiţe sau căndu'şi vor arata 
unul altuia ruşinele cele ascunse şi coperite 
sau cănd vor vorovi lucrure fără de ruşine 
sau cănd vor.răde făr de nice o dezmier- 
dăciune. : . - 

me, Acestă putere ce are neștine să facă 
mârte fără de certare nu să tinde departe ce 
pumai pănă la tată-său, de vreme ce nice moş 
nice frate nice fiu nu pot să omoră pre omul 
său căndu o vor găsi curvind şi să nu aibă 
certare. . ” 

mis. Ceia ce vor merge să răpască vre o 
fecioră, pe aciea să cade pre toţi să! omore 
fără nice de o certare, iară den toţi 6meni f6- 
tel căndu vor “găsi de faţă făcând acel lucru, 
ce să zice căndu.o vor răpi, într'ace dată: au 
voe să'i ucigă, iară da căsă va face lucrul şi 
vor trece o zi doo. decia nau putere să'l u- 
cigă, iară de'"1 vor ucide toți să tor certa cu 
morte. o [ | , 

mz. Cela ce'şi va ucide imuiarea cănd o va 

prinde curvind întracel ceas înpreună cu cur- 

variu cu tot singuri făcănd. acel lucru, să va 

certa barbatul însă nu cu mârte ce cum va 

socoti giudeţul. şi aceasta iarăși de va fi fost 

curvariul om de folos-de protiva barbatului, 

iară de va fi fost vre un om de gios, cum să 

zice ţăran, sau vre uu slugoi sau vre un inăs- 

căriciu să nu agiungă la. cinste de aseminea cu 

barbatul curve! ce să fie mult mal prost şi 

de nemică şi de'] va ucide barbatul pre acesta, 

nemică nice o certare să nu aibă, 

mn. Barbatul ce va, ucide om den clirosul 

hesâricei pre carele va prinde curvind cu 

muiarea'și, Să va certa după cum va îi voia 

„giudeţului. Ii 

mf, Cela ce'şi:va omorâ muiarea avănd 

prunc în sgău și o va găsi de față curvind, să 

va certa după voia giudeţului cumu s'are zice: 

pentru prunc. r , 

n, Pote fie cine să'și ucigă sluga sa şi pre 

cela ce'] ţine fecior de suflet căndu'i va găsi 

„de faţă curvind cu muiarea /lul. fără nice de 

o certare. iară sluga sau feciorul cel de suflet 

"m'au putere să ucigă pe stăpănu-său macar de 
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l-are găsi gol întrun așternul zăcăndu'i cu 
muiarea. | | , 

na, Barbatul curvel ce o au prins cu cine-. 
va, pote să trimiţă pre fiu-său la slugă'şI. sau 
şi pre altul străin să'1 plătească să'1 ucigă 
muiarea înpreună cu ibovniculu'şi cu cel mai 
prost, şi ucigași! aceștiea tot să fie fără nice 
de o certare. PE | 

nv, Barbatul muiarel curve pote să'şi chia- . 
ine fii să! şi pre alți străin să să svătuiască. 
pentru uciderea muiare'şi, şi ori căți vor fi: 
întwacel svat nime nice o certare nu va avea. - 

n. 'Cela ce va ucide pre cela ce! îmblă cu 
muiare'şi şi şi pre muiare, ales cănd să va pri- 
leji să fie boiarin, singur mal marele lul, sau 
alt giudeţ cineva, acesta nice o certare să nu 
a!bă, însă acesta să înțălege căndu'! va fi fă- 
cut silă accil muiari şi va fi fost fără voia 
cl de va fi curvit, atunce boiarinul sau şi dom- 
nul făcănd silă cueva să schimbă den stepena. 
cea de sus în cea de jos şi den domn să face” 
rob şi den boiarin rămăne ca o siugă, pentru 
acea scrie cine'l va găsi curvind cu femeia'şi 
să nu aibă nice o certare de'l va putea ucide. 

nd, Barbatul ce va avea muiare curvă,. 
pâte să o ucigă şi pre inuiare şi pre cela. ce 
curvâşte cu dănsa căndu'! va găsi depreună 
amăndoi unul pre alalt în casa lu! iară nu în 
casă străină, alegănd căndu'i va găsi de faţă 
în casa sa şi el. vor scapa deinainte! și vor 
da înt'o casă străină cun am şi mal zis, sau 
şi'ntrfalt chip, căndu'și va zice-omul inuerei 
nu voiu să mai mergi în cutare casă sau în 
cutarea, iară ca va merge şi nu'l va asculta, 
det va prinde în vre o casă de acelea să u- 
cigă şi să! omoră pre amândoi și curva şi. 
curvariul şi să nu albă nice un fel de certare. 

ne; Nu să va certa bărbatul curvel de o 
va omorâ pre dănsa înpreună. cu cela ce au 
curvit cu dănsa, iară de va scapa muiarea 
pănă va ucide pre curvariu, atunce or! cănd 
o va găsi atunce să o omsră, alegănd să nu 
fie făcut pace cu dănsa că dacă va face pace. 
nu iaste vrâine de o mal uciderea. 

ns. Ori carele va fi fără de cinste şi om 

plin de ruşine şi de tâtă ocara peniru lucru- 
rile lu câle rele sau şi de la siudeţ, acesta 
nu'şi va putea ucide inuiarea cănd o va prinde 
curvă că va fi de certare. - | 

nze Cela ce va fi singur curvariu, şi va ave 
şi alte muiari, acela nu va putea ucide pre 
curvariul ce. va curvi cu muiarea lui, alegând 
de'! va fi zis mat dtinte să nu vorovască cu 
muiarea lui pentru că atunce, dei va găsi, 
pâte să” ucigă şi să nu albă nice o certare. | 

nu. Muiarea. ceşI va omorâ bărbatul cun- 
dul -va găsi cu alta şi de va ucide şi pre 
nuiarc, ce să zice pre curvă, nu să va certa, 
număt să ucigă într'acel ceas căndu' va 

-găsi de faţă iară nu altă dată. - - !   nf. Cela ce'şI va omorâ feciorul căndu'! va.
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găsi curvind cu maştehă-sa, să va certa ace- 
sta, însă nu cu morte ce mal puțin după cun 
va fi voia giudeţului. 

x, Feciorul nu are putâre să ucigă pre fa- 
tă-său căndu'l va găsi curvind cu muiarea 

“lui, pentru că să va certa. 
xa, Cela ce va zice giupănu-său, să are fi 

ce boiarin, să nu'l vorovească cu muiarea şi 
el tot va vorovi, de va face acesta de doo. de 
trei or), pote să 3] ucigă fără nice de o certare. 

Pentru ceia ce vor ucide pre neștine ca în- 
za  șălăciune ce să zice cu otr ară. ga, i, 

a, Ori cine va omorâ pre altul cu otravă, 
să va certa mal rău de cât cela ce face uci- 
dere cu sabiea sau cu altă armă. 

v. Cela ce va otrăvi pre cineva, nu numal| 
îl vor pedepsi cu cumplită certare, ce încă şi 
cuconil lul ce vor rănhănea pe.urmă vor fi 
neputearnici fără nice de o cinste şi ruşinați 
înaintea tuturor., 

i. Pravila, ceea ce cearlă pre ucigători nu. 
iaste acesta singură și pentru ceia ce omoră 
cu otravă, că aceștia cu otrava mai cumplit 
să vor certa de căt ceia ce să certă dirept 
morte degrabă.- 

d, Cela ce să cârcă să otrăvească pre cine- 
va şi nu va putea au căce nu s'au putut lipi 
să'1 o dea au n'au fost făcută bine ce-au fost 

“slabă de au l-au priimit, acesta să să certe, 
- iară nu cu mârte ; acesta obiceaiu iaste de- 
curund în pravilele câste mai nouă ; iară mai 
di de demult în zilele cele vechi macară de nu 
l-au vrut nice otrăvi tot i-au fost tăind capul. 

e. Ori cine va avea otravă de o va fi fă-| 
cănd sau o va fi vănzănd şi de să va prileji 
să otrăvescă pre cineva acesta. să să certe 
după cum va fi voia giudețului. 

5. Cela ce va cumpara otravă, să să certe 
după cuin va fi voia giudeţului, pentr'aceea de 
nu o va fi încă dat să o bea cinevă, alegănd 
cela ce au fost cumpărând iaste vraciu, “dece 
va să o cerce cu erbi ca acele cu meşterșu- | 5 
gul lui să vază puteva face iarbă ca aceia să 
biruiască puterea otravel, ce să zice să dea 
“iarbă celu! otrăvit să nu'l prinză otrava. 

Z, Cela ce va vinde otravă omului necu- 
noscut, sau nebunului, sau vre unei curve, 
să să certe, iară nu cu morte. 

n. Otrăvitul iaste un lucru forte cu nevoe 
să arate neştine,: dirept accia giudeţul de 
vreme ce va vedea cum mărturiele și şean- 
nele nu să pot crede nice agiung să pâtă a- 
rata, atunce vine lucrul la muncă şi mal văr- 
tos să cade să muncescă pre om la uciderea 
cea cu otravă de căt la alte morți şi ucideri 
ce să fac. 

Prepusurile otravei de unde să iau, să să. 
potă crede, 

. Muiarea înblătâre şi curvă. face prepu- 
sur spre sine cum să'şI fi otrăvit barbatul. 
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1. Cela ce aşteaptă să moșnenescă ocinele 
şi avuţia cuiva. face prepus cum să fie otrăvit 
pre acea rudă a lui, iară acest prepus nu să 
pote lipi cănd să vor fi prea iubind unul pre 
altul şi vor fiavănd viaţă stătătâre şi bună 
întraceasta lume pănă..va fi fost viu. 

ai. Cela ce va fi cumparat otravă face pre- 
pus cui să fie otrăvit pre cel mort, mai văr- 
tos cănd să va tăgădui că nu o au cumparat. 

vi,' Cela ce va “găta neşte bucate sau bău- 
tură și le va găta pre furis, ce să zice pre as- 
cuns, face prepus cum să dea altui cuiva să 
să otrăvească. 

gi. Cine portă la sine otravă face prepus 
cau otrăvit el pre neştine.  - 

„di, Cine piseză otravă în piuliţe, face” pre: 
pus că va să dea sau au dat cuiva. 

ei. Cine va îngropa pre mort ce va fi otră- 
vit şi nu va socoti tote lucrurile şi obiceaele 
ce s'au apucat într'acel loc de se fac, face pre- 
pus cum să! fie el otrăvit. 

Sl. Cela ce va îngropa pre cel înort otrăvit 
încă fiind cald şi nu'l va. lasa nice să să ră- 
cescă, face prepus cum să!l fie el otrăvit. 

zi, Cela ce ascunde borăturile oinului ce- 
lu! bolnav și nu le arată la. vraciu să le vază, 
face prepus cum.să'! fie otrăvit pre bolnav. 

ni. Cela ce nu'va vrea să mănănce de hbu- 
“cate carele au gătat el singur, şi căndu'i vor 
zice că sămt otrăvite, face prepns de otrăvit. 

ii. Cela ce nu'și va face voea rea după 
mârtea, celui otrăvit, ce "UI va- părea că iaste 
vesel, face prepus cum să! fie el otrăvil. 

k. Cela ce nu pune nevoință să 'socotescă 
pre cel bolnav, ce să zice pre cel otrăvit, cum 
l-au fost socotind şi la alte hole, face prepus 
cum să'l fie el otrăvit. 

ka. Face prepus încă şi cela cel pomen&- 
ște cei otrăvit şi să dea vina lui că l-au 0- 
trăvit, 
cate Vrajmaşul celui otrăvit face prepus 
ă”l fie otrăvit el. | 

Pentru ceia ce ucig pre ulii pentr u să pară 
za scăpa, să nui ucigă pre dăuşi. şla, ai, 

a. Cela ce ucide pre omul ce vine asupra 
lui să!] ucigă nu să va certa nice cum, “iară 
de va merge neştine să ucigă pre cinova și 
cela îl va tămpina și va ucide pre dăns a- 
tunce să nu să chiaine că l-au ucis neştine ce 
să zică că sau ucis singur. 

ve Or cine va fi vrănd să. ucigă pre altul 
în bescrică şi cela-l-alt îl va, ucide pre dăns 
în bestrică, atunce nice cum să nu să cârte 
ucigătoriul! nice „pentru loc c'au fost svănt 
Ş au făcut acolea ucidere. 
__%e Bestrica nu să- spurcă de. săngele ce, 
s au varsat pre dereptate parte, ce! sau vrut: 
spurca cănd s'au vrut varsa pentru nederep- 
tate și cu năpaste lucru. 

d, Ol care fecioră sau şi văduvă curată şi
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de cinste de va ucide pre cela ce va să” facă 

sită şi săl sttice fecioriea sau să o ruşineze 

nu să va certa nice cu un feliu.de certări, 

însă do'l va, ucide într'acel ceas ce-au vrut 

săn facă silă iară nu altă dată. | 

e, Pre cela ce face silă featei pote şi (ra- 
te-său şi tatăl feater săl omoră Intracea 

vreme căndu'i va face silă. , . 

s. Uciderea ce face neştine de frica altuia 

pentru să'şi scoţă capul den mana lui acesta 

să nu albă certare, ce să zice cănd va arata 

ucigătoriul la giudeţ cum s'au spăriet căl va 

ucide acela pre dăns, de va arata cu adova- 

rat lucru, și cu semne ca. acele ca să potă 

crede giudeţul cum spala lul au fost adeve- 

rata şi deplin cum au spus, de va fi mărs a- 

supră” cu armele gâle sau cu soţi! multe ca 

nu altă dată cu Gmeni ca, aceia tociniţi de u- 
'cidere sau cu alte ca aceastea, pentru căce de ; 

să va afla că seamnele nu sămt adeverate 

cu credinţă să pâtă crede de acea spaimă a- 

tunce'l va certa, şi nul va crede giudețul că 

„l-au ucis pentru să scape denaintea. lui. 

z, Cela co va ucide pre cel cel îngrozeşte că'l 
va ucide, nu să va certa ; acâsta iaste cănd o- 

_xmul cela ce'l îngrozeşte să!'l ucigă face seinne 

în tâte felurile şi] măhăiaşte şi'i aduce să! lo- 

vâscă, sau cănd să va găsi. în chip ca cela, 

mănios sau bat sau vre un loc ca acela pu- 

stiiu să potă face ucidere. - 
n, Care muiare va apuca sabiea barbatu- 

lufşi sau cuţit sau altă armă ce va fi pus 

barbatul supt patu'și pentru să'șI ucigă mu- 

iarea'si şi de'l va ucide muiarea pre dăns să 

nu aibă nice o certare, , 
'£, Cela ce va răni pre altul sau de'l va 

lovi macar numa! o dată cu un toiag, pote săi 

ucigă de tot cel rănit sau cel bătut fără nice 

de o 'certare, pentru căce cela ce loveşte o 

dată arată semnele să mal dea şi a duoa Oră, 

dece nu să cade să'l aştepte neştine alegănd 

cănd 'să va prileji să dea întăl cu armă au cu 

toiag, să nu mai aştepte adoua 6ră ce să şi 

dea dos să fugă, pentru căce de va cură a- 

tunce cel rănit sau cel bătut după dăns şi!l 

va ucide atunce să va certa ca şi un ucigător. 

i. Un om de va fi încins cu arme și de va 

da cuiva o palmă numai ucide'l-va de tot cela 

„cu palma şi nu să va certa, ales de! va fi su- 

'duit şi] va fi ocărit înainte de palmă. 

ni. Cela ce va ucide pre cela ce au fost fă- 

cut pace cu dăns, de să va afla cau alergat 

după dăns sau au dat asupra lui săl lovescă 

sau del va fi îngrozit cu sabiea smultă şi de 

să va spălmănta cela lalt şi'l va ucide, nu să 

va certa nemică. de vrâme ce n'au stricat a- 

cesta pacea ce ctla ce au venit asupra lui de 

l-au îngrozit cu- sabiea golă. ! 

"xi, Cela ce va lovi cu toiag sau cu palma 

pre cela ce'l va .sudui cu cuvăntul să să certe 

după voia giudeţul, alegănd cela ce va fi lo-|   
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vit va fi boiarin iară cela ce va îi suduit va fi 
om de gios, dece boiarinul cela ce au lovit 
întru nemică nu să certă, 

gi. Nu va putea nime să să pue în price 
sau să stea înprotiva giudeţului, de să va -a- 
fla că face macar şi ceva asupreală. 

di, Feciorul nu va putea să să sue înpro- 
tiva tătânc-său, nice frăţine-său celuk mai 
mare, nice dascalu-său, nice. niuiarea barba- 
tului sau nice călugăr egumenului său nice 
robul sau nămitul stăpănulul său, drept acea 
cănd va bate tatăl pre fecior sau fratele cel 
mal mare sau dascalul_pre vcenic sau bar- . 
batul pre muiare sau egumenul pre călugăr 
sau stăpănul pre rob sau pre năimit,, căndu'! 
vor bate cu măsură şi pre vină, să cade să . 
să plece, iară de să va afla că acești mat 
maul trec prespre măsură şi'şi ese din obiecte 
dei bat deapururea şi forte cumplit şi vine 
lucrul de stă în cumpănă de morte să şi'1 .u- 
cigă de tot nu cu toiag sau'cu-biciu ce cu 
arine gâle, atunce cei mal mici vor putea sta 
înprotiva celor mal nari şi de să va tămpla 
vre una ca acţia pot să! ucigă şi de tot şi să 
nu albă nice o certare, - e 

ei. Cela co va începe întăi a sudui şa o- 
cărâ și a să svădi şi a să prici şi de va ucide . 
pre cela ce! stă înprotivă de să svădeşte cu 
dăns, nu va putea zice mal apoi cur l-au u- 
cis pentru să scape denainlea lut să nu'l u- 
cigă ce să va cerla ca un ucigător. . 

si. Tot omul:să cade să fugă di cela cel 
suduâşte peutru să lipsască să nu vie lucrul 
să să facă ucidere, cumu s'are zice cănd vezi 
vrajmaşul de departe că vine şi de vor putea 
fugi pentru să'ţI scuteşti viața, : IN 

zi. Cela ce cunâşte că iaste datoriu să pa-. 
scă cinstea altuia, să cade să fugă denainte”i 
căndu'l va vedea că vine suduind, pentru să 
lipsească de pricina uciderel. n 

ni, Cela ce are putea să fugă denaintea 
celuia, ce încâpe a sudui și nu va să fugă, de 
să va prileji ucidere unul pre alt pentru să 
scape di cela cu vieaţă, uciderea să să cârte 
după voia giudeţulut iară nu cu morte, 

11, Nu este dator oinul să fugă de cuvin- 
tele câle de sudalmă cănd va. cundşte că de 
va fugi mat rău va fi şi mat rău 'l'va vatama 
cela ce'l sudueşte. - 

k. Cela, ce iaste fârte gras şi cela ce iaste 
forte slab şi mrăşav sau altul nu şi să pote 
den loc clăti să fugă sau să alârgc, nu iaste 
acesta vinovat să fugă de cela ce să scâlă a- 
supra lui cu cuvinte de sudalmă, că atunce 
are fi mai rău că l-are goni vrajmaşul şi l-are 
agiunge şi l-are ucide de l-are omorâ. , 

ka. Cela ce va fi boiarin sau slujitor, nu 
iaste vinovat să fugă denaintea celuia ce vine 
spre dăns suduindu'l pentru căce că deva fugi 
îl va fi mal mare ruşinea. “ 

Ey. Cela, ce va ucide pre altul vrănd să u-
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cigă pre cela ce l-au suduit, acesta nu să va. 
certa macar de-are zice alţii că să va certa. 

%. Cela ce va ucide pri cela ce va intra 
la mijloc să înparţă vrăd să ucigă pre vraj- 
"maşul său, nu să va certa, ” , 

kd. Cela ce va sprijini pre doi vrajmaşi 
pentru să'i inparţă cănd să vor bate amăndol 
şi va da del va răni unul den trănși, iară el 
să va scula de va ucide pre cela ce l-au ră- 
nit și va omoră, acesta nu va avea nice o 
cortare. a Ia 
"ke. Sprijinitoriul potă să ucigă fără de cer- 
tare pre cela ce.au început svada şau făcut 
asupreală, ce să zice au căzut napasta pentru 
ce au izbăvit den măna lui pre cel dirept, însă 
aceasta' să fie cănd nuw'i va putea izbăvi în- 
trait chip fără numal cu ucidere. 

- kS. lară de să va prileji sprijenitoriul să 
ucigă pre cel dirept, ce nevoiaste să scape de- 

„nainiea aceluia ce'i cade napaste pre carele 
nevoiaşte şi el să'] sprijenească să nu'] ucigă 

" părându'i di o grabă că iaste acela cela ce au 
început svada carele are fi pe dereptate să să 
ucigă, acesta, d6 vrâme ce au greşit de au u- 
cis pri cel dirept să să câte după cum va fi 

- voia giudeţului. - A 
k7, Cela ce va ucide pri cela ce alergă să 

uciză şi de-are ucide încă şi pre soțiea luy 
"nice o cârtare să nu aibă. - 

ku. Cela ce va ucide vre un om vrănd să 
ucigă pre alt cineva, ce zice pre vrăjmaşul 
său și acest vrăjmaș și ucigătoriu iaste cela 
ce au scos întăi sabica pentru să să bată, aice 
să înțălâge că acesta au început svada iată 
nu să bate pentru să scape denaintet, atunce 
să să certe după voia giudețulul, macar de- 
are și zice şi alţi! să să certe cu morte. 

kf, Cela ce va ucide pre sprijinitoriu cu 
înşălăciune, ce să zice cănd nu l-are ucide 
nice dirept vre o greșală sau direpi ce-au vrul 

- să ucigă pre vrajmaşu'! ce numat în dedins, 
atunce şi acesta să va omorâ,.. 

1. Tot omul are putere să să bată cu vrăj- 
mașul cela ce vine asupra lul să'] -ucigă sau 
să'1 ia bucatele, şi de va vedea nevoe cum în- 
trali chip nu iaste putinţă să scape denaintea 
lui fără de cu mârte, atunce cel dirept de nu 
va putea scapa întralt chip să ucigă de tot 
pre cela ce! cade vapaste și nice o certare nu 
va ave; acesta să înțălege şi la bucate, în- 
tr'acesta chip să'șI socotâscă şi bucatele, 

Pentru ceia ce ucig.pre fur căudul ror 
za prinde fiuerăud de zaţă. gla, vi. 

a. Cela ce va ucide furul căndu'l va găsi 
furăndu'1 bucatele, nu să va certa de să va 
afla cau sărit asupra stăpănului cu bucatele 
şau fost de-al uciderea, acesta să înțălâge 
când nu va putea într'alt chip să'și scâță bu- 
catele de la acel fur fără numar cu mortea. : 

Y. Pote neştine să'şi stringă priateliy, ve-   
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cinil şi alţi streini cu arme: să'şI socotească 
și șă'şI apere bucatele, fără nice de o certare, 

&. Cine.va avea la sine vre un lucru străin 
şi vor veni să i'l fure, pote să ucigă furi! fără 
nice de o smintelă ce să zice certare. macar 
că iaste acela lucru străin. 

d. Tot omul pâte să'și iea bucatele de'la 
cela ce i le ţine şi i le socotâşte, macară de'și 
are și fi pus şi chizăș, cum să'i dea bucatele 
tâte de faţă la vremea cănd sau tocmit, iară 
cela cu bucatele tot iaste volnic ori unde'si 
va, găsi bucatele, tot să şi le iea fie ce. vreme 
va fi. e 2 

e. Pote fie cine să ucigă fără certare pre 
cela ce să găleză să'l fure; ce să zice văzăn- 
du'] că pune scara să să sue sau sapă pre- 
supt casă sau sparge părttele. : 

8. Nu are voe Îurul să să bată cu cela ce'l gâ- 
sește furănd, ce să zice că păgubaşul, pice să 
să sprijinească să nu'l ucigă pentru căce i-au 
furat sau au venit să” ture, . . 

7, Furul cel de nopte nu pote nime săl u- 
cigă cănd va sta de să va arata, fără numal 
cănd să va apuca de război atunce! vor u- 
cide fără nice o certare.. 

ne Talharil-cel de drum şi furil dei va pu- 
tea tie cine 7! va ucide fără cerlare şi încă şi 
pre ceia ce fac nâptea pagubă la sămănaturt. 

t., Cine va ascunde funi sau alte legături 
la niscare ferestri penlru să să sue furul cănd 
va veni sau şi derept să să slobâză gios, să 
nu să certe. , : | Ă 

1. Pentru să'și socotâscă neştine bucatele 
are voe:să ucigă pre fur însă cănd acel lucru 
va plăti mult, cumu sare zice way mult decât. 
v. gulbent, iară de nu va plăti lucrul atăta nu 
va putea ucide pre fur, alegănd numa! cănd să 
va apuca de război, nu să va da să] prinză fu- 
rul acelui lucru puţintel, sau şi fără de acea- 
sta cându'l va găsi deusebi nâptea umblănd 
dirept furtuşagul, atunce iară'şy îl va ucide 
fără certare inacar de n'are plăti furtuşagul 
nice doi galbenţ. Da N A 

al. Socotindu'şi fie cine bucatele, nare voc 
sau putere să stea înprotivă sau să să bată 
cu Omen! cu aceia de folos carii să cade lui 
să li să plâce și săi cinstească, alegăna. de 
nuwşi. va da bucatele unora ca acdia ce de 
sare pune şi în price cu dănş iară să nu'T va: 
tăme întru ceva nice săi suduiască pre unii 
ca aceia ce li să-plâcă deapururea şi îi cin- 
steşte. . | E 

vi, Nu pâte nime să ucigă furul cănd pote 
să lâge şi să'l aducă la giudeţ. : 

gi. Nu pote nime să ucigă-furul cănd va 
fugi şi va, icpada furtuşagul ce va fi furat și 
să va duce deşert. - 

di, Out cine va ucide fur za sau n6ptea 
nu să va certa, aceasta să înțăl6ge cănd în- 
dată va striga furul pre 6menii săi săt agiute 
pre vecinii șăt sau pre priatelil săş, iară de nu
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va striga pre unii ca aceştiea şi'l va ucide să 
să certe. „- | 

ci. Nu e volnic nime să ucigă furul.nice 
_zua nice n6plea căndul va cunâşte. pre dăns 
cine iaste şi cănd pote pre direptate să'și ica. 
bucatele înapoi şi să!l cârte, alegănd cănd şe- 

„are fi furul schimbat halnele să nul cunoscă, 
nice să fie nime mărturie să arate lucrul la 
giudeţi, pentru că atunce pâte să/l ucigă și să 
n'alhă certare şi ucigătoriu lui încă să prinde 
şi să crâde zicănd că nu şau vrut putea în- 
tvalt chip sete bucatele de ia fur de nu l-au 
vrut ucide să'l omoră. - a 

și, Fie cine este volnic să să svădească şi 
să să bată pentru să măntuească nu numai 
pre sine de nevoe şi de perire ce încă și pre 
„rudele lui şi pre priatelil lui şi pre vrăjmașii 
lui de'] vor chiema şi de nu'l vor nice chieina 
macar de-are fi cine are fi macar de-are. fi ji- 
dov totu' un vrajmaş ca alalt şi de-are fi luat 
și ban! să! scoţă capul den nevoe. 

zi, Barbatul are voe să ucigă pre cela ce 
va fi făcut vre o răutate muiarel lui. 

ni. Macar că are fie cine voe să agiuturea- 
scă pre cel asupnit. și unde va vedea că stau 
cu războl asupra lul să! scoță capul şi să'l 
imăntuească den morte, iară acest !ucru nu 
iaste nemărut dat cu vre o silă cum să fie da- 
tor să facă acest. ajutoriu, de multe orl şi cu 

"cuvăntul pote să agiutorească neștine pre al- 
tul pănă! va izbăvi de vrăjmaşul carele” face 
asupreală; dară nu iaste niine datoriu cu de-a 

_siia să'l facă să facă acesta şi de vreme ce va 
fi om străin iară nu de rodul. lut și de săn- 
gele lui ce să zice frate. - 

ii, Feciorul iaste datoriu să agiote tătâne- 
“său cănd va. vedea că stau cu războl asupra 

lui să!l izbăvasca de morte, 
ke Slujitorul iaste dator să agiute căpita- 

nului său. - i - ” : 
ka. Robul cel cumparat iaste dator să a- 

giute domnu-său. , 
ky, Nămnitul stăpânu-său. 
ky. Muiarea bărbatului său. 
kd, Cei de loc giudetului său, 
je, Țara să cade să'șI socotâscă şi, să'și 

priiască și să acopere de asuprele pre Gmenil 

pămăntului său. . , | 

ks. Câla ce'şI va încuia ușa casel sale pen- 

tru să nu între cel asuprit să scape den măna 

asupritoriului să să certe după cum va [i voe 

„ giudeţului. , , 
- kz. Cănd să va prileji de va fi un cucon 

micşor și slab şi va veni asupra lui vre un 

barbat mare și mal tare la tâte puterile decăt 

acela, atunce este volnic să să bată cel mai 

mic şi mal slab cu mal mare arme decăt cum 
sămt aceluia ce vine asupra lul, iară de să va 

_afla că acela ce vine. asupra lu! şi începe el 

svada iaste mal micşor de căt dăns şi mai 

slab atunce n'are putere cel nai mare şi mal 
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tare să scotă mal inare armă să să bată cu 
cela-l-alt sau şi tocma, pentru ce de să va pri- 
leji să scoță ma! mare şi să va tămpla del va 
ucide pre acest micşor şi slab să va certa 
macar de are fi şi început răsboiul cel micşor 
şi slab. | " , a E 

kn. Cănd să va prileji unul om del vor 
birui bătăndusă la război sau şi într'alt chip 
şi gonindu'l vrajmașul' lui de să va prileji. 
acest vrăjmaş a lui să cază jos la pămănt şi 
de'l va vatama acolo gios la pămănt fiind că- 
zut să va certa de la. giudeţ după vatamarea 
cel va fi făcut. * , i 

cf, Câla ce va ucide pre câla ce alergă după 
dăns săt facă mârte cănd fugea, cumu s'are 
zice bătăndu-să au dat să lovească şi nau 
nimerit bine ce i-au căutat numai a da dos 
şi du început a fugi iară cela-l-alt l-âu agiyns 
şi l-au omorât, acesta să va certa după voia 
giudeţului, însă să socotescă giudeţul dară de 
va fi fugănd pentru să'şi mai dobăndâscă a- 
giutoriu şi să să întorcă să'l omoră, atuncea 
de'l va omorâ acesta cel goneşte nu să va 
certa, sau şi într'alt chip cănd să va prileji 
cela ce fuge să fie om de gios şi cela ce'l go- 
nește să fie boiarin atunce pâte să ucigă boia-" 
vinul pre cel mal mic ce fuge, fără de nice o 
certare. , 

1. Cănd să. va acolisi un om de altul, ne 
fiindu'1 cela nice cu o delă, aşa 'numat într'o 
pisină va: vrea, să! ucigă, cela încă nu să va 
da ce să va sprijini cum va pute, bătăndusă 
cl amăndoi va cunoșşte cela asuprit căl va u- - - 
de asupritoriul, văzănd el că nu este putinţă 
să'şi măntuiască vieața într'alt chip, şil va 
ucide, atunce trebue să arate la giudeţ, cu 
mărturie cum acel ucis au început întăi svada 
şi cum nu i-au fost vinovat ce de mare ne- 
voe l-au ucis pentru să scape de morte că în- 
tralt chip nu era vrâme să pâtă scapa de a- 
cel vrăjmaş fără numal cu morte, atunce de.. 
să va afla cum acele mărturii ce arată acest 
lucru sănt men! de gios şi proşti să nu să 
crâză ce să să certe ucigătoriul, iară de vor 
fi marturiele Omen! buni şi vestiți de credință 
să să crâză şi să nu să certe. E 

Pentru ranele ccle de movte şi pentru ccle 
“ce nu zor fi de morte cum să tor cu- 

za -uâşte, gla. si, 

a, Ranele unele sămt de mârte carele şi 
de nevoe sămt îndemnătore spre morte, mai 
vrâtos aceste rane ce să ating de inimă sau - 
de'crierii capului; altele iarăși sămt mat de- 
parte ce aceste; nu sămt de morte ce să vin- 
decă mai pre lesne, cumu's la stinghi şi la 
pulpile piciârelor aşijdere şi la mănă, aceste 
încă de sămt vre unele şi cu grijă pentru. lă- 
comiea şi poftele cele rele cănd va face cum 
nu să cade cela ce va fi rănit, care lucru ma-   car că sămt și de nu îndemnarea spre cum-
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“pene de mârte iară tot trebue cu socotinţă, a- 
legănd de să vor prileji ranele să fie la piept 
sau la grumazi și alte ca aceste. | 
„Y, Cela ce va răni prealtul și! va face rână 

de morte şi dei să va prileji morte dentwacea 
rănitură, atunce vor vedea toţi cum au mu- 
vit de acea rană, şi'l vor certa pre acesta 
ca și pre un ucigătoriu, măcar : de-are muri 
după aceia căt de tărziu după căte-va zile, 
sau de nu va fi mărs nice la vraciu să să vră- 
ciuiască, sau macar de va fi dat și pre vra- 
ciu rău să'l fie smintit, sau de să va fi şi smin- 

- tit cel 'rănit singur cu multe lucruri fără de is- 
pravă, măncări, băuturi şi altele aseminea a- 
cesiora, ucigătoriul tot să va” certa ca un 
vinovat. . A 

%, Cola ce va răni prealtul și" va, face rană 
nu de morte, şi după aceia pentru destule ne- 
putințe i să va tămpla morte, atunce nu va 
putea crede giudețul cum să”! fie mârtea den- 
tacea rană, pentru că acesta nu să cade să 
să certe ca un ucigătoriu, ce după cum 'va fi 
voca giudeţului, pentru că acesta au murit 
au pentru “vina vraciulul au pentru nEesQco- 
tinţa lui ce să zice pentru lăcomia lut şi pen- 
tru poftele trupului cu ne îngăduința sa, şi 
mal vărtos cănd va muri curănd preste pu- 
ține. zile după ce l-au rănit. - - 
„d. Cela ce-au rănit pre altul cu rană ca a- 

- ceia să vie lucrul să stea la cumpănă de 
morte, acesta să chiamă că au inurit de acea 
vană și să va certa uciătoriul cu morte, ma= 
car de sare găsi greşala şi acelui rănit pen- 
tru hrana lul cea tără de cumpăt, ce să zică 
măncări şi băuturi, sau şi pentru nemeşter 
şugul vraciului, - . ! 

e. Cela ce va răni pre altul cu rană ca a- 
ceia să nu să cunoscă ce fel de rană iaste, şi 
de'i să va Lămpla mârte de acea rană nu să 
va chicma să fie mort de rană, ales cănd nu 
să va fi păzit nice va fi chemat vraciu să] 
vază sau de-are fi şi chemat nu va fi ascul- 

"tat cumul va fi învăţat sau de să va fi smintit 
singur cu nesotința lut slobozinduse la hu- 
cate şi băuturi, acestea tâte să cade să le a- 
rate. cela ce l-au rănit cu mărturie ca aceia 
cum au făcut tote aceste greştle ce sămt mat 
sus scrise, şi atunce nu să va certa așa cum- 
plit ca un ucigătoriu; iară de nu va arata u- 
nele ca acestea, cum am zis și mal sus, cer- 
tasă-va cu morte ca un ucigătoriu, a 
Cend se pu certa“cela ce au rănit pre altul 
za și cănd nu să ra certa. gla di. 

a. Cănd să va afla că cel rănit n'au vrut să chiamne vraciu, sau de-are fi şi chemat şi nu l-au chemat la vrâme ce s'au întărziat preste „ căle-va zile, atunce sminteala morţii va fi de- spre cel rănit. pi 
Ve De să va găsi că ccl rănit nu ascultă 

cumul învață vraciul și de să vă prileji să 
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moră de acea rană, pricina morţi şi iaste el 'săn- 
gur iară nu rana. . . 

g. De să va fi cel rănit înpreunat cu muiare 
trupeşte, pricina morţel nu! den rană, ce iaste . 
pentru nesocotinţa lur. e : 

d. De va fi cel rănit măncat niscare bu- 
cate grele şi va fi băut niscare băutură carea 
cum-va, sau de va fi înblat în sore sau în vănt 
la răceală, atunce nu Vi mortea de rană. 

e, Cănd cel rănit va să să tămăduiască cu 
descăntece şi cu farmeci, atunce el singur iaste 
vinovat morţii'și, alegănd de va fi rană de 
cele. de morte şi vracil să vor fi părăsit zi- 
cănd că .nu să va tămădui, atunce de nevoe 
de va chema. și fărmăcătore sau descăntătâre 
nu să înțelâge să fie făcut aşa greşală- mare 
pentru să potă şuvăi cela ce l-au rănit să nu: 
să-certe cu md te. - 7 | 

s, De va fi mărturisit cel rănit la mârtea 
sa cum nu 1 mortea dea acea rană ce'i iaste 
pentru  nesocotinţa şi ncpaza lui, nu vom 
putea crede, aşijdere nu vom ertde nice cănd 
va zice că ii mâriea de acea rană. - 
"Ze Cănd va zice vraciul că iaste rana de 

morte sau nu .de mârte îl vom crâde. mat 
vărtos cănd să va afla că vraciul iaste dascal 
cum le zic acestora doftori, atunce să crede 
şi ana) bine de căt are fi altul mal prost băr- 
bicariu sau descănătoriu.: - a 

n. Cînd va zice vraciul cum cutare armă 
n'au făcut rană de morte, şi mărturiile vor 
zice că rana“! de morte, mai crâdese-va vra- 
ciul decăt mărturiile. . - 

f.. Orl ce va zice vraciul vom crede pentru 
rană macar de nu sare giura sau de-are fi 
vraciul și jidov sau şi de altă Iese, atunce vom 
crede mal mult. | ea 

i, Cănd să va, prileji să nu fie vracii toți 
întrun cuvănt, ce unil să zică că rana iaste 
de more iară alţii să zică că nu iaste de 
m6rte, atuncea vom crâăe pre cel mai mulți 
sau pre cel. ma! buni sau pre cel destoinică, 
iară nu pre alţii. . E - 

ai, Iară cănd vor fitot unil ca alalţi, amăn- 
două părţile, şi la tot meşterşugulsă vor tocmi 
intro fire şi întrun cumpăt, atunce giudețul 
va căuta şi va socoti mădulariul cel -rănit, - 
dece de va fi mădulariu di cele mari ce oblă- 
duesc, ce să zice domnese, tote mădularele, 
atunce va crâde pre ceia ce zic că iaste rană 
de morte; iară de va fi mădulariul- den csle 
maj mică, va crede pre ceia-l-altă parte de 
vraci ce zic că rana nu't de morte. o 

Pentru bărbaţii ce vor ua doă mueri și 
pentru muiarile celea ce cănd le tor lipsi băr- 
za bații de acasă, să ror mărita. ga, ei, 
„Cela ce va lua doă mueri şi să va cununa 

„| cu amăndoă, ce să zice cu una întrun loc cu alta undeva într'alt loc, şi vor fi vie. amăn- 
doă, acesta lucru după pravilele celor înpa-
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rați bătrăni vechi de demult li s'au fost fă- 
cănd morte. iară în veacul de acmu să cârtă 
după voia giudeţului, ce să zice sau să'l bage 
în ocnă sau'l vor purta pren trăg cu pialea 
pre tâte ulițel : şi să i să iea tote bucatele să 
fie domnești pentru că nui să mal cuvine să 
aibă bucate de vreme ce şau perdut cinstea 
şi jaste de ocară şi de t6tă ruşinea. n 

v. Pre une locuri pre unil ca aceştia care 
iau doă mueri portal pre uliţe cu pialea, şe- 
zând calare pre magariu, şi! tot bat cu doaă 
furce ce tore muerile; aşijdere şi pre mueri 
pre ctlea ce iau dot barbaţi le portă cu pieile 
gole pre magari şi le bat cu doaă cumănace 
sau cu doă slice. : 

g. Intr'un chip să certă muiarea ce va lua 
dot barbaţi ca şi barbatul ce iea doă mueri. 

d, Cela ce va avea doă muer! la vremea sa. 
căndu'” întotă vrăsta acela giudecat numai 
să fie de morte. - - ! 

e, Câla ce să va cununa cu doă mueri şi să 
fie amăndoă vii, face prepus să fie eretic, di- 
rept aceia. trebue să!'] întrebe ce gănd are spre 
taina cununie care iaste de o ţine bescrica, 
şi de să va găsi să fie eretic să va certa cu 
mârte cumplită. a 

s. Cela ce va lua doă mucri şi amăndoă 
giupăntse, să să cârte după cum va fi voia giu- 
deţuluj, ce voia giudeţului atăt să tindecătu'l 
va lua şi viața. - 

z, Nice un vlădică sau patriarh nu pâte 
nice întrun chip să slobozâscă pre vre un 
barbat să'şI iea, doă mueri sau muiarea. să'și 
iea dor barbaţi. -- . 

n; Muiarea ce să va cununa cu un bărbat 
carele va avea şi altă muiare vie, de va putea 
arata la piudeţ cu bune şi credinci6se mărtu- 
ril ca acele cum mau știut că are muiare, nu 
să va certa, iară de nu vor arata cu mărturii 
să vor certa amăndol. , - 

f. Căna să va afla cum n'au ştiut muiarea 

că are barbatul şi altă muiare şi după aceia 

să va arata și muiarea cea dentăi, atunce de 

va putea arata. la giudeţ cum ea n'au ştiut 

cum el are și altă muiare, atunce pote să'și 

iea zestrele cei va fi dat şi altă tot cet va îi 

dăruit..şi del va fi dăruit şi el ceva pâte să 

nu dea lui nemic 'dentru ce va fi fost a lui, 
iară de să va afla cum mârturiele ei nu sămt 

deplin, nice adevărate, atunce cu darurile ce 

i-au fost dat barbatul va piarde şi zestrele 

sale și așa vor fi 
vor certa înpreună cu barbatul. 

i. Cănd va lua muiarea a 
cotind cum cel deintăl iaste mort, de va putea 
arata înaintea giudeţului cu mărturii ca a- 

câle destoinice de-a să crederea cum iau a- 

deverit cu nedejde să fie mort, nu să va certa, 
iară de nu vor fi mărturiele Gment de credinţă 

atunce să va certa muiarea. 

ai, T6te pravilele înpărăteşii dau voe mu- 
iarei să'şi iea al doile barbat cănd va rămă= 
nea de barbat o samă de vreme după cum 
s'au tocmit, cumu s'are zice dacă să va află 
cum i-au robit barbatul, atunce să'l aşteapte 
cinci al numărăndu'1 den ce vreme l-au robit; 
iară de i să va fi dus barbatul la oste, ce să 

cum au fost ai cer vechi de demult. iară acmu 
întracesta vâc scrie să așteapte zece al. 

vi, Câla ce au fost singur ţiitoriu marele 
înparat lustinian dă învățătură cum să n'albă 
voe nice putere să să mal mărite după al doile 
barbat de-are aştepta căţi ai de mulţi dacă nu 
va putea ales lucru să înțălâgă de barbatu'și 
viu'7 au mort, numal cănd. va înţelâge forte 
cu adeverat atunce slobodă, . : 

gi. Mortea barbatului să arată pre vâste 
cănd să aude viu au mort, iară cănd să va 
audi că iaste loc nu departe nu agiunge cu a- 
tăta să zică neştine cum au auzit, ce să zică 
cum l-au văzut cu- ochii mort, atunce să 
creză. : i . 

di. Cănd să va afla numa! un martur să 
zică cum au văzut pre bărbatul cutăriea mort, 
agiunge atăta să arate cum acesta iaste mort 

şi atunce cu acestă mărturie pote muiarea să 

să mărite să'şi iea și al doile barbat. : 

ei, Pote muiarea să. trimiţă în dedins un 
om acolo unde i-au fost barbatul să întrâbe 
de viu, de mort, şi cum va spune acesta, giu- 

dețul va crede şi va da voe muiari! să să mă- 

rite să'şi iea alt barbat, însă trebue să soco- 
tescă giudeţul de va fi acel trimis om ca a- 
cela să fie destornic de al putea crederea. 

Căndwşi ra pierde zestrele mutiarea ce ca ji 
făcut preacurrie şi cănd nu le ra 
-Zae piarde, sla. și, 

a, Nwşi va piarde numai zestrele, muiarea. 

ceia ce va fi făcut: precurvie, ce încă'și va 
piarde şi darurile căte i-au fost dăruit barba- 
tul şi acele tote le va. lua înapol. 

-v.. Muiarea, ce va. face prâcurvie şi de va 

vrea să şuvăească să zică cum bărbatul ci 

p'au făcut datoriea deplin ce-au fost să facă, 

cum face barbat cu femtia sa, sau de va zice 

“au fost năsilnie de o au fost bătănd fără de 

rănd, sau va zice cum au făcut de sărăcie, 

sau că nu o hrăntşte, nui va folosi nic! una,   de aceste ce'şi va piarde zestrele tote și le va, 

t6te domnești şi pre dănsa o | lua barbatul dacă o va lasa. 

g. Căna să va alla, să nu fie cununaţi mu- 

1 doile barbat so- . iarea cu barbatul. ce vor lăcui aşa, fâră lege 

"și vor putea să să desparță fio cănd. şi de o 
'a prinde barbatul făcănd precurvie şi ca va 

zice să fie slujitonu,:să'l aşteapte patru al 

m
a
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Ivrea să şuvăescă să zică cun au curvit iară 

: mau făcut prâcurvie fiind fără lâne şi necu- 

nunaţi cu bărbatul, iară cu aceste cu tote 
: 

3 

: - : x anhiă ă “ispravă iudeţul va giudeca să'și piarză muiarea. tote . 
şi Y ețul că înblă fără ispravă, |! si giudeca sis 

și va cundşte giudelu) a! i zestrele ce va fi avănd.
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- cu cinste, nice feciorul nu iaste datoriu să o 
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d, Nu va putea barbatul după ce să va în- 
părţi! de muiare, pentru căce au fost necunu- 
naţi, să o arate cum au fost făcând prâcurvie 
la vremea cănd au fost lăcuind înpreună pen- 
iru să” iea zâstrele, ce daca i-au fost voe să”! 
jea zâatrele au fost să arate la giudeţ cum 
i-au fost făcănăd muiarea curvie mainte di ce 
S'au' despărţi! pănă a nu isprăvi giudeţul în- 

"părţirea lor, o . 
c. Muiarea ce'şi va piarde zestrele nu va 

putea să'șI ceră de la barbat macar ceva să! 
dea de hrană, pentru căce au făcut prtcurvie. 
-_S, Feciorul ceia ce va face precurvie, da- 
că'şi va piarde, zâstrele, iaste datoriu să hră- 
nâcă pre îmăsa cănd să: va părăsi de curvie 
şi va şedea cu cinsle, iară de nu va petrâce 

hrănescă, E , 
7, Cănd va face barbatul prâcurvie atunce 
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  îl va despărți muiarea şi'şi va lua tâte ze- 
strele căte vor fi a cr. aşijdere și ce'i va fi dă- 
ruit barbatul și tote cei va fi făcut harne și 
alte lucruri. î . 

n. Încă de nu va fi făcut barbatul nice pre- 
curvic, ce va fi numai curvit cu o muiare slo- 
bodă, aşa cum-are fi- curvă, atunce muiarea 
va dobăndi tot ce va fi dăruit barbatul şi 
tote hainele ce'i va fi făcut şi ale sale tot ce 
va fi avănd. Aa o 

f. Încă şi căndu'şiI va răde barbatul de'nu- 
iare'și, de va trage și va sărula înaintea, el 
fieş ce muri slujnice sau alte muciY, prâste, 
atunce încă va dobăndi muiarea tot cum serie 
şi nal sus, şi încă de va vrea pote să se şi 
desparţă de dăns. „ 
"i, Cândva pără barbatul pre muiare la giu-! 

deţ că face prâcurvie cu scopos ca acele ca. 
Să'I iea zestrele şi altă tot ce va avea, pote 
şi ea sil părască pre dăns cum face precur- 
vie, şi atunce nu'şi va piarde zestrele, iară 
macar de-are putea să'şi arate muiarea lucrul 
*barbatului dară ce folos că să vor certa a- 
"măndoi întrun chip de precurvari. Ma 

ai, Muiarea văduă cum să va înpreuna cu 
vre un barbat trupâcte .piardeş-va zestrele 
i6te şi le vor lua pristaviy pre care i-au lasat 
barbatul să fie socotitori casei'şi, şi aceasta 
va fi mainle de ce 'să va înplea anul de căn- 
du” va fi murit barbatul, jară după cet va 
irece anul de-are face şi precurvie nu'ŞI va 
piarde zestrele ce'șI va piarde numar daru- 
rile şi hainile (Gte cătu'i va fi făcut barbatul, 
şi aceste unâlte şi bucate ce vor fi nu să Yor 

. 

vrea, să cotă şi să ia zestrele er înapoi de la : 
barbat, acest bărbat de-are putea să arate 
cum muiarea lul cănd au fost vie au fost fă- 
cănd precurvie. atunce acesta are tinea tole 
zestrele cl. | Ea 

di. Cănd să va seula o mmuiare văduă, şi'şi 
va cere zestrele. de la ispravnicii barbatului 
ei celur inort, iară ispravnicii vor. arata cum 
face prâcurvie pentru să” ţie zestrele, aice 
trebue să cerecteze giudeţul de să va afla să 
să fie jeluit barbatul de acest lucru. cănd va 
fi fost muiarea încă vie ztunce le va primi 
mărturiele cui să fie fost așa, iară de nu să 
va fi jeluit barbatul nice dănădră pre muia- 
rea sa, necum întralt chip ce nice scârbă n'au 
avut înpreună, atunce. ori căte inărturii vor 
zice că au fost muiarea yea nice unul să 
nu creză giudeţul nice să o giudece muiare 
rea. nice să'şi piarză zestrele. 

ei. De vrâme ce va fi. ştiind barbatul căt 
curvește muiarea cu alții, şi! va fi şi zis şi 
sau și jeluit de multe ori, iară cu aceste cu 
tote au tăcut mau avut ce mai face: nice au 
vrut să o pârască la giudeţ ce o au ţinut în 
casă ca pre o fămco'şI şi s'au culcat cu dânsâ, 
atunce nu mal pote nice în vieaţă necuin după 
morte să o. părască la giudeţ cum au făcut 
precurvie, nice pote săr oprească zestrele, 
nice altă nemică. * Sa : 

“Sie Cănd va erla barbatul precurviea muc- 
rii'și ce va fi făcut, cu tocmala ca aceia de o 
va mal oblici că face acest lucru să o spue 
giudeţului, şi atunce să'şi piarză și zâstrele, 

zi. De vreme ce va şti barbatul cu adevă- 
rat cum muiarea lui face prâcurvie şi el rabdă 
şi o ține în. casă și tace, atunce însămnâză 
lucrul cum o iartă au de voe au de nevoe, a- 
cesta mal vrătos pâte să să chieme codăş și 
hotru muiarel sale, alegănd cănd nu va şti a- 
devărat lucrul co'si va prepune numai așa. 

ni, De va giurui. barbatul cu giurămănt 
muerii sale cum «le o va prinde făcănd -pre- 
curyie nu 0 va duce la giudeț ce numai ce'i va lua zstrele şi o va lasa, iară muiarea de 
va face acel lucru atunce acestă tocmnală să 
stea adevărată, că nu' va lua zâstrele ce o va da pre inăna giudețului de o: va certa ca 
pre o prâcurvă iară, zestrea să nu' iea. | li. Cănd nu va şti barbatul că face muia- 
vea precurvie, dirept aceia nu face nice o: is- cușenie asupra el, atunce nu să chiamă. că o 
lartă pentru precurviea ce face, a   da pristavilor barbatului ce să vor lua tote și să vor da pre sâma domniet, | Ă 

vi. Barbatul ce va fi ramas de muiăre'şi și de va curvi cu fie ce nuiare piarde'şi-va tote darurile ce va fi avut de la femee'si ce i-au fost dat pănă au fost vie Și cer va îi lăsat şi! după morte. E - ” si. Ispravniciy mueril cei! inârie cănd vor | 
N 

„> De vreme ce barbatul va erta precur- viea muiaril sale de vre O nevoe sau de vre o 
silă, atunce nu să chiamă cum să fie certată. „Ka, Cănd va pără bărbatul pre muiare's la giudeţ cum iaste precurvă zicănd cum cl sin- gur i-au fost hotru, atunce! va lua zâstrele, iară de.nu va spune cum au hotritu-o cl, şi mu- iarea Ya atata cum au fost. el hotru, atunce nui va putea lua zâstrele, iară de nu va căuta 

N



"îazestreze pre vo muiare pentru sufletul său 

- rat. cum iaste întru toți credinţa ca aceia cum 

„ tracele. zâstre, macar muiarea de să va și 

"-ce va giudețul să vază de la dănsa. cu aceste 

“-aies pentru acâsta prâcurvie, barbatul nu va 

- Pentru care tine să despurț căsurii ce să 

"dea va face pentru carele ea va face precur- 
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-giudețul de zâstre ce numa! să cârte pri cel. 
vinovat atunc31 va certa pe amăndol ca pre 

“nişte vinovaţi. . a 
Ky. De va fi viu tatăl muiaril ce va: face 

precurvie carele i-au dat zâstrele şi carele va 
să moșnenâscă zâstrele ei după inârtea muiarii, 
-atunce barbatul nu va putea lua zâstrele și să 
“păgubescă pre tatăl muiaril, e 

kg, Cănd să va afla neştine un străin să 

“Și să o mărite cu toemală ca aceasta cum de 
va muri muiarea să vie zestrele iară'și la 
-măna lui, atunce de va face aceasta prâcur- 
“vie barbatul ef nu va putea lua zâstrele, 

" Ed. Tâte aceste chipuri ce seriu pentru pa- 
guba zestrelor să înţeleze să fie cum am zis 
"cănd nu va avea muiavea cuconi, pentru că 

facă prâcurvie, nu va ma! putea acela, bărbat 
să să desparţă de dănsa pentru prâcurvie ce 
au făcut, nai vrătos muiarea. pâte să să des- 
parţă de dăns pentru care lucru să chiamă co- 
doş şi hotru muiarer sale, acâsta să înțelâge 
de va fi fost cu voia muiaril sau de"! va fi fost 
silă. , : . Ma 

- d, Carele ştie cum maiarea, lui face prâ- 
curvie și are avea puttre să o smintescă, și . 
nu o sminteşte, acesta ca şi cum are da el 
singur putere și voe muiaril sale să facă acel 
lucru prâcurvie şi iaste ca și cănd o a» hotri 
el singur. Pie Să 

e. Cănd va face neştine pace cu muiarea 
sa după ce o va, fi prins făcănd prâcurvie, nu 
va putea dup'aceia să mal părască pentru a- 
câsta curvie să o desparță. |   dacă va avea muiarea cuconi a cuconilor vor 

“fi zestrele er iară nu altuia nemărul, ce să zice 
-de vor fi'cuconil cu acest-harbat ce au luat 
zestrele, sau de va avea și alţi cuconr cu alt | 
barbat mal dentăt, tot ceia vor lua ea2'va fi, 

. „KO, Cela, ce să va cununa cu o muiare rea 
dep irurea ruşinată şi curvă, după aceia de 
xa face acestă muiare și prâcurvic, atunce nu 
va putea barbatul să'1 iea zâstrele.: - 

- - Ks, Nu'şi va piarde muiarea zâstrele sale 
de vreme ce nu vor arata la vedâre curviea 
'el deplin să vază toți, că giudeţul are putâre 
să socotâscă forte de vor fi mărturiele întregi 
şi adevărate şi fârte bune. - 

kz. Bărbatul ce'şI va pără muiarea la giu- 
dej cum au făcut prâcurvie pentru să” iea z&- 
strele, trebue să vădâscă forte la aratare prâ- 
curviea el, ce să zice atăta să o arate adevă- 

lumina sorelui face'zua, iară. de nu o.va a- 
rata aşa de adevărat nu va lua nemică den- 

«certa ceva pentru neşte prepusuri re carele 

cu tote de vreme ce nu să va arata un lucru 

lua nemică den zâstrele muerii'şi, 

Za, zice bărbatul de fămceşi. sa, zi. 

"a. Căsarir să vor înpărți dă fămeile sale 
pentru prâcurvil, şi cum iaste dat barbatului 
să'șI lase inuiarea cănd o va găsi făcănd prâ- 
curvie așa iaste dat muiarii să'şi lase bărbatul 
când va curvi cu altă muiare măritată sau 
fată sau şi altă muiare fie ce feal va fi. 

Ye Căndu'şi va goni bărpatul muiarea den 
casă, sau de nu o va hrăni, sau alte ca aces- 

vie, atunce bărbatul el nu va putea să să des- 
parță 'să.o lase, ina! vrătos muiarea pentru a- 
ceste vine ce zisem pole să câră voe să să 
«lesparţă. 

5, Cine'şI va goni muiarea den casa sa. pen- 
teu ce va fi făcut prâcurvie să cade să o. hră-: 
nâscă pănă cănd va arata prâcurvisa el la giu- 
de şi să să isprăvească înpărțeala lor; iară 
de să va afla cum muiarea cu voia er de va fi 

gonită de bărbatul. el, atunce nu va fi dator 
băvbatul să o hrănescă. . , 

z, De va fugi muiarea de la barbat pentru 
căce va fi avănd aşăş la vedere muerl curve 
de le va fi ţiind, atunce are putere tâtă chel- 
tuiala ce va fi de hrana ci să câră de la băr- 

zestrele ej. 

ascuns, pentu care va goni bărbatul pre mu- 
iare'şI den casă sau și muiarea de va fugi sin- 
gură de bună voea el, pre aceștia d&pururea.. 
pravila“1 sminteşte şi nu'! lasă să să înpreune 
iarăşi și să locuiască într'un' loc, și mai vră- 
tos cănd va fi muiarea denafară de casa băr- 
batulul său şi va naşte prune acolo, iară de 
nu se va putea descoperi acea precurvie pănă 
la op zile, sau bărbutul sau muiarea pentru 
bărbat, atunce să îndeamă a lăcui întrun lo 
și a face pace. ! - a 

î. Cănd să va duce muiarea de la bărba- 
twȘI pentru că bărbatul el ține la vedâre curre 
în casa sa sau şi denafară de casa sa, şi 
dupa aceia singură muiarea va. vrea să locu- 
iască cu bărbatulu'șI de vr&me ce să va fi giu- 

| ruit şi el să lase curvele, atunce pravila dă 
voe să facă cum va vrea muiarea. . 

Cum şi în ce chip esă precurria unuia să 
"ed putea tocmi și « celuiu-l-alt pri-. 

curtie, pentru doră nu sare des- 
za, părți căsarii. sla, ni, 

a. Cănd se cârcă neştine cu bescrica pen- 
tru să să iaparță de femeia'și pentru cau fă- 
cut muiarea lui precurvie, atunce de va arata 
inuiarea cum şi bărbatul au făcut acest lucru 
prâcurvie, atunce bestrica nu'1 va înpărți   - &. De va fi dat neştine voc 'mucril sale să Ye Cănd va vrea barbatul să să desparță 

* 

eșit pănă denafară de pârta case! sale nefiind . 

bat şi tot venitul ce va fi stringăndu-se den : 

n. Precurviea de are fi de faţă, de-are fi pre 

N



36 

de muiarea, lui pentru prâcurviea ce va fi fă- 
- cut, de va, arata şi muiarea cum Și bărbatul 
au făcut sodomie, atunce nu să vor despărți; 
iară trebue să arate muiarea cum au făcut so- 
„domiea deplin cumu'” să fie, pentru că de nu 
va arata sodomica desăvărşit, cum au fost pă- 
catul, nu să vor putea despărţi 

&. De vreme ce are ncştine gănd să să des- 
parţă de._nuiare'şi pentru preacurvie ce-au 
făcut, şi muiarea va arata cum bărbatul ei 
are vr'o creasă, atunce besârica nu'l va. des- 
părţi ce pocoindu-să amăndol să va socoti 
greşala unuia să fie dirept altuia ce să zice să 
fie una dirept alta. | 

d. Aceste greșale ce am zis, carele înpart 
barbatu de femâe iaste precurviea, sodomiea, 
ereticia, carele trebue să să arate la giudeţ în- 
tregi şi la vedere, pentru că de nu să vor a- 
rata să vază toți atunce ca şi cănd nu sare 
fi făcut nice cum şi cum nu şi sare fi dus pre 
la giudeţ, şi aceasta stă asupra piudeţului să 
să isprăvaecă de vor fi mărturiile hune sau 
de nu vor fi. - . 

Cănd și, în ce chip să desparte bărbatul de mu- 
za, iare pentru sodomie. sia, îi 

a. Pote muiarea să câe voe de la beserică 
să să desparță de barbat căndw!'l va, învaţa 
diavolul meșterşugul lui cel spurcat şi urât 
tuturor ce să zice să nu să înpreune cu fe- 
mea'şi cumu'! firea. ce prespre fire, pentru că 
atunce bestrica”i înparte pănă în puţină vr&me 
pănă dOră s'are pocăi barbatul de acest pacat 
spurcat, ce să zice sodomia. . 

Ye Iară de să -va afla cum acel-barhbat ce 
face sodomie nu face numai cu singură mu- 

"-iarea lui ce şi cu alta străină sau şi cu alt o- 
braz atunce muiarea va cere voe de la bes6- 
rică numai să-să desparţă, a 
"g. De să va alla cum barbatul nu să, în- 
preună cu muiarea'și deplin cumu'! să fie ce 
să varsă pe dinafară, ce să zice pentru c6pse, 
să să desparţă. ” | 

d. Inparte-să femeea de barbat şi barbatul 
de fimee nu numa! cănd fâce barbatul sudo- 
mie cu muiarea sa, sau şi cu altă muiare, sau 
cu copil sau muiarea lut, de va face sodomie 
cu alt barbat, ce încă şi muiarea lul de să va 
înpreuna trupeşte cu altă muiare cum să zice 
una cu alta, şi să varsă una la alta, ce să zice: 
aruncă sămânţa, pentru că aceșla iaste ca şi 
sodoinia şi atuncea de va vrea barbatul o va 
înpărţi. DE | 

e. Înparte-să muiarea de barbat cănd va 
face muiarea cinie sau nescare meșterşuguri 
să să potă freca să să varse sămânța, să să 
pâtă stâmpara de poftă, ce să zice cu cinie de 
lemn sau de her, sau de steclă, sau de pănză 
sau fie ce altă, să fie lucrul ales de ace treabă. 
pentru că cumu'! aceasta iaste tocmai ca şi 

* sodomia. . 
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s. Nu să va înpărţi barbatul de f&mâe, saw 
fămeea de bărbat, cănd vor face varsare de 
sămânță singuri cu măna sa. - 

ze Inpărţirea casaşilor cănd să va face pen-— 
tru aceste vin! ce scrie mal sus, să înțălege să. 
fie pănă la o vreme iară nu de totului tot. 

-Cănd să ra despărți bărbatul do muiareşi 
sau muiarea de bărbat pentru erese 

za, de ra fi unul eretic. sla, k. 

a, Pentru eresile barbatului pote muiarea. 
să nu'şi desparță bărbatul numai cu bescrică, 
ce şi ca singură fără de voca nimărul pâte- 
să să desparţă de dăns şi mal vrătos de o va. 
fi el ispitit, sau de o va fi silit să o întârcă de- 
spre credinţa el cea bună a provoslaviel spre 
creasele lu. | 

y, Nu să potă socoli den doo lucruri, :u- 
nul 6re carele va fi mal rău : eresele au prâ- 
curvia, de vrâme ce un obraz ce are voe de 
la besârică să să desparță pentru că cela-l-alt 
obraz au făcut precurvie acum nu pâle obra-. 
zul cela ce au făcut prâcurvie să zică celuia- 
l-alt soţia lui cum iaste eretic şi să. vor mă-- 
sura una cu alta ce să zice eresele cu precur=- 
via şi să vor tocmi să fie una pentru alta și 
să nu să desparţă, pentru căce devreme. ce 
obrazul cel cu erese de nu să va pocoi de tot 
şi cu totut şi să părăsescă eresele nu să vor: 
erta. ce să vor despărţi şi dirept erese şi di- 
rept precurvie. , | 

g. Cela-ce'și va despărţi muiarea pentru: 
căce iaste eretică, nu pote să oprâscă zâstrele- 
cum are voe să le oprâscă cănd a va găsi prâ-. 
curvă, : : LA 

d. Cănd să va tămpla barbat cu femee să 
fie amăndol eretici, şi unul de dănși să va în- 
torce spre pravoslavie şi spre dirâptă cre-- 
dinţă creştinâscă şi cela-l-alt obraz să ră- 
mâe iot eretic, atunce obrazul cel creştin pote: 
să să înpreune cu alt obraz creştin şi nunta 
cea dentăl.să să doslâge, iară de vrâme ce să. 
va întorce spre credinţă un obraz şi dup'acea. 
curând 'să va întorce și cela-l-alt, atunce. 
nunta acestora nu să va deslega iară va ră- 
mânea de vor fi tot înpreună cum au fost. 

e. Iară cănd va fi dup'acea tărzie vrâmesă va. | 
întârce și cela obraz al doilea spre creştinatate. 
ȘIŞI va cere soțul să lăcuiască cu dăns, atunce: 
giudeţul trebue să socotescă acest lucru fârte. 
bine pentru căce pâte să fie în multe chipuri. 

s. Dentăr pâte-să prileji să fie şi'ntwacesta. 
chip ce să zice dacă să va, întârce bărbatul 
spre credința cea adevarată mal apoi după. 
mullă vreme să va întârce şi muiarea și va. 
găsi bărbatulu'şi însurat, luat muiare creştină, 
ŞI aceasta ca o muiare ce-au fost de'ntăr va 
vrea să'și iea hărbatul, trebue să socotească 
giudețul de să va găsi că s'au cununat băr-. 
batul cu mwarea cca creștină mal apoi după . 
se sau despărțit de muiarea cea eretică, a--
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“tuncea. nunta cea dentăi rămâne dezlegată 
iară cea a doua ce-au făcut ca creştina iaste 
întărită, şi giudeţul nu o va dezlega, iară de 
să va afla cum barbatul s'au cununat cu cre- 
-ştina mainte de ce sau fost despărţit de mu- 
iarea cea eretică cu giudeţul bescricel atunce 
nunta dentăl iaste stătătore iară nunta a 
-doua o va dezlega giudeţul şi va îndemna pre 
bărbat să!și iea muiarea cea de'ntăi carea s'au 
întors către credința cea adevărată cum au 
făcut şi el singur. , 

ze A dooa, de vreme ce obrazul cela ce 
“Sau întors mai apol va fi barbatul sișI va 

„găsi rnuiarea năritată după creştin barbat şi 
-acesta ca un barbat ce i-au fost de'ntăl o va 

- cere, trebue să cerce giudeţul cum au făcut şi 
cu cela bărbat ce scrie mai sus, iară de să va 
-afla cum să cade bărbatul să iea pre muiărea 
sa ce-au întors spre credinţă mal apoi trehue 

giudeţul să ctrce şi forte mult'să cârce să nu 
“să fie. întors bărbatul acesta cu înșălăciune 
„ce să zice să nu cumva facă silă muiarel să să 
întârcă iară'și la eresele lor sau. pentru alte 
„meșterşuguri, pentru că atunce nu va da giu- 
-deţul voc să o iea pentru acesta prepusuri, ce 
Să fie cu barbatul al doile.- .. : PE 

n, A treia. de vr&me ce acel obraz ce-s'au 
întors, fie cine are [i au barbat au muiare, de 
să va călugări şi mal apol după cătă-va vreme 

«de să va întârce şi cela obraz den erese spre 

credinţa cea bună şi va găsi „pre cel de'ntăt 

„călugărit şi'l va cere ca pre un soţ să lăcu- 

cască cu dăns, atunce trebue să socotâscă 

giudeţu! acel obraz de să va fi călugărit după: 

cănd o va bate întacest chip să vie lurcul 

să stea în cumpănă, cum de nare fi fugit o 

axe fi ucis de tot, sau cănd o 'va bate în vre 

un chip ca, acela să o facă să nu -potă grăi 

cătră. giudeţ'să'șI spue jaloha pentru să o des- 

parță, iară de nu va fiaşa bataea să nu să potă 

despărți numal ia aşa sângură cu voea el. - 

%. Cănd va fugi vre o muiare de vrăjmă- 

şiea barbatului şi pentru frica ce are pentru 

să nu o omâră de va arata acii'și într'acea 

dată mare vrăjmăşiea barbatului'şi atunce în 

desparte legea, iară daca nu--va arata. întra- 

cel câs răutatea lul. atunce nui va despărţi 

legea. o. - 

UA, Cela ce să va arata cu vrăjmăşie şi cu 

găoză asupra muiarii sale nu să va numai des- 

părți de dănsa ce încă să va și certa după cum 

va îi voia giudeţulul. Tai 

“e. Muiarea de răutatea barbatului va fugi 

de la dăns și să va duce într'allă. casă, iaste 

dator bărbatul să o hrănâscă şi să” facă totă 

odihna ce să zice de nu va avea părinți sau   
fraţi şi de va fi eşită singură cu voea el. - 

s, De va nebuni barbatul, să să înparţă a- 

cea casă, pentru căce iaste cumpănă să nu o 

cum-va vatame sau să 0 şi omoră barbatul: 

pre muiare. ia | 

7. Cănd va fi bărbatul învăţat depururea a 

înbla tot bat şi să'şi bată. muiarea tot în' be- 

ție atunce imuiarea, lul cu l&ge să va înpărți. 

n, Nu numai pentru: vrăjmăşiea, şi răuta- 

tea ce are bărbatul asupra. muetii'şi de o u- 

cide să va despărţi, ce şi: pentru cuvinte: ce 

va grăi bărbatul sprănţare şi o va îngrozi în *   “ce să vor fi înpărţit cu besârica, ce să zice să 

fie dat inăna. pentru că atunce nu iaste loc 

de-a. să mai înpreunare; iară de să va fi că- 

lugărit şi să nu'i fie despărțit bescrica atunce 

va slobozi giudeţul să să deslege călugăriea 

şi să să înpreune unul ca altul. însă de va 

- vrea şi obrazul cel călugărit, iară de nu va vrea 

“ obrazul cel călugărit să lase călugăriea giu- 

dețul să nu'i facă nice o silă, i. 

"f, A patra, obrazul cel călugărit, de va fi 

-stănd pre vre o stepenă ca aceia ce.sămt den- 

tru destolnicia bescricel şi să aibă asupra sa 

hirotonie sau molitve de preuțic; -atunce nu 

-va, mal putea să I6pede călugăriea macar de- 

are şi vrea. alegănd de nu va fi călugăr de- 

săvrăşit, ce'1 vor [i cetit numal molitva ra- 

selor,-pentru că' atunce nu are nice o smin- 

teală ce de va vrea pste să o lpede. 

Cănd să ra despărți mutiarea de bărbat pen- 

za. tru vrăjmășiea bărbatului. la, Kae 

- “a, Muiarea pâte să ceră voe de la giudeţul 

bestricei să să desparță de barbatul er cănd 

o va bate fără de stmă şi va face rane de 

ame. : pi a 

“vu Incă pote muiarea singură cu Vola el 

fără de giudeţ să să despartă de barbatul său 

tot chipul că o va ucide de tot, pentru acesta 

încă să vor despărţi încă mal vrătos de cănd 

o are bate şi ales când va fi om ca acela să! 

fie depururea dragă svada. - e: 

f. De să va afla în mijlocul a bărbat și a 

fâmâe, ce să zice între căsar!, cum să fie vre 

o vrajbă ca aceia, de mârte cuinu sare socoti 

pentru niscare lucruri de prepus să'și prepue 

an de sine carea cumva cu înşălăciune să nu 

omâră. unul pre alt, atunce pravila îi desparte 

să nu lăcuiască înpreună, iară de nu va fi 

vrajba. de morte ce va, fi întralt chip să nu 

să despartă. a 

i, De n'are avea bărbatul altă: nice'o vină 

ce numa! acâsta vrăjmăşica căndu'! jestoc şi 

iuti la mănie agiunge atăta să să desparță 

acea casă, pentru căce să zice cel rău cela ce 

iaste odată rău dâpururea va fi tot rău. 

ai, Acesta lucru stă pre măna giudeţului 

să oprâscă pre barbatul cel vrăjmaş ce să 

porneşte asupra muerii sale pentru să să ve- 

ghe să nu cum va să o strice întru: ceva mia- 

car de-are şi face muiarea pre barbat să să por- 

nâscă asupra cl trebue să'și îngăduiască firel. 

vi, Incă să cade giudeţului să piudece vina 

muiarii pentru ce au pornit pre bărbat cu mă-   nie asupra, el şi atunce cumu' va părea 'giu-
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dețului sau să'! toemască, de,să va prinde|. d, Mal mult crede giudeţul mărturiele carif 
bărbatul că să va lasa şi nuova vătama, iară 
de nu să înparță.. * 

gi. Câla ce nu. va lasa pre muiare'şi să 
dormă întrun pat cu dăns, să chiamă că de 
vrăjmășie nu o lasă că iaste mânios pre 
dănsă._ - 2 . ! 

di. Celuia ce nuw.plac bucatele ce” face 
muiarea sau cămășile şi alte ca aceste, să 

“chiamă că are vrăjmăşie pre dănsă, 
ci. Câla ce'și va baga muiarea în hiară sau 

o va închide undeva ca într'o temniţă, să 
"chiamă că are vrăjmăşie spre dănsă. Ă 

si, De să va înțelege cum vre un chip den- 
“tru casari, au bărbatul au muiarea. va să hi- 
clenâecă pre soţu-său cu otravă sau cu altă 
ceva armă sau farmeci, acea casă 'să să în 
parță cu ştire şi voia giudeţului, 

zi. Bărbatul cu fămeea să despart nu nu- 
mai cănd să va afla cum un obraz va să hi- 
cleneecă pre alt ce încă şi cănd pun pre altul. 
să facă acest hicleşug. Ia 

î. Cănd să va lasa barbatul mat mie şi. ni. 
să va prinde cu chizeşie cum nu'şi va face 
muiaril nice o răutate şi încă face şi zapis, 
atunce giudețul să! o dea pre mănă, însă, 
cănd nu va Îi vre un prepus Ia inijlocul lor 
că macar că stau el lasat nat mic iară nu va 
putea rabda de să nu'! facă vre o nevoe, ales 
de va fi vrajba pre mare, pentru căce atunce 
cu totă ace plecare și de va avea ce chizeşie 
pravila nu o dă. N , . 

fi. Inpărțeala acestor casari să: înţelege 
pănă la o samă de vreme pănă să va mai lasa 
și să va ma! domoli firea bărbatului cea si- 
reapă şi vrăjmaşă | , 

k, Macar că şi desparte pravila pre CăsaşI 
pentru frica ce are nuiarea despre bărbat să 
nuw'l facă vre o răutate, iară să cade să o so- 
cotescă giudețul acestă frică de va fi cu cale 
pentru să'I desparţă sau de nu va fi, de vrâma 
ce o frică cum are fi un lucru de nemică nu 
va putea să desparță casaşil. 

Cum și în ce chip pote să să avate | rrăjmășiea 
za bărbatului și cu ce lucru. sla, ks. 

a. Trehue să fie mărturiele.ce vor vrea să 
arate vrăjmăşiea bărbatului să fie destorniel 

„de-a să crederea, să nu fie rudă, sau 6menii mueril. nice să fie de râs și de hatgiocură '6- ment de caril să nu'1 bage nime nici înti'o samă. o ve Vrăjmăşiea. arată vecinii omului sau vestea cum sau dacă!l grăesc' omenii, 8. Boacetele muerii și țipetele ce să aud den casă nu vor putea arata vrăjmăşiea băr- batului, nice ochit et de vor fi vineţiţi sau o- brazul de va fi înflat nu pot aceste să arate vrăjmăşiea bărbatului, marturi trebuese la lucru ca acesta pentru să cunâscă tot 'a- devărul, -- . 

arată vrăjmăşiea bărbatului de căt toţi ceia. 
ce grăesc înprotivă de zic că nu'l aşa, ce să. 
zice cum nu'! bărbatul cu vrăjmășie spre mu- 
iare, de vreme ce la tâte giudețele mai ade- 
vărate sămt mărturiele carele zic că iaste aşa. 
de căt ceia ce zic că nui aşa. ce să zice ceia. 
ce adevorâză mai de credinţă sămt de căt ceia: 
ce tăpăduesc. 

Cum și cănd pote bărbatul să'şi bată miiarea- 
za, și în ce chip. gla. sk, 

a. Pote să îndreptâze şi să cearte bărbatul 
pre muiare'şi pre lucru adevărat şi pre direp- 
tate iară nu cu înşălăciune şi fără de cale, şi. 
încă să o bată și cănd va fi cu vină după deala, 
ce va fi făcut şi atunce cu măsură să nu o prea, . 
treacă, cu blăndeţă iară nu cu vrăjmășie fără, 
vină și fără ispravă... | DI 

Ye Doaă luerui re cari sprijinesc pre bhăr- 
bat să nu să certe căndu'şi va bate muiarea, 
cănd o va fi bătut pre vina el. a dooa cănd o. 
va bate puţintel, pentru că de o va bate fără. 
vină sau cănd o va bate cu vrăjmăşiesă 
va certa şi mal vrătos cănd va fi vina mic=. 
şoră, iară de va fi vina mare, ce să zice de o: 
va afla în vre un lucru de precurvie'I sau de 
o va găsi făcănd vre un vicleşug spre mortea: 
lui atunce macar cu ce vrăjmăşie o'va hate: 
nu Să va certa întru nemică de la judeţ. 

g. Muiarea ce o bate bărbatul cu vrăjmăşie» 
și mult fără de măsură pole să'și ceară a giu-. 
deț să să desparță, iară să cade să fie despăr- 
țela cu l6ge. să fie bataea aşa de mare şi în-. 
ivacesta chip căt să stea lucrul în cumpănă. 
de va fi vie de nu să va despărţi de dăns pen-- 
tru că de va fi bataia micşâră nu să vor: 
despărţi. : e 

d. Câla ce va fi-vrăjmaş şi cumplit spre: 
muiarea lui bătănd-o fără de vină sau O va bate: 
cu vrăjmășie pentru puţintea vină să va certa. 
într'acesta chip : să piarză a treia: parte den. 
darurile ce'i va fi dăruit muiarea, iară de nu't, 
va fi dat daruri să Xa certa. să dea mucrir: 
sule a patra parte de cătu'T va, fi zestrec, a-. 
ceasta iaste cănd nu vor mal trece zestrele de- 
trei sute de' galbeni iară qe vor fi zstrele ina£ 
mult atunce va da numai 100 de galbeni Şi 
zâstrele fie căt ştie. - 

€. Muiarea pote să să despartă de hărhatuh 
său singură cu puterea ei cănd o va bate des. 
şi fără_de vină, şi daca să vor despărţi să: 
cade să v hrănâscă bărbatul şi să o înbrace- 
cum să cade. | a - 

3, Fără de măsură şi cum nu să cade şi cu: 
vrăjmășie să chiamă bătaiă când să face cu 
toiagul, și mal vrătos cănd să va svărăma.! 
lemnul sau să facă cu acesta rane'să mârgă 
sănge sau cănd o va lovi cu lemnul în obraz,   sau în cap atunce d&pururea să va certa hăr-. 
batul pentru. vrăjmăşica lur. RR
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ze Bărbatul pote să'şi bată „muiarea cu 
măsură pentru vina ci macar de-are avea şi 
zapis să nu o bată. O - 

n, Nu să chiamă bărbatul vrăjmâş mueril 
sale de o va bate numato dată, iare deo va 
bate d&pururea şi mal de multe ori fără de 
vină atunce să zice că iaste cu vrăjmăşie a- 
supra ci. . ! 

fe Deşi va. bate neştine muiarea cu pum- 
nul sau cu palma nu să chiamă că iaste cu 
vrăjăşie asupra el de o are bate căt de mult 
si de des. a 

3. Bărbatul pote să'şI pue muiarea în hiară 
sau să o închiză cum are fi în temniţă numai 

- pentru doaă vine, dece una iaste când.o va a- 
- la făcănd prâcurvie, iară a dooa cănd o va 
găsi că face hicleşug să'l omoră, iară dirept 
alte vine nu va putea nică să o închiză nici să 

o bage în here. 

Cănd ra trebui să fie chizeș dirept bărbat 
dmeni de credinţă şi încă să fucă și zapis 
muerii lui cum să nu 0 cutămă întru 

ze cera nice cu un lucru... la, KA 

a; Cănd să va teme imuiarea de vr'o rău- 
tate să nu facă bărbatul fiind el oi jestoc şi 
mănios. atunce pote să ceră de la giudeţ. să! 
facă bărbatul zapis cu chizăşie ca aceia să 
nu o vatăme întru ceva şi mal vrătos de să 
va fi singură dat vinovată pentru vre un lu- 
cru ceva, ce să zice de va fi făcut prâcurvie. 

v, Inparţisă-va muiarea de bărbat nu nu- 
mal pentru vrăjmăşiea lui ceinal vrătos pen- 
tru vrăjmăşiea părinților şi a rudelor bărba- 
tului cănd să vor cumpăni să'1 facă nevoe și. 
să o vatăme întru ceva. : . 

g. Nu agiunge nice pote să fie lucru de cre- 
dinţă toemala și giurămăntul ce au făcut băr- 
batul să fie cu adevărat cum nu'şi va vatama 
muiarea întru ceva, iară trebue încă să'şi pue 

nişte chizăşI pentru să nu'i facă vre o răutate. 
4. Căna nu va putea găsi bărbatul chizăș 

săşi pue pentru să nu'și vatăme muiarea a- 

cesta lucru stă în puterea giudeţului să soco- 

tescă să vază cun li e vrajba și să legiuească, 
puteva agiunge să fie numat cu acel: giură- 

mănt ce au făcut bărbatul, de nu va putea 

să ştie să'! desparță sau să i-o dea ară șI, | 

e, Cănd să va înpărţi muiarea de bărba- 

tu'şi pentru frica vrăjmăşiei lui, cade-să giu- 

deţului să întărească acest lucru nu numal cti 

zapis sau cu chizăş ce încă trehue să o pue la 

un loc ca acela cu credinţă. să şază acolo cu 

cheltuiala bărbatului pănă să va alcge ce cum 

va fi,. Mi - , 
s. Dacă va da bărbatul credinţă ca aceia: 

cu giurămănt şi cu zapis şi cu chizăş'să nu'și 
" vatăme muiarea întru ceva, pentru căce au 

prins'o făcănd precurvie, iară muiarea, dacă 

va veni acasă'şi iară'şI va face altă curvie a- 
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să, aibă nice o certare de la giudeţ şi nu să 
sminteşte nemică pentru cele tocmele cu le-. 
pătură ce s'au făcut. - : - 

ze Nuva putea muiarea să cee de la băr- 
bat chizăşie sau altă pentru fie ce lucru să 
nu o vatăme, ce: trebue să fie vina mare şi 
frica el aşişdere să aibă pentru ce să terme, 
atunce să câe credinţă şi acest lucru slă pre. 
|sama giudețului să giudece acel lucru şi a- 
cea vină de care să tâmne muiarea pote să fie 

| de chizăşie au ba. - ia E 
n, Macar de şi-are pune bărbatul şi chizăş 

să nuw'şI vatăme nuiarea, pentr'acea tot pote 
să o bată cu măsură căndu' va fi vinovată şi - 

|să o îndrepteze pre voia lul, şi de la giudeţ 
să n'uibă nice o certare. : 

- -£, Dator iaste giudeţul să silescă pre mu- 
iare şi să o îndemne să lăcuească cu bărba- 
tul cănd va cunâşte că bărbatul iaste gata să 
dea chizăşie cum să nu:o vatăme, numai să . 
socotească să nu fie bărbatul forte vrăjmaș . 
şi să nu fie avănd an de sine. urăciune să/şi 
fie urăţi pănă la morte, pentru că atunce giu- 
dețul nu a îndemna să'i înpreune că acolea 
stă lucrul în cumpănă să nu 0 cum-va 0- 
mâră;.macar de-are da şi chizăși, iară de va 
vrea muiarea să șază cu dăns'să o lasă giu- 
deţul după cum va [i voia el. 

Pentru căte feuluri de lucruri pote bărbatul 
săi gonească mauicrea den casă cu pu- 
terea sa fără de lâge și fără ştirea 

za, giadeţului. la. ke,. 

“a. Pentru prâcurvia ce face muiarea, 'pâle 
bărbatul să o scâţă şi să: o gontscă den casă 
singur cu putărea sa şi mal vrătos cănd va fi 
curtiea de faţă şi aratată, iară de va fi prea- 
curviea pre ascuns şi trebue arătare, atunce 
nu pâte să o gonâscă den casă'şi fără de. voia. 
giudețului. , NE 

v. Macar de-are şi fi un martur destotnie 
şi credincios să adevereze precurviea muiaril, 
iară tot nu pote cu puterea. sa acesta singur, 
să O gonâscă. | E 

g. Nu va putea: muiarea cu voia cl să să 
desparță de bărbatu'şi şi să iasă den casă 
pentru prâcurviea bărbatului ce va fi făcut 
și, inal vărtos cănd va fi lucrul pre ascuns și 
trebue să o arate neştine, iară de va fi lucrul 
de față atunce pâte numal singură cu voia ei. 
să să desparţă de barbat. * 

d. Cela ce'şI va goni muiarea den casă fără 
de vină, acela să va certa după voia giudeţu- - 
lui, şi" va da tote zestrele şi ce va fi dobănda 
zestrelor. i N 

e. Datoriu iaste bărbatul să hrănească pre 
muiare dacă o va goni den casă, iară de să 
va afla într'acea. vreme câ lipsâște den casa. 
bărbatului să facă prâcurvie atunce bărbatul . 
nu”! va mal da nemică. ”   

tunce bărbatul pâte să” facă totă răutatea şi s, De să va despărţi muiarea de bărbat cu
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voia ci şi bărbatul va arata cum s'au despăr- 
it fără nice o vină, atunce nu iaste datoriu 
bărbatul să o hrănescă deinafară de casa, lui, 
iară de să va fi despărţit pentru vre o vină a 
bărbatului atunce bărbatul va plăti totă chel- 
tucala ce va fi făcut pe hrana el fiind deina- 
fară de casă. . - , : „ 

ze Cănd va răspunde l&gea, să fie muiarea 
„la închisore -în temniţă atăta vrâme, atunce ; 
bărbatul nu iaste datoriu să o hrănâscă, de ; 
vreme ce iaste la închisore pentru vina el ce 
să zice iaste eretică dece să certă cumu'l. să 
cade, pănă să va întorce, .. 

ne Pote bărbatul să să :desparţă de muiare 
şi muiarea aşijdere de bărbat. cu .voia lor Și 
fără ştirea giudeţulul 'cănd un obraz va fâce 

"îndemnare şi celuia-l-alt să greșască. 
£. Când va da bărbatul ban! în camătă şi 

încă ma! vrătos cănd va pre asupri cu camăta, 
atunce inuiarea lui nicum să nu aibă voe să 
să desparță de dăns, ce încă iaste datore în- 
tru tot să să întorcă și să lipsască de la dăns 
pănă cănd să va întorce de acest f6l de 
ereşală. e . 

i, De va face muiarea niscare farmece, ca- 
rele să vor afla întru tot lucrul să” fie de vă- 
tămare, atunce bărbatul iaste datoriu să să 
înpartă de dănsă singur cu voia lui, şi fără 
ştirea giudețului. , 

ui. Muiarea ce să va duce de la bărbatu'şi 
cu voia el fără ştirea bărbatulut, poatea să 
roge pre giudeţ să îndemne pre bărbat să o 
iea iară'si în casă'și iară de nu va vrea să o 
iea atunce iaste datoriu să o hrănească cătă 
vreme va lipsi den casa lul. 

vi, Muiarea cănd nu să va pleca, nice va 
asculta de bescrică căndu'T va zice să margă 
după bărbatu'șI carele o cere şi o chiamă să 
vie acasă'șI şi să lăcuiască înpreună de vr&me 
ce-au fugit fără ispravă sau de-au. fost şi cu 
vre o vină bărbatul s'au întors despre acea 
greşală, atunce bărbatul are putâre să margă 
cu giudeţul cel mirenesc să o iea şi fără de 
"Voia cl, ce să zice cu deasila. - 

si. De va lua bărbatul. pre muiare, numal 
cu voia sa, ce să zice să o apuce fără de vâste 
cu arme sau şi fără de arme şi acâsta iaste 
muiarea Jul care au fost înpreunat cu dănsa 
să fie un trup. şi s'au despărțit de dănsă fără 
vină s'au şi cu vină ce-an fost MICŞOră, a- 
tunce nu să va certa nemică, iară de -va, fi femea numay logodită și încă'nu să vor fi 
înpreunaţi, şi el o va răpi şi să va îupreuna 

„cu dănsă, atunce să va certa! ore-ce puţin 
lucru căt va fi voia giudeţului, 

di. Inparte-să muiarea de bărbat cu voia el Şi fără ştirea giudețului cănd va fi bărbatul 
el eretic, şi pentru ce va meşterşugui să afle vreme să o potă omorâ sau să”! facă altă rău-   tate sau căce nu o ţine cum să cade sau nu 
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o ocrămește bine, ce să zice nu' dă bucate 
să fie de agiuns sau nu'l face haine. - 

Când iaste muianea datore să înble după 
za. bărbat ori încotroo -ra mârge. pla. - ks, - 

n, Cănd va, fugi bărbatul dentrun oraş sau 
sai pentru vre :o greșală mare ce va fi făcut 
acolo şi să tâne să nu'l prinză giudeţul să'i 
facă certare, atunce inuiareca iaste datore să 
n argă după dăns ori unde va merge, şi de- 
are îi şi vinovat tot să cade să ineargă după 
dăns să să alle la nevoia lut, . 

v. Bărbatul încă, iaste datoriu să inargă 
după muiâre cănd va fugi de frica giudeţului 
pentru vre o greşală ce va, fi făcut, pre di- 
reptate, iară. de va fi vinovată întralt chip să 
vie lucrul să să cârie pre vina et atunce să | 
nu margă după-dănsa că nu iaste bărbatul 
datoriu pentru. vina muiarel cum iaste mu- 
iarea, datore pentru vina bărbatului deapu- 
rurea să înble după dăns ori unde'şi are 
merge. - : ” 

8. Muiarea iaste datâre să înble după băr- 
hat încă nu nuriia! cănd va fi vinovat ce şi. 
nevinovat sau şi pentru “binele lui cănd va, 
auzi că i să irece: undeva meşterșugul mat 
bine, sau pentru greutățile şi dăjdcle ce sămt 
întracel loc, să va duce aiori să'! fie mat 
binişor că acolo.nu pâte terpi, sau şi dirept 
alt lucru; iară numai cănd va cunâşte că 
mierge să facă vre o răutate, ce să zice furtu-. 
șag, tălhușag şi alte ca acestea, acolea nu 
iaste datore să inargă. . . E 

d, Când nu va vrea muiarea să înble după 
bărbat, ce va umbla cu şuvele ună altă va 
găsi să să pâtă măntui zicănd că nu iaste o- 
biciul să înble nuiarile după bărbaţi, nu i 
să vor prinde acâste șuvâle ce numal ce'i caută 
să margă după bărbat. A ” 

e, Nu iaste datâre muiarea să margă după 
bărbat cănd va vrea să margă bărbatul să lă- 
cuiască întralt sat şi aceasta pentru ce pen- 
tru că va cunoşte 6re ce nescare. semne rtle 
ca acelea cum barbatul va, să o hiclenâscă să! 
facă vre o răutate sau mărgănd pre cale să: 
va teme să nu o. înece undeva, dirept acea 
nu va merge. . | 

Se Cănd să va tocmi un om eu o fămte şi 
să va logodi şi" va zice să'l aștepte pănă în-" 
tun an şi atunce să să cunune şi cu dănsă 
dup'acea să, va, prileji pănă la acea vreme să 
purcează să iasă dentr'acel loc, atunce acea 
femse ce să zice logodnica, nu va fi datore să 
înble după logodnic. . 

Ze Când va fi bărbatul om rău sprănţar, 
şi va înbla den loc în loc, şi den sat în sat. 
şi nice la un lucru nu va fi om de stavâr şi 
mal vrătos cănd va veni lucrul pentru răută- 
țile lui s4'1 gonâscă şi să'1 scâţă dentr'acel loc, atuncea nu va fi muiarea datâre să. înble 
după dăns, cumu S'are zice de să va afla că a-
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cest om s'au făcut om rău dacă au luat şi s'au 
“ cununat cu acestă f&mee, iară de să va afla 

cum au fost om rău de căndu'ş au fost, a- 
tunce muiarea iaste datore să înble după băr- 
bat ori unde va, incrge pentru ce să chimă 
că l-au ştiut cum iaste, | 

ne, Cănd să va tocmi un om cu muiarea, 
sa, de'ntăl la logodinţa lor cum să nu albă 
voc bărbatul să'şi scâță muiarea de la locul 
şi de la naşterea el şi dup'aceia să va prileji 
de va veni lucrul numai să iasă dentr'acel 
loc, ce să zice de să va bolnăvi şi nu va pu- 
tea să să tămăducască într'acel loc, sau de va |: 
avea vrajbă cu Gmenil cel mal de frunte ce 
vor lăcui acolo, sau cu nai marii lul sau căn- 
du'l va seste giudeţul şi! va goni den sat, a- 
tunce muiarea să cade să înble după bărbat, 
iară să nu pâtă șuvăi cu alte tocmtle ce 
vor fi avut. „- 

Pentru certarea hotrului cum și în ce chip 
za, să cade să fie. la, Kz, 

a. De vrâme ce greșala hotrului, iaste nat 
rea de căt greșala prâcurviei şi să certă pre 
multe locuri cu multe fâliuri de. certări după 
cum va fi obiceaiul a fie ce loc. 

ve O samă de pravile scriu să să tac capul 
hotrului, ales cănd va umbla hotrind de faţă 
del vor vedea toţi, şi nu o dată ce dâ- 
pururea, : 
-$. Alte pravile zic să gontscă pre hotru şi 

să, scâţă dentr'acel oraş sau sat unde va fi 
făcănd hotrie, alte zic să şi] scoță de to! de 
pre locul şi eparhia acelui giudeț ce vor fi 
ascultători. a a 

d. Alte pravile zic să'l certe după cum . va 
fi voia giudeţului ce să zice să'l bage în ocnă 
sau să'l porte pre ulițe şi să! bată cu piialea. 

e. Denafară de aceste certări ce să dau ho- 
trului, încă dâpururea să mal adaugă doo lu- 
cruzi legiuite de ispravă; dece una. iaste cănd 
reinăne fără de cinste, ce să zice de ocară şi 
de ruşinea. ceştil-lurmi și deciea n'are nice o 
credință nice întrun loc. a doo ocl căte toc- 
mâle va face cu cineva pentru fie ce lucru ce 
are fi de aobănda la! nu sămt nice unele di-: 
rept nemică ce la giudeţ tote sămt stricate şi 
fără de ispravă ca unul om de ocară ce nu'! 
ţine nime în samă cuvăntul ce grăiaşte ce iaste 
tot de ruşine unde merge. 

s, Cela ce va găsi pre muiarea lu! făcănd 
precurvie și va răbda și va lăcui iară'şi cu 
dănsa macar că să chiamă hotru iară acest 
feliu de hotrie nu să va certa cu.de acest fea- 
liu de certare ce am zis, că i destul şi! a- 
giunge căt rămăne cu ruşinea în obraz. 

z., Hotrul vre une! mueri cu bărbat sau a: 
vre une! mueri de cinste, cătu'i vor prinde în- 
tăia dată să'l pârte pre ulițe şi să'l bată cu 
piialea prin tot trăgul, iară adoară să facă 
: + iarăși așa şi să” tae şi nasul,   

4i 

Carele să chiamă hotrit și cănil să ca | 
ze. certa. „gla, En, 

a. Hotru să chiamă cela ce are muiari ja 
casa, lu! de le ţine pentru dobănda lui, ca- 
rele'și dau trupurile de le spurcă barbaţii cel 
răl şi fără omenie pentru puţină perzătore de 
suflet dobăndă. ia DE 

Y, Nu nuimal cel ce are muiari stobode în . 
casă lul să chiamă hotyu, ce încă şi cela ce'şi 
dă robele şi'slujnicile de să dezmiardă băr- 
baţii pentru dobăndă. . , | i 

i. Cela ce'ş va da, râba, să să dezmiarde 
neştine cu dănsa pentru dobădă, acesta'și 
piarde puterea ce are asupra roabel şi rămăne 
r6ba slobodă şi mal vrătos giudeţul să'l săr 
guiască să o marile, iară de nu o va mărita, 
cum mal curund să'l cârte ca pre stăpăn cu 
ocna. a 

d, Câla ce'și va da fata la vre o dăscăliță 
muiare pentru să. o înveţe cante sau şi alt 
meşterșug ceva şi încă'1 va da şi plată să o 
înveţe și'l va da şi hrană co! va trebui, și a- 
ceasta cu învățăturile ei cele râle o va în- * - 
demna şi va tocmi pre vre un barbat de 0.va 
răpi fără ştirea părinţilor, atunce giudețul să”! 
facă l6ge cum să cade şi să cârte pre dăscă- 
liţă să'] verse plumb topit în gură să"! pogoră 
pre grumnazi la inimă: pentru că pre aceste 
mădulare au eşit dela inima el tote îndem- 
năturele fete! de au scărbit inima părinţilor. 
“e. Hotru să Cliiamă nu numa! cela ce în- 
demnă muiarile spre sburdăciune şi spre poftă 
rea ce încă şi cela ce le amăgeşie cu alte meş-. 
terşuguri de le îndemnă spre cursie, cumu 
sare zice înblă neguţitorind pre casele muia- 
rilor dece le dă tot mal eftin de cumul pre- 
ţul și altele şi dăruiaşte pănă apucă de le a- 
flă firea şi qeciea le scâte den minte de le su- 
pune subt cine'! voea, acesta face tot pentru 
dobănda lui. | ! , . 

s, Hotru să chiamă şi cela ce îndeamnă 
și amăzeşte pre vre un cucon del spurcă  ci- 
neva. şi face sodomie dănd măzdă vre unul. 
cetaş u lul sau vre unul slujnic, şi atunce de 
<ă va, putea oblici cum s'au păngărit copilul, - 
cu adevărat, hotrului numai să tae capul, 
iară de să va tămpla să nu'l fie spurcat de 
tot, pre hotru să'] isgonească şi să'l scoță de” 
tot den t6tă eparhia giudețului aceluia. | 

ze Hotru de faţă să chiamă, cela ceşi dă, 
voc mucril să curvâscă pentru să iea cl căte 
oil ce dobăndă ce va fi. . : 

n, Acâste lire! semne agiung hotrului celui 
de faţă, dece de'ntă! iaste una cănd îndemnă 
cu cuvăntul și cu'lucrul pre muiarea lui să 
prâcurvească, iară adoo să o amăgească pănă 
va, pleca singură cu sine de să va da spre 
dezmerdăciunea bărbaţilor, a treia cănd va 
lua, acesta ceva plată pentru acesta greşală. 

f. De va fi o fată fecioră şi de să va în-
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demna spre poftă rea pentru cuvintele şi în- 
demnăturile hotrulul să va înpreuna cu vre 
un bărbat, macar de-are şi lipsi el întracela 
ceas, iară tot pentru cuvintele şi îndemnâtu- 
zile lui să va certa, pentru căce agiunge cum 
cu îndemnăturile şi tocmâlele lui câle rele s'au 
făcut răutatea. AR 

i, Câia ce va face pre vre o fecidră să gre- 
șască trupeşte cu vre un bărbat şi aceasta nu 
cu cuvinte dulci ce cu deasila și fără voia ci, 
acesta nu să va certa ca un hotru ce ca un 

răpitor cum vom spune mai gios. 
ni, Cela ce va primi în casa lui pre vre un 

hotru, sau de'] va lasa să șază cu chirie să 
hotrească muiari în casa lui. acesta'şi va 
piarde casa şi a fi domnâscă şi'l vor certa și 
cu gl6bă după cum va fi voia giudeţului. 

vi, Cola ce va svătui sau va agiuta hotru- 
luY să hotrească acesta să va certa tocma ca 
şi hotrul. ' a 

wi. Cela ce va fi cucon micşor.sau felişcră 
şi de vor hotri cul-va nu vor putea rămăne 

" fără de certare nice aceştia, numal ce să vor 
certa ma! puţin de cum are fi mari. 

di. Nu să va certa ca un hotru cela ce va 
hotri numa! odată muiare streină fiind den 
'ruda lut sau altă muiare slobodă, iară să va 
'certa de va hotri pre vre o muiare slobodă 
de irel sau palru ori sau de va hotri inuiare 
cu barbat, întăia dată să va certa după cum 
va fi.vo'a giudeţulul, iară a dod oră i se va 
taia capul, iară deșI va hotri muiarea sau 
fata aşijdere dentăia dată i să. va, tăia capul. 

ci. Nu să va certa ca un hotru cela ce va ho- 
tri muiare străină sau fără bărbat şi de nu 
va lua plată, iară de va hotri muiare cu har- 
bat să va certa şi acesta, şi încă să va certa 
mai rău căndu'și va hotri singur pre muia- 
rea sa. 

Cela ceşi va zăloji casa sa pentru să să facă 
acolo peacurvie și mestecare de săuge 

şi alte feliuri de cuvrii și de lucruri scră- 
nace cum să cade, acesta să să certe în 
zae tăte fealiurile, gla. Ez, 

a. Oil 'cine'şi va zăloji casa pentru să să 
facă acolo curvie şi altetote fialurile de lucruri 
rele cum nu să cade, acela să chiamă hotru 
şi să va certa ca un hotru şi ca un prâcurva- 
riu şi ca unul de ceia ce fac sănge armeste- 
cat, ce să zice ceia ce'şi curvăsc cu rudele şi 
cu cuseriile şi cu cumătrele sau finele lor, a- 
“cesta să chiamă sănge amestecat, acesta ver 
va fi barbat ver muiare cu inorte să să certe, 

ve Cola ce'și va zoloji casa, pentru să să 
facă acolo sănge amestecat sau sodomie ce să 
zice curvie cu copii, pre acesta să'i ommoră ori 
cu,ce mârte va fi nai cumplită. 

%, lu casa celuia ce să vor face svaturi rele 
spre curvii şi spre alte scrânăvii ca. acestea, 
sau și într'alt loc unde să vor face păcate, a 
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cela să va certa ca un hoiru, iară de nu să. 
vor face păcatele deplin. ce numa! vorove a- 
tunce nu să va certa ca un hotru ce va lua 
altă certare nai micşbră. - 

d, Cela ce va nămi casă în chirie pentru 
să facă acolo răutăţI şi curvii, ca un hotru să 

„să certe. . 
e, Acâstea certări să vor da nu numatcelora 

ce vor zăloji “şi vor nămi case pentru să să 
facă acolo curvi! şi alte pacate trupeşii, ce şi 
alte locuri de odihnă ce vor fi oul pre la vil 
ori pre la priseci orl pr'in pomete 'ori alte 
primbări asemenea acestora 

Pentru părinţii ceia ceș cor hotri fetele sale 
Zăe cele trupești. sa. .. 

a. Hotria ce să face cu voe părinţilor iasie 
mal rea şi lucru plin de rușine şi de mat 
mare ocară de căt ceia ce să face între străini, 
dirept aceia or! care tată ce'și va hotri fata 
sa de'ntăi'ŞI va piarde puterea, cea părinţea- 
scă ce au avut spre fie-sa şi să a!bă străn- 
sore de la giudeţ cum. mat degrabă să" dea 
tote ztstrele ce i se vor veni de la tata-său şi 
să să desparţă de dăns întw'acesta chip cum 
nuw'și iare mal fi fost nice odănără fată, a doo- 
tote hucatele căte va avea să să.ia tote să fie 
domneşti, pănă. cănd va fi acesta viu, dacă 
va muri atunce vor fi acelora ce vor rămănea 
moşneani de va fi avănd, a treia să] bage în 
ocnă în tâtă viaţa lul acolo să chinuiască, 

v. Pravilele ceste mai noo dau învaţătură, - 
tatălui celuia ce'şI va holri fata ca să i să tae- 
capul, așijdere să paţă această certare şi fra- 
țiI aceia. ce'şi vor hotri surorile sau şi pre 
alte rude a sale ce vor pogori den săngele or, 
care certare să cade să să ţie în samă la un 
pacat mare ca acesta după cum să ţine şi la 
pravila rămncuilor pănă în zua de astăzi, ma- 
car ca la une locuri îl ceartă cu caterga în 
t6tă viaţa lor sau într'atăța al şi” purta pre 
magari cu pieile bălăndu'i pre_tâte ulițele, 
iară certarea lor cea adevărată iaste mârtea. 

%. Maica ctia ce'şi va vinde fata pre bani 
pentru să curvească neştine,cu dănsa, să i 
să tae nasul, iară de să va afla că n'au fă- 
cut tocmeală să ia ban! ce numat ce să va fi 
plecat după voia fetei'și atunce să va. certa. 
după voia giudețului, iară de va-fi căzut . 
maica la o'greşală mare ca acâia pentru vre 
0 nevoe mare ca actia sau pentru vre.o să- 
răcie, nu să va: certa aşa cumplit, de vreme 
ce să va milostivi şi giudeţul văzănd sărăciea. 
ŞI nevoca el. : i 

„d. Părinţii ce'și vor hotri fii lor, macar de 
l&-are fi şi copil şi de are fi şi văduo, nu le: 
va folosi: aceasta. ce tot să vor certa cu mârte. 

e. Nu vor putea şă scape părinţii să nu să   certe cănd vor zice cau făcut hotriea de ne- 
voe pentru destulă sărăcie, iară depururea să 

|iror certa ; după aceia trebue să forte cerce- 

3
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teze giudețul şi să socotească de va fi fost a- 
cea sărăcie a părinţilor carea să nu să fi pu- 
tut întralt chip ocrămi cu alta ceva meșter- 
şug fără de cu hotria feciorilor să!, și aceasta 
va fi așa, sau să va mal milostivi giudețul dei 
va mal uşura sau mal rău să va întărăta de 
cumplitu'l. va certa. 

s. Acesta, feal de certare să înţălâge cănd 
vor lua părinţii ban! pentru să dea feciorilor, 
inră de nu vor lua bani, nu să înţălege acea- 

sta certare. ce pâte fi că să vor certa întralt 
chip după cum va fi voia giudeţului. 

* Pentru bărbaţii ce tor hotii muia- 

ze vile lor. sia. la. 

a, Or care barbat va hotri pre muiarea sa, 

să i să facă morte, macar căte o dată că pra- 

vila pre unirea acestea hotri îl scote den tolă 

eparhia giudeţului, şi altă dată în portă pre 

tâte ulițele irăgului cu piialea pre magari și 

să fie cu faţa spre coda măgarului şi muiarea 

lul să tragă măgariul de dălogul căpestrului 

"cu manule sale și'ntr'acest chip să! bată pur- 

tăndu'! pren tot irăgul, alte date iarăşi îi 
certa cu'eaterga în tâtă viaţa lor. . 

Y, În voia şi puterea giudeţului stă acest 

lucru să sămăşluiască certarea morţii ce să 

cade să dea celuia, ce'ş va hotri muiarea sa şi 

mai vrătos cănd va arata giudeţului vre o 

vină ca accea a bărbatului, dentru carca se 

va fi îndemnat să cază întraceastă greşală 

mare a hotriel. 
&. Cela ce'şi va ,hotri muiarea pentru să ia 

pani, să va certa cumplit forte, iară deo va 

hotri pentru'să nu ia bani să va certa cu a- 

devărat și atunce iară nu aşa cumplit cum 

are îi luat banl. 
d, Cola ce ştie că'i curveşte muiarea şi el 

tot o ţine în casă şi să face a nu şti nemică 

și o lasă de face precurvie atunce să chiamă 

cum o are hotri el singur şi să va certa ca un 

hotru. . , a 

“6, Cela co să face cum să culcă cu muia- 

re'şI și apot lasă Ginen! sirăini de se culcă cu 

dănsa; să va certa după voia giudețului. 

s, Cela ce va ţinia în casă pre cela ce cur- 

vâste cu muiarea lul, ca şi un hotru muiarel 

sale să va certa. , . pu 

7, Cela ce'şi va lua muiare pre ceia ce o 

au certat pentru prâcurvie acesta să chiamă 

cu adeverat hotru, ce să zice fără de cinste şi 

ruşinat, iară nu să va certa. . 

n, Cela ce va ține în casă'şi de nevoe pre 

muiarea ce va fi făcănd precurvie pentru căce 

să teme de rudele el sau pentru ce'l vor face 

cu deasila să o ţie, atunce nu să chiamă a- 

cesta aşă întracela, feal, nice pote nime să! 

zică hotru pentru că o ține de nevoc. . 

£ Nu .să chiamă hotru cela ce'și ţine în 

casă pre mniarea sa care face prtcurvie cănd 

-nu o ştie cu adevărat că curveşte, ce numal ce 
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are aşa Ore ce prepus cum să fie arătăndu” 

sâmnele că face acest lucru. | 

1, Numai răbdarea ce are barbatul, ce să 

zice cănd face muiarea lui precurtie şi el 

rahdă nu zice nemică, acesta'l face de să 

chiamă hotru, cumu sare zice cănd va avea 

aceasta răbdare pentru căce'! vine dobăndă, 

iară de nu' va fi venind nice o dobăndă şi o 

va, şti că curveşte, și o ţine aşa în casă, să 

să certe după voia giudețului. - 

Pentru văpitul şi ce certare să cade să să 

Zae. dea răpitorilor. ga. Ive 

a, Răpitoriu să. chiamă, ceia ce vor apuca 

de vor răpi muiarea cuiva cea de cinste de'şi 

vor răde de dănsa, sau vre o fată fecidră sau 

văduâ sau călugăriță, sau'vre un copil, cănd 

vor lua pe fie care cu deasila și o vor duce 

dentwacel loc unde le va fi voia de să vor 

mesteca trupâşte. 
v. Certarea răpitorilor iaste numai mârtea. 

g, Cela ce va răpi pre vre o muiare nu să 

va, certa numal cu morte ce încă va piarde 

și bucatele, că le va da giudeţul muiaril ceil 

răpite de +a. fi muiarea anireancă, iară de va 

fi călugăriță, dai-va giudeţul putâre să să hră- 

nească cu venitul” ce va fi dentru acele bu- 

cate în tâtă viaţa e! şi după norica et le va 

da giudeţul tote acele bucate a mănăstie de 

la carea au răpituo. , 

d. Nu să va numar omoră răpitorul, ni- 

co'şi va piarde numai bucatele, ce şi ceia ce: 

l-au svătuit să râpească. s'au i-au dat ajutor 

să răpească, şi acestia, să vor omoră şi'ŞI vor 

piarde şi bucatele ; iară del vor fi numai svă- 

tuit îară nu” vor fi dat agiutoriu la vremea 

răpitului atunce”! vor numai omoră iară bu- 

catele nu'şi vor piarde. “ | 

- e. Bucatele răpitoriulul tâte să vor da 

muiaril ceea ce s'au răpit, mnacar cau fost nu- 

mai cum are fi neguţată nunta între dănș. 

“ s, Părinţii, fraţiI, rudele, stăpănil isprav- 

nici! mueril, toți aceştea.pot să”! ucigă de tot 

pre răpitori, şi să nu albă nice unul nice o. 

cerlare, şi încă nu numal pe răpitorț ce şi 

pre soțiele lor, şi pre ceia ce le vor fi într'a- 

giutoriu, însă numai cănd i vor găsi făcănd 

acel lucru, ce să zice cănd vor răpi, iară nu 

altă dată. , 

7, Cela ce va răpi copil pentru sburdă- 

ciunea trupului, să paţă ca şi cea ce scrie 

mal sus, cine'l va ucide să fie ucis, nice o: 

certare să nu atbă. : 

n. Nu va scapa răpitoriul ca să nu să cârte: 

zicănd c'au răpit muiarea pentru să 'să cunu- 

ine cu dănsă, ce tot să va certa. 

£, Nunta ce să-va face după ce s'au ripit, 

nu bună de nemică, ce ia:te un lucru aşa 

cum nu şere fi fost după cum dau învățătură 

pravilele împărăteşti, pentru că pravila besâ- 

s
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ricci iartă acest feal de nunte cănd nu vor a- 
vea și altă sininteală fără de răpitură. 

i, Cela ce va apuca, ce să zice va răpi pre 
vre 0 inuiare ce va fi giuruită altul bărbat, ni- i 

> cum ca să să potă cununa cu dănsa, iară încă ! 
nice cu alia, nice cu una nu pote să să mal 
cunune acesta răpitoriul.. 
"al, Când va răpi neştine vre o fămte şi; 
iarăşi o va: lasa de să va întorce la părinți 
şi la casașt, și atunce de să -va însura şi să 
să cunune cu dănsa. acestă nuntă va fi bună, 
nu să va certa ca un răpitoriu, iară do o va 
fi răpit şi să va fi şi cununat accia nunlă nu 

e bună de nemică că să va certa ca un ră- 
pitor. 

„vi, Certarea răpitorilor nu nurmay spre cela 
“ce răpește fată fecidră, ce încă şi spre cela ce 
răpește inuiare cu bărbat sau şi împărţită de 
bărbat, sau văduo, sau r6bă, sau fată de su- 
flet. veri houată, ver săracă, veri cinstită, veri 
fără de cinste. tot întrun chip. şi cu o cer- 
tare să vor certa. 

zi, Ort-eare rnb, sau. nămit, sau slugoiu 
„de va răpi vre o fâmee; nu să va certa numa! 
cu inortea, col vor şi arde î în foc.: 

di, Nu numa! răpitoriul să va certa ce încă 
„ȘI cine la svătuit şi ceia ce vor fi agiutat şi 
"ceia cz vor fi posluşit la acea, trâbă la) răpit să 
vor certa toţi întrun chip ca şi răpitoriul 
câ, Ori cine va ascunde răpitoriul în casa 
sa cănd va răpi nimiare,ca un răpitor să va 
certa, și acesta iară ă numal nisi va piarde bu- 
catele. Ă 

si, Orl care muiare va răpi pre vre un băr- 
bat pentru desmerdăciunea er ca un răpitor 
să va cerla şi acesta de vrâme ce nu iaste la 
giudeţ alta neinică fără tot o certare celuia ce 
răpește fie bărbat fie femâe. . 

zi, Muiarea ce va răpi pre altă muiare pen- 
tru sburdăciunea trupului, ca un răpitor să 
va cerla, - 

ni, Cela ce va răpi copil, ca un răpitor să 
va cerla. . 

ii. Cola'ce va răpi pre vre un copil, nu 
pentru desmerdăc'unea trupului ce să] ducă 
cu sine în vre o cale sau la. 6ste, să să cârte 
„după curn va fi voia giudeţulul, 

kk, Ori cine va răpi cuconă liners. carea nu 
va îi încă de vrăstă de bărbat, şi de'I va siriea 
feciorica să să certe cu cumplită mârle, ce 
să zice mal rău de căt pre răpitori, macar că 
zic o samă de dascal cum de va fi feciora 
mică și săracă atunce răpitoriul să să certe cu 
ocna şi lole bucatele lui să să dea fecidref a- 
cel stricate, 

ka. Cola ce va strica feciorica vre unil cu- 
cone tinere ce nu va fi încă de vrăstă, macar 
că nu o au răpit dentrun loc întmalt, iară lot 
ca pre un răpitoriu să'l cârte. : 

kve Cola ce va răpi vre o muiare şi dup: a- 
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|eea o va mărita după alt bărbat, cu une ca 
aceste nu va putea şuvăi acesta, ce lot să va 
corta c1 un răpitoriu. . 

w. Răpitorul, iaste dator să înzestreze” pe 
uuiarea ce-au răpit după puterea lui Şi după 

„puterea şi destoiniciea muiarei, aşişdere și 
; giudețul să cade să îndemne să o înzestreze 
; după destoiniciea. amănduror. 

ka, Our care răpitoriu nu va primi legea 
' cumu'l va giudeca giudeţul, ce va aicrga la 
alt giudeț mai nare nedejdluind de altă: is- 
pravă mal bună, iară aceia ispravă a dooa 
nu are nice o lărie. | - 

ke. Mai mase iaste rapitura cănd.va fi cu 
soții multe şi cu multe fealuni de arme şi 
pentru că să răpeaşte fată de mare boiarin, 
şi atunce giudețul va certa, mai mult de cum 
are fi.răpitura mal mică. 

ks, Răpitoriul.să ceartă fie în ce Joe un- 
del vor prinde, cumu sare zice un om va 
răpi vre o mmuiare de cinste den trăz den lași 
şi o va lua de o'va duce la Camenița î în țeră 
ieşască, 'dup'aceia de să va prileji săi prinză 
aice sub biruința laşilor să va certa de la 
domnul den Moldova, iară de să va prinde 
sub biruinţa Cawmeniţei să va certa de la bi- 
ruitorul locului aceluia, şi nice Domnul den 
Moldova nu iaste datoriu să'l trimiţă acolo, 
de va fi leah răpitorul, la Domnul de ţara le- 
șască, nice biruitorul acelul ioc spre Domnul 
de Moldova dacă va fi moldovan, numai ce 
să cade să adevereze giudețul cu mărturii 6- 
meny. de. credinţă cnin iaste răpitoriu şi a- 
tunce să va certa şi nu'l va inalt triinete atori, 
iară de vor scrie cărți Domnil unul la alalt 
şi să”! ceară ca pre nişte Omen! de loc, alunce 
iaste datoriu Domnul acela supt care biruire 
s'au prins răpitoriul să'l trimită pre dăns că- 
tre celalalt. : | 

kz. Tote greştlele pănă în 5 arsă săvăr- 
şesc, cumu sare zice ori în ce feal greşală de 
va greşi neştine, şi de nul va pără nime la 
giudeţ pănă î în 5 al, nu mal pote nim= dâciea 
săi pârască den e. (5) a înainte, iară numa ră- 
pilul nu să pote svărși în d al, ce după 10ar. 
Și mal mult, pote fie cine pre răpitor să/l pă- 
rască şi aşa să să cârte ca un răpitor, 

kne Răpitoriul de să va ascunde în bes6- 
vică peutru să nu'] potă lua. giudeţul, si. den 
beserică "1 va prinde şi va scote de'[ va certa 
cumul să cade. 

ft, Răpitura. cea adevărată să cade să a1bă 
aceste dooa s&mne :. întăl să ridice muiarea 
dentrun loc să o ducă într'alt loc, a dooa să”! 
facă silă spre cinstea e, iară de vă lipsi 
una den aceste dooă lucruri, atunce nu iaste 
răpitura.. deplin. 

l. Cela ce'şi va răpi muiarea den casa pă- 
rinților ci şi să o' ducă la casa'și, după ce să 
Ma fi culcat cu dănsă nu să va certa. | 

la, Cela ce va răpi pre muiare'şi nainte
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- dece să va culca cu dănsă. şi aceasta i-au fost 

găndul să să facă călugăriță macar ca o au şi 

mărita părinţii, iară acesta să va certa ca un 

răpitoriu, iară de să va fi răpit cu voia ci 

vrănd pentru să lăcuiască cu bărbat, atunce 

mu să va certa, numar de o va fi răpit fără 

de voia ci şi căndu't va fi făcut silă atunce 

pentru sila ce au făcut să va certa după voia 

ghudeţului. 

1. Nu va putea şuvăi răpitoriul zicănd că 

iaste mic de zile, nui vremea încă de însu- 

rat, ce lot să va certa și aşă, iară mal puţin. 

Tie. Nunta ce să va face între obrazul cel 

răpiloriu şi acel răpite, șuvăiaște răpitoriul 

şi scapă să nu Să omoră, iară numai ce'și 

piarde bucatele şi le va lua inuiarea să fie a 

le ci, iară sveatnicil şi agiutătoril răpitoriului 

nu să vor putea măntui aşa, ce să vor cerla 

după cum va fi voia giudeţului, şi aceasta să 

zice pentru ceia ce vor fi agiutat la răpit, iară 

nu pentru ceia ce-au agiotat după ee s'au ră- 

pi. ce să zice ceia cel tor [i primit îa casele 

sale șii vor fi ocrotit pre răpitori. : 

lu. Răpitoriul depururea să va ceria Ver 

fie cu voia rmuiarel ver nu, fie de-are fi cu 

soia rauiavei pote fi că nu sare certa răpito- 

riul cu morte, iară dacă nu va vrea muiarea 

și să va (i răpit-eu sila atunce'să va certa cu 

morte... e 

e, Răpitoriul de să va prileji să răpască 

călugăriţă și pentru să scape da certarea vic- 

II lut va să arate cum au fost cu voia ci de 

Sau răpit, nul va folosi nemnică voia ci, ce 

numal ce să. va certa cu rnorte. Ea 

15, Când va mărturisi muiarea singură, de 

va zice cui Sau răpit cu voia ci pentru să 

scape răpitoiul de certarea norţel. atunce să 

cade să cerretâze bine giuileţul să nu fie toc- 

mata părinților răpitoriului sau a rudetor lui, 

eu dare şi cu multe ineşterşuguit vor fi ple- 

cat imuiarea să zică acest cuvănt cum iaste 

cu voia ef, dece să socotească tot lucrul pre 

mănantul, de să va afla cum sămt aceste meş- 

torșuguri răpitoriul numal ce'şi va piarde 

viața, iară de să va afla cum muiarea grăcşte 

de Ia sine ne îndeinnaltă de nime atunce răp'- 

toriul să va certa după voia giudeţului.. .- 

12. De săvva alla cum să fie dat vre un ră- 

pitor bani mulţi muiaxil mainte de ce-au ră- 

pitu-o pentru să o plece să fie cu voia el şi să 

mărlurisâscă cum Sau răpit cu voia cl, a- 

tunce trebue să socotescă giudeţul denafară 

de ccia ce i-au dat să nut lie giuvuit şi alții 

pentru căce der va îi giuruit și alții parde- 

SI va viaţa. iară de nur va fi giuruit altă 

nermică atunce să va certa. după Voia giu- 
„ deţului. 

În. De vor vrea părinţi [âtei şi de -vor în- 

demna pre răpitoriu să le răpească fata, ȘI 

-fata nu va vrea, atunce să va certa răpilo- 

riul cu morte. 

5 

1f, Cind să vor iubi amăndor, răpitorial cu 
fata cea răpită, și neputănd într'alt chip să să 
împreunc, pentru dragostea ce au li mijlo- 
cul lor să vor svătui să să răpască atunce cum 
zic o samă de dascăli nu să va, certa răpito- 
rul de vreme ce iaste un lucru cum are fi tur- 
bat de dragoste, tară alţii şi mal. mulţi și mal 
credincioşi dascali zie cin să să cârte cu cer- 
tare uşoră după cum va fi voia giudeţului 

m. Cănd vor răpi pre o niuiare, și răpitorii 
vor fi cu svatul şi cu ştirea ci, iară nu va vrea, 
săi facă silă spro cinstea et, iarăși răzitorul 

atunce pentru răpitul nu să va omoră, iară 
pentru ce i-au făcut silă să va lăia capul. 

ma. Cănd va arata răpitorul cum niciim să 
nu fie toennţi cu fămia căud au răpitu-o ce 
încă vor fi și cununaţi îinpreună, atunce nu 
vor lua nice o certare. 

my. Muiarea inacar de are şi vrea, sau şi 
cu svatul și cu ştivea 1 stare răpi. ; să'și 
strice şi fecioriea, cu aceste cu tote huiarea 
nu să va certa nice cum. numaj, răpitorul să 
câtă după voia giudeţului. ! 

  

martuzi aceia Gment de creiință san si cu 
gura muerii cut muiarea au vrut cu voia, ei 

vul de morte, pentru căce de nu va pune tot 
lucrul să fie de faţă să cunoscă toti. inaintea, 
aiudeţului alta nu. va fi ce nuinal. ce'g va 
piarde viaţa. . 

md, Când va avea răpitorul marturi mulţi 
cum au răpit pre muiare cu voia ef, iară anu- 
iarea are mărturie cum au răpit-o cu sila a- 
tunce giudeţul crede mal mult pre marturii 
mueril. de-are Îi numai doi de cât pro cer 
inulți maturi ai bărbatului. 

me, lară de ni vor avea inărturit, nice o 
parte nice alta, atunce să- arate răpitorul   semne ca acelea, cut tărie ca să să potă crede 
cum san făcut răpilura cu voia el, iară sem- 
mele ce vor să. arate sămt acestea : întăi cum 
imuiarea iubea forte pre răpitoriu, a 406 cum 
au tvinis de Pau chemat să marză să o gă- 
sască. a treia cun „la vremea râpitnint niau 
strigat săi vie cine-va agiutoriu, a patra cur 

gata, şi atunce dacă va avea aceste seinne nu 
să va certa cu morte inacar de-are și zice ca 
cu gura cl cum îu răpit-o cu sila iară de nt 
va avea marturi muiarea sau semne să arate 
acesta lueru nu o va putea crede giudeţul. * 

ms, Cănd va mărturisi muiarea singură cu 
gura sa curu mainte de ce sau rapit au fost 
făcută nuntă în desinc, atunce de va face a- 
cestă mărturie, găsindu-8ă de puterea sa sau   subt ascultarea părinţilor săi, o va crede giu- 
dețul, iară de va fi în casă şi. supt puterea 
bărbatului, atunce nu o va crede. a 

o va sili și să va culca cu dănsa fără voia ci, - 

ni, Trehue răpitorul să arate giudeiulul cu 

să să răpească și atunce să va izbăvi răpito- 

o au găsit cu haine frumosă nnbrăcată fiind
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„Oare ce certare să ca da celuiu ce răpește 

Zae muiarea curră. sla. ls, - 

a. Nu să va certa ca'un răpitoriu cela ce 
va răpi pre vre o muiare curvă ce să va certa 
după voia giudeţului. o 

v. Pravilele ce dau certare pănă la morte 
celora ce răpesc mueri cu desila, înțelegănd 
cum să fie muiarea de cinste, sau să fie slo- 
bodă sau măritată sau fată fecidră. 

. Răpitorul pentru să fugă de ceriarea 
vicţil lui va arata la giudeţ cum acâstă mu- 
iare mainte de răpit au curvit cu altul şi iaste 
curvă, atunce giudeţul trebue să caute, de va 
fi fost acea curvie la aratare nu să va certa 
văpitorul, iară de va fi pre ascuns şi vecinii 
vor zice că iaste muiare bună atunce răpito- 
rul își va piarde viața. , , 

d, Cela ce va răpi muiare curvă cu voia el, 
nu să va certa nice cum, 

e. Cola ce va răpi vre o muiare de cinste 
socotind cu asuprlă cum să fie curvă, acela, 
nu'și va, piarde viaţa ce să va certa după voia 
giudeţului. _ 
__s. Cela ce va răpi muiare curvă carea mal 
apol să va fi întors den petrecerea er cea, rea, 

„şi să va fi cununat cu vre un bărbat cu lege, 
atunce va cerceta giudeţul de să va afla, că a- 
cea curvă, dacă sau cununat şau petrecut 
viaţa cu cinste, va omoră pre răpitoriu, iară 

-de va fi curvind și după ce s'au cununat, ia- 
ră'șI atunce nu'și va piarde viaţa ce să va 
certa după voia giudeţului. 

2, Curva, să cundşte pre locul ce lăcuiaşte 
şi pre haine ce pârtă pocaitu-sau de curvie 
au ba, dece ori cine va răpi curvă pocailă 
certase-va cu mârte. . 

n. Cănd zicem că cela ce va răpi curva nu 
să va certa, aceasta să înțelege numai cum nu 
*5I va piarde viaţa, iară întralt chip tot să va 
certa după voia giudeţulul. 

f, Ori cine va răpi muiare curvă şi 0 va 
ţinca în casă cu sila, vor numara. 10 zile de 
„cănd au luat-o și o ţine în casă'și, dece de 
nu va da la domnie 200 de taleri bătuţi, i să 
va tăia o mănă. 

i, Cela ce va răpi muiare curvă şi de va fi 
şi cu alte soţii cătră sine, încă 10 Gmeni în- 
trarmaţi, i să va taea capul, sau cum învaţă 
şi alţi dascal să să certe cum va fi voia giu- 
deţului, macar că această voe a giudeţului să 
tinde cum arm și mal zis pre multe locuri 
pănă la mârte şi mat vrătos cănd să va răpi 
fără frica luY Dumnezeu şi fără ruşine de 6- 
meny. , îs 

ai, Cela ce va răpi pre vre o muiare de 
cinste şi să o porte den loc în loc iară să nu 
-să înpreune cu dănsa trupeşte, atunce să cade 
să caute giudețul și să ica sama Dinişor şi de 
va afla cu adevărat cum pentru căce s'au căit 
"ce-au făcut pentru aceia nu s'au înpreunat cu | 
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dănsă, nu să va certă cu mârte ce după voia, 
giudețului, iară de să va afla că nu s'au în- 
preunat pentru altă smintâlă ce-au avut. a- 
tunce să va certa cu morte. ! 

vi. Cela ce. va merge în vre o casă pen- 
tru să răpască pre vre o inuiare, iară nu o au 
răpit, trebue să cerceteze giudeţul dece de nu 
o va fi răpit iarăş dentru sine pentru căce să 
va fi căit ceva să facă, şi va îi fugit decolea, 
nu să va certa acesta cu morte, iară de să va 
afla că nu au răpit pentru că nu o au găsit a- 
colea, sau cănd vor fi alergat omeni mulţi 
dece nu o vor fi lasat, sau şi pentru altă 
sminteală, atunce va certa giudeţul pre ace- 
sta cu inorte ca şi când o are fi răpit. . 

i. Cela ce să cercă. să răpască călugăriţă 
macar de nu 0 are nice răpi acesta totuşi va 
piarde viaţa ca şi cănd o are răpi, şi dei va 
zice macar un cuvănt: eşi den mănăstire şi 
cu te vol lua să'mi fit muiare şi mă vol cu- 
nuna cu tine, şi numai pentru atăta îşi va 
piarde. viaţa. ! _ 

di. Tote pravilele înpreună învaţă de i6te 
greşelele cum cela ce nu va face încă de tot 
greşala şi deplin acela nu va lua certare de- 
plină ce numal ce să va certa mal puţin după 
voia giudeţulujy, aşa întwacesta chip iaste şi 
greșala răpitului, ce să zice cănd să va face 
răpitura la muiare de cinste sau fată sau mu- 
iare cu bărbat sau vădo6 şi de nu să va face 
greşala de tot de ispravă la acest feal de .fă- 
inel atunce răpitorul nu să va, certa cu morte 
iară mal puţin, după voia giudeţului, iară de 
să va răpi călugăriță atunce nemică nu'1 va . 
folosi, cum zice pravila altor tuturor, să nu 
să omoră, iară numal de să va ispiti să ră- 
pască călugăriță şi de nu o are nice răpi, tot 
să va, certa cu morte ca şi cum oare fi răpit 
cu adevărat, . , 

Ouve ce certare să.ca da celuia ce ta răpi 
ZA muiavre călugăriţă. ela, 1d,. 

a, Cela ce va. răpi călugăriță de la mănă- 
stire, nu să va numai omori, ce încă şi buca- 
tele lui tâte se vor da la mănăstire de la ca- 
rea au răpitu-o. . Ă 

Xe Călugăriţa ce să va răpi de la mănă- 
stire o vor. pune de va locui li altă mănă- 
stire şi acolea să o socotescă f6rte cu pază 
mare. 

ge Cela ce va 'răpi vre o muiare călugărită, 
sau alt obraz ce va fi giuruit lui Dumnezeu şi 
va îi șezănd în lontru în mănâstire, şi de o 

1 va răpi cu voia el şi el nu să va afla să o fie 
îndemnat sau svătuit sau să'] fie dăruit ceva 
să o smomască sau sil fie giuruit nescare 
lucruri sau bani, nice una de acestea macar 
să nu fie făcut, tot să va certa cu morte şi 
nice un lucru nu pote ca să! agiute să nu'și 
piarză viața. : i 

d. Cela.ce va apuca vre o muiare mireancă 
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de la mănâstire. şi acesta să va certa cu 

morte. - Ă 
e. Pravila înpărătescă iaste tuturor cum 

ori-cine va face pace cu obrazul cel asuprit 

la fie ce greşală atunce cela ce-au asuprit nu 

să va certa aşa cumplit, iară la această gre-. 

" şală a răpitului acestă pravilă nu să ține în 

smă, pentru căce obrazul cel asuprit iaste 

Dumnezeu carele dentăi să asupreşte cu ră- 
pitul miresei lu! călugăriței, dece cu Dumne- 

zeu cine iaste destolnie să facă pace. dirept 

aceia nice un lucru nu pâte agiuta răpitorului 

călugăriţe! să nu'și piarză vjaţa. 

Pravilă pentru ceia, ce fac curvie. 
cu călugăriţe . 

Acest feal.. de_greşale să. chiamă clineşte 
za, O —Yerosilia. sla, le. 

a, lerosiiia iaste' de multe fealuri. Tote 
fealurile de greşele cu căte să atinge omul de 

heserică tâte acele să chiamă ierosilil ; iară 

aicia la tocmala acestii pravile acesta iero- 

silie să inţălege întracesta chip: un mirean 

sau fie şi disac, ce şă zice om den cinul be- 

- hericel sau fie şi preuţit, de să va prileji să să. 

înpreune trupeşte cu vre o călugăriță care 

iaste deapururea sunt: închisorea mănâstirel 

sau şi denafară de mănâstire, sau cănd să va 
înpreuna trupeşte cu vre o muiare mireancă 

în bescrică, sau să să înpreune cu vre O mu- 

iare ce să va fi giuruit încă cu, giurămănt să 

fie călugăriță. A 
v. Tot omul ce va face lerosilie cu cum- 

plită morte să va certa. , 
g. Cela ce va face acest lucru, ierosilie, 

face o dată trei pacate mari de câla de morte: 

întă! sănge ainestecat, adooa face prâcurvie, 

atreia face furtuşag, dirept aceia de vreme ce 

tot creștinul stau prilejit de are pre călugă- 

ziță adevărată soră. sufletească dece cine o 

va, ruşiha ver cu voia.ver fără voia cl acela 

„rușinează cu adevărat pre soru-sa, dece iată 

că să chiamă cau făcut sănge amestecat, și 

iarăși călugărița să chiamă mireasa Iul Dum- 

nezeu. carele iaste cununată cu Dumnezeu. 

dece cine să înpreună cu dănsa să înpreună 

cu muiare cu bărbat, dece iată că face prâ- 

curvie, aice sămt do6 pacate mari de morte, 

atreia călugăriţa 'să chiamă, și iaste vas de 
hestrică, dece cine o va streina den bescrică 

şi o va spurea iată că face ierosilie. lerosilios 

să chiamă mat chiar fur de besârică, dece a- 

cesta să chiamă cau furat acel vas de besc- 

- zică, dece iată cu un pacat face tre! pacate 

de cele mari de morte cum serie ma! sus, di- 

rept aceia, acestuia alta n'au ce face ce pote 

fi că] vor omori numal cu o norte. 

d. Cela ce să va înpreuna trupeşte cu că- 

lugăriţă altă certare nu pâte să mai dea fără 

nuniat o morte, şi să i să ia tot ce va avea 
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să să dea mănâstirii, de unde iaste călugărița. 

e, Om eare călugăriţă, de va. vrea ca sin- 

gură cu voia eL.să să înpreune cu vre un hăr- 

bat trupeşte, să o ducă la altă mănâstire să o 

închiză acolo şi forte să fie în pază tare, căn- 

dal cu canon cu post cu rugă să va putea ceva 

folosi şi va fi şi celora Jalte învăţătură bună ca 

să arbă frică să să teamă, iară altă certare tru- 

pească nu va avea pentru vine ca acestea, în- 

tăi pentru căce că ca nu iaste niceatăta vino- 

vată cum iaste vinovat bărbatul de vreme ce 

aceia ștde la mănâstire și nu să duce să cerce 

pre nime cumu'l bărbatul de mârge de o smo- 

meâşte şi o prilesteşte, a doo puţine călugărițe 

să fac de bună voia, lor, mal multe să fac cu 

deasila şi cu amăgituri, sau mal multe şi de 

nevoe, dirept aczia giudeţul să fie cu mila. 

spre dănse. . , 

5, “Cela ce să va însura deşi va lua, muia- 

vea călugăriță aceia nuntă nu e destul, că 

iaste de răs şi de batjocură şi urătă tuturor, 

ce încă să certă şi cu morte. E 

za Fecioril ce să vor naşte den călugăriţă. 

aceia sămt copil, nu vor moşne 

dentru averea măne-sa. IE 
n, Cela ce să va înpreuna cu. mulate CC, 

încă nu va fi călugărită ce numal ce Va îi pur 

tănd hainele, atăta să va certa ca şi cănd are, 

fi călugăriță de ispravă. - - , 

£, Cela ce să va înpreuna cu slujnicele că- 

carele sămt den- afară de mănăs- 

      
. 

| lugăriţilor 
i tire, nu să prEu! 

| cu călugăriță, ce să va certa după voia giu- 

| deţului ca un curvariu. 

! 1, Nu vor putea părinţii nice rudele călu- 

găriței ca să facă pace cu cela ce să va fi 

înpreunat trupeşte cu călugăriţa lor, și de are 

| face și pace, vinovatul nui va folosi nemică 
  

cu acâstă pace, ce să va certa cu morte. 

! ai, Cela ce va sărula călugăriță, să va 

certa după cum va. Vrea giudeţul iară nu 

cu morte. ! 

Pontru ceia ce fuc silă fecidrelor, de le strică 

fecioria, dre ce feliu de certare ro 

za. uceu. gla. 1se 

a. Cela ce va, face silă vre unel fecidre şi! 

va strica fecioria. de va fi bogat să'şi piarză 

giumătate den totă avuţia lui căt va avea, iară 

de va fi sărac să'1 bată şi săl gonescă den 10- 

cul lui. i 

y. Cela ce va face silă a muiare vădud, 

'să va certa cu bani după destolniciia ace- 

lui obraz. . i - 

%. Cela ce va face silă vre unei feciore 

ce f-o vor-fi dat părinţii să o hrănească sau 

la mârte o vor fi lasat pre măna lui să o gri- 

bele, acesta'și va piarde tot ce va avea şi săl 

scoță sl gonească şi den locul lui, . 

d, Robul sau năunitul sau sluga. de va face   

i nemică - 

va certa ca cela ce să înpreună 

jască şi să o socotească di cel vor fi trea- .
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silă fâtel stăpănu-său să'l arză în foc de viu, 
iară de va'fi fost cu voia fetei să! facă. morte 
ȘI el. N ” 

e, Cela ce va face silă vre uncr fete sau 
vre unit mmueri vădud, şi de va fi cu arme și 
cu soţii să i să facă morte, inră de va fi fost 
fără arme atunce să să cârte după cum va so- 
coti giudeţul, | 

5, Oare cănd nu să va, certa cu' morte cela 
"ce va face silă vre unica alunco'cănd nu o 
va muta den casa cl, sau den casa părinţilor 
ei într'alt loc. 

7, Ori-cine va face silă a fecidră micşâră 
încă să nu fic de vi. (12) al; să va corla mal 
rău de cănd are fi fost fată mare de vrăstă. 

ne Ceia ce fac silă celor miel. şi încă nu de 
vrăstă feciOre, o samă de pravile-pre cel ho- 
gaţi îl gonea şi îl scotea den tot locul lor, 
iară pre cel mal mici îi trimitea la ocnă pănă 
cănd era voia giudețului, i 

f, Un fial de pravile zic să să ce rte după 
voia giudețului, altele zic să'i trimită la ocnă, 
alto zice să li să facă inorte. 

i. Iară câste pravile înpărăteşti ce sămt 
mai n06 carele să țin în samă acunu în tolă 
unea caută şi cerceteză, dece de va fi fost 
acea silă a feciorel forte cu o nevoc mare că 
aceia atuncl să va omnoră vinovatul, iară de 
va fi fost cu desmerdăciune şi sburdăciunt și 
cu dări şi cu giuruine și fără nice de o 'nevoe 
atunce să va certa vinovatul după cum'va fi! 
voia giudeţului. ! . | 

ni. Muiarea ce isă va faco'silă cu voia el. i 
unii zie să să certe, alţi! zic să: nu să. iară! 
alte pravile înpărăteşști zic de va fi inuiarea | 
vădud să va certa după voia giudețului, iară ! 
de va fi fată nu să va certa.nice cur. 

vi, Cela co va sili fată sau pre vre o mu- 
iare fie ce fial va fi, să va giudeca cu giude- 
tul bescricer, ce să zice să afurisoște şi i să 
dă canon, și să giudecă: şi de giudeţul cel mi- 
renesc, ce să zice să cârlă cu morte sau şi în- 
trait chip cumul voia gindeţului. - : 

gi. Cela ce va fi om den clirosul bescricei 
și de va sili vre o muiare sau vre o fată, să] 
nevoiască episcopul să înzestreze fata, iară de 
va fi mirean, să'l nevoiască giudeţul acelui | 
loc să o înzestreze,  € 

di. Cela ce va face silă muiarei celuia cet 
va li lasat ceva dirept suflet la mârtea hu, 
să va certa după voia giudeţului şișt va piarde 
acel lucru ce'l-au fost dat. 

ci, Cuconil ce vor naşte den muiarea:ce i 
să va [i făcut'silă nu vor noşneni nemică den: 
tru averea, măne-sa, i 

si. Cela ce să va fi-certat odată sau de do5 
ori după cum va fi fost voia gludeţulut și cl 

„nu să va fi pocăit, ce iară-va fi făcut silă şi 
altiia, atunce să va certa cu morte. 

zi, Cela ce au făcut silă, iaste om den cli- 
” rosul besericej, să va certa dupa voia giude- 

  
i 
y 
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țului și une date să va globi cu bani alte date - 
să leapădă de iot den meserrâşi iară une ori 
să opreşte de bescrică, iară cu aceste cu tote 
să cade tot să înzestrâze fata; atăta voie ve- 
gheată au acești Gmeni den clirosul besâricer 
căt nu să bat la giudeţ nice să portă: pre 
ulițe cănd fac vre o greșală, pentru să nu facă 
rușine cinului hes6ricci II 

ni. Cela ce va face silă muiarel vădud, de 
va fi om den cliros să va închide înt'o rnă- 
năslire, sau într'o temniţă, de va ședea pănă 
cănd va fi voia giudețului. ă 

fie Cela ce va sili vre o fată şi dup'aceia 
cu voia ci o va lua de o va ținea în casă de'ţ 
va fi ca o curvă, riu să va certa nice cum de 
pravilele cele înpărăteşti ce numal de la be- 
serică. ” | 

k. Muiarea ce i să va face silă şi dup'aceia 
de să va: face curvă nu va putea să'și ceară 
zestrele «le la cela ce i-au făcut silă, | 

ka. Orf-care muiare, după ce'o va sili cine- 
va să va învaţa. de să va înpreuna de multe 
ori cu “acela, acâsta nu să chiamă fără de 
cinste nice rușinată pentru căce agiunpe că 
au fost dentăt muiare de cinste. iară sila ce 
i-au făcut dentăia dată hiruiaște și și priso- 
sește, dirept aceia pâto să vio la giudeţ să'şi 
cce zesirele i . 

ky. Pentru co va certa giudețul pre cine-va 
pentru ce va fi făcut silă vre unit mucrl tre- 
bue întăi! să ferecteze hine de va fi fost mu. 
iarea de cinste. pentru căce că de va fi fost 
de ocară şi muiare rea curvă, nu'să va certa, 
nemică cela ce i i-au făcut silă, 

kg, Cela co va face silă vre unei feate 
tru să o ia săi fie mutare, de va sărgui s 
cunune cu dănsa nu să va certa nemică. 
-Kd. Certareace să dă în vacul decmu celuia 

ce va face silă” vre unei muiari, “aste după 
voia giudeţului și giudeţul cum va vrea așa 
va certa, - : ” i 

pen- 
ă să 

Căul iaste datorii cela ce ta face silă ere: 
unei jite să o înzestrize și cănd o ra lua 

“ga, ST fie maiare, sa. 13, 
„a, Cola ce va face silă vre unei fete, de o va înzestri şi să-va cununa cu dănsa să fie 

femte nu să va certa nemică, iară de nu va vrea să o ia muiiare giudețul cel rnirenese va certa'l după voiă lut și] va sili să o înzes- treze, iară siudețul bescricii îl va aforisi pănă cănd să va pocăi' şi'sșI va. face canonul, 
Y. De nu vor vrea părinții featel să o dea după cela ce i-au făcut silă. nu va putca giu- deţul săi facă cu sila să o dea, ce numai ce! va sili să o înzestrâze acel vinovat, , , -"g. Zestrele ce să cade să dea cela ce a fă- cut silă fâtei cei asuprite trebue să fie după destoinicia -fâter și după averea silnicului, şi acesta slă pre giudeţ să răspunză, ce să zice numărul şi căt va fi zâstrea, mult au puţin.
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d. Cela ce va face silă vre une! fete, şi el 
va fi sarac şi nu va, putea da zestrele cum să 

" cade, atunce să'l porte prin trăg cu pialea și 
să] bată pre t6te ulițele, decia să scâţă să-l 
gon6scă den t6tă eparhia acelui giudeţ. 

e. De va fi neștine căsariu, şi va face silă 
vre unei fete dece nu pote să o ia să fie mu- 
iare, atunce giudeţul. să! silescă să o înzes- 
treze şi să'l certe cumu' va fi voia. . 

s. De să va prileji să să înparță nunta ce 
sau făcut cu fată ce i-au făcut silă, atunce 
zestrele ce-i-au fost dat cănd i-au făcut silă 
nu Să vor mai întârce la dăns ce le va lua 
fata și după viaţa el încă şi ceia ce vor moş- 

- neni averea el. . 

ze Cănd va dărui fata zâstrele sale celuia 
ce i-au făcut silă să chiamă atunce că i le-au 
dăruit, iară trebue giudeţul să socotească şi 

„să cerceteze forte bine să nu cum-va fi făcănd 
acest lucru de vre o frică să'și dăruiască fata 
zestrele sau cu altă înșălăciune a cuiva, pen- 
tru că atunce nu va folosi darul acela, ce. să 
va nevoi să o înzestreze. . 

n. Când vor fi părinţii fâtel vii, nice într'o 
samă de chip nu va putea fata să'și dăruiască 
zestrele celuia ce i-au făcut silă. . 

„£. Căna va sta lucrul în cumpănă, cum de 
"Și va dărui fata zâstrele va să să facă să fie 

"curvă, atunce giudeţul sil&şte pre vinovat să 
o înzestrâze şi să o şi mărite cum mai desrăg 

i,. Cănd să va face silă fetei cu voia ef, ce 
să zice cănd va vrea şi. ea şi va pofli să să 
înpreune cu bărbat, atunce giudeţul pentru 
să răspunză pe direptate pentru răndul zâstre- 
lor, trebue să cerceteze cum au fost acâsta 
voe a fătel, pentru căce căndat să va, fi în- 
demnat fata după multe lincote şi giuruințe 
ce” va fi giuruit şi încă! va fi şi dăruit pănă 
o va fi pornit spre înpreunare, “atunce silito- 
rul să nevoiaşte numal să o înzestreze, iară 
de va fi mărs fata, singură la bărbat del va fi 
cercat pănă!l va fi găsit, nechemată de nime, 

“atunce vinovatul nu o va înzestra, şi iarăși 
de va fi priimit fata fără atătea, cuvinte numal 
că cel va fi zis odată, atunce giudeţul cel mi- 
renesc nu va îndemna pre cela, ce i-au făcut 
silă să o înzestrâze, iară giudeţul” bes&ricei 
de nu o va înzestra îl va aforisi. 

ai, Ztstrele să cade să le dea silitorul fe- 
tel ta vremea cănd să va mărita, iară să nu”! 
dea mainte. . î 

În ce chip se ra pintea arata cum să să fie 
Za, făcut silă fie cărei feate. - sla, In. 

a, Cu glasul şi cu ţipetele ce vă, striga căn- 
du va face silă bărbatul cine va fi carele să 
auză vecini! şi ceia ce vor trece pre drum şi 
să mărturisescă atunce să va, arata cumul 

S'au făcut silă feter. 
v, Arata-să curn S'au stricat feciorica fetei, 

ES a 
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pre sănge ce să va arata, pre hafncle ei, și 
pre camașa fetel. 

ge Cănd vă, vrea, să arate fata cum au fost 
fecidră curată la vremea cănd s'au înpreunat 
cu.bărbatul va giura cum. au fost feci6ră în-. 
treagă şi o vom crede şi aceasta cănd-vor | 
mărturisi şi vecinii cum au avut veste de fe- 
cioră curată și 'Şau petrecut viața cu cinste, 
iară de va, fi avut veste rea şi vecinii nu 0 vor 
fi ţiind nice într'o cinste atunce nu” vom erede 
nice giurămăntul. 

d. Vestea cănd să "va auzi, că cutăria iau 
stricat fecioriea, cutarele, nu iaste acâsta a-. 
ratare la giudeț curn acesta să”! fie stricat fe- 
cioriea cu adevărat, iară face prepus mare 
forte. 

e. Mărturiele den casa fâtei nu vor putea, 
arata cuwu s'au făcut silă fâter, ce vor da nu- 
mal .prepus. 

“3, Cănd va mărturisi mOşa, cum iaste fata 
întregă, o vom crede şi aceasta cănd va fi 
rnuiare ca, aceia de cinste m6şă, şi de o va fi 
văzut că. iaste fată şi o va fi socotit bine cum 
iaste întregă şi o au pipăit cu mănule și încă * 
de-are fi mal fost cu moşa do muiari destor- 
nice desă crederea şi învățate bine la „acest 
meșterşug. . ! 

Pentru sodomie ori ce fel vu ji şi căte fealuriă i 
de sodomie sămt şi ce feal de certare 

zae li să dă. sia, 1. . 

a, De vreme ce zisem. pentru ceia ce fac 
silă fetelor celor fecidre şi muiarilor vădud, 
şi alte, să şi stăm tot pre acestă cale, şi să 
spunem şi pentru ceia ce vor face silă a cu- 
coni brudil ce! vor spurca, care pacat să 
chiamă presprefire; acest lucru presprefire să 
face în tre! chipuri : dentăI cănd să înpreună 
neștine trupeşte cu. maica-sa ce l-au născut; 
sau fata'şi, sau cu soru-sa, deci acesta, păcat 
să chiamă sănge amestecat;. al doile cănd să 
înpreună neştine presprefire cu vre un dobi- 
toc fie ce fial va fi; a treia cănd să înpreună 
neştine cu fie ce obraz parte bărbătescă, care 
lucru mat pre scurt să chiamă Sodomie, pen- 
tru care lucru vrem să "arătăm cuvănt răs- 
puns înfr'acest chip. 
_v, Sodomleanii nu să cărtă numai cu mărte 
ce şi după morte trupurile lor le bagă în foc 
de le ard. ; ! 

„g. Oamenil cei “vechi de demult şi elinil . 
pre acestiea- i-au fost certănd cu o muncă 
mare pre carii făcea :acâsta . grozăvie,.de să 
zice sodomie, şi dup'aceia-i-au fost omorând. 

d; Acesta fial, sodmleanii, să chiamă şi 
sămt fără de cinste și mainte încă pănă ai o-. 
cări înaintea giudeţului. 
"e, Sodomlenii, mainte încă pănă nu'1 vor 
ruşina înaintea giudeţului, nu sărnt volnici cu 
av uțiea sa la mortea lor să o dea cul vor vrea, 
iară de va lasa, neştine cuiva averea sa. la 

4
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morte, şi de are face şi zapis şi dupaceia să 
va arata lucrul cum au fost sodomlean, stri- 
case-vor acele tocmăle și să vor sparge acele 
zapise cum nu și sare fi făcut şi averea, lui 
totă va fi domnâscă. - 

8, Cola ce va, face silă vre unui copil, pâte 
acesta să'l ucigă de tot și nu va avea nice o 
certare de la giudeţ. - IE 

7+ După pravila înpărătescă, nu va putea 
nime să fie ispravnic vre unul sodomlean nice 
la un lucru, nice la giudeţ nu va îndrăzni să 
grăiască pentru sodomlean, aceasta să înţe- 
lege cănd va fi greşala lui aratată înaintea 
giudeţului, pentru căce că de nare fi aratată 
greșala fie cine are putea grăi pentru dăns 

"Să isprăvească ce va trebui la giudeţ. 
„._De De să va afla neştine den clirosul bes6- 
ricel să fie sodomlian să va sărăci de tâte 
după cum scrie pravila bestricei de tot binele 
ce va fi avănd de la bestrică să va scapa şi] 
vor opri şi'de la bescrică și] vor duce del 
vor închide întro mănăstire departe și ma! 
vrătos căt vor lepada.de tot şi cu totul de 
cinstea sa şi atunce să va da pre măna giude- 
țului celul mirenesc să] certe cu mârte ce să 
zice să'1 tae capul, şi aceasta să va face cănd 
să va afla c'au făcut sodomie numa! odată și 
deplin, pentru căce că de nu va fi făcut de- 
sevărşit ce va fi făcut numai varsare pe de- 
nâfară prentre copse, atunce nu i să va tăia 
capul, ce să va, certa întralt chip pre după 
cum va fi voia giudețuluy. - 

£, Cela ce să chiamă că face sodomie acela 
ia şi certarea, dară nu să chiamă că face so: 
domie numa! cela.ce'să înpreună trupeşte cu 
parte bărbătească, ce să zice cu copil, 'ce și 
cela ce să va, înpreuna cu muiare presprefire, 

i, Cela'ce să va înpreuna cu singură mu- 
jarea sa într'alt chip. iară! nu cumul obicâ- 
iul muiarilor, răspunsu lui iaste de ispravă 
să! facă mârte şi nu'l va folosi dere căt. şu- 
văi, de vreame ce iaste mai grea, această gre- 
şală cănd să înpreună omul presprefire cu 
fămeia, sa de căt cu streină. i 
"ai. Sodomlean să chiamă încă şi cela ce 

cu măna sa face varsare, iară de'l va vedea 
„ cine-va şi'l va prinde, nu să va certa cu morte 

iară cum va. fi voia giudeţulul. | 
vi. Ori care muiare va meşterşugui de va 

merge la altă muiare ca un bărbat, cu cinil 
ca acelea cum am scris şi mat sus, şi fre- 
cănduse iale acolo de va'arunca sămânţa una 
la alaltă, ce să zice de vor face acel lucru de- 
săvărşit să să stămpere de poftă, atunce pre 
amăndod să le omâră, iară de nu vor face lu- 
crul deplin să vor certa ma! uşor după voia 
giudeţului. 

gi, De să vor afla frecănduse.do6 muerl 
„una pre alta, însă fără nice de-o cinie, pănă 
cănd să vor slobozi amăndo5, să vor certa Şi 
acestea după voia giudeţului.   
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di. Care muiare va face în loc de bărbat 
cu vre un copil, să! facă mârie ca unci so- 
domlence, alţi dascali zic să să certe după 
voia giudeţului. , 

ei. Nu va putea giudeţul nice într'un chip” 
să mal micșureze certarea ce să dă la sodo- 
mie, ce deapururea le va taia capetele şi va 
arde în foc, numa! să socotâscă giudeţul cănd . 
va fi lucrul desăvărşit, ce să zice în lontru, a 
tunce să”! piarză, iară cănd va. fi denafară 
să'1 cârte după voia lui cum scrie și mai sus. 

si, Ori care sodomlean va face sodomie 
cu copil sau şi alt obraz parte bărbătească 
să'I facă morte şi să'] arză în foc. _: 

zi, Cela ce să va înpreuna cu vre o mu- 
iare prespre” fire dormind în somn, şi încă”! 
va fi muiarea, rudă den săngele lui, şi ea dacă 
să va deştepta, va striga, acesta să să certe 
ca un răpitoriu, ce să zice să i să tae capul. 

ni. Sodomiea nu naște rod, dirept aceia 
nu să smintește să să facă nuntă de rodul 
sodomleanului. : | 

„fie Greşala sodomiet să giudecă de la doâ 
giudețe, giudeţul besâricel ce îl aforiştşte, giu- 
deţul cel mirenesc face! morte și după morte 
trupul lui îl arde în foc. -. a | 

Ik. Cela ce va săruta copil cu răvne, să să 
certe după voia giudeţulul... Ă 

ka. Greşala 'sodomiei să arată cu sâmne 
şi cu înţelesuri. a N 

kv. Arată-să încă şi cu mărturii carii vor 
zice cum au văzut pe sodomlean apucatu-să 
de copil şi vrea, să'l întârcă cu fața în gios cu 
dâsila și er au auzit rugucindusă ș'au alergat 
de l-au scos şi alte ca aceste. - 
"kg, Țipetele şi strigarea, copilului iaste de 

faţă sămn cum i-au făcut silă, 
Ka. Cănd va dormi neştine întrun pat cu 

copil tănăr face prepus mare cum. iaste ade- 
vărat sodomlean. : o o. 

ke. Cănd va fi cămâşa copilului cu sănge 
iaste de față sămn de sodomie. - 

ks. Să prinză neșştine copil cu desila să! 
sărute face prepus cum iaste acela sodomlean. 
alegănd cănd va fi copil mal gios de 10 al. 

kz. Agiută forte mult la aratarea sodo- 
iniel vestea celui vinovat ce'l vor zice că iaste 
sodomlean. D Aa a 

kn.. M6şa şi vrăciul'pot să mărturisască de 
vreme ce vor fi: văzut copilul şi de vor cu- 
noşte făcut-au sodomie au ba a 
„__Kf. Cuvăntul copilului nu va arata la giu- 
dej greşala sodomiel iară face mare prepus 
cum să fie vinovat. i ii 

1. Certarea sodomie! pâte giudeţul să o 
mai micşureze cănd să va, face între cuconi 
micşori ce nu vor fi încă de vrăstă, , 

la. Cănd va păţi copilul acâstă pacoste. 
sodomiea, de i să va fi făcut silă nu să'va 
certa. - - a
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Pentru ceia ce ro face curvie cu “doi 
“Za,  dce ce certarelisă ra da.  gla. m, 

a. Bărbatul ce să va înpreuna cu dobitoc 
parte femeiască, sau muiare ce să va înpreuna 
cu dobitoc parte bărbătească; întăr li se tae 
„capetele şi dup'aceia să ard în foc cu acel do- 
bitoe înpreună cu carele să va fi înpreunat, 

„Pentru sănge amestecat ce fil, iaste și ce fil 
de certavre li să va da celor ce co" face 

şi cănd să zor certa ceia ce ror 
za, - Ji cinocaţi. Sla, ma, 

a. Sănge amestecat -iaste un pacat şi o 
greşală na! rea şi mai cumplită de căt pr&- 
curviia, şi să chiamă sănge amestecat cănd să 
va înpreuna neștine ci o muiare ca aceia cu 
care nu să vor putea înpreuna cu nuntă după 
pravila ;bestricel. 
_ve Amestecarea de sănge să face în do6 

chipuri: chipul dentă! iaste cu nunta cănd să 
va cununa neştine cu vre o muiare carea nu”! 
0 au 'dat pravila, iară a do6 iaste fără de 
nuntă, ce să zice să înpreună cu dănsă încă 
maâinte de cununie. 

&. Certarea săngelul mestecat ce să face 
fără nuntă iaste ca şi precurvia, macar. că şi 
zic alţi dascali cum cela ce face sănge ameste- 
cat să să certă cu morte, alţiizic iarăşi să să 
cânte după voia giudeţuluj, iară cel mal mulţi 

- Şi cel mal mari şi mal credincioşi dascali zic 
de să va fâce sănge amestecat între obraze 
ce vor sui şi vor pogori pănă întru a do6 ste- 
penă, atunce certarea lor iaste mârtea, iară de 
să va face sănge amestecat întru obrazele ce 
“sămt mal sus de a do6 stepenă sau cu obraze 
ce slau de o parte, certarea.:iaste după voia 

giudețului ; cumu s'are zice, mestecătoriul cel 
de sănge s'au înpreunat trupeşie cu maica-sa 
sau cu în mamaică-sa, ce sămt obraze de să 
“sue în sus spre stepena de sus şi a doo sau 
cu fata sa sau cu fata fetel sale ce sămt şi a- 
ceste obraze carele pogdră în gios spre ste- 
pena întăy şi a do6, atunce să va omoră, iară 
de să va înpreuna trupeşte cu fata mătuşe-sa 
ce iaste obraz ce stă de o parte, ce să zice a-| 
lăturea, să va certa după voia giudeţulul.. 

d. Cănd nu va fi singuil săngele amestecat 
ce va îi înpreunat ș şi cu prâcurvie sau cu silă, 
răspunsu'! acestuia numay să'l omâră, cumu 
s'are zice Gre cine să va înpreuna, trupeşte 

„cu fata sa cea măritată sau Și nemăritată și 
acesta o prinde cu desila ce să zice i face silă 
şi să înpreună cu dănsă,_acesta n'are nice o 
nedejde dE mal firea viu. | - 

e. Muiarea ce să'va înpreuna teupăşte cu 
vre o rudă a el de va fi de cele ce să suie sau 
de ctle ce pogoră, obraze pănă a 406 stepenă 
să va omorâ, iară de va fi de obrazele ce sămt 
de Jaturi să va certa după voia giudeţului. 

S$. Mal cu milă să va certa muiarea de căt   

bărbatul la pacatul săngelur” amestecat, de 
vreme ce iaste ma! prâstă şi mal lesne .spre : 
cădere de căt bărbatul. 

ze Cela ce va. face mestecare de sănge cu. 
vre 0 rudă a muiarii sale, să va certa cu giu- : 
dețul și dâciea nu va, mai putea să să culce 
cu mutarea lui. 

ne Sănge amestecat să chiamă nu numai 
cănd să va înpreuna cu vre o rudă a sa ca- 
rea pogoră den săngele lui sau den săngele 
muiarel lui, iară încă să va înpreuna cu vre 
o rudă asa ce! va fi den svăntul botez. 

î. Deslâgă-să nunta .ce să va face între 
ruda sa cea den sv. botez, şi vor lua re ce 
puțină certare de vreme ce va a crede 'giudeţul 
cum nu sau știut. 

i, Cela ce să va însura și va! lua muiare 
vădud şi va avea o fată cu bărbatul dentă!, 
de să va cumva înpreuna trupâște cu fata mu- 
iarit, sale, face sănge amestecat şi să va certa 
cu mârte. 

ai. Feciorul de să va, înpreuna cu curva : 
tătăne-stu, sau cu maşteha-sa, face sănge a- 
mestecat şi să va certa cu mârte, macar că 
zic unil că să va certa după cum va fi voia 
giudețului. 

vi, Tatăl ce să va înpreuna truptşte cu 
muiarea feciorului său să va certa cu 0 cer- 
tare mare, însă numal nu i să va face morte. 

gi, Fratele de să va, înpreuna cu soru-sa, 
fără nice de o nedâjde să va omorâ. 

di. Cela ce să va înpreuna trupâşte cu, 
fata frăţine-său, sau a surori-sa, sa cu mă- 
tușe-sa, sau cu muiarea frăţine-său, Sau cu 
sora muiani'şi tot sănge amestecat face şi să . 
va certa după cum va fi voia giudeţului. 
„că. Cănd să vor înpreuna trupşte cu vre 

o muiare tatăl cu feciorul atunce să face. 
mestecare de sănge şi să Yor certa amăndot - 
cu morte. 

si, Denafară de aceste certări ce să ceartă - 
mestecătorul de sănge încă aforişeşte şi be- 
sârica. 

Pentru miestecarea de sănge ce să faci 
Zae cu nuntă. gla. my, 

a. Mestecătorul ce faee mestecare de sănge. - 
cu nuntă nu să va certa cu morte, ce numai 
după cum va fi voia giudețului, ce să zice de. 
va fi boiarin numal cel vor goni şi vor scâte 
de tot den locul lui şi den t6tă eparhia ce va 
fi subt măna acelur giudeţ, i iară de va fi- om. 
de gios, întăl să'l bată, dâcia să'l izgonească. 
şi precesta ş şi aceasta va. să: fie cănd nu.vor 
şti că'şi sâmt rudă şi să vor Înpreuna cu: 
uuntă, iară de să va afla cum s'au ştiut că 
sămt rudă Ş'au făcut o nuntă să să cârte mai 
mult şi mal'cumplit, de cum are îi făcut a- 
câstă greşală fără nuntă, ce să zice curvie, 
de vreme ce n'au bagat în. semă tatna nun- 
ţei ce să face pentru bestrică. 

*
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Y, Avuţia amănâuror obrazele ce vor face 
mestecare de sănge să fie totă domnâscă, iară 

“de vor fi avănd cuconi cu altă muiare sau 
muiarea cu alt bărbat dentăl încă mainte de 
ce să vor fi înpreunaţi atuncea averea lor.să 
va da acelor cuconi iară nu va fi pre sâma 
domniei. > ” Da 

g., Cănd să va face mestecarea de sănge 
fără de nuntă, mestecătorul cel de sănge nu 
'ȘI va piarde averea ce numal ce să va certa. 

d. Mestecătorul de sănge nu va putea la 
mortea lui să'şI dea averea lui orl cul va vrea, 
macar şi cu zapis, că nu va fi lucrul stătăto- 
riu, că de să va arata după morte cum să fie 
fost mestecătoriu de sănge să vor strica acele 
toemâle tâte şi avuţia lul t6tă să va lua pre 
sema domniei. * o 

e, Darurile ce să vor dărui unul pre alt, la 
nunta mestecătorilor de sănge, nu vor fi întru 
nemică ce să vor lua şi acestea domneşti. 

5. Iară feciorii ce să vor naşte den meste- 
cătorii cel de sănge nu vor putea moşneni a- 
verea părinţilor să!, nice vor putea, nice în- 
tun chip să să facă să fie cum are fi den pă- 
rinți cununaţi, și aceasta va fi cănd să vor fi 
născuţi feciori! la vreamea ceia cănd va fi n:es- 
tecarea de sănge la aratare de vor vedea toți 
şi să vor ști şi mestecătorii cei de sănge şi 
vor cunşte'şI singuri greşala, iară de să vor 
fi născuţi cuconil la vremea încă pănă a nu 
să cunâşte mestecătoril de sănge cum fac a- 
cestă greşală atunce feciori! aceia sămt cum 
are fi den părinți cununaţi şi vor moşneni tot 
ce vor fi avănd părinţii. | | 

'z, Nuntele ce să vor face dentru sănge ame- 
stecat, ce să zice den cuscrii sau den seminţii 
ce vor pogoră dentrun sănge sau den cumătrii 
ce vor fi den svăntul botez, acestea nunte să 
vor despărţi cum am şi ma! zis şi nu vor pu- 
tea acele obraze dup'acia să să-mayl căsăto- 
rească nice cu alte obraze străine 

ne-Tinerii, şi ceia ce vor fi încă mici de 
vrăstă, de să va prileji să să îns6re şi să'şI ia 
vre o rudă, să nu să certe cu mârte iară după 
voia, piudeţului şi cu multă milă, însă aceasta 
va fi cănd să vor face mari să să desparţă şi 
să nu mal facă acest lucru mestecare de sănge 
pentru căce de vor sta tot într'acestă înșelă- 
ciune să vor certa deplin ca şi ceia lalți după 

” voia giudeţului şi fără nice de o milă. 
„_£, De vor apuca să nu să facă nunta ce va 
să fie cu sănge amestecat nu să vor certa, 
cumu s'are zice de xor fi numai. logodiţi sau 
întralt chip legaţi cu cuvăntul şi făcuţi toc- 
.meala, aceştia să nu să certe. | 

îi. Nu vâputea fie ce fial de mestecători de 
sănge să şuvăiască înaintea giudeţului cum 
n'au ştiut mestecarea de sănge, alegănd de va 
fi ţăran de cei ncinţelegători. 

ai. Necunoştinţa pravilei celul-mestecător 
de sănge nu dă să albă certare mare, însă nu   
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celuia ce nu va cunâşte nice un fial de pravile: 
ce numai celuia ce nu va cunâşte pravila ceia. 
ce nu o cunosc toţi, cumu s'are zice un om la 
mârtea sa de va lasa învăţătură cu scrisore ca 
să margă fata lu! să lăcuiască în casa cutărur” 
oin care lucru acela să o hrănâscă şi să! ţie tote 
bucatele pănă cănd va veni vremia de va fi 
de vrăstă de măritat. drept actia iaste pravila 
cum să nu pâtă nice acesta nice feciorul lu 
să o ia şie muiare pre ceia ce o au hrănit şi 
o au crescut, acmu aceştia de nu vor fi ştiut 
această pravilă şi vor fi făcut acestă greşală 
aice pote șuvăi vinovatul să nu să certe, iară 
de va fi lucrul într'alt chip să ştie şi să cu-- 
nâscă toți atunce nu va, putea șuvăi vinovatul: 
și să zică cum n'au ştiut. - 

vi. Neştiinţa mestecătorului de sânge spri-- 
jineşte pre vinovat de certarea cea mare, iară 
nu de tote certările, şi ma! vrătos sprijineşte: 
obrazul cela carele iaste credincios spre giu- 
deț cum să nu fie ştiut-şi să va certa-celalalt 
obraz ce să socotește cum să fie ştiut, iară de: 
vor fi ştiut amăndud obrazele sminteala lor, şt 
el tot s'au înpreunat, atunce amăndud obra-- 
zele să vor certa după voia giudeţului. ” 

- şi, Seminţia ce să face după darul svăntu- 
lul botez, de vreme ce iaste o rudă care nu să 
pote cundşte de tote Grile dirept aceia dacă 
să făce amestecare de sănge întru aceste fea-— 
luri de obraze giudeţul crede cum nau ştiut, 
şi nu să cârtă nice cum, macar că şi. zic 
o sâmă de dascali cum:să cade să să câte. 
deapururea, căt şere fi de micşoră certarea;, 
ce să zice cu bani sau şi cu altă. 

di. Cela ce va face nuntă cu sminteală .de- 
sănge amestecat cu neștiinţă, în vreme ce'şi 
va cun6şte sminteala îndată să să desparță, 
nu să va certa nice cum. : a 

ci, lară de să 'va fi făcut mestecarea de: 
singe fără de nuntă, nu vor putea să şuvă- 
iască să zică cum mau ştiut, ce să vor certa. 

si. Muiarea pote şuvăi că nau ştiut sinin- 
tela nuntel sale şi nu să va certa nice cum, 
însă cănd va fi sminteala el sminteală de pra-- 
vilă, iară cănd va [i sminteala cl de prespre- 
fire atunce să va certa şi ea. - 

zi. Cela ce va şii sminteala semenţii şi nu 
va baga în s&mă, ce tot va, face el nuntă cu 
mestecare de sănge, de să va căi dup'aceia şi: 
de să va înpărţi de aceia nuntă, nu'! va, folosi. | 
nemică acea pocăință ce'să va certa după voia 
giudeţului. : , , 

ni, Cela va lua asupra sa giurămănt cum - 
mau știut cum iaste nunta cu sminteală, să'l 
crâdem, şi căndu'l vom putea, crede cu ade-- 
vărat cănd va avea vre un'semn ca să arate 
cu adevărat cum mau ştiut, însă nu avem alt. 
mal bun semn de cănd vom vedea nunta de 
faţă cu mare pohvală în svănta bestrică, pen 
tru ce că atunce arată cum n'au ştiut şi cr&-- 
dem atunce şi giurămăntul lu şi nu să va
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" <certa, iară de ŞI va fi făcut nunta pre ascuns 
“în casa lui, atunce iaste sămn cum au ştiut 
„de smintela lui şi nice giurămăntul nu vom 
crâde, ce să va certa după voia giudețulul cu 
mârte după greşala | lu şi după cum va fi și 

„snestecarea, cea de sănge "după cum şi mal sus 
am dat cuvăntul de învăţătură. 

„11, Svrăşitul pravilelor împărăteşti pentru 
“tote păcatele şi greşelele cele trupâşti şi pen- 
“tru tote certările lor. 

Pravila înpărătească 
„pentru certarea celora ce suduese, cănd li să 
za. ra da și cănd nu li să ca da. Sas, m, 

a. Cela ce va sudui pre.un om cănd nu va 
fi de faţă, să va certa într'acela chip ca şi 
cănd are fi suduitul de faţă. 

v., Cela ce va sudui şi va ocărâ pre cel 
„mort, să să certe iară nu așa tare cum are fi 
când au fost viu. 

„ Cela ce'şi va răde de altul arătănd mu: 
este, acela să va, certa ca și căndu'i are fi 
suduit şi ocărât cu cuvăntul. 

d, Cela ce trimite pre altul să îndemne pre 
„neştine să suduiască și să ocărască pre cine- 
va sau să'l pornească asupra cul-va de săl 
“suduiască, deapururea şi acesta să va certa 
.ca şi un suduitor. 

e. Încă să va certa ca un sduitor şi cela 
"ce să-va, învața a trece deapururea pre lăngă 
casa vre unel muiari de cinste şi va trece de 
“multe ori tot căntănd, acâsta de'i pare nescul 
“lucru micşor iară acesta să certă şi cu glsbă” 
:Şi cu alte certări trupâști.: 

- Ss, Cela ce va sudui pre cela ce l-au suduit, 
:să să cârte ca un suduitor, iară puţinte], mal 

- “uşor de căt cela ce au suduit intăr. 
ze Cela ce va grăi omului cuvinte bune, 

şi le va grăi cu hicleșug de'! va: batgiocuri, ce 
“să zice va -grăi îndărăpt, acesta să va certa 
-ea un suduitor. - 

n, Cela:ce va grăi cătră altul cuvinte 
“sprănţare cu meşterşug spre alt obraz ca să 
„nu să priceapă căşi răde, cumu s'are zice 
cănd va zice cul-va că eu nu sămt fur sau 
cănd va zice mult îm! pare rău unde ţtu fă- 
:cut atăta ruşine ca unul fur, şi alte ca. aceste, 
să să cârte ca un suduitor. 

î. Cănd va grăi neştine către altul cuvinte 
-de sudalmă și lul nu i-are fi fost găndul să! 
“Suduiască, ce să zice în chip de glumă, să să 
„certe ca un suduitor pentru că depururea 
-crede giudeţul că şi sluma iaste cu pizmă, şi 
cănd glumeaşte îşi face răs de'Isuduiaşte pen- 

_tru să nu să priceapă că'l suduiaşte, alegănd 
„cănd va fi firea omului şi învăţătura pre fie 
ce cuvănt tot să suduiască, sau cănd va î 

-neştine ţaran prost. 
i, Cănd va, giura cela ce au suduit cum nu 

l-au suduit în dedins pre neştine, „atunce giu- 
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doțul va, socoti de. va fi acel om deprins cu 
acâle cuvinte de le grăiaşte deapururea și nu 
suduiaşte pre nime, va crâde giudeţul giură- 
măntul lui, iară de vor fi cuvinte de sudalmă 
atunce nui va erâde giurămăntul ce'l va certa 
ca pre un suduitor şi nu va socoti giurămăn- 
tul lui. 

ni. De va zice neșline altuia tu ar barbă. 
mâre, iaste cuvănt ce să prinde şi dirept su- 
dalmă şi nu drept sudalmă, pentru că acâstea, 
cuvinte să chiamă ca nește isvode, şi giude- : 
țul mal bine crede cum să fie fără de sudalmă, | 
dirept aceia nu să va certa atunci acela ce au „ 
zis acele cuvinte. .: ” 

vi, Cănd nu va fi fost mat demult vrajbă 
între cela ce au suduit şi între cel suduit, a- 
tunce cuvintele să spun mat spre gănd bun 
de căt rău. | 

gi, Cănd va sudui neştine pre altul, glu- . . 
mind amănd6I, nu să va certa ca un suduitor. 

di, Cela ce va face niscâre mascăriciuni 
de să răză celaşil lul ca un suduitor să va 
certa. 

ci. Giudeţul ce va sudui s sau va bate pre 
cela ce va zice că nu'! place giudețul lui cum 
l-au giudecat și să va giudeca la alt giudecă- 
toriu ce va fi na! mare de căt dăns, acela să 
să cârte ca un suduitor. 

si, De va fi neştine vre un om ca acela să 
aibă vre o meserâre și de va zice cul-va vre 
un cuvănt de sudalmă pentru să. tocmâscă 
pre ceia ce să sfădesc înaintea. lul, acesta nu 
să va certa ca un suduitor. 

zi, Dascalul ce'şi va bate ucenicul nu să 
va certa ca un suduitor căndul va bate cu . 
măsură și” spre. învățătură şi stă acest lucru . 
după voia giudeţului să giudece bataia uce-“ 
niculut de va fi fost cu măsură şi spre învă- 
ţătură sâu de nu va fi fost, pentru că de nu 
va fi cu măsură să va certa ca un suduitor. 
„ni, De să va prileji neştine vre un filosof, 
sau vre un numărător de stele; cănd va căuta 
în obrazul cul-va, şi del va zice fur, nu să 
va certa ca un șuduitor, pentru căce de i-au 
zis fur nu i-au zis pentru să'l suduiască ce 
pentru că l-au cunoscut cu meşterşugul său 
cum iaste fur. 

fi, Nu va putea ! feciorul nice nepotul pănă 
a, 8-a stepenă ca să ceară giudeţ ca să cârte 
pre tată-său sau pre moşu-său, şi alte obraze 
ca acestea; pentru ce l-au suâuit sau l-au bă- 
tut, de vreme ce giudețul crede cum tatăl și 
moşul şi alții ca aceştia i-au suduit şi i-au 
bătut spre învățătură. iară nu spre răutate. 

k. Acâsta să înţelege cănd va fi bataia şi 
vatamarea cu măsură pentru căce de vor trece 
de măsură atunce acela ce l-au bătut sau l-au 
vâtamat să va certa trupăşte, şi stă acesta în 
voia giudeţului să lepiuiască de va fi cu mă- 
sură, sau de nu va fi vătămătură: 

ka. Feciorul cel va vatama. tată-său pre-
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spresamă, macar de are fi şi spre învăţătură, 
iară de va vrea. pote să facă pre tată-său și 
fără de voia, lui să'! dea ce'r va fi partea şi să 
să usebască de dăns. i 
„-kYe, Tatăl pote să. îndemne pre. giudeț să 

„ „certe pre fiiu-său cel va fi suduit macar de- 
are fi sudalma căt de micşâră. 

kg, Domnul, fără de certare şitără de cu- 
vinte de sudalmă, pote să îndirepteze pre ro- 
bul său spre învăţătură. . « 

kd. Priiatelul şi ruda de va sudui pre priia 
tel sau pre rudă, nu să chiamă că 1 au suduit 
cu gănd rău cumu l-are sudui vre un străin. 

ke. Cela ce va fi sudui pre cine-va de răpi- 
„tul măniel sau den sminteala limbei, să nu să 
“certe ca un suduitor, iară să cade întracel 
ceas ce au suduit să'și tocmască lucrul şi să 
să lase ma! mic căindu-se ce-au făcut şi po- 
coința sa fie de faţă şi să'şi ceară ertăciune 
la ved&re," pentru căce de va lipsi vre una 
dentraceste certase-va ca un suduitor. |. - 

ks. Cela ce va sudui pre neştine şi cel su- 
duit va primi sudalma şi va zice, eu am vrut 
de m'au suduit, atunce cela ce au suduit nu 
să va certa, și acesta să înțălâge cănd va ră- 
mănea sudalma. asupra obrazului celui su- 

_duit, iară de va, trece sudalma şi la alt obraz, 
atunce acela al treilea obraz pâte: să vie să 
părască la giudeţ şi să'1 rescumpere giudețul, 
cumu S'are zice va sudui neşline pre vre un 
copil şi sudalma nu rămăne asupra copilului 
ce trece la tată-său, atunce macar că și pri- 
meşte sudalma, iară tată-său pote să: vie la 
giudeţ şi să&'și ceară rescumparare. 

__ KZ, Aşijdere de va sudui. neştine muiarea 
cuiva, sudalma va trece spre bărbatul ci, şi 
de va sudui neștine pre vre o slugă sudalma 
trece la stăpănu-său. - - 
„ku, Cela ce va sudui pre omul cel dom- 

nesc să chiamă cum au suduit pre domn, şi 
dere şi erta cel suduit, iară fiind om domnesc 
domnul nu'] va erta ce'l va certa. ; 

kf. Cănd va sudui neștine pre altul mult 
şi el va tăcca și va primi sudalma, de vreme 
ce va fi sudalma mare şi va fi şi cu lucru fă- 
cută, şi cel suduit va fi şi vatamat la, trup 
dentrace sudalmă, atunce giudețul va. certa 
pre cela ce au suduit macar dâre şi primi cel 
suduit sudalma, pentru ce. că giudețul crede 
cum cel suduit de frică zice că primeşte su- 
dalma iară nu cu adevărat. . 

1. Cela ce va trimite pre alt cine-va să su- 
duiască pre altul şi el nu'l va sudui, nu să va 
certa ca un suduitor. - E : 
„la, Cela ce va zice cuiva cu sămt: mal 'de 

cinste de căt tine şi mai boiarin, atunce acela 
să suduiaște şi să va certa ca un suduitor, 
iară de' va zice cinstit sămt şi eu ca şi tine 
şi boiarin ca şi tine atunce nu să va certa ca, 
un suduitor de vrâme ce nu ia nemică den 

= cinstea lui sau den boiaria lui şi pentraceia nu   
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să va certa ca un suduitor, iară de vreme ce 
acesta ce va grăi acest cuvănt iaste mal mic: 
de căt acela ce aude acesta cuvănt atunce să. 
va certa ca un suduitor, macar că acâstia tâte- 
stau după voia giudeţului să giudece de vor fi 
aceste cuvinte de sudalmă sau de nu vor i. 

1, Un om ce are fi în ț6tă vărsta şi va su-- 
dui pre cine-va cu multe sudălmi şi în multe 
fealuri acesta, tot cu un giudeţ să va giudeca 
şi cu o certare să va certa pentru tâte, iară. 
cela ce va sudui pre altul în multe vremi şi: 
de multe or! şi cu multe fealuri de sudalme: 
acela să va certa cu multe certări. 

Pentru sudalme cănd să vor chema mici şi 
za, "cănd să zor chema mari. - gla, md, 

a.. De vr&me ce am zis și ma! sus cum su-: 
dalmele să cârtă după voia giudeţului, trebue: 
acmu să spunem că voia giudețului la lucruri 
ca acestia, ce să'zice la sudălmi, în ce chip să 
cade să fie, dece t6tă sudalma să giudecă. în 
do6 chipuri, sau mare sau mică despre aceste. 
lucruri ce stau prenpregiur, ce să zice pentru + 
vina dentru carea s'au scornit şi sau făcut su-— 
daimă spre obrazul celui suduit, ce fl va fi, 
mare au mică, sau și locul în care s'au făcut. 
sudalma, sau în ce vreme și alte ca acestea, 
dece dentracestea lucrurl să ia isvod, de să, 
cun6ște carea”! sudalma mare' şi mică, iară: 
giudețul pote după voia lu! să cârte pre cela. 
ce suduiaşte. 

ve Sudalmă şi ocară mare iaste, căna să 
face şi cu lucrul întracesta chip, cănd va tăia. 
neștine barba altuia, sudalmă mare iaste cănd 
va fi neştine dăruit cuiva vre. un dar, denain- 
tea a mulţi 6meni și încă” va fi făcut și zapis 
să fie a lul să'l ţie, nemărul să nu'l dea, încă 
să chiamă sudalmă mare şi ocâră pentru ca-=- 
ria'şi piarde feciorul moşiea părinţilor săl. 

„. Ze Cuvăntul cel de sudalmă may rău întă-. 
rătă pre-om, de căt căndul-at bate cu un 
toiag. | | | 

dl, Cela ce să va atinge de trupul cuiva cu 
mănie de'l va înpinge sau îl va strănge, să 
chiamă că l-au suduit sudalmă mare. 

e. Căndu'și „va sparge neştine hainele de- 
mănie şi va sudui pre altul, atunce să chiamă 
că face acela sudalmă mare, 

Se Mai mare iaste sudalma cănd suduese: 
mulţi de căt cănd are sudui numa! unul. 

Ze Mal mare sudalma 'să chiamă cănd va. 
sudui neştine pre altul în vre un loc ca acela 
de cinste, unde vor fi mulţi 6meni strănşi, cu-- 
mu'! în mijlocul trăgului sau la vre-o nedte 
sau în curtea domnâscă sau' la vr'un paznic. 

n. Sudalma ce să face în trăg, iaste mat: 
mare de căt aceia ce sare face la sat. 

- î,. Mal mare iaste sudalma, cănd suduiaşte: 
neştine pre altul înaintea a 6meni mulţi de: 
căt cănd l-are sudui să fie numai el sănguri, 

N



+ 1, Cela ce va sului pre neştine înaintea giu- 
deţului într'acel ceas să va certa. E 

ni, Cela ce va sudui pre om de bestrică, 
-popă sau diacon, face mare sudalmă. 

“vi, Câla ce suduiaşte pre boiarinul ce are 
boerie, acesta să socotâşte în locul giudeţului 
atunce face mare sudalmă. IE 
„gi. Câla ce suduiaște pre omul cel domnesc 
face mare sudalmă. ” . : 

di, Cănd va sudui neştine pre vre o mu- 
iare şi cu ac6 sudalmă în micşurează cinstea 
acei! fămei, acesta face sudalmă mare. 

„ei. Sudalma ce să va face în bestrică 
forte mare. | | - _ 

si, De va da neştine cuiva o palmă pres- 
pre obraz nu să chiamă sudalmă mare, iară 
de va fi în vre un loc mare ca acela cum am 
zis mal sus, atunce iaste mare, cum au fost o- 
dată un boiarin carele fu scos şi gonit den lo- 
cul lui dos luni pentru ce au dat o palmă în 

- besrică unul rob a giudeţului acelut loc, pen- 
tru căce i-au zis'au nu ne vezi, iară de să va 
prileji vre un om de gios să dea. palmă vre u- 
unul boiarin atunce va face sudalmă mare. 
„zi, Câla ce va lovi pre altul cu pumnul sau 

cu toiag sau cu fune sau cu 'vargă sau cu alie 
ca acestea, şi de nu să va înfla sau de nu va 
face vănătae sau sănge, nu să chiamă sudalmă 
mare, alegănd de să face spre vre un-obraz ca 
acela mars, sau de!l va fi lovit în besârică, la, 
vrâmea svintei liturghir, sau de să va prileji în 
curtea domnească, pentru că atunce să va 
chemă sudalmă mare. | 

ui, Cela ce va merge la casa altuia de'l'va 
sudui acela face sudalmă mare. “ 

iaste 

Cănd ra putea scapa de certave cela ce su- - 
- duiaște ca să nu să certe arătăud cum 
cuvintele ce au zis de l-au suduit sămt 
va, «aderărate.  - “ gla..mee 

a. Cela ce va sudui pre altul, zicăndui'! cu- 
vinte tot adevărate pre cale, după cum va fi 
făcut acesta. va şuvăi cum va, putea şi va scapa 
de certarea sudălmil. SI 

v, Câla ce va zice vre unit mueri curvă ca- 

rea cu adevărat mainte va fi fost curvă iară. 

dup'aceia să va fi înţelepţit şi va fi atunce mu- 

iarea de cinste, nu să va certa. e. i 

g. Câla ce va zice cuiva că! afurisit sau 

copil neștiind că cel afurisit l-au ertat şi l-au 

făcut cu adevărat fecior după lege, nu să va 
certa ca un-suduitor. ” ” 

d. De va zice neştine cuiva, hain carele mal 

de mult cu adevărat va fi fost hain, cel va fi 

ertat domnu-său şi!l va fi primit iară'și în cin- 
stea dentăi, atunce acela deva fi zis hain pen- 

tru ceia ce-au fost întăia vreame, ce să zice 

de'l va fi zis tu a! fost hain, nu să va certa ca 

un'suduitor, iară de! va zice dentracesta. an, 

cumu s'are zice tu eşti hain, atunce să va 

certa, | ” 
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„e, Cănd va sudui neştine. pre altul şil va 
ocări, de va putea arata cum cuvintele cele 
ce i-au zis de ocară sămt adevărate pentru 
carele pâte să ia. şi certare cela ce l-au suduit 
nu să va certa, cumu s'are zice de va zice ne- 
ştine cuiva cum iaste fur sau precurvariu sau 
şi alte ca acestea şi le va arata cum sămt a- 
devărate, atunce suduitorul nu să va ceita ce 
să va certa cel suduit, iară de va zice neștine 
altuia frenţite sau gărbove sau alte, acela dâre 
şi arata acest lucru să fie cu adevărat, iară 
tot să va certa cela ce va fi ocărăt ca un su- 
duitor, pentru că nu să pot certa nice dănă-: 
Oră stricaţii şi bet&gil şi alţi ca aceia. 

8. Cănd va. sudui neştine pre altul pre di- 
veptate și pentru căce i să cade să'l suduiască 
ca pre un vinovat, atunce nu să va certa, iară 
de'l va sudui fără de vină atunce ca un suduitor 
să va, certa, macar dere fi şi cum zice suduito- 
rul cu adevărat, iară pentru firea şi mintea 
lui ce rea. tot să să certe. : 

Z, Cela ce va arta la giudeţ cum cutare nar- 
tur ce mărturiseşte înprotiva lut nu iaste 
om, de credință şi'l va sudui pre martur 
înaintea giudeţului zicănd cum mărturia lul 
nu iaste bună de vrâme ce el iaste preacur- 
variu şi iaste mincinos şi om cumul ma! rău, 
dece de va arata acâste cuvinte . cur sămt a- 
devărate nu să va certa ca un suduitor, iară 
de nu va arata să va certa ca un suduitor, ce 

face sudalmă. mare - E 
_me Cela, ce va da vre un artic la măna dom- 

niel şi va scrie acolea hulă şi ocară în protiva 
cuiva, de vor fi acele cuvinte adevărate şi de 
față nu să va certa, iară de nu vor fi adevă- 
rate să va certa ca un suduitor ce face su- 
dalmă mare. - e - 

"Oare cănd ra putea să vie să să plăugă la 
giudeț neştine și să părască sudalmă, ce ta fi 
za, :.  Suduit neștine pre altul: gla, ms. 

“a, Sudalma ce_va sudui neştine pre cucon 
mic să chiamă c'au suduit pre tată-său, drept 
aceia pote tată-său să vie la giudeţ să să plăngă 
pre dăns macar de nu l-are măna fiu-său ce 
numai pentru să să cârte cela ce va fi suduit 
pre fiu-său. a 

v, Aceasta să înțelâge cănd cuconul cel su- 
duit încă nu va fi osăbit de tată-său, iară dei 
va, fi fecior de suflet sau de'r va fi copil atunce 
nu va putea să margă la giudeţ să'şi plăngă 
sudalma feciorulul său. pi 

g. Feciorul nu va putea nice dănăoră să 
părască la giudeţ pre cela ce au suduit pre 
tată-său. - ! 

d. Cănd va sudui neștine pre fecior nu va 
trece sudalma pănă la tată-său cănd nu va. 
şti cela ce suduiaşte cum iaste tată-său viu. 

e. Sudalma. robului iaste sudalma stăpă- 
nu-său, drept aceia pâte stăpănul robului des- 
pre chipul lui să facă pără la giudeţ pentru
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sudalma robului său macar dâre fi căt de mic- 
şoră sudalmă, şi aceasta să înțelege căndu'l 
va sudui în pizma stăpănu-său pentru să! 
facă lui ruşine, iară de'] va fi suduit pre rob 
pentru vina lui și nu să va atinge nemică de 
stăpăn,atunce nu să va certa nice unul nice altul. 

Se După voia giudeţuluy stă acest lucru să 
legiuiască acea sudalmă a robului 6re atinge- 
să de stăpănu-său au nu să atinge. 

ze Bărbatul despre partea: Jul. pote să pă- 
rască la giudeţ pre cale ce, va fi suduit pre mu- 
iarea lui, așijdere şi socrul pentru sudalma 
nurorel sale şi ginerile pentru sudalma logod- 
nice! sale, şi “încă peziru  sudalma unel “fete 
logodite pâte să părască la giudeţ tatăl el şi 
logodnicul el şi încă şi socru-său de vrâme ce 
sudalma el, ce să zice fâtel, trece şi pănă la 
acel alalți la toți si pâte fi carele de acești 6- 
men! ai fâtei tot căte unul să margă să pă- 
xască la giudețe şi să certe pre - suduitoriu, şi 
aceasta sc înțălEge cănd va fi ştiind suduito- 

_rul pre aceştia toţi şi cum iaste logodită: 
n. Muiarea nu va putea să vie la, giudeţ să 

părască pre cela ce va fi suduit „pre bărbatul 
_cI, de vr&me ce sudalma bărbatului nu să 
chiamă sudalmă şi spre muiarea lul. = 

£, Cela ce va sudui pre ispravnicul-cuiva 
nu să chiamă cum au suduit pre acela. ce iaste 
ispravnie ce pre stăpănu-său, alegănd cănd 
va sudui pre ispravnie de va fi el de faţă sau 
de'l va sudui la vrâmea ceia cănd să va apuca 
de să fie ispravnic, sau del va sudui în pizmă 
pentru să facă ruşine stăpănu-său. . 

i, Cela ce va sudui pre ucenic înaintea 
dascălu-său, să chiamă că suduiaște pre das- 
calu-său, dirept acâia dascalul despre partea 
sa pâte veni să părască la giudeţ să! facă răs- 
cumpărare pentru sudalma lui ce va fi luat 
pentru ucenicul său. 

ai. Cela ce'și va sudui pre o rudă'şi sudu- 
iaște pre t6te rudele sale căţi vor fi dentracel 
rod. şi fie carele-dentracel rod pâte să vie să 
părască la giudeț pentru să. să cârte trupâşte 
suduitorul și nime dentvacel rod nu va putea 

„să roge pre giudeţ pentru certarea suduitoru- 
lui să.să certe cu bani, numai €l singur su- 
duitorul pote să facă aceasta să să râge să să 
plătescă cu bani, 

vi. Acela ce va sudui pre om den clirosul 
bes6ricel suduiaşte pre vlădică şi pre beserică, 
şi vlădicul pote să iarte greşala: lu ce-au fă- 
cut suduind pre episcop şi pre cliros, iară gre- 
șala ce-au făcu suduină besârica nu'l va pu- 
iea crta, ce să va certa ca un suduitoriu, 

si, Acela, ce va sudui pre călugăr suduiaşte 
pre egumenullul şi pre mănăstire şi pâte egu- 
menul şi cu mănăstirea să părască la giudeţ, 
alegănd de va îi călugărul dus pentru învăţă- 
tura, cărţel cu voia egumenului, pentru că a- 
tunce cine'l va sudui nu suduiaşte pre e egu- 
men nice pre mănăstire.   
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di. Pâte călugărul să iarte pre cela ce au . 
suduit pre dăns, iară nu pote să iarte pre cela 
ce au suduit pre: egumenul şi pre mănăsti- 
rea lut. 

Cănd să va chema sizdalmă de va zice 
neștine altuia minţi, și cănd unu să ca 

| ra. chema. |. - pla, mz 

a. Câla ce va sudui pre cine-va pentru căcel 
va fi suduit el întă! nu să va certa, însă cănd 
va fi sudalma, celuia dentăi mincin6să și nu 
va putea să arate iară sudahna celur'al 'doile 
iaste adevărată iară dere fi sudalma. celui în- 
tă adevărată şi. celui al doilea: mincin6să a- 
tunci acel al doilea să va. certa, şi nu va pu- 
tea şuvăi să zică că m'au suduit el întăl d€- 
ciia Pam suduit și eu, 

y. Câla ce va sudui pre cine-va tărziu după 
cel va fi suduit el nu va putea şuvăi că l-au 
suduit pentru ce l-au suduit cela Jalt întăi ce 
să va certa. 

%. Cine va sudui pre cine-va zicăndu'l că 
bărfeaşte, acest cuvănt ce i-au zis că bărfea- 
şte de să va afla că iaste adevărat cum i-au 
zis, acesta nu să va certa ca un suduitoriu, 
iară de'! va fi zis întru deşert acest cuvănt 
şi să va ala că aste el vinovat, atunce a- 
cesta ce-au zis celuia că bărfeşte să va certa 
ca un suduitoriu. ” 

d. Câla ce va zice altuia să mă erţi că 
minţi, să va certa şi nu va putea scapa cu a... 
cest cuvănt căce va fi zis să mă erţi. . 

e. Cănd sa vor prici dol Gmeni şi va' zice 
unul altuia niscare cuvinte rele asupra lui cum 
să fie făcut niscare răutăţi şi cela”! va zice de 
faţă că hbărfeşte, de nu vor fi adevărate cu- 
vintele cele de ocară ce i-au zis nu să va-certa 
cela ce i-au zis că bărfeaşte, iară de vor fi a- 
devărate atunce ca un suduitor să va certa. 

5, Căla ce va zice altuia că bărfeaşte şiIva 
da şi o palmă, macar d6re fi zis şi minciuni 
cel lovit iară cela ce Tau suduit să va certa . 
pentru ce Tau lovit. 

z, Cănd va zice neştine altuia că bărfeaşte 
şi el va fi: grăind dirept, atunce cela ce i-au 
zis că bărfeaşte iaste dator între toţi Gmenil 
să zică că au bărfit el singur iară nu cela ce 
j-au zis el că bărfeaşte. - 

i, Câla ce va zice celuia ce'l va suâui că 
bărfeaşte tărziu după sudalmă bărfeşte, acela . 
să va certa ca un suduitoriu. ” - 

Pentru , ertarea sudălii.cum şi în ce chip 
Za. N. săra „face. „gla, Din, - 

a. Sudalma, să iartă une orl cu cuvăntul, 
iară de multe ori să iartă şi cu tăcutul. 

ve Sudaima să chiamă ertată cănd să toc- 
măsce amăndo părţile şi să înpacă şi dau 
măna unil cu alţii şi încă de multe oră fac în- 
tăritură şi cu giurămănt. . . 

„ Încă să iartă sudalma şi cu bani, iară
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cela ce iartă pre cela, ce l-au suduit pentru , protiva legel şi pravilei, şi nu să va certa, 
căce îl da bani acela iaste de ocară și de tâtă 
rușinea. . | 

d. Cu tăcerea să chiamă că să iartă su- 
dalma cănd cel. suduit .va face nişte sâmne 
re carele întru care lucru va putea, cundşte 
cum dentru adăncul inimii vi arată cum să 
aihă prieteşug spre cela ce l-au suduit macar 
de n'are nice arata cu" cuvăntul, iară sem- 
nele ertăciunel sămt acestia: cănd va sudui 
neștine pre altul şi el să va face a nu'l auzi 
şi dup'aceia căt de tărziu nu'şi va mal aduce 
aminte că l-au suduit şi mal vrătos cănd vor 

" avea sămbră înpreună sau de vor mârge a- 
măndoi pre o cale sau de vor mănca sau vor 
bea înpreună sau de vor zice bine-aţi unul 
altuia sau de să vor desfata şi vor glumi u- 
nul cu altul. - - 

e. Cănd să va prileji cel suduit şi cu cela 
ce l-au suduit să dea măna amăndoi şi să să 
sărute unul pre altul cumu” la paşii cănd fac 
Hristos răscrăse, aceasta nu să, va chema 

„că Sau înpacat, alegănd de vor face acesta în- 
Z tvaltă vreme. . 

s. Ertată să va chema sudalma cănd va 
auzi cel suduit cuvinte bune și de cinste den 
gura celuia ce l-au suduit. , 

7. Cănd va sudui neştine pre altul şi de 
să va atinge de trupul lui, cumu s'are zicesă!l 
înpingă sau să! ţie şi să'l suduiască, atunce 
nu să va putea erta cu aceste cuvinte ce scriu 
mal sus ce trebue căndul va erta săl iarte cu 
cuvăntul şi denaintea a mulţi Gmeni, - 
n, Cela ce va erta sudalma, celuia ce l-au 
suduit au cu cuvăntul au cu tăcerea, acesta 
cu adevărat să ştie că nu va ma! putea să pă- 
rască la giudeţ, să"! facă rescumpărare pentru 
sudalmă ce l-au suduit, ce! va face giudeţul 
cumu't să cade şi'l va certa capre un vinovat 
cumu'Y va. veni giudeţul după pravilă, cum dă 
învățătură. | 

f, Siamnele ca scriu mal sus arată cum cel 
suduit au ertat pre cela ce I-au suduit mainte 
pănă a nu intra acele cuvinte în urechile giu- 

deţului, iară de'l va, exta după ce va fi înțeles 
giudețul, atunce nu să chiamă certată acea 
sudalmă. E - . 

i, .Cela ce va. erta la b6la luY sudalma cel 

va fi suduit neştine acela de să va. scula den 
boala lul nu va putea. să părască la giudeţ 

pre cela ce l-au suduit să'șI rescumpere „de- 
pre dăns. . . o IN 

Pentru ceia ce clevetesc și suduesc pre 
domnul țărăi,, sau pre omenii 

za, bescricei. gla. 

- a, Câla ce va grăi rău de domnul locului 
aceluia şi'l va, sudui cu mănie şi cu tot d€- 
dinsul într'acesta chip căt dâre putea, i-are 
face totă răutatea, pre unul ca acela să cade 
să'| certe de vreme ce face lucru. ca acela în- 

pm. , 

mt, 
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numa! cela ce grăiaşte . rău de domn de față 
de'l aud toţi, ce încă şi cela ce va grăi căt de 
puţin şi micşor cuvănt ce va fi de ruşine şi de 
huilă asupra domniel şi acesta să va certa, de 
vr&me ce să afla un lucru mare la t6te pravi- 
lele acesta ce va grăi căt de puţin cuvănt rău 
înprotiva domniei locului aceluia unde locu- 
iaşte dâre fi oră ce fial de om ver fie mirean veri 
călugăr ver fie ce om den clirosul besâricel. 

v. Câla ce va sudui pre vlădică sau pre 
duhovnicu sau să cade să să cârte. 

3, Sudalma ce va sudui neştine pre vlădică, 
de să va atinge şi de beserică.cu vre o hulă 
sau altă ceva lucru _cu ruşine, atunce săngur 
mitropolitul, ce să zico vlădicul, să cade să] 
cârte pre suduitoriu şi să'l aforisescă, iară de 
va fi suduit numa! pre vlădică atunce vino- 
vatul să va pără la giudeţul cel mirenesc şi 
acolo să va certa. - , Ri : 

d. Or! care dascal făcând vre o învățătură 
în svănta hesârică între tot norodul, de va 
sudui sau va ocără pre vre un vlădic zi- 
căndu'! și pre nume şi arătăndu' de față şi 
ocărăle lui şi lucrurile ce va fi făcut acesta, 
să va certa încă dâre spune şi într'alt chip cu 
cuvinte acoperite, ce să zice cu tălcuri ca act- 
lea pentru să nu înțeleagă toți iară numa! . 
cel învăţaţi aceia să! cunâscă și pre vlădic 
şi lucrurile lui, şi atunce iară'șI să va cerla. 

e. Cela ce va huli pre patriarhul de faţă 
său şi în taină nu să va numal aforisi sau să 
va. goni den svănta, bescrică şi va rămănea şi 
fără de cinste ce încă și ca un eretic să va 
cerceta. . . - 

3, Cela ce va sudui pre domnul ţărăi, de 
va, fi nebun sau lipsit de minte sau bat de 
băutură sau de altă nebunie nu să va certa 
însă să cade să să arate lucrul şi să să cu- 
nscă pre cuvinte ce va, fi suduit sau ce f6l 
de obraz va fi fost sau ce f€l de nebunie va 
fi avănd sau de beţie, iară de va fi întwalt 
chip să va certa forte cumplit. | ” 

4. Certarea celuia ce suduiaşte pre domnul 
țărel sau pre vlădic sau pre duhovinc ce iaste 
ispravnicul lu! iaste după voia giudeţulul. 

n. Nu pâte fie ce giudeţ să certe cum va fi 
voia lui şi cumu'! va părea lui pre cela ce va 
sudui pre domnul ţărel, ce să cade să scrie 
carte să” dea ştire domnului cum și în ce 
chip l-au suduit şi cumul va da respuns şi 
învăţătură aşa într'acela chip să! cârte şi să'l 
pedepsiască. . ” 

Pentru ceia ce suduesc și ocărăsc pre. nc- 

Za, știnecu scrisorea.. pla, n. 
i , - - 

+a, Ca capetele ce scriem mal sus, zis-am 
cum sudalma să face şi cu scris6re, care su- 
dalmă cu serisre să face aşa, cănd va, scrie 
neştine şi va pune şi nescare cuvinte de o- 
cară și de sudalmă înprotiva cuiva, scriindu'!



şi numele lui și multe cuvinte rele şi sudălm! 
asupra lu!; aceste ocări cu scrisârea se fac 
în multe fealuri, une ork scriu hărtil cu su- 
dalme şi cu ocăr! asupra cuiva şi le aruncă 
pre ulițe sau în mijlocul trăgului unde sămt 

"mal mulţă Omen! pentru să cetească mulţi și 
„să înţeleagă ocărăle lui, alţii scriu și lipesc 
hărții pre ziduri, sau pre păreţi pre unde trec 
Omeni, alţii cu meşterşug nu scriu numele o- 
mulul ce scriu nescare s&mne ca acâlea ce 
nu le au, de toţi înțeleg şi cunosc pentru cine 
grăiaşte şi pre cine ocărâşte. “ . 

Ye Câla ce va face polojenil ca acelea, cu ocări 
şi cu sudălmi asupra altuia, aceluia ca să i să 
tae capul, după cum zic mulți dascali, acesta 
să înțelege şi să face cănd acele scrisori şi a- 
cele polojenii cu sudălmi şi cu ocări vor fi toc- 
mite cu vicleșug ca acela asupra cuiva, ca să 
i să facă mârte acelui om, iară de nu vor fi 
aşa cumplite ce vor fi mal ioșâre aşa can 
chip de glume, atunce cela ce va fi făcut acel 
fel: de scrisori să va certa după cum va fi voia 

_giudeţului, ce să zice cum va fi şi omul ace- 
sta, ce au făcut une ca acelea şi cum va fi şi 
cel suduit și ocărât, vor socoti dece au "1 vor 
goni şi” vor scâte den moșiea. lui şi'I vor lua 
tote bucatele domneşti, sau '] vor trimite la 
ocnă sau va rămănea fără de cinste care lu 
cru iasto mal rău de tote că nu'l crede nime 
ce grăiaşte nice.să crede nicăiuri mărturiea 
lu nice iaste volnic să dea al său cul va vrea 
nice să facă zapis cuiva, nice să moşnenească 
ocina cuiva şi alte ca acestea, sau iarăşi pre 
unul ca acela să porte pre uliţe prin tot iră- 
gul sau să paţă altă pedeapsă după cum va 
fi voia giudeţului avănd giudeţul deapururea 
putere la lucrure ca aciastea să certe şi cu 
morte. Sa 

g. Cela ce va irimile, pre altul să facă 
scrisori cu suălmi şi cu ocări ca acelea asu- 
pra cuiva, Sau de va. svătui pre altul ca să 
facă acest lucru, să să certe tocmai ca şi cela 
ce are fi făcul el singur. | 

d, Cela ce va face scrisori cu ocări şi cu 
sudălmi asupra cuiva vrănd să şuvăiască să 
zică cum l-au îndemnat cutarele, şi acela i-au 
dat svat de-au făcut acest lucru, iară el den- 
tru sine n'are fi făcut, nemică nu" va folosi 
acestuia ce să vor certa amăndol cu un fial 
de certare, 

e. Cola ce va găsi vre o scrisore cu su- 
dălmi sau cu ocară asupra cuiva şi de nu o 
Va sparge sau să 0 arză ce o va arata priea- 
tehilor săl sau cui'şi va găsi, acesta să va 
certa ca și cela ce o va fi făcut, alegănd de o 
va fi făcut vre un om de cinste și va fi scrisă 
„cu dăscălie mare dece o va ţinea și să va 
mira. de acele cuvinte tocmite cu filosofie, 
iară nice acest lucru nu iaste certat să'] facă 
de vreme ce iaste scris acolo cuvinte rele ca- 
rele nu trehuese să să arate între Omeny.   
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s, Cela ce va scrie -virşuri sau va scote- 
căntece întru ocara cuiva acesta să vă certa. 
ca şi cela ce va, scrie sudalme şi ocări cum 
scrie mal sus înpreună şi cu cela ce le va 
cănta acelea căntece sau alte ca aciastea, toți 
cu o certare să vor certa. , 

z, Câla ceva unge ferestrile sau uşa cuiva 
cu scrănă sau cu fie ce grozăvie făcăndu'şi 
răs de casa acelui2, să să certe ca şi ceia 
lalţr. - LL | 

n. Câla ce va spănzura la uşa cuiva nis- 
care cârne sau altă ceva. străv înpuţit să să. 
câte ca. şi ceia ce scrie mal sus, . 

f., Cela ce va lipi scris6rea cea cu ocări la 
ușa sau la ferâstra vre unui om de cinste sau 
de o va lipi la curtea domnească sau la be- 
s&rică acela mal mult să va certa de căt ceia 
ce scrie mal sus, _ | 

i. Cela ce va zugrăvi chipuri de 6meni cu 
rușine şi cu ocară asupra lor, şi may vrătos. : 
cănd le va pune la vre un loc să vază mulți, 
să să certe ca şi ceia lalți. 

ai, Câla ce va face răspuns scrisorii ce-au 
fost scrisă la dăns cu sudalmă şi cu ocară a- 
supra lui şi macar de n'are adăugi alte cu- 
vinte ce numai dâre scrie cum căte au scris 
sămt tâte minciuni, nu'! vor folosi aceste să 
p6tă scapa de certare ce să va certa ca ŞI 
cela ce scrie carte cu ocară şi sudalmă.' 

vi, Cela ce va vădi la giudeţ pre cela ce 
scrie carte cu ocară asupra cuiva, acela va 
lua dar de la giudeţ şi va giudeca giudeţul 
cum să cade şi după cum va fi felul omului 
cel suduit sau în ce loc îl va fi suduit sau în 
ce vreme. 

Pricina întăi. 
pentru care să. îndeamnă giudețul de mai 

zae micşurează. certarea. sla, na 

a, Acmu să spunem pricinele pentru carele 
să îndeamnă giudețul de mal micşurează 
certarea celul vinovat, şi întăia pricina, iaste 
înşelăciunea, vicleşugul pentru căce greşala 
ce să face cu înşelăciune şi cu hicleşug iaste 
forte mare, iară greşala ce să face fără de 
înşelăciune nu să chiamă nice cum greşală 
ŞI numal ce să ceartă aşa puţin lucru numar 
drept legea. a a 

Y. După chipurile celora ce vor greşi ce 
feal vor fi va cunâşte giudeţul, şi va crâde 
de va fi greşit cu înşălăciune sau de nu va fi, 
pentru căce cela ce'au greșit de va fi vre un 
țaran gros şi prost sau vre un cucon mic de 
vrăstă sau vre o muiare atunce nu să va 
chema să fie greşit cu înșelăciune sau cu vre 
un vicleșug, .. 

Care greșiale să chiamă fără de înşelăciune. 

+ Cănd face neştine vre o greşală, şi pen- 
tru acea greșală nu dobăndâşte nice o cinste, 

4 
7



„PRAVILA VASILE LUPU 

sau cănd va face de vre o frică sau de vre o 
zburdăciune atunce vom crede că au greşit 
fără înșelăciune, şi mai vrătos cănd va pă- 
gubi sau va pățiallă nevoie pentru acea greşală, 

d, Cine va. face vre un lucru de față de 
vor vedea toți care lucru nu va da pravila să 
să facă ce'l va sminti, nu să chiamă să fie fă- 
cut greşală cu înşelăciune. 

e, Cela ce va face greşală cu învățătura 
„mal marelui său nu să chiamă să fie făcut 
greşală cu înşelăciune. a 

s. Cela ce va greşi priatenului său cel bun 
nu :să chiamă să fie făcut greşală cu înșe- 
lăciune N . 

z, ('6la ce face greșală de nevoe îndem- 
năndu'l meserârea care are pre măna lui, nu 

“să chiamă cau greşit cu înşelăciune. 

Care greșială să chiamă cu înșelăciune, 

n. Cela cet învațat a face răutăţi, acesta 
tote greşialele ce face sămt cu înşelăciune. 

f. Cela ce face lucruri presprefire şi dena- 
fară de obictele creştineşti să chiamă că face 
greşale cu înşălăciune. : ” 

i. Câla co va fi: ispravnic vre unu! cucon 
micşor de va ţinea bucatele pre urmă şi 
după in6rtea părinţilor şi de va lăcomi să ia 
ceva dentr'acele bucate fără de blagoslovenie 
şi fără di ce să vor da la vre o treabă pentru 
nevoia acelui cucon, să chiamă că face gre- 
șală cu înşelăciune. - - 

ai. Cela ce nu face la boeriea lui după toc- 
melile şi naravurile ce-au fost ma! de mult 
aceil boeril, ce face alte obicâe după voia sa, 
acela să chiaină că greşâşte cu înșelăciune. 

vi, Câla ce face silă cuiva să facă vre un 
lucru fără voia lu! acela să chiamă că face 
greşală cu înșelăciune. 

gi. Cela ce are putia face vre o greşală de 
faţă şi la vedere, iară el face acia greşală pre 
ascuns să nu'l vază nime, acesta face greşală 
cu înşelăciune, alegănd de va avea cuvănt a 
prăi să zică c'au făcut pentru cutare lucru. 

di. Pre ascuns să chiamă şi să face vre un 
lucru care lucru nu'l spun celuia ce'i sar că- 
dea, să'l ştie. N 

ei, Câla, ce va vatama forte rău pre cineva 
sau de'l va face altă nevoe mare, să chiamă 
să fie făcut acel lucru cu înșelăciune şi nu va 
putea să şuvăiaseă să zică cum nu l-au va- 
tamat cu înşelăciune. 

si, Cela ce va asculta şi va face vre o gre- 
şală pre cuvăntul altuia, acesta. nu să chiamă 

- că greșâşte cu înșălăciune, alegănd de va fi 
fost acela ce i-au zis vre o muiare. 

Pentru a doa pricină 
ce micșurează giudețul centarea celui -vi- 

za. nocat. sila. nr. 

a. A dos pricină caria îndeamnă pre giu- 
dej să mat micșureaze certarea celui vinovat 

4 
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iaste măniea, şi să va da de.vreme ce şi pra- 
vila dă învățătură cum greşala ce să va face 
cu mănie să să cârte mal uşor, 

v. Direptatea şi jaloba vinovatului pâte să! 
sprijinească la nevoia lu! cănd va greşi, cumu, 
siare zice tatăl căndu'și va găsi fata curvind * 
sau bărbatul căndu'şi va găsi muiarea făcănd. 
preacurvie cu altul pentru direaptă jale şi de: 
la inimă durâre de va omoră pre curvariu 
şi pre curvă într'acel ceas, putea-vor şuvăi 
să să certe mal puţin. 

g. Cela ce să va inăniea fiind îndemnat de - 
cuvintele altuia sau de lucrul lui, şi acesta în-- 
tacea mănie del va vatama întru ceva, mal 
puțin să va certa or! cu ce vatamare l-are 
vatama, decum l-are vătăma cănd nu! are fi: 
întărătat cu mănie asupra lui. 

d. Câla ce va strica pacea ce au fost făcut - 
cu vrăjmașul său pentru mânia şi scărba ce 
s'au scărbit pre dăns, de să va afla că sau 
măniţt și s'au scărbit pre direptate parte să va 
certa mal puţin, iară de să va alla că sau 
scărbit pentru un lucru puţin atunce să va. 
certa deplin. Ă - 

e. Ori ce lucru ce să face cu mănie şi cu scăr- 
bă nu”! bun de nemică, că atăta iaste cum nu 
are fi fost, alegănd, numalcănd să va face mi-" 
lostenie, că milostenia. rămăne în veci neclă- 
tită macar de s'are face şi cu scărbă, iară de va, 
fi fost mănia, aşa de mare căt să scoță pre om * 
și den minte, atunce nice milostenia nu iaste 
drept nemică ca şi cum nu şi s'are fi făcut. 
“s, De are giurui neștine 6re ce giuruință.. 

să facă, ce să zice să nu să însore sau să dă- 
ruiască cuiva vre un lucru sau să să postea- 
scă sau și altă fie ce giuruință dâre face, de 
vrâme ce giuruința va fi fost cu mănie nu 
iaste dator cela ce-au giuruit să ferească a- 
cest lucru macar de-are giurui şi cu giură- 
mănt. : . 

z, De sare despărţi neştine de fâmeia sa 
întru mănie și întru scărbă, sau de să va le- 
pada de fecioru'şi şi'l va scâte den tote oci- 
nele lui, sau de sare face călugăr, sau de 
gare vinde casa sau viea sau satul şi mal pre 
scurt dere face ce va face în mănie, nice cum 
să nu să prinză în samă, cum nu şâre fi fost 
nemica Mi o 

m. Alorisenia ce să face cu mănie numai 
actia să prinde în samă şi iaste forte rea şi 
cumplită, aşijdere şi alte ori fie ce blăstăm.- * 

î, Care giudeț de va fi mănios şi va giu- 
deca pre cineva şi de va isprăvi în vre un 
chip acea giudecată, nu să cade să fie desă- 
vărşit pănă nu vor rece 30 zile. 

i. Cola ce va fi biruit de mănie şi de va 
face vre o greşală într'acea mănie, iară după 
ce să va dezmănia va zice că ce-am făcut de- 
am şi greşit hine-am făcut, sau şi alt .cuvănt 
asemenea acestuia, nepărându'i nice un rău 
căce au greşit. acesta să va certa pentru acea. 
e.
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” Aesală și nu va putea şuvăi să zică cau fost 
- mMănios. . - A - 

ai. Câla ce va zice că de mănie au făcut 
“vre o greșală, nu'l va. crâde giudeţul, ce tre- 
bue să arate acest lucru cu mărturie Omen. 
-de credinţă. | 

| Pentru a treia pricină 
ce șurăiaște cel vinovat să să certe mai pu- 

tin de cumuri să cade după greșula ce 
za. ta fi făcut. gla. ung. 

a. A treia pricină, ce îndeamnă, pre giu- 
-dcţ să mail micşureze certarea: celui vinovat 
iaste vrăsta, pentru căce pre bătrăni şi pre 
cuconil cel nu de vrăstă pre acestia mat pu- 
ţinuii ceartă pravila, iară drept aceia pentru 
să să înțăleagă bine firea şi tocmeala pravi- 
lei trebue să spunem bine pre amănuntul 
“înălțimea şi pogorârea vrăstei omeneşti cum 
să cade pentru să înţelegem şi. pravila mai 
bine, ce să zice care vrăstă să chiamă cucon 
Şi care tănăr în măsură de vrăslă şi carele 
iaste mic şi carele bătrăn, - : 

v. Cucon să chiamă pănă al şeptelea an 
«de vrăstă - tănăr în măsură do: vrăstă să 
„chiamă parte bărbătească de la 10 ar şi ju- 
mătate pănă la d; (14) ai, iară partea feme- 
ească de la f (9) ai şi jumătate pănă la zi 
(12) ar.. , - 

%. Aceasta să înțelese cănd răutatea ti- 
nerilor nu va trâce pre vrăsta lor, pentru că 
-de vor fi tineri! forte ră! pănă mainte-de i 

“ (10) al şi giumătate, atunce să vor socoti inal 
sus de e (25) de al; cum au fost 6are cănd 
un cucon, cum scrie sf. Grigorie dvoeslov, 
-cum pentru dese şi multe şi înfricoşate blă- 
stiam şi hule ce făcia cănd era numai de e 
(5) al, îl apucară diavolii den mănule părin- 
ilor lui şi periră cu dăns; sau ca şi alt cu- 
con ce era de e (5) al şi giomătate, dece pen- 
tru blăstămile şi Gcările ce făcea părinţilor să 

- supărase toţi cetațânii Rămului şi sau scu- 
Tat cu toţii de l-au ucis. : 

d. Mic să chiamă pănă în fe (25) de ar, şi 
decolea înainte să chiamă mare, să pâtă face 
tot lucrul. i : 

e. Bătrăn să chiamă den (50) de al pănă 
în o (70) de al. i | 

S$, -Bătrănil cănd fac o greşală pentru ca- 
ria învaţă pravila să să cârte trupeşte, acesta 

"să certă mal puţin de căt'cel tănăr, aşişdere 
„Și la tâte greştlele să ceartă mat puţin, ale- 
gănd de va fi greşala ce va face bătrănul 'den- 
“tru greşâlele ce să certă cu mârle, ce să zice 
cumu'l ucideria, pentru căce că atunce veri 
bătrăn veri tănăr i să va tăia capul fără nice 
de o socotinţă cumu' va fi vrăsta. 

Ze Mal puţin să vor certa cel bătrăni nu 
pentru altă ce pentru ce li să înpuţineză săn- 
;gele şi puteria simţirilor şi li. să înpuţineză 
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şi mintea, iară de vrâme ce va fi el cu toate 
hătrăncţele şi cu barba aibă şi de va fi Dăr- 
bat și bun şi întreg la simţiri şi la minte, a- 
tunce de va greşi să va. certa ca şi. un lănăr, 

n. La greşialele ce să certă cu bani, să 
cârtă tocma şi cel bătrăn ca şi cel tănăr. 

î. Macar că cel brătrăni la o samă de gre- 
şiale să 'cârtă mal puţin, iară drept acsia tot 
nu poate fi ca să nu să cârte Ori căt de puţin. 

Certarea celor tineri. 

i, Ceia ce sămt mal mici de le (25) ae a, 
mat puţin să vor certa la tote greşelele. 

ai, Cuconil de tot şi cu totul să iartă or 
ce greşele are greşi. - - 

Certarea cuconilor. 

vi. Caril nu vor fi de măsura vărstel, a- 
ceia, de vor şi greşi, mal puţin să vor ceria, 
macar că sămt ci destoinici să'l amăgească - 
pre toţi cu lucrurile lor. 

gi. Cel fără de vrăstă mal puţin să vor 
certa, la, tote păcatele cel& trupâşti,: şi acia- 
sta să întelege cănd le lipseşte puţină vrâme 
să vile la măsura vrăsiei, ce să zice să le 
vile mintea în cap, că de le va lipsi vreme 
multă pănă a veni la măsura vrăstel atunce nu 
să vor certa nice cum ;-cum au fost oare unde 
un cucon carele mainte pănă a să înplia £. (9) 
al îngroşe pre mamca cel apleca; şi de a- 
ceasta nu iaste a să milera, că mulţi cuconi 
s'au aflat de micşori atăta de tari la fire că au 
putut lucra ca, şi cei mari bărbaţă cum mărtu- 
riseşte: de acest lucru şi svântul Ieronim, 
scriind. într'o istorie-cătră un preot de l-au 
chemat Vitaliie, cum au fost Solomon de un- 
sprăzece ai cănd au născut pre filo-său pre 
Rovoam, şi pentru Ahav zice cum şi acesta 
de vi (12) ai au fost cănd au născut pre filo- 
său Ezechiia ; iară drept actia aciastă pravilă 
iaste deplin şi adevărată cum cel mal mici şi 
fără do vrăstă şă ceartă mal puţin la tâte pă- 
catele trupeșşti şi de să vor înpreuna cu ji- 
dovcă, sau cu alt copil parte bărbătâscă, sau 
cu vre o rudă, caria să chiamă mestecare de 
sănge. . . 

di. Incă şi la greșelele câlo mari, ce să zice 
la ucidere, mal puţin să” ceartă ceia 'ce nu 
sămt încă de măsura vrăster. .. ! 

ci. Cel fără de vrăstă de vor face bani răl 
calpuzany, nu să vor certa 'cu toate certările 
după cum învaţă pravila, iară numal după 
voia giudeţului, însă nu cu mârte.. 

si, La ucideră ce fac cuconil an desine giu- - 
cănd, iau o certare foarte micşoră, cum au 
fost acel dol cucont cari! giucăndu'şi cu giucă- 
reile sale s'au măniiat uriul pte altul şi l-au 
lovit cu cuţitaşul cel de condte şi l-au gion- 
ghiat de l-au omorăt, şi pentru certaria l-au 
izgonit dentr'acel sat, unde au fost făcut morte, 
cu învăţătură ca acia să nu să mal întârcă



la acel Joc pănă nu va, face pace cu părinţii 
cuconului celui ucis. 

zi, Cel nu de vrăstă şi la furtușag mar pu- 
țin să vor certa, dere fura şi den lontru den 
bestrică. 

ni De va fi neştine nu de vrăstă, şi de va 
face vre o greşală, şi pentru căce va fi mic de 
vrăstă să va certa puţintel, iară el de vrâme 
ce nu va fi de vrăstă va face iară'şi aceia gre- 
şală, atunce să va certa. mal mult decăt câia 
dentăi, iară tot nu cu moarte, macar dtre şi 
certa pravila pentru acdia greşală cu morte. 

fl. Ori care fără de vrăstă va face vre O 
greşală şi de nu'l vor pără la giodeţ pănă să 

„va face mal mare, atunce giodeţul nu'l va 
certa după vrăsta ce va fi avănd atunce, ce 
după vrăsta. ce va fi avut atunce cănd au fă- 
cut greşală. 

k. Dtre vrea de n'are vrea giodeţul: iaste 
datorio să micşureze cerlaria ceiul mic cănd 
va greşi, să o micșurâze după voia, lui, pen- 
tru căce că toate giodtțele feresc acest lucru, 
ce să zice micșuraria certăril. 

Cum să muicșureză certaria celuia ce mici 
de vrăstă. 

ka, De vreme ce cel fără de vrăstă ce face 
greşală va fi de optsprezăce ai mărgănd, a- 
tunce să! bage în hiară și în temniţă pănă, 
în cătăva samă de vrâme, iară de va, fi de 
di (14) al şi greşala ce va face să ceartă ca şi 
pre bărbaţii ce! 1nare, ce:să zice cu moarte, 
cumu'l întăl furtuşagul sau sodomia. atunce'l 
va bate pren tot trăgul şi] va închide în tem-. 
nița cu obâde în picioare; iară de va fi-mai 
sus de di (ît) af, și nu va agiunge “pănă la 
ke (25), şi greșala ce va face aste de cap, a- 
tunce iară'şI să va bate pren trăg şi'l vor tri- 
mite la ocnă. 

kve Col nu de vrăstă de să va găsi că iaste 
eretic, sau de s'are prileji să ucigă pre tată- 
său sau pre înmăsa, atunce nu va putia scăpa 
cu vrăsta, ce să va certa ca şi un mare, cum 
au fost tăinărul cela ce otrăvi pre tată-său de 
vrâme ce nu era, încă nice de hi al şi! tăiară 
capul în cetatea Răului. , 

Pentru a patra pricină 

ce muicșurează giudeţul certarea. celui 
za» cinovat. “ gla, nd 

a. A patra pricină ce îndâmnă pre giudeț 
să micşureze certarea celui vinovat de cumu'i 
să cade, iaste beţia, de vr&me ce dă învăţă- 
tură pravila de zice cum t6tă greşala dâre fi 

"cum are fi de mare şi de să va face :a vreme 
de beție nu să va certa deplin după cum spune 
“pravila i iară numai după voia giudeţului. 

v, Omul bat dere greşi tocma şi spre chi- 
pul domnului țărăl iară ȘI tot să va certa mnal 
puțin. 
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sg. Omul cel bat dere sudui, dâre huli, dâre 
face şi giurămănt mincinos şi dâre strica şi. 
pacea ce va fi făcut cu vrăjmaşul său, deapu-. 
rurea şuvăiaște-şi scapă şi să ceartă tot mar 
puțin dnpă voia giudețului și mal vrătos vi- 
nul ce va fi băut văzindu'] limpede și frumos 
la faţă şi mole și dulce la gustare dâre fi şi 
înţelept neştine tot să amăgeşte părăndut că 
nu să va, înbata. 

d. Cănd să va înbata neştine cu înşelăciune, 
mai vrătos cănd va meşterşugui cine-va să'l 
înbâte, atunce ori ce va greşi nu numal va şu-- 
văi pentru să scape ce nu şi să va certa nice 
căt de puţin. 

e. Mai puţin să va certa. omul cel bat, 
cănd va fi pre omorăt de beţie de căt cănd: 
are fi numal în vreme, că atunce să chiană 
că nuști nemică ce face, iară cănd să va cu- 
nâşte, că nu” prea bat. şi de va greși, să va 
certa. mal mult iară tot nu cum are fi treaz. 

5. Batul ce va face vre o greşală, şiși va. 
cunște lucrul că de tâle ori cănd să înbată 
jaste reu la beţie şi să svădeasce şi să hate. 
cu toți, acela să să certe deplin ca și cum arc: 
fi greşit în trezie şi după cum spun pravilele « 
şi după greşala ce va face, pentru căce să 
cade cine'şi cunâşte firea că iaste zlobiv la. 
beţie sau să nu'șI bea vin nice cum sau să 
bea puţin să nu să înbete. |. 
„Ze Cela ce să va înbata în d6dins ca, să 
potă şuvăi la greşala ce va greşi pentru să să 
cârte ma! puțin, acela nice dănădră nu va. 
scăpa ci să va certa deplin. 
„De Celuia cel va părea bine după beţie 
căce au făcut vre o greșală înbătăndu-se ia- 
ră'șişi lăudăndu-sezicănd bine am făcut de am. 
făcut aşa, acesta nu sa va certa puţin ce. 
tocma şi deplin după cum va fi scriind -pra=- 
„ila. 

f, Câla ce va zice giudeţulul că.am fost bat 
cănd am făcut această greşală, giudeţul nu'l 
va €rede, drept aceia. trebue să arate cu măr-- 
turit care mărturil să mărturisească cum l-au 
văzut bănd într'acea zi și cum au fost borănd 
şi au fost făcănd tote nebuniele beţii și alte 
semne ca de om bat 

“Pentru a cincea pricină 

za. ce micșurează giudeţul certarea. gla, nos. 

a. A cinceapricină pentru care să îndeamnă 
giudeţul a mal micşura certarea celui vinovat 
iaste aceasta, cănă nul omul că t6tă mintea 
ce să zice eşit den fire! nebun, de vreme ce 
învaţă şi pravila, omul ce va fi denafară de 
mințe macar ce greşală are face nu să va 
certa. - 

Ye Nebunul ș şi cel denafară da minte de. să. 
va înţelepţi. cănd-va nu să va certa pentru. 
rosa ca ce au făcut la nebuniea. lui. 

„ Cola, col când şi cănd nehun i iară nu în. 

.
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t6te zilele, cumu s'are zice patru luni iaste 
nebun şi cind, șase Inn! iaste înţelept, acesta 
feal de va. face vre o greşală în vremea ne- 
buniel lui nu să va certa, iară de va, greşi la 
vremea ce aste înțălept atunce să va certa 
tocmai după cum scrie pravila ca şi fie-cine, 
iară de va, fi lucrul înpărechiat 6re nebun au 

" “fost au ba cănd au făcut ace greşală, atunce 

„greşele. 

'stă în. mintea giudeţului să cunoscă de pre 
lucrurile ce "vor fi fost pren pregiurul acel 

d. Ctla, ce va fi cuminte şi va face vreo 
greşală şi pentraceia greşală să va pără la 
giudeţ gi giudecăndu'l și grăind mărturiele 
iară el întracel ceas va nebuni, atunce giude- 
ţul îl va certa cu ban! sau cu dobitoc; iară de 
va nebuni el dacă va, isprăvi giudeţul pără și 
va vrea să'1 dea şi vre o certare pre trup, a- 
tunce de vr&me ce pre nebun nui pot certa, 
'trupăşte va schimba certarea lul pre bani, şi 
aceasta să va face. cănd nu va mal fi nice o 
nedâjde d-a să malînțelepţirea cel nebun, iară 
de va fi nedâjde să să înţilepțească atunce 
„giudeţul îl va pune la pază pănă să va înțe- 
lepţi să!l cârte. Nebunul de are ucide şi pre 
tată-său nu să va certa nice cum, . 

Seninele nebunului. . 

e, Câla ce să va face şi să va arata cum 
iaste nebun pentru să scape de certare, iară 
el nu iaste cu adevărat. nebun, acela să va 

„certa deplin după pravilă, iară pentru să'l cu- 
noscă giudețul au doră să face au cu adevă- 
“rat iaste nebun trebue să'l întrâbe .giudețul 
multe întrebări şi în multe fealuri şi cu multe 
meşterşuguri şi.să întrebe şi pre vraci caril 
forte lesne vor cunâşte de va fi nebun cu 
adevărat. | “ 

5. Cela ce va sfătui pre ce! nebun să facă 
vre o greșală sau să! agiute, cumu s'are zice 
să'1 dea sabia golă şi arătăndu'! pre cine-va 
săl ucigă, nu va putea şuvăi acesta pentru ce 
au fost el nebun și au făcut greşala pentru să 
nu să cârte după pravilă cela ce'l va fi 

" svătuit, 
Z, Cel nebun macar că nu să va cerla la 

nebuniele luy de va face vre o greşală iară tot 
nu să cade să'] slohozască de tot să înble 
pre drumuri slobod, ce să aibă pază, să fie 
pre lăngă menit să! pănă să va înțilepţi. 

A ş6sea pricină 
ce micşurează ”giudețul certarea celui 

za. cinorat. gla. ns. 

a. A ş&sca pricină carea îndeamnă pre gi- 
de, să mal micşurâze certarea celul vinovat 
de cum învaţă pravila, iaste obictiul locului 
„după care obicţiu cine va - greşi nu să va 
certa, nice cum, cum dau învăţătură toţi das- 
calii tocminduse toți într'un cuvănt, i 
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v, Cănd va fi un lucru cu cale să să cârte 
carele '] va face, iară acel lucru de vreme ce 
va fi obicâiul locului să să facă, atunce acela 
cel va.face nu să va certa nice cum. 

S. Giudeţul giudecă căte o dată şi în po- 
triva pravilel pentru acest obicâiu a locului 
şi de multe ori face cumu'! voia lui. 

d. Lucrurile ce să fac după cum iaste o- 
biceiul locului macar dâre şi fi înprotiva firei 
şi a pravilel, iară drept aceia tot nu va certa 
giudeţul pre ceia ce fac acel obiceiu, macar 
că aicia'! certă 'beserica, iară lactoroe prișes- 
toie va certă D-zău cu muncă de vac, pre câți 
vor fare înprotiva D-zăeştilor pravile lucrure 
fără l6ge.. 

Pentru a şâptea pricină 
Za, . ce micșurează certavea. la. nze 

a. A şâptea pricină ce, în micşurează cer- 
tarea celui vinovat iaste mulţime de 6meni. 
unde să pornesc cu toţii să facă vre o răutate, 
atunce giudeţul nu pâte să aleagă cine au fă- 
cut răutatea, dupaceia nu pote pre toţi să! 
certe pentru unul şi pentru ce că acâste soţii 
multe să fac în do6 fialuri, drept aceia trebue 
să ştim cum une date sămt înpreunaţi mulţi 
şi fac toți o greșelă şi iară'şi alta dată sămt 
mulți înpreunaţi întruna și numai unul den- 
trănşii face o greşală, într'aceia nime nice 
dentru soţiele lu nau înțeles nice l-au văzut 
nice giudeţul pote să'] cunâscă, şi întraceastă 
faptă sămt do pravile; întăia pravilă iaste 
acesta : | 

Ve Cănd sămt nește 6meni mulţi strănşi la 
un loc şi fac vre o greşală, drept acâstă gre- 
șală să îndeamnă giudețul să mai micşureze 
certarea, după cum scrie pravila, şi mal vră- 
tos greşala ce vor fi făcut acel mulți să, certă 
după pravilă cu mârte atunce așijdere să în- 
deamnă giudeţul să ma! micşurâze certarea 
pentru să nu om6ră pre mulţi drept o gre- 
şală. | ae 

5. Cănd să va prileji în mijlocul a mulţi 
de vor fi unii dentrănşi! mal capete, cumu 
sare zice ispravnică, atunce la unii ca aceia 
nu va micşura giudețul certarea aceil greşale 
pentru cei mulţi pentru căce că fie la ce greşală 
ceia ce sămnt capete după pravile să ceartă 
deapururea, deplin, numai ce inmicşurează 
certarea celor ce sămt toți întrun chip de vi- 
novaţi şi nice unul dentrânşi! nu iaste mare 
sau mic. 

de A do6 pravilă zice, cănd să va tămpla den- 
tre nişte Omeni mulţi să greşască unul den- 
trănșii, și atunce nice aceia nice giudeţul pote 
să ştie carele-au făcut greşală atunce pre toţi 
să "1 slobozâscă de tâtă certarea trupească şi 
să vor certa numa! cu bani, cumu sare zice de 
pre o ferestră a unei case unde au fost strănşi 
nişte Omeni mulţi sau aruncat o piatră şau
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ucis pre un om ce-au fost trecănd pre u- 
liţă și aceştia. ce sămt in casă nu ştiu cine să 
fi aruncat acea piatră; cum nu pâte să fie în- 
tralt chip ce unul dentrănşiI au aruncat pia- 
tra şi el nu va spune, atunce toţi să fie slo- 

_bozi şi numai cu ban! să să certe. 
e. Cănd vor fi într'o casă nişte 6meni mulţi 

lăcuitori şi să va, găsi între dănşii unul ucis 
şi vor arata sâmnele cum să'l fie ucis unul 

” dentrănşil iară nu mulţi de vreme ce să va 
afla că are numai o rană iară nu mai multe, 
iară nu să şti carele dentru dănși să fie făcut 
acestă ucidere, atunce vor fi toţi slobozi de 
certarea uciderei, numal ce să vor certa după 
voia giudeţulul şi nu să va certa nice unul cu 
„morte, aşijdere dâre avea căt de multe rane 
cel ucis macar dâre fi atătea de multe precăt 
Omen! vor fi într'aceia casă şi să nu ştie nime 
cine să i le fie făcut acelui ucis, atunce toţi 
vor fi slobozi de morte numai ce să vor certa, 
după voia, giudeţului. - 
„Se Cănd să va prileji să albă price nişte 6- 
meni şi vor sări toţi cu armele asupra. unuia 
și] vor omoră cu multe rane, iară să nu fie 
nice aice lucrul de faţă 6re cine l-au rănit şi 
cine nu l-au, atunce toți să vor certa după 

„Yoia giudeţului, iară de să va cunâşte carii 
l-au rănit şi carii nu l-au, atunce ucigătoril 
să vor omoră iară ceia, lați ce le-au fost agiu- 
toriu să vor certa după voia giudețului, iară 
de nu'l vor fi agiutat ce numai fiind acole de 
faţă vor fi sărit şi el cu arme atunce aceştiea 

_nu să vor certa. ” | 
"2. Nişte 6meni mulţi vor ucide pre vre u- 

nul cu rane de morte carele una dentrănse |. 
Singură putea să'l omâră, iară să nu să potă 
adevăra la giudeţ carele l-au omorăt, atunce 
pentru căce sămi mulţi nu să va omoră nice 
unul iară să vor certa după voia piudeţului. 

n, Cănd vor ucide mulți pre unul cu rane 
nu de morte, care lucru una dentr'acele nu 

„Yare fi putut omoră ce tâte împreună l-au o- 
morăi, şi giudeţul nu ştie careie'! va fi făcut 
rana cea de morte, numal ce să adevereşte 
lucrul cum l-au ucis toţi înpreună, atunce 
pentru mulţimea să vor certa toţi după voia 
giudeţulul. ! 

£, Cel ucis de mulţi de va avea şi rane 
multe şi dentr'aceste unele sămt de morte al- 
tele nu sămt de mârte iară să nu pâtă giude- 
ţul să adevereze cine i-au făcut rana cea de 
morte și cine i-au făcut cele-l-alte ce nu's de 
morte, atunce pentru mulţimea toți să vor 
certa după voia giudeţulul. iară de va cunâşte 
giudețul pre ceia ce au făcut ranele cele 'de 
mârte, îl va, certa ca pre nişte ucigători, iară 

„ceia ce n'au făcut 'rane de morte va certa! 
giudeţul după cumu'! va fi voia lui. 
„i. Mat marele ce va fi cap între multe soții 

şi de va fi făcut rană de morte celui ucis și 
ceia-l-aHţi soţiele șă'] fie vatamat cu rane nu   
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de mârte, atunce cel ma! mare să va certa ca 
un ucigătoriu cu morte iară ceia-l-alți după 
voia. giudețului şi după: rane ce vor fi făcut 
fie carele, însă şi atunce să cade să forte cer- 
ceteze igiudețul pre mănuntul în ce parte de 
trup au rănit fie'și carele de dănşi, pentru 
căce macar de n'are fi făcut toţi rane de morte 
alegănd fără de cel mar mare, iară drepta- 
ceia mal mult să va certa cela ce va fi lovit 
în piept de căt cela ce va fi lovit întrun d6-. 
get, şi mal. mult să va certa cela ce au făcut 
rană de i-au scos sufletul de căt ceia-l-alți, 
dece ori căţi vor fi făcuţi rane de morte toţi 
să vor omoră, iară cel lalţi să să cârte după 
voia giudețului. 2 - 

al. Cănd să va ucide neştine de mulţi şi 
giudețul nu va şti carele dentr'acel mulţi l-au 
ucis, atunce toți să vor cesta cu bani sau” 

vor sc6te den moșie sau la ocnă. as 
vi. Pâte giudeţul să muncâscă pre cela 

sau pre ceia ce vor avea niscare s&mne ca 
acelea cum să fie ucis aceia pre cel mort, ma- 
car dere fi smomit şi pre. alţii pre mulţi în- 
twaceastă ucidere, aşijdere _de va arunca: 
neştine vre o piatră den vre o casă unde vor 
fi 6ment mulţi şi va ucide pre cine-va, nui 
va munci pre toţi giudeţul nice! va putea săi 
muncâscă pentru să ştie carele iaste- dentru 
toți cela ce au aruncat piatra. iară de va fi - 
care cum-va dentru aceşti mulţi de să vor . 
găsi vre unil cari! să. albă niscare semne cum - 
aceștia să fi aruncat piatra, acela sau aceștica 
numal ce va munci giudeţul să spue cum 
va fi cu adevărat. i 

Pentru a opta pricină 
za, ce micșurează giudețul certarea. ga, une 

a. A opta pricină carea îndeamă giudeţul 
să înmicşureze certarea celui vinovat la gre- 
şala ce au făcut, iaste ascultarea carea va 
face neștine pre Domnul ţărăi sau pre stăpănul 
carele"! va sluji, şi cum zice cartea cea veche 
la viorii zacon, zi (17) capete, cela ce nu să 
va pleca, ce să zice ce nu va asculta de 'giu- 
deţul ce-au ales D-zeu, cu morte voiu, să 
moră, macar că acest cuvănt a scripturel cei 
vechi zice aşa, iară să înţelege pentru învă- 
țătura giudeţului celuea ce giudecă pre lege și. 
pre d-zeeştile pravile şi pre pravilele celea ce 
sămt după fire, pentru căce carele nu să va 
pleca sub tăriea învățăturer lâgel şi giudețului 
nu să va certa cu morte pre direptate și după 
pravilă. . i pf 
: Ye Cadesă să asculte şi să să plece boiari- 
nului şi mal marelui nărodului încă cănd va, 
da învăţătură spre lucrurile carele vor fi măr- 
turtsite de pravilole cele înpărăteşti sau de o- 
bicâiele loculul sau de singură firea omenea- 
scă, care lucru să înţeleage cănd va înbla ne- 
ştine pre aceia. ascultare puţină vătămare
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va face spre de'aprâpele său, iară de vreme 
ce cu acâstă ascultare ce va face neştine spre 
mal marele-său, ce să zice spre domnu-său, 
înblănd de tâte pre voea lui, va greşi şi va 
vatama forte mult pre de aprâpele: fie'şi cui, 
atunce nu să cade ascultătorul să ferească a- 
ceastă ascultare. 

g. Cela ce va ucide pre cineva fiind trimis 
de boiarinul săborului, ce să zice de cel mai 
mare a gloatelor, pote şuvăi să nu să 'certe 
după cum “scrie pravila. care lucru să înțe- 
lege întracesta chip. căndu'l va trimite cel 
mai mare, îl va îngrozi de'l va, zice că de nu 
va omoră el pre acela giudețul va omorâ pre 
dăns, şi mal vrătos ma! marele gloatelor va 
fi deprins a omorâ -pre unii ca. aceia ce nul 
vor asculta, iară de vreme ce nu'l va îngrozi 
mol marele glotelor şi să nul zică aşa că de 
nu'l va omorâ va muri cl în locul lui şi încă 
cănd nu va fi învaţat a omorâ pre ceia ce nul 

„ascultă, atunce cela ce va face: uciderea nu 
va putea şuvăi să zică că l-au mănat mal 
marele său, ce să va certa după cum serie 
pravila. 
“4, Rugămintea domnilor iaste ca şi cum 
are îngrozi pre neştine. e 

6. Oră care muiare de frică şi de silă cel 
va face domnul să va pleca şi va face pre 
voia lui, aceia nu să va certa nice cum. 

s. Un giudecătoriu de ]a un trăg, ce să 
zice un diregătoriu, nu iaste dator să asculte 
pre domnul ţără! să muncească sau să spăn- 
zure pre neştine cunoscănd el că nu'i vino- 
vat şi iaste lucrul cu asupreală “aceia muncă 
sau aceia-morte, ce mal bine” iaste lul săși 
lase scaunul cel de giudeţ ce ţine, de căt să 
să plece învăţăturei domnu-său cea cu asu- 
preală, iară de nu să îndură să facă părăsire 

„ scaunului său trebue să scrie să dea ştire dom- 
nu-său. de aceia tocmeală ce i-au poruncit 
cum iaste lucru cu napaste şi să socotească 
să mal cercetâze şi după acâsta să aştepte 
respuns, iară giudeţul de va respunde şi al 
doilea rănd şi de va zice de nu ver asculta 
in şti! sau să face cumuţ dau învăţătură să 
numai corel alt lucru sau altă vină, sau de va 
zice şintracest chip cetitam scrisorea ce ne 
al trimes şi am înțeles de totiară drept aceia 
să facă cum am dat învăţătură într'alt chip 

"să nu fie, atunc: de va asculta de învăţătura 
mal marelui său va putea şuvăi şi nu să va 
certa după pravile pentru greşala ce va fi fă- 
cut pentru ascultare, : : . 

ze Cănd va zice giudeţul cutare lucru l-am 
făcut pentru că mi-au dat învăţătură domnu 
micu carele iaste mat mare pre o ţară nu! 
vom crâde acest cuvănt, numai trebue să a- 
rate acea învăţătură a celui domn, au cu mar- 
turI au cu scrisor& de măna. D-lui ţărăr. 
„ne Un giudeţ ce va isprăvi şi va svrăşi 16- 

gea altui giudeţ alţii eparhii, nu să va, certa, 
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nice iaste dator acesta să cerceteze tocmala 
aceia direptă” au cu asupreală, alegănd de să 
va pune” în protivă cei vinovat de va zice 
cum această lâge nui bună de nemică de 
vreme ce s'au făcut de un giudeţ străin şi 
cum nui s'au căzut să legiuiască el greșală 
ca acâsta, cumu sare zice starostea de Ca- 
menița n'au putut prinde pre un vinovat la - 
mănule lui, au făcut lege să fie izgonit den 
tâte cetăţile căte sămt sub oblastiea Kraiu- 
lul Leşesc şi” aşa au isprăvit cum de va în- 
căpea. în mănule vre unui scaun crăesc ca 
să albă al tăia capul şi aşa au dat ştire pre 
la, tote cetăţile ţără! Leşeşti, iară vinovatul 
s'au prilejit de sau prins la măna starostel 
de Liov, dece avănd starostea la măna lui is- 
prava celuia staroste. de Cameniţă cum ori 
unde'l vor prinde să'! tae capul acmu pote 
într'acela, ceas fără nice de o certare ce pre - 
giudeţul-celuea să”! tae capul, iară de va fi 
giudeţul acestuia strămb acesta ce i-au tăiat 
capul nu să va certa nice cum, alegănd cănd 
va, zice vinovatul acelul staroste de Liov ce 
treabă are starostea de Cameniţă cu mine 
sau ce puternicu'l asupra mea să'mi tae ca- 
pul, de vrâ&me ce eu nu sămt leah ce sămt 
frănc şi omul cela ce l-am ucisiaste den ţara 
frănciască, şi l-am ucis la Franţa, dece ce 
treabă are starostea, de Camaniţă cu greşalele 
ce să fac în ţera francească, deco atunce acel 
staroste îl va ţinea la. închisâre şi va serie la 
craiul Leşesc ce vor putea al6ge pentru acest 
lucru şi după cum va veni respuns de acolo 
aşa va ocrămi. E - 

f. Patriarhul de va scrie la vre un posluş- 
nic al său şi dei va zice să facă cutare lucru, 
iară de nu ver face de greu te aforisesc, şi a- 
cest lucru ce'i zici să facă iaste cu napaste şi 
cu asupreală, atunce acest posiuşnic nu iaste 
datoriu să'l asculte pre Patriarhul nice afo- 
risenia, lui iară să cade să'1 dea ştire cu scri- 
sore cum iaste napaste şi să face asupreală 
pre învăţătura. ce i au dat şi dupaceia să aş- 
tepte răspuns. - -. 

i, Giudeţul cel mirenese să cade să ispră- 
vească şi să săvărşască o lege ce va fi legiuit 
giudeţul bes&ricel de'i va părea că au legiuit 
dirept, însă pote şi acesta giudeț mirenesc. 
să cerceteze tocmala cu mărturii să-potă 
cundşte legea ce-au lesiuit pote fi de să”! facă 
sfărşit ce să zice certare au cu mârto, au în- 
tralt chip, alegănd numai de va fi tocmala 
pentru erâse, pentru că atunce giudeţul -cel 
mirenesc nu ma! cercetează nemica ce a- 
tunce şi ori ce fial de eretic îl vor da de la 
giudețul bescricel îl va omoră fără de nemi- 
că altă îngăduinţa şi fără nice de o între- 
bare cum au fost tocmala. | ” 
„ai, Oamenii cei domnești, ce să zice arma- 

şi şi armăşei şi alţi ca dănşi, cănd vor munci 
cănd vor spănzura sau vor tăia capul cuiva,
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şi altă ce vor face cu învățătura domnului ţă- 
-Tăl, dâre fi.învăţătura domnului la aratare 
să vază toţi că iaste cu asupreală şi cu mare 
năpaste, acestiea, nice dânădră nu să vor certa 
nice cum nice drept un lucru. : 

vi,. Plugarii și alţi lucrători de vor ara în 
pămănt străin sau de vor culege în vie cu în- 
vățătura cuivacăndle va fizis că iaste a lul nu 
să vorcerta nice cum, alegănd atunce cănd vor 
ști lucrătoril că nu iaste aceluia ce i-au pus 
să lucreze acolea, acel pămănt sau alt ce va 
fi, sau alegănad. cănd i-are pune să seacere 
încă fiind crud sau să străngă alte poame în- 
tracesta chip, sau cănd le-arezice să mute vre 
un hotar den locul său, sau unde! vor pune 
să lucră&ze şi"i vor socoti Gmeni cu arme, sau 
când le vor zico să lucreze n6ptea, ce să zice 
să fure, pentru -căce că atunce deapururea să 
vor certa şi nu vor putea şuvăi. - 

gi, Feciorul ce va face vre-o greşală pre 
învăţătura tătăne-său sau a măne-sa, sau mu- 
iarea pre învățătura bărbatului său, sau robul 
pre învățătura domnu-său, nu să vor certa 
nice cum de va fi preșala micşâră, iară de va 
fi greşala mare atunce să vor certa, însă nu 
deplin cum .serie pravila, ce după voia giu- 
dețului. ” , - , 

Pentru a noa pricină 

ce înmicşurează giudețul certarea celui 
za. ” vinovat. gla. nf. 

a. Anoa pricină, pentru carea să îndeamnă 
giudețul să may micşureze certarea celui vi- 
novat de cum ceartă pravilele, iaste nepu- 
tința şi slăbiciunea firei, pentru care mal pu- 
țin să vor certa muiarile de căt barbaţii la 
greșâle ce vor face. . , 

v, Muiarea să va certa mal puţin de căt 
bărbatul cănd în casa el să vor face bani răi 
calpuzani, sau cănd va cumpara ceva vre un 
lucru eftin pentru săl vănză mal scump, sau 
cănd va sparge carte domnească și încă şi de 
să va mesteca în tocmala ereticilor, sau la 
giurămănt minciunos, iară cănd "va greși la. 
jucruri ce să fac înprotiva D-zeeştei pravile 
şi a pravilet fire! omenești atunce nu să va 
certa muiarea mal puţin ce tocma ca şi bar- 
batul. . - IN 

ge Țăranul cel gros pote şuvăi să nu să 
cârte ales cănd va fi mărturie cuiva şi de va 
grăi cuvinte fără de ispravă şi fără cale de 
să va cunâşte lucrul: că grăiaşte de prostimia 
luj, iară de va grăi de învăţătura lul cea rea 
atunce să va certa tocmal ca şi alalţi, aşiș- 
dere şi la alte la tote greşâlele ceva. face ță- 
ranul cel gros de va face de grosimea lul inal 

puțin să va; certa iară de va face den răuta- 
tea şi fealul lui cel rău atunce să va certa 

„ tocmai ca şi alalţi şi acesta iaste în puterea 
giudețulur să!] giudece de va fi de grosimea.   
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ul sau de nu va fi, alegănd de va fi greşala 
spre D-zetsca pravilă sau spre pravila cea de 
fire, căce că atunce grosimea lut nemică nu 
va folosi nice va şuvăi să scape de certare. 

» “Pentru a z6cea pricină 

za. ce îumicgurează certarea. sla, x. 

a. A zecea pricină care îndeamnă pre giudeţ 
să mal micşureze certarea vinovatului iaste 
somnul, de vr&me ce mulţi s'au găsit de au 
făcut multe şi minunate lucrurl în somn şi 
dacă să deștepta nu ţinea minte nemică ce au 
făcut, cum au fost o dată unul de-au fost dor- 
mind la beserica lui st. Venedict la ţara făn- 
cescă şi au fost eşit'den bescrică adormit de 
ai umblat dod inile ae loc şi acolea au găsit - 
pre un copil şi l-au ucis de au murit ne a- 
vănd nice un lucru cu dăns nice l-au ştiut 
nice l-au cunoscut şi iară'şi aşa adormit s'au 
întors și s'au dus de-au întrat în besârică iară 
demineaţa n'au ştiut nemică eşit-au afară au 
nu au eșit; altă dată iarăşi au fost întrun o- 
raș ce Sau chemat Pizan unul de aceia ca-. 
rele de multe ori eşia nâptea den casă'și cu 
arme şi încungiura trăgul tot căntănd şi ea- 
ră'şI dormind să întorcea de vinea, acasă şi 
nu să ma! deştepta, şi de multe or! prieatenil 
lu! daca'l găsea înblănd pre drum îl deştepta 
şi”l întorcea deşteptat la casa lut den carea 
eşisă dormind ; sau cum au fost o muiare ca- 
rea să scula nâptea de'şI frămănta pănea şi o 
punea de o învălea şi o găta de tot numal să 
o bage în cuptor şi eară'și adormită să ducea 
de să culca în patu'şi și dimineaţa nu ştiea 
cine i-au tocmit aşa pănea şi aşa deapuru- 
rea”! părea că'! fac aceasta vecinele e! drept 
să rădă cu dănsa; şi alţi mulți sau aflat ca 
aceştiea, dece penlraceia sau făcut aciaste 
pravile. i i 

_x, Acest fâl de 6meni dormind în somn de. 
vor hate sau vor răni sau vor ucide pre ci- 
neva nu să vor certa după pravilă, ce după 
voia giudețului, de. vreme ce şi somnul să a- 
st&mănă cu mârtea, iară denafară de aceasta 
să cade să atbă giudeţul milă la greşâlele ce 
sămt den fire. ÎN 

g. Un om cu fămeia sa dormind întrun _ 
aşternut vor înpresura'şi pruncul între sine 
şi'l vor omoră, acesta lucru nu să va chema 
cau făcut ci den mintea lor cea rea, ce le-au 
fost greşala, de vreme ce şi giudețul deapu- 
rurea. crede cum părinţii mal bine'şi socotesc 
feciori! de căt singuri pre sine, sau malca nu 
să va chema să'şi-potă uita pre fiu-său fiin- 
du'1 den manuntaele ei, drept aceia nu să vor 
certa după pravilă ca nişte ucigători, iară 
pentru nesocotinţa. lor să vor certa după voia. 
giudeţului. Ma 

d. Cela'ce va greşi dormind să va certa 

d .



după pravilă, însă cănd să va face că dârme 
iară, el cu adevărat va fi deşteplat. 

e; Câla ce va greşi dormind şi dacă să va 
deştepta nu să va căi ce au făcut, ce încă va 
zice hine am făcut de am făcut aşa în somn, 
acesta să va certa după pravilă şi nu va pu- 
tea să şuvăiască. Ă 

8, Cănd va dormi neştine, şi de va mârge 
să facă vre o răutate sau de va vatama pre 
cineva, pâte celalalt să”! ucigă pentru să scape 
denaintea lui cu' viaţă şi nu să'va certa, care 
lucru să înțelâge cănd nu va putea întralt 
chip să scape den mănule lui ce numai cel 
caută să ucigă. : 

--Pentrua un-spră-zâcea. pricină .. 

za, ce ra mieșura giudețul cevtarea. la. Xa. 

a. A un spră-zecea pricină ce ma! înmic- 
şurează giudeţul certarea, celui vinovat, iaste 

„dragostea, de vr&me ce dragostea să asamănă 
cu beţiea aşijderea şi cu nebuniea şi mal vră- 
tos iaste şi ma! rea chinuire de căt acelea de 
căt t6le, drept aceia s'au făcut această pra- 
vilă. . 
„Y, Cela ce face vre o greşală fiind îndem- 

nat de dragoste, mai puţin să va certa de 
cum spune pravila.. ., : » 

pg. Cola ce va fi biruit de dragoste şi de va 
tămpina vreo fată mărgănd pre drum şi O 
va săruta nu să va certa nice cum, cum au 
făcut un muncitor de-la Athina ce l-au che- 
mat o Pisistratos, carele au zis muerii'şI căn- |. 

"dul îndemna, să nu fie întwalt chip ce să o- 
mâră pre cela ce au sărutat pre o fată feci6ră 
a lor mărgănd pre drum, zicăndu'! acest cu- 
vănt, cum de vreme ce pre ceia ce ne iubesc 

“ şi ne sărută tu zici să! omorăm, dară încă ce 
„învăţătură ver da să facem celora ce ne vor 
ură şi ne vor fi cu vrăjmăşie. N 

- d, Ori care muiare pentru. multă dragoste 
ce va avea călră ibovnicul el va primi în 
casa el furtuşagul ce va fi el furat, mal pu- 
in să va certa de cum iaste scris la pra- 
vilă. 

e. Dragostea şuvăiaşte. precurvia şi. răpi- 
tul fiatei şi alte greșâle ca acestea, ce să zice 
cănd are pune scări la ferestri să să sue să 
între la ibovnică'și, şi alte ca acestea. 

"! Pentru a doa-spră-zâcea pricină 

ce înmicțurează giudeţul cer- 
teren. la, xy, 

n, A doa-spră-zecea pricină ce îndeamnă 
pre giudeț să înmicşureze certarea celui vino- 
vat de cum scriu pravilele, iaste ruda cea a- 
leasă, ce să zice Boeriea, de vrâme ce nice cel 
de rudă bună nice boiaril nice feciorii lor să 
vor certa cu caterga sau cu ocna, ce pentru 

Zăe 

_acâsta să vor goni den moşiea sa: cătă-va 

PRAVILA VASILE LUPU 

  

vr&me iară nu să nice spănzură în furcă ca a- 

lalţă făcători răl. nice să înțapă,.ce drept a- 

câstea drept tote li să tae capetele, nice pre 
uliţă pren trăg nu șă pârtă unil ca aceştia.: 

v, Cănd ceartă giudeţul sau pravila pre 
cineva, cu bani, tocma să ceartă Boiarinul ca 
şi cel sărac. : 

g. Certarea cea trupască ce dă pravila pen- 

N 

tru greşale dâre fi căt de micşoră aceia cer-. 
tare dacă să va da vre unul boiarin să chiamă 
prea mare de căt cănd s'are da fie.cul de cei 
mal mici, şi iară'şI vine lucrul unul drept âit 
căt are fi de mică certarea ce va fi cu bani la 
vre un om de cești mal nici şi proşti la aceș- 
tisa iaste mat mare de căt s'are da la un boia- 
rin, drept aceia prâvila, schimbă certarea cea 
trupească cu bani cănd. iaste vre un boiarin 
şi] ceartă cu certare de bani, iară: de iaste 
vre un om de gios și micşor şi sarac să va 
certa cu certare trupască. . - 

d. La greşale ca acdlea ce sămt la pravilă 
may mari să dau boiarilor de căt saracilor și 
mal mult să vor certa: boiaril de căt cel mal 
mic şi mal saraci, cum s'are zice de să v- a- 
fla vre un boiarin hiclean unul domn şi hain 
țărăi şi de s'are arata întracesta chip şi u- 
nul di cel mat mici, mal mult s'are certa cel 
mal mare boiarin de. căt cel mat mic şi om 
mal de gios, aşijdere şi omul cel mar de gios 
de'l vor prinde la războl viu îl vor tăia capul 
iar de vor prinde vre un boiarin îl vor spăn- 
zura. 

e. Greşalele ce fac ruşine boiaril boiarilor 
“mai mult să ceartă boiarii de căt cel mal mici 
şi Gmeni mal de gios, cum sare zice la gre- 
şala hotriel să va certa mai mult: boiarinul 
de căt cel mat micşor.: A 
Se Da greşalele ce învaţă pravila furcă, cu- 

mul hainiea şi vicleşugul cănd hicleneşte pre 
domnu-său, să va. spănzura şi boiarinul ca 
şi cel mai prost, iară furcile boiarinului să. 
fac mal înalte de căt acelui mal mic. 

Ze Cărid va mărturisi neştine minciuni sau 
va fi eretic și cănd nu va asculta de domnu- 
său şi la lucrul ce'] vor sudui pre înpaatul 
sau pre domnul locului, întrun chip să vor 
certa, şi boiaril şi cel ma! proşti. 

n. Cela ce va face o greşală nădăjduind că 
nu să va certa pentru căce iaste hoiarin, şi 
de va fi scos cuvănt să fie înţeles cineva cum 
să fie zis acest cuvănt şi cum să fie făcut a- 
ceastă greşală cu acesta gănd, atunge boiari- 
nul să va, certa d6 toma cu.cel mal săraci. 

£., Căna să va cădea unul boiarin, pentru 
greşala ce-au făcut să'l “trimiţă la ocnă sau 

să'] bală pren trăg sau altă certare să paţă, 
iară giudeţul ca pre un . boiarin va certa! cu 
bani, aceasta să face odată sau de do6 ori, 
iară a treia, 6ră de'l-vor_ ma! prinde pre bo- 
iarin făcănd iarăși acea greşală atunce să va 
certa tocma ca şi cel mic şi om 'mal prost.
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„1. La certările câlea ce dă pravilă după 
voia giudețului la, acelea pâte giudețul să may 

„ împuţineze certarea boiarinului, iară la celea 
certări ce de față învaţă legea şi pravila cer. 

„tarea, cum va fi, nu pâte giudeţul să certe ma! 
pulin pre boiarin de, căt pre cel mat mic şi 
„mai de gios om. 

„ale Pentru prâcurvie tocma să ceartă boia- 
„rinul ca şi cel mai mic, . 

Pentru a trei-spre-zâcea. pricină | 

zas ce micșuresză giudețul certarea la, Xe 

a, Guideţul, să îndeamnă să mal micşureze 
„ certarea celui vinovat pentru iscusirea şi dos- 

” tolniciea lu, cumu Sare zice de vr&me ce ne- 
-ştine va şti vre un meşterşug ca acela frumos 
Şi scump şi atăt să!'l ştie de bine căt să nu să 
afle altul asemenea lui, atunce acesta de va 
face vre o greşală, mal puţin să va certa; cum 
au fost odată un sineţariu bun carele pentru | 
uciderea ce făcuse nu l-an omorăt,ce l-au is- 
gonit den locul lul şi den moşiea lui, și ea- 
ră'şI la vreme de 6ste l-au adus, acâsta să face 
cănd să va arata meșterşugul lu! de față de 
vor vedia toți cârele va fi tuturor de treabă 
şi greşala lui trebue să nu fie hainit cumva 
moșa sa sau să fie fost tălhar de drum pen- 
tru căce atunce nice un imeşterşug nul va 
folosi. 
v. Cănd va fi făcut neştine un bine mare 
locului aceluia unde locuiaşte care bine să să 
pomenească deapururea, dup'aceia de să va 
“prileji să facă vr'o greşală, “atunce, giudeţul 
pentru acel.hine ce să pomeneşte va certa!l 
mal puţin de cum să cade, alegănd cănd va fi 
acel bine ce au făcut locului lucru puţin iară 
greşala lut va, fii mare atunce acel bine ce-au 
făcut nuY va fi drept nemică. . - 

y. Binele ce vă face neştine locului şi Mo-. 
şiel lul, au el, au moşii lut, îl va folosi ca să 
să certe mal puţin sau să nu şi să cârte nice 
cum la greşala ce va fi făcut, şi aceasta. pâte 
fi cănd va îi trecut vreme multă de cănd va 
fi făcut acel bine pănă cănd au făcut greşala, 
pentru căce de să va face acel bine în vremea 
ce să va face și greşala atunce acel bine nu! 
va folosi nemica ca şi cănd nu ş'are fi fost 
dere fi căt de mare, ce să chiamă că va mal 
micșura 6re ce, cumu s'are zice fură ore cine 
de la un boiarin un secriaş cu bani şi găseşte 
acolo în lăuntru nişte cărți hiclene “carele 
scriea la nişte vrăşmaşi să vie cu Oste să ia a- 
cel loc. și dacă le-au găsit le-au aratat dom- 
nului acelui loc, și s'au păzit de-au ocrămit 
cum au ştiut acel lucru: acesta cu adevărat” 
mare bine au făcut acelui loc, iară nu l-au 
făcut cu svat bun şi cu gănd bun cum să cade 
să să; facă binele, ce i-au venit acesta bine 
mare den furtușagul lu! şi drept aceia ca un 
fur să. va certa, iară mal mari! acelul loc vor 
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face milostenie feciorilor luy şi pre dăns încă! 
vor certa mal ioşor re ce puţin lucru pentru 
acel bine cei. Sau nemerit... : - 

Pentru a patr: -spre -zâce pricină 

zae ce micșuriază g giudețul certarea Şla, XA, - 

a. Schimbăndu' ŞI neştine firea şi. viața cea 
rea ce-au fost. avănd şi plecăndu-se către 
D-zeu, îndeamnă pre giudeţ de"! ma! micşu- 
rează certarea de cum spune pravila pentru 
greşala ce-au făcut, drept . aceia s'au făcut a 
câstă pravilă, 

v, Jidovul de va face o greşală şidup aceia va, 
veni spre credință creştinească şi să va bo- 
teza sau nu să va, certa nice cum sau să va, 
certa mal puţin pentru aceia greşală de cum 
învaţă pravila, şi acest lucru stă cu țotul în 
voia giudeţului să'] cârte sau să nul cârte ver” 
mult ver puţin. . 

-ş. Jidovul ce s'au botezat de va fi luat ce- 
va ŞI. căt de puţin certare pentru greşala ce au 
greşit încă mainte de botez, atunce giudețul 
nice într'un chip nu va putea să! certe cun 
spune pravila. . 

d. Jidovul dacă să va boteza. dâre fi făcut 
căte, păcate și scrănăvii, pentru darul botezu- 
lui tote să vor curăţi şi va rămănea cum are 
fi născut adod 6ră, atunce pâte să fie şi preot 
fără nice de o sminteală. .- 

e. Toate aceastea vor fi cănd să va face ȘI 
creştinul călugăr. . 

Pentru a cincia-spre- zece pricină A 

la, xe, - Za. ce ieșiri cază certarea, 

a Giudeţul să îndâmină a mâl micşura cer- 
tarea celul vinovat de cum spune pravila cănd 
cel vinovat iaste surd sau mut, de vreme ce 
unul de aceştia iaste ca şi un prunc micşor 
şi ca unul de cel fără minte nebun. 

v. Surdul şi mutul căndu'! va fi mintea î în- 
treagă şi deplin şi va putia cu măhăitul să a- 
rate “fieşte căruia fir€şi, şi vrearaş, atunce să... 
va certa toema.- ca şi alalți; alți dascali zice 
cum mutul să să certe mal puţin pentru căce 
mărturia ce face inutul cu măhăitul pâte-să 
fie şi cu greşală, alegănd acest mut şi surd 
de va şii serie şi să “citească pentru căce că 
atunce giudeţul îl va întreba cu scrisore şi el 
va răspunde iară cu scris6re, și atunce pote 
să'l şi muncească pentru să spue ș şi să'l cârte 
după pravilă | 

Pentru a şâsia-spre- zâce pricină 7 

- la, Xe Za „ce înmicșuuri vază cer tar ca. 

a; Cănd va pără tatăl pre fiu-său cel tru-   pesc la. giudeţ pentru vre o greșală ce va fi 
făcut, atunce i să va face milă giudețului și” 

x 

7 

7
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va inieşua certarea ce i s'are cădea după gre- 

şala lui cum serie pravila, . - , 

“ %. Feciorul ce are fi fugit şi i sare fi făcut 

legea după vina lui, unde vor găsi acolea 

să facă morte, iară, tată-seu del va prinde 

şi să'l dea giudețului, giudețul va mal mic- 

„sura certarea lui, ce să zice nu'l va omoră 

cel va certa întralt chip. . 

"- g, De va fi feciorul fugit pentru căce'va 

fi greșit înprotiva, înpărăţiei sau a doinniel şi |. 

au făcut pagubă ca aceia țărăl, pre acesta dei 

va prinde tată-său şi del va trimete la, giu- 

deţ atunce mai puţin să va. certa de la giudeţ 

de căt de l-are prinde omul domnesc. , 

d. De vrâme ce şâre prinde neștine fecio- 

„rul şi Pare duce de l'are da pre mâna giude- 

țului, nu căce doră îaste om bun, ce pentru 

cace să tâme să nu! cumva prinză Omenii cel 

“domneşti, atunce încă să va certa mai puţin 

de cun să cade şi de cum învaţă pravilele 

- pentru acea greşală. , d 

e. Acela ce'şi va da. feciorul lui pre măna 

giudeţului ca pre un vinovat, dere fi tată-său 

şi jidov tot mai puţin să va certa. .. 

*s, Aşijdere şi feciorul de va da pre tată- 

său la giudeţ ca preun vinovat ca să să certe 

după greşală, atunce mal puţin să va. certa, 

“z, Înma deşi va da feciorul sau fata la 

giudeţ ca pre nişte vinovaţi, mal, puţin. va 

certa'T giudeţul, iară nu' va slobozi de tot.. 

n, Aceastea tâte ce-am zis pentru darea 

tată-lur pre fecior şi feciorul pre tată-său 

iaste adevărată și neclătită după pravilele în- 

părăteşti şi după cum scriu toți dascali! toc- 

mindu-se toţi întrun 'cuvănt fără nice de o 

price şi carele au fost și mal prost şi mai mic 

nomică nu s'au pus în protiva acestora: nice 

unele de căte am zis, iară drept aceia acestă 

dare de tată pre fecior sau. fecior pre tată 

nu s'au prilejit nice dănăcră să fie acest lu- 

cru să dea tată pre fecior şi fecior pre tată 

pănă la vremea unul dascal mare şi tocmito- 

riu de pravile, numele lui cra: Farinascu ca- 

rele au străns tote pravilele cele înpărăteşti 
şi încă să ispiti şi să nevoi cu' învăţătură ca 

aceia. să cun6scă care pravile şi obicte să so- 

cotesc la oblastiele creştineşti în t6tă lumea, 

acest dascal au fost după Hristos afen (1989) 

de al şi pănă întracestă vreme nu s'au prile- 
jit nice dănădră vină şi faptă ca acesta să să 
legiuiască la giudeţ, ce să zice tatăl să'şi dea 
feciorul ca pre un vinovat la giudeţ, numa! la 
Polonia sub oblastiea Papei de Răm ce-au dat 
aşa un tată pre fecioru'și, care fecior au fost 
izgonit den moşiea lui pentru căce cra greşit 
-înpărăției, iară aicia nu să ţinu în samă pra- 
vila cea, de milostivire pentru să cârte mal 
puţin pre fecior pentru ce l-au dat tată-său, 
ce cumplit după pravile Pau certat, pentru 
căce greşala era sudalmă pre înpărăție, şi 
giudtțele la greșâle ca aceste nu deşchid pra- 
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vila, cea de milostivire ce numai pravila cea 

de certare cumplită pentru căce să nu cumva. 

ceară inilă nice tatăl nice feciorul de la giu- 

deţe, ce ctim au fost numai odată: s'au pri- 

lejit acest fel de giudeţe.  , - a 

;- Pentru ceia ce hiclenesc. și calcă cinul cel 
îngeresc ce să zice călugăresc, ce să zice ; » 

îs" pentru ceia ceși leapădă călu-"* 
Za găriea. pla. Xze. 

a, Hiclean, şi vrăjmaș cinului. călugăresc 
să chiamă câla ce s'au făcut călugăr şi nu de 
tot, ce numai ce-au fost înbrăcat hainele şi 
dup'aceia va lepada rasele şi să va face ia- 
ră'şI mirean. Pl ! 

v. Câla ce va'eşi den mănâstire fără de 
voia şi ştirea egumenului şi de. să va fi în- 
bracatîn alte haine mirenești şi'și va fi ascuns 
potcapocul şi chemelavha. şi alte ca aceste, 
acesta, să chiamă hiclean şi hain cinului și 
obrazului călugăresc. 
_%. Călugăriţele ce vor eşi din mănăstire, 

şi vor înbla prin lume fără ştirea. vlădicului 
locului aceluea, şi acestea sunt ca şi călu- 
gări. E , , 
„d, Câla ce'şi leapădă .haine călugărești 
Vrănd să şuvăiască să zică că înblă pentru 
învăţătură ca un hiclean să să aforisiască. 

e. Popa şi diaconul de să vor însura-după 
ce le vor muri f&meile sămt ca şi ceia ce lea- 
pădă călugăriea, şi fac prepus cum să fie ere- 
tică, drept aceia trebue să să cercelăze, dece 
de va fi crezănd. cum are putere preutul sau 
diaconul să să însore atunce ca pre un eretic 
să'l cârte, iară de nu va avea acesta gănd să 
va pedepsi numai ca şi cela ce leapădă că- 
lugăriia, şi iarăşi de'şI va lepada muiarea şi 
va, pleca iară'ş la bescrică să'l legiuiască cu 
blăndeţe şi cu milă, care lucru de nu va face 
de bună voia, lui atunce şi cu sila şi fără de 
voia lul va să'l facă besârica şil vor baga în 
temniţă sau ?1 vor închide într'o mănăstire de 
va şedea întru totă viaţa lu. 

3, Călugărul de nu'şi va .purta măntiea în 
chelie'și sau cănd. va. mârge la feredeu sau 
şi'ntr'alt loc ascuns, nu să va. certa, nice să 
va chema ca cela ce leapădă hainele călu- 
găreşti. | | 

z. Cela ce va scâte den mănăstire pre vre 
unul di ciea ce cearcă să să facă călugăr, a- 
celuia capul să i să tae, 

u. Câla ce va îndemna pre altul să l&pede 
rasele, capul să i să tae. . . 

£. Cadesă în t6tă vrâmea să priimască be- 
s6rica pre cela ce va lepada călugăriia, iară 
cu adevărat nice dănădră nu va putea fi egu- 
men, alegănd căndu'! va blagoslovi Patriarhul. 

i, Călugărul sau popa sau diaconul de să 
va îmbraca cu haine mireneşti cănd va mârge 
pe un drum, nu să chiamă că au lepădat că- 
lugăriia, nice să va certa, ”
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al. Călugărul c- va. eşi den mănăstire şi va] 
-lăcui la tară pentru să'și hrănească: părinţii, 
nu să chiamă că să leapădă de călugărie cănd 
nu' va putea hrăni într'alt chip Şi cănd va fi 
cu voia ma! marelui mânăstire. 

vi. Câla ce'şI va lasa .cinul său şi să, va a- 
puca de alt cin mal cu nevoe şi. mal cu grea 
petrecere nu să va chema că hieleneşte ină- 
năstirea şi besârica, cumu sare zice cănd să 
va. face călugărul schimnic „sau săhastru în 
pustii. E 

Pentru e cer -tarec celora. ce.să leapădă de cinul 
în geresc, ce să zice ceși leapădă călugăriea, 

„ Ze "ce certare li să za da. gla, Nu 

a. Câla ce va hicleni cinul şi obrazul călu- 
-găresc, ce să zice va lepada călugăriia, de nu 
va fi avănd asupra lui cetite molitve de călu- 
gărie nu să va aforisi, iară de va fi purtănd 
hainele, ce să zice rasele cu molitve, atunce 
să'l aforisâscă şi de va sta un an întracea a- 
forisenie şi nu să va întârce cătiă mănăstire 
atunce face prepus să fie eretic, drept aceia 
să; să cerceteze și să muncescă. și să] certe 
ca'pre un eretic şi rămăne şi fără cinste şi 
cela cel va strica ceva nu'l va putea pără la 
giudeţ nice i să prinde mărturiea unde -gră- 
“iaşte, ce iară'şi să-aforisâşte şi de va sta cu 
pizmă într'acea aforisenie să'l dea la giudețul 
-cel mirenese să!l certe. . 

v. Cănd să va pocăi cela ce va fi lepadat 
-călugăriea şi de'l va: prmi. vlădicul sau egu- 
menul lul. de va fi avut cinste de la hescrică, 
ce să zice preoţie, nu va putea să să 'mal'a- 
puce de cinstea ceau avut doră numai cu 
voia şi cu blagoslovenia' Patriarhului. ::* 

g. Tâtă averea. celuia, ce-au lepadat călu- 
găriia- va rămănea lă mănăstirea de la care 

“au fugit cănd şau lepadat călugăriea. - * 

„Pr avile” împărăteşti .. 
- peutiu ceia ce îndeainnă. și agiută cuica 
sal stătuese spre 'rău, sau cănd ră tri- 

mite pre altul să facă tre o 
za.: " răutate: gla. 'xf, 

a, Ce folos are ave “neştine cănd svătuia- 
- şte pre alt cine-va, sau'i:agiută, soul trimite 

să facă vre o răutate. . . 
„ Cănd va îndemna, neştine pte 'altut şi 

întărătă del mănie, sau'l dăscălşte. del în-, 
„vaţă să facă-vre o „răutate, acela să chiamă 

-svătuitor răutăţii.: 
g, Agiulă neştine cuiva 'să facă greşală 

-cănd dă ban! sau. Gmeni sau caj,:său arme, 
sau scări să fie de suit, sau alte Jucruri de a- 
ceia treabă pentru să facă greşală cum au so- 

- “cotit, şi mal vrătos agiută când mârge el sin- 
:gur cu 'capul său der. soţie şi singur. cu 'sine 
să facă greşala înpreună cu celalalt. 

d. Multe fealuri de svaturi sămt şi Ja agiu- 

toriu aşijdere; de vrerie ce svatul să face nu-   
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mar cu cuvăntul iară agiutorul să face și cu 
lucrul, drept aceia nu să vor certa înte* un chip i 
svătuitorul cu aglutătoriul. i 
"6, Alta iaste să svătuiască neștine să să 

facă greşala şi alta iaste să trimiţă să facă, 
pentru căce cela câ svătuiaşte socotește folo- 
sul celuia ce! svățuâşte, iară, cela ce trimite. . 
să facă greşală socotește numai folosul său : 
iară nu a celuia ce'l trimite, drept aceia giu- 
deţul nu să cade să socotâscă . cuvintele cănd 
să va face vre o" greșală, penrtu căce cum 
girăiaște cu cuvăntul cela ce svătuiaşte, aşa 
grăiaşte cu cuvăntul şi cela ce îrimncte, iară 
să cade să cerceteze la carele au rămas folo- 
sul şi dobănda ce-au venit de pre acea gre- 
şală pentru să pâtă înțelâge carele iaste ade- 
vărat şi mal întăi vinovat. 

5. Incă ina! iaste un lucru între” svătuitoriu 
şi între trimiţătoriu. pentru' ce cela ce :svătu- : 
&şte nu rămăne dator celuia ce l-au 'svătuit, 
iară cela ce trimite pre: allul să facă greşală 
rămăne dator 'luj, „ce să zice celuia ce'l tri- 
mite. 

„Ze Mat mare lucru iaste să trimiți pre e 'cine- 
va 'să facă grezală de căt să” svătueşti să,, 
facă. ” 

ne Pri cela ce'l vor cleveti : c'au trinnis pre 
altul să facă o greşală iară el de va arata 
cum nu l-au trimis iară numaj ce l-au svătuit 
să facă acest lucru, să fie slobod „de păra ce 
l-au clevetit întăi şi de certare. - 

£. Cela ce va zice cuiva vre unul priiatel 
să ucigă pre vre unul ce le va fi amăndurora 
vrăjmaş, atunce să cade să socotească şi să 
cercelâze giudeţul acest cuvănt ce-au zis, svat 
au fost au învăţătură, au cuvănt de ascultare 
să facă cumu'l va zice şi fără de voia lui ce: 
să zice să'l ucigă, carele” să cunâşte într a- 
cesta, chip de să va afla acesta ce sau îndem- 

“| nat a n&rgc spre. ucidere cum n'au făcut nice 
dănără ucidere şi nice atunce nu are fi fă- 
cut de nu l-are fi îndemnat acela, atunce să - 

_ chiamă că i-au dat învăţătură ce să zice i-au 
| zis pasă să ucizi pre cutare om, el s'au dus 

şi l-au ucis pre cuvăntul acelui om,.iară de 
să va afla cum acesta l-au vrut ucide şi fără 
de zisa. şi îndemnarea aceluia, atunce acel cu- . 
vănt au fost numai de l-au svătuit, iară de 
va fi izvod cum de nu Y-au vrut zice acela sau. 
l-au vrut. ucide sau ba, atunce giudețul crâde 
că l-are fi ucis macar de nu i-are fi zis ne-. 
mică. i - 

1. Al doilea sămn pentru. să! cunscă 'giu-. 
deţul pre cela ce l-au trimis să ucigă pre cela- 
l-alt ore svătuitu'l-au, au zisul-au să margă. 
sa'] ucigă şi fără voia lui, care semn iaste a 
cesta pentru să "cerceteze “giudețul şi să cu-. . 
nâscă pre cel ucis căruia au fost mai mare - 
vrăjmaş, pentru 'căce de va fi fost ucigătoriu-. 
lui atunce. acea îndemnare au fost numal svat, 
iară de va fi fost cel ucis mal mare vrăj-
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maș celuia ce 1 au st ratuit de căt celuia ce l-au 
“ucis atunce ace îndemnare au fost învățătură, 
cum am zis mal sus, ce să zice ascultă cum 
zic şi fă cum te învăţ: pasă del. ucide fără 
voia, ta; eu voi da samă, aciasta să chiamă 

| învăţătură şi pre a acesta învăţătură au mărs 
de l-au ucis. . 
"al, Cănd nu va putea giuăețul să cunoscă 
într'alt chip inal cu adevărat ac& îndemnare 
-svătuire au fost învățătură, atunce va munci 
_pre svătuitorul să spue cu adevărat şi să zică 

7 

svătuitwl-au au înv ățatul-au să, facă acea 

greşală. 

Ce certare vor lua ceia ce srătuesc spre rău 
za. - să facă cineva. -  gla. 0. 

a. Câla ce va svătui pre altul să facă vre o 
greşală, să va certa cu acâia certâre cum să va 
certa şi cela ce va face greșala. _ 

ve. Cine va îndeinna sau va. învăţa sau va 
svătui pre altu! să facă vre un lucru rău şi 
vr'o greșală, să va certa ca, şi cel -vinov at ce 
ri face greşală. . 

„ Cela ce va arată cuiva folosul şi do- 
păsda ce va avea dacă va face vre o greşală, 

-şi de'l va asculta acela şi va face greşala a- 
cesta ce l-au 'svătuit, să chiamă svătuitoriu 
spre, răuiate şi să va certa cum am zis, - 

d, Cela ce va lăuda vre un lucru rău şi cu 
areşală și neștine auzind să va răni la inimă, 
şi nu să va lasa pănă nu'l va face acel lucru 
acesta să chiamă sviainic rău şi să va certa 
cum scrie şi mal sus, 

e. Cănd va vorovi neştine către altul şi va 
spune cum, va să facă o răutate şi cela îl va 

- respunde de'! va zice, hine va fi aşa să faci 
şi să nu zăbăveşii ce să facă acest lucru, a- 
cela! sv ătuiaşte spre rău, să să cârte. ca şi a- 
cela ce va face acea greşală. 

- 5, Cănd'va zice neştine altuia ce va vrea 
să ucigă pe cineva, de ver vrea să'l ucizi, u- 

_cide'!, “acesta nu să chiamă svătuitor rău nice 
să va certa de vreme ce nu i-au zis ucide'l 
ce i-au zis de ver vrea să'l ucizi ucide'], iată 
că nul îndemnă cel lasă în voia sa, 

7, Ceia ce vor fi într'un -gănd cu aceia ce 
vor face o greşală să să cârte toți cu o cer- 
tare şi ceia ce n'au făcut ce pentru căce au 
fost într'una toți, şi aceasta va fi cănd va fi 

- Şi greşala mare, cumu s'are 'zice cănd are hi- 

şală, ver mică, ver mare, 

cleni domniea, sau locul unde lăcuiaşte, sau: 
alt lucru ca: acesta, iară de va fi lucru mal 
puțin greşala nu să va certa cela ce nu face 
ca cela ce face greşală. 

n. Cela ce va qa niscare lucruri: de carele 
vor trebui celuia ce va să facă vre'o greșală 
să va certa toemar ca şi cela ce au făcut gre: 

  

£, Câla ceva svătui să să facă 'Yre' o “pre- 
şală nu va lua numal actia certare ce să va 
da vinov atului, ce încă va plăti şi pagubele 

* 
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tâte ce va păgubi şi va piarde cela ce-au păţit 
rău și aceasta va fi. cănd acele pagube. să vor 
face tot pentru aceia greşală ce s'au făcut cu 
svatul lui. : 
„i Cela ceva svătui pre altul său "va îndemna 
să fure, să va certa-ca un fur, însă cu adevă- 
rat căud n'are fi furat furul fără de svatul şi 
îndemnarea lu! ; iară de să va afla cum acel 
fur au fost învaţat şi de altă dată să fure a- : 
tunce cela ce'l va fi svătuit nu să va certa, 

ai, Câla ce va svătui să să facă furtușag | 
să fie dator acel lucru ce s'au furat să'l dea 
sau să'l plătescă stăpănului a cul au fost ma- 
car de nu .Vare fi furat el ce numal pentru 
căce au svătuit să să facă acel furtuşag ; aice 
să cade giudeţului să socotească 'de'l va fi 
svătuit acel svatnic ce să zice să. fure numat. 
o sută de taleri iară el .va fura do6 sute, şi 
dacă va fi aşa atunce: svatnicul nu -va plăti 
mai mult de aceia sută de taleri stăpănului a: 
cul vor fi fost banil pe câtă samă să va afla 
că l-au svătuit. - 

vi, Cănd va svătui neştine pre altul să 
facă vre o greşală şi el nu va face atunceș 
curund; ce să va lasa de va tiece vrâme multă 
pănă va veni vrâme de va face acel lucru, tot 
între un chip să vor certa svatnicul cu furul. 
„gi, Cuvintele câle de stat mai mult să tlă- 
cuese spre bine de căt spre rău şi aceasta să - 
va face şi să va crâde cănd între svătuitori şi 
"între păgubaş nu va fi fost nice o vrajbă mar: 
denainte vrâme, pentru căce că de vor fi a-- 
vut'mal de mult ande sine: vrajhă atunci cu- . 
vintele câle de svat ma! mult să vor socoti 
spre rău de căt spre bine... - 

di. Câla ce va sfătui să să facă vre o gre- 
şală şi greşala, să .nu să facă atunce svatnicul 
nu să va, certa, şi aceasta va fi cănd greşala 
va fi micşorăĂ ;. iară de va fi. „greşala mare, 
cumu s'are-zice de hicleşug și de' vatamare 
spre ţară sau: spre domnie, atunce svetnicul. 
să va certa tocmai ca şi cănd S'are fi făcut a- 
cel lucru desăvărşit şi "să va certa ca și „cela. 
ce are [i făcut acea. greşală. - 

ei. Câla ce va svătui să să facă vre o. gre: 
şală şi cănd să va căi ce-au făcut şi'și va în- 
i6rce svatul întralt chip, nu să va certa însă; 
nu va putea fi numal cu atăta ce trebuiaşte 
să'l svătuiască alt svat înprotiva celui dentăr 
şi nice atăta, nu âgiunge ce trebue să adee- 
reze acel svaluic cum nu va face acel'om pre: 
Svatul lut cum l-au fost svătuit întăr, iară de 
nu va putea să'l facă.să să” părăsască: decel 
svat ce l-au'svătuit întăi să cade să mărturi= 
sască de faţă, să auză: mulţi. vicleşugul ce au. 
vrut să facă, şi încă. nu va fi destul nice de- 
i-are! zice “forâşte- te de cutâre lucru să nul. 
faca că ver păţI rău, dup'aceia trebue să arate. 
şi omulur celuia, ce va să'l facă rău şi sâ'l pă- 
gubască şi. să! spue anume şi omul şi numele . '   lut să să păzăscă. de. dăns,, „dece dacă va face:
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aceste tâte ce am zis 1nal sus nu să va certa 
svâtnicul macar dere şi face cela-l-alt greşala 
care l-au fost svătuit; iară de va lipsi vre una 
de acestea ce am zis şi să va face şi greşala, a- 
tunce să va certa ca şi cela ce va face greşală. 

si, Câla ce va da învățătură şi va zice nes- 
cul să facă cutare greşală, şi dup'acâi, va zice 

_să nu facă, iară el tot va face, acesta să să 
cârte numat el singur, iară. cela ce l-au fost 
trimis întă! să nu să certe şi la acesta lucru 
nu mal trebuesc alte certărt. po 

zi, Câla:ce va svătui pre altul să să în- 
vrăjbască cu cineva şi acâla să va îndemna 
dentru sine şi va merge să'l ucigă, atunce 
svialtnicul nu să va certa ca un ucigătoriu, ce 
să va certa după cum va fi voia giudeţului. 

ni, Cela ceva svătui pre neştinesă ucigă pre 
Constantin, iară el va ucide pre [6n, atunce 
svetnicul nu să va certa ca un ucigător. 

fi. Cela ce va svătui pre altul să -facă vre, 
„O greşală şi el va face greşala după cum l-au 

„învățat şi de s'are prileji să'l iarte giudeţul 
să nu'l cârte peutru acia greșală, atunce nice 
svatnicul nu să va certa. - - RE 

K. Cela ce va svătui pre: altul să ucigă 
pre neștine, iară el nu'l va numai ucide ce 
încă dentăil va munci. ce să zice îl. va tăia 
nasul sau i va secte ochil sau într'alt chip îl 
va sluţi, dup'aceia'l' va şi omoră, “atunce 
Sviatnicul nu să va certa întrun chip cu vi- 
novatul. de vreme ce vinovatul să cade să să 
certe cu o in6rte cumplită iară sviatnicul nu- 
mal ce'i vor tăia capul. E 

Siamenle cu carile să cundşte vinocatul de 
ea Şi greșit după scatul și agiutorul 
Za, .: ceru fi dat sciatnicul. - glas oa, 

a. Întăy sămn iaste cum vinovatul au vrut 
face acea-preşală şi fără de svatul ce i-au dat, 
cănd va fi îngrozindu!l pre cela ce l-au vătă- 
mat încă irainte de ce-au făcut greşala. - 

ve” Al doile sămn, cum nu iaste făcută gre- 
şala cu svatul nemărut ce singur vinovatul 
"va fi făcut den voia lu! ales cănd va fi fost 
mainte de svat să .fie avut amăndoi vrajbă 
ucigătorul şi cu cel ucis. : : .:- E 

g. Al treile sămn iaste cum l-are fi ucis şi 
fără de svatul nescul cănd va fi gătănd arme 
mainte de svătuit. i e 

d. Al patrule sămn .iaste cănd! mainte de 
svat va zice cătră cineva .eu vol'să ucig pre 
cutarele şi nu pâte fi într'alt chip. 

e. AI cincile sămn iaste cănd va. face gre- 
şala tărziu, trecănă multă vrâme după ce l:au 

- fost Svătuit, pentru că atunce arată cum au 
făcut el greșala iară nu pre îndemnarea 
Sveatnicului ce den-singură voea lui. .- 

Ce certave tor lua ceiu 'ce agiutoresc pre 
Za, altul să facă greșală.*. gla. ov. 

- *a.. Cela ce va da altuia arme; sau cal, .sau 

7i 

bani, pentru să margă să ucigă pre altul, sau 
de va da scări sau fun! pentru să facă vr'un 
furtuşag, să va certa ca un ucigător şi ca un 
fur pentru că să chiamă soţie cu dănşi. 

Ye Și aceşta va fi, cănd va da acâstea a- 
giutorul, ştiind cum le trebuese să facă lucru : 
rău, pentru căce că de va da acele lucruri 
pentru alte tocmele bune şi acela le va trebui 
spre alte lucruri rele atunce sveainicul nu 
să va certa ca cel vinovat, ce mat de multe 
ori crede giudeţul cum acelea cinit s'au dat 
pentru alte trebe iară nu să facă lucruri ca a. - 
cele râle. : n : 

g. Și aceasta să face d&pururea, la tâte 
tocmelele. : Ia 
„de Cela ce'și va zăloji casa sa la om uei- 

gător-pentru să să pue aleş acolo să păzască: 
pre vrajrmaşul său cănd va trece să iasă îna- 
inte'l să'] ucigă, acesta să va certa ca şi un 
ucigător. „3 A | 

e. Câla ce va petrece pri câla, ce va mârge - 
să ucigă pre cineva sau să facă altă răutate, 
şi! va petrence pentru să nu'l învăluiască ci- 
neva mergănd pre calc, să să cârte ca şi cel . 
vinovat, însă cănd să va afla de faţă la acel 
loc unde să va face acea preşală sau cănd va 
fi mărs în dedins drept acesta lucru, pentru 
căce că de'l va petreace ca un priatel şi măr- 
gănd să va prileji întracea greşală nu: să va 
certa, sau de Pare petrece -pentru să facă a- 
cea greșală şi cănd să va fi făcut nu să va fi 
prilejit acolea de față aşijdere nu să va certa. 
că giudeţul mai crede cum să nu'l fie petrecut 
pentru acea greșală iară ma! pre scurt pentru 
prieteşugul de nu vor fi şi alte şâmne ca ac6- 
lea să facă pre g'udeț să crâză cum pentru 
greşală lau petrecut. - 

Ss. Cela ce'va arata casa sau lăcaşul cuiva 
unde să va fi ascuns vrăjmașul cuiva pentru 
să'] ucigă, sau va străjui cănd va' veni vraj- 
maşul lui să'] ucigă, acesta să să cârte tocma. 
ca şi cel vinovat şi aceasta va fi cănd ucigă- 
torul n'are îi ucis de nu ia-re fi aratat acesta, 
casa sau de n'are fi străjuit, pentru căce. că 
de vreme ce şi fără de aciasta are fi făcut a- 
cesta greșala, cela ce i-au aratat casa sau va 
fi străjuit nu-să va certa ca acel ucigător, ce 
mal puţin după voia giudețului, —. 

Ze Câla ce va ţine pre neştine cu cuvinte 
şi” va zăbăvi pentru să vie ma! curănd vrăj-: 
maşul lu! sa'l ucigă, să să certe ca şi ucigă- 
torul, sau căndu'l va zăbăvi cu cuvinte sau, 
cu alte meşterşuguri pănă”! va curvi altul cu * 
muiarea să va certa ca şi un precurvariu, în- 
tracesta chip şi la alte greşale, şi aceasta să 
va face cănd să va afla că l-au zăbăvit cu cu- 
vintele lul îndedins, pentru că de'l va fi ză- - 
băvit cu cuvinte fără nice de o înşelăciune şi 
să va prileji atunce de va. nimeri vrăjmaşul 
asupra lul şi va ucide atunce acela nu să va. N   certa nice cum.
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n, Câla ce va păzi hainele celuia, ce să va 
duce să ucigă pănă va veni, acela să să certe 
ca şi ucigătorul. E . 

f. Cela ce va duce niscare cărți vre unul 
om fiind trimis de altul pentru să facă vre o 
răutate, și de va şti şi acesta ce portă cărțile 
de acest lucru ce vor să facă să va certa ca şi cel vinovat.  - .: E SE 

i, Atunce să va certa cela cc va agiuta la „vre o greşală cu acestă certare ce să va, ceria şi vinovalul cănd agiutorul ce va da iaste pri- cina aceit greşcle, pentru că de s'are fi putut face acea greşală şi fără de agiutorul aceluia, atunce agiutătorul nu s'ar certa cu certarea , vinovatului, ce nu mal puțin şi pricina ce va da de va îi lucru mare şi cap, pentru că de "va final micşOră să va certa ma! puţin, iară de va da pricină nare ca. aceia fără de care n'arc fi putut să să facă acea greşală atunce să va certa tocma ca şi cel vinovat, |. - al. Nu iaste dator neştine să smintească să nu să facă greşală, nice să spue celuia câ vor să facă nevoe. nice să să pue în svadă pen- tru cela ce vor săi facă pagubă, macar dere putea să smintească să nu să facă acea gre- şală numar cu un glas, ce să zice numa! dâre Siriga şi încă cănd are sminti să nu să facă are fi şi de binele luy şi de nu o va sminti nu Să va certa,. - ? | - i vi. Stăpânul şi tatăl și domnul şi vlădicul Sămt datori în: tot chipul. să nevoiască să smintească fie ce greşală să nu să cumva facă cănd vor înţelege că vor să facă vre unit de Cel na! mici, cumu'Y feciorul, sau sluga, sau călugărul, aşijdere iară'și călugăru] şi sluga și feciorul şi nămitul sămt datori cănd vor înţelege că va 'să să fucă vre o greşală şi vre 0 răutate asupra vlădicului sau domnului Său asupra tatălui sau a stăpănului să spue să să smintească să nu să facă, sau să'] smin- tească şi el singuri, ori în ce chip vor putea, să nevoiască pentru să nu facă fieş cine după Voia sa, şi cănd va şti vrunul de aceştiea “ce am zis ina! sus că va să să facă vre o gre- şală şi de nu va spune să va certa după voia giudeţulur, 
e ” 

Care certare vor ua ceia ce să vor văsi acolea de fuţă unde să ta Ji făcănd vreo seadă fiind cu &rme și să ra tămpla de să va face za, Mcidere, . la. e n. De să va afla neştine de faţă unde să va face ucidere may vrătos fiind cu arme trebue să cerceteze giudețul au“doră pentru venirea acestuia să va fi blănzit şi să va fi spăriat cel ucis ȘI să va fi lasat qe'] vor fi ucis; de să a. flă acest lucru să fie cu adevărat, să. va certa tocma ca și cela ce va fi făcut uciderea Şi may vrătos căndu'l va fi Şliul mar. de mult cum iaste ucigătoriu şi inaj mult pentr'aceia să va fi îngrozit dacă'] va îi văzut acole de faţă iară 

    

    

de să va fi numat tămplat acolea, şi nu va fi 
ştiut nemică cum va să să facă ucidere şi căce au venit el acolea nemică, n'au făcut, atunce 
nu să va certa,, a o 
„_Ve.Cela .ce,să va găsi la un loc de faţă cu arme unde să va tămpla ucidere să va certa ca şi ucigătorul, sau de va fi inărs cu ucigă- torul după ucidere 'de' va fi fost soţie pănă la. locașul lui, inacar. de n'are fi făcut alta nemică, căce au fost acolo de faţă. 

&. Cela-ce va svătui pre ucigător să nu facă ucidere, iară cănd să va afla acolo de față „unde să va face uciderea nu va nevoi dice va putea să”! d “sparţă să nu să facă ucidere, a- cela să să cârte tocma ca Şi cela ce va fi (ă- cut uciderea. -- 
Sâmmnele cu curile. să. cunăște cel cu arie ce aut prilejit acolo la scadă dre în dădius au venit acolea cu tămplatu-'au fără Za: -. „reaste, gla od, 
„a. De să va afla neștine acolea de faţă cu arme unde să va face ucidere, şi giudețul nu va putea așa lesne să cunâscă în dedins au venit au tămplatu-sau de s'au nemerit acolea, atunce să cade să fie îngăduitor şi cu mnilă şi să creză că s'au găsit acolea de față neștiind nemică că să va face ucidere, drept aceia nice Cum nu să va certa acesta, a . v. De să va afla la giudeţ maâr-multde-dod- Semne să să arate cum acesta ce S'au găsit a- g colea la, ucidere au fost venit în dedins să a- giute de va trebui, atunce'l va certa ca pre un fur; iară de nu să va găsi s&mne nice cum, să] slobozească; iară de vor fi numar do6 sâmne,:să'l muncâscă să spue cu adevărat; iară de.va fi numar-un semn atunce să'i dea giurămănt să mărturisescă cum va şti că iaste mal cu adevăraţ, a „8. Un om cu arme: cănd are putea face să lipsâscă de la acel .Joe unde sare face uci- 

« Cănd va fi neștine! qu' arme Și va face sămn Cum s'au tămplat la acea ucidere jară nau venit în dedins, : şi încă la acea vreme 

când să va fi bucurat pentru căce să va fi fă- cut acea ucidere. |. La €, Ucigătoriul ac va fi on străin carele nu Ya fi cunoscut nice dănăcră pre acel om cu arme ce s'au găsit acolea de faţă la acea u- cidere, atunce nu să va certa. 8, Câla ce să va prileji la Yre o ucidere şi Ya fi cu arme şi va nevoi să” înparță și să facă să SĂ înpace şi dacă nu va putea, nu-să va certa nice cum, -s!-. . v. Căna să va afla neştine la vre o ucidere 
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fără arme, iară armele va fi dat la altul să i 
le ţie, pentru să p6tă şuvăi să zică cau fost 
fără arme, atunce trebue să cerceteze giude- 
țul de să va afla cum cela ce au ţinut armele 
au stătut tot aprâpe de dăns că de! vor trebui 
să fie îndemănă a le apuca, atunce'l vor certa, 
ca pre un ucigător; iară de să va afla cum 
cela ce au ţinut armele au stătut departe, va 
șuvei şi nu să va certa. -.  . a 

- De Cănd să va prileji neştine cu arme să 
nimerească la un loc după ce să. va fi înce- 
put svada şi mal vrătos . cănd va veni după, 
ce să va [i făcut uciderea şi după ce să vor: 
fi rănit şi el nu va fi nemică rănit la acea .u- 
cidere sau să fie zervit ceva, atunce nu va ave 
nice o certare, sau iarăşi de va fi venit mal 
apol şi va fi ceva mestecat şi va fi zervit a- 
colo la acea, ucidere, nu să va certa. ca un u- 
cigător, ce atăta să va certa pre cătă zărvă și 
greşală va fi făcut, după voia giudeţului. 

Certarea ce vor, lia ceia ce tar agiuta cinoca- 
za, tului după ce va fuce greşula: sia, 00. 

„a, Câla ce va petrece pri cel vinovat după 
ce va face greşală pentru să'şI potă amistui, 
capul, să va certa după voia giudețului, însă 
nu ca cel vinovat; iară del va petrece pentru 
să hu'l prinză Gmenii cel domnești caril vor 
fi trimişi în dâdins să! prinză, atunce să va 
certa cu morte. | o ! 

v, Muiarea ce'și va agiuta bărbatului ce va. 
fi vinovat după ce va fi făcut greşală pentru 
să nu'l omâră, nu să va certa nice întrun 
chip. i 

"g, Cela ce va petrece pre cela vinovat după 
ce va: face greşală, şi del va petrece puţin 
lucru pănă"! va arata calea şi va fi fără arme, 
nu să va certa nice cum. , 

d, Câla ce va petrece pre ucigător după ce 
va face uciderea, neșştiindul că iaste ucigă- 
tor nice cum au ucis atunce într'acea dată, 
nu să va certa nice cum. -- RI 

e. Cela ce va petrece pre vr'un vinovat 
“după ce va face vre o răutate, să va certa 
ca și cel vinovat, macar că zic o samă de 
dascal! cum să nu să certe ce numa! după 
voia giudeţului, iară de'l va fi petrecut mal 
tărziu. prespre căte-va zile atunce nu să va 
certa. . . a 

8.: Cela ce va şti pre neştine c'au făcut vre 
o răutate şi după ce au făcut acea răutale 
i-au nămit calul său sau i'l va fi dat să fugă 
să scape de cerlare, să să cârte după voia 
giudețului. . - , . 

Z, Câla ce va ascunde îurul sau fie ce vi- 
novat după ce va fi făcut vre -o răutate pen- 
tru să nul prinză păgubaşii sau Gmenil cel 
domnești, sau de'1 va da cale să fugă, să să 
certe după voia giudeţului, macar că zic unil 
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ucis să nu să ivască, să să certe ca şi uci- 
gătorul. | Ra 
__£, Câla ce va priimi sai va ascunde lucru 
de furat, de să va găsi cum au ştiut că iaste 
furiuşag să va certa după voia giudețului, iară 

de nu va fi ştiut nu,să va certa; iară de va fi 

lucrul înpărechiat, ştiut-au au p'au ştiut, a- 

tunce crâde giudeţul să nu fie ştiut. 

i, Cela ce-va lăuda, pri cel vinovat şi de 
va zice bine-au făcut de-au făcut aceasta,dăm 

învățătură de va fi greşala ce-au fâcut gre- 

şale de câle mari ce sămt de cap să va.certa 

mal inult de căt cel vinovat, şi aceasta să va 

face cănd va fi lăudat pri cel vinovat mainte 

di ce va fi făcut greşala, pentru căce, del va 

fi lăudat după ce au făcut greşala, să va certa 

tocma ca şi cel vinovat, iară de nu va fi gre- 

şala ce au făcut din câle mar! şi de'! va lăuda 

mainte dece va fi făcut greşala nu va lua 

mal multă certare ce ca şi cel vinovat. 

„ai, Câla ce să va giurui celui vinovat după . 

ce va face preşala să” agiute la ceva şi de! 

“va Ga ceva agiulor să va certa tocma ca şi 

cel vinovat. .- . IEI : 
vi, Cela ce va petrece pri. cel vinovat pen- 

tru să potă scăpa sau.să'l potă ascunde unde- 

va sau să! facă cale să fugă sau şintralt chip 

cumva să'l agiutorească -face prepus cum ŞI 

el iaste soţie cu dăns la greşala ce au făcut 

cel vinovat, drept aceia săl muncească să 

spue cu direptul. — Alegănd de nu va [i asiu- 

tat atunce într'acel ceas ce au făcut răutate 

ce mal tărziu prespre căle-va zile, sau ale- 

gând să să arate depre alte semne cum acesta 

va fi ştiut Gri ce de ac6 greşală. sau alegănd 

de va fi fost rudă vinovatului, cela. ce i-au a- 
giutat, drept acâia să chiamă. că i-au agiutat 
pentru că i-au fost-omul lui iară nu i-au fost 

soţie la greşală.: o 

Cevturea ce vor lua ceia ce primesc în cusele 
Za sale furi și tălhari. Slae 03. 

a. Cela ce va priimi în casa lu! fur sau tăl- 
hariu cu lucrure de furtușag, să va certa ca 
şi furul, iară de va priimi numai pre om sau 
furtuşagul numa! aşa singur, să va certa după 
voia giudeţului.... : E 

v. Cela ce va priimi în casa sa tălhari de 

drum, ca pre un tălhar să'l certe, cu morte. 

g. Tot omul iaste dator dacă va prinde 
tălharul să'l dea pre măna giudețulul şi de 
va şti neştine pre vre un tălhar undeva şi de 
nu'] va spune giudeţului şi pre acela, sau de 
va lua de la 'dăns ceva ban! sau alte lucruri 
și de! va slobozi căndu'l ra [ina legat acela 
să să certe ca untălhar.: ... -.- 

d. Câla ce va priimi în casa lul tălhar să 
va certa nu numa! căndu'l va priimi în ca- 
să'şI ce încă de!l va. și ascunde sau'l va pe-.   să să certe ca şi vinovatul. | 

n, Câla ce.va ascunde trupul omului celui 
trâce şi'l va fi soție să nu'l învăluiască cineva, 
atunce să va certa ca şi tălharul ; iară del va
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fi numa! ascuns, atunce nu să va certa ca un 
tăihariu, ce după voia giudeţului. 
"e. Câla ce va priimi lucru de furtuşag, 'ce 

să zice numai furtuşagul, de-va priimi de 
- multe ori pentru căce va fi legat pricteşug cu 
giurămănt cu furul, acela furul să fure iară 
cela-l-alt. să ascunză în casa sa, atunce ca 
pre un fur să'l spănzure, fie cine are fi fie băr- 
bat fie muiare. a : 

"8, Câla ceva priimi bani sau alte lucruri 
de furat- de la vre.un om slujitor sau şin- 
tralt chip ce va fi avănd pre măna sa bani 
domneşti sau alte lucruri,-pre acesta *] vor 
certa ca, şi pre un fur, 

z. Câla ce va priimi furtuşag în casa, lul şi 
de nu va şti, să nu să certe, . . 
-ne Atunce să va certa'ca unfur cel ce va 

"primi lucru de furat în casa sa cănd va lua 
ceva pentru să ascunză său să dobăndească 
ceva den trănse. ă . 

Ce certave va lua cela ce dă putere şi 
învățătură cuiva să margă să facă rre o 

za. “ văutate cuira. * gla. oz. 

a, Cănd dă neştine putere altuia să margă 
să facă vre.o greșală, acesta lucru să face în 
multe chipuri pentru. căce să face şi cu cu- 
vinte de învăţătură, cumu . s'are zice învață 
înt”acesta chip : pasă să ucizi pre cutare om 
sau să baţi pre cutarele, încă să face acest lu- 
cru şi cu cuvinte de rugăminte, cumu s'are 
zice : rogu-te să scoţi pre cutarele den cutare 
mescrere, sau alte. ca, aceste, ia 

v. Câla ce va zice cuiva: de-așI avea ci- 
neva să ucigă pre cutarele forte i-aşi mul- 
țemi, sau de va zice: de-aşi putea face în vre- 
un chip să găsesc cineva vre un om sau şi doi 
să ucigă pre cutarele le-ași plăti forte bine şi 
încă i-ași şi dărui, acesta dă putere şi trimite 
pre acel om să facă acea ucidere, drept aceia 
ca un ucigător să va certa. - 

g. Ctla ce va zice cătră. slugă'şI sau 'nă- 
mit ce va fi : ruşine şi Ocară şi răutate ca a- 
ceasta ce mi-au făcut cutare om nu trebue să 
lăsăm să-nu ne răscumpărăin, acela șau dat 
putsre slugie'şi cu ăceste cuvinte pentru că 
va merge sluga şi să va nevoi de va face acea 
greşală, drept aceia “să va certa. pentru acea 
greşală cel va fi făcut sluga ca şi cănd are fi 
făcut el săngur, . : - Mi . 

d. Câla ce'! va fi dat neșştine o palmă pres- 
pre obraz sau un.pumn, şi. de va zice cătră 
cineva : cutarele m'au .suduit şi m'au bătut 
tot prespre obraz şi mi-au făcut atăta ruşine; 
dece te rog să'm! răscumperi depre dăns, sau 
şi alte cuvinte ca acâste de'I.va zice pentru 

-săl potă îndemna. să” răscumpere, şi acela 
să va scula şi] va ucide, atunce cela: ce l-au 
îndemnat şi l-au trămis nu să va certa ca un 
ucigătoriu, pentru 'căce că drept o palmă şi 
drept un pumn ce va da neşztine altuia. nu să 
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cade să'să certe sau să să răscumpere “cu 
ucidere, alta acesta l-au rugat şi i-au zis să'r 
facă răscumpărare drept palmă şi drept pumn. . 
iară nu ucidere, şi atunce numai singur cela - 
ce va: fi făcut uciderea să va certa ca un u- 
cigătoriu. - IE a _? 

e, Cănd nu să vor putea al&ge cuvintele să 
să-ştie putere i-au dat cănd l-au trimis, au 
învățătură, cum S'aru zice acea putere şi a- 
cea învăţătură spre bine l-au fost învățat au 
spre rău, atunce scrie să să mal crează cum. 
să fie fost rai mult spre bine de căt spre rău. 

Ss. Cela ce va zice cătră cineva : de veri să 
ucizi pe cutarele ucide'], atunce nu să chiamă 
că l-au trimis el să'l'ucigă, pentru căce asu-. 
pra lui au lasat putârea să facă cumu'l va 
îi voia. : - 

ze Câla ce va zice cuiva : pasă de întreabă 
pre Anârel de-va vrea săiţi zică să mergi să 
ucizi pre On, şi dacă va vrea el ucidell, a- 
tunce cela ce l-au trimis şi Andre! şi ucigăto- 
rul toți într'un chip să. vor.certa ca nişte'u- 
cigători. a . E 

ne: Cela ce'şi va zice slugil:-să nu te văz 
înaintea ochilor mel pănă nu vol auzi că ay 
făcut ceva vre un lucru ca acela pentru să'mi. - 
poți răscumpăra răutatea şi ruşinea ce ne-au 
făcut cutarele, şi atunce de va mrge sluga 
şi'l va ucide trebue să cârce giudețul 6re ce 
fel de răutate i-au făcut şi cul au făcut, slugit 
au giupănu-său, pentru să să știe căruia den- 

| tru acel doi, sau de va fi fost vre o răutate. 
mare ca aceia, să fie lucrul. în cumpănă de -. 
morte, pentru că 'de va fi fost întralt chip 
lucru. de nemică, cum să va certa sluga cau 
ucis aşa să va certa şi. cela. ce. i-au trimis, 
dece de va fi. făcut răutatea stăpănului şi va 
fi lucrul puţin şi de va fi şi omul de 'gios şi 
micşor, atunce iaste sămn cum i-au fost găn- 
dul stăpănului să'l ucigă: cănd au trimes 
sluga, drept..aceia. într'un chip să va:certa. 
sluga ce-au ucis ca şi stăpănul ce l-au tri- 
mis ; iară de va fi făcut acea răutate' slugii, - 
atunce arată: semnele cum stăpănu-său cănd 
au triines pe.slugă n'au avut gând că'l va u- 
cide, ce sau găndit că numai cel va sudui 
sau i va face altă nevoe în protivă ce le va fi. 
fâcut şi acela, drept aceia nu să va certa stă- 
pănul cu morte ca sluga ce va fi făcut ucide- 
rea, ce să va certa după voia giudeţului. - , 

- î. Stăpănul ce va da putere slugi”'și să u- 
cigă -pre cineva şi nu'l va auzi: neme căndull. 
va învaţa pentru că”! va şopti la urche, şi el 
să va duce şi va ucide pre 'vrăjmașul stăpă- 
nu-său, ice trebue să cercetâze acela giudeț 
întăi cănd i-au dat acâ putere să inargă să u-. 
cigă n'au auzit nime, a do5 cel.ucis de! va fi 
fost stăpănu-său cu .vrăjmăşie de mârte, a: 
treia de va fi străjuit. sluga şi va fi ucis omul 
într'acea dată cum şi i-au zis stăpănu-său, 
pentru căce. că atunce va crâde giudeţul cum,
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stăpănul au dat putere slugii' ȘI săl ucigă şi 
va certa pre stăpănul sluge! ca şi pre un ucigă- 
toriu ; iară de va lipsi vre una den aceste ce 
zisem ma! sus, atunce crâde giudeţul cum să 
nu'i fie dat stăpănul putere -într'acest chip 
cum ca să'l ucigă, și nulva certa ca pre un 
ucigătoriu ce numa) după cum va fi voia giu- 
deţului, şi acesta să va face cănd: va, da stă-: 
pănul putere slugii'și pre ascuns, ce 'să zice 

“îl va şopti la urâche, i iară dei va fi dat acâ- 
sta putere unui ispravnic al său pentru să um- 
ble să părască la giudeţ pre acel vrăjmaş a 
lui și să nevoiască să'l omâră, .atunce să în- 
țeltge lucrul că i-au dat putere să umble să'1 
facă răscumpărare pentru răutatea ce'T va fi 
făcut după .cum. va al&ge. giudeţul, iară de 

„să va grăbi şi'şI va răscumpăra el signur, fără 
de giudeţ,.ce „să zice: îl va ucide singur cu 
măna sa, să va certa atunce ca şi un ucigă- 
toriu. 

i, Cola ce va zice slugil sale : : ia“ți un toiag 
"și să nu ial vil la aceasta casă pănă -nu'm! 

vel face răscumpărare pentru rușinea ce mi- 
au făcut-cutarele, sau şi cu alte cuvinte dei 
va grăi să'] potă îndemna spre răscumpărare, 
Şi încă mal vrătos căndu'T va zice de multe 

"ori să'şI ia toiagul, atunce sluga de va merge 
„sil va ucide pre acela. nu să va certa stăpă- 

nul slugel ce l-au trimes ca un ucigătoriu ce 
- numal după voia giudeţului. de vreme cel va 

fi zis numat să'şi-ia toiagul aice arată săm- 
nul cum să” fie zis să'l bată iară să. nul 
ucigă. . 

ai, Feciorul sau sluga sau ruda sau pria- 
“ tenul va ucide pri câla ce va fi făcut vre:o 
răutate tatălui, sau stăpănului, sau rudei, sau 

- priatenului, nu să va chema.să fie făcut acea 
„ucidere cu. puterea tatălui sau a” stăpănului 
sau a rudei sau priatenului, drept aceia tatăl, 

" stăpănul, ruda, priatenul, acestora, s'au făcut 
răutatea şi sudalma, dece nu să vor certa u- 
cigător!, şi acesta va fi cănd feciorul sluga 
ruda,priatenul vor fi 6men! huni şi vor avea 
veste de 6meni bun! şi încă .cănd vor fi fă- 
cuţi răscumpărarea atunceşi 'curănd după ce 

- le vor fi făcut acea: vătăinare, 'ce cum va fi 
neavănd vrâme să să svătuiască cu cel scăn- 
dăliți și vătămaţi, ce să „zice cu -cel suduiți, 
pentru. căce feciorul! sluga stăpănul ruda 

priatenul vor fi Gmeni răi şi vor avea vestea 
de ră! şi de vor fi făcut uciderea tărziu pr espre 
căle-va zile după svadă, atunce iaste;:sămn 
Cum cel suduiți, au ştiut .de tocmala. ucide- 
re! şi n'au nevoit să 'nu să facă, drept aceia 
să va certa tatăl stăpănul ruda priatenul .ca-. 

„il s'au suduit ca şi feciorul-şi sluga şi ruda 
și priatenu)-ce au făcuţ uciderea, şi aceasta 
va fi să nu să certe ucigătorit cer suduiţi, cumu 
S'are zice tatăl căndu' vor fi, suduit svădin- 
du-.se den. cuvinte andesine iară nu „pentru 

: vreun 1ucru ce au avut să. ia sau să „dea: u- 
  

Di 

"nul altuia, pentru căce de va sudui neştine 
pre tatăl cui-va pentru niscare lucruri și fe- 
ciorul să va scula de'l va ucide pri cela ce . 
au suduit pre tată-s&u pentru să dobăndească... 
acele lucruri tată-său şi uciderea s'au făcut ! 
pentru folosul tălăne-său atunce iaste sămn; * 
cum să fie. știut şi tată- său, drept aceia şi ta- 
tăl şi feciorul ca nişte utigători să vor certa, - 
aceste tote să înţeleg şi pentru slugă spre stă 
păn şi pentru rudă spre rudă și pentru priate] 
pentru priate];: încă de va afla că feciorul la 
uciderea celuia ce au suduit pre tată-sâu va fi 
făcut cheltuială, iaste sămn cum şi tatăl şi 
alţi! au ştiut de acea ucidere şi drept aceia ca. 
nişte ucigători să. vor certa,. încă să va 

certa tatăl ca un ucigător cănd va fi început 
e] a sudui întăl pre cela ce l-au suduit'sau - 
l-au într'alt chip vătămat şi feciorul lu! l-au 
ucis de-au murit pre suduitoriu, iară: de nu 
'va fi tatăl început svada ce singur suduitorul 
atunce să va certa numal feciorul, așijdere 
vor fi şi cel lalţi ; cănd va ucide feciorul pre 
cela ce va fi suduit pre tată-s&u şi de'! va pă- 
rea rău tătăne-său iaste sămn cum 'n'au fost 
cu voia lui uciderea, iară de să va bucura ta- 
tăl pentru căce au ucis feciorul lul pri-cela ce 
l-au suduit atunce iaste sămn cum să fie fost 
cu știrea lui şi ca nişte ucigători amândor să 
vor certa. - ” 
vi. Căna va fi lucrul înpărechiat, 6re ştiut-au .: 

şi: fost-au cu voia lui au mau fost, ce să zice 
tatăl, stăpănul. ruda, priatenul cum va să uci- 
gă pre suduitor feciorul, sluga, ruda, priatenul, 
atunce giudeţul de va avea „nişte semne 6re 
carele cum, să fie ştiut, iară semnele. vor fi 
mici, să muncească să spue cu dreptul, iară - 
de nu vor fi s&mne nice cum atunce agiunge” 
de să”! pue numal să giure. 
„gi: Dator iaste tatăl, stăpănul, ruda, pria- 

tenul să nevoiască în tot chipul să smintea- 
scă să nu să potă face ucidere de la fecior de. 
la, slugă de Ja rudă şi de la priatel, iară de 
nu Vor putea face nice într'un chip să smin- 
tească să nu să facă ucidere atunce de să va 
face nu să vor certa ca ucigătoril ce după - 
cum va fi voia giudeţulul. “ 
„di. Sluga giudeţulu! de va bate pri cela ce 

va zice J&gea ce legiuiaşte acest giudeț nu'ml 
place, arept aceia voiu să mărg la alt' giudeţ, 
iaste sămn cum să! fie bătut cu voia giude- 
țului -. 

ei, Câla ce va triinite pre altul să facă vre 
o greşală şi acela va mârge şi va face, amăn- 
doi să vor certa după certarea acel greşale. 
si, Aceia carii vor trimite să facă vre o 

greşală la vre -un loc şi de vor fi într'acel loc 
Gmen! mulţi şi acel trimişi iarăşi vor fi mulți, 
atunce de va fi greşala mare, alunce fără nice 
de un fiial de. șuvele: toți căţi vor fi/să. vor 
certa de la giudeț după cum va fi greşala - 
drept greşală de câle mart cu morte, iară de. -
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nu Yor face greșală di câle mari atunce va 
cerceta giudeţul carile dentraceia: va: fi mal 
cap şi carile va fi început întă! greșala şi câla 
ce va fi trimis întăi să să facă greşală şi pre 
accia'va. certa cu mârte, iară pre ceia lalti 

vor certa după voia giudețului. ' ” 

- zi, Cela ce va zice 'acolo unde vor fi 
strănși nişte Omen! mulți : de-aşi putea găsi 

pre cineva să'mi ucigă pre cutarele sau să 

facă cutare greşală dai-a'și atăţa -bani, şi Gre 
carele dentriacei 6meni are merge şi are face 
acea greşală. atunce -amăndol să vor certa 

după cum va “fi greşala, de vrâme ce să 
chiamă că l-au trimis. IN : 

ni, Câla ce va trimite pre altom să facă 
vre'o greşală nu să va certa mal mult de căt 
l-au învăţat să facă ori ce fel de greşală cănd 
l-au triinis, iară acel trimes de va face mal 
mult: de'cum i-au fost învăţătura, acela sin- 
gur să va certa drept cel ma! mult ce. au 
făcut, ! “ , ! 
"1 "Cola ce "va trimite pre neştine să facă 
cuiva răutate şi dup'aceia iară'şi să facă în 
vre un chip să zică să nu facă; şi acela tot 
să'șt facă pre cuvăntul dentăi, atuncea să va 
certa el singur iară nu cela ce l-au trimis. 

k, Celuia cei vor da învăţătură să facă 
vre o greşală şi va primi să facă şi dup'acea 
să zică celuia ce l-au trimis nu vor face acea 
greşală ce n'a) învaţat să fac; şi dup'aceia ia- 
Tă'ŞI să margă să o facă, atunce acela sin- 
gur să va certa după cum va, [i munca acel 
greşale şi câla ce l-au trimis nice cum nu să 
va ceria. e 

- ka. Câla ce va trimete cumu sare zice 
pre l6n să ucigă pre Petre, iară Petre va u- 
cide pre I6n, atunce cela 'ce l-au trimis nu să 
va certa ca: un ucigător, numai după voia 
giudețului. ua ” 

ky; Cela ce va trimite pre Consta să ucigă 

|. 

"pre l6n şi el nu va ticide pre 10n ce va ucide 
pre Pavel, atunce cela ce l-au trimis nu să 
va certa. Ia 

kg. Cel trimis cănd va face aratare cum 
nu” vinovat la greşala ce l-au clevetit, şi de 
va fi acea mărturie să arate numal singur 
pre dăns, atunce acela ce l-au trimes să facă 
greșală nu va fi slobod de acea greşală ce 
l-au clevetit cu mărturiele ce arată celuia 

“lait, iară de va da răspuns ce! clevetit pentru 
amăndof. atunce vor fi amăndol slohozi.. 
"d, De va slobozi giudeţul pri cel vinovat 
ce-au făcut greşală, nu să va chema drept a- 
ceasta slobod şi cela cel au trimes să facă 
greşală. aşijdere de -va slobozi pre câla ce 
l-au trimes nu să va.chema 'slobod şi cela ce 
au făcut greşală. : 
ke. Carile va putea face vre o greşală, de 
carile iartă şi slobozesc pravilele; cumu sare 
zice să'şi ucigă fata cănd va. face prâcurvie, 
iară cl să trimiţă pre altul strein să o ucigă, 
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atunce nice unut nice ultul nu să vor certa. 
pentru uciderea ce s'au făcut. - i. 

ks, Cela'ce va trimite pre altul să facă. 
prâcurvie nu să va certa ca un precurvariu ci 
așa mal preiuşâră certare i să va da. . “ 
Kz, Orl'eare cucon ce va fi încă nu de vră. . 

stă ce 'să va găsi tot sub ascultarea părinţilor 
de va trimite vre unul să fie mărturie minciu- 
n6să, atunce pentru căceiasteîncă nu de vrăstă 
tănăr nu să va putea certa certare deplin cum 
să cade la mărturie minciun6să ce numai şi 
acesta cum va vrea giudeţul, de vreme ce nn 
iaste putinţa cel trimis să ia mal multă cer- 
tare de căt cela cel va fi trimis. 

Ce cârtare să. da colora: ce mulțămăsc zinora- 
za, tului după ce fuce greșală. . la, on,   a. Câla ce va mulțemi nescul după ce.va 
face vre o. greşală atăta iaste vinovat ca şi 
câla ce va trimete -de va face greşala, drept 
aceca ca şi cel vinovat să va certa macar că 
mare avea acesta ce mulțămesce nice un fo- 
los nice o dobăndă de la, acea greşală ce s'au . 
făcut, 

„ Ye- Mălţămire să chiamă dacă face greșala 
cel vinovat. cănd i-ar dărui neştine vre un 
dar ceva ban! sau alt lucru sau cu cuvinte de 
mulțămire să" mulțămâscă sau să”. giuruia- 
scă ceva sau să să cucerească lui, sau: de 
i-ar parea bine de acea greşală, . 

z. Căla ce va primi sau va ascunde pre 
cela ce face greşală iaste.săm cumu'l mulţă- 
mește pentru căce au făcut acea răntate şi 
aşa iaste ca şi cănd Tare fi trimis să o facă, 
să va certa ca şi vinovatul.  ..--.. - 

d, Cela ce va tăcea şi nu .va zice nimica 
celui ce'l va spune cum au făcut cutare .rău- ! 
tate; atunce -iaste sămn cumut mulțămesce, 
şi să va certa ca un vinovat... .. - | 

e. Câla ce-va da învăţătura cuiva să facă 
vre o greşală şi dup'aceea iară'șI îl va zice să 
nu facă şi acela.va face greşala şi dacă o ra 
face cela ce-l-au fost învăţat în va mulțămi, 
să chiamă cum Vare trimete şi să va certa 
tocma ca şi cel. vinovat. - : E 
- S, Câla ce să va prinde chezăş dinaintea 
giudețului pentru cel vinovat, nu să chiamă 
cumul mulțemeşte.  ...:- . : 

7, Câla ce va zice de vr&me ce n'ate fi fă- 
cut cutarele cutare greşală eu a'şi fi făcut-o 
că aşa mi-au fost găndul, să chiamă că! mul- 
țămesce. '-.:...: - - 

m.' Câla ce să va bucura de prâcurvia ce va 
face altul riu să va certa ca un precurvariu 
de va fi făcut prâcurvie pentru shurdăciunea 
şi pofta lui, iară. de să va fi îndemnat de 
pizmă pentru să facă ruşine şi ocară bărbatu- 
lu! muiarei atunce, şi acela ce să va bucura 
face sămn cum mulțămesce pr&curvariulul,   şi atăta iaste. ca şi cănd l-are fi trimis cl să
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facă precurvie, drept aceia ca şi prâcurvariul 
să va certa. | . - 
_£, Giudeţul de nu va amu putea cunâsce 
cu s&mne, în ce chip au făcut neştine precur- 
vie de shurdăciune au numai pentru'să facă 
ruşine bărbatului acei muiari, atunce crede 
giudeţul cau făcut de sburdăciune. N 

i, Cela ce va trimite să bată pre altui să 
" va certa ca un vinovat, alegănd de'l va bateîn 
bestrică sau în mijlocul trăgului, pentru că 
atunce să va certa numai el singur. 

ai. Cel ce va trimite să bată: pre cineva, 
iară acela nu'l va mal bate cil va ucide de 
tot, şi cănd cel trimis va bate şi'l va ucide de 
tot şi va fi de faţă şi cela ce l-au trimis a- 
tunce să vor certa amăndol ucigători, iară de 
nu va fi de faţă căndu'l va ucide cel trimis 
atunce numa! ucigătorul să va certa ca un u- 
cigător: iară cela ce l-au trimis să va certa 
după voia giudeţului.: să 

vi, Câla ce va trimite pre cine-va să ucidă 
pre altul şi el numa! ce'i va bate sau !1 va 
răni, atunce amăndol să vor certa după cer- 
tare bătăi sau a 'rănitului, iară nu mal mult. 

gi. Cela ce va învaţa pre neştine să facă   
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o greşală şi mal apol să vor înpăca sau 'ş 
va fi vre o rudă cu vrăjmaşul, atunce cel tri- 
mis de va face greşala să va certa el singur 
pentru căci câla ce l-au trimis să. chiamă că 
şi-au luat învăţătura înapo! pentru rudenia 
ceşi vor fi cu vrăjmaşul său. 

di. Câla ce va zice pasă de ucide pre: l6n. 
și prespre un cescuţ să”. zică pașă de bate 
pre I6n, atunce de'l va ucide pre I6n amăn- 
do! ca nişte ucigători să vor certa. ” 

"ei, Cela ce dă învăţătură, cuiva să facă sre 
o greșală şi va trâce vrâme multă și după a- 
ceea o va face, atunce amăndol să vor certa 
înttr'un chip ucigători macar cătă vrâme are 
fi trecut. - m 

si, Deapururea să va certa acela ce învaţă 
pre altul să facă vre O greşală macar de ar şi 
zice după aceea să nu o facă, iar de vrâme 
ce i va fi zis să nu facă cutare greşală şi el 
de o va face atunce acela ce l-au trimis să 
va certa mal puțin după voia giudețului, iar 
de nu” va fi zis să nu o facă atunce să vor 
certa amăndo! după certarea acele! greşale 
ori ce greşală va fi. - : 

Slava savrăşeteli-bu, davşemn ipozacâla Iconeţu. 
V-LEA zrnd, ML. D. (1646.)
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Pravile înpărăteşti alease den. svitocul îupăratului Iustinian, pentru multe fea- 
lură de giudeţe cu tot răspunsul lor, rănduite pre cuo. de începături, 

- ia Pagina. 
5. 

  „Pravile pentru plugari şi pentru alți lucrători de pănănt - Pricina a . . . . e. . 
Plugariul să nu tae cu plugul den hotarul altuia pentru să'ş mai lăţească pămăntul său 
Pentru plugariul ce va întra în hotarul altuia. : - 
Cela ce va ara pămăntul altuia neintrebat, . . : E n 
Plugarii ce să vor tocmi do'ş vor schimba pămănturile. ” 
Plugariul ce să va amăşi la schimbatul pământului. ” - 
Plugarii ce'ş vor schimba pământurile dentra oameni. 
Plugoriyl ce va avea pără cu altul pentru sămănătura şi va mearge de va săcera fără. ştirea 

giudețului, 
Pentru ceia ce vor face lazuri pre loc strein. - | 
Când să vor tocmi neşte lucrători să lucreaze înpreună la fio ce lucru, de vor vrea pot să strice . 

acea tocmală. ” . . . - Dori 
Doo sate ce vor avea price pentru hotar. 
Ceia ce vor sămăna în parte iîntr'o arătură. IE 
Câla ce va lua vie în rupt să o lucreze, dup'acea să va căi şi să va părăsi. 
Cino va curăţi de spini pămănt strein. . Ma 
Pentru vecinul ce va fugi den sat şi'I vor rămănea ocinele. 
Cela co să va hrăni pre ocinele celui fugit. Na 
Ceia ce vor lua ocine pentru datorii. 

. Cola ce va găsi în cale dobitoc vătămat. , E 
"Țăranul ce va fugi den sat să nu'] priimască necăiori. 
Câla ce va lua de la altul bou să'ș are. . - 
Câla ce va lua dobitocul altuia fără ştirea stăpănului și să va duco cu dăns în cale. 

Pentru ceia ce tor înpărți roada ce vor ji sămănat în parte * N . . . . pr . Ţ 
Plugariul ce va sămăna în pământ strein. * ' 
Partea celuia ce samănă pre locul altuia. 

Pentru ceia ce semănă inparte, cum li să cade să înpartă, NEI , , 
Cela ce va lua pămănt strein în parte și nu-va lucra bine cum să cade. 
Cela co va lucra vie streină pentru să inparță roada, Ea 
Plu gariul ce va lua pămănt strein să'l lucreze și apoi să va părăsi și nu'l va lucra, , Plugariul ce va lua pămănt do să] are de la vre un om ce va fi dus în cale şi apoi nu'l va ara. 

Pentru furtuşaguri ce vor face lucrătorii. Pricina a dooa . . A , , . . , , 
Cela ce va fura sapă sau hărleţ de la viiar. 
Cine va fura clopot de la vie un dobitoc. . IN 
Viarul ce va fura roadă den viia co lucrăză sau grădinariul de va fura legumi sau puame Păstoriul ce va mulge oile sau vacile fariș fără de ştirea stăpănului. | ” 
Cela ce va fura miriştea altuia, ce să zice spicele. ” 
Cela ce va fura cal sau bou. Ă ” 

„Cela co va fura hou den cireadă. . 
Cela ce va fura snop sau va freca spice. 
Ceia ce vor intra în vie să mănănce iară să nu fure. 
Ceia ce vor fura plug sau her de plug sau plus. 
Ceia ce vor fura carul altuia. : 
Când vor fi intr'un sat nişte furi -mulţi. | i 
Cela ce va înbla furănd nptea btuturi pren trăg. . o Ă 

Pravilă pentru tot jealiul de păstori. /'ricina a treca. ” 
Când va nemeri vită de la plug în cireadă. . 
Văcariul ce va lua dobitoc să'l pască şi'l va piarde. 
Dobitocul cu păstoriu, de va face vre o ispaşe. - 
Văcariul ce va lua boul de la pluzariu să'l pască intr'acea zi 
Văcariul ce va lua boul demăneaţă de la plugariu şi va fi s 
Pentru văcariul ce va giura strămb și va fi vinovat. 

y 

. . . 7 

şi de] va piarde, ; 
ănătos iară sara să ya afla bolnav. .
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„. Văcariul ce va arunca cu toiagul şi va vătăma vre o vită sau şi întralt chip 
Pentru paguba ce vor face dobiticele în țarină sau în vil. Pricha a patra. - 

Când va afla neștine dobitoc în via sau în țarină. ” 
„ Dobitocul .a făta de va paşte pre locul altuia. - 
Cănd va găsi neştine vre un dobitoc făcănd pagubă. 
Cand va sila nestine mascuri sau dulău stricănd niscare: bucate. A ” 

obitocul co va întra în vie sau în pomâte și va cădea în vi - gr6 
Dobitocul ce va vrea să sară prespre gard şi să va înpăra. ro gropă sau de'să va Inpăra. 
Câla ce va ucide dobitocul cei va fi făcut pagubă. : 
Când vor găsi dobitoc în vie făcănd pagubă. he i. 

"Pentru pagubele ce să vor face în țarină. -Pricina a cincea. - -. ÎN 
Câla ce va secera şi'ş va căra snopii, şi de-aciea va băga dobitoc în țarină şi vor i pămănturile 

altor nestrănse. 
“Cela ce'ş va băga dobitocul în vie_şi vor fi neculâse. 
Ceia ce vor avea mirțe sau vâdre sau alte măsuri hiclâne. 

Pentru uciderea dobiticelor. 'Pricina a gesea,. Îc. î. : E 
Când va dărâma neștine în pădure şi va cădea, pădure de va ucide vre un dobitoc. 
Dărămând neștine un copaciu va scăpa săcurea şi va ucide vre un dobitoc. - 
Aducăndu'ş neștine vitele den cămp să va lua cu dănse şi vre un dobitoc străin. ă 
Câla ce întinde curse sau lațuri la vre un pomăt, şi de să va prileji să să prinză dobitoc du- 

, mâsnic. , : Pa 
Pentru luptarea a doditoce şi pentru vătămarea lor. . . 

Pentru luptarea a doo dobitâce și pentru tămplarea lor. - , 
_Cănd să vor lupta doo dobitâce şi 'va vătăma una pre alta. - 
Când va veni un dobitoc asupra altuca, şi câla nw'i va da cale. : 
Când să vor svădi doi dulăi și stăpănii nu'i vor despărţi şi va vătăma unul pre alt. 
De va avea neştine dalău simeţ și va, birui pre toţ. - 
De va ucide neştine dulău păstoresc. N i E 
Cela ce va omori dulău de turmă 
Cela ce va strica dobitocul altuia. ” 

Pracilă pentru pomi, Pricina a şptea. 7... i Î. . . 
Cela ce va socoti un pom şi'] va crește în loc strein. . - „ 
De va sta pomul în marginea viet. - Le Pi i 
Căna să vor prici neștine pentru niscare tufe de vie. 
Cela ce va tăia vie roditore sau şi pusori. 
Cine va tăia pomi dumesnici. - . 
Pomul ce va îi bătrăn sau uscat. Pe Ă , 
Cela ce învaţă pre altul să margă să tae pom. ” - 

Pravilă pentru .arsuri și de tite felurile de pojar. Pricina a opta. . , . . „: . - . Bă 
Când va lăsa neștine pojar in pomătul său. . 
Cela ce va slobozi pojar in pădure streină,- - o. [ - 
Cela ce va arde gardul viei. . . 
Ceia ce vor aprinde casa omului. , , ” , 
Ceia ce vor pune foc la grajd sau la alt loc unde va sta făn, pae şi alto ca acâstea. 

Pravilă pentru nămiţi, Pricina a nvoa. . [e î . ' 
Nămitul ce va strica dobitocul cuiva ca să plătâscă stăpănu-său. 
Nămitul co va înbla noptea furănd. * . S 
Nămitul cuiva de va fura de multe ori şi va scâte turma sau cirâda şi vor peri niscara vite. 
Cela ce va da dobitoc la păstoriu fără știrea stăpănului. - , 
Păstoriul cănd va lua de va paşte dobitoc : of, sau vaci, sau iape, cu ştirea stăpănului. 

Peru ceia ce vor zidi sau vor răsăli pre: locul altuia. Pricina a zecea, . . . . .. 
Un om ce'ş va face casă sau altă ceva pre locul altuia. . 
Cila ce va zidi sau va răsădi pre loc strein. ou 
Câla ce răsădeşte pomi pre pămăntul altuia. 
Câla ce răsăpeşte casa altuia fără de voea gtudeţului. 
De să va cheltui neştine să facă fie-ce namestil pre loc strein. - - 

„Prală (pravilă) pentru mori, Pricina unsprăzecea (ai)... a d Ă . PR 

De va foce neștine moră pre locul a mulţ. o 

Căndu'ş face neştine moră după ce să vor inpărţi răzeşii ce sămt cu dăns în sat. 
Cănd va îneca apa morii niscare pămănturi. : ! , 

„Are putere cela ce'i să vor strica pămănturile .căndu-să-va direpta apa morii prentrănse să opre- 
scă mâra să nu înble, - „ 

Pravie înpărăteşti pentru alt fea! de furtușayuri,. Pricina a doo-spre-zdcea (vi) E . . 
Voroavă pentru răndul furtuşagului. j | : 

Cum să cade giudâţelor să dea mare certare furilor. , 
Furtuşagurile sămt de multe feliuri. A 
Un feal de furtuşay iaste mare iară altul mic. 

__Cade-să să ştim că doo certări să dau furului.. 
Pentru omul ce'i vor fura bucatele. : 
Păgubaşul să va ceare la giudeţ să cearce casa nescui., i. 

„ Pentru furil ce ţăn drumurile fără arme. Pricina trel-spră-zced (pi. 

Pentru ceia ce vor păzi drumurile fără arme numai pentru furtușagul, . 

Cela ce să va face a văna pre lingă drum pentru să apuce ceva cu furiuşag.: 

Furul ce va sparge zidit, sau ușe, sau secriii. - : . A 

Cela ce să va ascunde la vre un loc pentru să fure. 

Cela ce va fura haine de la feredeu. . 
Cela ce va fura lucru puţin. -.. - 
Cela -ce va fura den casa stăpănu-sâu. , E 

Cela ce va fura den bestrică lucru svinţit. -- II DI 

Cela ce va fura găini, găiște şi de alte paseri. 
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Cela ce va fura furtușag mare întăca dată. 
Cela ce va dezbrăca dmeni pe drum n6ptea. | 
Cela ce va face trei furtuşaguri. | | , 
Pentru tălhariul de drum. Dea Pi pc. 
Cănd vor fi neşte soţii (tovarăşi) multe, de vor tălhui. II Ă . 
Pentru vănzătoriul de &menl. 
Vănzătoriul de Gmeni după imrte ce'T vor face încă să dea prețul ce-au luat. x 
Cela ce va fura dobitoc den. pădure sau den cămp.- , 
Cela ce va fura dobitoc ce va găsi slobod lăngă un drum. 
Pentru 'cela ce trage apa şi o scote den matcă. - 
Cela ce strică adăpătorile "de pre drumuri. . 
Cănd va srăgui neștine de va întârce furtuşagul. . 

“"Țiganul sau țiganca, de'l vor prinde furănd. 
Când va cere neştine vre un lucru şi] va tăgădui. 
Când va trimite neștine pre altul să fure - 
Cela ce va svătui pre neștine să fure. i 
Cela ce va da agiutoriu furului ori în ce fel. 
Când să va afla într'o rudă numai unul să fii fur. 
Cela ce va găsi ceva pre drum şi nu va mărturisi. 
Cine va găsi ceva pre marginea apel. , . 
_Căndw'ş va răsturna neștine carul în vre o apă mare. 
“Cine va apuca ceva de la casa ce arde și de nul are fi luat are fi scăpat, mare îi ars. 
Cănd va lua neştine lucru de la casa ce arie, că de nu'l are fi luat aro fi ars acolea, 
Pentru cela ce va muta hotarul. , 
Cela ce va lua piatra hotarului. 
Cela co va trimite pre altul de va muta hotarul. 
Cine va lua bani înprumut şi nw'i va da, ” 
Cela. ce va câre un dobitoc să margă la cutare loc şi va merge mar departe, 
Cela ce va da altuea să'i ţie niscare lucruri şi el 'va înbla cu dănse cum are fi a lui. 
Cine va lua banI săii ţie si'i va cheltui. . 
Când va priimi neștine avuţie să o ție şi să o socotescă şi o vor “fura. 
Cănd va cere neştine un lucru de la altul şi daca 2i-l va da atunce “i-l vor fara. 
Cota ce va dice căi au furat avuţiea ce au fost pre măna lui, 
Neguţătoriul ce'i vor da bani să'i ţie şi'i vor număra. 
Izpravnicul cuiva de va lua bani de la niscare datornici a celor săraci. 
Cela ce să.va lega de altul dicând că iaste datoriu. 
Cănd vor avea nişte soţii bani înpreună. 

_Cela ce va cheltui banii bessricil. - 
Cela ce va fura lucra svinţit den loc cinstit. 
Cela ce va fura lucru nesvinţit den loc svinţit. 
Pentru cela ce'] vor certa pentru furtuşag. 
Oare ce lucru să chiamă svinţit. . 
Cela ce va fura moașştii.: ” , 
Cola ce va fura erdce den beserică. | 

Pracilă pentru vana cea domniscă. Pricina a putra-eprea-zece (di) . o. . PI . a 14 
Cine va înbla cu amăsituri şi nu va plăti vama domnâscă. 
Cela ce va zice că n'au stiut unde iaste vama 
Cărăușul ce va ocoli vama. 
Vamesul ce.va atla negoţul săngur fără stăpăn. 
Vamcșul ce nu va lua negoțul cel ascuns. 
Vameşul ce nu'ș va lua vama pănă în e (5) ani. 
Cine va sări pre vameş căndu'l vor cere vamă, 
Vameşul ce va lua mai mult de cumu'i aditul, 
Vameşul ce va câre vamă den niscare lucruri ce nu s'au dat altă dată vamă. 
Vameşul ce va năpăstui pre neguţători. i 
Vameşul ce va fi pricină să nu trecă neguțătorii prela vre o scală (schelă,. , 
Cela ce va face vamă noo carea m'au fost, ” 

. Cum nu pole face nime vamă noo carea n'au fost fără numai săngur înpăratul, 
Cela ce va [i scutelnie de nu va plăti vamă - | 

Pentru ceia ce jură în pizma culva cu batjocură. Pricina ei... . . . . . PR 15 

Cela ce'g va face răs de altul de'i va fura ceva. i ” 
Cela-ce va mearge să fure şi nu va fura. , 
Cela ce va apuca slujnica altuia. - - . 
Când 'va avea. neştine vre un lucru la altul şi nul va putea scâte. Dei o 
Cela cc va seste şi va lua pielrile de la viea altuia. | Ă 
Cela ce va fura de sărăcie, 
Cela ce va fura de la vrășmaşul lui. 
Nămitul ce nw'ș va lua simbriea, 
Cine va fura hiară sau pasere sălbatecă, 
Cela ce va fura do la tată-stu. 
Muiarea ce va fura de la bărbat. 

" Cela.ce va svătui pre muiare să fure de la bărbat, 
Muiarea ce va fura de la cela ce curvâşte cu dănsa. 
Călugărul «e va fura pre cgumen. . 

ela ce va fura vro un lucru ce'i va fi iuruit să 
Cela ce să va îndatori la altul, E neștine săi dea şi el nu va aştepta. . 
Gela ce va dice cumu au ertat părişul, . 

ela ce'ş va prinde un lucru de furat și' va lua fări 
ăranul de'ş va găsi pământul țiindu' “E altul sau Bi, de știrea godepulur, + 
n-om are un cucon inicşor; dece, pănă s 2.3 şi va vrea să in fără ştirea gludețulul. Drănesă „p a creşte 'ş'au lăsat „avuţia pre măna frăţine-stu să să
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Un om ce:are lua un lucru a 6re-cui și'l are da altuia să să hrănâscă, cela cu lucrul nu pote 
să'l ia fără de giudeţ. - - - 

Cela ce să va apuca de va lucra o vie în pustie şi o va' înoi, şi viea va avea stăpăn. 
Cănd să va svrăşi cela ce-au înoit via şi nu'i vor rămănea feciori, * 
Daca va curăţi neștine via şi o va tocmi, dup'acea o va lăsa iarăși de să va pustii. 
Doi 6meni de vor avea pără pentru o vie şi pănă a să pără va merge unul și va culâge via. 
Cela ce'ş va lua lucrul de la altul, săngur cu voca'sa fără știrea giudeţului.: , 
Dol 6ment cănd să vor gălcevi, vrănd să scoţă unul pre altul dentr'un loc. 
Cela ce să va tâme că'l' vor scâte dentr'o casă. 7 PR 
Când va goni neştine pre stăpăn de la bucatele lui. 

- Tată, cu fecior va să scâță unul pre altul den ocine şi den bucate. . - 
Vladicul sau egumenul vor lua unde vor găsi vre un 'lucru de-a bestricei şi fără ştirea glu- 

eţului. Ma: i . : 
Iunie cu săborul sănguri cu voea lor.vor lua averea vlădicului după mârte. . 

ela ce va înprumuta :cu bani pre neștine sau îi va nămi câsă, nu va putea să'ş în alsău fără 
= ştirea. gindeţului, : ! - 
De va avea neştine un ispravnic la bucatele sale. po i i 
Cănd va giudeca un giudecător strămb, ” - ! 
Oare ce va să zică să dea de doo ori preţul acelui lucru. 
De va avea neştine la altul ceva vre un lucru şi'] va câre şi cela nw'i-l va da. 
Un om de bună voea sa de va lăsa ceva unul sărac. 
Câla ce va avea datorie la cine-va si vor avea toemală să ia şi altă ceva în preţ. 

" Cela ce va face tocmală cu altul pănă la o zi. 
Un om de să va tocmi cu altul să” dea un dobitoc. - - 
Un om ce'ș va lăsa la mârte averea sa cui va vrea. : 
Pri cela ce'l vor lăsa să moșnenâscă pre urmă. 
Cela ce va îi ispravnic vre unui mort, RR 
"Când va lăsa neștine ceva altuia să să hrănâscă. 
De vor lăsa cuiva ce-va drept suflet. * . 
Cine va apuca mainte de vreme de va lua de acele bucate ce i s'au dat drept sufletul celui 

mort. - . 
Pentru fie ce lucru ce să va da drept suflet. „ | : : 

Pentru semnele jurtușagului, Pricina si. e. î . Ra . . . . - 18 
Pentru furtuşagul cum iaste cu nevoe arăta. , Ă 

" Vâstea şi fuga tuturor arată furtuşasul. * | 
Unde să face furtușagul trebue să arate locul, iaste stricat pre ande va fi întrat furul de-au 

„furat. - : 
Nu să va crede păgubașul pre căt va zice căi au furat, ce trebue să'i dea giurămănt. . 
Să să dea giurămănt şi celuia de la care sau furat.: Ia i ' 
Incă să .dea giurămănt și celuia ce mută hotarul. : = 
Doi vrăjmaşi scriind unul o carte părănd celuia-lalt cum scrie ceva de rău de dăns va apuca car- 

tea și o va sparge. . o. - 2 
Pentru jidov cum nuti să dă giurămănt şi pentru giurămăntul ce să dă înprotiva farului. 
Omul rău face prepus de furtușag; face prepus de furtuşag și cela ce va trece pre un loc pre 

unde nu va fi mai trecut. - o 
Prepusul să face încă și când vor găsi pre neştine întracel loc unde s'au făcut fartușagul ; 
Carele va fugi într'acea zi den casa ce s'au furat face prepus să fie acâla vinovat. 
De să va găsi.vre o haină a cuiva la locul unde s'au furat. 
Omul sărac de va cheltui niscare bani mulți. Ia : - RI 
La care casă vor găsi niscare cinii de treba furtușagului.: - | - - 

Un om ce îmblă amestecăndusă acolea fără trâbă, ş părănd pre unul si pre altul face prepus să - 

fie el vinovat. E - - ” . - 2 

N Cănd are putea neștine să smintescă furinșagul. - : - , | 

Aceste prepusuri nu sămt nice de o trebă înprotiva omului cei bun. _ 
Face prepus de furtușag şi cela ce zice altuia că'1 vrăjitoriu. - : 
Omul ce va fi vestit de rău face prepus, să'l munciască. 
L'acela ce vor găsi lucru de furat. — [o 
Unde vor găsi lucru ude furat şi va fi om bun. 
Pri cela ce vor munci pentru prepus. 
Cela ce va cumpăra lucru de furat. , 
Cela -ce va cumpăra lucru prea eftin. » - . - a 

Celuia ce'l vor dărui lucru de furat. - | PE 

Cine va cumpăra lucru ce nu iaste de meşterșugul lui. 
Cine va cumpăra lucru de furat sil va intorce.  - PR 

Cine va cumpăra lucru de furat si va fi lucru den bescrică. 
Cela ce va pune zălog lucru de furat. + * 
Cine va cumpăra 'vre un lucru de la tălhariu, | 

Cela ce va cumpăra furtusag şi va spune tuturor. , _ 

Cela ce'ş va răscumpara lucrul cel „urat eu bani unde Lya găsi. . 

ine, v ru de furat şiil va da ac st, i j . 

ante cumpăra lugra, e pentru tâte feliurile de ghuelițe, cu răspunsuri ; de tot feliul de certări tot 

pre rănd arătate fie-ce giară cu tite. începuturile «ale, după greșelele fieş-cul ciue va cerca desrăy 

să pută afla carea în ee frunză să găseşte. Ă , . . , - 

Pentru câia ce vor sudui pre fudeţ sau pre Omenii cei domneşti. glava. a. î . A: PA 

Pentru cea ce vor eudui pre soli. gara. v. » . o. . ... . . . . 20 

Pentru ceia ce vor sudui pre mai marii lor. lava. 9. | . o. . . 20 

Pentru ceia ce vor face baul ră. glaa. d. . .. . . . . . . . 2 

Pentru ceia ce înblă cu banirăi. ga, e . . Ce cc. 2 

Pentru ceia ce găsesc comâră. şla ș. - . . n. a. E - 

Pentru ucidere și căte feliuri sămt. ga. z.
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+ Gertarea celor tineri. gla. tăi . 

„Pentru a zâcea pricină -ce iaste ca şi celealalte. gia. z. . N 

Pentru certarea ucigătorilor de 6meni. gla. n. 
Pentru cela ce va ucide pre tată-său. gta, j. . - 
Pentru ceia, ce vor face ucidere cu otravă. gla. îi . 
Prepusurile otrăvit cum să vor crede , .. o. 
Pentru ceia ce ucig pri ceia ce vor să'i ucigă. gla. ai 
Pentru ceia ce ucig pri ceia ce'i găsesc furănd. gla. vi 
Pentru ranele câle de mârte. ga gi. . î. . 
Cănd să va certa cela ce-au rănit pre altul. gia. di... . 
Pentru bărbaţii ce vor lua doo mueri. ga. ei. 
Căndu'ş va piarde zâstrele muiarea ce va fi făcut prâcurție şi cănd 
Pentru care vine să despart căsaril bărbat de muiare. ga. zi. . 
Pentru precurviea unuia să va tocmi şi a celuia-lalt şi nu să vor despărți 
Cum şi în co chip să desparte bărbat de muiare pentru sodomiă gla. fi 

nu le va 

Cănd să vor despărţi căsaril pentru irese de va fi unul eretic. ga. +. 
Când să va despărți muiarea de bărbat pentru vrăjmăşia bărbatului. ga. 
Cum şi în ce chip să va putea arăta vrăjmăşia bărbatului. gla, Ev. 
Cănd are v6e bărbatul să'ş bată muiarea. gla: kg . , 
Oare cănd trebue să'ş pue bărbatul chizăş că nu'ş va omori muiare. “ga. za, 

p 

. gla. 

“ra, N 

Pentru căte feluri de lucruri pote bărbatul să'ş gonâscă muiarea,. gia. te . 
Când iaste muiarea datâre să imble după bărbatu'ş. ga. ks. 
Pentru certarea hotrului, paz .. . o. . . 
Carele să chiamă hotru şi cănd să va certa. gla. în. , . . 
Cela ce'ş va nămi casa pentru să să facă acolea prâcurvie. gla 4f. 
Pentru părinţii ceia ce'ş vor hotri featele. gta. î. » . . a 
Pentru bărbații ce'ş vor hotri muerile sale. gla. la -. . 
Pentru răpitul, ce certare li să va da gla. We n. - 
Ce certare să va da celuia ce răpește muiare curvă, glia. (9... 
Ce cerlare să va da celuia ce răpeşte călugăriță. ga. d. ., 
“Pentru ceia ce fac curvie cu călugăriță. pla. le . 
Ceia ce fac silă feciorelor de le strică fecioria gla. îs. . . . 
Cănd iaste datoriu cela ce face silă fetei să o înzostreze. ga, 13, 
In ce chip să va putea arăta cum să să fie făcut silă fâtoi. ga. în. 
Pentru sodomie orl ce fel va fi şi căte feliuri sămt. ga. 7. -.. 
Pentru ccia ce vor face curvie cu dobitâce, glia. m. . . . 
Pentru sănge amestecat. ce f6l de certare să va da. gia. ma. . 
Pentru mestecare de sănge ce să face cu nuntă. la. mu. . . 
Pentru certarea celora ce suduese pre altul gta. 7ng. 
Pentru sudalme, cănd să vor chema mici şi cănd să vor chema mari. gla. 
Cănd va putea scăpa de certare cela ce suduiaște. gla. me. . . 
Cănd va pulea să vie să să plăngă la giudeţ pentru sudalmă. gta. ans, 
Cănd să va chema sudalmă de va zice neștine altuia : minţi. gta: znz, 
Pentru iârtarea sudalmei, cum şi în ce chip să face. gia. mn. . 
Pentru ceia ce clevetese și suduesc pre Domnul țărăl. gia. mf. . 
Pentru câia ce suduese şi ocărăsc pre nestine cu scrisâre. gla. n. 
Pricina întăi, pentru carea să îndâmnă giudețul de mat micşureză ce 
Pentru o samă de greșâle ce să chiamă că să fac fără de înşelăciune. gta săi 
Oare-care.greştle să chiamă cu înșelăciune, ga. tăi. . .. 
Pentru a doa pricină, ce micșureză certarea, pla nu, . .. 
Pentru a trecea pricină ce şuvăeşte cel vinovat. “glo, ng. - 

Cerirea cuconilor, gla tăi. . Ă 
Cum să micgurăză certarea celora ce sămt încă.nu de vrăstă. gla tăt. . 
A patra pricină ce micșureză certarea vinovatului. glia. nd, 

. 

A, cincea pricină ce micșureză giudeţul certarea celui vinovat. gia me. 
Semnele nebunului, pri ce să va cunâşte. gla. tăi. 
A şesea pricină, asemenea celora-talte, glia ns... 
Pricina a şeptea pentru carea. se micșurăză certarea şla. n:, - 
A opta pricină ce micşurează certarea după voea giudețului. gta. mn. | 
Pricina a nuoa, așijdere tot într'acestaşi chip. gla. af. . 

A unsprăzâcea pricină pentru micşurarea certării. gla. za. . . 
A d6oa-spră-zâcea pricină, așijderea așa. glia. zi , . 
A trâea-spră-zâcea pricină, așijdere aşa, gla. 2... - . . 
A patra-spră-zâcea pricină ce micşurâză giudeţul certarea. gla. zd. 
A cincea-spră-zecea pricină, tot într'acest chip. gla, ze. . 
A sâsea-s pră-zâcea pricină, tot într'un chip, pentru micşurirea certării. gia'zs | 
Pentru ctia ce'șlepădă călugăria și'ş răd de cinul călugăresc. ga. za . . 
Pentru certarea celora ce'ş vor lepăda călupăria. glia. zu. 
Pentru cela ce va svătui sau va trimite pre altul să facă vre o răutate gi 
Ce certare vorlua ceia ce svătuesc pre neştina să facă rău. gla. o. 
Semnele care arată pri cel greşit cumu'i vinovat. gla. oa. - 
Ce certare vor lua ceia ce agiutorese pre altul spre vre o răutate. ga. ov 
Co certare vor lua cţia co să găsesc la svadă, la og. + 
Semnele carele arată pri cel cu arme ce s'au allat la svadă. gta: od. . 
Certarea ce vor lua câia ce vor agiuta vinovatului. gla. ce. . 
Certarea celora ce sămt gazde de furi și de tălhari. gla. os. 
Ce certare va lua cela ce dă putere cuiva să facă vreo răutate. şza, oz, 
Certarea, ce să va da celora co mulțămăse vinovatului. gla. on. 

md 

rtarea. Ă gla. na 

- fe 
a. zf. 

iarde 

ni.



e PRAVI DA 

O NUMITA CEA MICA i 
|  ZIPĂRITĂ LA ANUL 1640 ÎN MĂNĂSTIRFA GOVORA . 

(apă ediția din 1851 publicată de Academia Romănă). 

  

NOTĂ PRELIMINARIA, 

In ediţiunea, de față am căutat mat cu semă.. în spaţiarea cuvintelor; ast-fel în căt cititoru 
= reproduce, cu cea mal strictă fidelitate posi- | va. găsi, în transcripțiunea nâstră, tâte acele bilă, ortografia, modul de scriere şi chiar dis- |-numerâse legături de căte doo, trei şi chiar posiţiunile tipografice ale ediţiunei princeps. | pănă la cincă cuvinte întrunu! singur, căte 

De aceia, transcripțiunea nâstră sa făcut | se află în ediţiunea originală ; precum : deoca - ast-fel, în căt să reproducă, separat, cuprinsul | ăsa. în loc de: deo ca lăsa ; săeneroiți, în 
nu numai al fiă-cărel pagine în parte, ci încă! loc de să re netoiți ; pănăşea în loc de pănă 
şi al fiă-cărul rănd din paginele textului origi- | “și ca; denucarre, în loc de : de nu ca vrea. 
nal, fără scăzămănt nici adaos. , Ne am abținut asemeni de a însemna cu „Ne putăndu-ne ănsă nici servi cu litere de | trăsuri de împreunare silabele acelor cuvinte, dimensiuni enorme, ca vechil editori, (1) nici | care se află neterminate Ia fiinele unor răn, a perde așa de mult. spaţiu reproducănd pe | dusa. Lectorul va avea. a face însuși acele le- căte o pagină speciale fiă-care din feţele tipă- | gături, la nor ca şi în textul cel vechiu. 
e ale volumului de La 1510, (2) et grupat: Am suplinit mar ades& cu caracter italice Fiecare gin pheinele cițune nâsre Că url era sa ali omise sn vile ovale 
du-le, pe de o parte, cu numerotaţiunea pe | au fără insemnare de 9 citea de abrevia- file (adesc or! eronată), ce există în edițiunea (iune pe d'asupra, după usu vechiel scrieri _ 
de la Govora, adaogănd la acel număr o ste- - o , . . luţă, spre a/l distinge. iară. pe de altă parte, | _Paginele, frasele şi cuvintele, care sunt ti- am admis o numerotaţiune continuă a n6s- |'părite în limba slavonă, au rămas tot astiei 
tră, repeţită pe columne, în care figurează, | ȘI în textul nostru; dar în anexe, noi dăm tra- 
Sus, recto, iar jos, verso al file; Fiă-care pa- ! ducerea lor pe romănesce. _ 
gină conţine doo asemeni columne, cari sunt |. In fine, -căutănd a învinge, pre căt ne-a 
tipărite cu litere de diverse mărirni. spre a să | stat prin putință, dificultăţile transcripțiunei 
păstra, şi. în proporţiunile tipografice, analo- | slovelor cirilice şi a ortografie] lor, prin litere stă cu vechiul text tipărit. latine,-am fost nevoiţi a admite Ore-care re- 

Nu ne-am abătut de la acâstă analogiă. nici ! gule, din care unele, mărturisim fără sfielă, 

  
  

(1) Dimensiunile celor trei specii de litere cirilice întrebuințate sunt cele următâre : 0m,007 (Ze); 0m,006 

“Terţia); Om. 004 (Cicero), inlocuite în transeripțiunea nâstră cu corpurile : 14 (Jitcl), 12 (Cicero), şi 8 (Petis) 
% Dimensiunile formatului sunt cele următâre : nălțime 0m,153, lăţime, 0m,10.
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că ni. se par şi noă-a fi cu totul: arbitraril. | dăm aci, pur şi simplu, pentru usul îngădui- 
Fără de a cerca să le îndreptățim pe alte ra- torului lector, tabela sinoptică a echivalenţe- 
iun! de căt pe aceia a înlesnirel la transcriere, | lor admise în transcripțiunea, de faţă : p , rIpţiU 

a—a. 
a=b. 
AY. 

r=g.șigh. 
„=. 

NB. In ediţia nâstră nu s 
de a reproduce tex tual Pra 
sistemnlui întregei tipăriri. 

  

o.:= 0: 
n=p. 
p—r 
c—s 

= se, şi şt. 

(și c. 
c și ci. 
& şi gi: (legiuit) 
iși ,   

  

s 

  

u=ă,șiă. (bătrăn, tă- 
-năr, apostoli). ” 
A—u. 

+— e. , 
ta:— Ta. - a 

ie== Ye, 
P= Iu. 

A= în, n şi î: (înna- 
inte, ântâiu). 

a fa. 
FR își 6. 
ă2==x. 

= ps. 
s=th. 
"r= y-și v: (Moysi, e- 

vanghelie). - 

  

e 

a observat tâte regulele arătate în acâstă notă preliminară, scopul nostru fiind 
vilei cu litere mai mici şi fără indicarea, paginelor ediții vechi, spre a corespunde 

1. M. Bnjorenu.



DE LA GOVORA 

  

  

    

IPĂBUAA 

| Aupera ikere 

„Alipenr”AT$pro AE A'bue, 

Tonmeak CĂURIMAOP Anse rea 'TOK- 
MUTE A€ 4 CAROAPĂ, BATpĂ d- 
udera un a np'RESRIWVUINAWVB 

Naputuii “ABZUZTOpHAWp ASavii. 

„ "PuumapiirSet:S. Î runap 
m np'baSatuunărrSaSu ACAt 

“160 ANAT 
Bacapana Boca A Toâ 

"ră udpa  Oyurponaaviieu : 

-Î avannerupea TOROPI. - 
Bate pa: tip A€ 

Aa mârepib ASti XE, ANA. 
; 

  

PRAVILA: 
| acesta iaste 
-direptătoriă de l&ge, 

tocmelea 'sfinţilor apostoli toc- - 

“mite de 7 săbore cătră a- o. 

cesta şi a precuvioşilor 

“părinți învăţătorilor lumii. 

“ Tipăritu-s'au în tipar . | 
i preluininatului domn . - 

10 MATHEI . 

Basarabă Voevodă a toa- 
tă țara Ungrovlachici : 
“în mănăstirea Govora. 

* Tâtul 7149 iară de 
-. “Ha naşterea lui Christos 1640.     
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“ua npectilTace Buamtnie fi 

„mamei Dame EIGAPLĂBOBD. 

  M 

m | MARCA ȚARI 
| „Un vultur'cu crucea în gură 

Cu corâna d'asupra. . 

La Grepta N e "La stănga 
b| Sârele cu 3stele . "Luna cu 3Siele 

Z      
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rr 

Crpana cla E anale, NTHUS Bpania HecuTa! 
H a cre HE Rin, H OVBACAC BHCHTA. ! 

Iilgrk AGuS npecakraare, n npterapkhtuarw, 
AdMS pSAa RACApaRz, AcBAscTEeHkiituaro. 

ana :E3a8Mz, HerSucca ui'np rak RHAMTA. 
Guy Ro ASRâter neRkAa, MHSrHX, CASXU -AiENT, 
Flgrawaz OVEW BhicoT$, ASANS HN MRAAETA. 
TIaAmuuaăe 14€H0 HY XPARPOCTR IPEACTARAALT,. 

TISA HEISite TOBEMEUA MHPHOE IHHTIACTEO. 
Heaaii nHenpegpupuca, Hie E rSRHTEACTEO. 

însuș datoriu iaste a posti miercurea şi 
vinerea prespre tot anul cum poruncese 
sfintele şi dumnezeescile pravile. Cum 

ap isca de carele va ave, însuş să o dea şi al- 
: 68, toră a face. Iară de va fi însuș nesciu- 
şi mai toriu, Şi nepostnic cum va învăța pre 

. alții a face lucrure bune, şi cine e neîn- 
nainte țelept va asculta pre e!, de carele va 

255 . grăi văzănd pre el fără tocmală, şi be- 
țiv, și învăţănd pre alţii să nu se în- 

“pravil. 

[ cyaacaS$ HXA ceMS, RE HCRHAATIICA. 
Bpana BARkKH NÎBCtă He HAAAraTHca. 

„Satu HacrSpra 
. + [53 

bete sau alt vre un ]ucru bun a petrăce, 
carele singur nu au făcut, ochif.de u- 

Ezec. 3+rechi! grăiasce scriptura cu aceia so- . 
| Aa pd. stih, 10 cotâsce-te, o duhovnice pentru ce că de 

, 4 | Erem. va peri nu mal o oae pentru negrija 
Predoslovie cătră toti nastavnici +8, ta dentru mănile tale se va căuta. De- 

” sfintei bis6reci. "| stih. 10. prinde ce zice stănt loan asareoyeri la 
i a | 6 în a troia npano cvuri, aciasta 

Preluminaţilor archiepiscopi. mitropoliţi- |... » canie in a Y 2 

Jor şi iubitorilor de dumnezeu, episcopilor, şi de ac. grăla seo De să va delunga numal u- 
preoţilor, şi-tuturor duhovnicilor, carir cu |. bestd. ne ae e necumineeat, au nu au 0- 
putere preoţesca de la dumnezeu sunt sfințiți. Îi oră toată Spăsenila sa, episcopul sau 
P* THEOFIL, cu mila lui dumnezeu stih. 31 popa, că sufletul iaste de o perire atăta, 

archiepiscop, şi mitropolit, a toată ţara | 

rumănâscă, pace şi spăsenie priimiţi 

duh. sfănt, cărora veţi lăsa păcatele, 

deşertăciune are, căt nice un cuvănt 
nu poate pune înainte, ce cu socotinţă 
şi cu iubire de trudă, slujirea şi lucrul 

n £ : A „lut dumnezeii iaste a face că grăiasce 
sl. -se-vor lor şi cul le veţi ţin6, ţinâ- . - a gri 

eng lăsase or, ȘI cu | tine, ţ scriptura procliat cela ce face lucrul 
3.063 " domnului cu negrijă, iară marele Va-' 

-se d8, njce la măscăriciu să nu fie 

Socotitam, că mai toate limbiale au 

carte pre' limba lor, cu acâi cugetalu |- . - 

şi eu robul domnului mieu lui Îs Hs, 

să scoţ cestă carte, anume pravilă pre 

limba rumănâscă sfinţilor voastre rață |- - 

duhovnici rumăneşti, caril sunteţi pă- 

stori oilor celor cuvăntătoare a tur- 

met lu! Hs: Care are întru sine multe 

fâllury devindecări sufletelor creştinescl 

celor ce: sunt rănite cu păcate însă |. 

mai vrătos şi cale la împ&răţiia ce- 

riului. . e . 

Înisă mă rog sfinţilor voastre'cu mare 
milă la care mănă va căae acestă fântă, 

carte, acela să aibă a o ține în mare cin- 

ste, şi să se înveţe dentru Ia în taină, 

cum vavindeca sufletele 6menilor de pă- 

cate, Iară întru mănă de miren Să nu 
oc- 

mâlele sfinţilor apostoli, şi ă sfinților 

părinți batjocurite, că apoi milostvata 

-ver da samă frate duhovnice, eu nu 

- isi eu lucrure bune pre tot ciasul să se |-... 

sp : d cuvănt de |. 

voiu avâ tr&bă. .. - 
- Cela ce priimnesce găndurile omenc- | 

sci, datori Taste îniru' scriptură. învă- 

țat a fi, să se oprâscă de pohte, smerit, 

râge lui dumnezeu, ca săi 

înțelepciune ca să îndirepttze pre cela 

- ceseapăcătre dinsul, Jară într'alt chip   
silie grăiasce, socotâşte să nu te t&me 
de om întru cădere lui, ca să nu da! pre - 
fiiul lui dumnezei, întru măinile celor 
nedostoinici, ca să nu te ruşinezi de 
cineva de mari! pămăntulul nice de 

"însuși, cela ce pârlă stemă să nu cu- 
„+ mineci, că pravilele dumnezeesci nu 

lasă pre cel nedostolnicI să se cumi- - 
nece, caril să socotesc ca păgănil, iară 
să nu se vor întrâce amar acelora şi 
celora ce cumineca pre ei; socotâsce 
zice eu tr&bhă n'am, tu veri ved& acestea 

de -veri păzi însă cu socotință. şi cu 
tocmală ce mal nainte învăţăturile bi- 
s&râcil neclătite.să le păzesc măntui- 
veri şi pre tine şi pre ceia ce te vor a- 
sculia. . 

Știzut să fie. 

"Cineva îndrăzni a priimi cugetele şi 
ispovedaniile, fără învăţătura episco- 
pului acelui loc, acela pedepsa pravi- 
lelor va priirmi, ca un tălcătoriu a dum- 
.nezeescilor pravile, că nu numal pre 
sine s'au perdut,; ce şi cățI s'au ispove- 

" ditla el, ne ispovediţi sunt, și căt au 
legat, şi dezlegat, neîndreptaţi sunt, 
după a 6 pravilă a săborului de Car- 
thaghen şi după 43 aceluiaș săbor.
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Ilokeatnicavazite Ilpren-kTaaro roensaapa 10 AI- 
TOGII Racapana, hernia. HK caci Nieatz npew'e aprett- 
nare SIpxienienona Oavguaa, muci Rai Alu- 
TPOAUSHT EzciA aentia Oyrponaajînekia, Ha - nr- 
varonăTu ci snur$ 1 acm Tlpagnaa aur yS- 
AzulttS ka €uemnonttorteya, leat Alaneasn- 
„exomS IHrSaen$. vene arestare menaerupa IS 

-nopa,. Xpama Oventnia npierbia Ea. Trhatae 
MBA Bac, UTSipe ci amur$, de vro RSAcTA. ns 
rpRuitie, ASyoa npăroeru HENPARAAĂTE, N Haca 
WCEA TPSAHEUIHA Ca RAF CETE a He RAnHĂTe, n9- 
MERE HenHe arian, HO pSa rpkuitia în perna. 

PRAVILA CT"Xn ANG-Ah. 
și « sfinților de al șuptele săbor, prcogodnicii şi 

de dumnezeu purtătorii părinţii noștri; 
"de episcopi, şi de preoți, şi de călugări, şi de 

dmeni miveni, şi de tote încățăturile, 

ilan Petru şi Pavel. apostolii lui Hs. învă- 
țăm pre robii lui Hs. de: lucrul oinenesc, ce 
iaste a lucra în şase zile'; Luni, şi marţi, şi 
miercuri, şi jot, şi vineri, şi sămbătă, pănă a- 
miază zi, sau pănă în al treilea cias de.zi, sau 
sămbătă 16tă zioa să. se, îndeletnicâscă de 
tote lucrurile câle grele şi să'şi tocmâscă 
casa şi să facă pamete morţilor lor şi să 
priimâscă strainicil şi să! ospetâze ca să se 
umple ltubovul dumnezeese ca sămbătă are 
dar de zidire şi de răpaos să châmă, iară du- 
"mineca iaste ăntăiu zi. al dumnezeu, are dar 
de înviiare, dirept acâia învăţăm de acestă 
di să se ferâscă şi să se cintâscă, iară săm- 
hătă di în al optul cias să se oprâscă de tâte 
lucrurile, de marile şi de micile, şi la biserecă 
să scape toți Gmnenil. cu muerile'ș şi cu fecio- 
xil lor, şi într'ănsa cu frica lui dumnedeu, şi 
cu luare de aminte să se privâghe rugăndu-se, 
tocma și pănă duminecă. diminâța, iară daca 
să va lăsa sfănla letorghie, de ciia să meârgă 
a caşă şi să se odihnâscă pănă luni dimintţa, 
şi iară de în al doile cias de qi să începă a 
lucra. e 

" COpsiianerek X"rk. ” 
“De praznicul născutului, aşijderea să se 

ție şi să se cinstescă, ca și dumineca. Că de 
acâsta dărui domnul nostru Is. Hs. spăsenie 
lumel. , . 

Rrs sakaenie, N - 
De praznicul sfintei arătărit lul dumnezeii, 

"cadese tot omul să-l socotescă şi aşijderea să-l 
cinstescă, că . niru acesta ziditoriul a toată lu- 
mea dărui încire,. pi. 

Cu apă şi cu duhul sfănt: 
- Ogaaronk pete. a - 

__ De prăznuirea blagovesteniilor, cinste să se 
facă. Că iaste may cinstit de tote praznicele: 

De sămbăta direptului Lazar. începerea în- 
xieri!, și purtarea închipuirilor, și. de minu- 
nile lui Hs, ce-s praznicele cinstite: Şi aşa de 
pasel, acestă duminecă luminată” să se prăz: 

" PRAYIIA BISERICEASCA 

  

nuiască, şi să se cinstâscă cum înseși sfintele 
pascl, și iară de văznenie lui Hs, şi de rosa- 
li, ce iaste venirea a sfăntului duh :. * 

Cănd-pogor pre. lume, de luminare şi de 
înțelâgere tuturor, şi aşa tote sfintele praz- 
nicele lui Hs, să se cinstâscă şi. să se ferâscă 
cum am zis şi. la preobrajenie şi v&zdvijenia 
cinstitei cruci, praznice ale despuitorului. 

Acâste praznice ale lui [Hs. tâte așa să se 
ferâscă.. şi să se cinstâscă, cum am zis de 
sfănta duminecă, ăntăia di de dumnezeire. 

Praznicul eveneile sy”u, cadese a!'l cinsti şi 
a'l mări, aşijderea ca şi praznicele lui Hs. cum 
şi aun dat învățătură, așa şi aceste praznice ale 
hogorodiţel întăiu blagovâşteniile, și psisacerae 
ta, Şi văvedenia, şi uspenie, şi sfinţii părinţi- 
lor et. să le facem prăznuire. 

|: 2) De praznicul sfinților „Apostoli, Petru 
“si Pal, Ă 

Aceste praznice aşijderea să prăznuiască şi 
să se cinstescă, cum am zis de cslea.lalte: 
„ȘI iară de cel 12 Apoștoli, şi de alte praz- 
nice ale apostolilor, carele cănd va fi. cadese 
să se prăznuiască. însă şi act zi, de dimineţă: 
pănă sara. Şi de cinstitul prorocul predtece 
și botezătoriul loan, de năseutul lur şi de tă- 
jarea capului lui, cadese a le prăznui de la at 
noaolea cias şi demăntța, toată zioa. Ă 

„ Intăiul mucenic Stefan, mat marele diacon 
pomenirea să i-o prăznuim, de dimăncţa. pănă 
sata... . . - - - i 

Aşa să umplem și pomenirea şi cinstirea şi 
prăznuirea sfinților, şi ogodnicilor, și învăţă- - 
torilor a t6tă lumea părinților. şi arhiereiy și 
păstorii de oile câle grăitore, să-i prăznuim 
pre căruia. căndu-l „va, fi. zioa, -de dimănâţă 
pănă sera, şi nu numa! mirânilor ce şi călu- 
gărilor de în pustie, a prăznui și a cinsti, 

(3) Sfântul şi marele.mucenie a lur Hs. 
Gheorghie, şi Dimitrie,Theodor, Pandeleimon, 
Procopie. şi sfinţii besrebrăniţi. Şi sfintele 
marele rmăceniţe mueri, şi căte mucenițe mart 
se vor chema. acestea tâte să se prăzdnuiască, . 
căriia căndu-l va fi zioa, de. dimăntța pănă 
sara, deci tote zilele acestor praznice să se 
prăznuiască cum am învăţat tot „creştinul, şi 
am pus lege... | , 
"Și iară-grăim, că nu zicem să se prăzânu- 
iască cu. tămpene şi cu flu-re, şi întru căntece 
mirenesci, și în beţi!, ce să prăzdnuiască întru 
rugăciuni şi întru căntări sufletesc, şi întru 
cuvinte de laudă, şi numnay căt .să se ch&me 
preoții la. casele lor, să facă blagoslovenie 
întru casele.lor. tot creştinul, că 6re unde 
nu merge: preotul, .nice- blagoslovenie nu să 
face, de acolea, şi. dumnezeu. se delungă, şi 
unde preotul .nu ; cadâsce,, nice rugăciunea 
face, acolo'e măhniciune Şi slăbiciune, şi sunt 
tâte spurcate. .,.-! : 
.. Acestea vă îns 

.      

îm, preoţilor şi țăreovnicis.
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- bisericilor ca înşi-vă să umblaţi întru învăţă- 
„ turile; ce vă sunt date voao şi după acţia să 

învăţaţi toţi Omeni),. cu. dedinsu de pururea 
nu pentru vre o plată or car€ de argint sau 
de aur, ce pentru spăseniia sufletelor vâstre. 

Iară voi Gmeni mari și mici, aşa vă învă- 
țăm ascultați, să v& cuceriţi archiereilor şi 
preoților şi să'1 cinstiţi și să vă temeţi fieş- 
care den vo!, cine cumu-l va fi putere, :şi de 
ce veţi ave să”! şi ospătaţi, că aceia priveghe 
"pentru vo! şi să râgă.. Preoţilor învățămu-vă, 
să nu întraţi în biscrecă cu -vrajbă sau cu 
pizma, nice să vă cutezaţi a vă atingerea de a- 
celia, nice să fiţi beţivi; nice furi, nice huli- 
tori, unul spre altul, nice gâlcevitori, nice cu 
cuvinte deşarie, nice nebuni, că şi domnul 
nostru Is. Hs, fu bătut şi ocărăt şi răbdă di- 
rept no!, ce să fiţi blănzi şi lin!,. şi plecaţi, și 
răbdătorI de tote, şi să umblaţi cu frica lui 
dumnezeă, şi să vă nevoiţi de slujba vâstră 
ce sfăntă, că vă învăţăm după tocmela sfin- 
ților apostoli, și numai bărbat unit mueri, ca 
nu fără “de lege să întraţi la sfăatu, jrătăv- 
nic, şi să nu. fil curvariă, sau precurvariă, 
sai să-ţi dal trupul pre ruşine sau la trup de 
dobitoc, unil ca aceştea să nu se cuteze cănd 
va a să apropiia- sati a. cugeta spre preoție, 
nice iară ucigași, nice răpitori, nice tălhari ce 
să fie curațI întru tot, şi numa! bărbat unil 
muerI cum am zis şi slobod de t6te păca- 
tele şi curat şi nespurcat, şi asa să vie spre a- 
ciastă înfricoşată şi mare slujire; iară de ce să 
va aduce pentru blagoslovenia la bisârecă nu 
învăţăm să fie acestea numa! ale preotului, ce 
şi slujitorilor biscrecilor şi tuturora. celora ce 
să ostenesc spre acest! lucru -sfănt dumne-   zeesc; iară să cade în tre! părţi să se înparţă 
doao preotului iară a treia parte ostenitorilor 
şi slujitorilor. . - - a . 

De boiavii, şi de ceia ce sunt subt. puterea 

şi-de slujitorăă lui, înrățănuui după 

! învățătura lui dumnezeu, m 

(4) De ceia ce biruiasce. preotul ca să. nu 
biruiască pre dinsul niminea de în Omenil cel 
proşti numa! bisâreca. cea mare, şi. aceia să 
biruiască după l&ge ; iară de în Gmeni: zi 

". proşti nice, boiarii, nice mișeil, să nu birul: 
iască pre niminea cu preotul, ca cele nelumi- 
nate, spre lumină să se rădice nice să ia ceva 
de în bisârecă măcar. s'au făcut. şi bisereca, 
numai ce va fi :pominoc şi. cu blagoslovenia 

-. biserecii, şi acâsta cu lâge și cu frică să ia şi 
cu blagoslovenia preoţilor; iară de să va, îs: 
piti să ia ceva fără 'blagoslovenia preoţilor 
den bis&recă .sau fără lge, unil ca aceia ane- 
mica nu.:se. închipuesc, numar; furi de bisc- 

recă; şi agonisire” spureată: şi - necredincloşi, 
deci aceştea sunt fur! şi răpitori şi tălhari: de 
bisâreca lul dumnezeii; şi cine va face acestia |!   
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unii ca aceia n'au pocaianie, ce vor moșşteni 
perirea. . A 

Că aşa zice domnul nostru Is. Hs. de în- : 
vaţă, să dați.ce iaste împărătesc împeratului, 
iară ce aste a lut dumnezeă, lut dumnezeii. 
Așijderea să nu aibă putâre boiarii a judeca 

pre preotul, de li să va tămpla vre o greşală 
Ore carea cădere orl trupescă or! sufletescă ce 
ț&rcovnicil bis6recil. lui să/l judece, iară de 
miscare locure de arătură sau de vie, de li să, 
va tămpla lor ceva, acestea de la boiari să se 
judece însă cu întrebarea arhiereulul. 

Că nu se cade episcopului să'ş judece pa- 
triarhul szu, sau mitropolitului, sau să! cerce 
al lui ceva, aşijderia. şi preotul episcopul lui, 
nice diaconul ce va să grăiască sau să judece 
pre popa al lui, ca nu cumva să nu se gri- 
Jască preoţia dumnezeiască. . . i 

Episcopul să nu poftâscă dar de la heroto- 
nisie lui, ce să ispitescă pre acela ce va, vrea, 
să se preoțescă de năravul lu! şi să'l. ispitâ- 
scă pre dinsul den tinerțțele lul, şi de min- ” 
tea lu! şi mat ales de grija cărţii, şi aşa să'l 
allc pre. dinsul întru tote deplin şi nevino- 
vat, şi așa să'l preoţescă şi să'l priimâscă. ca 
trupul lui. 

Episcopul de va pomeni să ia dar, de la 
cela ce va. vr& să se preoţăâscă ori de ce va fi: 
nedestoinic,sau pentru darul va lega pre preo- 
tul fără de vină, unil .ca aceia să nu se as- 
culte, ce. să: se întorcă durâria lul. spre ca- 
pu! lui, şi spre crâscetul lui nedireptatea lui 
să se pogoră şi să fie ca şi Simon vrăjitoriul 
întru osăndire. î “ 

(5) Şi cine va vrea să se călugherăscă într'o 
mănăstire de ceia ce petrec pre actle locure, 
şi cu muiarea lui va da. ceva, dentru avâria lor 
hiserecil. şi sufleteşte o va da, şi iară după a- 
ceia li va părea rău, şi vor încâpe aş căuta al 
lor ce ati dat, ce sau'l vor ctre, sau' vor fura 

(| ceva dentru unile ca acelia, iară de vor face 
cu nesciinţă. să ia canon și să se pocăiască, 
nemica unora ca acelora să nu se dă lor, iară 
de vor sci şi nu vor vrea să asculte cumu'i vor 
învăţa pre denși, unil ca aceia să se gonâscă 
den mănăstire şi den biserecă să se desparță 
ce să zice de cuimninicătură, pentru ce că da- 
rurile biserecii îată de acmu nu mal iaste pu- 
tere nice să ma! dea. nice să mal ia... 
(6). Episcopul sâu iguimenul, “sau fie'ş ca- 
rele dentru rândul! preoţesc, de xa încâpe a 
face. 'nedereptate Oinenilor şi răutate, învă- 
țăm pre unii ca aceia să se scoaţă, saă iară 
de, vor căuta direptatea, pentru vre o plată 
re carea, să se scoță de în. preoţie. Popa ce 
va curvi sai. va face prâcurvie să se scolâ:. 
Episcopul ce va fi negrijnic de bisâr'că, şi se 
va măhni de rugăciune, şi popil nu-I va în- 
văţa de aşa, ce şi acelea. le va lăsa de negrija 
duhovnicu său, numat ce va lucra cu măinile 
lui, şi va tocimi inirânil, iară .de duhovnicu-



90 

lui va începe a nu griji, așa unil ca aceia să, 
se întrâbe, pentru ce că grăiasce scriptura, le- 
pădat să fie fieş cine face lucrul lu! dumnezeă 
cu nesocotință, ca fieș ce lucru ce să lucreze 
cu măna trupesc, picitori iaste, iară cel su- 
fletesc, lucrul lui dumnezeiă iaste, ce de din- 
sul: zisem,. că mai vrătos pentru acestea să 
cade, 

Episcopul la vremea morţii lut să nu aibă 
-putere a împărţi nemănul de-al bis&reci! măcar 

„ ce, şi şi de celia ce au însuș străns pre dire- 
gătoria, lui, nice den câlia ce's altele, numa! 
ce va avea dentr'al lui, den celia ce va fi dat 
la biserecl, şi va da țărcovnicilor, de aciasta 
învăţăm jumătate să se împarță la pamentea 
lui, pentru pamentă arhierescă. : Episcopul ce 
va "purta. 6ste după dinsul, sau va umbla pre 
năray de cocon, sau .va avea multe cuvinte 
fără de folos, sau va..face precurvie, să se 
scâță. Că nu să cade episcopului să umble 
la mărturie sau la chemarea mâselor, iară de 
va mârge cănd va, el să nu mârgă pentru 
-mărturia, nice pentru măncările, nice pentru 
băuturile, nice pentru beţiile, ce pentru învă- 
țătura sufletâscă. Că se-cade episcopului. pre 
toți Gmenil marii şi mici să'l înveţe, cu blăn- 
dețe-şi cu plecare, iară nu cu r&utate. - 

Nu să cade preotulut să blagoslovâscă pre 
„ episcopul; nice diaconul pre popa; nice ce- 
“ teţul pre diaconul; iară preotul de va cşi a- 

ciiaș la gălcâvă ori pentru direptatea ori pen- 
tru nedireptatea, Şi la ucidere, să să scoță. 

Preotul de să va însura cu a, doao muiare, 
să se delunge de preoţie, iară- fără oprâlă să 
se priceștuiască. 

: Popa neguţătoriă sai camataic, ce va vria 
să'ș înmulțâscă argintul lui, să se lase! de le- 

- turghie, pentru ce că iaste împreunat minciu- 
nilor şi asupriciunii, Şi ma! mare e neguţăto- 
ria de căt.curvia. de să va lăsa de unele câ 
acelia, iară'să preoţescă, iară de nu acela să 
fie scos. Preotul sau diaconul de va cămăt- 
nici, ori să se lase de uneleca acestia, sa să 
se scoță. 

Preotul ce va cănta mirenâsce, sa Ya juca, 
ori să se lase de unele ca acdlia, orl să se 
scoță. .». 

Preotul de va cădia în curvie, sau 'ş va da 
trupul spre ruşine ori cu gadini, ori cu dobi- 
tOce, să se lase unil ca aceia de leturghie, 
iară încă de nu va fi popă, şi să va afla în- 
tru tâte să nu se cuteze a se apropia la preo- 
ție. 

Preotul mincinos saă vadnic sau clevetnic 
să se lase de aclia, sau să se scoţă. 
' Preotul de va fi meger a lucru în cetate, şi 
va cerca să se hoerâscă și va umbla cunuşii, 
și va. merge în săbor cu &men! proşti, saă cu 
hoiari alegând fără de o nevoe 6re-carea de” 
va fi lul, unil ca aceia, orl să se scoţă orl să 
se lase de unele ca actlia. 

PRAVILA, BISERICEA SCa 

- Preotul, întru preoțiia. luy, de va orbi sau 
va şchiopa,: sau: va, veni o bolă drăcescă 
spre dănsul, să se lase de dumnezeisca letur- 
ghie, iară alte molitve să le umple.  . 

Aşijderea şi cine va avă vre o vină, sai orb 
de va abia vedea, sai şchiop, saii vre o mănă 
uscată, saă stricat, saă sura, saă fii de a treia 
nuntă saii născut întru amestecăciune de sănge, 
de unii-ca, acestea, toți să nu cutâze a se che- 
marea preoţi Ure ce episcop peutru plata de 
va pune un popă ca acela, să se scoţă a- 
măndoi, Și acel episcop şi acel popă. 

Popa. acela, ce va lucra şi va face, ca să se 
ferâscă de' cuvinte mueresci, ca .:să'ş soco- 
tescă vistiiariul sufletului nefurată, şi să nu 
se laude de curăţia, ca să nu piarză ce are. 

Preotului, dei va curvi muiarea luj şi el.nu 
va sci, acela să preoțescă, iară să-l va spune 
nescine de dinsă să se lase d> preoţie, şi să 
cerce Gre iaste adevăr de dănsă; deci de va 
vede cu ochi luf, atunce să o lase, şi acela în- 
tru răbdare să. petrâcă şi iară să slujască ; 
iară de „va lasă actia și iară cu altă: muiare 
va, cadea. să se lase de liturghie, şi să se pri- 
cestuiască ne oprit; iară de'ş va av& muiarea 
lui, aşijerea certare să aibă; iară la mortea lui 
să se preceştuiască ca şi alţi preoţi, cum să 
cade preoţiei; iară de să va tămpla mai 
nainte de el să mâră preutesa lul, şi. nu să 
va. atinge de alta, acela. fără certare să preo- 
ţescă ; iară de.va | şi vie, și nu va pute în- 
suş să o prinză cu acel bărbat la arătare, să 
nu slujască nice: să O lase, că însuş domnul 
nostru Is. Hs. grăiasce, că 6re cineş va lăsa 
muiarea lui, alegănd fără cuvinte de curvie, şi 
să va însura cu altă preface .curvie, că iată 
de toţi 6menit grăiasce ; ; iară diaconului de 
i să va tămple decia să nu mai întrâbe, ce 
cum am zis de preotul, aşa, grăim şi de dia- 
conul. 

(7) Diaconul de să va spurea în gură, să-se 
scoaţă, ce iaste aciasta, iară sa scil că iaste 
mădulariul cel de ruşine de jos, iară de'ş va 
punc rușinea în gura muerii, şi va fi curâre, ce 
să tălcuiasce spureată î în gură, deci eu de a- 
câia, nu scrii, d6cil să sci "la arătare, cela ce 
va face acâsta, să ia ispovedire cu dumnezeii 
și să i se socotâcă cu alegere. 

3! Preotul de.va curvi, să se scâță; iară mu- 
iaria lu! de va vr6 să'] lase. pentru înțelepţia 

el, să nu se spurce cu nusul în voia er să fie, 
ce însă de nu va pohti alt bărbat; iară de va 
lasa curviia acel popă. el să petrâcă cu mu- 
iarea lui; aşijderea şi diaconul și ceteţul, de li 
se vor tămpla că am scris nol, că muiaria 
n'are putâre cu trupul ef; aşijderea ş şi bărbatul 
n'are'putâre cu trupul lut; ce bărbatul er bi- 
ruiasce cu trupul el, aşijderea şi muiarea bi- 
ruiasce pre trupul bărbatulut el, că dirept a- 
câia grăiasce dumnezeii, că sunt amăndol un     trup, căce ai împreunat dumnezeii, omul să
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nu desparţă; dirept actia împărţire nice în- 
trun chip să nu fie. între bărbat şi între mu- 
iare, alegănd fără de o nevoe mare, şi şi a- 
ciasta cu săborul că fieş ce păcat afară iaste 
de trup; iară cela ce curvâsce în trupul lu! 
greşasce. „. ME Ă 

Aciastă ltge am pus din învățături sfinte, 
căte am pus să le socotiți pre amăruntul că 
«pre aciasta şi tocmiră, şi vă aduceţi aminte 
de cuvăntul domnului cum am zis, că de veţi 
erta greşalele Gmenilor : ertavă-va și. voao 
părintele vostru cel den ceriă, cum ne-au zis 
noao că ore căte veţi lega pre pămănt, fi-vor 
legate şi în ceriă; şi 6re căte veți dezlega pre 
pămărit fi-vor dezlegate şi în ceriă; iară de 
ceia ce sunt clevetnici și hulitori în ciastă 
lume, lua-vor județul lui dumnezeă şi mă- 
niia lui dumnezeii. ca şi ceia ce clevetiia ma- 
inte pre Moysi.- a 

, 

„De părinți şi de feciori pracila. 

* (8) Părinţii feciorilor. lor într'un chip să le 
împartă dintru strănsoarea lor, nu: unul să] 
ial iubâscă iară pre altul să] mal urăscă; că 
și domnul nostru Is: Hs. şi fir şi tănerir i-au 
răsâdit, câle văzute și câle nevăzute le-au dat; 
iavă de s'ară şi măniia părinţii, ce lâgea nu să 
mănie. ÎN , 

Feciorul de a grăi cuvinte rele părinţilor 
şi cu nedireptate, cu morte să .mâră; pentru 
ce că părinţii lul i-au dat lui lumină și viiaţă; 
iară de să vor întorce de actlia ce au făcut, 
să i se dea canon de pocăință după ai, ca şi 
tată-s&u, şi mumă-sa să'l iarte; iară de va 
lua lemn şi va lovi pre tată-său să i să tae 
măna lu!, feciorul de va serăbi. pre mumă-sa, 
mai bine are fi lui să nu fie născut; iară. pă- 
rinţii să'ş înveţe feciorii întru frica lui dum- 
nezeiă, că de'ş va iubi parintele feciorul lut, 
cu dedins să mal învețe pre dinsul, ca să nu 
deprinză, de în tinertțe o nebunie ca aciasta 

- feciorii să fie delungaţi, şi căndu'l veri ved6 
întru crescutul tău, certă! şi râgă, ca de 
te vor asculta, dumnezeă "] va cruța; iară-de 
nu te vor asculta, însuş acela Să moră cu ce 
au făcut. lară părinților celor sufletesci, şi 
maicelor mai mare cinste să li să facă, şi 
dragoste li să cade de căt .părinţilor celor 
trupescă, că. părinţii cel: trupesci, blestemul 
dezrădăcinezâ den temelie, iară cel suiletescI 
sufletul pierdii. ară învăţăm şi acestea, nu fără 
de învăţătura lui dumnezeii, ce cu sfâtul lui 
şi cu înțelegeria, că veri săi să se, socotescă 
tie carele, şi să se ferescă să nu se însore către 
dinşii, păuă în a patra rudenie; iară de iaste pu- 
tinţă, şi până în a cincea siminţie sănu se în- 
s6re spre verii săi, că de aceşte sunt sănge a- 
mestecat. Fârtatu-tău soru-ta să nu o ia; nice 
frate-tău pre sora [rătatu-tău să nu să ia, că se 
grăesc fraţi sufleteşti, ce şi sunt presfănta evan- 
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ghelie, şi pre cinstita cruce; aşijdiria şi cumă- 
trul cumătrăsa să nu o ia, iară de sâ va 
tămpla spre cumătră-sa, sau. spre fecioril e! 
spurcăciune, ce să dea dumnezeii să nu se facă, 
iară de va fi vr'un sfet drăcesc ca acesta, 5 
al, să se certe şi să se căiască numar cu 
păine şi cu apă, şi dâciia să nu se cam. vază 
unul cu altul; nice naşu-tău soru-ta fratele, 
nice naşa frate-tău, sau sora, să se ia, că iată 
iaste sănge amestecat; o mie de talere se gră- 
iasce tarul păcatelor. a : 

-Să nescine va spurca muiaria tătăini-său, 
ce iaste maştehă-sa „să se canonâscă 9 al, 
să mănănce sec, iară sămbăta și dumineca şi 
marți şi jol să mănănce unt de lemn, şi să bea 
vin, numat întracele zile, și să facă, în tâte 
zile căte 46 metanil. ” | 

Iară de să va întoarce spre s6cră-sa, să 
canonâscă 15 lt, şi tâte zile căte 160 de 
metanii. ! „ 

Iară spre moașa soacră-sa, ce să zice spre 
muma socră-sa, să aibă canon, 7 a!, me- 
tanir 29. a 

lară cine se va chema prâcurvariii, ce iaşte 
cu sila, den care iaste prâcurvie câia ce va 
strica fata să Gră şi lua după actia; ce întăi 
umple precurviia, derept acâia să se pocăia- . 
scă de precurvie şi după acâia să să cunune. 

Precurviia iaste cine va sili o: muiare mă- 
ritată, că iaste neputincioasă, derept acâia o - 
parte învăţăm să ia muiară, iară doao părţi 
barbatul; iară de va fi fost cu voia muerit si 
a bărbatului întru în chip să li se dea canon. . 

-- Prâcurviia iaste. ce e spre r6ba lul şi spre 
cia slobodă, şi spre câia ce va veni dentr'altă 
parte, sau dentr'o laturi de pămănt, şi se va 
muta, în pămăntul unul boiarii, şi. să va da 
cu trupul şi cu sufletul. pentru ce că scrie : 
vol robi cuceriți-v& domnilor voştri cu frică; 
decl dirept aceia, cela ce strică fata, să ia ca- 
con 6 al, iară la muiarea măritată, 5 al şi me-. 
tanil în tâte zile 24,-iară de cu râhal, 3 al, 

şi metanil, 12 în zi. ” 

„De sănge mestecat, ce iale săut (8). 

(11) Ăntăiu amestecarea săngelui, iaste mar 
grea, ce se va, întârce fiul spre mumă-sa, ce- * 
domnul dumhezeii să fer&scă să nu fie acţia, 
că să grăiaşte şi greşală inal mare acesta, ce: 
de nevoe iaste aciasta devine smintâlă, iară 
de să va tămpla cumva a fi, că vrăjmaşul no- ; 
stru diavolul, şi delungat de dumnezeă, ne 
părăsit se bate de pururea de perirea Gmeni-, 
lor, nevoiasce să aducă rodul omenesc întru 
perire; pentru că învăță domnul dumnezeă 
pre Moysi, să nu ucizi, să nu furi, să nu facr: 
precurvie, să nu minţi], cinstâsceți tată-ttu şi . 
mumă-ta, şi de apropele t5u ca, însuşi tine. 

“Al doile sănge amestecat iaste. de să va | 
afla tată cu fata lui, dirept aceia acâste doao -   amestecăciun! de sănge să se desparță, şi 20:
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"de al să se pocăiască şi metanii în tâte zile 
căte 366. Al treile sănge amestecat de să va 
„afla frate cu soru sa, 15 ar să aibă pocaanie, 
şi imetanil căte 300; 

Al patrulea sănge amestecat, de să vor ame- 
:steca veri „premari, pocaanil 12 ar şi motanil 
.căte 170, în zi; iară al cincile ar doi veri pre- 
mari sau al trei de să vor amesteca; derept a- 
«ceia să, fie pocaania, al doilea veil, 10 al şi 
metanii căte 150 în zi, al treilea vezi, „8 al, şi 
metanil 100 în zi. 

Al şasele sănge mestecat, ce am zis mal 
„nainte, fiiul cela ce va spurca patul tatăni- 
său, ce se zice maștehă-sa sau 1 Soacră-s sa său 
mătușă-sa. - Ă 

Al şaptele sănge aunestecat, de vor fi doi 
fraţi. ]a o muiare. sau doao surori cu un băr- 
bat; iară de va fi cu nesciinţă acesta să se 
pocăiască 5 d al, iară de să vur sci 6 aj, şi me: 
anii 60 în zi; iară al optulea, de să va tăm- 
pla tată cu feciorul. cu o muiare, sau ginere 
cu socrul, cu o muiare, 6 ai să se pocăiască 
aceşie, şi metanil 100 în zi. 

(12) Deci învăţăm pre preoţi, şi pre toi ceia, 
„ce sciu carte, cănd va vrea nescine să se ispo- 
vedescă la duhovnicu său să ş scrie greșalele 

"lui întru hărtie, şi să o dea duhovnicu-său ca 
nu cumva cu nesciinţă să uite şi să lase ceva, 
-de greşale, şi iară învăţăm pre duhovnici, să 
scrie 1n hărtie şi să'1- dea nisce. învăţăturI 
-ca acelia căt va vrea să'l dea, iară Omenil cei 
proști, să grăiască gură cu gură .căte un cu- 

- vânt; şi „aşa să”! lecuiască pre dinşii, şi cu 
cutremur să? cerceteze pre. diuși. întru toți 
ail, să le" aducă aminte de toemtla ce le-au 
pus lor, şi să”! înveţe pre. dănşil să nu gră- 
lască cuvinie curmezișate popel sau diaco- 
nului, şi a toat răndul bisâricil. 

Muerile le învăţăm să se ispovedâscă la 
pragul bistricil, şi să fie uşile deschise pen- 

„tru smintela; i iară învăţăm şi pre ceia ce's că- 
lugări deplin, şi pre ceia ce să ţine în cură- 
ție, să nu priimâscă mueri de ispovedanie, 
.numal cela ce va fi ajuns întru bătrăncţe. și 
îutru minte întregă şi cu tocmelă hună. ace- 
sta să să grăiască de unele ca acelea, ca să nu 
-aibă cugete de smintelă, că dracul cu muerile 
face răzhoiu călugărilor şi sfinţilor, cănd va 
vr6 fie-curele să priimescă' o inuiare de ispo- 
ved, întăiu. să se întărescă pre. sine, cu ru- 

:Băciune' şi cu rugări, şi să cetescă.. aceste. 
Ilsat'aSuava ie. Baensre TR: Rack ststaa. ȘI 

după acsia să priimescă fieşce muiare. de is- 
poved, de va fi preotul bătrăn și înțelept, să 
ară fi şi inuiaria lu, şi aciasta o poate, şi de 
va vre să priimescă: pre 6re caruta dinsul 
de ispovâdanie să primescă 15 Gmeni. sau 
20; iară alţii să nu ma! priimescă; iară de va 
fi preotul tănâr nice întrun chip să nu cu- 
«teze a priimi nice un suflet cătră ispovedire, 

„Pentru ce că orb. pre alt orb portă. şi a- 
mândoi cade în gropă: 
-lară să cade duhovnicului celuia ce îa cu: 
getele .Gmenilor. depururea să se postescă 
căte 40 de zile preste an, iară în tote zile și 
în tote nopţi să se roze „lu dumnezeii de 
sine şi de fii lui cel sutietesci. E 

Isanna annya fiul marelui Vusilie, ce fu . - 
chemat și zis fiiul ascultării, de ispocedirea 

> tainelor păcate învățătură. 

(13) Că se cade omulul celul ce'ş ispovedâsce 
taina, păcatelor lul la om, nu ca omului să se 
ispovedescă ce ca însuş lui dumnezeiă să i sa 
mărturisâscă; aşijderea să cade şi duhovnicu- 
lui, nu ca nesce: păe ate streine să priiimescă - 
păcatele fiului său: celui sufletesc, ce să le 
aibă ca pre păcatele Iul, şi de va” vedă pre 
dinsul plecat şi zdrobit cu inema făcători și 
adăositori lui'ş, şi credinaos și inilostiv, şi 
se va mărturisi cu bună înţelepciune şi se va 
pocăi, aceştuia cu socotinţă şi destoinicie să'l 
iușurezi cu învăţătura, și rară cănd veri ver 
pre altul şi veri auzi mărturisindu'ş păca- 
tele multe fără legi, nu să cade. să se mire 
de acestia, nice să caute spre. mulţimea pă- 
catelor, «de vor fi şi pre spre fire; ce să caute 
spre dumnezeii. şi spre binele și spre îndu- 
rarea inemil lui să nădăjduiască şi să pue, 
și cu t6te măngâiarea și cu .blăndețe, şi cu 
dragoste să. aibă către cela ce se ispovedesce. 

Cuim se cude a se ispocedir eu. 

Cade-se să ia! cela ce se ispovedâsce şi să'l 
duci înainte sfăntului oltariu legate să fie 
mănile lut, şi să vie şi să stă să caute jos la 
pănănt, iară de nu va îi hiserică, iară acela 
întru'un loc curat și fără de glăcâvă şi să i în- 
cepe a ceti duhovnicul 

Teree, lia ri, m a, i npotaa [lsc- 
uenmania  ronăciunel, * Să's - deseâpere capul 
cela ce se ispovedesce, jară de va fi muiare. 
să nu se descopere la cap,-să se arunce jos 
la pămănt, şi-să zacă. și să zică aciasta. 

Ispovedescu-mă- ție 'dumnezeul cerului şi 
al pămăntului, căs2 sunt ascunsele mâle de la 
inema in6; şi după acia să. rădice duhov- 
nicu-său, şi să'] pue întru. latori. da hiserecă 
de va fi şi să'l întrâhe cu: tote blăndețele şi 
lin, şi de +a, fi putință încă'să-i se închine şi 
să'l- sărute, mal vrătos,ide'l ia vede că se.ru- 
şinâză; să încâpă'cu glas blănd a'ntreba şi 21 . 
grăi, deci. cuin fu întăiu fiiule fecioria ta pu- 
tredă, cu curvie şi cu muiare cu 'lâpe; şi de 
săblaznă; „cu: măna ta. sau Gre- cum şaliele 
ce sunt mai preste fire; iară cănd-va spuuc u- 
nele şi altele, iară să]. într&be, -cu căte mu- 
iari al căzut mal. nainte cu rmuiari cu lege; 

iară de va îi văduă i grăiasce lut, de căndesei   vădut, căte muiari a cunoscuty şi iară: dară 

A
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căte au fost de dinse măritate, şi căte văduo, 
şi căte călugăriţe, şi căte au fost de acâle că- 
lugăriţe schimnice și -căte neschimnice, .pen- 
tru ce căte vor fi fost: chipul cel mic, judeţ 
iaste de dinse ca şi de curve, iară căte chipul 
cel mare, acestea ca muerile cele măritate i se 
vor socoti lul prâcurvie, şi iară de darea trupu- 
lul pre ruşine, ce se zice cela ce se pune supt 
altul cumu e iară iaste punere supt altul în 
trei chipuri, ce iaste de chinuiasce de altul 
silit, iară acesta iaste mai iuşoră, iară alta 
iaste ce: însuş se pune de bună voe supt al- 
tul, şi acesta iaste mal grea; iară alta. iaste u- 
nu] cu altul să spurcă întru pohtele lor, şi a- 
cesta iaste mal grea de căt câle doao; şi iară 

„de căte or au făcut ce iaste mai pre spre fire 
odată au de doao ori au de tre! orl, şi aveal a- 
tunce muiare cu lege au ba, de căţi ara! fost 
atunce au după trei-zeci dară .cu dobitâce de 
căte ori ai făcut, dară săblaznă cu măna de 
căud al început a face, şi pănă cănd, pentru 
ce că cu măna sunt doao sau trei, una iaste 
ce o face omul însuşi cu.măna lul, iară alta 
unul cu altut face, alta Iară cu câpsele lui 
face şi căndu'l va întreba de acestea de tâte 
duhovnicu său, pre cela ce se ispovedtsce -a- 
tunce, şi iară să! ispitâscă pre dinsul, şi de a- 
mestecarea săngelul cum şi căt, că nu e o dată 
sau de doao ori, sau de trei ori. ce multe îm- 

- părţii âre, cum iaste scris la apostol, şi la 
învățăturile părinţilor ; iară se tămplă şi a- 
cesta Ore cărora, cu. muerile lor pohtes€ de 
iac pre şăzut; și iară să'l întrebe de ucidere şi 
de furtişag,'și de clevete. şi de minciuni, şi 
după aceia de tote, şi să” zică lui duhovnicu 
său să se arunce pre sine jos, şi să zacă el 
jos la pămănt, şi să se roage duhovnicu său 
aşa să grăiască. - . a 

„ (40) Dâmne milostive şi de la inimă îndu- 
rătoriu şi iubitoriu la 6menr. ce cu. prorocul 
ău Nathan ertaşi pocăinţa lui David, şi de 
grezalele lui, ertare'! dăruiși lui, şi rugăciunea 
cea de întârcere a. Manasiel o priimiş însuţi 
tu, acmu robul tău, Irmec, cesta ce să căiasce 
de greşalele lul priimâsce, întru tocinâla şi în 
dumnezeirea ta .ce e iubitore de 6ment, gre- 
şalele, că tu eşti dârmne, cela ce al zis -de 
$apte-zeci de orl căte de şapte ori, să se iarte 
celora ce cad întru păcatele fără de legilor, 
pentru ce că cumu e mărirea ta aşa e şi mila 
la; că tu eşti dumnezeul nostru, dumnezeu! ce- 
lora ce să intorc, celora ce ne'căim de tote 
nedireptăţile n6stre ţie mărire'ţi trimitem, 
tatălui şi fiiulu! şi duhului sfânt, 

Dâciia să lridice pri însul, şi să” zică lui să'ş 
acpere capul lui dâciia i se cade să șază cu 
nusul şi să'l întrebe, ce învățături va putea ţi- 
nea, nu ce va duhovnicu său actia să”! dea, 
nice iară cătel va fi lui bine, ce cu socotinţă 
i se cade al învăţa pre insul căt va putia ţinea; 
că nu . întrun chip cu păcatele i se cade lui 
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să'I dal învățătură, nice iară să socotesci de 
păcate, şi de crescutul lu! şi: cu căt, ce cum 
am zis, după putere să'l întrebi să”! dal învă- 
țătură, cum d6ră şi de puţinele păcate va 
putca și ina! mult de va face. ca nu numal er- 
tare de păcate să dobăndâscă de la înpăratul.. 
Hs., ce şi-cununil să se încununze, după ne- 
voinţa luj; sau iară, de 'va fi neputincios, şi 
nevoinţă nu va avâ, şi vadua învățătură după |. 
voia lui cum i se va cădea lui, şi numai căt va. 
slăbi, şi.nice una nu va. face, întru măhni- 
ciune de jale va, cădea şi le va lăsa tote; că. 
n'am tocmit c6le grele să le iuşuraţi, nice să 
puneţi greotate pre unil ca.acţia; că jugul lui . 
dumnezeii. bun iaste, şi tarul lul iuşor e. Ve- 
niţi zice cătră mine cel însărcinaţi, şi- eu vă 
voiu răposa, deci iară iaste ş'altul cănd face 
ore ce păcat mare sau mic, și ia învățătură, 
că întăiu să cade lui derept multe păcate 
ale lui, în mulţi al robâsce, iară altul întru 
puține vreme învăţătura lul o umple, şi multe 
bunătăţi face și adaoge, şi iată curat să în- 
târce dentr'acâle greşale, şi cu dedins să toc- 
mesce'pre sine întru pocaianie, pentru frica 
lu. dumnezeă, că să teme. şi de morte, şi 
curănd se' curăţâsce pre sine. Derept acea nu - 
întru al mulți să se încâpă pocaania, ce după 
vrârla 'sufletului, cum grăiasce şi marele 
Vasilie; şi iară aşijderea grăiasce, că nu în - 
vreme delunpată să judecăm unil ca aceştea 
ce se ispovedâscă, ce pocaanie după năravul 
sufletului lui, şi .noi dăm aşijderea putere 
duhovincului să priimescă acel suilet la din- 
sul, pentru iubirea de Omen! a lu dumnezeă, 
să iubescă acel suflet de:om, pentru ce Şi no! 
învăţăm.şi cu învăţătură duhului sfănt scriem 
acestea; iară de ceia ce iau cu an! am scris de 
fieş-cari fără de legi rănd de învăţătură, iară 
nu jaste prepus 'nice de una, de sc va ruga 
cela ce se ispovedâsce, numai după înțelege- 
rea socotinței cum am zI$, cum învaţă şi sfân- 
tul I6n saaresera cătră Ninevitâni, nu se ru- 
gară în zile multe, ce numai în tret zile, iară 
tlăhariul întro zi, ce ca clipela ochilor, nu- 
mal un cuvănt răspunse, şi"! deschise calea. . 
raiuluy; deci acea. stea noao au grăitu-se.pen- ” 
tru duhovnicul cela ce fără de înţelegere şi 
fără de socotinţă pun învățături grele şi tote 
punerele pravililor cele - dumnezeesci le ţin, 
și nu înțeleg şi nu le socotesc bine cu direp- 
tul, ce fără de omenie şi nebune le par. 
-Jară ce iaste de muiare, cu mult mat b'ne 

să întrebl pre acestea, şi să iscodesci de căt 
pre bărbat, că ajung acestea şi în mal.mari 
bezaconii, că fac farmece şi vrăjI şi pierd su- 
fletele coconilor la vreme de nascere şi încă 
fiind Şi în trupul lor şi bu 6re care erbi ctlea 
ce înseşi le sciu; dirept acţia li se cade cu 
mult a le mal întrebarea căţi cocon au ucis   fiind încă în trup, dară căţi născuţi, mal vră- 
tos văduole, şi călugărițele, şi pentru ce rănd -
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au făcut acsta, iară altele beu erbi, ca să nu 
"facă cocon! nice dinidră, şi acesta iaste mal 
rea, că nu sciă căți vor se nască, şi altele nu 
may de un cocon fac acista; şi acâsta e mal 
iuș6ră, iară altele în tâle luni b&u erbi ca nice 
dini6ră să nu facă, şi acesta, iaste mat grea 
de căt tâte uciderile; ce acţia şi pănă la morte 
însuşi să aibă, certare și despărţire. de bis6- 
recă să aibă, de nu.se va lăsa de un lucru ca 
acela, să nu'l ca ma! facă. | 

Că fieş ce păcat şi fără de. l&ge, căţil vor 
face mal nainte de 3U de al de creseutul lui 
ore ce păcat va i, ori amestecarea de sănge 
mare sau mic, n'are învăţătură. să facă întru 
umplerea ailor ce am semnat mai nainte ce 
puțin, iară de nu i va fi fost atunce crescutul 
de trel-zeci de al, cade-se duhovnicu său să so- 
cotescă de căţi at'se va serie, şi mal puţin, să 
să înveţe el, mal vărtos eum am zis înprotiva 
puteri! fieş căruia, alegănd fără de uciderâ; 
pentru .ce că uciderea, de tote păcatele iaste 

” mal grea; iară cine va face păcat mal nainte de 
30 de ai crescutul lu! de în cel păcat mare ce 
iaste amestecare de sănge, să ia învăţătură 

- 3 al, sau 2, înprotiva crescutul luy, cum au 
fost atunce “ară de va fi după 30 de al fiind, 

"iară să cade. să'l întrâbr şi acesta, în cătă 
vreme au lucrat, şi de căte or!, iară de nu va 
fi venit în măsură de 30 de al, sau au -venit 
şi au greşit numai întru firia păcatelor, iară 
de n'au venit întru presprefire, fie şi aceluia 
1 an pocaanie sau 2 sâu înprotiva crescutu- 
lut cum va fi. . 

Deci aceste greşale tote, unuia i să vor 
tămplă odată sau de doao ori de va face, 
iară altul de multe ori, iară alții toema și 
pănă la bătrănețe lucrâză acesta, iară altul 
încă fiind el tâner chinuiasce, şi acâsta e ve- 
dâre, sau nevedâre;, deci acestea tote să cad 
pre amăruntul a le socoti cu înţelepciune şi 
a le iscodi; şi de va fi fost odată den tinereţe 
sau de doao ori numal, să”! fie'lul pocaania, o 
jumătate de an sau să umple 1 an iară de nu 
va fi den cele mici amestecăciuni de sănge 

„sau den cele mari cade-se învățături mal 
mari să facă. - . o 

Și muiarile să cade să să întrebe, de să va 
afla fieş caria, cu farmece şi cu vrăji de va 
face uciderea, dâcl una cum dela întrupoşa- 
rea, iară altă de la nascerea pierzăciune, se 
cade de acâsta. să se alegă şi să se dea lor po- 
caaniia de la prâsprefiria păcatelor, 8 al sau 
ziacea. E 

Iară să cade să întrâbi. cela ce grâşasce, 
de au şi greşit, el au mers de s'ati priceştuit, 

"mal vrătos încă şi fără de în pascl, acesta e 
păcat mai mare. de l6te păcatele, de au fă- 
cut, și 1 păcat mic 6re carele nepărăsit, şi 
va cuteza de să va priceștui cu precinstita 
taină, acesta mal întru mulţi a1 cu socotință 
să so desparță de prâcinstita, înpreunare. 

+ 
| , 
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De măncare şi de b&utură fieş carele den: 
tru fire, cum o va putea -purta, deci spre als- 
gerea duhoynicului iaste acâsta, certări orl 
grele ori iuşore să'l învețe, cum va înţelâge 
şi va, socoti cela ce se ispovedâsce, şi-cum i 
va, fi vrerea şi setul, și cum va avea. credință | 
neîndoită, şi den ce va. avea. va da săracilor, şi 
cu socotința duhovnicu său, de acesta tâte 
i sunt iuşore, şi să ştie şi acela 'de agâsta 
tote învăţăturile să. i se facă iuşăre, și de 
măncare şi de băutură, şi de rugăciune, şi de 
sfănta priceştenie- ma! vărtos de ce ]i să va 
tămpia, cum şi de cele învățături mat dena- 
inte se va, t&me şi se va părăsi den păcate, 
sau dentr'ânse și acestea învățături ce se va 
ispovedi să va opri den greșale, că mulţi 
sunt ce dâcă. să ispovedese, şi iată sunt întru 
pocaanie den scrăbă şi den măhniciune să în- 
torc și alții iară sunt ce e! den nărav rău, şi 
dentru tocmălă rea, şi hitlână, nice întru pos- 
tul cel mare nu să pot ţinea de păcate, şi n'au 
cum să pricestui cănd va de depururea păca- 
tele lui, măcar de nu seară afla întru păcate 
grele şi înfricoşate, ce ce e 'după fire numai. 
şi şi acâsta de va face nepărăsit încal să sc 
ferescă pre sine întru postul mare să nu gre- 
şască cu muiare şi pănă la pascl, şi aşa să 
vie cu frică mare şi cu cutremiir, câtră sfăn- 
tul trup şi cătră cinstilul sănge să se înpreu- 
n&ze, ce spre înse:i dumineca sfintelor pascl. 
"Deci iată şi după măhniciune, și.după l&ns 

cine grăim a fi, iară nu după ceva bine; de va 
fi făcut şi inalachia, ce să zice păcat cu măna. 
sau cu alt ce întru postul mare acela nice la 
pasei să se priceştuiască; iară de va fi călugăr 
orl cum și va cădea într'acesta chip în postul 
mare, nice acela să nu se priceştuiască pănă 
la pascl să ară fi şi sfănt, pănă nu va isprăvi 
pocaania de acesta, şi atunce să se priceştu-, 
jască or! cine va. fi. o 

Pre preot şi pre arhierei, nu să cade sa'l 
priimesci la, ispovedă, de nu'l va vedea bine 
și chiar duhovnicu său, că are nădâjde curată. 
şi îndrăznesce cătră ascultare, ori căte i va. 
zice lul duhovnicu său să facă, ca nu cumva 
va de avea păcate, ca să'l lose de leturghie; şi 
del va învăţa duhovnicu său iară el să nu 
asculte; că nu iaste altice ca să lase pre arhie-, 
reă, şi pre popa de leturghie numai fără de 
muiarea lui de va cădea în 6re care curtie, 
or mal nainte ori mal apo!, şi altă pocaanie 
nu are preotul sau arhiereul, numa! să se lase 
de sfănta slujbă; iară de se va scula unul ca 
acela spre sfănta slujbă şi iară “va cugeta 
cănd va, nu iaste lu! a sluji nice dinidră în- ? 
ir tote zilele vicţii lut, să sară dărui lul și 
morți a înviia, alegănd numai muiarea. lui cea 
cu lege, şi alt ore carele. de o va fi spurcat. 
Miercuri şi vinerl preste tot anul, căţi vor 
veni la ispovedanie, să mănănce post, ce să . 
zice, fiertură cu unt de lemn, 'aşijderea şi
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verze; iară carne și brănză şi pesce să nu's 
guste şi de vin cum va socoti duhovnicul său 
aşa săl învețe, iară întru alte zile, de tâte 
măncările să mănănce; iară acesta grăim de 
cumu'ș va pohli spăsenia lul, iară de să va 
tămpla un prazdnic rscnoAcran, ce să zice orl 
de în prazdnicile lu! Hs. orl dle prea curatey 
B'ropoanus, ol dele sfinților apostoli întru. a- 
celea zile, atunce fără certare să mănăînce de 
tote ce se cade, carne şi brănză şi pesce, 

Întru postul mare, miercuri și vineri să nu 
mănănce unt nice să bea vin; iară înalte 
zile într'acest post, unt şi vin; iară den pasci 
pănă la rosalil să fie fără. certare a tâte bu- 
catele- ce va vrea, așa şi de la poman cras 
XE'9, pănă în zioa E rSianarniu, 12 zile iară 
după pasci, 8 zile iară în jol mare şi în săm- 
bătă mare şi în pasci, să se priceștuiască toți, 
numa! să nu va fi într'o pocăință ore carea 
de un păcat mare. . î 

lară la psa:ateras X'no, şi la d'rednarnie, și la 
prazdnicul sfinţilor apostolI să guste aghiazma 
ce iaste O Ciprnisnoani şi aşa să mănânce de 
tote fără de certare; alta iară iaste de cela ce 
nu grijasce de acesta de nu va vre de sine să 
se nevoiască. numai ce va petrece întru cre- 
ştinătate, şi va fi de va mănca de acâsta, pre- 
ste tot anul miercuri și vineri unt şi pesce, 
iară într'alte zile carne; iară cine-va vrea să 
se neyoiască de spăseniia lui, să mănănce 
într'acăsta, sămbătă şi duminică și Joi carne, 
luni şi marţi brănză şi pâsce iară miercuri 
Şi vineri, să va fi putinţă, nice unt nice vin; 
iară să stea şi la rugăciune, depururia la u- 
trănii, şi cănd va vrea să mănănce, şi. pave- 
cerniţa; iară de nu va fi hiserecă iară acela 
unde se va afla la rugăciune, de trei orl să 
grăiască acestă, Ganii sie şi ans ni n 
nsataSii ui sau de 100 ori căt va iubi; iară de 
va fi slab şi nu va putea sta să zică, Re w- 
uterhata rpkunaro unsa asia, şi să zică şi 
aşa acesta de 12 oul şi run noataSi de 12 ori; 
iară sămbătă şi dumineca metaniia niminia 
să nu facă aşijderea şi după psitacerao Ro în 
12 zile şi după pasc! în 5 zile, sau şi pănă 
dumineca mare. : 
„lară bărbaţii şi muerile să fie despărțite 

de priceştenie, pentru pocanie mare, să nu 
se priceştuiască pănă va face învăţăturile ce! 
vor fi date, iară de vor fi spre morte, atunce 
cum va socoti duhovnicul. , , 

(15) Omul ceş va da trupul pre ruşine, în 
trei chipuri iaste lucrul, unul iaste ce petrece 
nevoe cu sila, de altul, sau pentru sărăcia să'ș 
afle căte ceva, iară altul dentru proizvoleniia 
vrerii lui, şi acâsta, e mal grea; iară alta. iaste 
de se spurcă unul cu altul, şi acesta iaste și mal |! 
rea, iară cine va spurca cocon tinăr cu acestă 
curvie, acâsta iaste cela ce spurcă fata fiind 
de tre! af ce nu I-ai fost ei de crescut. 

Ceteţul de”! va curvi muiarea, lu! cu altul 
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dăciia să nu mal fie popă, iară de o va lăsa şi 
va petrăce întru curăţie atunce să fie popă. 

Tară de va fi neştine tinăr şi de va păţi de 
altul acâstă curvie, să nu fie preot; iară de 
se va fi apropiat trupul lui numai de coapsele 
lut acela să fie preot; iară de va fi întru şezut 
tocma, nu are a fi popă, pentru ce că de aii- 
fost şi cocon mic, iară vasul s'au răsipit, şi nu 
se cade lu! să vie la preoţie, că s'aii spurcat 
tinereţele lul, şi crescutul lut cel de intăiu. 
„iară de va fi căzut întru malachiia ce să 
zice să'ş fie făcut săblaznă cu măna sau cu: 
alt ce, mat nainte pănă n'au venit el la preo- 
ţie, că nu scie căt era păcatul, sau va fi dem- 
nat de alt om suflet putred de să va fi învă- 
ţat de acela; iară de.va, fi acel om înţrlepi și 
blând şi cu bună smerenie, să .se socotescă 
de dinsul şi să fie preot, ce ma! nainte să i se 
dea lui să facă canon, după aceia să [ie preor;. 
iară întru preuţia, lut de va cădea întru acest 
păcat, ce 1aste malachiia, orl cu nescire, ori: 
de altul învățat că nu e păcat, unil ca, aceia. 
„să se pocăiască un an, să socotescă învăţă- 
turile, şi să se oprâscă și de preoție, şi aşa 
să umple î6te învăţăturile întrun an, şi iară 
să slujască, iară de va fi de doao ori sai de 
trei or acest păcat dâciia să nu mal fie popă 
ce să stea în răndul cetețelur, şi să petrecă. 

- Să nescine va fi fost fur și va fi furat mult, 
să nu vie cănd-va la preoţie, aşijderea şi 
preotul de va fi furat ceva, iară de nu va fi 
fost însă preot, şi va fi umblat la furat acesta 
popă să nu fie, ce-mal vrătos să ia învăţă- 
tură, ca un curvariu şi ca 0 curvă. : 

"De biserecă şi de sfânta priceştenie,! 

(16) Cum s'au zis mai de'nainte de păcat ori 
cum să fie despărţit. ori un.an, or 2 ou 3 
ori 4, ori 3, orl 6 ori 7 orl 8, de la opt să se, 
iarte în protiva puterii fieş carele, şi. în pro- 
tiva. vrerii, şi a osteninţel cum se va osteni, 
și cum seva obidi; iară de măncare şi de btu- 
tură care cum va putea, iară se iaste de nes- 
cine încă în pocaanie, să vie la, biserică, şi să 

ciasuri, şi la vecernie, cănd va vrea numar: 
să vie, iară la leturghie cănd va veni, să stea. 
unde au stătut, pănă va ajunge preotul la s; 
raamtin atunce să iasă acela afară de pragul 
„bis€recil şi să stea pănă se sfrăşi leturghia; 

| iară la poian eras Y'ene şi la R'ro figarnie şi în JOI 
mari şi în sămbăta, mare, şi la pascl să guste 
aghiazmă şi la 'zioa lui cu Petru, şi la Senenis 
Ku Şi aşa întracâste zile unil ca aceia să 
mănănce carne; iară călugăru, să mănănce 
brănză şi pesce, apol iară să între întru po- 
caania lui, iară tote dezlegăturile unora ca a-, 
celora, o săptămănă întregă după pasci și 
altă săptămănă întregă după poianerao Y'ens, 
şi în harţit de carne, şi al brănzei.   -(17) Cadese a întreba omul şi-pre muiare 

între şi să stea unde va vrea la utrăni, şi Ja -
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şi pre călugării şi pre călugăriţe, cine cum va 
fi, deci de va sci cu căte mueri au curvit, iară 
de multe încal nu le va sci numărul, acesta 
iaste curvariă, : E 

Deci de aceste păcate învăţăm pre toți pra- 
vila sfinților părinți, întru toate zilele o dată 
în zi, să mănânce călugărul fârte bucate de 
sec și Omenil mireni și aceia, să mănănce post, 
cum Și S'aii zis fie-și căruia, iară miercuri şi 
vineri şi lun! pănă tocma. sara atunce să 
mănănce post, alegănd numai pentru nepu- 
tinţa slăbiciunc!, şi pentru prazdnice rsensa- 
cuîu, iară de vin cum i se va zice lul după pu- 
terea lul.: - . 

De posturile cele mari și mici. 

(18) Învăţăm pre Omenii de mir, preste tot 
postul născutului, şi a lul er. Petru, să 
nu se mănănce carne nice brănză; așijderea, 
şi al precistil rue post iară-călugări nice 
brănză nice oao; iară pre postul cel nare, 6- 
menit-cel proști, sămbăta şi dumineca unt şi 

"vin; iară cine va fi întru pocaanie mare, cum 
$am zis mal nainte, de iaste .miren să guste 
atunce sămbăta şi duminica : vin şi unt de 
lemn : iară călugării nice atunce, nice vin 
nice unt. - îi | 

Iară se cade duhovnicului forte să fie înţe- 
legătoriii şi răsăjduitoriă să înțelegă şi să so- 
cotescă cum va da învățătură şi cum post. 
şi cum xnetaunia şi cum rugăciuni, pentru ce 
că unii sunt săraci şi nepărăsit lucreză. lară 
“alţi sunt slugi sau robI supt mal mari, iară 
alții neguţători de-umblă pre drumure, -iară 
alții sunt bătrăni şi slabi, iară alţii puternici 
şi bogaţi, întru tot răpaosul petrec și se odih- 
nescă, dirept actia întru toți de aceştea se 
cade a terca căruia cum i e puterea să i se 
d6 învăţătură; iară alţi! sunt lenevoşi, unii ca 
aceştea, dacă iau învăţătură după lucrul- pă- 
catelor, d6ră cumva se va leni şi nice puţinel 
nu va face de'nvăţăturile lui şi mal spre mare 
răi i. va fi lul; şi iară se cade cu înţelegere a 

- socoti, dr cumva'va fi cu puţinele păcate, şi 
-va fi nevoitor şi curănd grăbitoriă, și bine 
iaste după vrerea lui și după nevoinţă să! 
al lul învățături mal manti, că se lucreze şi 
mal mult lucru de căt mal păcătosul, ca mat 
multă plată să ia de la dumnezeu, şi iară cel 
mult ptcătos şi lenevos, cu lenea lui încăi 
puţincle învățături să înple : d6ră cumva și 
acela aşa, să'se măntuiască, cătinel pre căti- 

"nel, iară să nu piară pănă în svărşit, 
"Dec! văzănd duhovnicul şi cautănd spre 

mulţimea. păcatelor sai spre zăbava, greșale- 
lor, saă spre curvil sai spreucideri, sai mal 
prespre firea păcatelor, şi va. vrea înprotiva 

+ păcatului fără de socotință de va pune învă- 
țătură; ăntăiu aceştea nu scii pre dumnezeă 

"cum se cade ce el ară vrea, întru toţi să se 
măntuiască, adoa or şi sufletul lui piarde pen- 
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ir dinşii; dec! cine va să'ş curățâscă sufletul 
lui de dumnezeă însuş acela: prea iubitoriul 
de 6meni dumnezeiă şi spre îndurarea inemnil 
lui, i se cade să r6ge, şi spre dinsul să nă- 
dăjduiască, cela ce pentru noi s'aii înpelițat 
şi pentrn no! păcătoșii fu om, fiind dumnezeă 
bun şi îndurătoriă la inimă; iară mal nainte 
de tote de acâstea se cade duhovnicului, să'ş 
iubescă fil lui cei sufletesci ca trupul lut, mar 
vărtos ceia ce au făcut păcate multe ma! pre 
desupra, să i se închine şi să'] sărule şi să! 
fie cu milă, cu blăndeţe pre acâla să'l soco- 
tâscă, și cu ochi blănăz şi cu glas cu măngă- 

„iare şi cu omilenie să vorbescI cătră dinsul 
şi cu dulcâţă, şi aşa den năravuri să'l înveți 
unile ori în bis6recă altele ori întru locuri - 
osebi, şi să”! pomenesci de morte şi de plată 
şi de bunătăţi şi de muncă şi de direpți şi 
de păcătoşi; și așa şi pre tine înaintea. lul te 
chiamă pEcătos şi plecat. .: 

„lltă rugăciune, și acesta o zi, pre capul 
celuia ce se îsporedesce, apoi dacă se ra îs- 

“ poredi. 

Cela ce esci mult milostiv şi iubitorii de 
Gmeni dumnezeii, ce pentru no! cel plecaţi, 
şi pentru a, nostră spăsenie te înpelițaşi, şi 
t6te păcatele lumii le luaşi şi le purtaşi, a- 
celea însuţi, şi acum cu binele ţ&ă și cu îndu- 
rarea inimil tale cea bună, iartă t6te: greşa- 
“ele fratetur meă şi fiulul mei, cela ce acuinu 
stă înaintea ta însuși ce să grăiasce lul ne- 
destoinic, şi aceluia iartă tote și în cest vec, 
şi în cela ce va să fie; cela ce pohtâsce tâte 
faptele omenesci să se spăsâscă, fiind bine 
cuvăntat întru veci amin. | 

Și atunce mal vărtos de căt tâte învăţătu- 
rile de'ntăi să i se zică lul și să”! grăiască : scil 
frate că al învăţătură de la dumnezeii, că de 
căte ori iară ţi se vor tămpla păcate, orl mari 
ori mici, curănd iară: cu dragă inemă sa a- 
lergi şi să'm spul or! unde voiu fi eu. | 
Iară acâstea învățături ni le-au dat ceru Va- 

silie cel mare, şi 'ma! vărtos ajutoriii că căte 
învățături or! în ce chip le vom lua să șlu- 
jim pentru păcatele nostre; iară sămbăta şi 
şi dumineca, şi la prazdnice domnesc meta- 
nii să nu se facă, ce mal vărtos dentru mari 
învățături noao ale postului, atunce să a- 
vem şi slăbiciune şi răpaos într'accle zile, şi 
grăiasce, iată sfăntul şi marele Vasilie că a- 
cestea, tote le-am scris, ca să dobăndiți cu os- 
tenința rodul pocaaniei, nu se cade zice să 
judecăm unil ca aceia, ce să luăm aminte nă- 
ravul întârceril. . ! 

iară dulceța de la iubirea cea de 6meni! a 
lui dumnezeă şi de la duhovnicul, că pre cela 
ce va l6gă şi dezltgă. 6re pre cineva. mai 
vărtos pre cela cel vede plecându-se şi omi- 
lindu-se, iară pre cine vedeiară fie carele ne-   luănd învățăturile, ce cu nebunia, şi cu ne-
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grija sufletul, lui pierzăndu'ş şi nice întrun 
chip învățăturile nu le ia. ce pohtâsce a sluji 
dulceţei păntecelui săi, iară nu lul dumnezeu; 
dece către actsta, nice într'o înpreunare nu 
va fi cu no!, că iaste omul cel neplecat şi ne 
grăiasce curmeziş, iară mal vrătos ocarnici, 
nu pot învăţa, nice asculta, ce cela ce măntu- 
iasce să măntuiască sufletul său; iară nu vom 
lua păcate striine spre noi şi să ne piardem 
pentru dînşii, ce ne temem de judeţul lui dum- 
nezeii, şi de zioa cea înfricoşată a judeţului; ce 
într'ânsa tote greşalele nâstre înaintea ochilor 
noştri vor fi că va pre nol să ne judece înain- 
tea, înfricoşatulul şi direptului, şi nefățarnicu- 
lul judeţ ; că aceluia însuşi i se cade slavă şi 
cinste şi închinăciune, tatăut şi fiiulu! şi sfăn- 
tului duh, acmu și pururea şi în veci vecilor 
amin. Ia 

Incăţătură de pecatele celora ce ucig. 

(19) Cela. ce face ucidere de bună voia lui, 
şi vine către sfănta biserecă, şi va să se ispo- 
vedâscă ca să se pocăiască, de câlea ce ati fă- 
cut, deci învaţă săborul bis6recil, de unul ca 
acela, 6 a! să stea afară de bistrecă, să nu 
între înlăuntru, şi bucatele să” fie 'sec, şi 
verze fiarte fără de sare, şi fără unt, şi păine 

“ şi apă preste săptămănă, iară sămbăta, şi du- 
mineca şi la praznice domnesci, să pue unt şi 
sare, şi vin să bea căte, puţinel, iară cănd se 
vor umplea 6 ai, atunce să între în bisârecă, 
şi să stea şi tot să petrăcă tot în pocanie şi în- 
ir'alți 6 al, iară într'acci al întru toți. în t6te 
zile să facă căte o mie de metanil. 

Deci acesta învaţă tăborul sfintei bisGreci 
și opresce, iară noi pentru slăbiciunea. omu- 
lut grăim, cănd se vor ispovedi unil ca aceş- 
tea duhovnicului, să petrecă într'acea poca- 

„nie 3 al, ce stai scris mal nainte, să stea afară 
de bisârecă, şi după actia să între în bis&recă; 
iară întralți tre! aj, într'aceiaş pocanie, şi așa 
să se priceștuiască cu toţi. - 

Uciderea, cea de bună voce se chiamă, cela 

ce va şedea, şi se va învăţa cum'va ucide pre 

"re carele, pentru o0d6lă Ore caria, și iaste 

mal înfricoşat acel păcat; dirept actia ore 

căt se vor sfătui, şi se vor învăţa spre acesta, 

deci şi actia ati păcat cu dinsul, deci de se 
vor tămpla nai Vărtos a fi episcopi, saii igu- 
meni, sau popi, să se scoţă. _ 

Iară de acâstă uciderea, mult lucru de pă- 

cate iaste a înțelâge.  -. 
Uciderea de bună voe iaste aciastă, cănd e 

gălciavă de 6re care învăluire, și Ore caril vor 

lua ciomage saă lemn, şi va lovi pre vecinul 

de bună voe, şi de acea lovitură va muri, Și 

acest păcat iaste mai iuşor de căt cel den tăi, 

dirept actia de învăţăturile scripturi! să facă 

2 părți, iară a 3 partesă iarte duhovnicu săi, 

Iară uciderea ceia ce nu e de voie iaste, 

cela ce la joc va arunca ori cu lemn ori cio- 
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mag saă cu săgătă şi "va arunca de va lovi 
pre vecinul lut sait ce se zice cu piatră şi 
măcar cu ce şi cu ajutor dracului va lovi pre 
cine-va, și de va muri dentr'acâsta, şi iaste a- 
cesta tot drăcescă, iară nu dentru svetul lut, şi 
o :aflare a dracului, pentru ce că tote jucările 
le-au făcut dracul; direpta ctia să îndrăznâscă 
şi întru el jăluinţa lul să facă, dece pre aces- 
tal învăţătn să se pocăiască a treia parte den- 
tru uciderea cea de bună voe, ce am scris mal 
nainte. miercuria, vineria, lunia, căte o mie 
de metanii, şi în bistrecă de pururea să în- 
tre, iară aceia să nu între nice anaforă să nu 
ia,. pănă vor întra în lăuntrul bisâreci!, atunce 
să ia şi anaforă, iară acesta să între în bisâ-. 
recă, şi să ia şi anaforă, pănă'ş va umplea în- 
văţăturile, şi atunce să se priceştuiască, aşij- 
derea şi aceia, cănd vor face învăţătura t6tă, 
atunce să se priceștuiască, | . 

„ Omul de'ş va ucide muiarea lul de voe şi 
să ia alta, să se pocăiască 15 al, şi să facă   tâte câlea ce am scris mal nainte, 

Iară de o va lovi cu lovitură mică şi den- 
tru acesta va muri, că am văzut de multe oul. 
lovituri cu palma sai trăgăndu'! 6re cum şi se 
tămpla mârte; dirept actia învăţăm. jumătate 
de uciderea cea de bună voc, să facă po- 
căința. o 

Iară de o va afla pre ia făcănd curvie, și" 
va ucide pre amăndoy,. pre acesta legea nu'l 
judecă, că scrie, deci să dat pre unul ca a- 
cesta satanel, de perire trupului, - ca suflelul 
să se spăsescă cel drag cel vâde cu dinsul, 
că cumu'l va vrea. aşail va pasce. - 

Vâzutam şi altă ucidere ce iaste de nă 
prasnă, cănd iaste gonit de Bre carele şi fu- 
gănd cade şi se ucide de msâre zdrobit, deci 
pre acesta!'l învăţăm nice într'un chip să nu 
aibă păcat, nice să se chiame aciasta ucidere, 

Să nescine va bate pre cineva, și după bă- 
tae va fi viă, 3 zile, şi după aceia va muri, 
să se. socotâscă cela ce Vaii bătut cu uciderea 
de'ntăiă cea de bună voe, a treia parte dentru 
pocăinţa aceluia. ce am scris acolo, iară de va 
fi viu 6 zile, şi după acâia va muri, să se 
pocăiască jumătate dentru ail celuia ce aă fă- 
cut uciderea. cea de bună voe.. i 

Să nescine va priinde un fur furănd şi'l va 
ucide pre dinsul, ucidere mare se chemă, pen- 
tru ce că cu măna Vaii prins, ca să se cârte 
ş'alţil cu certare, iară pentru cea ucizi prinsul, 
fie măcar și s&rac că de f6me fură, înca! aşa 
să'ș sature trupul lui, iaste lut îndireptare de 
la diavolul. seminţie nebunescă, iară tu de te 
vel protivi nebuniei lui, și sufletul tău'ţI pierzi; 
derept actia pocanie de întăiă să fucă a uci- 
deril cea de bună voe, iară fugănd acesta'l va” 
ucide nescine cu o săgctă saii cu o pialră sau 
cu un ciomag saă cu un lernn, acâsta nu să 
chemă ucidere de bună voc; iară de va lovi   şi acela pre 6re cine fugăni cu ore ce, că va 
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vr6 să scape de morte, să se pocăiască 4 al 
şi metauil 200 în zi, întru pocaania cea den- 
tăiă, cum scrie uciderea cca de bună vos. 

Iară de va lua numa! o lovitură, şi de va, 
- petrâce o zi şi va muti, pocaanie 2 al. Să nes- 
cine iaste tălhariă, și va fi făcut prea râă 
“mult, şi ucideri fără de număr, şi după acţia 
de va veni să se pocăiască, cu puţinea pocaa- 
nie, să fie priimit la priceştenie, ca să nu se 
întOrcă iară într'acâia, ce ati fost, şi după a- 
câia cătenel pre cătenel, să'ș umple tâtă 
pocaania, . - 

lară de va sci nescine un tălhariă, şi va 
mârge fără de vină fie caria și'] va prinde de'l 
va ucide, iară ne făcăndu'! nimica întracel 
'cias, pre unil ca aceia” învăţăm să li se r&si- 
pâscă casele, şi să se gontscă dentr'acele lo- 
„cure, şi dentru averea. lor; că sunt şi aceia în- 

- trun chip cu n ebunia tălhariului şi'ş piarde 
şi” sufletul săă, - - Ă 

Preotul de va gusta den trupul dobitoculat 
ce se zice încă nenăscut, unil ca aceia să nu 
fie popi. ” - 

(20) Muiarea vrăjitore, sati bărbatul să se 
pocăiască de se va părăsi, iară de nu să se 
lase de creștinătate. . 

Muiarga ctia ce va bea erbi, să'ş scură ro- 
dul trupulut să nu nască coconi, acţia să aibă 
pocaanie, 5 ai şi metanii căte 305 în zi. 

Iară va face şi bărbatul așa, mal răi iaste, 
nice bisârica să nu'1 priimâscă prescuria lui, 
nice prinosul lui, de nu se va pocăi, de sâ va 
sfătui şi bărbatul el cu nu să să facă acesta, 
şi acela să fie întracâstă pocaanie, 

Muiarea de va pohti alt bărbat şi pre băr- 
batu! er "1 va, piarde cu farmece, iară de va fi 
înşălată de Gre care om, iară nu o va lua pre 
dinsă muiare, să aibă acâia pocaanie 5 ai, 
iară de o va lua pre dinsă muiare, şi acdia "| 
va lua pre dînsul bărbat, fără de legea o vor 
umplia, să se pocăiască amăndoi 13 al, şi de 
ucidere să ia pocaanie să facă ; aşijderea şi 
de cea, ucidere de bună voe ; iară de'ş va da 
bărbatul el spre ucidere, cum şi dalyda pre 
sampson, acâia întru t6te zilele vieţer ei să 
aibă canon. - ” - 
Muiarea ct'ş va ucide feciorii la nascere, 

cu sfâtul 6re căror vrăji, de bună voia. ei, a- 
câia, întru tote zilele vieţii er să aibă pocaanii, 
Şi să se căiască. | 

Muiarea curvă și va bea erbi să nu nască, 
sati să va nasce "] va sugruma coconul cl, să 
aibă pocaanie în 9 al, şi metanil căte 160, şi 
altele, , 
„__Muiarea fermecătâre, sai omul să se pocă- 
iască 3 al; iară de va fi călugăr, saă călugă- 
riţă, să se pocăiască 5 al. IN | 

(21) Să nescine fură biserică, şi”! prind fu- 
rănd, să dea mat mult de căt ati furat, şi să'l 
bată pre spate 30 de toiage, iară pre talpe 24 
că de acmu să nu mat fure, 
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PRAVILA BISERICEASCA 

- (22) Cela ce ia cu sila muiareă, să aibă po- 
caanie 3 al, şi să dea părcălabilorce i se cade; 
deci că nu iaste zis să se îns6re cu sila, ce a- 
cesta iaste tăihărie şi curvie, şi tâtă ruşinea. 

“Sfinţii apostoli de biserecă. 
(23) Ce iaste mal derept de ce iaste a. nol şi 

a scula bisâricile c6le căzute, sa se să zidâscă 
alta noao, dirept actia învăţăm de va fio 
bis6rică veche răsipită, şi va vrea nescine să 
o noiască şi să o zidescă, să nu pue altă te- 
melie, ce pre cea temelie ce iaste mai na- 
inte, aceia i se cade neclătită ; iară de se va 
afla după mărturie că fără blagoslovenia bi- 
s6ricil cel narl de pre acsle locuri sati te- 
meliicit acea biserică, acela să vie ceva să: 
zidâscă acea biserecă, şi să ia blagoslovenie 
de la episcopul de pre acâle locure, cum şi 
de acea biserecă noao atunce să pue teme- 
lie noao şi să zidâscă. - ” 

Ia-ă nescine de va. vrea să zidâscă o bist- 
recă de în temelie, să vie la arhiereu! de pre 
acel loc, și cum se cade să i facă lut cinste; 
'deci să'l întrebe pre dinsul episcopul, în căte 
zile veri putea lumina bisârica cu luminare 
ca să fie de al daria den destul cu cuvinte de 
mărire pre dumnezeii, or! 3 lumini ori 6 ori 
8 orl 9 |. căte vor fi pre putâria lui, şi pre a- 
măruntul dâca va sci acesta după sfăntul cti- 
torului să se secole episcopul demăneța şi să 
măsure locul, şi înprejurul locului să, îngră- 
descă cu pănză saă 6re ce acoperiș, şi să a- 
prinză luminari în lăuntru înpregiurului, ca 
să înţelegă căt loc vor lumina luminările, 
căt va putea aprinde ctitorul în tâte zile ; şi 
după lumina. lumunărilor, atăta, loc să sem- 
n€ze şi aşa se înfrângă cruce ce iaste stavro- 
pis, şi să cădescă arhiercul și să facă -rugă- 
ciune și să începă a zidi cela ce va să zidescă 
şi să i fie lui de blagoslovenie şi de luminare, 
şi de sănătate trupului Și sufletului. , 

Iară fără de acestă tocmelă, niminta întralt 
chip să nu facă, pentru că nu se cade însuş 
cu puteria vrerir; lui că mulți fură de .perire, 
ca nisce fără, de rănd şi cu cuvinte curmezi- 
şate şi nedestoinice ; iară însuş episcopul de 
nu va, merge la o blagoslovenie ca acesta, 
iară el are putere să trimiţă blagoslovenie cu 
re cari BEEotI numai fără întrebarea episco- 
pului și fară de blagoslovenia lui casa nice 
întru în chip să nu se înctpă, . 

Prarilă de cei ce cred întru gadini și în feri 
şi aă ciasuri unii bune, alții dle de 

zile, unii rele, iară alţii bune. 
(2%) Deel sunt 6re carii întru creştin! ce ţin 

lucru creticesc, cănd apune sorele nu dai ne- 
mica dentru casa lor, nice foc, nice vre un vas -: 
6re carele, saii vre o trebuință ore caria, so- 
cotesc şi glasurile: cocoşilor, şi ale 'corbilor,.   și altor glasuri, şi ale'vulpilor, şi: întimpină
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de grăesc unile rele, altele bune, şi căutată 
sorelul şi a lunel şi a stâlelor, şi chemaria 
dobitâcelor, dirept aceia, iată pre amă&runtul 
tocmim şi învăţăm, cine are acestia, cu cer- 
tare de acmu să nu mal ia aminte unele ca a- 
câstia, pentru ce că înfricoşat judeţ vor să ia 
de acesta. : ” e 

(25) Cineş face săblaznă cu măna şi acâsta, 
e curvie, să in canon 3 at şi metanil căte 24, 
acestă malachie iaste în doao chipure, una 
cu câpseleş, iară mal rea iaste cea cn măna, 
de căt cu câpsele, ce şi acesta rea şi hitlenă 
şi amEndoao, iară iaste şi malachie muerescă, 
ce iale lucreză una cu alta şi acesta se, cade 
duhovnicului forte să întrâbe, şi să le d€ lor 
pocăință 1 an. ! i 

Dirept acâia pentru acâstă săblaznă, învă- 
țăm pre cele mueri cu bună smerenie câlta ce 
ati un bărbat după 1ge, unile ca acela să 
facă t6lă trâba bis&ricii, şi prescuri şi prinos; 
iară să nu se cr&ză tote mucrile celia ce nu 

. sunt întru curăţie şi întru ispovedanie, mă- 
cară că sunt şi f&te, cine va călca acestă în- 
văţătură, anathema să fie, ce să zice lepădat 
de creștenătate. : 
": Omul ce'șdă trupul pre rușinesă aibă certare 
5 al, cu alte pocăințe; iară în multe 'chipure 
de cine'ş dă trupul pre ruşine arm scris, întru 
scripturile den dărăt, îu antixa numai caută 
prem&runtul acolo. e 

Iară iaste şi alt păcat sodomlenese cela ce 
cu muiarea lul zace şi pre şăzut curvesce, ce 
iaste mat pre spre fire, ce iaste fără de lege 
mare, şi păcat nesăţios; ce şi dumnezeu de a- 
cesta la sfărșitul r&spunsului rece, mal 1u- 
șor va fi sodomiului, şi gomorului la zioa cea 
înfricoşată ; deci dirept aceia să aibă poca- 
anie 3 at şi metanil căte 100 în zi. 
“Iară toţi ceia ce'ş pun ruşinea trupului de 

curvie pre într'alt loc alegănd de pre unde e 
trâba nevoia firer'curviei,. acesta face jErtvă 
diavolului cu sămănţa lui cu păcatele ce's mai 
pre spre fire, pre unii ca aceştea i învăţăm, 
că nu sunt destolnici să se priceştuiască, în 
4 al, şi mat mult, nice să cuteze a se apropia 
cătră sfănta și dumnezeiasca taină. 
" (26) Trei nunte nu e dată lâge de la dum- 

„ nezeiă, cine va întra în tre! nunte, dirept a- 
câia cine va veni întwacesta lucrare fără de 
lâge curveşce, unii ca aceia să albă poca- 
anie Bal. , ! a 
_(27) Cine răsipesce grâpele morţilor şi pre 

acei morţii va dezbrăca de haine și acestea 
le va fura, să se pocăiască 5 al, şi metanii în 
zicăte 100. o. , a 

ară de va săpa şi case, și le va fura, să se 
ăjiască în trei al... : 

(28) lară de vor avea 6re carii vrăjmă- 
e întru ei, şi nu se vor împăca unul- cu al- 

tu, ce așa va muri unul de inşit iară altul 
văgpămănea cela ce au rămas să aibă canon 
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pănă în trel al, şi aşa, în patru zeci de zile, 
să meârgă la grâpa acelui mort şi aşa să gră- 
ască : iartă-m& frate, și dumnezeu te iarte. 

„ (29) Deci morţilor li se cade, să li se facă | 
pomenire şi slujire, a treia zi şi 9 zi, şi a doa 
zecile, şi a patru zecile şi a 6 lună,“și anul 
deplin, aşijderea şi în sămbăta lăsării de 
carne şi în sămbăta, lăsăril de brănză şi în 
sămbăta rosaliilor că pentru acestea să cr€- 
dem ca vor afla dezlegare de păcatele lor. 

(30) Deci învăţăm de sugrumat şi de mox- | 
tăciună să nu se guste acâstea, fieș carele - 
den creştini, nice să ia sănge de ce la că curi 
junghâtului, ce 6re carii dentru nebunia lor 
fac acesta, că învaţă legea lu dumnezeă că 
carne întru sănge suflet să nu mănănce; deci 
că.a tot dobitocul săngele lui iaste -sufle- 
tul lui, i 

Aşijderea şi ceia ce pun curse pentru v&- 
natul, şi se sugrumă într'ănse d6bitoacele, - 
altele ori gadini şi pre acelia le iati de le - 
mănăncă, saii de căini gonite şi sugrumate, 
unii ca aceștia certămu'l cu lâgea lu dumne- 
zei acestla să nu se facă, numal cela ce se va, 
ucide, sau se va. săgeta, sau de arme sau de 
suliță de măna omului, ce se va vărsa săn- 
gele ci, şi acesta să se mănănce toată, iară ce 
sunt acestea fără de lâge ce se va mănca ceva 
de în cestea oprite, uni! ca aceia să aibă po- 
caianil 150 de zile, şi mătanil 12. i 

Și cine va. prinde cu hărățul ori ce, şi de na-: 
prasnă curund de'l va lua, și de va fi cald 
întru săngele lui, atunce să'l junghe şi să mă- 
nănce tot; iară de se va zăborvi, pănă va răci, 
nu se cade să mănănce una ca actia. ! 

ară alegănd fără de unile ca acestia, ce 
iaste învățat a se mănea tot creştinul şi tâte 
căte sugrumate, şi nejunghete, căinilor şi ga- 
dinilor să se I&pede. pi 

" Şicine'va mănca corb, saiicioră, ciovralacă, 
sati cuc, saii coroiii, sati văltur, sai priveghe- 
târe, unil ca aceia 1 an să aibă pocaania, și 
metanil 100 de zioa, SC 

Cine va mănca lup, sai vulpe, sati căine, 
saii pisică, sa arici, saă pălş, sau nevăstulcă, 

| sati veveriţă, şi şaltele; altele căte sunt ne- 
curate : șarpe, brâscă ţestosă, şi ş'altele ca a- 
câlia, sai cal, sati măgariu, saă den cele săl- . 
batece, saii den cele dumâstece, căte's necu- 
rate, ce nu zice lâgea lu dumnezeu, iară de 
nu va fi pre voia lul, ce de 'nevoe va mănca. 
să să pocăiască, 1 an și melanit 15. 

fară: în puţul, saii în făntănă cela ce nu 
cură apă într'însă, și întinsul va cădea o 
gadină 6re carla, să se verse dentracea apă, . 
3 vtdre, şi aşa să bia, iară dentracal puț, ce 
de se va afla în 'zioa de ăntăiu acel dobito- 
mort, orl gadină, iară de va fi de 2 zile, sau 
pănă a treia-zi, şi după acela se va secole, să' 
se. verse dentracea apă, 9 vâdre şi așa, se 
bage şi aghiazmă şi să, bea dentvacel puț 
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iară, așa să bage aghiazmo, de'l vor curund ; 
de năprasnă curăţii pri însul ; iară de va pe-: 
trece în zile multe și va putrezi întru. însul, 

"să verse dentr'însul, 40 de vedre de apă, şi 
atunce să vie preotul cu preoția lui, şi să a- 

„prinză â luminări înprejurul lut şi să cădâ- 
scă și să ciutâscă molitvă, şi să'l sfințescă 
pri insul, şi atunce să bea dentr'insul; iară 
apa lul de va curâ afară nemica nu ne va- 
temă unile ca acâlia. : 

Iară de va cădea în vin 'sau în unt şi de 
se va curănd afla să se scoaţă şi să vie popa 
să'l osfințescă, iară de se va zăbovi, pănă va 
încâpe a putrezi întrănsul pănă în doao zile, 
să se mute într'alt vas curat, şi să se osfin- 
țescă de preotul; iară de va fi pănă va pu- 
trezi, acela nu se cade să'l guste ce să se 
verse tol pre pămănt; iară de se va tâmpla 
ceva den gadine a se prăsi descotine necurate 
întru grău, să se spele cu apă bine, și să se 
osfeștuiască de la preotul şi atunce să'l ma- 
cine şi să mănănce, iară, prescuri dentru acel 
grău. să nu se facă. . E 

Iară ce se va. spurea: măcară ce de măna 
„ovrtilor, ori vin'orl unt sati alt ceva, dentru 
„acestia nu se cade. creştinul să le guste, ce 
să vie preotul să le sfințescă, şi după actia 
să se guste. | , 

Și Ore cine va mănca cu Armâni sati cu 
Pavlikeni, sau cu alţi eretici ori carii, sai 
mal vărtos cine va avea liubov cu dinșil, ace- 
stuia grăiasce lâgia lu! dumnezeu. să se lase 
acestia, şi -să mergă cătră bisârecă curat ; 
jară de va face acesta cu scire, să i facă popa 
molilvă, iară de va și sci și va auzi certări, 
iară să se oslințescă, şi să i se ara [ul puţi- 
nea învăţătură de certare ; iară de nu va as- 
culta certaria, ce va vrea să mănănce cu din- ȘiI şi să bea, unil ca aceia cu creștinii să nu mănănce, ce să 'se lâpede de dinsul tot creşti- |. 
nul, ca de unslujitoriu de bozi, şi de bistrică 
să nu se priimâscă, iară de va veni cănd va la 
ispovedanie, să aibă pocaanie în â al, şi în- 
tru 2 al, să nu se priimâscii nemica den casa » dul, nice prescuri, nice alt ceva vre un prinos 
nimica, iară într'al treile an să se priimâscă prescuria lul în bisârecă şi așa să sfărşiască -Şi al treilea an întru pocaanie. 

Să nescine se va împreuna. cu ovrâii, și cu dînșil va. chiti într'o credință, şi acesta iară va veni cănd va întru creştinătate, să aibă pocaianie 9 aj, întru locul celor chemaţi, şi după accia să fie primită prescurea lu! în bi- „ s&recă şi după aceia să fie întru pocaanie, şi întru al 10 an să se priceştuiască cu sfinta priceștenie. , . 
. (82) Cine se va însura. într'allă credință 
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  fetele şi feciorii, unii ca aceia să albă poca- anie în 5 al, așijdirea şi popil ceia ce i vor cununa, şi aceia să aibă pocaanie 3 af afară de bistrecă. : , 

(33) Cine ia mana grăului, sau alt ceva 
dentr'ăcâle, acesta iată scie lucrul dracului 
ori den vin, ori den păine or dentr'alt ce; de 
se va lăsa de acestea, să aibă pocaanie 4 aj, 
metanil căte o sută. . 

(34) Să nescine va lua o fată ce va fi lopo- 
dită cu dinsa, şi după acâia o va înşăla alt 
6re carele, şi o va spurca, şi va vrea să o in 
și acela pre dînsă ce nu i se cade ce de vrea 
iară cel de'ntăiă ce sau logodit cu dînsa a- 
cela să o ia. E Ă 

(35) Popa de va cădea cu o muiare, fără dă 
a lul riumat să se părăstscă de preoție, şi să 
fc în pocaanie. , , 

Popa ce nw'ș va mătura, sfănta, bisârecă şi 
să o curăţâscă, şi nu o va înfrumseţa, şi nu 
ya socoti în tote sămbete, unil ca aceia să se 
lase de precţie. .. - 
"Preotul cu negrija lui ce nu va lua sfânta 

taina lu dumnezeu, şi o va, mănca 6re ce de 
câle necurate, să se desparță în trei al ce se 
zice de leturghie. a PN 

Popa ce va bea la crăcimă, saă va juca, 
sai cănta mirentsce, să se gonâscă den popie. 

Preotul, de va ascunde sfănta ur dumne- 
zeii pentru Gre care vină, în pămănt, să se 
desparță, de preoție. - 

Popa de va da sfănta taina lui dumnezei 
ceteţului celui destolnic.saii omului prost, să 
o porte el încâce şi încolea pentru Ore care 
trebă, iară nu însuș cu frica lu! dumnezeu să 
o porte, uni! ca aceia să se pocăiască în 3 al. 

" Muiarea preotului de va vrea să se price- 
ştuiască, și nu va fi alt. preot să o priceștu- 
iască, iară însuşi acela să'ş priceştuiască mu- 
iarea lui, iară de va zice că nu e destolnic, 
ce va da iată ceteţului de o. va priceştui, a: 
nathema să fie un popă ca acela şi înțelep- 
ciunea luj. . | 
Popa cela ce va priceştui ori ce om, ori 

„mic ori mare, or! tinăr, Ort bătrăn, pănă ce 
nu va lua, scire dinsul de la duhovnicu stă, 
Ore destolnicu iaste, ai ba, unii ca aceia să 
se gonescă de la preoție, ce să zice întru po- caanie 5 al, iară cu nescire de se va înșela şi 
va greşi de va priceştui, de va fi şi cocon mic, 
cum am zis fără de răspuns 7 al să aibă po- 
caanie. | - 
„Episcopul, sai mai mare de episcop ce se zice mitropolit, cel va cleveti alt episcop, ca să ia episcopia lui, sai noria altui. popă, ce iaste cinstia lul,: sai bisereca”, sai de va cleveti voinic pre alt voinic, să ia averia ul, ce O ati dobăndit de la domnu săă, aceştia toţi sunt în chipul iudei cela ce ai văndut pre domnul Is. unit ca acţia să aibă pocaanic, 10 aj, și metanil 50. . 
„Aşijderea şi cela ce” va asculta pre dinșil, ȘI acela cu acâiaș pocaanie să se pocăiască iară de va fi odel rea 6re carla de acteti 

clevetă, n'are păcat cela ce'l va pără pri fusul. 
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„ Popit ceia ce vor avea a vrajhă întru ej, şi 
nu se vor înpăca, ce va sluji, aşa să se pocă- 
iască, & al, şi metanii 100, cum grăiasce şi 
sfăntul Evsevie, amar de preotul cela ce are 
vrajhă pre fie cine, şiaşa va mtrgede va sluji. 

Preotul cela ce va lăsa un om dentr'at lui 
ce vine la bistrea lui, şi acel om va avea 
vrajbă cu vecinul lui saă vro găleâvă, deci 
acel păcat iaste pre capul acelui popă, ce de 
va fi ore ce d6lă sai gălcâvă înaintea bisere- 
cil, săli într&be pre dinşii preotul înaintea şi 
altor 6meni, şi să” învețe pre dinşi! întru dra- 
goste şi de îndereptare. 

Preot despre preot va învăţa de bine, sai 
„pre alt Gre carele, iară. acela nu va asculta, 
nu are acesta, păcat ce de nu va. asculta în- 
suş să caute 

(36) Să nescine va lua dar ca să facă me- 
tanil căte'i va fi zis duhovnicu stă, și de nu: 
le va. face pre însele la vremea, cănd i s'a 
zis lul, acela: să facă lui mal multe. 

Peotul să nu mănănce corastră de la vaca 
lui, pănă 1 stptămănă. 
De va intra, căine în biserică, saii porc să 
nu se facă leturghie pănă a stptămănă, iară 
ceia ce se înpreunează preotului de vănd 
sfănta ori în ce chip, sai ceia ce cumpără, să 
se judece pre aceia ca ceia, ce fură bisâreca. 

(37) Cine se măhnesce. de bună voia lui de 
zugăciune şi de căntare, şi +a umbla ca un 
dobitoc, să aibă acela pocaanie un an, şi me- 
tanii, 100 în zi. , 

(38) Preotul de va intra şi va sluji letur- 
ghie fără de anthimis, să închine 200 de me- 
tanit; iară de va fi acel popă sărac şi nu va 

. avea: pre ce cumpăra, iară episcopul se va 
scumpi, acel păcat iaste pre episcopul şi pre 
(&rcovnici. : , 

. Dese va priceştui coconul nebotezat, să 
aibă: pocaanie părinţii lul un an, şi metanii 

„căte 50. : : N 

- (39) Muiarea de va nasce în postul cel mare 

:să postâscă 40 de zile, şi să se priceştuiască, 
(40) Cine va cădea şi:se va ucide de bună 

voia lui, acesta să -nu se cănte, nice să i se 

facă lui pamete nice dinioră, iară de va că- 

dea de. nevoia lul de se va, ucide şi va muri, 

acesta să se cănte, și să” facă lu! pamete. 

lară cine va mârge la precurvie, saă la cur- 

vie, saii la furtisag, saă la tălhărie, iară în- 

tractstia ori cum ”] vor ucide şi va muri, ni- 
minca să nu'f cănte, şi nice o pamete niminea 
“să nu-l facă. a ! 

- (41) Să nescine va purta piiale de cal sati 

de imagariu, să nu între în bisârică, ce să stea 

afară cu muerile. - 

Ce volnie va eșI la războiii, și se va lovi 

cu alt voinic şil va birui, şi'l va pleca supt 
dinsul şi acela va sci că va să ia morte de la 
dinsul, şi deva zice dau-mă frate, nu mă ucide, 

iată că.sunt pre voia ta, iară acesta wa [i ne- 
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milostiv şi'] va ucide, să se lepede de creşti- 
nătate, şi pocaanie 20 de al şi metani! căte 
1000 în zi; deci pentru că! plecaşi supt tine . 
şi întru voia ta fu, pentru ce ticălose'l uciseși, 
iară de va fi ucisul de limbă păgănă, aceluia 
mai puţine! ai să”! socotăâscă lul duhovicu să. 

lară de se vor aduna doi înpărați cu vol- 
nicii lor la războiii, atunce zice scriptura că 
păcatul înpăratului spre Gmenil lut, iară p&- 
catul 6menilor lu! spre înpăratul; ce ferice de 
celă ce se va feri atunce să nu ucigă nice să'l 
ucigă. ÎN | ! 

Preotul de i vor mănca feciori! luY prescuri 
ne căntate, sai colivă, sai fieşce ce se aduce 
de 6men! la biserică pentru blagoslovenia; 
iară acela de va da şi vor mânca ne căntat şi 
neblagoslovit, unii ca aceia să aibă pocaia- 
nie 3 aj, şi metanii cătso 100. : 

(33) Sfăntul săbor ul doile și a tâtă lumea. 

Ore cine va veni de în limbă spurcată şi 
se va boteza, întru credința creşiinătăţil cea 
direptă, şi după acâia se cade şi preot să fie, 
unul cu acela'l învăţăm, iară de va fi episcop, 
iară de se va afla după botezul lu! ori ce p&- 
cat, de va fi sufletescul apără de preoţie să nu 
fie preot, ce pre amăruntul se cade a 'nireba 
de dinsul, de viaţa lui ce e după botez, şi a- 
tunce să”] facă, iară încă şi den tărirea lul, ce 
se cade de creştinătate bine al întreba, dâră 
cum va după botezul luf cu îndemnarea dra- 

| culul iară va. începe întocmela lui cea den- 
tăiă şi va piarde şi alţii cu dînsul. 

(44) Preotul de va trece dentru conoscinţii 
lui întraltă ţară, saă întraltă cetate, saă în- . 
imun oraş, unul ca acela sănu'l lase să slujască, 
pănă se va auzi de dinsul cum ai fost viiața 
lut întra Gmenit lui, şi pentru ce rănd iaste 
nemernic, şi ce aii făcut; saii să aducă carte 
de la episcopul cela ce saii preoţit, saă să 

mărturisescă duhovnicu săi de dinsul, de va 
fi destoinic a sluji, atunce să slujască. 

-(45) Invăţăm toți creştinii, după sfintele 
pascl întwacea săptămănă de duminecă, iară 
pănă duminecă 'Thomel, Gmenil mirâni să 
mănănce carne, iară călugări! brăndză şi pâsce; 

şi iară într'altă săptămănă, de la rosalii pănă 
la dumineca mare aşijderia să mănănce; iară de 
la pesaneras Y'a0, pănă la E'rotnaruie; Și iară 
de în dumineca de naintea lăsăril de carne, 
ce întrânsă Armenil ceia ce's de trei ori pro- 
cl&ţi, spurcat post se postesc, de trei ort blă- 
stemaţi arţivurii proclâţii; şi atunce învă- 
țăm, tot creştinul aşijderea să mănănce carne, 
în totă săptămăna, iară să nu se postâscă cu 

| aceia, ce întrun chip găndesc cu ereticii, ce și 
miercuri şi vineri să. să mănănce carne; iară 
călugării brănză şi pesce, ca și în celia lalte -- 
săplemăni cum am zis, iară lepădaţi! hanzi- 
zaril ce's sunt: Armen!, post fac atunce şi   jărtfă, întracea, stptămănă în tâtă, unul căine
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“ Gre căruia arţivurţil Armenii, derept acbia nu 
se cade noao nice o zi a posti, iară cine nu 

„Ya asculta acestă tocmală a sfinţilor, ce va în- 
“cepe într'alt chip a face, lepădat să fie. 

De s&ptemăna brăuzei. 

Aşijderia în tGtă săptimăna brănzel să se 
mănănce brănză, învaţă sfăntul săbor, iară 
miercuri şi vineri, întru acea săptâmănă, se 

- cade a cănta liturghie nphkatac Cipenuxa în 9 
"cias de zi, după aceia să mănănce brănză şi 
oao pentru Ereticul Antonie, şi Savelie. ceia 
ce ţin acâstă săptâmănă ce nu mănăncă ne- 

mică; derept actia învaţă sfăntul şi marele să- 
bor a tote lumea, ca t6lă acea săptămănă 
toți creştinii cei derepți, fără de tâtă săco- 
tinţa să mănănce brănză și oao încă mal 
vârtos a blăstema pre cel de tref ort lepădaţi 
Eretici, întăi pre Aria, şi cu dînsul Nistorii, 
şi Savelie şi Theodor, şi Theoaota. hulitori 
şi bărfitori şi vrăjmaşii sfinte! troiţi şi tăe- 
tori, l0n al a doile hristosol şi Deocină cu 
Markion, şi cu Zosimă, şi cu Petrusie, aceştia 
“toţi lepădajţi; iară încă şi 60 de înpărechituri 
şi a tote mai marilor şi învăţători şi căte Pe- 
tru, şi Pavel de în Samosat şi Makedonie şi 
Evtihie ce e într'o credinţă cu dinşii, iară de- |! 
preună şi Dioscor,. și Severian și Pavel, şi 
ucenicul lui Pavlikiian celor-amarul iaste 
mal vărtos de toţi Ereticil Kukuvrikil, cun şi 
Armenii şi altor Eretici de aceştea toţi sfinții 
prea ogodnici şi purtători! de dumnezeii pă- 
rinţii noştri, făcură săbor mâre dentru tâtă 
lumea, întru în cetatea cea. mare a lu Con- 
standin şi întru cetate despre răsărit; iară în- 
tru Nikel, și în Efes, şi în Halkidon, iară de- 

" preună cu împtraţii cel creştini buni, la vr&- 
mea fieş carele dentru împărăţia lu. 

lară după aceia, şi alte săboră sfinte ce 
„ stati făcut după al, întru înpolata împărătescă 

întru cetatea lu Constantin cea mare, întru 
săborul cel mare de spre răsărită, iară în Lao- 
dikiia, şi în Sardiia, şi în Gaggr6h, şi întru 
Antiohiia, şi într'alte biserici mari şi în ce- 
tăți ce el de pururea se înireba de criştenă- 
tate cea bună şi de îndireptarea. credinţei cea 
adeverită, ce o scriseră şi ni o d&deră noao 
acestă tocmelă sfăntă întărătată întru tâte 
înpărechiturile, şi blastemă îndireptătorii lor, 
şi pre toţi căţi găndesc întrun chip cunuşii şi 

_ gonese lupii, pierzători şi suflete putrede, de 
la turma lui Hs. cea grăitore ce “el grăesc 
băriâle şi hule se învățară, ce tac și împart 
sfănta, și fără de începătorea şi într'o fire şi 
de viaţă făcătâre troiţa, iară uni! de într'înşii 
ziseră să nu mărturisâscă adevăr pre născă- 
toria lui dumnezeă, pre sfănta împărătâsă a 
„nâstră şi de pururea feci6ră Maria ; iară că- 
tră acestia şi alte multe întorsături, și huli- 
turi spre adevărată și sfăntă pravoslavnică 
credinţa lui Hs, dirept actia și noi ca. nesce 

+ 
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adeveriți biruitorI şi ucenic! sfinţilor apostoli, 
ce cu dînşi! într'un gănd cu sfinţii şi cu părin- 
(il mărturisim, de câle adeverite cea. ne-au. 
dat noao sfinţii apostoli celia ce le-au învăr- 
toşat, şi le-au întărit sfinţii şi dumnezeescir 
părinții noştri, şi ne-au dat noao aşa, a pe- 
trece întru creștinătatea, cestă derâptă şi ade- 
verită, şi să nu ne atingem de dinşii, nice a 
întreba pre cet de tre! ori blăstemaţi şi urăți 
lui dumnezeu, Eretici; ce a fugi de aceia şi a 
ne înstriina de dînşii şi a" blăstema. pri înşil, 
ca pre nesce ocinași focului celui netrecut și 
vițuitori diavolui şi prădațil dracului şi pier- 
zători de sufletele putrede. | 

(46) Cur se va tămpla a junghea cava, şi va 
vrea să se priceştuiască cu sfănta taină să 
nu se priceştuiască ce să guste aghiazmă. | 
„(47) Nice un preot să nu slujască cu oţet, 
ce cu vin şi cu apă, iară de nu se va afla vin 
şi va fi-nevoe, iară acela să afle struguri și 
să i sirecure, şi să le celescă molitva şi să i 
blagosioviască şi să facă cumenecătură, în- 
tr'înşșit, iară de nu se vor afla nice struguri şi 
va fi nevoe mare, ca se nu se lase leturghiia, 
iară acela, să slujască leturghie cu oțet şi să 
i.pare r&iă cu frică. ” 

Preotul de va sluji sfănta leturghie şi vor 
veni de'l vor chema să priceştuiască pre re 
carele ce va să moră deniru Gineni, să nn iase 
den leturghie, ce să rabde pănă, va eşi den 
leturghie şi după acela să mârgă să'] price- 
ștuiască. iară de"! vor zice lu! că more cuta- 
rele, şi va să se cuminece, atunce preotul 
pentru mare nevoe. să dea ceteţului sfăntul 
dar, şi să meârgă să'l priceştuiască,. pre cine: 
va să moră ; iară de.va muri acel om necu- 
minecat de negrija. preotului, acel păcat iaste 
pre preotul. e : 

De va muri un om şi se va chiema preotul.” 
să să ispovedâscă lul, iară popa nu va mârge 
ce va zice că n'am învăţătură de la episcopul 
să fii cuiva duhovnic şi nu cutez.să fac act- 
sta, şi de va muri acel. om ne ispovedit, acel 
păcat iâste spre preotul, pentru ce că nu so: 
cotesce scriptura ce grăiasce, ca să nu întorci 
cela, ce vine la'tine, şi întristezi sufletul lui, 
nebune preote bine grăesci, că n'a! învățătură 
iară pentru acestă nevoe și pentru cela ce a-- 
l&rgă la tine pentru dumnezeii, dirept actia. 
să se pocăiască acel preot A al şi meta- 
ni109 i 

Preotul desculț să nu între în bestrică să 
cănte, iară de va întra cănd va, şi va cănta 
ori sara or! demăntța desculţ să facă 100 de 
metanil. . N Ia 

Preotul de va tăia sfăntul agneţ cănd va, 
și va cădea o sfărămitură mică. să facă 200 
de metan... ae 

Cine va zăcea cu muiarea lui cea cu ltge; 
acela într'acea zi să nu se apropie cătră sfin- 
tele icoane, nice cătră trupul 6re cărul sfănt
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nice cătră moştie, măcară sunt şi de un sfănt 
mic, nice să'l sărute nice să'l pupe, ce de- 
parte să stea şi să i se închine numal; iară 
nescine să se va. apropia şi le va săruta, sai 
va întra în sfăntul oltar să iasă afară şi să 
facă 100 de metanil. . 

lară de se va chiema preotul de ore carele 
să slujască pre un om mort sărac saii bogat, 
şi nu va merge pentru darul, să aibă poca- 
anie 1 an şi metanil 20U în zi. ” 

Preotul de'ş va lăsa bisâreca lui la fieş ce 
praznic şi Omenil lul, și va tmerge.la, altă bi- 
sârecă pentru 6re ce dobăndă, să aibă unit 
ca aceia canon 2 aj, şi metanit căte 100. 

Preotul nice dinidră să nu între în letur- 
shie fără de grămătic, nice fără de cel sem- 
nat de preoție, iară de va face acesta dentru 
nebunia. lui; să se pocăiască în 4 al, iară de 
va sluji cu fată sait cu muiare să se pocăia- 
scă în 12a. 7 

Preotul de şe va chiema să facă molitvă 
la, nascerea unii muerl 6re căriia, să nu în- 
tre în lăuntru în casă, ce mat nainte să stea 
la ușa, casei şi să facă molitvă şi după aceia 
să între în lăuntru, şi să cădâscă pretutin- 
dinea. . o 

Preotul de va sluji leturghie, şi după acâia 
va lua a mănca şi să va înbăta şi de acesta 
va boră, să aibă pocaanie 6 luni şi miia de 
metanii în tote zile. - 

lară fără de săturare, şi fără de beție, şi 
de vre o b6lă Gre carea i va fi lui acesta, să 
se canonâscă 40 de zile şi metanil cinci sute. 

(48) Muiarea .de vu zăcea cu doi bărbaţi, 
și vor fi fraţi huni, saă un bărbat cu 2 su- 
rori, un om ca acela să se pocăiască tocma 
pănă la morte şi la morte să se împreuneze 
pentru iubirea de Gmnen!, ce de se va lăsa d&- 
cif de amă&ndoao muerile, ce se zice de amăn- 
doao surorile, sănu mal aibă dinsele nice una, 
sai iară -muiarea de va lăsa amăndol fraţi! 
să nu mai aibă bărbat nice pre unul dinşii, și 
aşa iaste primită acâstă pocaanie de se vor 
pocăi ; iară de nu, deşartă li e pocăinţa. | 

-. Muiarea de va naece, să facă 40 de zile, şi 
după acâia să se priceştuiască, iară de va veni 
spre dănsă mârtea de grabă, pănă la 40 de 
zile sai în zioa de'ntăiii de nascerea el, şi a- 
tunce să se priceștuiască, așijderea şi coco- 
nul botezat să se priceşiuiască, de i va lui fi 
mârtea pănă a 8 zile, saii şi na! în multe zile, 

- ce muiarea. mal nainte să i cetescă. molitva 
după nascerea el şi așa să se priceștuiască a- 
şijderea şi coconul. . : . 

Și babele ce slujesc la nascere, învăţăm 
pre actlia pănă a 7 zi să vie la sfănta price- 
ștenie, pentru ce şi acâste, slujbă de trâbă 
slujesc; și ş'alte mueri ce vor fi fără de lucru 
şi fără de slujbă, ce vor veni spre acesta în- 
twacel cias de nascere, unile ca actlia să fie 
primite în bis6recă, pănă a 12 zi, iară altele 
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pănă în a 15 zile, împrotivă care cum au slu- 
jit; iară de nu se vor chierna pentru o slujbă 
Ore carla să nu mergă. | 

De va uasce muiarea în sfintele pasci, a- 
ceia pănă a săptămăna să se sptle cu apă ș 
să ia aghiazmă. a Me 

(49) Ore ce preot de va boteza pre cine va, 
de trei ot, să se ia de la popie, că 6re cine 
se botâză de tre! ori, acesta zice 3 părinți și 
3 fl şi 3 duhuri sfinte, ce dinioră să;se bo- 
teze fie carele. De se va spurca 6re cine cu 
ceva aceluia să i facă preotul molitvă, 

(50) De va fi coconul botezat, şi nui va fi 
luat părul lui cel de întăiă şi așa va muri, să 
aibă canon părinţii lut 1 an. E 
- (51) Cine se va boteza fiind crescutul lu! 
de mulţi al, să stea şi să grăiască însuşi, k-, 
pSră uz camtaro Fa învățată de altul, şi să 
zică acâsta de trei ori, şi săl ungă cu myr 
sfănt şi cu unt sfănt pretutindinea, iară. cu 
myr pre' cap şi pre față, şi să grăiască 
dinsul ctia cel de pururea molitva, ce se 
chiamă botejunea, iară cu apă ce se va bo- 
teza cu nusă, să nu o verse afară, ce în sfăn- 
tul oltariu întru un unghii. 

Preotul să nu boteze niminia după ce va 
mănca, iară de va fi vre o nevoe, să nu 
moră 6re carele nebotezat, şi'l vor chiema 
să'l botâze, de va fi şi la miezul nopţii, să 
mârgă şi să'l botâze. 

Preotul la masă, cănd se cunună cu a doa 
nuntă să nu mârgă, ce la biserică de va mârge 
să'l blagoslovescă pre dinșii iară în casa l0r 
să nu mârgă, la acea a doa cununie. 

Preotul de nu va. sluji letuughie, sai dia- 
conul ce aşa se va ospăta şi va. boră să se po- 
căiască 40 de zile, aşijderea şi călugărul. , 

Preotul cănd va merge la bae să: se spele 
pentru o trâbă re caria, saă pentru o slă- 
biciune 6re caria, aşijderea şi călugărul, acela, 
să nu se ungă cu unt nice într'un chip, iară 
de'] va unge preotul acela să se părăsescă, 
de a cănta liturghie în 60 de zile; iară de va, fi 
călugăr, să se pocăiasca 150 de zile şi meta- 
nil o miia în tote zile.  . 

Călugărului nu se cade de acmu să mtrgă 
la bae nice întrun chip, fără de o b6lă re 
carea mare şi de o legătură. | 

Preotul de va spune bâsne, sai se va ținea 
de farmece, sati de vrăji, şi le va face vecinu- 
lui săi, sati va face'de va lua: mal cu asu- 
priciune, sati răpiri, acela să se părăsescă 
de acâstea şi să se pocăiască, iară de nu să - 
se lase de leturghie. ! Da 

Aşijderea şi cănd se va învăţa a fura.. 
Preotul de negrija lui, sa de beţie va, arde 

bis€reca, saii carte, acela să se părăsescă de . 
slujire 1 an. i | | . 
_ Preotul neguţătoriii. să se părăsescă de a, 
slugi. Preotul vănătoriă sait la căini hrăpito, 
riă, şi va umbla cu dînşii, sai va avea armă 

x 
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ori ce fâliă de arme, ce iale sunt păgănesci, 
iară nu crâștinesci, numal voinicilor cănd 
merg la războiă, unul preot ca aceluia nu i se 
cade să preoţescă, așijderea şi călugărul de 
va umbla așa, să se pocăiască, și toți căţi 
sunt întru răndul biserecil. . 

- Preotul, sati diaconul, să nu fie nemănuia, 
nice să'l scoţă la preoţic, pănă va fi crescu- 
tul lui, de 30 de al den nascorea lui, că domnul 
nostru [s. Hs,, de 30 de al stai botozat, şi a- 
tunce ati începu a învăța, derept acâia de nu 
va umplea 30 de al de nascerea lui, să nu 
preoţescă, măcară căt va fi de destoinic. 

Să nescine va cădea într'o legătură şi în- 
to bolă, și atunce se va boteza, unul ca a- 
cela să nu fie popă, că nu iaste credinţa lui 

„dela inima lui. ce de nevoe s'a botezat, iară 
de nu va fi nimenea destoinic altul la preo- 
ție, acela de nevoe mare să fie preot, de va 
îi cum se cade viaţa lur. 

Preotul de nu va griji de slujba lui şi vor 
irece ciasurile zilei cu nesocotința lui și a 
nopţii, întru celia ce: aă tocmit sfinții apos- 
toli de s'a rugat derept noi, şi ati dat rugă- 
ciune lul dumnezeu; nesce preoţi ca aceia nu 
se cade să preoțâscă, că mănie pre duinnezei, 
şi de dinsul-departe; că zice dumnezeii, ruga- 
ți-vă îu lot ciasul şi vă privegheţi, şi apos- 
iolul grăiasce, de i6te'1 mulțămiţi, şi nepără- 
sit vă rugaţi. 

Preotul de va sluji şi nu se va priceştui, de 
ne înțelegere şi nu scie ce face, acela să se 
cârte şi să ia învăţătură, şi să se plâce şi să! 
pare r&ă de nesciința lui, iară de'l vor întreba 
de aciasta şi nu va spune peniru ce lucru! 
face aciasta, iară mal vărtos nepărăsit nu va 
asculta certarea, acela să se p.răsescă nice 
dinidră să nu slujască. : : 

„Preotul bărfitoriă, saă gălcevitoriii şi după 
aceia va intra în bistrecă şi va sluji, să se po- 
căiască, 40 de zile, şi de se va părăsi de o 
iocmâlă şi de un lucru ca-acesta,'iară să slu- 
jască: aşijlerea şi episcopul țărăer de va fi, 
aşa să se întrebe de acesta de arhiepiscop. , 

Episcopii să'ş cinstescă pre popil şi diaco- 
_nii, ca nesce slujitori de dumnezeiasca taină, 
şi den preună cu îngerii, şi nu se cade să! 
aibă pre dinșii întru fără de cinste, şi să nu 
nugrijască de dinșit ca de 'nesce fil mai mici, 
că și domnul nostru Is. Hs., ucenicii ca pre 
nesce soții şi ca pre nesce fraţi iau avut, şi 
către dinşii grăia, că de acmu nu vă vol mal 
chema rob] ce soți vă voii zice voao, drept a- 
câia episcopul toți preoți! să”! cinstâscă, Şi 
toţi Gmnenii cel proşti, să facă cinste preo- 
ţilor. ” 

(52) Ore cine de în. Omenil cet proşti vor 
bărfi ceva pre preotul, sat cuvinte spurcate, 
sanii hule, acela să aibă pocaanie 6 lun. 
„Cine blăstema pre preot, să fie procliat şi 

cine mănie pre preotul saii pre arhiereul, 
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vraciul cel sufletesc, de mănia lu! dumnezei 
vor fi aprinși, că de părinţii cel trupesce dez- 
rădăcinză de în temelie blăstemul feciori- 
loru'și, dară cu căt ial vărtos părinţii cel 
sufletesci, şi lecuitoril sufletului, să'1 va ci- 
ne-va mănia. ce va fi de acesta ce mal a- 
mar, Ă 

(53) Diaconul preotului să i se plâce, şi ca 
un fiiă ma! mic di îasul, să asculte pre preo- 
tul, şi să”! slujască. | 

re ce diacon va grăi spurcat pre preotul 
și! va bărfi,-să se desparță într'un an, iară 
del va erta pre dinsul duhovnicul, popa are 
putâre să'l iarte, sară de va lovi pre popa și 
cu lemn, acela să aibă pocâunie în 2 af. 

Preotul sai diaconul de va cleveti sai va 
bărfi pre episcopul, saăi va grăi luY curme- 
ziș, unil ca aceia iaii mănia şi judeţul lui 
dumnezei, cela cel luo Maria ce clevetise 
pre Aloysi, însă unil-ca aceia să se desparță 
de'tâtă slujba preoţescă, şi să nu mai mă- 
nănce cu nusul niimninea, că fu prolivitor: lut 
dumnezeii, iară de se va pleca şi să pări 
răii de acâsta cum de acmu acâsta nu va mai 
face. să'l priimescă iară la rănd ca pre un 
mădulariă a lul ce ati căzut den. trup, pen- 
tu o slăbiciune 6re care drăcâscă, ce e în- 
şălat de sfatul dracului. a 

(5%) Cine se 'scrăbâsce de nuntă a se însura, 
sati muiare a dorini cu bărbatul ef, sat băr- 
batul a dormi cu muiarea lul, şi va grăl cine- 
va că nu's destoinici unil ca aceia împărăţia 
ceriului, anatheiwa să fie uni! ca aceia, și 
cine se scrăbâsce să mănănce carne numa! 
fără de. sugrumat, sau mortăcină și sănge, 
şi cine grăiasce de acâsta, că cela ce mănăncă 
carne nu iaste destoinic a sfintel priceşteniy; 
cine grăiasce aşi anathema. - 
"Ore cine va fre o r6bă 6re carea învăța-o 

înşelătore, să nu's asculte stăpănu-săă, ce 
se va feri de ascultarel şi se va posti şi'va 
fi creştină bună. anatema un văţătoriă ca a- 
cela, iară de se va mărturisi duhovnicu săi 
un rob 6re carele, duhovnicu să are putâre 
cu socotinţă săi dea lu! pravilă cătu'l va fi 
puterea. Ă i 

(55) Şi un rob 6re-al căruia saii o râbă, 
del va învăţa să fure, pentru o dobăndă 6re- 
carea unii ca aceia, să ia judeţ, cela ce iai 
furii, şi ce ati furat mal mult să ia de la 
el de patru ori, iară ce rob va asculta, nisce 
învățături ca acestia, să'l dea 40 de toiage; * 
iară de va fi slab, sai e forte tinăr, să”! dea 
30 de toiage. ” E 
„Ore cine'ş-va învăţa o robă 6re carla pre 

întra ascuns, se zacă cu nusă şi o va avea 
muiare şi nu va sei boiariul ei, şi după a- 
ctia "i va sci pri înşii, acela să ia pre acel 
om cu sila boiariul râber, şi să'l plâce să 1 
fie rob, şi să! înpreuneze la arătare, iară de 
vor face ficiori, şi aceia să'i fie rob!, că gră-
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iasce scriptura, s&mănţa cia hitienă, şi ro- 
dul cel hitlen al lor, iară dei se va face 
milă boiariului lor, în. voia lui va fi, iară de 
vor fugi unil ca aceia pentru frica lul dumne- 

zeii, şi vor veni la mănăstire, de vor lua 

iocmâla călugărescă, aceia să fie slobozi den- 

tru tâte, şi să nu cuteze niminca dea'i mal 

ţin&ria. cum scrie şi apostol Pavel, întru car- 

tea lui pentru Onisim. : : 

(56) Ore ce om de în miren! va fugi de în 

hisârecă, şi se va ruga de elu'ș, că va zice 

„că mal bine iaste să mă rog dimine'ș, iară nu 

în biserecă, şi acesta o va face fără învăţă- 

“tura episcopului, saii a duhovnicului, şi cine 
va umbla aşa anathema. 

(57) Ore ce preot, saii alt Gre carele ce va 

lua fre un rod să nu fie legiuit, sal va da 

fără de învățătura episcopului, anathema 

să fie. i 
(58) Ore cine se va oscărbi de muiare şi 

să se ţic în căruţie, înpuţită însurare face, şi 

ceia ce se scrăbese aşa anatbema. 

“Iară cine va, face aciasta pentru dumnezei, 

şi va răvni la petrâcerea, îugerescă, acesta e 

RA Chen, 

(59) Ore cine va ocără pre cela ce face liu- 
bov, şiş ch&mă vecinul Lui sărac, și! ospetâză, 

pentru dumnezeă, şi de va ocarâ cine-va pre 

unil ca aceştia, şi nu'l va priimi ca pre un 

creștin deplin, anathema să fie.” - 

(60) Ore cine va spurca mmuiarea fratelui de 

Guhovnic acesta nemica nu o socotâsce, ana- 

tema unul ca acesta, că ertare de la dumne- 

zeii nu are, iară de nu va veni la pocaanie 

să sepocăiască, să grăiască că înș6lătura, vrăj- 

mașului, fu lui acâsta, acela să se desparță 

de priceştenie în 6 al, şi în tote zile căte 24 

de metanii, și se: mănănce sec, luni: și mier- 

curi, şi vineri pănă în 6 a%, de aciia să aibă 

npoienie, şi să se priceşiuiască. 
(61) Cine se va. scrăbi de blagoslovenia me- 

sei, și nu va griji ce va zice, că rugăciunea 

se cade mai nainte de gustarea, mesei, unul 

ca acela să fie anatema. DN 

Că şi căndue la chemarea mesei ori cum 

de se vor aduna, şi nu va fi acolo preot să 

blagoslovescă masa, ce va fi -un băirui în- 

țelept, saă altul ce va sci carte, unil ca aceia 

întăiă să facă rugăciune, şi după acâia să 

şază Să mănănce. Pa , 

(62) Muiarea saă bărbatul ce va vrea să 

jâce. şi să bată în palme, şi se va înbrăca, 

“bărbatul în haine mueresci, sai muiarea în- 

tru haine bărbătesci, şi întrun chip drăcesc 

chipul lul dumnezeu! vor schimba, şi'ş va 

bate joc di însul, unuia ca acestuia grăim, 

să sc căiască 3 al, şi metanil în zi, căte 24, 

(60) Muiarea. de va fugi de bărbatul ei, de 

va ură înpreunarea bărbătescă, ce va vrea 

să umble, anatema. - 

“Muiarea de nu se va pleca bărbatului el, şi 
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nu va petrece întru voia. luj, cum grăiasce a- 
postolul, că bărbatului iaste capul Hs. iară 
mueri! iaste cap bărbatul el, iară de nu va 
asculta! acâstea, unile' ca acela. să fie ana- 
thema, şi iară grăiasce' apostolu, cum, iaste 
cap biscrecil Hs. aşa iaste şi muierii cap băr- 
batul ei, şi cine nu se va pleca acestuia, Da- 
lidei şi Elzavelit să fie înpreunate, iară de va 
fi bărbatul cl nebun; şi întors de înminte, şi 
sfâtul lul nu va fi de ajuns, iară muiaria luY 
va fi cu minte şi înțeleptă, să nu'l asculte pre 
dînsul de pururea la. tote cuvintele, ce unile 
ori să asculte acia muiare de bărbatul el, al- 
tele orl iară să asculte bărbatul de muiarea 
lui. , : , 

(64) Ore cine nasce feciori şi nu va s0- 
coli, nice'l va hrăni pre dinşil cum se cade, 
ce va vrea să'ş lase tincrit să mârgă să se 
tunză, anathema acela; şi şi cela ce'l va tunde 
pre dinsul. . 

Cene nu va griji de feciori! lul' să”! cârte, 
pre ceia ce i-au născut, şi frica lui dumne- 
zei nul va învăţa, pre dinșii, ca să umble 
pre calea cea adeverită, creștinâscă ce se vor 
lăsa şi se vor înstriina întru tote căile câle 
târse, în curvie, şi în furtişag, şi în răpire, 
şi în jucări, şi în plosnete şi întru tote nedi- 
reptăţile, anatema nisce părinți ca aceștia, ce 
nu'ş cârtă nice'ş învaţă feciorii. lor frica lui 
dumnezei, că înfricoşat judeţ vor să ia şi fo- 
cul cel netrecut vor să moştenâscă, den pre- 
ună cu feciori! lor, pre ceia cei născură şi ” 
răă pre dinşii crescură. a | 

(65) Cine'ş va învăţa. fecioril lul cel tru- 
peni după dragostea lor, cuvinte spureate, şi”! 
va învăţa să bărfâscă, şi nesce cuvinte ca a- 
câstea vor lua de la dinşii, iară nul vor în-- 
văţa pri înşii, ce e de în tinertțe să facă cin- 
ste părinţilor, şi frate-săă celui mare, şi su- 
rorisa, nesce părinți ca acâia să fie anatema. 

Iară părinţii ceia ce nwş vor iubi feciori! 
lor întrun chip şi să'! certe, ce pre unul va 
iuli iară pre altul va ură, sati strănsârea lor 
nu'şi o vor înpărți feciorilor într'ur chip, a- 
natema părinţi ca aceia. , . IE 

De va fi de multe ori unul de în fecior! hit- 
ln şi r&ă, să'l înveţe pre dinsul tată să şi 
mumă-sa; iară de nu'! va asculta pre dinşii, 
însuşi aceia acea răotate ficiori! să o porte, 
ce să i se înparță tot într'un chip. . | 

Ţară fâtel lut, învăţăm mal mult să i se dea 
averea, de la părinți, că iaste mai neputin- 
ci6să partea muerescă, dirept acâia mal mult . 
se cade părinţilor a se griji de fetele lor, 
şi de daruri, şi departe şi nuântă, care pa- 
rinți nu vor griji de acâstia- mare păcat loru'ş 
adună. : ' ! 

Fieş-ce părinţi li se cade feciorilor să”! în- 
s&recănd se va umplea crescutul lor de 15 al, 
iară fata de 12; acâsta iaste l&ge adeverită iară   să nu cu negrija părinţilor de vor trâce aceşti
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al legiuiţi feciorulul, sai folel, şi li se va tăm- 
"pla curvie unuia dentr'ănşii, acel păcat iaste 
pre părinți, iară de nu va fi fata încă de 12 al, 
sa feciorul de nu va fi încă de 15, și va 
curvi unul dinșii, așa, -acel păcat iaste pre 
cela cel face, și iaă inănie de la dumnezeii. 

Ore cine'ș lasă părinții bătrăny şi slabi, iară 
nu "I cinstesc şi să”! hrănâscă pre dinşi!, ce se 
vor. postrigi călugări fără de învățătura pă- 
rinților lor, anateina aceştea, și şi cela ce'] că- 
lugărâsce; iară de vor avea părinţii şi alţi fe- 
ciori, destul le iaste de averea lor, şi de r& 
paos, binele iaste un fecior să'l aibă şi călu- 
găr, d6ră va fi de plin robul lui dumnezeă şi 
vor lua şi aceia plată de.la dumnezeii pen- 
tru feciorul lor cei hun, pre cela ce Pati năs- 
cut şi aă crescut, şi Vaii învăţat bine dum- 
-nezeiasce, - , 

1466) Muiarea de'ş va tunde părul el, că va 
cugeta că iaste bine pentru dumnezeii ale- 
gănd numa! de nu va lua chip călugăresc, şi 
va îndrăzni afacerea acâsta, anatema să fie că 
mau învățat dumnezeii să'ș tunză muiarea, 
părul, numal cănd'va veni la petrâcerea că- 
lugărâscă ; iarâ de va: fi îndemnată așa de 
niscare drăcii s$ tunză părul el, să fie o- 
prită de biscrecă, şi de priceştenie un an să 
se pocăiască. E A 

Muiarea de'ş va lasa bărbatul ej, şi va lua 
altul dentraltă laturi de va. petrâce cu din- 
sul, să aibă pocaanie în 9 af, şi să facă în tâte 
zile, 36 de metanii, numa! păne să mănănce 
luni, miercuri, vineri aşijderea. şi bărbatul er 
celuia ce s'aă împreunat a doao 6ră acesta'ş 
certare să ia; iară de nu va sci bărbatul ce aă 
făcut acea muiare şi cu nescire o ati duat, a- 
celuia puţinea pravilă i să cade lut. , 
Muiarea. de'ş va omoră bărbatul ei cu farme- 

cele şi vavrea să ia altul, aşijderea de va face 
şi bărbatul, amar de unii ca aceia, de uni! ca 
aceia ce vom malzice, nu avem ce; că înfricoşat 
județ şi mare pocaanie, unora ca acelora le 
iaste înainte; tocma pănă la ra6rte, se fie 
despărțiți de biserică; aşijderea Şi ceia 'ce'ş 
va omoră feciori! er; ce va lua alt bărbat 
Sre carele. : , 
„_Muiarea de'ş va omoră feciori! ci, pentru 

răndul păcatelor ce iubesce dracul pentru 
dragostea unul bărbat, înşălată de mat pre 
desupra de curvie, ce am aflat, că s'aă aflat de - multe orl întru Gre czrif, unia ca aceştia în- 
vață sfăntul săbor, în biserică să nu între şi 

de chemare 
&menilor acolea, se stea, despărțită să fie. de 
tOtă creștinătatea; şi cănd intră Gmenil şi e 
iară aceia să cază jos la pămănt şi să strige 
cu glas mare, ertați-mă greşita ce um făcut 
păcate, şi să'ş spue păcatele er să le auză toți, că Omenil ceia ce întră și es de în stănla hi- 
strecă să se roge de însă, d6ră cum va cu rugăciunea Omenilor va lua ertare de la 
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dumnezcă; iară să se postâscă în tote zilele 
să mănănce post şi metanil în tâte zilele şi 
nopțile; iară sămbătă şi dumineca, să o dez- 
lege pre dinsă duhovnicu stă. 
„Muiarea de va vrea să se ţie, de bărbatul 

ei ce se zice de patul. lor, sati bărbatul să 
se ţie do cătră patul mucril lui, acelora, le tre- 
hbuiasce arhăndurora să se tocimescă' întru 
sfetul lor, ca nu unul de dinşii de va vrea să 
se ție, iară altul nu va putea ținea şi vor în- 
cepe a bărfi, de vor umbla cu alţii, şi acest 
păcat iaste mare spre amăndol; iară se cade 
toi creștinului, mueri! şi bărbatului, 2 paturi 
să aibă de ascernut lor şi de ei'ș să se culce 
dumineca şi întralte zile sfinte; şi la prazd- 
nice domnesci, şi în s&ptămăni, mari, încar 
dentralte zile nu se vor.putea ţinea; ce în- 
traceşte zile alâse se cade să se ție; iară nu 
să se tăvălâscă de pururia, ca porcul întru 
tină; că dentru acâste chinuri ne ținute, se 
nasce tot sămănța hitlână şi rea şi dentra- 
câste chinuri, totă fără de frica iaste; nice po-. 
menirea morţii nu nmblă la mintea omului, 
(67) Și 6re cine va vrea să se postâscă 
sămbăta şi dumineca anatema un post ca 
acela. - Sa , 

Cine va vrea să se posiâscă el să se po- 
stecă în postul cel mare ce'ș 40 de zile, 
ce Iale sau tocmit şi s'au semnat de Însuş 
înpăratul Hs. şi se cade să se postescă micil 
şi marii, tineri şi bâtrănii, că aceste 40 de 
zile sunt cum aă zis părinţii, că sunt. zecile 
dentru tot anul câlia ce le al&seră şi le toc- 
miră sfinţii apostoli după semnaria despuito- 
riului Hs., şi a tot adeveritul creştin învățat 
fu, cu frică mare, să se ţie aceste 40 de zile 
ficş care zi, 5 să se mănănce post, iară săm- 
băta şi dumineca, unt şi vin, destului iaste 
fieş-cărut să sepostâscă de va vrea, luni mier- 
curi şi vineri, așa şi în post lu pozcac'rta Yes : 
de în zioa lui Filip pănă însă la născutul lui Hs. 
şi să postim, lun! şi miercuri şi vineri, iară 
marţi şi JOI şi sămbătă şi duminecă, să _mă- 
nănce pesce, şi să bea vin; aşijderia şi postul 
sfinţilor apostol se cade să'] ție, de la dumi- 
neca mare, pănă însă ]a zioa lul c*ru Petru şi 
Pavel; şi 6re cine va vrea să postescă şi să 
se ţie după adevăr, destului iaste cu aceste 
posturi, dirept acâia am îndrăznit de aim scris 
ca nu ca Gre carii ce vor să se postâscă şi'ş 
află privilej şi întru tocmâlele loru'ș pun post, 
cum fac şi ereticii, că nu țin toemela sfinților 
apostoli, şi a sfinţilor părinţi. dumnezeesc!, 
ce cănd ară fi să se postâscă, atunce nu se 
postesc, şi cănd ară fi să nu se postscă, a. 
tunce se postesc, de creștinătatea cea direptă 
şi adeverită departe staii și spureată credinţa 
lor cea întârsă țin, și sfăntă troiță, tatăl şi 
fiiul și dahul sfânt, necurat şi de ne plin măr- 
turisiţi şi cum şi Frăncit şi procieţii Armânii,- 
și Şalțil întw'acest chip, ce et nu se adaog că-
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tre adeverita pravoslavie, ce el Și întru ma- 
- rele post în s&ptămăna cea de'ntăii mănăncă 
carne. lară zis ne fu noao de tote sămbetele 
den tot anul, una sămbăta cea mare să se 
postescă pănă den al treilea cias de nopte, şi 
atunce să se guste puţin păine şi apă sai un 
păhar de vin; aşijderea şi totă acea s&ptămănă 
mare să se postescă cu frică mare şi cu inimă 
zărobită că întracea. zi despuitoriul domnul 
nostru [s, Hs., pentru noi s'aă răstignit, şi s'a 
îngropat, Şi nu se cade nice unul creşiin să 
mănănce saii să bca şi să se sature, sati să se. 
veselâscă, că Ils. domnul tăi şi făcăloriul pen- 
îru tine fu pre cruce, iară tu bei şi mănănci 

- şi te veselesci. 
(68) Şi cănd se tâmplă a. fi miercuri sai vi- 

neri prazdnicul sfăntu nascerea hotezătoriu- 
lui lon, atunce să mănce toți pâsce, şi să bea 
vin, aşijderea. de se va tămpla. şi prazdicul 
sfinţilor apostoli, rniercuri sati vineri, aşijde- 
rea și prazdnicul prea sfintei sux iară post |n 
iaste şi acesta al eveneniu, cum şi postul lul 
poitacTo Xeo, iară în ce zi se va tămpla a fi 
prazdnicul prtobrajeniei Feutk, atunce să 
mănce pâsce şi să bea vin. 

lară se cade călugărilor, întru tote zilele 
sfântului post celui mare, înh'o zi dinidră să 
mănănce, iară sămbăta Şi dumineca de 2 ori 
unt şi vin, iară pesce să nu mănănce nice di- 
nidră, întracel post mare, numal la blagove- 

__ştenie, și în dumineca sălcii, iară Gmenil ii- 
reni întracel post mare, de, patru orl să mă- 
nănce pâsce, în dumineca pravoslavna şi în 
dumineca spere nekaciiie, şi în dumineca 
sălcil, şi la blagot &ştenie, iară în tâte. în- 
tr'alte zile ale sfăntului marele post, să se fe- 
rescă şi acelia cum se cade, să mănănce luni 
o dată. şi iniercuri şi vineri, iară să nescine 
va vrea de pururea întru actl pâst, căte o dată 
să.mănănce, cade-se şi bine va face alegănd 
sămbăta şi dumineca. , 

Iaste şi alta cănd va vrea nescine să se pos- 
tescă întru tOte zilele anului pentru dumnezeă, 
fără de numal sămbăta şi dumineca, cum fac. 
6re carii de în călugări, iară alţi călugări. se 
tae și de o măncare şi beutura -de la. dinșii, 
şi așa petrec .pentru nevoința cea mare și 
bună ce doresc pentru dumnezcă, ce lor mare 
plată le va fi de la dumnezeă, ce cu plecare 
şi cu sărăcie petrec întrun post ca acesta în- 
tru dumnezeii. 

Iară spunem și credința cea, rea şi hitlână |. 
ce o ţin mâstă fără de aluat ce se zice ca 
frănc'!, şi Şalţi deciia unil ca aceştea ce nu 

_iaste adevărată slujba. lor fâră de sănge, şi 
nu iaste cu adevăr întru închipuirea lor ce 
mărturisesc, ce mort închipuesc fiiul lui dum- 
"nezeă că tot ce iaste fără de aluat și fără de 
sare mort îaste, şi aceia fac, iară şi altele băr- 
fesc mal rele ce grăesc hulesc,. că “duhul. sfănt 
iase de la tatăl şi de la fiiul; şi cum seră: că- 
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dea rob grăesc pre duhul sfănt şi mărturi- 
sesc, şi şalte multe ce's împuţite lu! dumne- 
zeă cum şi le ai; ce ei nu vrură să se plece 
sfăntutul săbor şi învăţăturile sfinţilor părinţi, 
ce ei să adunat mal apol în cetatea lui Con- 
stantin; cu €raa şi direpta împărătâsa Theo- 

Mihail, şi cu acef părinți mari după chipul 
marelui săborului colul de'ntăiii a. totă lumea, 
de iară făcură și tocmiră cea credinţă dirâptă 
şi slăvită, de o întăriră și o toemiră şi go- 
niră şi proclețiră pre toţi pre ceia ce chitiia, 
în deşert eretici!, şi postul lor şi mărturială; 
iară not umblăm pre utma toermntlelor sfinţi- 

-| lor părinți, şi pre învăţăturile lor, şi mărtu-. 
risim sfănta şi începătoria vieţii ce e într'o 
fire troiţa întrun chip mărturisim și slăvim 
tatăl şi fiiul şi duhul sfărt, tatăl fără de în- 
ceput, şi fiiul cu fără de începere, şi duhul 
sfănt într'o fire, părintele ne născut şi fiiul | 
născut, şi duhul sfănt ce iase de la părintele 
şi spre fiiul petrece, o putere o împreunare 
şi o închinăciune, căeraa troiță; şi aşa grăim . 
Dol că de la părintele iase duhul sfănt, şi pe- 
trece pre fiiul; iară cine nu va.găndi aşa ce 
într'alt chip după a lui înțeles și gănd de- 
şert va grăi, unii ca accia anateinac ru. . 

(69) Călugării să nu mârgă la mesele 6me- 
nilor mirânl, mice Ja căntările lor, nice Îa să- 
horele lor nice cănd vor face pomenire sfin- 
ților; iară cănd se va tămpla o nevoe şi va 
veni cine va la 'mănăstire, şi să vor ruga 
cănd va să cănte la masa lui Gre carele den 
călugăr! pentru blagoslovenia, acela de nevoe 
de va fi şi vre un stareţ să pâlă şi pre alţii 
folosi, şi pre dinsul nevătămat şi fără de pa- 
coste să'l socotescă, acela să mergă; iară de 
va fi tînăr cineva den călugări să nu mârgă 
la masa inirânilor, pentru ce că aşa nimenea. 
nu se pâte, pre sine să se ferescă de pacos- 
tea dracului. . , 

De la pravila săborului Antioial. 

70) Fi6ş ce popă va faceitaină, cu Ovrfil 
şi le va zice frate, sai va mănca, cu dinşi! 
fiind altă seminţie săborul ul duimnezeă unul 
ca acela anatema. . ! 
(Zi) Fieş cine va mănca cu creticil saă va 

bea, saă'ş vor face priitenşug, și dragoste și 
împreunare, ce se zice cu Armânil saă “alţi ca 
dînşii,. unit ca aceia anatema, să fie. . - 

(72) Fieş cine intră în sfănta bisârecă să 
asculte sfănta scriptură, şi uu va vrea să se 
priceştuiască cu toţi, cu sfănta taina dumne- 
zeiască, unul ca acela. să se întrcbe, de un- 
de'1 iaste lu acâstă învățătură; deci de va 
fi de la duhovnicu săi, sau însuşi dentru voia 
lui, sai văz domne de se va teme de păcate; 
uni! ca aceia să se tâmă şi să se întrâbe de - 
popi, 6re cum va fi; aă doră iai dat lu! du-   hovnicu stă învăţătură, iară de nu seva pleca 

dora, cu feciorul cel creştin bun înpăratul : -
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ce va petrece așa întru a lu minte deșartă, 
să se desparță, iară de va fi episcop saii popă 
saii diacon, și acela aşijderea să se întrebe și 

-săl certe, şi la arălare naintea mitropolitului 
Şi să'I pue înaintea unil ca aceia, de tote cer- 
cările şi de tâte întrebările i 

__ 473) Ore carele den creştini, ce va face cur- 
vie și va curvi cu muiare păgănă, unii ca a- 
ceiaş spurcă botejunea lor ; iară ma! vărtos 
de va mănca şi de va bea cu dinsă, mare ne- 
curăţie iaste acesta, uni! ca aceia să se des- 
parţă de sfânta hisârecă, şi la locul -cel de 
chemare să stea în 3 al; şi după acâia să în- 
tre în bisârică, şi să stea încă 2 af, şi întru 
toți într'acer 5 al să se pocăiască, şi de-al 6 
an să: se priceștuiască cu creştinii cel de- 
plin. i „ | 
"De va avea un om credincios o muiare ne- 

credincidsă, şi nu va vrea acea muiare să 
se încredințeze, sai o muiare credinciosă de 
va avea om nectedincios şi nu va vrea acel 
om să se încredințeze, de acesta n'am ce grăi 
Însă cum am scris de multe ori, că nu se 
cade creștinului credincios spre cel necredin- 
cioșI să se însore, 'iară de se va tămpla aşa, 
a îi re cum, de actsta grăiasce apostolul Pa- 
vel, că se măntuiasce muiarea necredinci6să 
de bărbatul: credincios şi bărbatul necredin- 
cios de muiarea credinci6să ; derept actia 
nu se cade a"! despărți pre dinşi, ce depu- 
rurea să se pocăiască bărbatul cel credincios 
de muiarea cea necredinci6să, şi să se r6ge 
întru tote zilele vieţi-lul, pănă o va întârce 
pre dinsa dumnezeii întru credința cea. ade- 
verilă, aşijderea şi muiarea' credinci6să de 
bărbatul ei necredincios; iară să mănănce şi 
să bea nceleși numai! partea cea: credin- 
ci6să 'să: vie cătră duhovnicu săi, şi să ia 
învățături sfinte de la, dinsul; şi la biserecă 
ne părăsit să mergă, şi la rugăciuni şi la 
Slujbe cu dragă inimă să îndrăznâscă, iară de 
vor nasce şi coconi, să îndrăzn&scă parlea 

“cea credinci6să întru credinţa lui cea adeve- 
rită să”! îndirepteze şi să” învâțe pre dînşiI de 
pururea. -- Di aaa 

Iară de va spurca un om necredindios .pre 
o fată credinciosă creştină, acela să sc boteze 
şi să o ia muiare cu blagoslovenie, iară de nu 
va vrea acâia să ia t6tă averia luy, că s'aă 
stricat de la dînsul, iară acela să se gonâscă 
şi să se scoţă centru locui lui, ca un spureat, 
şi pierzătoriu de rodul creştinesc, iară: acea 
muiare ce e creştină, să ia avârea acelul căine 
necredincios şi altul bărbat creştin să se în- 
soţâscă. ! ” 

(7) Curva de se va întârce den calea e! 
cea rea şi iată de acmu se va mărturisi, că nu 
va mal merge într'acea, cale spureată, ce se 
va smeri şi va întra întru curăție, şi deciia se 
va curăţi pre sine, acel duhovnic puţinea po- 
căința să! dea ce să o pue spre iubitoriul de 
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Omeni, ce să se împreuntze cu cel creştini a- 
deveriţi şi să fie primită ca şi cea curvă ce o 
primii Hs. - | | 

(75) Episcopul, sai diaconul, sai popa. de 
i'se va lua lul preoţia să nu slujască, ce să 
zice preotului de la episcopul lul. să 'se va 
şi aforisi; sai diacon, saă episcop de la săbo- 
rul arhiereului; şi iară după aceia va îndrăzni 
însuşi de bună voia lui, şi va sluji. ori în ce 
chip de slujbă, ori mic orl mare unil ca aceia 
să se desparță de biserecă, nice cănd-va să se 
chiame cu răndul bisârecii; aşijderea şi toți 
cetaşii ce le şe va tămpla cu dinşii într'acâstă 
slujbă şi aceia să se desparță spre pocaanie. 
"Şi preotul de nu va griji de episcopul lui, - 

sai diaconul, ce va merge la alt episcop al 
alţii cetăţi, şi va lua blagoslovenie: ori în ce 
chip, orl să tocmsscă vre o biserică or! altă, ce 
uni! ca aceia să se scoță den preoţii, să nu se 
ca mal chi&me deciia preoţii, pentru ce că ş'aă 
bătut jos de biscreca lu! dumnezeii şi fără de 
învăţătura arhiereului, şaă trecut: episcopul 
stu și aii ocărăl biserica lul dumnezeă şi au 
cutezat aşa de ai făcut, - - 
„Mitropolitul să'ş chieme episcopit lui cănd 

va fi Gre ce mare şi să facă şănor cu dînşi!, şi 
pretulindinea şi după mărturie. cu acel cu 
toți episcopI să facă, cum ară sfinţi pre un 
episcopsaiă cum ară face o îndereptare 6re ca- 
ria a bis6recil, sati un lucru domnesc Ore care, 
saii să tocimâscă vre un cuvănt de 6re cănd 
va sau de creştinătate, sau de o împăreche- 
tură ore caria; aşijderea şi episcopul numar 
Omenil lui să aibă putere a"! învăţa şi preoţi; 
să facă întru ţinerea lul numai, şi să'ş îndi- 
repteze biserica lul şi popil lui; iară de alte 
Gre ce lucruri inarl, ce vor fi cănd va, toţi: u- 
nil ca acea să vie la mitropolitul lor, şi să 
spue între săhor. Ă 

re ce episcop, sai popă. sai diacon, 6re - 
de ce lucru de unile ca. acelia ce am scris mal 
nainte de va cuteza a veni cătră înpăratul, și 
va spune fâră de învățătura mitropolitului şi 
fără de învăţătura săborului, uni! ca. aceia să 
se desparţă de preoţie. ! 

Episcopul. sai popa, sai diaconul. de vor 
fi despărțiți de preoţie, la arătare de nain- 
tea săborulul şi de Jalea lu! şi de nebunie 
va "veni la împăratul să se îndirepteze pre 
sine şi va r&dica pre împăratul şi pre boiari 
pre acesta şi'ş va căuta, cu aceştia preoţiia, u- 
nil ca aceştea să se desparţă de biserică; pen- 
tru ce că nice împreunare nu mal albă unil ca 
aceia cu creştinii, nice nădâjdă în vecul cela 
ce va să fie. | : - a 

Iară de seva sci pre sine dirept, şi să va a- 
deveri cu sfetul lui că fără de direptate sai 
luat de la dinsul preoţiia, acela şi cătră alţii să 
mergă să spue, şi aşa de se va înderepta pre 
dinsul după adevăr cu tot soborul şi cu aceia   ce l-aii despărţit pre dinsul, atunce după l&ge,
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şi după scriptură să facă de dinsul tot cu di- | păr mic, nice să'l ia aminte pre dinşii, ce să'1 
reptul şi judeţ după învăţătura sfăntului: | gonescă pre dinșil cu rușine. e 

lară de se vor aduna în bisâreca cea mare| (79) Episcopul, sati igumenul pulâre să 
episcopil cu mitropolitul şi cu gali popi şi |aibă, spre tâtă puterea: biserecil,să împarță 
cu 6meni, să scoţă pre 6re care episcop den- | den partea ce ie zis lu! cătră săraci de puru- 
tru preoţie pentru 6re care delă, acela iată de | rea să se grijască; aşijderea şi igumenul, să 
acru preoţia să nu o mai cerce, să va fi şi |aibă grije de fraţii lut şi de săraci de pururea 
dirept, măcar de se va sci pre sine şi nevino- | cum averea mănăstirii să o răndescă de pu- 

vat, ce să petrecă aşa, pentru că pre mijlocul | rurea cu frica lui dumnezeii şi în tocma a lui 
săborului celui imare fu chiemat. cu a fraţilor să o aibă; iară nesce igumeni 

Mitropolitul să nu facă episcop, de nw'ş va | ca aceia sati episcopl vor tr&ce unele ca a- 
strănge toti episcopililui, şi popii şi Şalţi 6- | c&stea, şi vor da. rudeniilor lor, iară frica lui 

meni al bisâricii, şi mărturie mare și întrebare | dumnezei nu vor avea unil ca aceştea să se 

multă ea să sfințescă Gre ce episcop, dentr'o | întrebe înaintea a tot săborul și înaintea ar- 

cetate; iară de va fi vreria lu! numa! cu 6re ce | hicrenlui, ce iată acestea de acmu să nu se 

caril mici să' sfințescă pre dinsul, iară nu cu | mai facă. 
săborul, un episcop ca acela să nu fie priimit |! (80) Fu zis la sfăntul al patrul săbor ce ait 
întru episcopie să ară fi şi sfănt, nice învăţă- | fost în Halkidon că se cade şi se dostoiasce, 
tura acelul initropolit să nu se asculte, aşijde- | în fieș ce parhie să se facă săbor de 2 ori în 
rea. și de mitropolit şi patriarh acesta şi pra- | mitropolie întru să adune mitropolitul, toţi 
vilă să fie, iară carele nu va asculta aşa să | episcopi! cu totă eparhia lor de doao ori în- 
se scoță. a trun an în nearkak aurrapn 'Mbaoteca Şi la n4za- 

Ore ce episcop se va osfinţi de la alţi epi- | nuenis iernare p'era, ce iaste în septemvrie, 
scopi cu mitropolitul şi cu tot săborul, şi' vor | în 14 zile; şi la acest săbor de i6te lucrurile 
zice numele cetăţii ori cum o va chema, bisârecil și de ale omenilor a se întreba, şi a, 
și acela pre acâia să o diregătorâscă, iară | se înderepta de tâte, și ca se nu zăbovâscă 
după actia i va părea răi, şi nu va vrea|săborul și întrebările şi nesce ispite ca acâ- 
să mârgă întvacea cetate şi întracea bisâ- | stea, de acestea încep tote de l6gea lu dum-: 
recă cel zisă lui, să'ş pască turma ce aă luat| nezei a nu se griji şi de tocmelele sfinţilor 
de naintea lul dumnezeii şi de înaintea a tot să- | apostoli, şi dâle prea ogodnicitor părinţi, di- 
borul, unii ca aceia să nu se priceștuiască cu | rept accia învăţară şi seriseră, și acâsta o 

- pravoslavnicil creştini, mat vrătos de va vrea tocmiră la acel sfănt săbor. sfinţii şi dumne- 

să ia altă episcopie, şi pentru acâia se châmă | zeescii părinţii noştri, co's den Halkidon. 
minciunos lul dumnezei, că nu şa umplut! (81) Ore cinee creștin, şi la vremea de go- 

făgăduinţa lul, ce s'aă întors pentru altă e- | nire se lasă de creştinătate- pentru frica, şi 

piscopie, pentru lauda şi pentru măriia, şi | după acâia iară vine cătră praslavie credinței, - 

pentru avuţie mai multă, unii ca actia pen- | uni) ca aceia să nu fie preoti, iară de va fi 

tru înțelepciunea cea. deşartă, să nu se price- | preot şi se va lepăda, acela de acmu să nu 

ştuiască pănă la, mârte, ce să”! desparţă pre | mal [ie preot, ajunge unora ca acelora săi 

dinsul iară după vr&mea, iară de se vor a- | priimescă pre dinșii la pocaanie. 

„duna săborul şi/| vor erta, săborul în: mijlo- | (32) lară de se va lepăda călugărul, dentru 

cul bisârecil, acela iară să aibă putere de a- | viaţa călugărâscă. dentru ceia ce s'aă făgăduit 

cesta. a lui dumnezeii înaintea ângerilor şia Gmenilor 

Învăţăm de a doa nuntă, să nu stea înain- | şi iară să va întârce la viața mirenescă şi va. 

tea sfăntului oltariu, cănd vor veni să se bla- | lepăda călugăria, şi se va duce ca un căine 

goslovecă în biserică, nice cununile să le pue | se va întârce spre borăturaă lul, unii ca, aceia 

în capetele lor, iară de va fi însă unul curat, | de se vor întorce iară şi vor veni. la. poca- 

ce să aibă putâre atunce să stea înaintea ol- | anie, 6 al de va fi chipul cel mic, iară de va 

_tariului, nice adaoră să nu ia cununa. *| fi mare să aibă pocaanie 10 al. 

(77) Ore cine va arde, o curte 6re carea | (83) Cine va fi a doao însurare fiind, de 

- saă stog cu aria, sai casă, să ia certare în | mulţi at, să aibă pocaanie 2 al, iară de va fi 

8 al, deca'se. va ispovedi duhovnicu stă, și | tinăr, Şi va muri muiaria, iară de va pu- 

să] apuce pre dinsul să'l bată şi să ia ave- [tea răhda aşa, după „cuvăntul apostolului, 

rea, şi atunce să ia învăţătură 10 al, şi me- [iară de nu va putea, iară el să ia a doa mu- 

tanit căte 200 în zi, iară de va lua învăţă- [iare, iară de va fi bătrăn și se va însura a 

tură 28 de ai, acela să facă în tâte zile şi | doa însurare, unil ca aceia mănie pre dum- 

  

căte 400 de metanii. nezeă, să aibă pocaanie 3 al, metanil căte 

(78) Să va muri un egumen dentro mă-| 24 în zi. . ” 

năstire, şi după mârtea lui vor veni Ore ca- | ' Iară nescine de va face a treia însurare să 

ri! den rudenil lul,. şi vor cerca .și vor cere, | se pocăiască patru îi, şi în tâte zile căte. 66 

dentru av&rea lui ceva, să nu sedea lor nice un | de metanii, că se chiamă curvariu. .  
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Cine se însâră de 4 ori, să: se pocăiască 
8 af, metanil căte 110 în zi, unit ca aceia cur- 
vesc, şi pre dumnezeă mănie. : 

(6) Curvariul, 12'a1. Cine'ş face săblaznă 
cu măna, 3 al şi metanil 36 în zi. Cine se su- 
pune supt altul, 5 ai 36 de metanir. 

Cine curvâsce cu muiarea, pre unde nu e 
trebă, ce se chiamă pre şăzut, d a! metanii 
150 în zi; iară de va face cu mucri multe a- 
câsta, și mal multă. învăţătură să i se dea; a- 

„Sijderea și tot păcatul să se numere şi să se 
socotescă, căt e şi cum iaste că una iaste o 

" muiarea, iară alta sunt doao mueri, iară alta 
sunt 3 mueri şi șaltele multe, aşijderea Și mu- 
eril unul iaste un bărbat şi altul 2 bărbaţi, şi 
altul 3 bărbaţi şi alţi! mulți bărbaţi. | 
"Să nescine va, curvi cu dobitoc, ce nu se 
mănăncă, să se pocăiască 3 aj, şi metanil 
căte 300 în zi, iară de va înmulţi al acela 
10 sai 12 ax, metanil 300; iară de va cu do- 
bitoc ce se mănăncă, să aibă pocaanie, 15 at 
metanil căte cinci sute, iară acel dobitoc 
spurcat să se Japede căinilor de măncare. 

(85) Cine cu căine va, curvi 9 al şi metanil 
căte 160. Cine cu muiare cu bărbat 6 al, și 
metanil căte cine! sute, 

Cine va spurca muiare cu bărbat sai fată |: 
sau călugăriţă, de va fi departe de om, aceia 
are tocmelă a zice că o ai silit acel bărbat, 
că n'aă fost om aprope. să strige, şi puţinea. 
învăţătură să i se dea cum va fi, de va fi mu- iare cu bărbat să i se dea mai puţine; iată de 
va fi călugăriță, aceiia mal mult să i se so- 
cotescă. . 7 . 
„Cine va, curvi cu calugăriță, 9 ai şi meta- 

nil 150 în zi, iară de o va înșăla acel om şi 
mal vărtosilva lua călugăria de la dinsă de va 
fi mirencă unil ca aceia să nu se priceștuia- 
scă pănă la morte ; iară de se va întorce a- 
cea călugăriță iară La asnitene ziurie să se po- căiască 9 al. De va: fi geanars wapasa şi va fi 
cu voia el; una ca acâia să se pocăiască 12 al 
iară acel om 9, * = ! _(86) Cine va greşi cu naşă-sa 9 ax să se po- 
căiască metanii în zi 150. . “ 

Cine cu sora nașă-sa al 4 metanil 70. 
Cine cu fină-sa ce o au botezat 12 ar şi 

metanil 300, Cine cu muma frăţini:s&u cel de duhovnici! 9 al şi metanil 150. Ce frate făr-' tat ce.cu soru-sa va greşi iată postul 4 ai Şi metanii 130 în zi., . i : Cine cu fata lul 5 al și metanii 100, 
ine cu muiarea lul 6 a! şi metanil 100 

în zi. - 
Cine cu sora lui, 4 al şi melanil 26, 

„Cine cu sâcra lut şi cu cumnatele lu, 3 ax ȘI metanil 66 în zi. 
Ore cum feciorii naşilor amestecările, a- 

ceia să nu între la nuntă, nice să se cunune 
ce de Vor vrea ceia aşa să se ia, să aibă po- caanie o ai și metanii 36 în zi. Așijderea şi   

PRAVILA BISERICEASCA 

feciorii fraţilor celor de duhovnici, şi aceia în 
tr'acest chip să fie.. i : 

(87) De se vor certa do! frați duhovnicit şi 
se vor ucide să aibă pocaanie 60 de zile și 
în tâte zile căte 12 metanil, de se vor iară 
erta și'ş vor fi dragi; iară de nu, să fie despăr- 
ţii de biserecă de pururea peniru ce că fură 
mincinoși "lui Hs. şi duhul cel de dragoste'l 
dosădiră, că'ş sunt fraţi sufletesci ce's pre 
sfănta evanghelie, cănd fac frăţie. 
4 (88) Pomenitoriul de răutăţi să se pocăiască 

an, - 
Clevetnicul 2 al, metani! 18 în zi. . 
Mărturisitoriul mincinos 4 ar, metanil 24 
Cine iaste ocarnic, 1 an, metanii în zi 42. 
„Ascultătorul, 1. an, şi metanit 15. 
Cine'ş ca călca jurămăntul, închipuiasce e- 

reticului, să se pocăiască 1 an metanii 150. 
Cine ară cu plugul, în locul striin saă den- 

imaltăce, să aibă pocaanie 4 ar, şi metanii 
16 în zi. | - 

Furul de case 3 ar; metanil 100 în zi. 
Mincinosul 6 luni, metanit 12, 
Cine fură găini sai oao 1 an metanil 56. 

„Cine fură dobitoc 3 a! metanil 300, 
Cine fură pome 6 lun! metanit 15. 

tate 5 al şi metanil 100. 
* Vadnicul și furul un judeţ iati, 

Cine priimesce furul şi ce se fură de din- 
sul, aşijdere să se pocăiască „ca și furul; cine 
fură grâpă 5 ai, metanil cinci sute în zi ; cine 
ia cu asupră şi iubitoriul de argint 3 ar me- 
tanil 100; cine bagă apă în vin şil vinde, 5 
al şi-metanil 66. Beţiva să nu se priceştuia- 
scă pănă nu se va lăsa să nu se înbâte. 

Omul miren de se va îmbita, şi de va 
horă, să se pocăiască 60 de zile; iară de va fi 
priceştuit cu c“raa priceştenie, şi după actia 
va boră să nu se priceștuiască la po:nateTe» 
Y'so nice la €“rn Petru, preste sfintele posturi 
să se pocăiască, iară de va fi făcut acâsta în- 
tru acele sfinte posturi mari, el să nu se pri- 
ceștuiască preste tot atul pănă în 200 de zile 
şi metanil 12 în zi, DR 

(89: Să nescine va mănca ceva, şi după a- 
edia, se va priceștui pocaanie 1 an, iară de va 
fi măncat brănză, sait oao după actia se va 
priceştui, 2 ay; iară do va, fi măncat şi carne 
3 al, pocaanie şi metanil 66. NE 

Să nescine va lua certarea de la duhovni- 
cu-stui, să nu se priceştuiască, iară el se va 
priceştui fără de învățătura duhovnicu-săă, 
să se desparță de biserică ca un batjocorito- 
riiă de dumnezeii 3 al, nice prescuria să rul 
priimâscă, preotul de la dînsul. 

aa Altă încățătură. | 
De rudenil: și de certarea nuntei: şi de 

multe chipuri de rudenii, ce pre 'dinsele se 
ade a le socoti de la sfănta botejune şi ce 

  

Cine răpesce ȘI ia al străinulul cu nederep- -
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iaste după sănge trupesc; iară depreună” şi 
de rudeniile nuntey, 

(90) Rudenia iaste nume şi se grăiasce întru 
&meni, iară se împarte în 3 rănduri spre cel 
de sus şi spre cel de jos şi spre cel de mij- 
“loc şi cel de sus sunt, ceia ce aii născut şi ce 
pasc ce, se zice, părinţii, moşii, stremoşii, iară 
cel de jos sunt ceia cese nasc dentru nol ce 
se zice feciorii, fâtele, nepoţii, nepâtele; iară 
cel den mijloc sunt ce se zice la arătare, ca 
nesce striini noao, ce se ţin rudă, ce se zice, 
îraţii, surorile şi ce snt de dinşii 3 hotară 
sunt și opresce răndurile ce se nasc fețele 
nuntiţilor, un rănd şi hotar ăntăiă ce e de la 
"sfăntul şt măntuitoriul botez. 

Al doile rănd şi hotar, ce se sciila ar ă- 
tare de faţă, ce e rudenie după sănge trupesc. 

Al treile rănd şi hotar, ceia ce se sciii ce se 
nasc dentru cei nuntiţi, ce se zice, deniru a- 
daogerta cuscriilor, ăntăl şi al do! şi ar trei, 
ce aii cl rănd şi multe hotară, ces în multe 
chipure şi pre amăruntul întrebări, ce ni se 
„cade noao creştinilor forte cu adevăr şi a!n- 
treba pre amăruntul de luare a nuntei, şi de 

- aemu pănă în sfărșit, nice întrun chip să nu 
se afle nice un rănd mic de rudenie, aceia a- 
tunce vor umplea .nunta creştinescă, cum: se 
cade a fi robilor lui dumnezeă, şi să fie bla- 
goslovită de duninezeă o nuntă ca aceia, ori 
cu scripturi, ori fără scripturi, numai după 

„mărturie multă ce vor mărturisi şi bărbaţi şi 
muerl ce vor fi întru mărturie, omul să fie de 
15 al,'şi aşa să între întru nuntă; iară muia= 

„rea să fie de 12 ar, aşa şi acesta să se ducă 
nuntel; iară după, vreria şi după pohta părinţi- 
lor ej, ca să fie preunată după mărturie multă 
şi cu blagoslovenie. . 

| De opriri. | 

__ Şi câlia'ce se opresc, sunt aciastea.de la 
sfănta botejune nașul de fata lui cea botezată 

„şi de muma el, şi de sora et; iară de alte ru- 
denil de pre mumă şi de pre tată; nesce fete 
ca-acelia, nu se oprescă de cătră rudeniile 
naşului a se însura. . , 

ure cine va boteza o fată; şi după aceia o 
va lua nevastă după feciorul lul-să se des- 
parță unil ca aceia, și de vor fi svătuit acesta 
părinţii, să se pocăiască, - 

Iară, să fie în scire, şi de rudeniile trupesci 
părinţi! cătră feciori și feciorii către părinţi 
iară şi fraţi către fraţi şi aceşti feciori, ce se 
chiamă ver! premari așijderea şi aceşti feciori 
ce se chiamă a do! veri, şi ce sunt al treil, şi 
aceștea toţi nu se cade a se înpreuna nuntei, 
iară feciorii al treil verl premari, să se străngă 
și să se înpreuneze nuntel culege. 

Stepena de întăi, 

Ascultă-şi să scil, că tatăl iaste cu fiiul, şi 
„fiiul cu tată ce iaste stepena cea dentăiii, 

| 
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iară moşul cătră nepotul, ce iaste a. doa ste- 
penă cumu'; fu stepena de a. doa nascere, iară 
în chipul fratelui cătră fratele lui, ce sunta doa 
stepene; cum sunt acâste doao stepene că nas- 
cerea se chiamă stepena, cum te ară întreba 6re 
cine şi ți-ară grăi tată-t&u ce stepenă'ţl iaste, zil 
întăii, că m'aă născut tată-mieă, şi fu acâstă | 
stepsiă întăiu, şi iată stepena cea de'ntăiă. 
iară de'ş va zice moşu-tău ce stepenăi fu zi! 
luy a doa, că moşu-miei aii născut pre tată- 
miei şi iată o stepenă, iară tată-mieă m'aă 
născut pre' mine şi iată iaste stepena întăiu. 
la doa nascere, dirept acâia a doa stepenă 
"ml iaste moşu-mieii, cum am zice la ară- 
tare, deci începe a te sui pre scară, și veri să 
calci pre spiţa cea. de întăiii, şi acâsta iaste. 
ceia ce grăim tatăl iaste stepena cea de întăiă 
şi după actia pășasce den stepena cea den- 
tăiă şi pasă în sus spre a doa spiță, şi după 
actia dentru stepena cea den'tăiă veri păşi 
și ver mârge spre a doa stepenă în sus, şide 
acâsta grăim că iaste a doa stepenă moşu- 
mieă de'ţ va zice, dară fraţii tăi ce stepenţi 
sunt zil lul că şi aceştia'm sunt a doa stepenă - 
că pre mine m'ai născut tată-miei, şi fu spiţa 
cea de'ntăiii o nascere, şi aşa născu şi fraţii- 
mi, și iată doa spiţe, iară în chipul verilor pre: 
mari, după conoscinţa rudenil ce'ş sunt a pa- 
tra stepenă, ce nu se cade nice se cuvine ase 
împreuna nuntei, aşijderea. şi feciorii verilor 
premari, fiindu'şi a doi veri săntu'şi.a şâsia 
stepenă, iară nice aceştea, nu se cade a se în- 
sura unul cătră altul; iară de se vor tămpla 
aceştea a fi nunte!, învaţă l&gea. să se desparță 
şi mal vărtos să se pocăiască, ăşijderea şi 
feciori! al doilor veri, sunt şi al trei vel, şi 
sunt a opta spiţă şi nice aceştea nu se cade a 
se lua. nuntel, iară de se vor și tămpla unii 
ca aceştia a fi nuntei cu nesciinţă, saă cu 6re 
ce lucru ne sciut, aceia iată să nu se desparţă, 
„ce să petrăcă, însă Se cade acestora de nisce 
păcate ca acestia să se prijască de post şi de 
milostenie, de acâstă tămplare fără de voia, 
iară să se socotescă acestea nice într'un chipsă 
nu fie, iară se lasă nascerea, şi rudenia, de la 
feciorii a trei veri, şi de acolia pănă în a opta 
stepenă și dâciia, fără de certare toţi să se in 
nuntei, iară în lăuntuul a opta spiţă, să fie 
nuntă ce se zice feciorilor ai trei veri; că a- 
ceastă rudă, se chiamă pănă în a'8 stepenă; 
iară de se va, tămpla acestora, cu nesciință 
nice întrun chip a fi aceia să se desparță. 

Deci şi aceştia sunt rudenia și nascerea de 
sănge şi de acâsta am scris, și am lăsat întru 
vedere la arătare. i. 

Tavă acesta e de nuntă 
" untei : 

Ce de rudenia nuntel, siminţiia cea. sciută 
aste acesta : să nescine va lua o muiare vă- 

și de rudenia   cumu'ș fu stepena cea de'ntăiii de nascere, ; duo şi va: avea acea muiare; o fată de alt -
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bărbat, iaste și acestuia fată ca şi aceil mueri, 
şi i se cade lui să se ferâscă de dînsa fârte, 
cum ară fi fată lut aşa şi maștehului de mu- 
iare fiului săă, şi fiului de maştehă-sa. și 
cumnatului de muiarea. frăţini-săă și so-Y 
crul. ! | . = 

Fiiul cu mare frică să caute pre fața măi- 
nisa şi să” facă cinste de pururea. Și tatăl să 
se ia aminte de chipul fâtel lui, și să se soco- 
tescă; aşijderea şi fratele de sora lui, să se ia 
aminte pre sine. o 

Iară de rudenia nuntei, dece câlia ce am zis 
mal sus, cănd vor fi de se vor aduna spre cu- 
scrii; ce să se întrâhe nuntel, pe amăruntul 
să se cârce ca să nu se tămple rudenia nun- 
tef a fi, ce se zice cuscrie. ” 

Cade-se cu spunere şi cu cercare şi cu în- 
“trebare multă curn învaţă dumnezeiasca, lege, 
„că sunt cuscrii şi întăi şi a! do!, şi al trei, şi 

să cade de aceștea a se socoti. 
lară se cade a se sci şi de acesta, că fieş ce 

soție ce se zice bărbatul şi muiarea, deci pă- 
rinţii omului tatăl şi murma şi frații, şi pă- 
rinţi! muerii lui şi at fraţilorel, chiamă-se cus- 

"crie întăiă, iară a verilor premari, bărbatului 
şi muerii lu! acestea se chiamă a: doa cuscric, 
iară at dol veri a bărbatului și a mueril, săntu'ş 
a treia cuscrie, deci şi cuscril cel dentăiu că- 
tră curseria cea mare, şi al doil nu se cade 
înpreunăril fratelui, așijderea şi fiiul sati fra- 
tele omului să se amâstece -cu veri! mueril 
lui; iară al dol sai al trei veri ai omului cu 
AX dol şi cu al trel veri at inueril lul ne o- 
prit să se ia și să se ainâstece. ” 

De zece stepene. - 
Deel pentru ce an zis, de rudenia stepene- 

lor, şi de rudenie de sănge şi de părinţi, iară 
grăim. pănă se umple a opta stepenă unchil 
și ruda, să fie socotinţă într'Enși! să nu fie a 
se lua nuntej; iară den rudenia nunter, ce se 
zice de cuseri iaste așa : pănă se umple rude- 
nia amăndoao a omuluitşi a mueril în 7 spiţe, 
ce se zice de va avea muiarea bărbatului văr 
premare, iaste şi cu bărbatul acel mueri a 4 
stepenă; iară fiul văru-mieă premare, iastenal 
nepot de văr premare, şi nu se cade să se ia 
cu verii mucrii mele,.cum nice frate-mieă 
cu sora mueril mele, nice cumnatu-mieă fra- 
tele mueril mele, nu se cade să seia cu ve- 
viP'mI premari; nice cu nepoţil'mi, nice cu pe- 
Poţi! fiului mieă, nice veri premari a fiului 
miei nice a! doi veri co's rudă mueril insle 
că muiarea cu fraţii cl. sunt a doa stepenă; 
iară bărbatul er cu veri premari al et săn- 
tw'ȘI a patra stepenă, şi acestă adunare de a 
4 stepenă, și nu pote fi într'enșil amestecă- 
ciune nuntel, numa! de nu vor fi pănă la 
m&sura a șapte! stepenă, nice nepotul muerii 
mele nu pote lua fata surori-mea, că mătuşă 
mare se châmă ce se zice frate Și sor; deci   

PRAVILA DISENICEASCA 

fratele maici mtle iastem'1 unchiă mare şi 
iată iaste a trea stepenă după măsură, aşijde- 
rea şi sora maicel mele iaste'int 16le mare; iară 
vara premare sai vărul premare al maicei 
inele, iasten! unchii mic şi l6le mică; iară 
den sunt at trei veri ori feciorul ori fata ne 
opriţi să se ia cu feciorii a treiloru'ml veri, 

Să nescine va boteza un cocon, şi'l va lua 
după fata lu!, să se desparță şi preotul ce'l va 
blagoslovi pre dinşii să se scoţă că finul na- 

| şului, după duhul sfănt "1 iaste fiii. 
Să nescine va lua o muiare şi va zăcea cu 

dinsă şi după actia se va, spurca și cu sâcră 
sa, acea s6cră să iasă şi să se călugărescă în- 
tr'o mănăstire şi să slujască lui durmnezeiă 
pentru sufletul ei; iară acel bărbat:să petrâcă 
cu muiarea lul şi să robâscă derept acele pă- 
cate în 15 ar; să ia certare de la duhov- 
nicusăă, 

(91) Nu se cade în postul cel mare, pome- 
nire mucenicilor nice botejune, saă cununie, 
numa! sămbăta şi dumnineca, să se facă po- 
meniretsfinților, şi morţilor, şi botejune; iară 
de se va tâmpla, vre-o temere de morte, 6re în 
ce zi să se boteze coconul, - 

(92) Invăţară săborul sfinților apostoli, şi . 
sfinţii pre ugodnici! părinți; a treia nuntă să 
nu fie; Gre ce preot va, sei acâsta şi va blagos- 
lovi a treia nuntă, să se scâță de în preoție. 

re cinc nu va face feciori cu muiarea lul 
cea de'ntăiă nice cu a doa, acela să se lase dea 
se mai însura, să iară muri lu! şi a doa mu- 
iare, să polrecă așa lu! dumnezeii întru curățe; 
iară de va fi încă de 35 de ar crescutul lut, şi 
se va însura iară a treia 6ră, unul ca acela să 
aibă pocaanie 5 ai; şi după actia să se pri- 
ceştuiască; inră de va: fi tînăr, de 30 de ar; să 
aibă pocaanie 3 ay; iară de va fi de 45 deal 
sai de 50 şi va face acâsta, unul ca acela să 
nul priimăscă sfănta şi cinstita biserica, lu! 
dumnezeii ca pre un înșălătoriii spureat și să 
aibă certare cu 7 al, în pocaanie mare să se 
pocăiască şi la sfintele pasc să ia pricâştenie, 
iară de va cuteza vre un preot să'] pricestu- 
iască pănă nu'ş va umpla pocaanie pănă în 
7 al acela iară să începă -a se pocăl ca să'ș 
umple 7 ay; iară acel popa de va face acesta 
cu scire, acela să se oprescă să nu slujască 
în Gre cătă, vrâme, că nu se cade preotului să 
fie batjocoritoriă lui dumnezeii. . 

Cine_ nu grijasce, şi obidlasce tocmela 
sfinţilor săborul lui a t6tă lumea purtătoril 
de dumnezeire părinţii noştrii, celia ce le toc- 
miră şi alcătuiră cu duhul sfănt, şi săbor den- 
tru totă lumea, şi şalte săbâră dentru bisăi 
reci mari și dentru polate împărătesei ce e- 
la o vreme se adunară în lăuntru în cetatea 
lu! Constantin sfinţi! părinți, şi întru bisere- 
cile cele mari despre răsărită, în cetăţi mărite 
şi de acesta scriseră pravilă forte cu nevoință 
şi cu răvne şi cu jelania sufletului pentru a-
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ceia. ce o cr&dem şi o mărturisirn. că cu aju- 
toriul şi cu put6rea şi cu facerea duhului sfânt; 
acâstia tote le tocmiră și le ziseră, şi le pu-. 
seră, imă cine nu le a crede şi nu va eriji de 
acâstea anathema, Ep. 
„Să fie la scire, că re cine va lua muiarea. 

frățini-mieii ş şi va avea acea imuiare fată de 
alt bărbat, meputință-m iaste mie a mărita a- 
cea fată, nice fata câta ce va fi dentr'acâta, 
fată, ce se zice nepâtă de cumnat, ce au fost 
născută de alt bărbat. 

Să nescine va face precurvie şi va despărți 
muiare de bărbat, şi va vrea să oia pre dinsă 
„muiare, de. o va lăsa acel bărbat al er, de'n- 

adeverita pravoslavnică credinţa creştinâscă | 
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Invăţăm fieş ce judecătorii să asculte de 
tâtă judecata episcopului, ca să nu măhnescă.! 
bisereca lui dumnezeiă ce iaste judeţul episco- 
pului cum S'aii tocmit să alâgă bis&reca; iară 
sunt şi alți judecători, ce n'are puttre spre 
dinşiI episcopul. ce înpăraţii şi boiaril după 

| dereptatea şi adevăr; însă pentru îndirepta- 
rea cea mal bună, şi pentru adevărul cela 
ce iaste, de multe or! şi judeţul înpărătesc şi 
boeresc se dea supt puterea, bisâreci!, că iată. 
cum s'aii tocmit de sfinţii apostolu, și de o-: 
godnicii purtătorii dumnezeiril părînţi, că şi ” 
înp&raţilor. şi boiarilor le iaste judeţ, hiseraca 
lul dumnezeii cea sfăntă” de tâte tocmelele 
celea ce Gre cănd li se tămplă:; derept actia şi   tăiii şi acela să o ia pre dinsă, ce să nucu- 

teze niminea a! cununa pre dinşit. că o nuntă 
ca acesta o gonâsce departe sfântă bisereca 
lut dumnezeii. că iaste: spurcată şi cum se 
"cade pocaanii. 

Învăţăm, cine va fi tălhariti fost sai fur, 
sau eretic, şi va, veni ia pocadnie, cade-se de 
pururea preste tot anul al ispiti pre dinsul, şi 
a] învăţa şi ai întreba, aii dOră cum va. iară 
îl bagă vrăjmaşul la inima lu! acel lucru ră 
dentăii, şi aşa să vie curat cătră sfânta pri- 
ceștenie, ca să nu”! fie-mal amar aceluia: şi 
celufa ce'l priceştuiasce pre dinsul, că dum- 
nezeiria spre spăsenie şi spre părire' iaste o- 
mului, împrotivă cum vine nescine şi se: a- 
propie cătră acesta, orl după destolniciă, ori 
după nedestoinicii, - - 

- (94) Ore ce călugăr fără de nice o nevoe 
merge unde va, sai ne trimis de niminea şi 
va merge și să va întreba de credință or! în 
"ce chip; şi de acâsta va fi gălcevă niminea. ne 
voindu'], unii ca acela să aibă pocaanie. Ce 
nice să făgăduiască ceva a om miren în 
lume, nice să judece, nice să fie mărturie de 
vre un lucru mirenesc. 

Preotul de se va ţinea în. curăţie, acela să 
nu aibă în casa lu! nice cum muiare, nice 
striină lu! nice rudeni! numai mumă sai soră. 
sau fată; iară de va face acesta de nesciinta 
lil acela să se certe de la episcopul şi de alţii 
al clirosului, şi să sonâscă den casa lui acea 
muiare ; iară, de nu va asculta el să se scâţă 
den preoţie. 

Ep: scopului să nu % vie vre o muiare n6p- 
tea, nice săngură întru ascuns de pururea să 

vie către dinsul muiare ; iară de va încâpe e- 
piscopul a face acesta să se scâță. Episcopul, 
sait mitropolitul, sai patriarhul, ce el dei 
turma lui nu va griji şi nu va umbla, de pu- 
rurea, îniru ţinutul jur să întrâbe tot creștinul, 
și nu' va certa,. şi nul va învăţa, ina! chiar 
și.mai vărtos cum i se cade lui și să întrebe 
și să învețe toți preoții şi pre diacont, și pre 
ceteți, și acâsta nu o va face axhiereul ori 
cum,-să se scoță den cinstea lut; nu se cade 
unil ca acela să pască turma luY dumnezeii. 

alte îndereptări multe ce li iaste a să îndi-. 
repta şi a se întreba, de sfănta hisereca lul 
dumnezeu; zis fu cu duhul sfănt a tot episco-! 
pul mare şi mic, multe întrebări şi cercări cu 
săborul să fie destolnic cum se cade episco- 
pulu!; unile ca acestia să rădică pre episcopul; 
fieș ce episcop ce nu va avea dar nice cuvinte 
dumnezeesci, nice să se priimescă la episco- 
pie ca unil ca aceia a pasce turma cea grăi- 
"târe, şi sfănta bis&rica lul dumnezei a 0 în- 
derepta nu pot. ca să nu se piarză Și pre sine 
și altora solitoriă se le fie întru peire. 

(95) Feciorul tătini-săt nu se cade să 
niărturisescă orl de ce lucru, nice de răi, nice 
iară de bine, aşijderea și tatăl fiu-săă, că u- 
nora ca acestora, 'niminia să nu „le ia cre- 
dința. 

Ore cine va, vrea, să's aducă mărturie. de 
Gre ce lucru lur'ș, acela să nu aducă de în ru- 
deniile lu! a mărturisi, ce striint, iară rude- .. 
nia lui niminia să nu o creză; iară să aducă 
de t6te mărturiile, să nu mat multe încat tret, 
ce ăntăiă să li se jure ca să le spue adevărul 
şi după acela săi mărturisescă ; iară mărtu- 
riilor li se cade să fie aşa cinstiti, şi cu. bună - 
smârenie şi să fie cu tâmerea lui dumnezeă, 
cu lucrure bune. că unil ca aceştia se tem a 
se jura. şi mărturisesc adevăr; dec unit ca, a- 
ceştea se cade a" crede. 

Fieş ce episcop să b'aibă putere a opri pre 
nimenea de la sfănata priceştenie: pănă "1 va 
fi la aratare înaintea tuturora poviastea gre- 
şalei lul. şi să se judece lui de tot săhorul : 
tocmelelor înaintea a tot clirosul, să desfacă 
cărţile cele dumnezeesel sfănta pravilă. 

Episcopul de se va scâte dentru episcopiia 
lui pentru Gre c2 lucru. şi iară va șădea acela 
și va începe a da mită, ca să ia iară episco- 
pia lui cu mită. unif-ca acel episcopl să se 
gonâscă dentr'acăa cetate” unde petr&co, şi 
cela ce'1 umblă lui şi] pun şi acela 'să se ru- 
şineze ca de nisce de netrâbă. şi după acnta, 
acel episcop să se ducă într'o mănăstire Ore 
carea de ascultare iguinenului, ca de va fi sre- 
şit ceva biserecil lul dumnezeii întru episco- : 

S 
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pia lui, acela iară întru acea ascultare să'ş 
curățescă greşalele lut. E 
13 Aşijderea igumennl să! socotescă lui unile 
orl într'un chip, altele orl într'alt chip, că so 
cade a'l măngăia pre dinsul şi a'l cinsti. 
(96)Ore ce preot e dentru cei de cinste şi cre- 

dincios bun şi se va înșăla, şi pentru dre care 
plată va mărturisi mărturil mincinâse, învă- 
țăm acestuia să se delunge de dumnezeiasca 
slujbă 3 aj, şi să mergă într'o mănăstire, şi 
să se desfăteze cu călugării, şi să slujască cu 
fraţii mănăstirei doao zile, sai 3.săptămăni, 
iară întru bistrecă pănă va fi cu călugării, 
pănă va umplea 3 aj, şi să'! iarte lui greşalele 
şi iară să mârgă la cinstia, lul. | 

(97) Ore ce muiare se va vedi de 6re. carii, 
că pre bărbatul er Vai pierdut cu otravă saii 
cu alt 6re ce, acela să se cârce, 6re iaste ade- 
văr, decila să se dea muncii, şi jăhuită să fie 
avuţiia el, şi mal nainte până nu se va sci 
cu adevtr, niminia să nu o vateme pre 
dinsa. . 

(98; Nu se cade nice se destolasce pre om 
a'l osăndi ori în ce chip, de nu se va fârte 
scula spre dins, multe mărturii să mărturis- 
scă, la arătare şi la adevăr de greşala omu- 
lui aceluia, şi atunce să'l judece după toc- 
mâla biscricil; iară să nu îndr&znâscă cine 
va cu îre o pohtă a lui al judeca, saă al o- 
săndi și să'] tragă şi să!l apuce; că cine se 
va bucura de un lucru ca acesta, să fie lepă- 
dat ce se: zice anetema: 

(99) Ore cine va afla fre o r6bă, sati slo- 
bodă ce fără de voia el o va nevoi, sai o va 
aunăgi cu 6re care sfât drăcesc, şi'va vrea. să 
o întorcă dentru creştinătate întru Ore care e- 
res, ce se zice într'o împărechâre, unii câ a- 
cela, morţil' să: se osăndescă, ca nesce vrăj- 
mai al lui dumnezeii, şi al creştinilor. 

(109) Cine va fura vre un om. al re cărul 
„ Sai cucon al Ore cărul şil va vinde, măinile 

lui să se tac. , Ra 
(101) Preotul să nu se jure fieş ce jurămănt, 

nice nic, nice mare, nice cu voe, nice fără de 
voe ; iară de va face acâsta să se scâță, 

-(102) Ore cine'ş va afla muiarea. lu! prâ- 
„curvind -cu alt bărbai, şi va ucide spre 
morte, acela să se gontscă întru gonire, ca 
un nemilostiv şi drac, şi jumătate de avârea 
lui să ia bis6reca cea mare. : 

(103) Fieş ce archierei ce va mmănca însuş 
dobănda țărcovnicilor, iară clirosulul nu i va 
da nemica, să'l ruşineze pre dinsul înaintea 
archiereilor şi -a boiarilor. 

(104) Cine va fura ceva curund, şi iară se 
-va afla să i se ia lu! doao ori, iară de se va 
afla după păteu cinci luni, să î ia lul de ler 
ori, iară după un an să ia lul de patru ori. 

(105) Cine va săpa grâpă şi morții creștini 
i vor dezaropa uni! ca acela să.se dea. pre o0- 
săndă. . | . 

PHAVILA BISERICEASCA 

” (106) Ore cine va sili da nevoe o muiare, 
sau o fată Gre care “spre. spurcăcinne ;. iară 
încă nu o va spurca, săi se dea aceluia 40 
de toiage, iară de o va spurea acelula tot ju- 
dețul cela ce am scris nat nainte să i se Ju- 
dece lui. ii 

(107) Preotul de i va face muiarea. lui pre- 
curvie, acâla să se călugărescă într'o mână- 
stire, şi să i se ia den zâstrele er a 3 parte; 
iară doao părţi să se lase fecioriloru'ş, de va 
fi născut; iară de nu va'avâa cuconi, acela să 
i ia jumătate den'zâstrele el, iară ia să se că- 
lugărescă; de nu va vrea să se călugărescă, 
ce va vrea, să înble așa slobodă; iară acel. 
popă.să nu” dea, den zâstrele er nice un păr; 
iară de va. vrea popa iară să o ție el să se 
lase de leturghie. - . E 
- (108) Nu se cade a se cruța .nimenea de 
m6rre, cine nevoiasce de nevoe spre Sspurcă- 
ciune de nevoe întru curvie, ori fată orl mu- 
iare măritată, or! călugăriță; şi aşa cine va 

| spurea cu sila, iară încă de nu o va, spurca pre 
dinsă și'l vor prinde să']. bată cum arm zis și 
săi tae nasul.. . . PE 
"(109) Călugărul de'ș va lăsa călugăria lui, 

şi va mârge la lume; să'l prinză episcopul, şi. 
să'l l6ge; şi să'l slobozâscă în mănăstiria, ela 
în ce au eşit și. de va avea. nescare'avere a. 
lui şi acela să o lase cu dinsul într'acea mă-: 
năstire; şi iară de va fugi de în mănăstire și 
va lepăda călugăria, iară să'1 facă Jul așijde- 
ria; iară de va fugi şi a treia Gră, iară să! 
facă lul așa; iară a patra, Oră, să'l lase să um- 
ble cum va.vrea; şi însuși greotatia lu să'și 
o porte,. . . a Pi 

Călugărul de va fi adus ceva într'o monas- 
liră, şi va da bisâricii, şi iară va vrea să iasă 
dentr'acea mănăstire într'altă mănăstire, sai 
într'alt loc; să nui se dea lul nemic dentru 
averia lui; numar cei vor fi cruțat fraţii pen- 
tru 'dumnezei; numal să'l dea acâla pentru 
dumnezeii, şi pentru lubov, ce să nu iasă de 
la postrigul lui fără de-o nevoe mare. . 

(110) Cine curvâsce cu dobitoc, să i să tae 
lui trupul, ce se zice. mădulariul cel de ru- 
şine, că cu dinsul ai făcut fără de lâgea, prea 
fără de - l&gil. , 

„ (111) Ore cine ascunde tălhariă, şi!l va pi- 
tula; să nu se judece el de lege, .orl furul ori 
ucigașul, aceluia să i se ia tOlă avrea lul. . 

Cnc va pune vre.un călugăr în mănăstire 
de slujba 6re cării slujbe, şi nu o va face pen- 
tru dumnezeă, ce'l va sci pre dinsul furănd şi 
Străngăndu'și lui cova, pre acela să! ia frații 
de în casa bisâricii, şi să'l rușineze înaintea - 
tuturora pre acel călugăr, şi să'l ocărască şi 
săl mustre. | | Ă | 

(11:4) Cela ce nu rubâsce la omeni, 2 âi să 
se pocă'ască, și metanil căte 36 de zi. - 

Cine răpesce muiare, şi cela ce alergă cu 
dinsul; 3 al pocaanie; şi metanit 36 în zi,  



DE LA GOVORA - 

Jară popa cela ce'l priimesce pre dinșii, să 
st gonâscă de la his&rică, şi de leturghia | an; 
şi metanil o mila în zi. e 

(115) Cine va.mănca păine și vin, şi se va 
priceştui să se pocălască, Î an, şi, metanii 
lî înzi. , - 

Cine va lua certare de la duhovaicu sti, 
ca să nu se priceştuiască, şi se va priceştui 
să se desparţă de hiserică, în 3 al, că se cade 
cela ce!l legă să'l dezlege; iară de'l vor lega. 
alții, iară alţii să! dezlege; de se va pocăi să 
se. priim&scă la priceştenie, că scris -iaşte, 
cine va veni către mine, nul voiă scâte a- 
îară, . . pa : 

" (117) Ore care om; sai muiare 'ş va, lăsa 
duhovnicu-săă fără care vină şi se va ispo- 

- vedi a altul, să se desparță de biserică cu 
- cela ce'l priimâsce pre dinsul; că grălasce în- 
văţătorlul miei Pavel, și mărturisitoriul bi- 
sâricil, să aţi avea o mie de dascali, ce nu vă 
sunt toţi părinti; iară toemela lăsării lul sunt 
acestia; de va îi Eretic, sai curvariă, sai mă- 
re 

  
AR va lega preotul pre un voinic;şi voi- 

nicul se va încinge cu armele lul, de va lega 
pre preotul, jară mal nainte pănă nu se vor 
erta unul de câtre altul, nice unul să nu :se 
dezlege de în legătură; iară voinicul de va trece 
dezlegava preotului, să se pocălască; aşa și 
preotul de va fi prost; pentru ce că. voinicul 
cel de ăntăiă, iaste preotul, că dumnezeii iaste 
anal pre desupra. de toţi și slugile lul sunt mai 
de cinste de toţi mireniy, iară preotul iaste 
dezlegătoriii ântăiii, să se ţie de leturghie, în 
15 zile, că ai răsipit învăţăturile sfinților pă- 
rinţi. „ | o 

De va ântăiă lega voinicul pre preotul, să 

nu se asculte, iară acela să se desparţă de 

pricâştenie, Lan. -.. i 
(119) De va blăstema preotul pre o muiare, 

şi muiarea de va îndrăzni împrotiva lui de va 

blăstema pre preolul. anathema să fie; iară 

după vreme del va părea ră 3 al să se po- 

călască şi metanii căte o mie şi cinc! sute. 
(120) De va blăstema diaconul pre preotul 

sai poddiaconul, saă ceteţul, se nu se asculte 

ce să”! bată pre dinşii cu legea învățăturilor 

bis&recil. de 12 ori ca pre nisce slugi nat mici 

ale preotului; iară de iaste învăţătura lor de 

la arhiereii să! priimescă pre dinşil. . .. 

De va şădea diaconul şi va blagoslovi pre 

preotul, să se părăsescă den diaconia lui în 

4 luni, ca un neînvăţat, şi facă în zi căte 

!, Muiarea de 
| ghia lur, sati de ciasurile esle cel sunt lui fă- 

e 
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sfănt 6re căruia,.şi nu se va îndeletnici să. 
mergă, ce va mârge şi va blagoslovi numai 
cu învăţătura lui, de va fi un bătrăn cu bună... 
smerenie să grăiască de. bine, el. să grăiască 
oră diacon orl.ceteţ, că şi domnul nostru Is. 
[Is. mulţi den apostolr.nu avea. preoţie ce în- 
văţa. de boteza. E EI 

(123) De va veni un cocon: spre morte; şi - 
vor chema părinţii lu pre preotul să'l boteze, 
şi de nesrija preotului va muri nebotezat, a-, 
cel păcat iaste pre popa; iară de va grăbi preo- .. 
tul şi daca vaveni iată!l va afla spre morte,să!l , . 
stropâscă cu apă de la, aro. tagaenie, şi să ce- 
tescă molitvele spre dinsu cele de botez, şi aşa . 
cu dumnezeiă iiaste botezat; iară de va muri 
nebotezat cu negrija părinţilor, acel păcat în- 
șişI acela! iai; deci să aibă pocaanie 2 al şi 
metani, 36. . ..-. et , | 

De va muri. coconul aprope de părinţii lui. 
şi nebotezat, de trei zile, :să, albă 'pocaanie 
6 ai; metanii 500. Ea - 

lară d6va fi botezat şi 
el 3 ay; metanie 300, , 

Muiarea ce va face fre-o pacoste coconului. 
ei, ce se zice de va cădia vre într'o neputinţă 
rea; să se pocălască ( an; și, metanil 50. Mue- 
rii cel va cădia coconul cu nesocotinţa ej, 
dentr'o nălţime 6re carla şi va muri, pocaa- 
nie să aibă 2 aj, şi metanil 150. i 

--. (124) Muiarea, ce'ş va bate coconul ci; şi de 
năprasnă va muri; 6 al şi metanil 150 în zi.: 
Muiarea, ce va nasce, şi de'ş va sugruma fe- 
ciorul el, pănă ja morte să se pocăiască, luni 
miercuri, vineri; numal păine şi metanil căte” 
o mie. Ore care muiare va bea erbi, să nu 
nască cocon); 7 al şi metanil 200. 

- Muiarea. de va începe, şi nisce farmece Ore- 
carele va bea, să se scură; ca să l&pede încâ- 
peria. deutrănsă ar 8 şi metanil, căte 867; iară 
de i seva timpla era muri să nu se îngrope. 

(125) Muiarea ce va fermeca striinil şi pre . 
ax ei, al 9 metanit cinci sute în zi. 

Muiarea. otrăvitâre pănă la, mortea e! să se 
pocăiască; şi metanle căte un .tunărec în- 
îmo zi. « 

Striga în 7.aj; şi metanie 400. 
" (126) Muiarea de va zice preotulul un cu- 

vănt r&ă de'ruşine, să se de bisârecă 3 al go- 
nescă, ” 

se va sugruma, între 

4 

va învăța pre popa de letur-, 

găduite, de va fi forte tinăr, iară ea va fi înțe- 
Îsptă, iară de'l va învăţa şi de putere, ori să.       130 de melanil; că se închipuiasce iudei ce el 

şăzu cu învăţătoriul; și cu apostolii cel mal, 

mari-ântătu'ș întinse măna în solniță.. 

(121) De va şădea omul miren, și va bla- 

goslovi popa, să i se oprâscă lul să nu guste 

vin și unt, în. 8 s&pt&măni, şi metanii, căte 

100 în zi. a , | 

(192) Preotul chemat la pomenirea unul 

se părăsâscă, ori să se desparţă, iară de se 
va pocăi 6 luni să se pocălască și metanie 
1000 în zi; aşijdera şi omul .. ce va birui sunt 
acestă putere; aşijderea să se certe, 
D)zei pentru ce de'nceput omul şi muiarea i-ati 

făcut duinnezeă,ca lumia să vilaze lui'ş, și oci- 
na lui. datu-s'aă inuieril o tocmelă 6re caria a 
se vedea, ca diînsă în tâte lunile văzulele la a- . 

*
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rătarele face încâperla: ce iaste; ca nu cum 
grăesc 6re carii, că muiarea ispitâsce nasce- 
-rea de la om; iară de la 'muiare nu iaste ne- 
mică, iară să arată ce iaste că sănge prii- 
mâsce de la muiare, celor se chemă ameste- 
carea săngelui, şi trup de la om, ce el se chia- 

“mă și trupâni. - , 
Deci că întru l6ge vtche fu zis, în 12 zile 

să se ferescă bărbatul de muiare, ca să se 
„ curățescă să nu se spurce; iară no! mal chiar 
am ales pănă așasa sai pănă a 'opta curăție 
deplin învăţăm a ascepta, ca să facă nespur- 
căciune ba să nu fie, pentru ce că t6tă face- 
rea lui dumnezei iaste bună şi nemică nu e 
dea lepădarea, ce no! mai mult pentru cură- 

_ţiia şi pentru adunarea sfintei bisGreci şi a le- 
turghiei şi a priceştenil. , 

Iară învăţăm după tocmelia. ce ai muerile 
afară de bisârecă să stea 8 zile, afară den 
privdorul bisrecil 3 zile. în lăuntrul în 5, ca 
să nu's sminiâscă dumnezeirea. 

(127) Cialea ce vor avea aşa și vor vrea să 
între în biserecă saă va întra, să aibă pocaa- 
nie 3 al, să nu se 'priceştuiască și metanil 
100 în zi. o , 

Ore ce muiare va intra în biserecă, şi a- 
colo i se va vede: toemâla el şi de va sci în- 
iracel cias şi va eşipăcate n'are; iară de se va 
înțălege și va petrâce pentru 'ruşinia 6meni- 
lor, şi va lua şi anaforă, să se desparță de 
biserecă şi de priceştenie 6 luni şi metanii 
50 în zi, : : . 
__(128) Muiarea” cela ce i se va păreaa se 

"ținea de cătră bărbatul er de tocmela trupului 
şi va mârăe bărbatul er de va. curvi orl cu o 
muiare ori cu dobitoc cum se va arăta după 
vina lui, şi acel păcat spre mutare! se întorce; 
derept acâia învăţăm cine va,: vrea să se ție 
cu voia bărbatului el să se ţie, şi omul aşij- 
derea și el cu voia mueril lui să se ție; ca să 
nu fie țintre lor întru greşală, deci acestea 
aşa li se tămplă lor. ca câlea' ce curvesc şi 
ca precurvarilor, şi ca celora ce cu dobit6- 
cele au păcate. Ia - 

Porâst de un preot. . |. 
"Că am aflat o povâste aşa; iară. sati făm- 

plat de o am socotit, şi o an şi scris; un preot 
Gre carele era întrun oraş și avea, muiare; 
ce era şi tineri amăndoj; şi ajunseră pănă în 
sămbăta cea mare sara. şi tte după tocmala.. 
praznecului găti preotul, şi sera se culcă în 
pat cu muiarea lui, iară îi veni: luf războiul 
de la dracul cel de curvie; vru să se armâstece 
cu muiarea lui, iară ia nu'] lăsă; deci se sculă 
și veni şi fu cu un dobitoc, şi nu scila muia- 
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mănca sănge, căzură înprejurul bisârecit; ca 
nisce portari re carl i se întimpina de pre u= 
na, şi arunca arme; şi 6menil forte înhiseră u-. 
şile tare;iara înlăuntru sta Gmenil şi inuerile, şi 
daca se d&de sfănta 'priceştenie, auzi preotul; 
şi văzu ce se tămpla şi zise, greşala nea iaste 
și a namea; acest întunrec de paseri pentru: 
mine veni; şi spuse înaintea tuturor Omeni:- 
lor; şi aşa strigară toți '6menil Fun nat! AS, şi: 
deschiseră porta cea, nare şi eșiră. şi nice u- 
nul nu fu vătămat de pasări; şi așa toți 6me.. 
ni! eşiră, iară may apol de toți şi rnuiarea. 
preotului începu a eși. şi încă fiind între uşe- 
o răpiră, şi pre amăruntului rupseră -trupul 

„et cu 6sele, şi întru gurileloru '] luară de zhu-. 
rară. Ac6stă prea slăvită vedere ni-o spuse 
noua preotul cu scriptură către folosul nos-. 
tru, dirept actia se cade cu luare aminte tăte- 
să se facă, că nu într'o părere bună întru hit-- 
leşugul păcatului să fie. a 
„_(129) Muiarea mar nainte pănă nu .se va. 
curăţi, de tocmâla cei iaste-el, prescuri să 
nu facă, nice să se atingă de dinse nice în-- 
tun chip. . A 

Cine'ş are tocmEla el, şi va ajunge la sfră-. 
şitul morţi!,: priceştenie să i se dăruiască ne- 
oprit... * ' Pa A 

(130) Muiarea daca va nasce şi o va ajunge: 
sfrăşitul morţii, să i se facă molitva şi să i se: 
dea priceștenie. şi de va boli şi iară. va fi să-. 

zile să se priceștulască şi să facă în tâte zi=. 
lele căte 40 de metanil. o | 

(181) Cine va piarde ceva al lui şi va chema: 
vrăjitoria de o va întreba 4 al, să se pocă-- 
Yască, şi metanil 66. . P 

(132) Cine portă farmece şi erb! la gruma-. 
il lul. are parte de slujirea bozilor, iară, de 
le va lepăda, de Ja dînsul să se priimâscă la. 
priceștenie; iară de le va tot purta acâstea 
după învățătura de'ntăiă şi după a doa, şi de: 

desparţă de biserecă. | 
(133) Cine cumpără ceva şi o farmecă spre 

ferință, sau să se socotâscă pre sine, sai cu-- 

bagă” șerpi pre în sănurile lor, vrăjitori se 
chiamă și înşălători de OmenI. ce pre dînşil i 
fruntâză domnul şi dumnezeulii nostru de le 
zice : socotiţi-vă de proroci mincinoi, ce vin 

;la vo! întru haine de 6e. iară den lăuntru sunt 
!lupI răpitori. deci ori să se părăsâscă, ori să 
|se desparță de biserică. ia ! 

(131) Cine'ș adapă feciori! lul dentru actle 
cuvinte, de nu 'sunt creștin nu le e păcat,.   iară de sunt creștini 1 an să aibă pocaanie și rea luj, iară strălucind sfănta duminecă a) metanie căte 36. 

pascilor, şi făcu ulrănita preotul; făcia și le- | Cine va fura sfănta, ce se zice cărți sai şi. turghie şi era cu dinsul toţi Gmeniy; iară după | vasele bisârecit va fura, pocaanie 2 al, şi me- rădicarea, păinil cet dumnezeesci şi după pri- | tani, 150 în zi. - ceștenie, nOoră de pasări în mulle chipuri ce (135) Cine ia lumină și tămte, sai zZavesde: 

nătosă 40 de zile să se postescă şi în 30 de.- 

nu va vrea să le “lepede de la dinsul, să se- 

vmte de la proroci mincinoși. de la „cela co'ș-
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pănză ce “se aduse către credința biserecii, 
_post Lan, metanii 30 în zi. | 

(136) Cine ia dobitoc ca să mergă la lucru 
de la vecinul lui, de se va tămpla a muri do- 
hitocul, pănă va merge la loc, pănă undei 
iaste a” pune, să nu lia lul nemica, iară del 
va pune şi încă va mârge şi i.se_va tămpla 
lui a mârge şi va muri, să! ia lui jumătate 
den preţ. | E | 

(137) Ore cine va lua ceva, de la de aprâ- 
pele lul de ir&bă lui'ş, șil va ţinea ca al lui, 
iară acela! va uita, acesta nu tubâsce direp- 
“tatea cum aii zis dumnezeă. Tubâsce de apro- 
pele tăi ca pre însuți tine, şi iară învaţă vrăj- 
maşilor t&l nu le da rău derept răi, iară mat 

„bine a le face bine. deci unii ca-aceştea de vor 
“spune, ce aii luat să întârcă, şi să se pocăia- 
scă în 6 L:ny, metanil o mie-300 în zi. 

Ore ce muiare va fura de îa vecina sa tort 
sai fuior, să ai 
căte 50 în zi. A 

Cine e meşter nu învaţă să fure, iară cine 
fură i an pocaanie, metanil 30. | 

(138) Line more de fome în postul mare să 
mănănce carne, şi să aibă pocaanie 3 al, şi 

- „metanil 150; iară de va gusta brănză sati oao 
într'acel post mare 2 al să aibă pocaanie, me- 
tanil 66. - . 

Ore cine se va spurca în lunea branzel cu 
carne şi în lunca dEntăiui de brănză 4al să 
se pocăiască şi metanii 300. 

re cine să va spurca cu neştiință în pos- 
4ul cel mare pocaanie 1 an metanii 36. 

> (189) Preotul de va, vrea să facă leturghie 
şi va cădea întru săblaznă dece 71 va fi lu! 
pohtă spre imuiare nu i se cade lui să letur- 
ghisescă, iară fără de pohtă să cănte ce în- 
tăiă să citescă psalom, 8 neataSuat Re dâciia 
Eni fe ru neatasii,. 10 sn npocrnat, de 24 de 
'Ori, şi metanil 100. şi aşa să slujască, 

Preotul beţiv. ori să se părăsâscă or! să 
'se izvrăjască. : | 
„Preotul curvariă să se părăsescă de letur- 

ghie. Preotul ce face precurvie să se scoță. 
Preotul ce va bate in palme și va juca, ori 

să se părăsescă orl să se scolă., - 
Preotul malachian -ce se zice căş face să- 

blaznă cu măna, să se păr?sescă de leturghie 
un an şi metanil căte o mie în zi. 

Preotul de face leturghie şi se va ură cu 

cine-va sai va avea vre o vrajbă, să se pă- 
_“zăsescă, de leturghie în 60 de zile. 

Preotul de se va afla cu o fală, ş 
„curăţila er, şi o va avea muiare, să se pără- 
:sescă de leturghie, pănă va: da fâtel bărbat şi 
“după actla să.se pocăiască, în 3 al să'ş to- 

pâscă trupul lui cu postul și cu rugăciunea şi 
să'ş ja mesererea lul de se va călugări, fiind 
dumnezeii în delung răbdătoriă, de iartă. pre 
ceia ce greşăsc, și pănă la sfărşitul vieţii lul să 
zobâscă cu nevoință lege să i se tocmescă lui 

ibă pocaanie în 5 aY; metanit! 

i va, strica” 
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post nepărăsit, zioa, şi.nâptea şi să facă me- 
tanil 300 în zi, fără sumbăta şi. dumineca. . 

Preotul de va. spurea soru-sa, să nu fie 
preot. Preotul de va spurea patul tătini-săă 
închipuiascese lul Avesalom, şi să se pocăia- - 
scă 10 ar. : a ” 

Preotul de va spurea patul socru-săuă, să s 
scoţă den preoție. | | 

“ Preotul ceş va spurca vara premare sai a-.. 
doa, să se scoță de în preoţie, şi să se pocă-.. 
iască; saii de va spurca şi a trea vară pre- 
mare, să se scoță. „- 

Preotul vănătoriă saii va pune cursă, şi va . 
văna, pasări, 3 luni să nu leturghisască, şi me- 
tanii 100, că nu se cade preotului a ucide, sai 
a junghea vre o fiară ceva, măcară. de'l va fi 
lul şi vre o nevoe mare. A | . 
"-. Preotul de va scopi ceva de în fierl, ori să 
se părăsescă or! să se scoţă. . : 

Preotul cela ce vrăjasce, sati merge la vră- 
jitoriă, să se scoţă, a 

Iară acâsta nu sunt proste, nice sunt scrise 
de Ialeş, ce. dentru dumnezeescile scripturi 
ce'puseră mărturil legiuite in lâge puseră, 
cum şi preotul de despărţirea chipului şi că- 

, lugării de la mireniia omului, aşa şi lucrurile 
cele bune mal cu asupră am învăţat a se în- 

e . 

. 

] direpta, că iaste scris că de.nu va” mal co- 
vărşi mai mult diriptatia vostră de căt a fa- 
riseilor şi a cărtularilor, nu veţi întra înpără- 
ţia ceriului, că preoţii şi călugări! de clalea 
ce li ce cade lor începe să lucreze, cu putere 
ci pier, că nu e minciună ce sai zis că nevoe 
iaste bogatului a întra înpărăția. ceriului, că 
nu iaste preotul saă călugărul ca un pulărnic - 
să viţulască, să aă.preoții și mueri numa! 
pentru curvia le iaste zis; dirept aceia iaste 
scris : cela ce petrec în.lume numa! acestora. . 
le iaste tocmit, să petrâcă cu muiarea şi co- 
cont cu lâge şi să mănănce carne; iară de 
altele ca şi călugărului i irebuiasce; iară tote 
Ji se cade lor bune şi mal multe să ție de căt 
călugărului, şi se ispitâscă sfintele cărţi ca să 
al&gă partea păcatelor dentru adăîncăria va- 
lurilor, şi să nu petrecă întru grija ceştii lu- 
ml şi să umble aşijderea şi de călugări şi de 
puternici fu zis și de îndereptaria omului ce- 
lut mirân, sunt căderi călugărilor şi îndirep- 
tară călugăresci ; sunt căderi Gmenilor celor 
mirâni și îndireptare omului celui miren, bo- 
găţia iaste şi mărire, și petrecerea cea bună, 
iaste ogodirea trupului şi strănsore multă, şi, 
haine moi în t6te chipurile, cal ageri, şi tru- 
puri bune, şi în multe chipuri de frumuseţări 
păr înfrumusețat, şalte'grijl ale lumil și a- 
veri, ce într'ânse decă întră călugărul el se 
'piiarde ; iară îndereptarea călugărâscă, iaste . 
nestrănis6rea. averi! şi fără. de marire, tăcâ-" 
rea, plecarea, dragostea, răbdarea, blăndâ- 
ţelei, ținerea cu haine proste de lănă, de tă- 
iare părului, şi ş'alte grijr-ale vieţei, ce în- 
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- r'ense deca vine omul mirtn, i se pare că- 
dere mare, şi dosădâsce forte, cum şi sugru- 
mări! se gătesce pre sine; derept actla proste 
cuvinte ni se par, a fi şi iuşoră l&gea am dat 

„pentru ce că den mare păcate fieş carele scie 
ce r&ă fac: şi se osăndâsce pre sine de află 
iuşorare ca și lameh; iară dentru greşale miel, 
nice la minte nu” iaste că cade 'cum şi pică- 

-turile de plâe ce se adună de fac răi mare; 
„ aşa şi greșalele câle'mici decă se adună duc: 
întru r&ul imatcel focului, cine nu se căiasce 
de dinse cum se cade; deci se cade a se osteni 
ca să te izbăvesci de dinsele, ca de un păcat 
ce ne iaste noao zis, la dumnezeiasca bote- 
june, ce să ne aflăm cu adevăr ispovediți, că 
zicem că ne lăpădăm de satana şi de tot lu- 
crul lui, și de-toți ângeril lui, şi de tote sluj- 
bele lui, şi de tâte purtările lux; deci lucrul 
satanel iaste acesta, uciderea, precurvie, ş'al- 
tale ce's în chipul acestora, ; iară ângeril sa- 
tanil sunt tote hitlâniile drăcescl şi necurate, 
iară slujbele satanit sunt, de iaste rugăciu- 
nea hitlenă ce iaste în partia idolilor celor 
“fără de suflet, ce aprivd luminări şi cădesc, 
lafizv6ră şi la răur%; purtările dracului sunt a- 
cestea, jucrăll cele pizmaşe, şi pre amărun- 
tul, şi vănările, plesnetele şi alăutele şi căa- 
tecele mireneşti, şi alte răotăţi cătă sunt în- 
tracest chip, sunt purtările drăcesci, ce de 
dinsele se râgă prorocul: de grăiasce cătră 
“dumnezeii să” izbăvâscă : întârce 'ochil miel 
ca să nu yază de cele deşarte, şi: întru 'calea 
ta înviază. ” i : 

„„ Decl să le ferim cu adevăr toemelele Iul 
dumnezeii, şi ale sfinților apostoli, şi ale sfin- 
ților părinţi, ca făgudințele lor, câle bune să 
le dobăndim, ce într'ensele doresc ângerit â 
se pleca; pentru ce că nu ne grijim noi, de 
nevoința cea mare şi de durâre ce ne iaste 
înainte, că câlla ce aă aci cea sfrăşit, iară a- 
colo fără de sfrăşit, şi sunt neînpuţinate, ce 
pre dinse tâte să fie noao ale dobăndi, cu 
darul şi cu iubirea cea de 6meni a domnului 
și a păsitoriulul nostru Is.Hs., ce cu dinsul ta- 
tălul mărire ; iară de preună și duhului sfănt, 
aemu şi pururea şi în veci pănă în vâci amin. 

  

Încățătură Sfinților părinţi, de călugtri, și 
de preoţi și de ceia ce sunt mai mari, de ple- 
care întregă şi de multe chipuri de ptcate, 
încățătură sufletului de folos. și detrebuința 
păstoriului, de fieşce pcate ce s'aii pus de 
cureție, şi de dobăndirea sănetății. 

(140) Pentru ce că 6re cari! fără de scripturi 
în multe chipuri tocmiră, lEge, ce în multe chi- 
puri de păcate ce se află nu tocmiră as&me- 
nia să fie pre îngăduința 'sfăntuluy săborului 
nostru, să le dea scripturii, cum se va, cădia 
fieş căru! certare ce li se va, tămpla. aşa ; di- 
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rept acâia cu socotiria minți nostre şi -cu în- 
vățătură cu grija auzului vă plecaţi 

Cela ce iaste întru sfinți îmbrăcat! cu chip 
îngeresc, şi petrece întru mănăstire supt tare 
măna lul dumnezeii mai nainte şi igumeni- 
lor, nu se cade cu cuvăntul a'se grăi al mică 
sai al î&ă sai câsta sati câia, că a 5000 de 
mirat ce era în zilele apostolilor Gre cănd, 
tot ce avea, le era de preună şi niminea ne- 
mic nu grăila că ias e al lui, saii mal vărtos 
ceia ce petrec în mănăstire nu li se cade avâ- 
rea lor să fie a lor; şi străînsârea pacoste 
lor şi fără de înţelegere va. potrâce. pre 'mij- 
locul lor, ce iaste al miei şi al t&ă; sau ct- 
sta, saă câia că Gre unde sunt câle pleve se- 
'menate de dracul, unile ca acestia întru mă-. 
năstire st arată pre-sine cela ce se arată fieş 
carele, că'l iaste avâria a ul; nu se.cade aceil 
mănăstirii să fie, și să. se cheme mănăstire, 
ce adunare tălhărâscă, și furi cela ce fură 
sfinta. şi lucrători de tâte r&utăţile, şi hitten- 
şugurile; dirept actia se châmă mănăstire, ce 
se zice viaţă de preună, ca să aibă ce ea lor 
tot de preună şi învăţăturile câle ce's cu 
dumnezeii al nastavniculu! lor, să petrecă în- 
tru înțeles şi întru cuget şi să plâce lui, și 
să” asculte spre bine; şi aşa se cadea pe- 
trece, să afle răpaos și spăsenie. Rai 
:, Călugărul ori ce lucru va face mare. sait 
mic fără de învăţătura igumenului, cum ară 
fi iară de mare cinste acel nemic să nu'l cruţe 
igumnul acel lucru, pentru ce că e făcut fără 
de învăţătura năstavnicului, ce să'l arză. şi 
cu blagoslovenie să încâpă altul. 
„Ore ce călugăr va prăi cuvinte” curmezişale 

|igumenulur săi, săl gonâscă den mănăstire, 
să iaste şi înțelept şi cărtulariu, că este ca o 
oae bubâsă, ca să nu umple şi alte o! de 
bube, că de vor grăi hătrănil cuvinte curm-- 
zişate, dară igumenul cum va învăța pre cel 
tineri să se cucerăscă igumenului şi să i se 
plece. „ - 

Ore ce călugăr va apuca un lemn şi va lovi 
pre igumenul, să i se tae lu! măna;.pentru ce 
că iaste puternic pre sfinţii părinți. . 
„Ore cejcălug&r va. fi oprit de igumenul lu. 

ȘI Va Opri şi acela pre igumenul, să] scâță toți 
fraţii de în mănăstire, că grăiasce că iaste căl- 
cătoriu de învățăturile lu! dumnezeă, Gre căte 
veţi lega pre pămănt li-vor legate şi în ceriu, de 
„va fi fratele şi înţelept să nu'l miluiască; iară . 
de i vor şi ajuta 6re cari den frâţii lut spre 
acâsta, şi acela să se desparță:de hisâreca. 
6 luni, preste t6te săptâmănile să facă în ficş 
carea căte o mie şi 70 de metanil. | 

Călugărul de va merge unde va fără de 
învăţătura igumenului, să'se pocăiască o s&p- 
tâmănă și metanil o mie în zi. 

Călugărul ce va mănca întrascuns;   pocăiască 2 săptămăni, și metanii 300. 

x
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* Călugărul de va face învăluială și va în- 
tinde fraţii fără de învăţătură, să se pocăia- 
scă 2 s&ptămăni metanii o mie. 

Călugărul ce va pără pre igumenul, şil va 
mustra, nu e departe de” mănita, lui dumne- 
zeă, unii ca. acela să se. pocăiască 6 luni şi 
metanil la săptămănă 2000. | 

Călugărul ce'ş va înfrunta pre igumenul 
lui, înainte tuturor fraților, sau înaintea a 
_&meni mireni'l va ocâră, de va fi adevăr de 
ce grăiasce, perirla ocinâză; aşijderea şi ceta 
cel ascultă pre dinsul cu dutceţă, să se pocă- 

" iască 1 an, metanil o mie 70 în zi. 

" ]gumenul ce va. cădea în curvie, şi nu se 
va lăsa de actia, şi va sminti toţi fraţii, nu 
se cade a'l înfrunta înaintea a mulţi, şi să 
golescă ptcatul lul, ca să nu ocintze ca blă- 
stemul lui Ham tătăni-săă, că toţi suntem ple- 
caţi supt păcate, şi niminea nu e fără de pă- 
cate numat unul duinnezeă. şi niminea nu e 

"deplin întru Gmeny; ce să se adune 2 sai 3, 
den cel bătrănl şi să mârgă într'o chilie, și 
să”i facă lu! metani! cu plecare și să zică lui, 
sfinţila ta părinte derept acest lucru se smin- 
tese tot; iară pentru rugăciunea sfințiet tale 
lasăte de acest lucru, şi aşa să1 zică lul. de 
2 ori sau de trel Oul de va asculta slavă lui 
dumnezeii de acesta; iară de nu va asculta 
de acâsta ce mat vrătos cum se cade de ace- 
sta se vor sminti, să se ducă dentr'acea mă- 
năstire, şi să mergă întralt loc şi să măntu- 

iască sufletele lor ; iară acela are putere pre 

“ sine dumnezeulul săi să stea. sai să cază; 

iară cela ce stă puternic iaste dumnezeii să'l 

rădice pre dinsul. | 

(142) Călugărul preot, ce iaste călugtr lu- 

“ minătoriu. de i.va fi lui .curăre, să nu sluja- 

scă întwacea, zi, măcară ce nevoe va fi. 

Călugărul preot de va curvi să se lase de 

popie pănă la sfrăşit ; iară 3 al să se pocăia- 

scă : de păcate; aşijderea și de va face prâ- 

curvie. N N . 

Călugărul preot de Ya curvi cu rudenia lui, 

cu sora. sati cu vara premare, să se scâţă den 

popie pănă la sfrăşit, și să se pocăiaâscă întru 

t6te zilele vieţii luf ; iară după 25 al, să se 

priceştuiaăscă “iată de' pururea; iară de va 

gurvi cu călugăriţă, să se pocăiască 9 al, iară 

la fieş ce an metanil căte cinci mie, iară deva 

fi cu călugăriță mare 12 al. şi metanie la an 

doao povăr ; iară de va lepada călugăria şi 

“să va face miren şi iarăşi de va veni Gre cănd 

la călugărig, acele preste puținel al să se pri- 

ceştuiască, pentru mare mila lu! dumnezeii 

şi puţinea' pocaanie ; iară după aceia întru 

tote zilele vieţii lui, să se căiască domnului 
dumnezeului săii cu dedinsul şi cu dragă i- 

nimă; că acela zice nu vol mârtea păeătosu-, 

lut ce ca să se întârcă şi viu să fie el. 

Câlugărul preot de va avea cu măna” pă- 

ra 
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cat ce iaste malachia, să se părăsescă de le-" 
turghie 2 al, şi metanil căte o mie în zi. 

Călugărul preot fur, orl să se părăsâscă de 
acest lucru, ori să se lase de popie. Ori ce 
popă ce nu'va griji de slujba zile! şi de a 
nopţii, sait de dumnezeiasca leturghie, să 
umple cu frică şi: cu cutremur, anatema să 
fie şi să se scoţă, ” - 

Preotul de nu va. face orl ce după tocmela 
sfinţilor părinţi, şi praznicele ctlea ce's puse 
cu l6ge nu le va cinsti, mat vărtos şi pre alțil 
iva învăța aşa, ce va face după voia lul, unil 
ca, acela să fie lepădaţi. 

Preotul de se va îmbăta după leturghie şi 
va horă, să se lase de leturghie | an şi me-. 
tanit 5 sute în zi ; iară de nu va fi făcut letur- 
ghie acela 6 luni să aibă pocaanie. ' 

“ Călugărul preot, de'ş va. lăsa, slujba zile! 
lul şi de a nopţii nu va griji şi de lucrul tru- 
pesc, să“aibă pocaanie, 60 de zile metanil 
150 în zi. - | 

__ Igumenul orl ce sfât va face cu vre o miiiare 
ori de ce lucru întrascuns de fraţi, sai cu co- 
coni, să se delunge unil ca cela de în igume- 
nte, că nu sunt desto!nici unii ca accia. 

Igumenul ce nu va petrece după I&gea lui 
dumnezeă, şi după tocinâla sfinţilor părinți, 
ce după voia lui va petrece, şi nu va avea 
pre toți într'un chip ce unuia i va da ceva, iară 
altuia den fraţi nu'1 va da, și pre.unii va iubi, 
iară de alţii va încâpe a nu griji, unii ca a- 
cela sunt departe de dumnezeii şi de drago- 
stea Iul, uni! ca. acera să scoță den igumenie. 

* Eclisiarhul, Gre ce cu negrija lui va greși 
şi va face un lucru al hiserecil orl. ce cu ne- 
socotință, ori para eclisiarhul, să facă 300 de 
metanil. | “ -: 
Ore ce frate va sparge o candilă 8. i 
Iară de va fi cu negrija clisiarhulul lăsat. 

biscreca ne măturată în 2 s&ptămănl sai can- | 
dilă nespălată, să se pocăiască în 3 stptă- 
mân! metanil 200 în zi. e 

lară cu negrija clisiarhului de se va răs- 
turna “ce-va den vasele biserecil şi se vor 
călca, orl carte orl ce de trâha actia să se po- 
călască + săptămăn!I 70 de metanii în zi. 

Chelarlul sai trăpezariul de vor lăsa nis- 
care bucate cu nesocotinţă şi să vor înpuţi şi 
le vor lepăda că iată sunt de netrehbă, iară alţi 
săraci vor dori aşa 6re ce, iară acesta nu va 
căuta după sfâtul igumenulul şi să tocmescă 
fieş carea, unil ca acela să aibă pocaanie în 2 
luni şi metanit căte o mie în zi. - „ 

Cine va sparge 6lă saii strachină saă alt 
co ca acâstea va greşi să ia canon de la năs- 
tavnicul înprotiva lucrului. a 
"O călugăre, cănd mănănci, nu muşca cu 
gura ma înainte pănă nu veri înghiţi una, şi 
alta să duci, şi nu vorbi cu cela ce mănăncă 
cu tine, ce te râgă întru taină lui durnnezeii 

cu mintea ta, cur am scris și de multe ori,   
.
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numa! cela ce slujasce mâsel acela să grăiască 
stihurile, că cine mănăncă cu lăcomie şi fără 
de rănd, sau vorhâsce ori, ce, bine sai r&ă, 
nu sunt destoinici unii ca aceia, omulul, ce 
căinelui şi porcului şi cotoiulur; ce tu al frica 
lui dumnezeu, de pururia întru sine şi cu în- 
țelepciune mănăncă şi bea de pururia cu frica 
lui dumnezeă la masă, cum al fi în bisrică 
și te rOgă lul dumnezeii, şi" mulţumâsce de 
tote dulceţile pământului, cela ce ţii dat de 
hrană trupului, şi de acestă să ar pomenire 
de pururia, şi de binele cele netrecute al 
ceriului că cănd ne v&de . dracul umblăna 
fără lucru, sai vorbind la nasă, sai în bi-. 

„serică, orl de ce trâbă atunce se bucură de pe-| 
riria nostr 

- limbl. . . | 
Ore ce duhovnic saă preot va certa pre ci- 

ă. ca. și de nisce nesocoliţi şi de 

". ne-va, san va învăţa pre cine-va, den ceia ce 
i se voi ispovedi lui, şi de'l va învăţa "pre 
dinsul fără de ispitire, de n'aă nice văzut cum 
învaţă sfinţii apostol. și sfinţii părinţi, de nu 
se va întreba că mulți duhovnici, ce după 
voia lu! și după cum va vrea, va învăța ana- 
thema acâsta. . - , 

Călugărul de va frănge: cu mănie o fri 
de lemn, să se postâscă o zi, iară cine va greşi 
de va frănge un ac să facă 80 de metanii. 

Călugărul ce va ucide cu mănie ori ce do- 
bitoc al lul sai fiară, să se pocăiască 3 luni, 
metanii 400 în zi, că scrie sfănta scriptură, 
direpți să iniluiască sufletul dobitocului şi a 
fieş ce fiară. E . 

De se va tinde călugărul să lovâscă pre că- 
lugăr, să se desparță de biscrică 4 lun], iară 
de'l va şi crunta 6 luni: metanit 1000. Călu- 

gare 

gărul de va face ucidere de bună voia lui, să |- 
se pocălască întru tote zilele vieţii lui, cur 
am zis şi mai nainte, iară la mârtea lut să 
se pricestuiască; iară fără de voe de va ucide, pocaanie 10 ai, şi după acia să se pricestuia- 
scă. Ore ce călugtr va cădea întru limbi, și 
de nevoe va fi nevoit de dinşii să curvâscă 
cu muiarea, şi să mănănce carne, și ş'alle spurcăciuni, să se pocăjască 5 ar şi metanil 
2 povăr, să facă | 
minice, | PR 

Călugărul de va inănca, den jrătv 
nesci de voia lui, să se pocăiască 8 ar iară 
fără de voia lu! va mănca 4 ay, şi metanii cum am zis mal nainte, . 
„Călugărul în postul măre cu lăcomia lui va „Sparge şi va mănca ptsce, -fără de în prazd- nicul blagovâşteniilor, şi la uk'kTonscie, acela să nu se priceştuiască la pasci, ce şalte 2 

s&ptămăni să se postescă, metanil în zi şi în nâpte.căte 150; iară pentru o slăbiciune a tru- pului Gre carea, şi va zăcea abia vită, ca pen. tru acesta de va vrea să mănănce în postul mare, să mănănce sămbăta şi dumineca, ce anal nainte de acâsta să spue arhiereului, şi 

ele păgă- 

a an și după d at, să se cu- 

l 
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părinţilor celor sufletesci, de'1 vor prosti pre 
dinsul el să mănânce, iară aşa şi milarcurea . 
şi vinerea preste tot anul să se ferâscă, că 
ain luat de la sfinţii apostoli. fără de în: praz- 
nice domnesci, ce, se vor tămpla miercuri Și 
vineri, acela nu iaste post; decl calugărilor 
nu le iaste zis să aibă post 'numal miercuri 
şi vineri, ce şi întru tâte zilele vieţii nstre, 
postului și țineril ne-am făgăduit pentru înpă&- 
răția ceriului, iară Omenilor celor mirâni li 
S'aii scris ge vinerea şi iniercurea să cerce, 
sai într'alte posturi, ori ce creștin ce nu! 
trebuiasce pocaanie. : : : 

- Călugărul sati preotul ce va priimi daruri 
de ia furi sau de la tălhari sai de la răpitori 
sau va bea şi va mănca cu dinșii, să se l&- 

! pede și să se desparţă; iară de nu se va lăsa 
de acesta acela, cu dinșil să se judece. 

Cine va sparge miercurea sai vinerea, și 
nu „se va. posti, dinşii anathema, deci miercu- 
vea s'aă tocmit post pentru prinsârea lui Hs.. 
cănd s'aă dat în măinile ucigaşiler pentru noi; 
iară vinerea pentru răstignirea lul, derept a-" 
c6la fără de praznic sensu am luat să nu se 
răsipâscă ; iară lunea tocmiră post sfinţi pă-- 
rinit călugărilor pentru pocaania. 

- În postul psitanerao Re, şi al-cru Petru să 
nu mănănce câlugării pesce numa! sămbăta 
şi dumineca ; iară mirenii marţi jol sămbătă 
duminecă. e - 

Călugărul ce va avea săblaznă cu măna, a- 
cela ca nesce slujbă duce seminţia lui dracu- 
lui, derept actia să nu so priceștuiască cu 
sfănta taină, nice dinidră , iară de se va pă- 
“răsi, să se pocăiască 2a1, saii 3, şi după acţia 
să se priceştuiască. . DE 

Călugărul ce va petrece în inănăstire şi. va 
vrea să dea unui sărac: mantia lui sau 'ca- 
milavcă sai rasă sau cămâșă saii călţunt, saă 
alt ceva. dental lui nare putere 'să dea fără 
de întrebarea şi fără de învățătura igumenu-. 
lui; pentru ce că greşesc unil ca. aceia, că şi 
suiletul şi trupul Pam dat pentru dumnezeii 
întru slujbă și supt pul&rea igumenului dară 
cum li se,cade să grăiască aceia, scâsta voră 
să fac sai câia, sai ciasta iaste a mea sau 
cie. Călugărul ce mârge la cărcimă şi să în- 
hută să- aibă pocaanie 3 luni, şi metanii | 
2 mie. , . „. 

Călugărul de va merge cu o muiare o milă 
de pămănt, să se pocăiască o s&ptămănă, şi 
metanil 100 în zi; unir ca aceia voia lor o 
spurcă şi inima lor. deci. de aciasta așa ce. 
voiii zice de ceia ce caută depururea la mueri, 
mal vărtos de ceia ce: mănăncă şi beau cu 
dinse, departe e acestă de călugăr, mal văr- 
tos de va fi călugărul preot amar, 

Călugărul de va face cântece mirenesci şi 
va juca, acesta iaste om al dracului, iară nu   a lui dumnezeii, să se pocăiască.3 al metanil 
o mie 61. ME , -
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„Călugărul de va avea copuz şil va bate, 
sai va mârge la mirâul şi va. şădea del. vor 
asculta pre dinsul de unele ca acestia, să se 
pocălască o: s&ptămănă, metanil 150 în zi. 
Călugărul ce va cumpăra, saii va lua. mită 

sau asupriclune, să se lăse de acesta, iară de 
nu să se desparţă de bis6recă. - | 

Călugărul de va fi în mănăstire, şi va a- 
duna avuţie întru ascuns de igumenul, să se 
dezparţă 1 an metanit 20U,.. 

Călugărul de-va muri, şi va avea galbeni, 
şi talere, şi nu va fi spus de acesta, duhovni- 
_cu-s&ă, saă igumnenului, de vor fi în mănă- 
stire, ce vor fi ascunși de cătră toţi, şi se vor 
afla după in6rtea lui, să! ia igumenul, sai 
un duhovuic bătrăn, și să'l arunce pre dinşil 
întru gr6pa lut şi să grăiască. argintul t&ui cu 

_tine să fie de perire : şi toţi căţi se.tem de 
duimnezeă să nu ia nemica de la dinsul,că 
foc netrecutu'ş iai lor, şi așa să'l arunce în 
gr6pă, şi nemica să nu cănte spre dinsul, și 
"iară igumenul, sai acel stareţ bătrăn să! a- 
dune pre dinşii, şi aşa de va fi fost în. mănă- 

„stire, să facă igumenul cu toţi frații post 40 
de zile, şi pocaanie de fratele, şi așa să.râge 
dumnezeu de dinsul, şi să facă-căte 12-meta- 
nil în zi; cănd se vor umplea 40 de zile, a 
tunce să'! facă t6tă pomenirea lul, cum şi al- 
tor fraţi ce se prâstăvesc, şi să chiame săracil 
şi mişeil, şi să le înparță igumenul acea străn- 
+*6re acelui frate, iară în mănăstire să nu ia 
de într'acâia nice cătă ară fi un ban. 

Călugărul fiind în rmănăstire, şi fără de o 
nevoe nare, de va rămănea de leturghie, să 
facă 70 de metanil, iară de va rămănea de 
pavecernie 150 metanii. . | ! 

Cine va r&mănea de leturghie 
tanii | 
Călugărul de va 

200 de me- 

şedea înaintea fraților să'şI 
l&pede putorea lul:sai apa lul sau'ş va a- 
puca a măna trupul lui, ce se zice mădulariul 
cel-de ruşine, să se pocăiască o zi ca, un fără 
de rănd şi să nu mănăce într'acea zi. 

Învățătura sfântului marelui Vasilie de că- 
- Du Dugără, , 

O călugăre, cănd şezi pentru tr&ba trupu- 
luy t&ă,.nu'ţi goli genunchele, nice te atinge 
de trupul t&ă, nice să te îndemne găndul tăi 
să'ţi vezi ceva de în mădularele trupului tâi. 
ce haina ta cămâșa o rădică să facă trâba ta, 
nice să şezi spre unile ca acela la treba ta, 
nice răspunde nice unuia nice un cuvănt; că 
i6te unile ca acâstia nesocotințe şi fără de 
rănd sunt drăcesel, ce taci şi.caută jos sai 
întru chelia ta. să nu cugeţi cănd va, ca unul 

de în cel spurcaţi, că cela ce cugetă aşa nu 
iaste creştin, dară cu cătă mal vărtos călu- 
g&ril, nice să merg! cănd va la praznice mi- 
renesci, nice să te afli cănd'va:cu dinşil la 
masă, or! în ce chip, ca să nu'ş bage dracul 
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sămănţa luf, la iuima ta, nice să cauţi cu o- 
chit tăi îucâce şi încolea, când umbli întru 
calea ta ce tot caută de pururia. cu ochil tă! 
jos la pămăut; iară cu mintea sus cătră 
dumnezeii şi cu sufletul; „iară cătră dinsul 
neprestanno te râgă de greşalele tale, şi de 
fraţii t8I cei de aprope, şi derept cela ce nu te 
iubesc şi pentru cela ce te iubesc, şi'pănă ce - 
"poti cu măna ta lucrâză, şi nu lua de la ni- 
minia milostenie nice c&re; d6ră cum va iaste 
nedestoinic şi mărăcinil.lui vor -cresce, şi. te 
veri prinde spre rădăcina altor mărăcini şi te 
veri afla întru amar la ciasul morţii, ce lu- 
cr&ză cu mănile lucrisor întru măsură, numal. 
cătu'ți veri hrăni trupul (&ă; iară altora nu 
strănge; iară nepărasit cu rugăciunea zioa .- 
şi nâptea, şi în tot ciasul ca să iasă dentru 
gura ta și deutru mintea ta, căte-a'. făgăduit 
lul dumnezeă să te faci înger; iară caută, 
d6ră cum va cu negrija ta mai mare drac veri 
fi; iară ţi se cade să fii blănd, tăcut, nepo- . 
menitoriă 'de răotăţi, râbdătoriă întru tot, 
nemănios cu sfet bun, plecat, înțelepție în- 
tregă, iubitoriă la dumnezeă, iubitoriă la 
striin!, nefolosul trupului t&ă. saă sufletesc 
a cerca, ce mal vărtos de aprope lor tăi şi 
vecinilor t&i al răpoosa, să nu umbli de pu- 
ruria denti'un loc într'alt loc, ce cârcă şi află 
o soţie bună ce'-se-.teme de dumnezeii şii 
slujasce lui zioa şi noptea, şi aşa te împreuvsă 
cu dinsul, şi răbdă pănă la zioa morţii tale, 
şi slujasce cu dinsul domnului dumnezeului 
tăă, iară de cei răi şi fără de folos şi nu .se 
tăin de dumnezeă de pururla.te feresce, ca să 
nu depriînzi şi tu de acela, că mat amar "ţi 
va fi. ce de pururia câle-de sus ţi se cade a 
cerca, şi de sus a gănăi, şi să fil ascultători 
şi înpăcătoriiă, şi întreg, și tote cuvintel- le 
grăiasce cu smerenie, şi tot lucrul ce veri face; 
de veri petrece așa şi. te veri nevoi moșşten 
veni fi înmpărăţei ceriului şi fiului lui dum- 
nezeiă te veri chema. “ N 

Ore cine va fi scopit saă famăn şi va curvi, 
să se pocăiască 1 an, metanii, 36 ; că cu un 
trup vescejit aă curvit, şi au greşit; iară de . 
va fi popă să se scoţă. ! 

(143) Ore ce om de voia iul se va arunca pre 
sine dentr'un ţermure jos, şi va muri sai în- 
tru o apă, sai dentru o piatră saii se va jun- 
ghea însuş, saă în ce chip de morte, sai cu o . 
fune se va spănzura; unii ca acela să nu se 
îngrâpe ca creştinii, nice să'l cănte, ce să'l 
l&pede pre dinsul ca prea un spurcat; iară de 

„va fi făcut pentru dumnezcă, să nu se cruţe, 
!că ncsce bunătăţI ca acâlla și mârte, n'aă în- 
văţat dumnezeă pre niminia; iară del va fi 
făcut. lui alt cinevu acesta, pre acela săl 
cănte şi să'l îngrâpe, şi pamente să”! facă ca 
și tot creștinului; iară c-la ce'l va ucide, să 
ia învățătura celuia- ce ucide de bună voe, 
cum am zis şi de începutul cărţi!. 

| 
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Cine va fi ucis la tălhărie, saii la furtișag, 
aşijderea şi acesta să nu se îngrâpe nice să 
se cănte, nice să i se facă lul pamente ca şi 
unul den pogăni. : a ' 
"O părinte duhovnice socotâ:ce. și bine ispi- 

tâsce de păcate, cum carele are 'nevoință să 
se pocăiască, şi cine are nevoinţă dea 2 părți 
ce învaţă scriptura pravilei; iară a trea. parte 
o lasă pre tine. iară cel slabi. şi :cea ce n'aă 
osrădie, dă-le jumătate de învățăturile :lor; 
iară jumătate pre tine; şi ţi se cade:zioa şi 
nâptea pre dumnezeă să le pul şi să i te rogt 
lui de cela ce se ispovedese-ţie; iară ți se 
cade de dinşit, 12 metanil să faci zioa şi n6p-, 
tea, la noasusymuu 3 la pavecerniță 3, dămi- 
nața. Î la cias. 3 ca 'dezmintâla dracului. şi 
tu să fie slobod. şi pre acela den legătura dra- 
culul să'l slobozesct ; iară de esci nedastornie 
să te rogi aşa mal vărătos încă de tine; acela 
să nu se ispitâscă spre calea duhovniciel, nice 
“să se grăiască ca să nu'ţ fie ţie mat amar, 

(144.Orecineva da o cetatealtul înpărat. sai 
a boiari, şi va face nedereptate şi smintâlă, 
şi războiu spre creştini întrn acela cetate u- 
ni ca acela mau a dobăndi de-la dumnezeii 
milă în veci ; iară de se va tunde acela forte 
să se pocăiască, întru I6te zilele vieţi! lut, și 

“la morte să se priceştuiască. * : 
(115) Să nsscine vatura nunta sau întru 

ascuns saii cu sila unil ca acela să nu calce la 
preoţie; iară de se va călugări,acela să facă în- 
tru călugărie 3 al, şi după acâra de va fi curat 
den tinereţe şi ogodnic. acela să fie cena, 

Ore ce voinie'ce' va umbla pre : calea 
voiniciei, şi pre în războe va fi. umblat acela 
să nu fie preot nice să se cercea'0 cerca să 
ară fi și curat de spurcăciune.: . - 

" (146) Ore cine va fi boiari sai înpărat, 'și 
"va vrea să căzntscă răi, şi se va lăsa r&ă de 
creştini şi răul de pururea "1 va goni şi goai- 
tOrit-gle Omen de furi şi de tălhari şi de ră- 
pitori ucide-va măini-va tăia, şi va orbi, u- 
“nul ca acela învaţă!] sfăntul săbor să se po- 
căiască 6 al, în tre! aY să nu se priceştuiască, 
şi în al Ban să se priceştuiască la 'pascile 
mari; iară pocaanie dentru 6 arsă o umple 
cu post şi cu metanii, cum s'a spus' de înce- 

“putul cărții. - a 
Ore cine va face ucidere de bună voia lul, 

învățat-ari sfințit apostoli, să se pocăiască 20 
de ai; iară sfântul săbor şi marele Vasilie 
“învățat-au pentru neputinţa Gmenilor 12 ax 
sai 10; iară prea ogodnicul părintele nostru 
lOn aaaresyeri 10, sati 3 sari 6, împrotiva pu- 
i6ri?, și după nevoinţa fieş cărul 
tru slăbiciunea omenescă: . 

(149) Pocaania cea adeverită iaste, numa! 
păine şi apă, şi metanil căte s'a scris mal 
nainte, şi șaltele ; iară sămbăta şi dumineca 
fiertură cu unt; iară pesce şi brănză şi carne 
nice întrun chip, iară sămbăla şi duinineca 

“+ a%; în 2 at 

ai ales pen-!-   
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marele părintele 'nostru 'Yasilie pentru puţi- 
nea măngăia-e scris'ati cum şi la curvari "şi 
la curve. * a 
- Ore ce călugărva vrea să mănănce hrănză 

și oao marția şi joia. sămbăta și dumineca, 
zis iaste să mănănce, “iară cine nu va vrea 
pentru postul, tară acela să mănănce nuinay 
sămbăta, și dumineca, iară de nu va yrea nice 
odată pentru dumnezeii să nu mănănce; iară 
acela numai să guste pentru ' ereticil. și pen- 
tru tocmâla sfinţilor părinți, întru s&pt&măna 
brănzii; s&ptămăna arțiburilor, şi în s&ptă- 
măna. rosalilor de va vrea și în s&pt&măna 
lui poztancrao Y'B și la pascile mari; iară să 
nescine să va delunga în pustie departe pen- 
tru dimnezei și va petrâce întru tâte zilele 
vieţii lui cu post şi cu ținere; unul ca acela 
legea nu-cârcă, pentru ce că's mat pre desu-, 
pra de lâge. -. - . i 
"* Preotului:miren , iaste'r 'zis să mănănce carne de pururea, fără numa! mercurea Şi vi- nerea; iară unil dentraceștea de nu vor vrea 
“să mănănce pentru dumnezei, ce mal vărtos 
se vor posti; aceluza săY fie în voe; că așa şi 
preotulul i se cade să fie a lur dumnezei, de. pururea să se trezvtscă cu postul și cu ținâre şi cu priveghere, şi cu rugăciune; ajunge"! să fie înaintea lui dumnezeă de sine și de 6menl. 
- De la tocmela Sfăntului "Săbor, ce e întru 

cigghirea saă adunat sfinţii părinți, - 
Ore cine va fi îndemnat de limbă păgănă, să între cu dinșil şi să slujască bozilor. şi să mănănce den slujbele idolilor, să se pocăiască 

să stea la locul cel de chemare, şi în 2a1 să stea cu credincioșii, şi aşa să umple t6tă vremea a 4al. cu post şi cu po- căință bună, şi aşa va lua IIpoapeuts de la dum- nezeii, şi aşa să se precestuiască, 
Iară de se va înșăla cine-va de nesce Omeni pentru o plată Gre-carea sai pentru o avere, saă pentru nesce înbrăcăminte, și va întra vro odată în praznic păgănesc de va mănca cu dinşii, şi vor vrea mal vărtos să'şi umple păntecele lor de măncare multă, unul ca acela învaţă sfănta biserecă 2 ar cu pocaanil. 

  

Stepenele rudelor, și ale nuntei cu lege şi de 
» „ceia ce se însdră fără de lee, şi de multe chi- 
puri de rudehii de sănge și de trup, și unde 
se cade să se facă nuntă, și unde nu se cude, 

«şi care să se aducă de față, și care să nu se 
aducă, și care opresce legea, şi care nu oprt- 
sce, și care de dinșii ia legea ” 
(131) Tret hotară sunt de oprirea nuntel u- 

nul ce e de la sfăntul şi măntuitorul botezul; 
iară altulcce de la legătura nuntel, ce se zice 
cuscril.şi cuscrele; iară a după înpreunare 
în multe chipuri şi mulie asâmenea ce de 
dinse se cade creștinului forte pre am&runtul
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“a se cerea şi a se întreba şi aşa bărbatul să 
fie de 15 af; iară muiarea de 12 al, cu voia şi 
cu vrârea şi cu blagoslovenia părinților să se 

d R 

ia cu blagoslovenia, preoților. -. 
“ Tară la scire 'să'ţi fie cum 'opresce lEgea, 
sfânta botejune, oprâsce numai naşul de la 

fata lui cea botezată, şi fiul lul o oprâsce de 

dinsa, şi de la muma f&tei cei botezate i o- 

presce pre dinşil, aşijderea: şi alți feciori al 

lor ce vor nasce i oprâsce, ce se zice feciorii 

naşulurşi aceil inuiari ce i-ai botezat fecerii; 
iară alte rudenil mari şi mici. şi aprope şi de 
departe nu'% opresce pre dinşil de nuntă. - 
Iară câle rudeni! trupescl să se ispitescă bine 

şi pre amăruntul să se înderepteze, că rudenia 

iaste numele părinţilor 'şi al moşilor; iară 
să împarte de începe de sus, şi în spița de în 
jos ce e în' partea dea dirâpta şi dea stănga 

lor şi rudeniă de deparie, şi n&muri spiţi! cei! 

de sus sunt acâstea, tatăl şi mumă, moşul şi 

moşa, iară spițele nepoțiel, feciorul şi fata, 
nepotul şi nepâta, iară ce iaste de partea lor 
cea direptă şi de stănga lor sunt fratele și 
sora şi uuchiul, și Ilea nepotul şi nepota; deci 
unchiul “cu nepoţii. cu feciorii de frate sunt 

stepena cea dintăiă. iară cel de aprope ce'și 
sunt și înşi'şI frați, sunt adoa stepenă, iară 
nepoţii de frate suntu'şi a + stepenă, iară al 
dol veri sunt a 6 stepenă, iară ar trel veri sun- 
tur a 5 stepenă, şi aceştea toţi întru tote 
stepenele, nice într'un chip amestecăciune 
nunte nu sunt; iară feciorii al treilor veri nu 
se opresc nuntel. pentru ce că pănă a şeptea 
sămănţă iase ruda iară a 5 iaste dezlegată. 

“ Aşijderea şi cuscril bine să se întrebe, ca 
nu cumva fără de socotința amestecăciunet 

să fie “fără de l&ge, şi să ajungă mănia lu! 

dumnezeu spre unil ca aceia, mal vărtos pre 

episcopi şi spre părinţi! duhovnici, ce riu'l vor 
îndirepta pre dinşil de acesta. 

„. ară săți fie la scire, că fratele miei cel de 
nascere și frâtele mueril mâle, şi tată-mieă şi 
muma, şi tatăl mueril mele şi muma, sunt 

cuseril man, aşijdirea, şi al dol veri săn- 

tu'ş. a treia cuscrie. şi cuscril cei maul că- 

tre cuscria cea, de'ntăii să nu se amestece 

nice către a! dol ăntăiă; iară către a treia cus- 

crie, cuscria cea .dentăiii să se amestece 

* ne-oprit; iară soru-mea cu fratele mueri! mele 

nici întrun chip, nice feciorul frățini-mieă saă 

fata, către însurarla nepoților să nu să amâ- 

stece. nice către mastehămea cănd va să cu- 

pete. nice către fâtete ei ce le are cu alt 

bărbat,nice fiiu inieă către soru-mea, nice fata 

mea către fratele-mici, nice iară să cutâze 

nice cu mintea a cugeta către fata mueril mele 

ce o am de la alt bârbat, că'm iaste fată, nice 

fiiu-mieă să cugete de dinsa ceva, deci acestă 

rudenie (Gtă iaste oprită nice întw'un chip să 

nu se amestece nuntet, iară' nepoţii miel cel 

de?ntăiă, cel inari cu nepoţiI. muerii mele fe- 
| 
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cioril frăţini-s&ă să nu se amâstece,nice al do!, 
iară nepoţii miei cel de'ntăii să se amestece 
cu al tre! nepoţii rnuierit. inâle neopriti, aşij- 
derea şi “a! trei'mi nepoți, cu ar treil mnerir 
mâle, iară nepoţii muieri'm! cu al frăținimieă. 
saă feciori! surori'ml să nu se amestece, iară 
ai do! nepoți! mueril mâle, cu feciori! al dol- 
lornni veri neoprit să se amâstece; iară feciori! 
ai doilor veri, să nu se atingă, aşa se cade a 
se întrebario, şi să se cârce la arătare, şi de 
alte rude ce sunt într'acest chip şi aşa nuntet 
să se înpreune şi să o facă fără de t3tă in- 
doire cum se cade creştinilor celor adeveriţi. 

Ore ce preot va cănta leturghie,. și nu se 
va priceștui cu sfănta taină, că se va socoti 
fiind nedostotnic, prepuneş-va ceva, .de un . 
lucru Gre-carele, cum va sci însuși acela, unil 
ca acela să se scâță den preoție în 3 al, că de. 
se va sci pre sine nedostoinic de sfănta pri- 
ceştenie ; dară cum să'ş bată joc de sfăntul 
trup şi de cinstitulul sănge al domnului nostru 
Is. lis. să între să slujescă întru zi fiind nc- 
dostolnic. 

De prazdnici și de post, -și de plecarea genu- 
chelor şi de opriri, și de înrățăturile ces 

"de la dumnezeiria și închinătoriul- duhului, 
"ce ni-aii tocmit părinții, că grei ne iaste 
nduo a ui griji de unile ca acestia că se și 
Vlistemă și se despart Ereticii, ce se tocmese 
cu dumnezeiasca tocmală, fără de acestia ce 
se grăiese dumnezelasce ce nu le grijesc și 
ce tocmâlă ai praznecele şi posturile! şi 

* plecare genuchelor, şi pentru ce căutam că- 
tră sore. și ne închinăm: den veţăturile * 
sfinților apostoli. - : i 
Eă. Petr şi Pavel, învăţăm pre Gmeni. 5 

zile să lucreze, iară sămbătă şi duininecă, să 
'se îndelâtniclască pentru hiserică. pentru în- 
vățătura creștinătății. Că sămbătă a echip 
facerea lumii, iară dumineca înviarea, iară 
dumineca cea mare, şi câia ce după însa să o 
praznuiască robii, că una iaste de chinuire 
alta de învitare şi după trebuinţa învățăturii, 
cine iaste cela ce ati chinuită și ali invinsi. 
Și pasnteenie să se prăzdnuiască. pentru svr&- 
şitul socotinţei ce e întru Hs. Și rosaliile să 
se prăzânuiască pentru venirea duhului sfănt, 
de s'aii dăruit celora ce aii crezut întru Ils. 
Prazdnicul născutului să se prăzdnuiască, 
pentru că întru dinsul ami asceptat darul ce 
s'aii dat Omenilor, şi-s'ai născut cuvăntul lui 
dumnezeă dintru Maria fată pentru spăsenia 
lumil. Prazdnicul aro tapâeninn să se prăzd- 
nuiască,pentru ce cătră dinsul fu arătată dum- 
nezeirea lu! Hs. de"! mărturizi lul părintele în- 
tru botez şi inănsăitoriul întru vedere ca de 
porumb, de'l spuse celora ce sta înainte de'l 
mărturisi. Zilele apostolilor să le prăznuiţi că 
v& fură voao învățători pentru Îls.şi se dăruiră 
duhulul sfăntă. Zioa. lui Stefan mucenicul cel 
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d'entăiă să o prăzuuiţi, şi altor sfinţi mucenici 
ce cinstiră pre Hs. ma! nainte mai vărtoş de 
vilața. lor. Rugăciune face'ţi pentru diminâța, 
și pentru al 3 cias, şi al 6 cias, şi al Y cias, 

_şi pentru sera, şi cănd căntă cocoşii; deci 
* pentru deminâţa, că ne lumină dumnezei de 
trecu nâptea şi aduse ziua; iară pentru al 
treile cias, că at luat dumnezeă osăndire de. 
la Pilat. Iară pentru 6. că întru șase. ciasuri 
fu răstignit 9, că toţi cela ce. se nevoiră de 
răstigniră pre despuitoriul, se cutremura. în- 
drăsnirea lor cea rea şi 'spureată a ovreilor, 
şi nu răbda dosada lui dumnezeii. Sara bine 
să mulţămiţi că ne-ai dat noao r&paosul din- 
tru osteninţa zilei întru nâpte ; iară la cănta- 
rea cocoşilor. pentru bună mărturia ciasulul 

"de venirea zilei, spre lucrurile a lucra întru 
lumină. | 

De învățăturile sfinţilor apostoli. 

Zilele de praznicele lui dumnezeii le soco- 
tiți. deci ăntăiă a născutului, iară cu dinsu şi 

„alluminării, dâci ia şi postul de 40 zile, că 
ave de aduce aminte de petrecerea lu! dum- 
nezeii şi de punerea legii, ca să se facă acest 
post ina! nainte de pasci, deci să se începă de 
luni ; iară să'l umplein vineri, pentru ce că 
cela ce se smeresc, încep sfintele pasci den 
săptămănă, de se postesc, şi de perirea ovrti: 
lor, că aşa ne-ai învăţat pre noi dumnezeii 
să ne postim într'acâste 6 zile, pentru călca- 
xea de lâge a ovrtilor, învaţă-ne să plăngem 
de perirea lor, că însu'şi lăcrămă de dinşil, 
iară pănă în Zioa de pasci să vă postiţi. să 
începeţi de luni tocma pănă sămbătă a 6 zi, 
nurnal păine să luaţi şi varză şi apă ; că sunt 
zile de 'lăngere, iară nu de praznic, iară în- 
tracestă sămbătă să vă postiţi, nu că se cade 
sămbăta a se posti, că iaste de r&paosul fa- 
ceril lumil. ce într'acel praznic uciseră făcă- 
toriul, ca să: se umple că'ş puseră semnele 
lor pre mijlocul prazdnecului tăă şi nu înțe- 
l6seră, deci vineri şi sămbătă să vă postiţi 
-deplin să'va fi putinţă, şi nemica să nu gus- 
taţi pănă n6ptea la cocoşi, iară cine va slăbi 
întracâste 2 zile să se împreuns de preună, 
să se ferescă încat vineil. "Că grăiasce dum- 
nezeii de dinsa, cănd se va lua de la dinşii 
:ginerele atunce se vor.posti într'acelea zile, |. 
că întracestea zile fu luat de la noi de călcă- 
toril de lege ovreil, şi fu restignit pre cruce, 
„derept-acela vă învăţăm să postiţi acâstla, 
cum am postit şi nol, iară într'altele ce's mal 
nainte de vineri sara, fileş carele să mănănce 
cumu't e putinţa, de luni pănă la cocoș, de 
la cela ce se smeresc; iară strălucind una 
-den sămbete, ce iaste dumineca, de sara pănă 

la miezul nopțil priveghere, legea şi prorocil, 
:Şi psalomii pănă la cocoș să se cetescă, şi să 
vă părăsiţi de plănsul vostru, să vă rugaţi lul 
-dumnezei, întOrce-te creştine, şi "1 ia loc de 
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pocăință, şi lasă necurăţiia, pentru că jude- 
țul altor limbi spălă'ş mănile şi zise, nevi- 
novat sunt de săngele acestul dirept voi sciți, 
iară lacovânil strigară, săngele lui spre noi 
și-spre feciorii noştri, şi nu avem alt. împă- 
rat, fără de împăratul; iară decă ai învins 
dumnezeiă, aduceţi-vă slujbele vâstre de din- 
sul ce ne-ai răspuns noao de ai grăit, faceți 
acesta de pomenire mie, şi altele, den go- 
nire vă veseliți şi prăznuiţi. că făgăduirea in- 
vieril nostre Is. Hs. s'aă sculat dea morţi, şi 
iată vă iartă voao lege în veci pănă la sfărșit, 
iară den dumineca de'ntăiă să numeri 40 de 
zile ; deciia să prăznuiţi praznecul nzsuic nin 
lui dumnezeă, şi după 10 zile să-vă fie voao 
prazdnic mare :rosaliile. ce într'&nsele în 3 
cias ne trimese dumnezeii darul duhului 
sfănt; iară după-ce veţi prăznui rosaliile - 
o săptămănă, după acâla vă postiţi, că se; 
cade şi de după veselia darului lui dumnezeii, 
se vă postiţi şi mar pre slab, că şi Moysi şi 
Ilie se postiră 40 de zile şi Daniil 3 săptămănl, 
dorul păinil! nai măncat, şi carne și vin 
n'a intrat în gura lui, iară după acest post, 
tOte miercuri şi vineri vă învăţăm să vă pos- 
tiţi, şi întru covărșirea postului vostru daţi 
mişeilor; deci în tote sămhbete, fără de una, și 
în tote dumineci, faceți. săbor şi vă veseliţi, 
că vinovat iaste păcatului cine se postâsce 
dumineca, fiind zioa de înviare, si de rosalil,- 
s'a de acmu în zioa lui dumnezeii, de praz: 
nică cela ce se va mă ni. că se cade a se 
veseli de dinsele, iară a nu plănge, iară pos- 
turile vostre să nu fie.cu fățarnicil. că se 
postesc lunia şi jol şi sămbălă, iară vol saii 
5 zile să vă postiţi, sai miercunt şi vineri. că 
miercuri, fu învățat judeţul spre dumnezei, 
iară vineri întru acea zi chinui, iară sămbăta 
şi dumineca le prăzdnuiţi, că una iaste de 
aduce aminte de facerea. lumil; iară alta de, 
înviare, iară una sămbăta să fie de voi ferită, 
cum se zice, că întru toţi ail iaste de îngru-" 
pare lui dumnezeii; ceia a se posti nu se cu- 
vine nice a se prăznui. 

Săvorul cel de în Gagyrt : în 18 și 19 săstare. 

Ore cul se va, părea de ia dinsul postire, de 
se va posti dumineca anathema să fie. 

re caril. se aşa fără de o nevoe trupescă 
trufaşasce-se şi tocmela postului întru săbor 
de preună dezltgi, iară cine are într'ăns cu- 
get întreg şi deplin anathema să fie. 

De petreceria lui €rm Nicolae, 

Deci marele Nicolae dentru sfinţi, şi 'cu 
multe minunile lul, şi iată se grăiasce întru. - 
viaţa lui, încă fiind tinerel, numa! dentru ţăţa 
cea direptă sugia; iară miercuri şi vineri de în 
9 cias lua ţăţa, cu luminata pravilă, şi cu'um-   plerea prorocilor, cea mal de nainte fericitul 

! 
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se hrănia; ferice de nevătămată viaţă, den- 
tru tinerâţe petrâcere minunată, ce 'se spuse 
ma! nainte. Ia . - 

Marele Vasilie. - 
Sănt înger! în fie ce bisârecă de scriii pre 

cela ce se pocăesc, socotâsce-te ca nu cum-va 
pentru puţinea dulceţă a bucatelor te veri 

„ lipsi de scriptura îngerilor. iară vinovat pre 
sine şi fugariu-te va scrie şi te veri tocmi 
purtătorii lui. a 

cu Petr de la Alexandrie, la 210 
cap prarilii. 

„.» Nu ne mustre noao nimenea socotind mier- 
curea, ce întvănse ne postim no! după toc- 
mâlă cum ne fu zis cu blagoslovenii; deci 

„miercurea fu pentru sfătuirea de ovrel şi de 
prins6rea lu! dumnezei, iară vinerea, pentru 
ce ai chinuit. El într'acea zi pentru no!; că 
dumineca o avem zi de bucurie pentru ce ai 
învins într'ănsa, iară întrănsa nice a face 

«+ metani! n'am luat, aa 

. Sfăntul Ignatie. 

Ore cine se ţine în curăție şi să postesce, 
ca să nu se înalțe ca să nu'ș piarză plata lui, 
praznecele nu le ruşinareţ, postul cel mare 
nu'l ocărăre'ţi, că are chipul petrâcerii lui Hs. 
cu sfintele chinuri den săptămănă, nu treceţi 
miercurea şi vinerea, ce vă postiţi, săracilorle 
daţi den destul; iară ce e sămbătă sati dumi- 
neca a se posti fără de o sămbătă nuinal, a- 
cesta e ucigaşlui Hs.  . 

" Grăla can Apolos că fraţilor celora ce li 
se cade să vie să se închine că nu acelora ce 
luf dumnezei să i te închine. vezi pre fratele 
tă, vezi pre dumnezeul tăă, şi iată zice că 
am luat de la Avraam; şi cănd se cade fraţii 
a! îndemna la r&paos; de la Lot am învăţat 
cum îndemna!pre ăngery; postul den săbor nu 

““iaste putinţă a'l sparge fără de nevoe; că mier- 
curi fu Hs. prins iară vinere se r&stigni. deck 
cine va dezlega, acâstea, acesta prinde pre Hs. 
şi”l r&stignesce; ce de va veni către noi un 
frate şi'1 va trebui r&paos fiind post să! pul 
lu masă. iară de nu va vrea să nu'l nevoesci, 

_că avem tocintla toţi de preună. 

_Dă& petrecerea” lui cu. Pahomie, 

Șezănd sfăntul părintele nostru Pahomie 
în pesceră, i se arătă lul îngerul lui dumne- 
zei şi zise, Pahomie iată celia ce toemesci tu 

de tinereţi.îndeşert şezi într'acâstă pesceră eşi 
și vino şi adună toţi tineri călugău si te săluş- 
luyasce cu dinşil,- şi după chip ce'ţi vol da ţie 
aşa”! legiuiasce pre dinşii și dede lu! o scăn- 
duria de arame, ce într'ănse fu scris aşa, iartă 
fieș carele împrotiva puterii să mănănce şi 
să bea. şi cela ce va mănca împrotiva putăril 
lui așijderea”! făgăduiasce să'şi lucreze, nico! 
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opri a se posti, nice iară a mănca, deci cine e 
puternic pre lucrul măncaril făgăduiasce mal 
puternic să fie a lucraria, iară cine se va po- 
sti may pre slab, şi întru rugăciune să rabde, 
pre un lucru ca acesta vă adunaţi, să fie fieş 
carele cu de ceie înainte să se .împreune la 
bucate; unii în al 6 cias, alţi! în al 7, alţii în 
al 8, alţii în al 9; iară alţi sara noptia dece” 
unil şi prest o zi, .iară alţi! şi preste doao, 
fieş carele cumuwş va după. legiuiria îngeru- 
luă; iară de în cel chemaţi toemitori să fie, ca 
să facă tocmire 'loculul întru tâte sămbete 
odată, şi dumineca de doao 'orl, şi cel de loc 
ce se zice de doao orf- post: miercurea şi vi- 
nerea. | - - . ”- 

Dec! într'una de zile un trup mort al ore 
căruiă fu scos la cale, şi'i întimpină marele. 
Pahomie, şi văzu 2 înger! mergănd pre urina 
patului mortului, și să rugă lui dumnezeă să'Y 
descopere lui ce fu şi veniră acel'2 îngeri că- 
tre dinsul şi zise către dinşi! derept ce fiind 
voi îngeri şi mârgeţi pe urma unui mort, şi”! 
grăiră lul, unul den nol iaste miercuri, iară 
altul vineri, iară pentru ce mergem pre urma. 
lui, că tocmi întru aceste zile post pănă la: 
mortea lui, derept acâa și nor! lăudăm cela 
ce se nevoiasce întru dumnezeă. 

Zocmire de creștinătatea cea mare și sfăuta., 
și de zilaţă jăcătore și înti”o five şi neîn- 
părțita troiță și de socotinţa dum nezeescului 

„trup, și de sfintele şi cinstitele îcone, și de 
ciustita cruce, și de închinavrea cinstitelor 
și sfintelor moștie, și de sfinţii de al 7 sălo» 
dentru tote lumea, și de tută tocmela bi- 
sfricii, ce se cade tătă a o ținea şi a'o măr- 
turisi, toema pănă la vremea ciasului ce- 
lui de apoi. 

Crez întru unul dumnezeii” părintele a tot 
ţiitoriul, făcătoriul ceriului şi al pămăntului, 
tuturor văzutelor și nevăzutelor: Și. într'u- 
nul domn Is. Hs. fiiul lui dumnezeii, unul 
născut ce e de la părintele născut mal nainte - 
de toți vecii, lumină den lumină dumnezeă 
adeverit de la dumnezeii adevăr. născut 
iară nu făcut. într'o o fire a părintelui, ce 
cu dinsul fură tOte pentru no! 6menil. şi pen- 
tru spăsenia n6stră pogoră din ceriă. și se 
întrupoșă de la duhul sfănt, şi de la -fată 
Maria se înpeliță, şi se răstigni pentru no! 
în zilele lui Pilat den Pont, și chinui și | 
îngropat, şi învise a trâla zi după scriptură, 

Și se sui spre ceriii și şade de dirâpta tată- 
lui. Și iară va veni întru mărire să judece 
viil şi morţii.” ce împărăţila n'are sfrășită 
Și întru duhul sfănt adeverit ce e.de viaţă 
făcătoriă ce iase de la părintele, ce cu părin- 
tele şi cu fiul "i ne închinăm şi'l mărim, pre 
cela ce Lai grăit prorocii ; într'o sfăntă a să. |       borului și apostolâscă biserică, mărturisesc



1 

126, 

un botez de ertare păcatelor, asceptăm în- 
vilare morţilor, şi viața ce va să fie în vâcl, 
amin. : - Ai 

Jară cum se zice crez cum al zice că. me 
hotezaiu întru numele tatălui și al firului şi al 
duhului sfănt întru o dumnezeire şi într'o îm- 
părăție şi într'o începere și într'o tărie, şi în 
trei tocmâle ce se zice fețe, celale şi: chipuri 
se chemă şi tocmâle, că una e tocmâla şi 
alta e firea, firea să châmă ce e depreună şi 

trei fețe, că una iaste firea şi sunt trei fâțe, 
iară tocmâlele 'se chiamă o fire cu chipul 
tocmâlelor, că unul e tatăl şi unul e filul şi 
unul e duhul sfănt ce taie tocmelele, iară nu 
iaste altă fire ce acelaş flre şi. acâlaş vrâre, 
că depreună e tatăl şi fiiul şi: sfântul duh. 
Deci părintele e nenăscut, iară fiul e şi na- 
scere de la părintele ca dentru sore lumină 
şi dentru, minte cuvănt, iară duhul. sfănt e 
eşire de la părintele, că firea. părintelui e ne- 
născută ce.se chiamă tatăl, iară firea fiului 
ce e de se chiamă fiiul, şi fu născut de la pă- 
rintele, iară firea duhului ce se chiamă du- 
hul sfănt şi iase de la părintele, iară tâte 
firile ce se zice fce o tocmelă .e şi o fire, o 
vrere, o facere, o bunătate, o putâre, un sfât; 
derept acela un dumnezeu mărturisesci iară 
nu trei, că nu sunt despărțiți unul - dentralt 
ca Ginenil, nice în multe chipuri de -năravuri, 
ce d'enpreună tatăl şi fiul şi duhul sfănţ; şi 
unul dentru altul nevărsaţi si neamestecaţi 
în cap, fieşcarele i-se socotesce faţa. lui, unul 
întru moştenie altul întru feciorie, iară altul 
întru eşire; iară de'mi va grăi nescine ce iaste 
tatăl, zice-voiă lui ce iaste fiiul şi duhul sfănt, 
ce petrece tatăl; iară demi va grăi ce iaste 

„fiiul, zice-voiă lui, iaste cum am zis, tatăl şi 
duhul sfânt, ce petrece fiiul, aşijderea şi du- 
hul sfânt, că iată iaste ce e tatăl şi fiiul,- ce 
petrece duhul sfănt, că tocmâlă neclătită iaste, 
cum zice Grigorii bogoslov, cum Yetrâce toc- 
mâla, clătită şi mutată; dec! iaste dumnezeire, 
de se cade a zice prescurt, neînpărţit. întru 
aceste împărțiri, una o fire, iară alta o faţă, 
cum ară fi trei firi d'enpreună intwun sdre, o 
lumină amesticată, cănd se vâde întru dum- 
nezeire o fire, şi răndul şi unil începături, o 
închinăciune'mi iaste sai o buiguire, iară 
cătră tocmele şi fețe 3 sunt închinate; deci 
acâstia umblă cuvăntul după marele Grigo- 
rie, cugetă sorele şi lumina şi zările, mintia 
cuvăntul şi sufletul, denceput apă şi izvor 
şi ră, însă după cum zicem credința să apuce 

„înainte, iară nu spunerea; cade-se a tot omul 
curat, şi luminat cu lucrurile lui dumnezeă. 
şi cu să aibă îndereptătoriă, duhul sfânt. ca 
lumina: să ia" lumină, ca se crâză întru nu- 
mele tatălui și al fiului şi al duhului sfănt, 
într'o dumnezeire şi într'o putere, întru trel 
tocmtle să se cunoscă şi să se închine, iară 
de mă va întreba cine-va de *ntrăpoşarea   
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dumnezeiască a domnului şi dumnezeul măn- . 
tuitoriul nostru Is. Hs. iară "! voiii respunde 
lui, însuş cuvăntul lui dumnezei nescris fără 
de trup, unul născut fiii de la părintele, ce 
e lumină de la lumină, râul vieţii și fără de 
mârte lumina mărirel. şi chipul feţeL lui, cu 
svstul părintelui -celul fără de începere, şi 
cu lucrarea duhului sfănt, dentru săngele, 
fecidrel sux sfăntă, şi de pururea fecioră Ma- 
rila fiind întru tocmâla lui, îngroşă pre sine 
trup viă şi cuvăatăreţ, şi acesta în vreme de 
9 lun! se întări, şi să născu om, purtăreț, ce 
se zice: dumnezeă şi om, într'o toemâlă doao 
firi purtă, neîmpărţit și neamestecat, şi în 2 
vreri şi în 2 faceri, de'npreună dumnezeirea şi 
omenia, că vru ca un dumnezeiă şi lucră ce cu. 
firea numai vrerii şi lucrării iară nu. păcatului, 
că fire omenâscă fără de păcat au luat, şi den ; 
tra eia'și împreunare voia. omenscă şi .lu- 
crăril se nevoi, cu vrer& înpreunării dumne- 
deirii, şi ce vrea voia dumnedeiască iată și 
trupesca, ce voia Grăesc şi facerea că firea 
ce vrea mănca, vrea de bea, vru de ămbla, 
şi acela lucra cum vrea; ce acestea făcea fi- 
rea dumnezeirel după slobozie, iară nu de ne- 
voe cum eii, ce se şi osteni, şi ce e de se rugă 
părinte trecimi păharul, că era vrerea firei, ce 
și după înviare, și de a direpta. părintelui şă- 
dere, 2 firi mărturisesc de Hs. de preună dum- 
nezeirea şi omenirea, măcară ce fu şi mal pre 
desupra de fire, că firea e a minţi şi a cuvin- 
tului şi a viului, că nu, nu e putinţă voei, că 
6re unde e firea, grăitâre, acolo e şi facerea şi. 
vrerea, iară firea 2 vrerii să înţelegi, iară nă- 
ravul unul, socotirea o tocmâsce, iară după. 
slobozia dumnezeirei, iară umblă şi oinenia : 
lucrâză amăndoao; iară de te va întreba ci- - 
neva ce ial, grăiasce lui iati tâtă tocmâla bis6- 
vicii cele scrise şi cele ne scrise le cuprinz şi 
mă& închin cinstitelor icâne ce e cu trup de 
om cuvăntul lut dumnezei, blagoslovitul 
dumnezeirel, şi fură nemutaţi pre ceia ce şi * 
unge cu credința, parem căl văz pre cela ce 
sau atătat cu trup, şi cu Gimenil aă petrecut și 
pentru vederea trupului măntuirea inea tocmi, 
închinu mă lemnului cinstitei cruci, pentru ce 
că fu legat trupul lui dumnezeă spre dinsul, 
și a tot chipulce e de vilaţă crucea. Slintelor . 
sase, şi cinstite şi dumnezescil case şi locu- 
lui, și luminatelor cărţi, pentru ce's făcute cu 

mănă bine vrură a petrâce pentru noi și ac€- 
lea dumnezeesci cuvinte, bine vru de se scri- 
seră cu mal multă iubire de 6menl inchinu-mă 
şi cinstesc icâna, preacuratel şi născătorel lui 
dumnezeii, şi tuturor cinstitelor icone a ogod- 
nicilor lui dumnezeii, pentru cătră o fire mă în- 
chin cu dragoste lul dumnezeă, cu ochi sufle- 
teser sbor către vederea chipului celui de'ntâiă, 
și nu întocmesc mintea tocma pănă la lucrul 
şarurilor; închinu-mă celora ce aii triinis ciu- 
ste chipului celui: dentăii, cinstesc şi sfinţii 
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moştele sfinților, că. de luminate şi de vinde- |rie. ca un slujitor, şi pre ceia .ce chitesc în- . 
care luară dar de la dumnezeă. așa. crez, aşa tracestaș chit6lă, cera ce împart unul domnul 
gândesc întru tote mă botezaiii, tote le sosiiă . nostru [s, Hs. fiiul lur dumnezeă, și domnul. 
şi toți eretici, şi cera ce sunt întru în nărav | nostru, şi cela ce'nu.o mărturisesc întru peleşi 
cu dinşii, şi de tâte împărechitorile lor, tug | şi după adevăr, sfănta şi slăvita şi de pururea . 
şi le blastem şi le urăsc, iară priimese şi mă | fecioră Marie dux ce se.zice rmuma.lul dum= 
închin şi cinstesc sfântul” deniru totă lumea | nezeă, ce doi fil.grăesc, deci unul ce e de.ia. 
al 7 săbor. 1 cel de în Nikela, 3183 sfinți pă- | tatăl cuvăntul, lui dumnnezeă, iară altul ce e 
rinți, 2 cel dentru în cetatea lui Constantin, | dela sfânta sux şi de pururea feci6ră Maria cu 
150 de sfinţi părinţi, 3 în Efes 200 de părinţi, | darul şi cu dragostea, şi cu împreunarea, ce e 
4 de Halkidon,. 650 de sfinți părinţi, 5 iară | cuvăntul lui dumnezeă, acela, să. fie dumne- 
într'acel chip în cetatea lui Constantin, 165 | zeii; şi ceia ce se l&pădă,. şi nu mărturisesc 
de sfinți părinţi, 6 aşijderea iară în cetatea | pre despuitoriul domnul nostru Is. Hs. -fiiul 
jul Constantin, 170 .de părinți sfinți, 7 în Ni- | lui dumnezeă şi domnul nostru, ce s'aă în-, 
lea 350, de părinți sfinți, iară primesc pre toţi 
alţii cu darul lui dumnezeii ce stai adunat 
de întărire creştinătăţi! pre alocurea sfinte 
săboră, ce pre dinsele şi bisâreca apostolilor 

„le-aă priimit, iară pre cela. se s'aă lepădat 16- 
pădă”!, și pre cela ce Tai blăstemat blastemu', 
aşa găndesc şi aşa crez, şi inărturisesc depu- 
rurea sfânta şi de viață fâcătore, și într'o fire 
troiță, pănă la mârtea mea cu darul lut Hs. 
amin. RE | 

Acssta fa tocmită de zisa creştinătăţii, 
dentru dumnezeescile scripturi; de Grigorie 
bogoslov, şi de învăţăturile sfinților apostoli, 
şi dentru săborul celor părinţi dumnezeescl, 
întru credință direptă a petrâce şi întru cre- 
știnătate, ce ne va umbla, întru acestă, slă- 
vită petrâcere. 

AL tocmelă de Ustinian ce ai 
E împerăția li 
„„Crez întrun dumnezeu tatăl a tot ţiitoriii, 
şi întru unul domnul Is. Hs. fiiul lui dumne- 
zei, şi întru duhul sfănt, unit firi întru tre! 
tocmele ne: închinăm, unii dumnezeii, unii 
puteri, troița întru o fire iară la zilele de apol 
mărturisim, domnul nostru 1s. Hs. unul năs- 
cut fiiul lui dumnezeii adevăr, dumnezeii ade- 
verit, ce mai nainte de vâc fără de al de la 

tocmit însuşi 

"tatăl: născut, de pururea într'o fire cu părin- 

A tele, ce dentru dinsul sănt tote, şi cu diusul 
tote pogor den ceriii și se întrupoşă de în du- 
hul sfânt şi'dentru sfănta slăvita născătârea 
lui dumnezeu şi de pururea feciră Maria se 
întrupă, r&stignire răbdă pentru not la Pilat 

trupoşat şi s'ai împelițat, şi s'au restignit, u- 
nul acela a fi dentru sfănta și într'o fire troiţa; 
că acesta unul iaste ce i ne închinăm şi'l mă- 
rim cu tatăl şi'cu duhul 'sfănt, iară blăste- 
măm şi pre.Evtihie minte vătămată ce şi pre 
cela ce ai înțelepţit cu dinsul şi pre cela ce 
înţelepțesc şi acmu, „către prividenil, aduc o= 
menia unuia născot fiiul'lul dumnezeă ş: toţi 
cela ce se l&pădă de sfănta fecioră. şi născă- 
tOrea, lui dumnezeii Maria, adeverită nascerea 
domnului și dumnezeului spăşitoriului nostru 
15. [ls, ce se zice măntuirea n6stră, și cine nu'l 
va mărturisi pre acela într'o fire a părintelui 
după dumnezeire, şi. într'o fire după omenie 
dumnezeire, într'acela!ş chip al Apolinarie su- 
flet putred, și pre cela: ce ai găndil întrun chip 
cu dinsul şi cine chitâsce aşa şi cine grăiasce 
fără de ininte domnul nostru. Is. Hs. fiiul lui 
dumnezeă şi domnul nostru dumnezeă şi cine 
bagă amestecăciune către omenie unuia năs-. 
cut fiiul lui dumnezei şi toţi căţi găndesc în- 
tr'câste'ș gănduri. : ” 

„Preotul cănd tae sfăntul 
dentrănsul o sfărămătură 
de metanir. . a 

Călugărul de va fi în mănăstire, şi. va 
strănge mulţime de avâre, întru ascuns de i- 
gumenul, să aibă pocaanie 1 an și metanil 
2 mie de zi. . E . 

Călugerul de va şedea la masă, şi de va, 
grăi cuvinte deşarte, să se postâscă pănă la 
alt prănz,.și metanil 200, şi să se țae curund 
ca de nepriitoriul masa, câia ce ni are cuvăn- 
tul lut dumnezeă, închipuiasce unil iaste de 

agneţ, şi va cădea. 
mică, să facă 200 . 

  den Pont, iară se îngropă și învise a treia zi, 
unul iară într'aceliași chinuri, și minuni, c&- | 
lia ce le răbdă văzăndu-le pe trup nu alt cu- 
vănt al lui dumnezeu, și alt Hs. să scim, ce 
unul și aceliaş înt'o fire tatălui după dumne- | 
zeire, şi într'o fire noao așijderea după trup, 
că Ore cum fu întru dumnezeire de plin, că nu! 
împreunaril tocmâlelor, luam de mărturisim, 

- că iaste troița, troiță şi se întrupoșă unul 
dentru sfănta troiță, cuvăntul lui dumnezei, 
că nu toemim patru fețe aluaria sfănta troiță, 
deci cine va avea acestia aşa blăstămămu'] de 
t6te împărechiturile, iară .mai ales pe Nisto- 

dobitoc. 
Ure cine va eşi den mănăstire fără de învă- 

țătura igumenului, să fie fără de priceştenie. . 
De se va striga, frate pre frate, și nu va zice 
cela auz, să facă 100 de metanil Ore cine se 
va scrăli pre frate îndeșert, şi nu'l va face lut 

metanie să'ş lase mănila, să se postâscă 1 
s&ptămănă. E , a | 

Cine va, lua post şi va răpşti, și va grăi cur- 
mezişat că nu va sci folosul lui, să se pos- : 
tescă 1 săptămănă, - - 

Cine nu va fi la blagosloveniia mesei, .ce. 
va veni mal apoi să nu mănănce, ce să mă-
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nănce mat apol. Cine va avea mănie cu cine- 
va la vr&mea priceştenil, şi nui va erta lul. 
să nu se priceştuiască. 

Cine va merge la caaAHnux "sau la. pivniţă 
fără vreme, să se postâscă 1 zi. 

Călugărul de se va înbâta; cum ară face 
curvie sai de va fura aşijdirea.. 
“Călugărul de va săruta orl în ce chip mu- 

iare, să se postâscă 40 de. zile şi metanil 80. 
în zi. 

Călugrul schimnic de va Jovi pre un frate, 
să. tacă 100 de metanil. 

- Călugărul sihastru 
nice un dobitoc fără pisică, - 

Călugărul de'ş va lăsa. ascernutul lux, şi 
-nu'$ va merge î în chilie de lene, să! facă 100 
metanir. Călugerul falnic, că va zice că e de 
sămănţă bună şi- de rudă mâre post 50 de 
zile metanit 300, că cine se tunde se l&pădă 
de lume. 

Călugărul de va glumi cu fratele Ii saă cu 
altul 100 de metanil să facă. 

Călugărul de va zăcia deştins să se închine 
"100 metanii. Călugărul de se va da som- 
“nului, trupului săi iaste călugăr, iară nu du- 
hului sfănt, 

Călugărul 'de va vorbi în bisârecă cu altul, 
'saă căntănd va râde, metanit 100. 

Călugărul de se va prinde cu măna de mă- 
dulariul cel de ruşine. şi] va căuta cum ar 
face curvie. De vor zăcea do! călugări întru 
ascernut.. curvari ch&mă pre dinşii: Hs. Că- 
lugărul de va lua ceva pentru suflet, şi nu va 
spune igumenului, ca un mort iaste. 

Călugărul de va zăcea în pola muerescă, 
sai întra mănisa, să nu se priceşiuiască în 

" 40 de zile, şi să nu mănănce cu soţie că nu e 
destolnic. 

Călugărul de va trece cu o muiare, cătul 
va striga. un Oi, să facă 100 de metanil, sară 
și demănsţă. 

Călugărul ce va umbla după. mâsele 6me- 
pilor. saă la nunte, urs grănasce dumnezeii 
că iaste. Călugărul ce umblă întru petrecerile 
mirenesci, dumnezeii “ arăiasce că e căine, 
că nu'l lasă dracul,” peniru să vază muerile 
mirenescl. 

Călugărul de va lucra ceva fără de mantie, 
smintălă “1 iaste lul. 

Călugărul de va fura ceva: den mănăstire 
vestită Post 12 ay, să nu se cuminece fără den 
pasci. Călugărul schimnic: de va săruta pre 
frate-săuă, să facă 100 metanir.: 

Călugărul de va aduce cova în mănăstire, 
să nu biruiască cu dinsul ce igurnenul. 

Călugărul de va mănea carne să se postâscă 
19 ar. şi să se priceşștuiască de trel orl în an 
si metanii căte 50, 

Ce călugăr șade la masă, și” Şv va slăbi brăul 
cum are face curvie, 

Călugărul ce va zăcia în biserică să facă, 

nui se cade. să aibă | 
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200 metanii. Călugărul ce va cădea cu parte 
bărbătescă, sai cu dobitoc, şi se va înfrunta, 
să se pocăiască 8 ar; metanie 150; ce tote în- 
văţăturile nu sunt la toți Gmenii, ce la cei în- 
ţelepţi. că unii ca aceia se chemă ment ce- 
resci, şi îngeri pămăntesci. IE: 

Ore cine va vărsa făcănd stănta slujbă şi o 
va feri post 1 săptămănă. 

Cine va 'pohti de'ş va tăla. den trupul lui 
post 3 ar, de apă şi de păine. -. 

Cine nu'ş va-feri sfăntul agneţ ce'l va gusta 
ș6rece, sa'l va sfărăma post 40 de zile.: 

Ore cine va vărsa sfăntul păhar. în vremea 
aduceri!, post o săptămănă, iară la svărșit 40 
de zile post. 

De va cănta popa Jeturghie şi 'va uita să 
potrehescă . sfintele daruri să le socotescă 
pănă diminăţa, şi să potrebescă pre dinsele. 

Călugărul popă de va cădea-ori în ce chip 
de curvie, şi nu va sci niminea numai duhov- 
nicu-săii dea pocaanie să, se pocăiască întru 
tâte dilele vieții lui, şi să se ferâscă în postul 
mare de vin şi de unt numai sămbăta..şi du- 
mineca, și în praznice domnesci, şi așa să 
slujască dumnezeiasca slujbă, iară de nu va 
vrea să ție canon să lase popila. 
“Popa de va lovi pre cine-va întru ocară şi 

dentr'acea lovitură va muri, să fie scos, iară 
de va fi prost să fie despărțit. * Ă 

Călugărul de'ș va lepăda cucultul, său, și iară 
se va întârce de!'l va, lua după G at, să se cu- 
minece la pasci metanil 50. Călugărul nu i se 
cade să'ş lase postrigul lu, să uinble î încâce 

|şi încâlea. 
Episcopul saii popa ce nu's va învăţa, cu: 

d&dins postrigaşi! ut, şi 6menil întru credința 
cea bună să se desparță. 

Ore cine va pilarde den trupul lu dumne- 
zeii o părticea, să se despartă 40 de zile, iară 
de bolă 3 zile. iară borătura să o ferescă sai 
să o îngr6pe în hiscrecă unde nu umblă 6- 
men), iară să nu o arză cum fac 6re carii ne- 
înţelepţi, şi să zică 100 de psalmi, iară de o 
va gusta căine, post 100 de zile. 
- Cine va înpuţi bucatele ce's măncătsre să 
facă o sută de metanil. 

Popa ce va bea vin pănă în al '6 cias de 
nâpte să nu slujască. 

Cănd veri să potrebesci sfânta, nu pune 
vin mult. Cade-se popel să şază la masă cu 
frica lut dumnezeă să mănănce și să bea căte 
puţinei şi să se socotâscă, că slugă iaste, că 
grăiasce scriptura popa ce se înbată cum va 
Judica dirept acesta am ales iară nu învăţ, 
nu zic scripturile să nu bl vin, ce se DâL iară 
să nu te înbeti, că tot beţivul s&răctsce şi 
mintea's pilarde, si mult r&ă face şi pre sine 
se sugrumă, si sufletul lut dă dracului. 

Călugăr ul de va scrăbi pro fratele sâii saii 
va grăi "cuvinte deşarte cu dinsul să se pos- 
tâscă 3 zile de pită şi de apă mnetariil 150 la. 
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zi, Și după actia să'ş facă molitvă, pentru ce 
că şi-a spurcat gura, .. 

Cui va cură sănge de în nas cadese se nu 
se priceștuiască, nice să ia anaforă, iară de 
în gură, să ia.: : 

Nu se cade călugărului să'ș lase sănge să 
-fie sănătos, fără. de o nevoe de bâlă, ce se 
cade lui să'ş lase săngele lui şi să'l verse în 
ttă vremea şi în t6te zile, iară noptea şi zioa 
osteninţă şi post şi priveghâre, şi cu rugăciune 

"a se usca și a'ş vărsa săngele lui. 
Nu, se cade să se facă leturghie și să se pri- 

ceştuiască, şi după acâla să'ş lase sănge, ce 
deca'ș va lăsa sănge, după acâla de va vrea 
să ia și anaforă, iară să nu se priceștuiască, 
pentru ce că nu iaste frumos a: lua trupul lu! 
dumnezeii... - 

Călugărul de a rădica vr'o gălcâvă pre igu- 
menul lui, şi!] va, lovi, să'1 tae lu măna, iară 
igumenul de va, fi şi cer, Să'l gonâscă cu 
despărţire şi cu sfâtnicil lui. . 

Călugărul de nu va veni la nsasuoipuinua, să 
facă 150 de metanil, iară de nu va veni la 
t6tă utrănia, să nu mănănce într'acta zi, după 
cuvăntul lui Pavel apostol, să nu mănănce 
deșert. E | Ă 

Acestea învăţăm, de va fi sănătos şi nu va. 
veni la biserică, iară de va fi slab, spre unit 
ca acela nu iaste lege. “ ” 

Iară cine va fi la î6tă utrănie, şi nu se va 
tămpla la uerikuue heruvim, 50 metanil. 

Iară de va fi la slujbă trimis; spre unil ca 
acela nu e lege. po - 

Călugărul ce nu va veni la leturghie fiind 
fără de lucru, să nu mănănce pănă laal 9 
clas şi metanii 100. . . ” ! 

Călugărul după pavecerniţă de va mănca | 
și va bea, 50 de metanil. , 

Călugărul căt va fugi de al lui, atăta se a- 
propie de dumnezei, și căt se apropie de al 
luY atăta fuge de dinsul darul lul dumnezeă. 

Nu se cade călugărului să tunză pre miren, 
ce pre călugăr saii pre popă ,-așijdirea zice 
să nu se priceştuiască de la popă miren, ce 
de la călugăr, sai de la episcopul. . 

De petrdcere, ce se zice de post şi dezle- 
garia «tot anul Xichifor. 

Cade-se a sci, că de se va tămpla prazdne- 
cul nasceril lui Hs. şi R'rezagaeiia, miercuri 
saă vineri, dezlegăm la brănză şi oao, iară de 
se va tămpla po:tAneTee Ei. nau ate uit HA 
cpk'rinle, nau cțeninia, miercuri saii vineri,-dez- 
legăm la pâsce şi vin, aşijdiria și la preobre- 
jenie, iară şi la blagoveştenii ori în ce zi se 
va tămpla de post şi uskronsels, dezlegăm la 
psce, iară în s&pt&măna cea mare până la 
joi mari, un! şi vin; iară în vinerea cea nare 
vin numai, iară 2 praznice ale luf predtece şi 
€mui Petru şi Pavel și. hogoslov loan, de se 
vor 't&mpla miercuri şi vineri, să mănănce 
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pâsce, iară la xpzcreu Să nu se mănănce unt; 
vin să se bea; iară după 12 zile după crăciun; 
şi întru săptămăna înaintea lăsatulul de carne 
și la rosalil și a: brănzii, și luminata, dezle- 
găm la tote, miercuri ce e și vineri întru acla- 
ste rosalil vin şi unt numat. . ! „! 
„Cade-se să se scie şi acâsta, că după prazd-" 

nicile domnesci, să nu facem 0: măncare, ce' 
2 și să bem şi vin. . . | E 

Cade-se a sei, că întru postul sfinţilor a-! 
postoll şi Xna gs:Aberaa şi senenie Fu marți, 
JOI, pâsce să nu se mănănce, ce unt şi .vin 
numai ; iară luni şi miercuri şi vineri, nice 
unt nice vin; ce să facem numa! odată măn-. 
care, . 

De se va tămpla vre un sfănt marţi, joi, şi 
va avea, polieleii, să mănănce pâsce, iară de, 
va fi luni, numai unt şi vin, iară de va fi 
miercuri saă vineri să se mănănce de-2 ori, 
şi vin să bem. : 

Cade-se a sei că de va fi sfăntului sa'kul 
miercuri şi vineri, să se mănănce unt, iară de 
va fi luni și pesce. ! „. 

Iară de se va tămpla pomeniria sfăntului 
celula, ce ie hramul, miercuri sai: vineri să 
mănănce pâsce. i ! 

Cade-se a sci, de se va tămpla vre un sfănt 
şi va avea polieleii, miercuri şi vineri, fără, 
de în post să se mănănce 2 ori, şi să bia vin. 

Iară de se va cănta pre 8 să se mănănce 
unt, iară de va fi luni, să se mănănce pâsce. 

Iară de va fi sfăntului pre 6, într'acia zi să . 
fie vin, cu blagoslovenie a patra parte de cofă 

„De postul poinatereo Y'ao, și a] sfinţilor 
apostoli. . - 

Cade-se a sei întru postul născutului. Hs, 
şi al sfinţilor apostoli, cănd să va tămpla a- 
lilua să facem pre obiciată metanii, şi după 
chipul postului celuY mare, să umplem şi pos- 
tire după acea zi, cănd iaste alilula, să pu- 
nem mejduciasic fără de cathisrma. 

De zioa dentăiă de Argust, și ce e întinsă 
- tocmâla postului, pentru adormirea 

- preacuratei Eu. 

La arătare că dentr'acâstă zi de astăzi ce 
iaste întăiă a lui Avgust, pănă în 15 zile ale 
lui să ne curățim cu postul cum şi într'alte 
posturi, al crăciunului şi al cu Petru; pen- 
tru acâslă tocmelă, pentru închinarea cinsti- 
tului lemn, şi pentru cinstita c“raa născătârea 
lul dumnezeii, și pentru bâlele ce es întac&- 
ste zile; deci într'aceste zile întru î6te ni se 
«cade să ne lăsăm de brănză și de oao, şi de 
altele, nice pâsce a gusta, nice unt, fără în 
prazdnecul preobrajenil, că într'insul iaste - 
măngăiare mare fraților pănă în 10'zile de 
lună, - ” 

De cetire călugerului în chilie. şi de metanii. |   Că am luat de pre acele locuri, întru chilia 

i 9
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lui să cetâscă psaltirea, deci cine e mai pu- 
ternic să o svărșască înto zi și într'o nopte, 
alţi! şi 3 în săptămănă, iară alţii 2, iară me- 
tanil să facă cărula cumu'! va. fi puterea; în- 
tracâsta și DSAcHoIntţa cu nenspouenin Și cu 
metanil, cum şi altă slujbă. Cade-se a sci, 
că după lăsarea, eşirer den biserecă şi vom 
merge la chilie, nu se cade să facem vorbă u- |” 
nul cu alt, că opresce aciasta sfinţi părinţi, că 
ni se cade să ne ferim de tâtă adunarea. 

Pravila. călugerului prost. 

' Pentru 9 cias 2 ațe. Derept vecernie 4 aţe. 
„ Pavecerniţa cea mică 3 aţo. Iară cea mare 6 

aţe. Iloaenomţiiuua 6 aţe. Utrănea 12 aţe. Cias 
5 și 6, 4aţe, II wa-kattuta Gaţe; pravila chilici, 
G ațe, şi metanir300. Pentru o psaltire 60 aţe. 
Acathistul 12 ațe. Paraclis 6 ale. 

„De scurtanea postului cu leturghita, și cu 
Psaltirea, 

-. Pentru &-lun! de post 10 leturghir. 
Pentru un an 30 de leturghil. 
Pentru 10 leturghit 5 psaltiri. 
Pentru 20 de leturghii 10 psaltirr. 
Pentru 30 de leturghil 15 psaltini. 
Pentru 30 de leturghil 3 tetroevanghel. 
Pentru tetroevanghel 5 psaltiri, 

psaltire 5 aspri, peniru leturghie 2 bani, pen- 
tru tetroevanghel. 5 costande, pentin 12 zile 
de post 1 leturghie, pentru 1 zi post; 300 de 
metanil, o psaltire pentru 2 leturghiy. Scrie 
şi tetrocvanghel pentru 12 Jeturghil, psalti- 
rea î, molitve 66 cu noumn rau. 

Spunerea zilelor, ce iaste întrun an de 
ciasuri și de mejdociasii. 

În an sunt 12 luni. Iară septemănr 52, Zile | 
365. Şi ciasuri 4162, şi mejdociasii 2 povără 
şi şase zeci în postul mare, metanik 3%. 

„Jată altă pracilă. 

Pentru vecernil și pentru 9 ctas 2 cathizme 
şi pentru pav ecernița mică 1 cathismă, pen- 
tru  pavecerniţa mare 2 cathizme , pentru 
nsaenemtitux 2 cathisme, pentru utrânie 4 
cathisme, pentru chilie '2 cathisimne, pentru 
300. de metanii 6 cathisme. lară duminecă 
sara 50 de metanil, 

dAciasta aste Scara căr Hi. 

cap. Î. De prazdnice domnesci, Lis. 1. 
de sfinţii apostoli, cap. 2, list 3. 
de mucenici mari, cap. 3, lis & 

"de boiari şi de na mari, cap 4, lis 6. 
- de postrig, cap 5, lis 8. 
de episcopt, cap 6,lis 9. 
de popl de diacon, cap 7, lis 12. 
de părinţi 8, lis 14, 
de maştehă '9,lis 16. 
de curvari, 10, lis 16.. 
de sănge amestecat, 1, lis 17, 

pentru | 

  

de ispovedanie, 12, lis 18, 
lvanna atuiya, 13, is. 20, 
de miercuri de vinere : 14, lis 30. 
15, de cine'ş dă trupul pre ruşine, lis Al. 
16, de bistrică și de priceştenie, lis să, 
17, de curvari, lis 34. 
18, de postul mare lis 35. 
19, de ucidere de voe şi de nevoe, lis 38. 

, 20, de mulavea moartă, lis 41. ! 
, 21, de furil bis6recil, lis: 43, 
22, de răpitori, lis 43, 

„28, de zidirea bis6recil, lis 44, | 
244, de gadini de fier), lis 43. 
25, de săblaznă cu măna lis 46, 
26, de a trefa nuntă, lis îi. 
27, de furil grâpelor, lis 4 
28, de cine are vrajbă, is. 47, 
29, de morţi, lis 48. 
30, de mortăcină, lis 48. 
31, de puţ.saiă făntănă, lis 49. 
32, de cine se însâră într' altă credinţă, 51. 
33, de mana grăului, lis. 51. | 
34, de nuntă, lis 51. 
35, de preoţi, lis 51. 
36, de ceia ce ini. învățătunt şi nu fac, 

lis 5 53 
37, de cela ce se feresc de rugăciuni Jis. 54. 
38, de popă fără antimis lis 54. 
39, de mutare ce nasce în postul mare. 

lis 51. 
40, de cine se ucide pre si sine, lis D4,: 
41, de cine pârtă plale necurată is. 54. 
42, de ucidere, lis. 5 . 
43, de cine se botâză de păgăn lis 55.. 
44 de preot, lis 56, , 
45, de cinci săptămăni, lis 56. 

. 46, de cine junghe la price, lis 59. 
41, de preot, lis 59. 
48, de mueri, lis 61. 
49, de preot; lis 63, 
„50, de cocon mort, lis 63, 
51, de botez, is 63. : 
59, de cine hulesce pre popa, lis 66, 
53, de preot de diacon, lis 66. 
54, de cela ce nu vor să se însore lis 67. 
55, de cine nu se plâcă mal marelu 

lis 68. - 
56, dentru ascuns, lis 68, 
57, de ce cela ce iati rod, lis 69. 
58, de cine se ţine în curăţie lis 69. 
59, de.cene ocărasce lubovul lis 69, 
60, de muiarea fratelui lis 69. 
61, de cine nu iubâsce blagoslovenia lis 69. 
62, de cela, ce jâcă, lis 70. 
63, de mueri, lis. 70. 
64, de ceia ce să călugăresc, Lis 71. - 
65, de părinţi, lis 71. 
66, de mueri, lis 73. 
67, de cela ce postesc sămbăta, lis 75. 

- 63, de praznicul sfăntului I&n 77. 
69, de ce umblarea la mese, lis 79. 

Î
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70, de taină cu ovrâil, lis 80. 
71, de cine mănăncă cu eretici lis 80. 
72, de cela ce nu se priceștuese lis 76, 
73, de cine curvâsce cu păgănă lis 77. 
74, de curvari, îis 78. 

! 75, de episcopi, lis 79. 
76, de adoa nuntă, lis 82. 
77, de certa ce aprind măcar ce, lis 82, 
78, de mârtea igumenului lis” 82. 
79, de mai marii biserecil lis 75, 
80, de cela ce nu se cade să facă săbor 

lis 83. 
81, de cela ce se delungă de creșlinătate $ 
82, de cineş lâpădă călugărira lis SE. 
83, de a treia nuntă, lis 8 
84, de săblazuă, lis 85. 
85, de cine curv &sce cu căine lis 85.. 
s6 de cine curvâsce cu naşa sa lis 86, 
s7, de eâeta de dor fraţi lis 57. 
88, de pomenitoriii răutate lis 87. 
89, de cine se va priceştui după măncare 88, 
90, de oprirea nuntet, lis 89. 
91, de ce nu se cade în postul mare să se 

facă pomenire 95.     92, de a trefla nuntă, lis 96. - 
93, de tălhari şi de furi, lis 9G.: 
9, de credinţă a se întreba 97. 
95, de mărturie, lis 97. 
96, de oprirea episcopului, 98 
97, de olravă, 100. , 
98, de judecată lis 101. 
99, de creştinătate 102. 

100, de cine fură, lis 102, 
102, de blăstem, Lis 102. 
103, de muiare curvă, 102. 
104, de biserică, 103. 
105, de furtişag, 103. 
106, de cine sapă grâpe, 103. 
107, de mueri, 102. | 
108, de spurcăclune, lis 104. _ 
109, de călugări, lis 104. - 
110, de cine cui dibitoc. list 10£, 
1, de tălhari, list 10£. 
114, de răpitori, list'10£. - 
115, de priceştenie, lis 10£. 
116, de cine e oprit, list. 10£ ȘI 
117, de 'cine'ş va. lăsa duhovnicusăii lis 105, 
15, de va lega preotul pre un voinic liș 105. 
119, de procleţila muerii, lis 105. . 
120, de diacon, list 106. 
121, de om miren, lis 106. 
122, de puterea preotului lis 106. 

123, de cocon mort, lis 106. 
124, de muiare ce'ş va omoră feciorul, lis 107 
135, de muiare fermecătâre, lis 107. 
126, de muiarea ce va ocără pre popa Lis 107. 

126, de muiarea ce are săngele el lis 108, 
128, de muiarea, list 109. 

Povâst de un preot, lis 109. 
129, de muiarea, list 110. 

130 de va nasce imuiarea, lis 110. 
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131, de cine piarde ceva lis 110, 
132, de cine portă farmece, lis 110 
133, de cine cumpără farmece lis 110. . 
13ţ de cine fură sfânta lis 111. 
185, de cine ia sfănta lis 111. 
136, „de cine ia dobitoc, lis 111. 
137, de eine ia sculele apropelui lis 111. 
135, de cine mâre de fâme lis 112. 
139, de preot, lis 112. 
140, de călugări lis 117. 
142, de călugăr preot, lis 120. . 

de cine va sparge miereurea, lis 194. 
Învăţătură a sfântului Vasilia lis 127 

143, de ucidere lis 128. 
144. de cetăţi, lis 129. 

+ 1:45. de nuntă, lis 129, . “, 
146, de împEraţi de boiari, lis. 130, " 
149, de pocanie adev erită lis 130, 

Stepene rudelor lis 132, 
De prazdnice şi de post lis 135, 
De săborul cel den Gageri, lis 140... 
De marele Vasilia, lis “140, : 
De c“ru Petră de la Alexandrie lis 141. 
De petrecerea al cu Pahomie, 142. 
Locinire de creștinătatea, 143. 
tocmelă a lui Ustinian 149. 
de popI şi de călugări, 150. 
de post şi dezlega area, 156, 

- de postul poitaterao as, 197.. 
de zioa dentăiă a luY Avgust 157 
de cetire călugărului, 158. 

- Pravilă călugărului prost, 188. 
de pravila chilier 159. - 
de “scurtarea postului 159. 

concţ scării 

Ilansaeneata uta snsenentite an € ua ne zepaunt- . 
Mic To A Na. 

Giio. nnnr$ npennea WTCAsREHRII Ha RAAUIKEI 14 
ANR AHȚantAn Moăaale, HUSTOA DSREAERIEAA II Mi 
Aneenican, upe exkraare kikaa, 10 ar sa Ra- 
CApaRa Iocesan, ME CAEENTEMA NAEWE Apienitia ro dp- 
Xennensna, Ey p Davbuaa, MUTPSUSALTI R2CE BEMAN 
SVrrpoBAAgÎniesnIA, TpSankea Wet aza ci Mea 
Gretann wypuicsin, unanetaragoat cl kuur$ [lo- 
“ca uncaru ask 5, zâpis, AT PSRARCTRA Ya, 
ză 82 use Rao A neAan cr “ro nscTa, "ACzhAa- 
MICA BA DSHEA RASE 73 uta nSeTa TSroMĂE ARTA, 
“kate “asanatea uTrSicii aie usrpkintno wap 
IHETE Wro Hchpană RUTE, ANceBullăre "Ch HARAA Npo- | 
tei CUSA RA! kirre, n HâZESATUBIUĂ ce te mp9 

RANUAĂTE, 

Iară preţul aceşti! carte ne-ain socotit cu 
tată cheltuala, 2 de costaude de argint. -



132 | PRAVILA BISERICEASCA, 

| TRADUCȚIUNI 
de pre terturile slarone, tipărite în cor- 

pul cărței. 

La pag. 86 al acestei publicaţii în susul stemei + 

La prea luminata stemă a milostivilor 
Domni Basarabi. 
la aceeaşi pagină în jurul stemei jiterile : AM. E. 

E. E. F. 3. V. însemneză: 

Cu Mila lui Dumnezei (Bojiiă), Mattheii 
- Basarab Voevod, Domn (Gospod) Țerrei(Zernli) 

„ Romănescl (Uggro-Vlachi!). - 
La pag. 87 duoe-spre-zece versuri slavone, cu înţelesul 
următor : 

Eaţa acâsta drept stemă, pasero corb portă ; . 
2 dasupr'al căruia sbor, corâna acum atărnă ; - 

EI arată pre al unei case "prea-luminate ș și prez-anticea 
Pro al casei nemului Basarab, prea-vităzul 
Bărbat cu sceptru, ce nu fără spor po tron se vede. 
Ale lu vitejii biruitâre, al multora auz minuneză. 

” Deci tronul, înălțimea acestei case înv ederăză, - 
Si sceptrul, a lui vitejiă curat înfăţişăză. - 
Sub dinsul or! cărul pămănten e pacinică vieţuirea. 
Nu lăsa să se răsipâscă, Dâmne, în perire 
A lor corână, ci ea să nu aibă curmare. A 
Iară al corbului pept să fiă pururea ferit. 

TRIILU NASTURELU. 
(din F ieresci). 

La pag. 88: 

Din ordinul Prea-luminatului Domn: 100 
MATTHEIU Basarab, Voevod, şi cu bine-cu- 
văntarea.prea sfinţitului Archiepiscop Theofil, 
din mila lu! dumnezeă mitropolit al tâter ţe- 
ret Ungro-Vlachiel, s'aii tipărit acestă carte, 
numită Pravila, de mine cel ma! umilit din- 
tre preoți, Meletie Macedontnul, Egumenul 

_comunităţel vlețuitorilor din monastirea Go- 
vora,hramul Adormirel preacurate! Născătore 
de Dumnezeă. De acela vă ros, cititorilor a- |: 
cestei cărți, de va fi ceva greșit, cu a spiritu- 
lui blăndețe să îndreptaţi, și pe no! toţi oste- 
nitorii aceştia, să binecuvântaţi, iar nu să blă- 
stemaţi;, căci nu a scris ănger, ci mănă su- 
pusă greșelei şi de lut. 
La pag. 331: | 

"Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi 
cu îndeplinirea Sfăntului Spirit, acestă carte 
a prescris'o de pre slavona în limba romăn€- 
scă Michail Moxalie, şi după acela, din ordi- 
nul şi cu cheltuiala prea luminatului Domn! 
16) Mattheii Basarab Voevod, şi cu binecu- |. 
văntarea prea sfănţitului Archiepiscop Kyr 
Theofan, Mitropolit a tâtă ţera Ungro-Vla- 
chiei, ostenindu-mă întru acâsta ci ieromo- 
nachul Stefan din Ochrida şi am tipărit ac&- 
stă carte. S'a început a se scrie cănd a fost 
anul 7149, iară de la Naşterea lui Christos 
1640, luni, în ăntâra duininecă a săntulul 
post; apoi s'a terminat luni, în a şeptea săptă- 
mănă a postului din acela'ş an. Drept acela 
rog pre cititori, decă ceva greşit veţi afla, să 
îndreptaţi, iar pe cel ce a scris acest text (is- 

Tvoa) cu tertare să învredniciți, şi pe noi cel 
ce am tipărit-acâsta să nu ne blestemaţi. 

Frase, cuvinte și abreriaţiună slarone din text. 

San = Eă. . - 
cahuic — Priveghere. , : 
pă cninn—— Binecuvântat. 
E're tanssitie — Arătarea lut D- zei, (Bobo- 

teza). 
A repeat, Sus, E fu = Născătârea de D-zeii. 

Kate wuncThaa rpkunaro "n noa aSiima = 
D-zeule, curăţâşte-mă pe mine păcătosul și 
milueşte-mă pre mine. 

rkpSto ga tahnare i a—Crez într'unul D-zeiă.: 

RzBtAtuie =— Intrarea (i în biserica). 
RzBABueule 'eruaro if'era —Inălțarea sfăn- 

tel cruci. - 
-nxauscenie =— Inălţarea (Domnulul). 
reensacan — Domniel. 
rseneAckin — Domnesc, 
ru noaASii- — Dâmne miluesce. 

sai: de 3ori? 
aaareoyeri = Gură de aur. 
wanna aunyka — Ioan monachul. 
nau Saă, 
kpacrest == Curcea (Ziqa cr uci!). 
Rf'eTo nsnaonenie = Inchinarea crucii. 
munuicene zic == Viața monachale, 
uearkak awTrapn n apleta == Dumineca va- 

"meşului şi fariseului. 
nenegoueiilu == —— Neprihănit, neîntinat. 
upaRs coturi — Invăţătura morală. 
Osaarerkipenie —= = Despre Buna-Vestire. 
Oycneniie Eu = Adormirea Născătorel de 

D-zei. . 
nsumn an 22 Cănt Domnului. 
nsasnoiirhnuţa === Mezul-nopţii, 

de la mezul-nopţii. 
| nsataSnae i = miluesce- -me Dumnezeule. 

DSMASHALA E €. Hzensure F "au Kack 3 RAMA = == 

miluesce-me Dumnezeule. Căntaţi Domnului 
tot pămEntul. Ă 

pominoce == de pomenire. 
predtece = Inainte-mergător. 
preobrajenie == — Schimbarea la faţă. 
npiaae €vuunaa — Inainte sfințită. 

npoipente —— Iertare. : 
PSRANCTEO,  PSAzCTRO Xe == Nascere, 

Nascerea lui Hristos. 
po HARET KO FII, HAM RARE Atute nan epkrinle, Han 

sventuia =— Nascerea Născătorei de Dumnezeă, 
sati Intrarea (în biserică), sai Intimpinareă 
Domnului, saă Adormirea. 

€ “aa ; ș eberaa =— == Sfănta. 
cu — sfăntul.. : 
Gris Rac — Sfinte Dumnezeule. . 
ET se ru noa ASă n ru _npocriae — Sfinte   

"iu (84, o 106, e .? rAaroapuie = = Qicăud 2 

rugăciunea
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Dâmne Dumnezeule, miluesce și Dâmne i iar- 
tă-mă pre mine. . 
€penuin == preotul. 
E paefogsani = Sfințirea apel. 
icre, Macar rii ăs, ii npsuaa Ilseren- 

uauta — de tre! orl sfăntă, şi din Psalmul al 
8-lea și al 69-lea și celealalte după isprăvitul, 

ucrikiue === Pre cinstitul, 
ue“ îvenbcle : =— Floriile. 
Mansa si sn nsafasii îi — Psalmul 50, Dom- 

ne miluesce de 8 (orl). 

scanare” enpaaa =" Pers6nă mare (distinsă), | 

văzdvijenia — Înălţarea, - 

jrătavnic == jertfelnic (loc de sacrificiăl). 

IL wetkannna Loc de ospătare. 

Irmec — cutare. _ 

oglaşenia = strigare la leturghie ce se 

face de preot. 

COpsitancret Xrk == — despre nascerea lul . 

Hristos. | .
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(COMPLECTĂ CU CA 
TIPĂRITĂ ÎN TÂRGOVIST



INDIREPTAREA LEGIEI 
| „CU DUMNEZEU 

TOTĂ. JUDECATA ARIE RESCA ŞI IMPARATESCA 

DE TOTE VINELE | 

PREOTEȘTI ȘI MIREN EȘTI 

— 

PRAVILA. 
„A SFINȚILOR APOSTOLI, A CELE 7 SOBGRE SI TOTE. CELE NEMEASTRICE 

  

Liâng gă acestea și ; ae Sf. Dascali a tuimcă: 

VASILIE VEL, TIMOTHEI, NITA, NICOLAE, 

TUEOLOGIA DEASEZEEȘTILAR OGASLONI, 
scrise mai nuinte și tocinite cu porunca și învățături a Blagocestioiluă Îuperat 

“RYR IOAN COMNINUL i 

| de curântător ul diacon al marei Deseari ică lui D-zeii și păzitori de pi arili, 

“ KYR ALEXIE ARISTINU, 

" Zară acum de întiită prepus tot depre Elineşte pe limba Rumânescă cu nocoinţa . 
și desc) dia și cu tot cheltueala a prea Sfântului de JIristos ” 

ISI R STEFAN 

“cu mila hă Dumnezeit Air opolit Târgoveşte!, exarh plaiul 
şi a tâtă Dgro- Viahia. 

IN TÂRGOVIȘTE, 

IN TIPOGRAF IA PREA LUMINATULUI MEU DOMN IO MATEI VOEVOD BASARAB, IN SF. MITROPOLIE, 

INCIINATĂ INĂLȚĂREI DOMNULUI NOSTRU IS, CIIRISTOS, 

Martie în 20, releat 7160, «d lui Christos 1652.



Prea sfinţitului şi prea înțeleptului mei, şi 
cu t6te felurile de fioxi ale darului Duhului 
sfănt împodobit toema apostolilor S.S Ste- 
fan, Mitropolit al Tirgovişter, Exarhul plaiu- 
lut şi a tâtă Ungro-Vlahiajcel ce e ma! jos 
scris ca un fi sufletesc şi de nemica rob cu 
tot sufletul cere, rgă şi prieaşte totă sănă- 

„tatea şi buna petrecanie, de la unul în troiță 
- Dumnezei. . , . 

Mulţi Grneni socotesc pentru omul cela ce 
cănd se naşte într'o cetate cu mulţi 6meni şi 

„vestit de în părinţi de bună rudă şi vestiți, er 
zic că este vrednic și destolnic unul ca acela 
să fie lăudat, şi să se ciudâscă şi să se mire 
pentru moşia lul, şi pentru înălțarea rudenie! 
lui Ce unit ca, acela greșese fără s6mă, și 
fără de socolâlă chibzuese pentru că bunăta- 
lea nu vine nicl se trage dupre moşnân! şi 

" după strămoși, aşijderea şi răutatea, şi viața 
cea vea, nu merge să vic să se pogâre pe siră- 
nepoți, ce fieşi cine de în lucrurile sale (după 
cuvăntul stăpănulul nostru) sai se rușinăză, 

> saii se slăveşte, Pentru că omul cănd ar fi să 
se tragă de părinţi şi de rudă, de Omen! mart 
vestiți şi îmbunătăţiți, iară lucrurile lul să fie 
proste şi fără de ispravă dă nimica şi gro- 
zave, aceluta atăta de mult i se cuvine bajo- 
corire şi urgisire, şi inrăşi (împrotivă) cănd 
răsare o odraslă de bună rudă şi creşte în- 
irensă prostă, și dă nimica, de întru nişte 6- 
menf Ore-cum, şi să se facă cu nevoința, lui 

"Și cu multă socotință şi luare aminte, minu- 
nată întru lucruri, și întru îndreptări, şi să 
procopsâscă întru bunătăți; atunci mal văr 
tos se cade unul ca acela să fie lăudat dăstoi- 
niceşte cum se cade de toți, şi luminat să fie 
lăudat. Cum se arată chiar şi se vede la Bla- 
gorodia Ta, alesul meu de Tumnezeii cinstite 
Părinte prea înțelepte, Chirie. Chirie Stefine 
Mitropolitul al Scaunului cetăței Tirgovișter, 
Exarhul Plaiului şi a, tâtă Ungro-Vlahia, 1mi- 
răndu-se de tine toţi, văzăndu-te“de întrun 
loc ca acela-și sat de jios al- Ungro-Vlahier, 

N, a a + 

< . - x 

  

carele au crescut odraslă şi stălpare ca act- 
sta, împodobită cu atătea bunătăți şi darurt, 
Acesta auzind şi eă, mal micul, prostul şi 
plecatul praj de supt piciorele cinstite ale 
sfinției tale 40 sfinte creştete!) de mulţi La- 
chedemoniani voi cu tâtă inima, cu blago- 
slovenia şi îndemnarea sfinţiex tale, a pre- 
puneacestă în reptave de lege depre LimbaEl-" 
linâscă, pre limba prstă rumănâscă, nu dâr dă 
în nevredoicia prostimei mele sai dă întro 
învăţătură învăţat, fără numai căt m'am ispi- 
tit a linge pre din afară puţinelă Gramatică 
şi sintaxisul, ce cu t6lă mintea, înțelepţia, a- 
rătarea, spunerea şi îndreptarea a Cuviosu- 
lui întru ieromonaşi Chir Ignatie Petriţi, şi a 
lul Panteleimon Ligaridia dascăl desevărșiți, 
amăndo! de la Hio, vesti! şi forte iscusiţi în- 
tru totă Dumnezceasca scriptură. Derept a- 
cela (O sfinte rărhule) pentru imultul har de 
cucerire a nedăstoinicier mele, carele am că 
tră Sfinţia ta (Măcar de nu sunt copți stru- 
guril viţiI mele) primeşte truda, şi ostentla, 
ca unul nedestoinic, primește acest dar mic, 
cu multa prostă a mea minte necuprins, pri- 
meşte grădina cu floril€ raiulur împodobită și 
sădită cu buna miresmă a darului Duhulul 
sfănt, primâște sea cel pumn de apă ce duse 
cel sărac la cel Împărat, primâşte Și pre inine, 
blagoslovtşte ca ei licălosul peste blagoslo- 
venia și ertarea sfinției tale se dobăndesc er- 
tarea multelor mele fumedenil de păcate, iar 
pre sfinţia ta aicea Domuul Dumnezeii să te 
păzâscă în mulți an! să petreci pentru folosul 
turmel.a lui [Hristos carea "ti e dată, în s&mă, 
iară noă de bucurie și de veselie tuturor caril 
îţi voim binele cu tot sulletul, iară acolo se 
te destoinicescă se dobăndeşti, Câta Arhiert- 
scă, hora Drepţilor, hrana raiului, Bucuria ne 
spusă, carea ochiul n'aă văzut, la inimă ni'aă 
intrat, după cum zice : a 

fevicitul Pavel, se fie 
Prea osştistva vș : Ne Potrebnăr Rah 
> Daniilă AM, Panonauă,
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Invăţătura Atinci aşa 
um câste gâse numă 

De la răsărit păn la 
“i pre nic! unul nu 
Tucea şi cărja în duho 

  

Arhiereilor jiristos da A 
«n dănsele creştinii la 
Serpele să efărăme pu 
Capacul pletitul gher 

U umbrirea duhului” ÎX 
Mitra semnul 'Tiarcl 

arat purtăndu-ă mul 
fre Sirfane Păstor Pra 

e! Hristos noaă pază 
onine [suse păzeşte 

Preal Nostru Părinte 

   
    „ Du strălucescă 

  

rure aicea isbăndâscă. 
apus tuturor grâză. 
va lăsa fără de pază. 
vnicescul răsboiă taro': 
tule-au putecre mare. 
cer să duc sc-aă dat: 
tere mare aă luat. 

„ danul podobeşto capul: 
nevoiaste de ea vacul. 
vechilor archierer : 
ți de muncă izbăvivei. 
voslavie dăruit : 
tuturor hărăzit, 
în efânta Mitropolie, 
şi în veac ce va să fia. 

1



STEFAN 
CU MILA LUĂ DUMNEZEU MITROPOLIT AL TĂRGOVIŞTEĂ, 

- ŞI A TOTĂ UNGRO-VLAHIA. 

Prea sfinților Arhiepiscopi, Mitropoliți, Iubitorilor de 

ESARHUL PLALULUI 

Dumnezeă Episcopi, Epuimenilor și - Tuturor Părinților Duhornici și Protoponi hirotoniți de Dumnezeii pespe Măiia Arhi- . ? , .. 5 . ) 7 1 : P 4 p . erescă ; așijderea şi « tote rănduealile ctle de afură. 
- Sănătate şi Spasanie vbgă și priaște. - 

 [Zim. 3; Zak, 597]. Tâtă scriptura care este 
însufleţită de D-zeii (O pravoslavnicilor citi- 
tori !, forte este de folos, de învăţătură. de 
îndreptare, de pedepsire pe dreptate, cum 
grătşte Dumnezeescul Apostol, ca să pâtă fi 
omul Dumnezei desevărșit și bine gătit spre 
tot lucrul bun, pentru că ina! vărtos îndrep- 
teză năravurile nâstre cele sufleteşti, și de în 
leane le rădică către bunatăți, și ne pornesc 

- către învăţăturile celea ce plac lui Dumne- 
zei, şi ne învață se alâgem binele de în răă; 
și răul de în bine. De în carea și acâslă Dum- 
nezeâscă îndreptare de Ldge,. candnele, zic, 
a Sfintei şi Dumnezeeşti Pravili, carele ai 
încolţit și aă răsărit şi s'au ijedrăt (cum am 
zice) dela întruparea şi înomenirea cuvăntu- 
lui pre lume, de cănd auă strigat trămbiţa 
cea cu mult glas apostolescă cu bunătatea 
"Darulut şi se-aii auzit în t6tă lumea. Cinstitu- 
se-aii, adausu-se-ai, crescii, crescut'aă și Sa 
lăţit, întărind Toemelile Bistricil, care se fă- 
cea pe vremi, pănă la sfăntul şi a tâtă Lumea 
șaptelea Sohor: Care în tot chipul şi în tot 

 feliu au adunat pietre scumpe, de a tocmit 
şi ai făcut zidul Bis6ricel, căria a zis Măn- 
tuitorul Nostru, că ușile e! Iadul nule va bi- 
zui nici odată. [Aateiii gl. 67], Pentru că după 
Luminarea poruncii Măntuitorului, Iar înşe- 
lătoriul carele scornise închinarea idolilor 

„drăceşti, el se veştezia, şi cumu'l era firea 
întru neființă el se strica şi fugia ca şi în- 
tunerecul de lumină, iară el hicleanul nu se 
suferi se fiă biruit, nici vru se şază în pace, 
ci aducăndu'și aminte de vesmăntul săă, în- 
brăcăse în păgăni şi în perzetoil de Gmeni, 
şi iarăşi se nevoia se învingă si se biruâscă 
adeverinţa într'alt chip cu învățături streine 
şi înşclătâre, a doa 6ră se facă ca și ma! 
nainte, ce nu putu Lupul, că rămase ca un 
&purcat ruşinat rănjind pre Cuvăntul în za- 

  

  

dar. Pentru că cum mai de grabă se adunari 
Soboră a tâtă Lumea, de împreună şi Name- 
asnice de Dumnezeeşti şi sfinți Părinţi, de le: 
pădară și stricară răutatea. nebunie! luj. [Ca- 
rele sănt săborele a tdtă lumea). Unile aşa se 
făcură : că cu porunca celora ce împărățea 
pe acea vreme (iar mal ales cum arm zice, cu 
a sfăntului Duh) se aduna qe se făcea Să- 
bore într'o cetate, turma Arhierescă carea 
era supt t6tă obastia grecâscă ; iară cine nu 
pute să mergă, ei își trimetea soli exarh! al 
lor și ispravnici în locul lor, şi așa cu tot 
Soborul tocmia îndreptarea. a blagocestivel 
şi pravoslavnicel credințe și așa îngrădin- 
du-să cu armele adeverinţei răutatea lor go- 
nea. [Care sunt namestnice]. ară altele se che- 
mară neamâstnice ; căce că să aduna Epis- 
copii numat dintr'o eparhie la marele lor iară 
nu era chemaţi toţi din tâtă Lumea, şi nu se 
făcea căutare de tâte Tocmelile ; ci sai în- 
tăria Tocmtlile soborelor celea ce se făcuse 
mal nainte, sai surpa pe eretică cari! încolția 
să sămene zizanii, sati căuta Canânele cele 
ce era de buna tocmelă şi de folosul tuturor 
Bis&ricilor Pravoslaviei. De acera acestea, toti nu să nevoiră să desrădăcineze şi se rumpă 
numal seminţele ale învățăturei celor stră- 
ine : ci încă şi Pravile, Can6ne şi Legi aă 
făcut, ca. să fie de folosul traiului omenilor, 
îndreptănd Sfănta a n6stră viață, şi învăţăn- 
du-ne cu tare pază să păzim, petrecania n6s- 
tră cum place lui Dumnezetă şi Canânile. 
Ca nol cari! săntem Sfănta Turmă a, lui Hris- 
tos ca o Cetate tare să rănim pre munci- 
torii îndoit şi ca o pasere prâstă cu meşte- 
șugurile lui să fie prins şi legat și să se cu- 
nOscă ruşinat. Deîntracesta chip apucă 
înainte de să tocmi forte ales Dumneze&sca 
propoveduire și cu multe tării să întări și 
să întemee Besâricil. De acia Păstori! Sfintei
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Turme, oblicind meșteşugurile hiclenier lu! 
cu înv&țătura, cea, adevărată şi cu bunătăţile 
vitejii lor, îndăratnicia. și nevoinţa lupte luY 
nu O băgară în smă ca. şi săgetele copilăresci. 
Așa userdie arătară pentru Cunun! ce luară, 
atăta petrecanie bună şi minunată arătară, 
căt le era t6tă nevoința pentru buna, şi ade- 
vărata cinste, căci că iubia să se lupte şi să 
se hată pentru adeverinţă pănă la sănge. 
Pănă la atăta userdie şi vitejie  veniră 
căt mulți își urără trupurile şi răbdară întu- 
nerice de munci şi morţi pentru adeverinţă. 
Și încă aceştia Sfinţi iubitori de cinstea, lui 
Dumnezei zăbrela blagocestiey, atăta biruiră 
înșelăciunile căt nu băga în sâmă nici In dos 
nici în față, frica lor. Drept acela, adunăndu- 
să toţi împreună cu acâste vitejii Sfintele şi 
Dumnezeeştile Pravile cum le-ai fost suflănd 
și ameninţănd de sus porunca lui Dumnezei, 
pănă în zioa de astă-zi așa-le ţine şi le-cu- 
prinde şi le cinsteşte Dumnezeiasca Biserică 
a Pravoslaviei, Multe de în Dumnezeiasca e- 
vangelie, pentru că şi acelea sănt adevărat 
rădăcini de în isvorul el, şi nu numa! acestea. 
ci încă şi căte Poslanii osăbi de Sobâre, în- 
trebări şi respunsuri s'aă făcut de bogaţi 
Bărbaţi Sfinţi care se afla pre acea vreme, că- 
rora nu i se putusă ascunde bunătăţile. Drept 
acela şi acelea le mărturisiră și le întăriră şi 
Bistricil le deteră ca să lumineze întru tăria 
Pravoslaviel, ca Stelile pe tăria, Ceriului. [4i- 
cea grăeşte pentru legea împărătiscă]. Aicea, 
Sai pus şi nişte învățături și lege din afară, 
dă de mult făcută şi toemită, și găndesc că şi 
acela Yaste tocmită cu îndreptarea Dumne- 
zelască cum ar fi o aflare și un dar al lu! 
Dumnezeiă, şi o alcătuire de obşte a Bes6ricel 
tocmită cu Porunca Năstavnicilor şi îndrep- 
tători a vitejilor şi purtătorii de Dumnezeă 

” Bărbaţi, pentru îndreptarea. a greșalelor ce- 
lor de voie și celor dă nevoie, şi de traiul 
Blagostiv, carele duce pe pravoslavnici şi” 
îndrepteză către viaţa cea nesfărşită. Drept 
acela Smerenia n6stră adunatam și am străns 
(cum am zis) tâte Canonele înpodobite cu 
I6tă frumusețea şi învățătura şi hotarăle cele 
tari carele sănt de spăsănia şi de trâba tu- 
luror Gmenilor, carele stai făcut şi s'au tăl- 
cuit cu bun nărap cum place lui Dumnezeă 
şi de cum ne-ai fost puterea, tote la un loc 

le-a: cusut nevoindu-ne nimica a lăsa să fie 
lipsă de ceva, şi nu numai acestea, ci încă 
şi căt ai rămas de acel Dascăl nespusă, şi no! 
aducăndu-ne aminte le-am împlut şi le-am a- 
dunat, Pare-ne că vor fi de trebă şi de drâgo- 
ste sufletelor celor iubitâre de Dumnezei, şi 

carii vor ceti nu li se va ură, că am pus tote 
Iecurile de fie ce vină împărţite tâte pre gla- 
ve prea lesne a le afla. De acela am găndit 
și am socotit şi. pentru pravila împărătescă 
că va fi şi acela de tr6hă aceştii oblaștii și mic- 
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şore țări de tote vinele cu catastihul er de o- 
sebr. ca să pâtă fi şi să dea căte ceva ajutor 
şi ea Can6nelor Sfinţilor Bărbaţi mărturisind 
şi dănd respuns mal tare şi ma! vărtos. Pă- 
rinţil ai pus numele răspunsurilor şi învăţă- 
turilor lor Canon sai Pravilă adecă numele - 
de la lemnul cela ce lucreză meșterii, carele . 
să chiamă îndreptariă, Cănd lucrâză lemne 
saă pietre fiind nodorâse, strămbe şi colţo- 
rose şi ne neatide, puind acel dreptariă le 
tocmesc şi le netezesc, și aşa le alcătuesc una 
cu alta. Pravilă să chiamă şi alte meșteşu- 
guri ale Meşterilor Dascalr. Adecă caril ai 
meșteșugit grammatichia, filosofia şi vrăciui- 
vea şi caril ad meşteșngit căntarea, şi nu nu- 
ma! acelea ci. încă și cela ce ai tocmit Le- 
gea împărătescă pusule-aă numele Pravile. 
Mal sănt şi alte împărțiri toemâle şi hotare de 
carele bine ati socotit Ippoerat să le fie nu- 
mele aşa, adecă despărţină şi alegănd şi în- 
dreptănd ce e stricat de alţii şi adunăndu-le 
iară la a lor bună împreunare. Ce însă scrip- 
turile altora cărora li s'aii pus numele Pra- * 
vile acelea tot trebue altora să se dea să le 
caute. lară respunsurile cele Blagocestive 
Părintești, pusuli-s'ai nume mal adevărat, 
mai tocmit, mal alcătuit de. căt tot, atăt căt 
şi pre cela ce să plâcă lor, el îndrâptă cătri 
drepta credinţă şi'1 trage cătră viaţa cela ce 
place lu! Dumuezeă în tâte zilele fără rătăci- . 
ve. De acuma trebue iară a arăta şi a spune 
pe rănd de căt ne va fi puterea cănă, de cine 
şi cum s'aii isvodit şi aă eşit la Lumină ficşi 
ce pravilă. Lumina. pici6relor nostre, şi Lu- 
mina carea este căilor n6stre în traiul Lumei 
aceștia. Ce însă ale Sfintelor Sobâră şapte - 
a totă Lumea şi ale, celor nameasnice şi a | 
bogaţi Părinţi Sfinţi ce a scris, lesne le vei 
afla pre .la începutul Sobsrelor.. Papil, Pa- 
triarşii, Mitropo'iţii, împărații, ispravnicil şi 
asupra cul, iară aicea numai ce ni se cade a 
spune pentru ale Sfinţilor Apostoli pe scurt. 
Așijderea şi pentru Pravila împărătescă- de 
unde aii eșit şi cine şi pentru ce. -Întăiă - 
s'aii isvodit spre buna parte Pravilele adecă 
Candne pe numele Sfinţilor Apostoly, scrisă 
fiind (cum ziseră uni!) de Marele” M-c. Cli- 
ment căci că era următorii Marelui Petru 
aşijderea şi Dumnezeescului Pavel cum singur 
povestește 6re unde de dănsul carele aă fost 
Episcop la Roma.. Al treilea, după învăţăto- 
rul Petru; Căci că Lin a Juat Scaunul şi să 
încunună cu Cununa Alucenicilor în vremea 
înpărăţiel a lul Traian împărat, şi. aşa soco- 
tiră unil că le-ai scris Climent, căci şi po- 
menește numele pre urma Pravelelor cum 
arată și Dumezeescul Luca la Deaanie. Că nu 
scrie nicăirea se se fi adunat toţi Sfinţii A- 
postoli la un loc să le fie scrise obște. Ci să” 
ştiţi că multă vreme locuind şi înduleindu-să 
înpreună zisui-s'aă de blagosloviţiI. Apostoli
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să le izvodescă şi să le serie, că şi poslania 
"carea este cătră Ovrâi, iară lui ai zis de o aii 
prepus pe limba Elinâscă. Pareml că uni! mal 
denainte vreme aii fost socotind şi s'aii fost 
sfiind de pravelele lor păn ce s'aii adunat 
sfăntul şi a totă lumea Sobor a şaselea de aii 
luat s&ma tuturor pravilelor, carele. făcuse 
Sobrăle a i0tă Lumea şi Namestnicile, aşij- 
derea şi ale unor părinți caril aă procopsit 
întru bunătăţi şi aă făcut și el hogate pravile. 
Ci mal întă! și mal. înainlea tuturor aă luat 
stma ale acestora, adecă, ale Apostolilor; că 
zice acel Sit. Sobor : canânele pre care sunt 
făcute pre numele Sfţ. şi Slăviţilor Apostoli 
carele sunt primite şi întărite și adevărate și 
'date noă de St. Părinţi, poruncim şi no! să se 
ție întărite şi adevărate, (însă fără de pasla- 
niile şi respunsurile lui Climent) că întrace- 
] ea multe taine, zizanil şi gundie de sminiâlă 
ai băgat zlocestivil. 

" [Pentru pracilele împărătești, de unde sait în- 
“ceput și unde sai tocmit]. Cade-să a și și de: 
“pravilele înpărăteşii de unde st'aii ijderăt şi 
cale, peniru că şi eale le-am. socotit a fi ca 
un âgiutor celor-lalte, pentru aceea le-am li- 
pit lăngă dănsele. Intru Olimbiada de întăi 
cănd era cursul anilor Lumel 4805, atuncea 
înpărăția la Roma : Romil. ară după dănsul. 
alți! vre-o şase unul după altul lua scaunul, 
pănă ce trecură an! 244 de cănd se făcuse 

" împărăţia Cetăţei. Iară Righil cari! tocmia ce- 
lăţenii avănd putere a doa după împărat, ci 
cun socotea aşa tocmea şi îndrepla pre cetă-, 
țeni că încă nu cra legea scrisă, Iară cănd fu 
intra 68 de olimbiade, atunci căzură asupra 
împărăției puterea omenilor celor de “afară 
şi aşa goniră pre righil de în' mijloc și puseră 
“oblăduirea a ipatilor, şi atunci norodut Ri- 
mululy se îndrepta cu o lease saii ma! vărtos 
cum am zice cu un obiceaită răi fără de toc- 
melă, lar aşa pănă nu să umplusă 25 de ant, 
iar norodul, altsă b'bărbaţi şi pre dănşil o- 
blăduia Appie Clapdie şi așa poronciră lor se 
facă legi, iar el adunară obiceiurile cele ce 
cra pre l6ge ale rimleanelor, carele era ră- 

pite, şi ina alcătuiră multe şi de în l&gca 
Elinilor de la Atina căţi se lăuda că țin şi 

„ati pre Solon şi pre marele şarpe și pre lăngă 
„acestea şi căți zicea că au şi ţin tată pre 
Licurg şi Mini : şi alți în-protiva acestora Şi 
așa alcătuiră XII Cărţi de la acestea. Pentru 
„că Solon și Licurg, povestesc că el ai scris 
legile mai ales elenilor, însă unul Atineani- 
lor iar Licurg Lachedemoneanilor, ce însă 
"Licurg fusesă de demult, tocma întra'l 65 de 
ani de la Spargerea Troadel, iar Solon aă fă- 
cut legi Ateneanilor întra'l 46 de Olembiade 
scoțăndu-le de la şarpe fără de ucideri, și aşa 
să îndrepta Norodul cu acele cărți pănă ce se 
ținea” cu puterea ipatelor şi-a Nărodului. 
Pentru'că în toți'anil alegea Norodul dor băr. 
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baţi de bună rudă să fie dea tocmirea lucru- 
rile cetăţeneşti şi voinicești și le punea nu- 
inele ipați. ȘI aşa acesta chipă al cetăţel s'a 
ținut 364% de ani. lară Gaie iarăși schimbă i- 
patia şi puterea norodului de o făcu înpărăţie, 
şi crescăndă vremea pelrecaniei tămplase de 
creştea. şi vinele şi judecăţile căt trebuea şi 
să cădea, să fio şi să se facă. legi cetățenilor 
în tot'feliul pre binile lor. Drept aceia după 
Gaie luă înpărăţiea, Sevast Avgust acela ce 
era şi Cesar, nu lăsă să nu puie şi să facă 
lege, ca şi ceea ce era. cu înţelepția ial bun 
din mulţi ce încă de la toți întreba şi isco- 
dia şi de Norod și de Volnici, şi orl cine ce 
zicea. de la toţi lămuria, şi ce! părea şi so- 
colea că e de treabă îndată scria în câle cărți 
ce scrie mal sus. Deacia după multă vreme 
preurima lul Avgust, apucă înpărăţiea Adrian, 
şi acealea tote iară. le adună la un loc şi ale 
altora a tuturor le' scrisă deoschi şi le făcu 
în 50 de cărți, adecă Grache, Dighestasim * 
ce să zice le pusă numele Săbornic cum ar 
fi adunate de în multe, Iară căto făcusă în- 
păratil e] le scrisă deosebi şi le făcu 12 Grane 
şi le pusă numele Codicure, ce-se zice toc: 
mire înpărătescă, Deacia nici aşa nu era 
lesne să agiungă lâgea, neputăndu-le cu- 
prinde cu: mintea. de multe şi lungi ce era, 
şi ma! vărtos înpăraţii cariy să pusesă după 
vremi” lor ce li să părusă el adaosăsă în 
Codicurile lor de niște lucruri de celea ce 
încă may înnainte nu avusesă l6ge.' Nu 
pumaiy acealea ce încă şi pre limba Lă- 
linească scrisă. ascunzănd ” legile pănă a- 
cumaă întărite vărtos lipsindu-se de folosul 
lor ce nu putea să le înțălâgă. Iară lusti- 
nian înțăleptul împărat mulţime de glavizue 
alesă, carele era numai mal de trâbă de lu- 
crurite „vreme și nu alâsă nuinal, ce și încă 
lăţimea căt putu. o scurtă, şi de:doă ori scâse 
dintmacele doă' cărți, adecă. de în Codică și 
de în Dighest dă prepuse pre limba Elinâscă 
şi așa tocmi legea cu nişte tocinele de în- 
tăi şi pusă numele: cărței Instintuida. Iară 
locmirea Dighestului -căcr să: alcătuisă pe 
scurt cum am zis:părusă 'unora a zice că 
pentru grăbirea scurtărel; ai lăsat :nulte nc- 
scrise de în cele ce's maj de trâhă, Drept a- 
cela iarăși poronci de sciiseră și pusără a- 
celea supt celea ce să chiamă Grache la sfăr- 
şitul tuturor granelor lipind lucrurile cele de 
irebă ce rămăsăse mulţi Dascăli cinstitul îm- - 
părat la acestea cănd le-ai prepus ai străns. 
Intăiă un Stefan ai tălcuit Dighesta, iar Chi- 
ril pe scurt. Doroteiii o au făcut pre tocmâla 
mijlocie: Talilei censor prepusă Codică pre 
lungă; iar Feodor Ermopolit mai pe scurti- 
cel. Anatolie şi mat scurt. lar Isidor 1nal pe 
scurt de căt Talilei numa cei doi ce ai izvo- 
dit mal prelung.. Mai vru împăratul încă de 
mal făcu niște tocmiri cu multă trudă dă în
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tocmelile- cele vechi : 170 de Nearale şi le 
puse deosebi că schimbă pentru nunte şi 16- 
gea pentru diatacsie şi pentru nişte -tatne şi 
altele asemine acestora care le poroncise mai, 
nainte marele Constândin, iară el pentru a- 
celea mal cu milă le tocmi. Acele nearale le 
ai prepus un Dascăl Tribunian forte Dascăl 
mare iară.nu ştiă cum îl supăra Duhul necu- 
rat ci era mintea îndoită. Drept aceia cănd le 
scrisâ-se el intorse-se uncle spre folos iară 

” altele le scrisea-se readeverile. şi îndoite cu 
găndul şi cu socotinţa, drept acela” Gmenil 
carii avea pără şi mergea să se judece cu a- 
cea. prinzare şi îndoire rea pre mulți pierdea. 
Iară ma! pre urmă de toţi de pururea poime- 
nitul întru împărați Leii prea înțeleptul el făcu 
tâte alcătuirile una şi căte era puse răsăpite 
tote le împreună într'una de în Dighestă şi de 
în Codicure, multe: şi de la Istintuida şi de 
într'ale lui lustinian alâsă de le -făcu 60 de 
cărți împreu-ă cu un Savatie Marele Spatar 
şi le alcătui în şese tocmiri şi scosă de lepădă 
t6te vrăjmăşiile cele fără de trâbă cele ce nu 
era nici de un folos, pentru că 6menii cel mal 
depreurmă să îndreptară mal spre bine de căt 
cel de mâl înainte vreme cari! făcusă multe leg. 
De acela alcătuirea cuvintelor de în cele ce le 
alesesă forte bine le aşeză, şi cuvintele cele 
ce da răspuns de fie ce cuvănt lucru, şi vină, 
cl le adună aă le tocmi 'şi le puse tâte la o 
Grană. Şi aii făcut şi el 120 dă Nearale ce 
pănă acum acâlea nu se ţin tie. Drept aceia 
Și Smerenia Nosiră văzănd o comoră ca a- 
câsta ascunsă, şi ca o grădină încuiată, plină 
fiind de tote Florile Darului duhului sfănt ale” 
purtătorilor și însufleţiţilor de Dumnezeă Pă- 
rinți Sfinţi şi a Lumet Dascati şi Lumina- 
tori, carii aă umplut (0tă lumea de dulcea, 
Blagoslovenie a Duhului; găndiiii zicănd : ce 
folos iaste de amăndouă să stea închuete 
cum zice scriptura mal vărtos aducăndunnt a- 
minte de cuvăntul Stăpănului “mei Hristos 
pentru Sluga cea 'viclenă ce ascunse talantul 
în părmănt, [Muteiă. Glara 25) ziseiă să dai 

„şi eă ceva Domnului mică de în căte mi'ait 
dat ca să nu mă arăt să zic că voesce nuinal 
folosul binelui miei ce voii cu totă inima ca 
Cerbul la izvârele apelor [Paul 175.) să'mi 
pul totă nădejdea pre maica Cuvăntului Fiului 
lul Dumnezeă pre slăvita Dâmna a Nostră 
Sfăntă născătore de Dunminezeă şi pentru ruga. 
Sfântului slăvitului Apostol şi întaiul muce- 
nic Arhidiacon Stefan şi inarele Antonie, și 
Sfăntul Grigorie Decapolit şi Nicodin Mirotoc 
cețul ca să nu las. comora ascunsă nici gră- 
dina închuială : ce să zice capetele Duimne- 
zeeștilor Pravile,-să le aducă și să le preface 
dă pe 'Elaniaste pre cuvinte prâste Humă- 
neşii, și am făcut alegere din multe şi bogate 
pravile trimeţind păn şi la îmnpărătesca, cetate 
la prea sfăntul nostru şi a totă lumea Patri- 

arh (că n'am vrut se scriii după cele tipar- 
nice fiindu'mi temă că de cănd aă încăput. 
cărţile Pravoslaviel la mănaereticilur, e! nai 
lipsit a nu băga căte ceva Zizanil), păn ce am 
aflat la cinstitul nostru fii sufletesc Chir.. 
Gh eor Caridi de la trikis carile ai fost dol v. 
vis. scrisă cu măna. Judecata t6tă Arhierescă 

nele ale sfintelor Săhbore şi Apostoli şi a mare-: 
luă Vasilie şi altor Dumnezeeşti şi sfinţi Pă- 
rinți împreună cu Teologul Dumnezeeştilor : 
Bogoslovi scâsă şi tocmită cu Porunca şi în- 
văţătura BlagocestivuluI împarat Chir Inn: 

voslavnicul întru Dascall Diacon şi Păzitorul 
de t6tă Pravila și canânile Marei Bisericii Chir 
Alexie Rodinul şi aşa cu multă. userdie şi 

şi cu buna voie a Luminatulul şi. Blagocesti- - 
vului meă Domn lo Martfei Voevod Basarab. 
şi cu tot sfatul Măriel sale cu Blagoslovenia 
Parintelui mei Paisie Patriarhul lerusalimu- 
lui şi cu îndemnarea a dol frați iubitori de 
Dumnezeii şi tocmal slujitori a! oblastielr 
Smereniei nostre. Tipăritu-s'aii ca să fie de 
folosul tuturor de obşte ca. o grădină plină. 
de flori mirosit6re ale raiulut sai ca un vis-. 
tiiar de obtşe Bisericii. . IN 

Drept acera să cade să le caute şi să le 
ţia vărtos tot-deauna.: cela ce sănt îndreptă- 

fletele turmelor să nu cum va să se alunece 

cade să se ţie de cela ce.aă rănduslile Lu- 
mel aceștia de îndreptare, că cu aceste învă- 
țături vel putea alege adeverinţa, de înrătăci- 
rea, străină și areptatea de în strămbătate, . 
mai adevărată şi mal. alesă de căt Piatra, 
Lidia, --- a E 

Acesta pun lege şi legătură şi hotar, împă- 
raţilor şi Domnilor, Patriarşilor şi Mitropoli- 
țilov, Egumenilor şi Călugărilor, Popilor şi 
Diaconilor,' Bocrilor. şi Bogaţilor, stăpănilor 
şi slugilor celor ce oblăduesc şi celor ce se o- 
blăduese Părinților şi fieiorilor, bărbaţilor şi 
muerilor, însuraţilor şi celor neînsuraţi, ce- 
lor posnici şi celor ce nu se postese, înțelep- 
tilor și celor nedomeriţi. Acestea învaţă şi pre 
împăratul şi pre Domnul să le ție şi să le'cin- 
stâscă cu tolă puterea, acestea nu” lasă să se 
plece învățăturilor dobitocești mal vârtos se” 
cade se le aibă acestea iparşil sai Voevozii, 

multă socotință li se” cade se aibă si erijă 
se pârte de îinpărăteştile şi sfintele Biserici, 

D-zeii, căci mai lăcuit pre voia lui, ce să 
vie la aesstea bunătăli se-'şi împodobăscă 
bunătate sulletuluI , ca şi puterile îngereşti 
împregiurul lul D-zeiă.. Aceştia îndreptări de 
l6ge cine'l va zice Vrăciuitore de obşte nu 
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și lăngă dănsa şi împărătâscă cu tote cand-.. 

Comninul cu mare şi multă socotință, de Pra- . 

îndemnare o am scos de întunrtic la lumină” > 

torii pravoslaviei ca se pârte grijl pentru su- - 

"Mitropoliţil şi Episcopii, pentru că lor mal “ 

ca să nu cumva să se arate ne clăstoinici la . 

spre învăţăturile străinilor. Aşa de vărtos se . -
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va. greşi, pentru că amâstică erbile şi l&cu- 
rile de le dă bolnavilor de tămăduesce pe 
fie carele de fie ce b6lă, şi nu numai pre 
acela, ci încă și pre cela ce se lenevesc de 
nu pârtă grijă de tămădudlă, înse pre unil 
dăndu-le și tinzindu-le erbi tari, &I rădică, 
iar altora aducăndu-le aminte de făgăduinţa 
ce va se fie, aduce" şi" rădică cu mal blănde 
lâcuri, iară unil sănt caril. nu iai nici erbi, 
nici îâcuri, nici învăţăturile acestora, ce'şi 
îngrădesc priștaniştea pocaianiei cu ne-ple- 
carea şi aşa făcăndu-se ma! tari de căt îm- 
păratul &I închid moșii de vec. Pentru acela 
(o! iubiţi! smerenici n6stre fil!) la cine se 
va tămpla ai de rănduiala nâetră, ati de cea 
de afară priimiţi'o ca o haină împărătescă, 
plină de t6te lucrurile scumpe, că veţi afla, 

- într'&nsa de tote bunătăţile carele îndrepteză 
sufletul, că întăreşte pre cel ce stai. şi pre 
cel căzuţi nu' lasă”în oceianie, dulce iaste 
blagocestivilor, iară zlocestivilor înfruntă- 
tore,: grâznică, Păcătoşilor certătâre de tâtă 
vărsta, şi de tâtă derepătoria şi rănduiala 
împăraţilor, Domnilor, Boiarilor, şi celor ce 
sănt pre măna mat marilor, Voinicilor, proş- 
tilor, l.ogaţilor, săracilor, călugărilor, mirâ- 

“ nilor,' bărbaţilor, muerilor, tinerilor şi 'bă- 
„rănilor, că înțelepţia lu D-zeă iaste multă 
în tot feliul, că măcar şi cine nu .iaste în- 
dreptat; de aice cetind cu socotință şi cu 
luare aminte, lesne se va îndrepta şi se va 
întări. Curvaril, se învaţă a'şi ținea curăţia, 
cel r&ă se învață binelul, cel fără de minte 
se înțelepțeză, cel semeţ smerit. Acâsta în- 
vaţă pre cel ne-milosserd milostiv şi pre cel 
ce Jehuesc ale altora, să le dea'ale cul sănt, 
și cum am zice mal pe scurt, tot felul de bu- 

„ NăLĂȚI cine va vrea, acela de aice va pute se 
zleiască ca de într'un izvor. Drept acela rog 
smerenia nâstră pre vol pre toţi fit iubiţi în- 
tru Duhul, căutaţi, şi ispitiți scriptura că aşa 
socotese că'm pare, că: într'ânsa veţi afla 
Viaţa după cuvăntul Domnului, şi primiţi cu 
dragoste şi cu userdie şi citind îndreptaţi 
viața vâstră ; iar pre smerenia Nostră întru 
rugile vâstre fără de lâne nu uităriţI,- şi 
Domnul păci! fie cu vor: Amin. 

Ca un Tată Tuturor întru Pravoslavie de 
obşte şi voitor de tot binele: 
_ Acelaş carele iaste mal sus scris.: 

Pentru judecătorii cum i se cade să fie Milo- 
serd şi să nu certă curintele nimănui fără 

- de îscodire saă întrebare. 

Glava Pervaia, [fateiit toemitoriii. de lege 
și Ieromonah carele « fost fărte înţelept). Ca- 
de-se judecătorului, adecă Arhiereului, să fie 
astinene Judecătorului celui drept şi marelui 
Arhicreă” Doinnulul nostru Tis. [ls. 'să fie tu- 
turor miloserid, ne-aducătoriii aminte de răă, 
ne mănios, ne fățărnic, ne luătoriă de mită,   

- PRAVILA MATEIU BASARAD 

drept, să nu crâză lesne fără de întrebare 
prepunerile. şi părăle şi bănuialile. Că de 
va asculta şi va crede, adecă câle ce staă în- 
protiva. celor bune, nu iaste drept. Pentru că 
mulți de multe orl'să pedepsesc fără drep- | 
tate, căci nu caută Judecătoriul vina. 
[Zlatoust].Grăiaște şi Dumnezăescul Zlatoust, 

nu să cade să crezi pe nimenea fără de isco- 
dire. Judecătoriului i se cade să'şi aducă a- 
minte de ceste tre! lucruri : : 

[Prea înțeleptul Agaton). Intăi, Că e pre l&- 
ge începătoriii. i A 

Adoa. Că pre Oment oblăduâşte. 
Atria. Că în vecie nu e începătoriă : ci şi 

el ca un om va să moră, - 

Pentru dreptatea şi pentru să fucă 
dreptate judecătoriul 

- Glava a doa. Dreptatea iaste un lucru mat 
adevărat de t6te, carea dă fieş cul dreptate. 
Adiverinţa dreptăţii iaste să locuescă neştine 
Îrumos şi drept,-ca să nu vinu&scă pre ni- 
menea, - A 

“[ălateiii prea înțeleptul ierarh]. Inţelepţia 
dreptăţii iaste, să vază lucrurile, Dumnezeeşii 
şi omeneşti, adecă dreptatea şi nedreptatea. 

Carele n'are dreptate zăcătâre întru sufle- 
tul lui, ci iaste stricat să-ia, galbeni, orl pen- 
tru vre o prietenie, ori pentru vrajbă, şi o- 
săndeşte pre cel ce e drept; de'l dă omului 
ne drept, şi nu vâde dreptatea, acela fârte va 
să fie muncit de Dumnezeiă. - ! : 

[Prea înțeleptul episcop). Dă” e vora săi ju- 
deci Judecăţile drept. Cadeţi-să să nu cunoşti 
pre nici unul de în ceia ce judeci, ce să zice 
să nu fățăreșii, adecă să nu ial mită de la 
cineva, nici să'ți fie priciin, sai de va fi şi 
boer.să nu'ți fie ruşine de el, acâsta arată să 
nul cunoşti. Ci numai să cauţi dreptatea, şi 
cine are dreptate, aceluia să! o dal. - 
(Sfinţii Apostoli]. Cate Judecătorii face drep- 

tate, acela iaste Judecătorii drept la Dumne- 
zei, iară carele nu face dreptate, acela în- 
drăznelă la Dumnezăă n'are. 

»  KArmenopulo). Căna face judecătoriul drep- 
tare, facei-se-va şi de dănsul milă, Dreptul 
şi Adeveritul Judecătorii: Hs. Dumnezei la 
gr6znica, zi a judecății. Că Dumnezeiă de altă 
nul pare bine ca de dreptate, nici de post, 
nici de purtări smerite, adecă să pârte nești- 
ne haine prâste; ca de cela ce face "dreptate, 
cum zice Prorocul [saia. 

[A Domnului]. Grăeşte şi Domnul nostru 
lis. ls. la Dumnezăâsca şi sfănta Evange- 
lie, Nu judeeare-ţi făţărniceşte, ci pe drep- 
tate, şi cu ce măsură veţi măsura, măsura-se- 
va voă. ȘI ferice de cei goniţi penlru dreptate, 
că acelora este Impărăţia ceriurilor. 
„“[Pandecta se chiamă că ati scris de tâte de ale 
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sfintei scripturi], Grăeşte şi cuviosul Călugăr 
Antioh, Pandecta : ceia ce vor să judece drept 
întăi să câră de la Dumnezei să le dea în- 
țelepţie şi pricâpere, să cunoscă dreptatea şi 
nedreptatea, să judece drept, să nu osănde- 
scă pre nimenea. 

Poruncâşte şi Dumnezetsca scriptură, Ju- 
decătorii să nu facă strămbătate -la judecata 
lor, şi de sărac să nu'l fie milă de el la jude- 
cată, cum am zis, de va avea nedreplate să 
nu'l îndrepteze pentru sărăcia lui, adecă să 
nui caute căci e sărac, ci .să'l judece pe 
dreptate. | Vasilie Velichii.] Grăâşte arătătoriul 
de ceriuri, marele Vasilie : Judecătoriul să 
nu se înălțe sati să se ţie mare pentru cinstea 
ce are, ca să nu cază de în fericită cucerie. 

Pentru Ligea şi ce taste Liyca, şi pentru 
cel fără de lege, ce închipucște, 

Glava 3. [Legea.] Legea iaste meşterşug lu- 
crului celui bun şi poruncă tuturor pricepuţi- 
lor şi înțelepților şi Gmenilor bogoslovi. 
Celor ce vor şi celor ce nu vor înțelepţie şi 
cetăților este poruncă obşte şi socotință, şi 
învățătură, Şi iară 'jaste şi Dumnezăâscă 
adecă aflare sfăntă. Şi porunca Legei iaste să 
petrecă neştine drept, iară pre alt pre nimnea 
să nu betejască.. lar Lege se chiamă pentru 
căci că dă fie cul dreptate. 

Invăţaţi-vă judecătorilor cu denadinsul şi 
căutaţi dă vedeți l&gea se nu se osăndâscă 
niminea de vor, că apol veţi lua plata munca 
de veci, ca niște judecători ne-drepți ae la 
Judecătoriul cel drept, şi nefăţarnicul Chris- 
tos Dumnezeiă. - a 

[Grigorie 'Teolog.] Dă" e vota să l&pezi tâtă 
frica, să nur fie frică de nimenilea păzâște 
legea, cum am zis cănd judecă judecătoriul, 
cum zic pravilele, atunce de niminea să nu”! 
fie frică. . 

(Inţeleptul Isocrat). Cum sănt vraci! izbăvire 
bolnavilor, așa sănt: şi Pravilele celor osăn- 

“LL a ! 

„(Vasilie Velichii.] Cela ce. închipuâşte şi 
judecă r&ă, acela nici lege, nici vr&me, nici 
obicâii bun. întăreşte. Îară pentru cel fără 
de lege, şi pentru călcătoriui de I6ge ce în- 
chipueşte, de actsta alăge Marele Vasilie la 
povestea care povestesc Paremiile lui Solo- 
mon, fără de lege iaste zic, cela ce ştie şi nu 
face cum 7ăce ci o calcă. | E 

Pentru obictiul al Bisdricei, cavele nu să află 
scris și al cetăților, ” 

Gara 4. [Vasilie Velichii, adică cel mare]. 
Marele Vasilie grăiaşte într'o epistolie ce ai 
limes cătră Diodor de obicciul cel ne-scris, 
adică obiceiul leger are putere, pentru că 
locmirile adecă lâgea s'aă dat noă de la 6- 
reni sfinţi. a   
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[Aateiii]. Unde nu e l&ge scrisă, acolo trebu- 
eşte să păzim obiceiul locului; iară de nu va - 
fi nică obicâ!, trebuâşte se urmăm întrebării . 
de acel lucru, iar de nu vom'afla nici cu în- 
trebarea de acel lucru, atunci trebuâște să so- 
cotescă bătrănil cum vor putâ tocmi. 

[Fotie Țarigrădenul.] Și atunce! ne trebuie - 
obicțiul cetăților sai al eparhiilor, cănd ai 
venit la judecată obictiii ca: acesta, şi 's'aii 
adevărat. - Drept aceia şi c6le tocmâlă carele 
cu îndelungat obicdiă s'au ispitit şi s'au păzit. 
multă vrâme sănt de tr&bă, iară nu mat pu- 
ţin ci ca şi învăţăturile şi lâgoa, ce e scrisă. 

[Armenopulo.] Grăi&şte şi Armenopul, că o- 
bicâiul vechii în loc de l6ge să socotâşte şi 
să ţine. - „i 

Pentru Patriarhul că iaste obrazul lui Hristos- 
și cănd 1 sait dat să hirotonescă mitropoliți. . 

“Glava 5, [Matfei]: Patriarhul iaste alui Chri'. 
stos obraz viă însuflețit fiind întru dănsul scri- 
s6re vie adevărată, pre în lucru şi pre în cu- 
vănt, şi iară după cum serie drept îndreptănd. 
cuvântul lui Dumnezeu cel adevărat. . . 

[Săbor al 1V. Zri]. Dataă adecă Patriarhu- 
lui Părinţii de la al patrulea sobor se hiroto- 
nescă pe Mitropoliţi. Că mar nainte să hiro- 
tonia de Episcopii de în eparhia „lor. Şi pre 
Arhiepiscop! Patriarhul "1 hirotonâsce. Și Mi- 
tropolitul pe Mitropolitul hirotonâşte cu'răn-. 
duiala Patriarhului, Şi Episcopul pe episco-- 
pul hirotontşte cu rănduiala Mitropolituluy. 

Pentru ce lucru hirotonăște, Ivaclia pe 
Patriarhul, | 

Glava 6, Iară pentru ce hirotonâşte Ira-. 
clia pe Patriarhul ascultați : Țarigradul” may 
nainte vr&me se chiema Bizântie, iară Mitro- 
polia lraclier era Episcopie şi hirotonia acolo 
Episcopi, iară dacă zidi marele Costantin 'Ța- 
rigradul şi"! puse numele cetatea, lui Costan- . 
din. De aceia Dumnezeeştii "Părinţi vrănd se. 
o cinstescă ca pe o împărătâsă a cetăților, 
făcură Arhierei într'&nsa să fie a, t6tă lumea 
Patriarh, şi să aibă cinstea tocmai cu Arhi- 
creul cela ce e la Roma, şi să fie şi să se 
chiame acea, Cetate a lui Constandin. Noul. 
Rim. [Împărătescă şi sobornicescă tocmâlă), lară 
pentru episcopia de la. [raclia căci era, cum 
am zis, mal! sus, doteră lui acestă 'hărăzială 
și dar împăratul și Săborul Arh:ereilor să hi- 
rotonâscă pre Patriarhul, iară alt Arhierei 
să nu îndrăznâscă fără numal el şi cănd vor 
să rănduiască pe Patriarhul, 12 Arhierel tre- * 
bue se fiă ia. rănduială cănd aruncă sorții, 
iară nu mal puţini în chipul celor 12 Apos- 
toli. De aceia decă rănduese pe Patriarhul și 
cănd vor să'l hirotonâscă şi va fi Iraclia bol- 
nav saii mort, atunci hirotonește în locul lu! 
care Arhiereii iaste mai mare sa Cesaria saă 
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cel de la Efes, sai altul fie-carele ce se tăm- 
plă atunci la rănd de într'alți Arhierel. 

Povestâşte_într'o carte ce' se chiamă hro- 
nico a unul Dascal ce Pai chemat Seiliţi că 
s'a hirotonit odată, 6re-care Stefan Proto- 
singhel, fratele împăratului Chir Leu înţelep- 

„tul în loc de Patriarh de Mitropolitul de la 
Chesaria; drept aceia cel ce va se fie Patriarh 
de i sar tămpla să fie hirotonit Arhierei saă 

„Mitropolit sai Arhiepiscop 'saă Episcop; a- 
tunci altă, hirotonie pre dănsul nu să face, 
fără numal,cel dai minima, adecă vâstea, 
cea mare adecă după rănduiala Sfinţiloră | 
Arhierel scotul de în scaunul ce ai fost şi'l 
pun la mar naltul și marele: scaun Patriar- 
chesc al sfinte şi maril Besereci alui Chris- 
tos şi după minima cea mare zice Patriarhul 
mulțemirea cum iaste : obicâiul.(Zri).' Iară 
dacă sfărşaşte atunci Iraclia ia toiagul Patriar- 
şăsc şil dă în măna Patriarhului şi sărută 
Măna, atunci "1 ia, adecă '] scâte pre în dve- 
rile oltarului şi'i pune înaltul şi Marele scaun 
Patriarşăsc, deacia încep de căntă, Ton des- 
„potin che Arhierea imon, şi blagosloveşte pre 
toți pre căți se afla atunci acolo. a 

Pentru - arhierei şi alți preoți carii. nu po- 
„„ menesc pe Patriarhul. 

“Glara 7.: [Soborul al II. Canonul 15]. 
A cincisprezecelea Canon al soborului d'ăn- 
tăi şi de al doilea grăieşte care Mitropolit 
sai Arhiepiscop saă preot ce se va afla la 
Eparhia Țarigrădeanului sai la Stavropigie 
şi nu pomenesc pe Patriarhul pre la Dumne- 
zeeștile şi sfintile Liturghil și la alte slujbe, 
cum e obiceiul : pre Arhierei să'1 oprescă dă 
Arhierie, pre popi de preoție fără numa! de 
va fi Patriarhul eretic de va face cu îndrăz- 
n6lă cazanie şi învăţătură creticescă, atunci 
CĂțI Arhierei şi Preoţi! nu'l pomenesc, să 
n'aibă nici o pedepsă de acâsta ce să aibă 
laudă şi cinste ca şi ceia ce se lepădă de E- 
piscop mincinos şi de dascal bărlitorii şi de 
impreunarea ereticilor. Iară și Patriarhul de 
se va afla în niscari greşale sai şi în păcate 
niminea de în Arhierel şi de în Preoţi nu 

„pote opri pomenirea lui să nu o zică pănă i 
se va face judecată, să'l oprâscă şi să] scâță i 
săborul Arhiereilor, atunci după oprâlă se| 
curmă şi pomenirea lul, adecă nul nai po- 
menesc. : 

Pentru cela ce ra să fie arhierei saii preot 
scă diacon și ca pîră pre dăuşii cine-ra. 

Glava $. [Fotie patriarhul de la uriyrud). 
De va clereli neştine cu vre o pără pre cela ce, 

„vacsă se hirotonescă sai Episcop sn alt ein 
preoţesc, adecă preot sati „diacon atunce să 
nu se facă hirotonie, ci numai întăr-să se 

„facă întrebare de acea pără înaintea părăşulvy 
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au zis părășul asupra celula ce va sălse hiro- 
tonâscă, De aceia, de-și va lăsa părășul păra 
ŞiŞI va întârce cuvintele, atunce Arhiereul 
carele va să facă hirotonie să facă întrebare 
mare cu deadinsul în trei luni iscodind și de' 
va afla vina celuia, ce va să ea darul Arhie- 
riet sai preoțiel. în greşalele câle ce opresc 
de preoţie atunce să, nu'l hirotonescă ; iară 
de se va alla fără de vină cel părăt sai na- 
inte saii pre urma părășului adecă. de faţă 
sai pre urmă atunci.să nu să oprâscă de hi- 
rotonie, iară părășul de nu va arăta păra cu 
mărturii drepte şi credinciâse ce va fugi de la 
sfănta judecată a Arhiereului, atunci aceluia 
de va fi preot să”! ea popia, iară de vafi mi- 
ren să se afurisescă așijderea şi Arhiereul de 
va. hirotoni pre acel părăt fără de întrebare 
şi fără de iscodire, să i se ia arhieria, aşijde- 
rea şi aceluia ce ai hirotonit. 
Pentru cela ce ia arhieria saii preoția, sai alt 

dar bisericesc, saii cu galbeni, sati cu boiări, 
și pentru luarea: banilor de popie și pentru 
preotul care ia dar la sfăuta cuminecătură. 

„-Glava 9. [Sfinţii Apostoli Glaia 9]. Gră- 
iaște canonul 29 al Sfinţilor Apostoli, ori cine 
să va face episcop, sai preot, saă diacon, saii 
alta, dar va. lua cu galbeni, sai cu mulţi, 
sai cu puţini, aceluia să i să ia episcopia şi 
Arhieria lui şi a preotului măcar diacon. de 
va fi. Așijderea şi Arhiereul acela: carele va 
fi făcut hirotonie să pală osănda aceia adecă 
să fie oprit de Arhierie. Și nu numal să le ea 
cinstea ci încă sa'l şi oprâscă de sfânta cumi- 
necătură a creştinilor ca şi Simon vrăjitoriul 
dă mine Petru. Şi iară orr-fie care preot ce va 
vrea să se preojescă şi va merge la boiariă 
miren del va pune să grăiască Arhiereulul ca pentru frica lui şi pentru Doeria și putârea lui să ia darul biscricil, sai preoţie, sat Ar- . hierie, sai boerie, sai cinste saă bisGrică saă fie ce dar besericesc, unul ca acela să să ia cinstea şi să se afurisescă încă şi căţI aă fost la sfatul lui, iară de vor fi mireni, să fie afu- risiți şi afară de besârică ca neşte călcători de Duinnezăiasca!pravilă. [4șij derea Apostoli” Glara 1]... - i . 
iară pentru luarea grăiaşte apărătoriul de ce- iuti, marele Vasilie și serie cătră episcopii lui să nu cumva să ia galheni și să facă hirotonie, că apolî va opri de episcopie. [Mevele Vusi- lie). In tr'acea serie şi pentru luarea de care înii Arhiereil pănă astăzi şi zice să nu ia. Ci însă Dumnezăescul Zonara povesteşte de acest lu- cru pre amărunlul și zice asa : [Zonara Zri). Că ceia. ce vănd darul Duhului Sfânt pre gal- bin, aceia lac așa pentru iubirea de argint care iubire de an 
rate in le argint iaste rădăcină tuturor răutăţilor, ŞI Să chiamă închinare de Idol, pentru că cinsteşte mai mult pre ldolr de căt   şi naintea celui părăt de cuvintele celea ce pre Dumnezei, şi: se închipuiaște Iudel ca



  

  

  

um e) aă văndut pe Chris tos pentru să do- 
" băndâscă galbeui : aşijderea şi unii Arhierel 
vănd cu a lor voie a doa vănzare pre Chris.. 
carele s'a răstignit pentru noj, şi aşa se zice 

că se închipu ese ludel acel Arhieret cari! Vănd 

darurile Duhului Sfănt pentru că şi ţinuturile 

carele se vor cumpăra cu acei bani adecă po- 

ril şi oraşe și sate, în ca:ecle oblăduesc sau 
ţin norie cet hirotoniți, şi mărnile cele ce iaă 
podurile, adecă cheltuialele, acelea vor să se 

chiame cheltuialele lui Acheldam, că acesta 

Acheldam iaste cuvănt ovreesc, carele să tăl- 

cuiaşte elineşte, satul săngelui, de -cărele 
serie la Danie. acesta iaste într'acel chip zice 
ca cum acest'loe al satului săngelul. de se 

cumpără cu banil ceia ce văndu Iuda pe Chris 

şi dâcă se-cumpără cu acel ban! pus'aii-se 

numele locul săngelul : într'acela chip și 

banii ceia ce' iati cet ce vănd darul lui Dum- 

nezeii și norii şi oraşe, adecă satele carele 
le ţin norie, care' le cumpără preoţii cel hi- 

rotoniți, şi dai galbeni, adecă intrări de intră 

la ceva, acâlea vor se fie şi vor să se chiame 
prețul săngelul. : " e 

[Sădor al l-lea, Canon 23.], Aşijderea şi 

preoțil cari! cuminecă pre creștini cu sfănta 

cuminecătură, să nu ia nică să ceră plată ni- 

mie, nict multă nici puţină pentru că trupul 

şi săngele Domnului nostru is. Chris. sfăn- 

tul şi prea sfăntul şi nepreţuitul nu se vinde, 
- ci numal după Dumnezăescul dar se dă, Iară 

dă să va arăta la“vre un preot că i-a dat vre 

un om aii bolnav ai sănătos, și aii luat vre un 

dar ceva pentru Dumnezăiasca Priceştenie a- 

celuia să i să ia popia, ca şi ludel şi ca lui 

Simon vrăjitoriul. Pentru că în munca focu- 

lui de v&e nu va sta departe de aceia ci a- 

prâpe, decă vr&me ce a pohtit să facă cum ai. 

făcut aceia, adecă să vănză pre neprețuitul 

mărgăritari Domnul nostru lis. Ch; şi Măn-. 
tuitorul nostru. a 

Pentru preoți sati alții de. în răndul cliro-. 

sului, de vor curci sati de tor fura, sui 

„de tor face jurămănt strâmb . 

Glava 10. (Apostoli, Canon 25). Canonul 25 
al sfinţilor Apostoli zice : Episcopul sai preo- 

tul sati Diaconul, carele va curvi sait va 

lura, sai va jura strămb, să nu may facă Li- 

turghie. Că zice pravila să nu pedepseşti pe 

Preot de doă orl adecă să'l opreşti de Litur- 

ghie și să'l şi afuriseșt!, că! ajunge osănda o- 

prălei de Liturghie, de care Lai desgolit de 
cinstea şi slava preoțiel, carea înfrumseţeză 

cereştile : pentru că Preoţi! măcar că să lip- 

sesc de-preoţie, iară aşa de sf..priceştenie nu 

să opresc, a, 

Pentru preotul carele ca avea muiare și să 

ra fuce arhierei, să se despartă de dănsa 

și hirotonia lui să se facă cu roia ei. 

Glava 11. [Sădor al VI-lea, Canon XII). 
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Al dol-spre-zecelea canon, al săborulul de a 
şasea grăiaşte care preot are muiare şi să va, 
face Arhierei acela să se desparță de dănsa 
şi mal mult cu dănsa să nu ştză, nici în chi- 
lia lui, nici într'alt loc Pentru că pun vină 

dănsa trupeşte ca şi inal nainte : drept aceia 
poruncesc. Dumnezăeştil părinţi, dăparte să 
se dălunge să șază inuiarea episcopului dă 
dănsul a 

[avi acest sfânt săbor, Canon 48. Și cănd 
va vrea să se facă adecă să se hirotonâscă 
Arhiereii să fie cu voia muierel lul, de va vrea 
ea să se hirotonâscă, atuncea să se facă hiro- 
toniă, iară de nu va vrea ea să nu să facă. 

[Întrebare]. Dară mirenul pentru ce să face 
călugăr fără voia muieril lui, iară cine va să 
se facă Arhiereu fără de voia mueril nu să 
face? îi . 

- [Răspuns]. Pentru că muierea călugărului 
are putăre dâcă i se face bărbalul călugăr, să 
se mărite neapărat, iară a, arhiereului nu pote 
să se mărite,. pentru siceia trebue să fie cu 
voia, el hirotonia bărbatului el. (Vezi și râs- 
punsul împărătesc). De acâsta aii făcut po- 
runcă de pururea pomenitul împărat Chir I- 
sachie, Preotul zis miren carele va avea mu- 
iere şi va vrea să se facă arhierei, întăi să 
se voiască amăndol să se desparţă unul de 
altul şi să'şi facă zapis pentru tocmirea des- 
părţirei a el şi a lui, atunce după despăriâlă 

muiarea lui să se facă călugăriță şi să şază 
într'o mănăstire după aceia să se hirotonâscă 
şi preotul Arhiereii, ne-apărat. i 

Pentru episcop, și ce să chiamă episcopul, și 

cum îi să cade să fie volnie pre tute lucru 

rile bisericii, - | aa 

Glava 19. [Aatfei]. Episcopul iaste şi se   chiamă văzătoriti. şi purtătorii de grijă tu- 
turor creştinilor, carii sunt eparhia iul avănd 

voe deplin : adecă ca un Arhierei să facă, 
preoți, diaconi, ipo-diaconi, citeți, căntăreți, 

şi călugări. Şi să fie volnici preste tâte lucru- 

rile Bisericeşti. /Apostoli cap 11 și 38 Zri]. 
Că dâcă vremea ce ai luat în chezăşie su- 
fletele menilor cu căt mal. mult încă să 
n'aibă voe şi putere pre Bistrici şi pre lu- 

cerurile lor, şi pre tâte îndreptările BisericeştI 

şi cu voia lui să facă pentru preoţii şi pen- 

tru diaconi, milostenit săracilor şi să aibă de 
la dănşii şi Arhiereul căte ceva ca să! fie dă 
petrecanie şi dă treba lul. De aceia va acest 

canon a Sfinţilor Apostoli, Arhiereul să fie, 

iubitoriă dă streini, iubitorii de săraci, dă 

mișăl cum serie Dumnezăescul Pavel câtră 
Timotei. : DR . 

(Poslania [ gl. 3). De acia de va avea ru- 

denii de pre săngile lui şi vor fi săraci să nu   
1V 

Gmenit de să smintesc de zic că să culcă cu - 

ia ce va avea hestrica să dea lor şi să lase -
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hestrica g6lă ; ci să le dea să" miluâscă cum 
miluâşte şi pre mişel. [Zac. 283]. . 

Pentru Archiereii, ca să nu facă hirotonie, u- 
fară de eparhia lui, nici să hirotonescă pre 
nimenea, de într'altă norie străină 

Glava. 13, [iipostoli can. 85.] La canonul 
35 al sfinţilor Apostoli grăeşte : nici un Epi- 
scop să nu fie volnic să facă hirotonie afară 
de eparchia lui nici la alt lucru al bisericel 
să se amestece, iară de va călca canonul a- 
cesta, să i se ia darul împreună cu cel ce 
Tai hirotonit. o 

(Săborul de Antiohia, Can. 13]. Episcopul în 
noria altul Archiereă să nu hirotonâscă, nici 
să facă Liturghie, fără de voia şi fără de ru- 
gpămintea Archiereului locului, iară de va în- 
drăsni să hirotonescă, 'să i se ia darul lui şi 
celul ce sai hirotonit. : - 

Iară dacă va vrea Archiereul locului, a- 
„tunci nu se pedepseşte Archiereul cel străin 
carele aii făcut -hirotonie. 

1... [Sădor 7, Can, 16). Ori care episcop, ce va 
“lua de într'altă eparhie diacon să'l facă preot, 
„sati îl va da vre o rănduâlă fără de voia a e: 
«piscopului preotului aceluia, sai a diaconu- 
"lui, neadevărată să"! fie hirotonia, aşijderea 
-şi citeţului, 

Pentru Avchiereii desi ra lăsa scaunul lui și. 
„se ră ducejintalt loc să se zăborâscă 6 luni. 

Glava 14. [Sădor I și 17, Canon 15). A 
cincilea-spre-zece canon, ce să zice celde 
întăi şi al doilea săbor zice: care Archi- 
erei nuwşi paşte turma lui, ci o lasă de ră-. 
măne şi se duce într'alt loc, însă de va fi 
în slujba Patriarhului, cătă vrâme va face 
să n'albă nici o pedepsă, sati de nu va fi în 

- slujba Patriarhulni, ci va avea voe şi pu- 
tere de la Patriarhul să şază „atăta vr&me 
afară de eparhia lul de scaunul lui, saă 

„la închinarea mănăstirilor, sau la. altă trebă, 
atunci iar nu.se pedepsâşte, sai de. va 
avea vre o h6lă mare şi va purcede dela 
scaunul lui, dă se va duce într'alt loc, ca 
să se tămăduiască, nicl pentru acela nu se 
pedepsâşte; iară întralt chip-dă se va duce 
fără de voia Patriarhului, sai să nu fie bol- 
nav, sai într'alt loc să rămăie acolo şi să 
şază, sau să îmble de în loc în loc, pănă vor 

” trece șase luni, poruncesc sfinţii părinţi al a- 
„estul săbor sfânt, să fie Archiereul oprit şi 
să i se ia darul şi să se facă în scaunul lu! 
alt Archierei. 

Pentru preotul carele wave muiare să nu 
- șază cu alta. , 
Glava 15. [Săbor 7, Can. 3]. Al treilea 

Canon al săborului de întăiă grăiaște : Epis- 
copul sai Preotul, sati diaconul, saă ipod- 
diaconul sai alt cine-va. de al clirosulul de 
vor ţinea vre-o muiare pre în casele lor şi 
să nu fie blahoslovit. pre l&ge acela, să nu o   
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ție, măcar de va fi socotit să-i şi slujască, iară 
de va avea mumă, sau fată, saă soră, sai 
mătuşă a tătină-săă, sai soră a mănisa, pre 
acestea pravila nu apără. Iară de vor ţinea 
myiare cum am zice afară de acâste obraze, 
care am zis mal sus, şi'l.va certa, Archiereui 
să o gonâscă, iară de nu o va, lăsa dacă îl va 
certa întăiă şi a doa oră: grăesc Dumnezăeştii 
părinţi şi împărăteştile Nearale, unuia ca a- 
celuia săi se ia darul, Ă ! 

[Vasilie Velichii]. Grăiaşte marele Vasilie: 
Archiereil şi Cliricil, carit nu ţin mueri pre 
lege, cari! îşi ţin curăţia, acelora să le slujască 
volnică iară nu mueri. Așijderea şi preoţii cari 
ai mueri pre l6ge de vorţinea şi slujnice, pre 
aceia pravila nu'l apără. 
[Săbor al VII Can 18]. lară al optul&spre-zece 

canon, al. şaptelui Săbor grăiaşte : că preo- 
ți şi mirenii trebue să fie făr de păcate, şi 
căţi n'a muieri, aceia să m'aibă nici slujnice, 
nic! doici hrănitâre, nici văduvă, nici să ţie 
pre alt cineva, iară cine va călca acestea, e- 
piscopului şi preotului săi se ia darul. iar 
pre miren să'l afurisâscă. 

[Alarele Vasile). Scrie şi marele Vasilie la 
o epistolie a lui către un preot anume Gri- 
gorie, ca să gonâscă pre acea muiare bătrănă 
cârea o ţinea în casa lui, iară de va îndrăzni 
să nu asculte să o gonâscă, va să ia preo- 
ţia de tot, acâsta fiind aşa, încă fiind preotul 
acela de optzeci de ani, şi nu vru sfăntul lui 
Dumnezeii Archiereii să'! lase să o ţie în casa 
luă : cu căt ma! mult preotului tănăr să! slu- 
jescă mueri străine? (Zri]. Să nu dăm vină și 
scandal Omenilor pentru Dumnezea fraţilor. 

Pentru păra Episcopilor și a cliricilo» "și carii 
| se priimiesc la pără, | 
Glava16, [Săbor cl II Canon al 6-lea.) Nici 

odată „nu încetâză vrăjmaşul şi luptătoriul 
nostru Satana să spurce cu pără și cu clevete 
traiurile Gmenilor celor buni, şi mat mult ale 
Arhiereilor, drept aceia ai poruncit. Dumne- 
zeeştil părinţi, al doilea Săbor la al şaselea 
canon al lor : tot omul cinstit, adecă cu viață 
bună şi înbunătăţit, sati fără de cinste, adecă 
cu viaţă rea și spurcată, saă credincios. sai 
necredincios, sau şi eretic. 6. va avea trâbă 
cu Arhiereul, saă pentru niscare lucruri îm- 
blătore, saă neîmblătâre, [Lucruri îmblătăre 
se chiamă vite iar neîmblătâre. se chiamă 
acuție] adecă pentru galbeni, saă pentru nis- 
care haine, saii pentru alt ceva: unil ca 
acela au voe să părască pe Arhiereul 
la judecată, de vor avea, ceva, să'şI caute 
de dreptate; iară de vor fi'vinuitori lu- 
crului Arhiereului, adecă .de va fi greşit, sai 
va fi curvit, saii va fi furat niscare lucruri de 
la besârică, sati va fi făcut Liturghie în noria 
altul Arhiereiă, fără de sfatul şi fără voia Ar- 
hereului al Eparhiei aceia, sai: alt lucru. ce 
va fi făcut, carele. oprese de Arhierie şi vor 
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putea pentru acâlea să'l scâţă pe dreptate 
cum se cade, saii altă greșală carea îl o- 
preşte să'l pedepsâscă cătă-va vreme fără 
de cuminecătură iară să -nui se 
hieria. Cade-se judecătorilor, să ispitescă şi 

să întrebe pre părăt de vor fi mulţi, sai 

preoți sai miri, să nu cum-va să fie por- 

nit întracâstă pără pentru vre o răutate sai 

vrajbă cum am zice, cănd se va fi tămplat de 

va [i luat popia vre unu! preot, sai va fi afu- 

risit miren, saă pentru altă vrajbă va fi făcut 
acesta, atunci unil ca aceştea nu să socotesc 
Ja păra episcopului. nici a Cliricului, pănă se 
vor curăţi de vinile celea ce s'a pedepsit, 
.dâcia atunci să începă și să mârgă la pără, 
şi în loc de mărturie, şi atunci să facă zapis 
adecă să scrie păra părăşului ce"! iaste vina 
care păraşte, de acia de va arăta-păra cu de- 
dinsul cum poruncește Dumnezeâsca Pravilă, 
cu cinci mărturii men! drepți bun! şi cre- 
dincioși, atunci i se ia darul Arhiereului, 
iară de nu va fi greşala dea luarea darului 
arhieric, atunci să i se facă pedepsă împo- 
triva greşalil aceia, adecă oprit de preoție sai 
de archieria lui. Jară de nu'şi va putea da 
sema părăşul de căte ai părăt pre arhierei, 
atunci să'şi paţă cum aui făcut. adecă de va fi 
preot să i se ia popia de tot, iară de va fi mi- 
ten să se afurisâscă. şi să” scâță afară de bi 
strica lut Christos, şi forte greii să'l cano- 
nâscă, . - 

„Pentru ca ceia ce părăsc pe arhiereul trebue 
"să fie necinoiaţi. N 

Clara 17, [Zonara]. Povesteşte Zonara 
"la şapte-zeci şi trei de can6ne ale sfinţilor a- 
postoli zicănd : Că, nu pâte fie ce om să pă- 
rască pre Arhiereă, fără numai ceia ce sunt 
nevinovaţi, adecă cu "viaţă curată, credin- 
-cioși, cinstiţi, temători de. Dumnezeii, să se 
ferâscă de tâte răotăţile : adecă să nu fie u- 

-cigaşi, nici spureaţi, nici curvari. nici furi, nici 

-clevetitori. nici vrăjmaşi, nici să ia. mită se 

părască, nici să se amestece să fie vrăjmaşi 

binelui, aceştea se chiamă că sunt Omenl ne- 

"vinovaţi, aceştea pot să'şi părască pre arhie- 

reul, pre acestea va şi-l sufere Pravila : iar 

pre cel necinstiţi, și vrăjmaşi, 'şi curvari, ȘI 

carii portă răotăţ! asâmene acestora pre a- 

-cela, nu sufere. 
[Soboy: 4 Canonul 21]. Caril vor să părască 

pre arhiereul, trebue se întrebe să afle ce 0- 

inenl sunt, şi ce viaţă ai, şi ce lucru:X. deci 
de vor fi cum am zis mal sus, buni, şi cinstiți: 
aceia să se priimescă la pără şi la mărturie. 
lară de se vor afla de în cel răi cum am zis 

mal sus, nică întrun chip să nu li se bage în 

scmă păra şi mărturia lor. - 

„Pentru căţi arhierei trebue se fie cănd judecă pre 
arhierei și căță la preot, şi căți la diaconi. 

Glara 1$, [Soborul de lu Curtaghena ca- 

i 
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nonul 12]. Al doi-spre-zecelea canon al săho- 
rului de la Cartaghena grăiaşte : Că la vina 
Arhiereului celuia ce'l vor pără trebue:se fie 
12 Arhierel să judece păra arhiereului, iar 
mal puţini de 12 să nu fie::iar la păra Preo- 
tului trebue se fie şase Arhierel, şi fără de a- 
cestia, şi arhiereul locului, să fie împreună cu 
dănşii, pre număr şapte, iară la păra diaco- 
nului se fie 3 arhierel. /Zri.] Arhiepiscopul 
Chiprului scâse pre Episcopul I6n de la Ama- 
tul cu unspre-zece episcopi, iară prea sfințitul 
Patriarh Chir Luca. strică acâsta şi nu suferi, 
căci n'au fost 12 Arhierei cum e porunca şi 
învățătura pravilel. 

Pentru arhiereul carele ra să se judece, șii va 
trimete soborul odată, a doa Dră, și utreia 
ră veste şi nu va merge să se judece. 

Glava 19, (uipostoli Can. 72). Canonul 72 
al sfinților Apostoli gră€şte : episcopul de va 
fi părăt de Omen! credincioşi, atunci săborul 
nu judecă pănă nu va fi de faţă, ci să chiame 
pre acel Arhiereu părăt acolo ca să auză cele 
ce vor grăi de dănsul. Deacia de va mărturisi 

căte aă zis aceia părăşi, de va fi vina dea i 

luarea Arhieria, atunci "1-0 ia; iară. de se va 

lepăda şi nu va spune, şi'l vor vădi şi vor 

mărturisi acele mărturil credinciose că părăle 
acâlea sunt adevărate, atuncei să ia darul. Că 

aşa, poruncesc Dumnezeeştile pravile. lară 

del vor chema şi nu va merge la judecată, a- 

tunce trimit doi arhierei ca de la fața a tot” 

soborul, şi chiamă să vie, iară de nu va veni 

iară trimite prealți doi arhierei șil mal 

chiamă să vie să se judece, pentru cele pări 

ce'l. părăsc, deci de nu va. veni şi vor po- 
runcl şi a treia Oră şi nu va vrea să mârgă; a- 

tuncă i se face ispravă de judecata lui, sai i 

se ia de tot Arhieria lul. 2 

Pentru de se ca afla arhiereul ve înti”o pără 

pănă nu i se va face judecata nel scot de în 

scauu. - 

Glava 20. 'Săborul Carthagei, Can. 86]. 

Canonul 86 al sfăntului sobor de la Carta- 

gena grăiaște : de va fi să se afle Arhiereul 

în pără, nu pote neştine săl scoță din scau- 

nul lui, păn nu se va face judecată asupra. 

lui, dâcia de se va afla vinovat şi strămb, a- 

tunci se seâte de în scaun cu obărşenia jude- 

căţii a săborului arhieresc, 

Pentru cela ce păraște pre episcop întru multe 

Iuerui protienice, și apoi nu pote să dea de 

faţă nici unul. PE 

Glava 21. (Iară a acelui sfănt Săbor,   Can 128|. Canonul 128 al sfăntului săbor de 

la Cartaghena grăiaşte : că de va pără neştine 

pre Arhiereii de multe greşale, şi apoi nu va   putea se dea. de faţă una dintr'acelea, atunci 

*% 
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nicl de cele lalte să nu să crâză, ci să! g0- 

Pentru că la judecată nu se cade. să aducă 
mărturie eretic nici necredincios, nici numai 
un credineios, ci doi sai: trei creștini forte 
credincioși, iar la pără cinci. - 

Glava 22. (Apostolii, Canon '73]. Cano- 
"nul 73 al sfinţilor apostoli grăiaște pentru 
mărturie : La' păra Arhiereului, nici eretic, 
nici păgăn să nu'l ' socotescă mărturie, şi 
iară nici pre un om creştin numal. pentru 
că zice scriptura, de în gura a doă “măr- 
turil saii a trei stă tot graiul, cum am zice 
că la un lucru ce-vor mărturisi dol, sati trey 
marturi, atunce iaste adevărat lucrul acela, 
și isprăvit după mărturia mărturiilor acelora. 

[Zonara]. Ereticul nu se socotâşte, nici il 
bagă în samă nici la mărturie nici la pără, 
nici iară numai un om credincics. Iară de va 
fi o mărturie credinci :să şi adeverită, mărtu- 
ria lui iar să nu se creză, ci numal dor saii 
tre! mărturii cum cuvăntul scripturel. - 

[Mirare Poslania 1, Glara 5, Zacon 2856). 
Scrie şi sfăntul Pavel cătră Timotei, păra ce 
iaste asupra omului preoțit să nu se primâscă 
de nu vor fi doi sau trel mărturii. Iară acela 
“Zonara zice : la păra Preoţilor de vor fi două 
mărturil cu viață bună şi înbunătăţiți tot să 
nu se crâză, Dumnezeescul Pavel grăiaște ca 
şi mal sus: la păra preotului, să fie saii dot 
sai trei mărturii să mărturisescă. Jară acel 
Zonara zice : la păra preoţilor de vor fi doi 
mărturi) credincioşi şi buni, mărturia lor nici 
cum să se bage în s&mă. , 

[Deslegare). Nu vă mirareţi de acesta, pen- 
tru că Zonara nu stă împotriva. lut st, Pavel, 
ei să ştiţi că una e socotela acesta; şi iară să 
ascultați să vedeţi cum o povestește acel 
Valsamon. , 

Pentru Dumnezeescul Pavel ce scrie către 
ucinicul lui, la păra preoților zicănd să nu se 
primescă la mărturie mal puţini, fără numat 
doi saă trei mărturii. Să ştiţi că acesta nu o 
zice pentru vina luări! darului, ci să știți că 
socotsla acesta iaste pentru bani, adecă pen- 
tru galbeni sai pentru haine, şi grăiaște la 
povestea Canonului săi la 75, acela Valsa- 
mon, mărturia zice adoi Omeni ce vor mărtu- 
risi asupra Arhiereului de va fi pentru galbeni 
ca o litră de aur, dâcia acel doi mărturil de 
vor fi drepţi 6meni buni și vor jura, atunci 
mărturia lor se bagă în sâmă şi să o ți ade- 
verită. Iară de va, îi lucrul pentru 50 de litre 
de aur, atunci mărturia acelor dot mărturii 
nu se bagă în semă, ci numal se fie trei măr- 
turii, iară de nu va fi lucrul despre aur ci 
pentru păra luări! darului arhiereului ace- 
luia, atunci trebue se fi 5 mărturii, şi pen- 
tru pără ca acâsta se jure, şi dâcă vor jura 

"se bagă în s&mă mărturia lor, dâcia să ia şi   
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darul Arhiereulul, Zi] iară aşa adevărat se 
fie acele mărturii cum am zis mal sus, cre- 
dincioşi cu viață bună și drepţi, iară de vor 
fi vrăjmaşi, sai cu viaţă rea şi nedrepți a- 
tunci mărturia lor de tot nu se bagă în stmă. 

» Pentru părăși să maducă mărturii cusnici, 
nici rudenie. o 

Glava 23, [Solorul Cartaghenei. Cun. 130 
și 58]. Canonul 130 şi 58 al sfăntului săbor 
de la Cartaghena zice : părăşi! de vor aduce 
Gmeni mărturie de în casele lor sai rudenii, 
aceia să nu se baze în semă la judecată. 

Pentru ca mărturiile trebue să fie furte dmeni 

credincioși și carii se opresc să nu mărtu- 
risdecă și carii nu se opresc. 

Glava 24. (Lei, și Constantin împărați). 
Grăiaşte legea împărătâscă, adecă Leii şi 
Constantin, mărturi! cari! vor să' mărturist- 
scă, trebue se fie credincioși forte şi drepti, 
și fără vină, cum pentru niscare lucruri, 

“haine sai bani, mutate sai nemutate, aşijde- 
rea şi pentru păra a obraze sfinţite adecă a 
Arhiereii sait a preot. | 

Călugărul prost de va mărturisi să nu se 
bage în s&mă, că el au lăsat lumea şi lu- 
meştile. o 

Preoţii cari! nu sunt în chipul călugăresc, 
de vor mărturisi să li se socotâscă mărturia. 

Carele se va năpăstui saă se va osindi la 
judecată sati pentru mărturie mincinâsă, saă 
de'l va face de ruşine judecătorul pentru altă 
răotate căcl va fi clevetit pre cine-va,.nicl cela 
„ce va lua galbeni să părască, sau să nu pă- 
rască, nice curvarii, nici ucigașii, nici tăl- 
hari!, nici altul ce va fi făcut ruşine fără de 
cale”: mărturia a.nicl unuia de acestora nu se 
socoteşte la judecată, şi de vor pără pre cine- 
va, aceştia cari! vor avea de acâste vint ce 
scrii mai sus. nici păra lor să se asculte 
la judecată, nici în samă să se bage. De va fi 
cine va. de doă-zeci de ani, sau va fi surd, 
sai îndrăcit, sau slugă, sau curvarii, sa mi- : tutel, nu pot mărturisi la judecată. 

Mărturiile carele vor să mărturisâscă, li se întrebă de rănd, adecă de dreptatea ce ai pentru lucruri bune ce fac şi de credință, ce să zice, de va fi creştin și face bunătăţi ca- 
rele plac lui Dumnezei. saă păgăn iaste ai creştin : şi iară, petrece viaţă înbunătățită şi Dumnezecscă, ai ba.?. : | 
„Acesta trebue judecătoriulur să vază și să ispitescă mărturiile, carele vor să vie la ju- decată să. mărturisâscă pentru tot lucrul cum își petrec viața lor, sata bunătăți bune ai râle: - . ! 
„Cuvintele mărturiilor se bag în sâmă în- tv'acest chip, nu ale celora ce ai cuvinte dela mărturii, deaceia să se ducă să mărturis&scă: ce mărturiile se întrebă faţă către faţă. 
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Nu se bagă în s&mă mărturia numa! de în- 

tPauzire, fără numa! cănd vor mărturisi pen- 

tru hotară şi pentru împărţirea caselor, a vii- 

Jor. şi a țarinilor, a 

Tatăl și feciorul de vor fi supt oblăduire ; 

şi dol fraţi de vor fi amăndot la un loc pot 
să mărturisescă la vre-un lucru şi nu se apară 
căcl că sănt de întro casă... - 

Un om ce va fi de 14 ani, pote să inărtu- 
zisâscă la vre un lucru de galbini. iară la 
păra Arhiereului, măcar de ar și ști, mărtu- 

ria lui nu se bagă în s6mă. 
Episcopii mărturisesc şi 

carte pentru lucru. , SI :; 

Mărturiile carele vor mărturisi de nevoe 

saii de silă, saă pentru mită, acelea nu se 
bagă în semă. .: î IN 

Carele se află părăt, acela. nu pâte pre al- 

tu să părască, CCC a 

Căte zile se zăbovese mărturiile la o jude- 

cată, ori multe, or puţine, cheltuiala lor plă- 

teşte cela ce "1 ati adus după porunca judecă- 
torului. | aa „- 
Mărturiile căril îşi vor! scrie iscăliturile în 

zapis pentru vre un lucru, deacia Yre odată 

de va veni la judecată să fie lucrul. acela, 
a'unc] acelea mărturii de nu vor vr€ de voie, 

e să mărturisâscă şi de nevoie, pentru că 

sunt scriși cu iscălitură în zapis. 
Mărturiile carele vor să mărturisâscă. orl 

la pără, ori pentru galbeni şi harne, trebu- 
iaşte cu jurămănt să se întrâbe, ştii aii nu 

“Ştii de acâle lucrure. 

Nu mărturieâşte schilârul, adecă vameşul, 
carele ţine asupra lur-lucruri Domnești cum- 

părate. , PI 
De va mărturisi cineva asupra vre unul 

om, acela nu pâte iară și a doa 6ră, să măr: 
turisscă asupra lui, căci că i să arată, ai fi 
vrâjmaş. ” 

[Mater]. 

facă jurămănt, atuncl să se întrebe de jude- 
cătoriii pentru lucrul acela, ce iaste şi cum 
nu știi pentru care vină "ai chemat la ju- 
decată. Iară de vor fi mărturil multe, atunci 

diecătorul prinde. cuvintele celor mal cin- 
StțL. . : 

„La lucruri Arhiereşti carele se judecă la 
judecată, de va fi pentru o litră de aur, do! 
mărturil credincioşi să mărturistscă, şi să 

bagă în semă mărturia lor, iar de va fi pentru 
31 de litre, atunci trei mărturii să mărturisc- 
“SCă, iară de va fi pără pentru lucrul Arhiereil 
Iul, cincă mărturii să fie credincioşi şi buni 

ŞI cinstiţi să jure ; deacia atunci după măr- 
turia lor, se face judecata păre! aceia, şi secole 
Pe Arhiereii, adecă i să ia Arhieria. -Aşa au 
25 Valsamno mal sus. i 

(Zri), Săracil- nu mărturisesc. SăracI se 

chiamă, ceia ce nu le plătește bucatele tor 

“cănd iscălesc în 

„ “Carele ati, 50 de galhenl. 

| 
4 
ţ 
| 
1 

Pa 
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. 
[zlrmenopul). Armenopul zice să fie mărtu- 

riile credincioşi iară nu urgisiţi. | 
”. Trebue judecătoriului să caute şi -să ispi- 
tescă pre fieşcare mărturie, de va fi cinstit şi 
îmbunătăţit saă necinstit și ruşinat. sai bo- 
gat sai sărac. şi pentru sărăcia lul ai venit. 
să imărturisscă ca să dobăndescă ceva. sa 
îl iaste priaten despre vre-o parte. De aceia, 
cand nu va fi mărturia, nici necinstit, nici să- 
„rac, nici vrăjmas. atuncl mărturiseşte și i se 
priimâşte mărturia lut, iară într'alt chip nu 
să bagă în eâmă Ă 

Nic! eretic, nici ovreiă, nu 
supra creștinului. ---. 
Pentru Preotul de ca mărturisi strămb sai 

ca prinde tagă pe iscălitura lui. . 
Glara 25, (Justinian împărat] . Preotul 

de va mărturisi strămb, de niscare” lucruri, 
adecă de vie sa de moşii, saii de case, sai 
de haine, saii de galbeni, se opreşte de preo- 
ţia lut A ani şi să] ducă să şază la Mănastire. 
Iară de va mărturisi asupra culva, casă i se 
facă stricâciune la trupul omului. sai să-l 
piarză viaţa, sai de în trupul lul ceva, atuncl, 
să i se ia popia de tot. : Aşijderea se pedep- 
sesc şi alți clivici de vor mărturisi strămb. 

(Legea) Iară de va îscăli Preotul veri la fie 
ce lucru ce va fi, şi apol pre urmă va prinde 
tagă de iscălitură, cum ati iscălit ră, aceluia 
să i.să ia popia.  - | 
" [Sădor Carthagena Can. 13). Aşijderea şi. 
fie cine ce va, prinde tagă de zapis, sai de is- 
călltura. luy, să fic lipsit şi gol de cinste ce 
va ave. e , ' E 

Iară pentru Preotul ce va măuturisi strămb, 
ai socotit nişte Dumnezeeşti părinți, cum să 
nu se oprâscă acel Preot de popie, ci să i se 
ia popia de tot. . i 

Pentru Preot sati. Diaconu -de ca fi săi 
> părască cine-tă. ! 

Glava 26, (Ispraca Duminezceştilor. prarili). 

Să știți că la pără preotulul sait a diaconului 

vor şi poruncesc Dumnezeeştile Pravile, cum 

aşa să se caute lucrurile lor. ca şi îa păra a 

Arhiereului, adecă să fie şi părășii şi mărtu- 

riile credincioşi, şi cinstiţi cum am scris mal." 

sus. Atuncl să se primâscă şi la pără şi la 

mărturie : iară de vor fi cu vicţă rea și măr- 
turiile şi părăşil. atunci să nu se bage în 

s&mă nici păra părășilor, nic mărturia măr- 
turiilor. ” „- . 

[Armenopul). Şi carele va cleveti şi va pără 

e Ar iereă, saii pre alt preot, şi nu va putea 

să le dea de faţă, acela să plătâscă la Domnie 

20 onghii de aur, căci că Vaii clevelit pe ne- 

dreptate, saii să paţi aceia patimă ce vrea, se 

pață el. - + , 

Pentru Pveot. suit Episcop, sai alt sfinţit cei 

cor lua darul îură el ra fuce liturghie. 

Glava 27. [Apostoli Canon. 28). Canonul 

7 

mărturiseşte a- . 
.
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28 al sfinţilor Apostoli grăiaşte : care epis- 
cop, saii preot, sai diacon, ce li se va fi luat 
darul şi «I vor face liturghie, adecă să le fie 
luat darul pentru niseare greşale adeverite 
şi vor îndrăsni la liturghie să facă, unul ca 
acela să se gonâscă de tot şi de în bessrica 
lui Is. ! , 

[Zonara). Liturghia nu se zice numal jertva 
cea fără de sănge, ci tâtă slujba bessricii, a- 
decă botejunea, blagoslovirea cununiet, ve- 
cernie, utrănea. şi altele tâte căte se fac cu 
blagoslovenie vă naș. - 

Pentru judecata Patriarhului) că nu se mai 
. judecă a doa vră 

Glava 28. [atei]. Judecata Patriarhului 
nu se ma! judecă, nic) se caută la, altă jude- 
cată pentru că judecata Patriarhului iaste în- 
cepălură și cap tuturor judecăților besericeşti, 
că dela dănsul sunt judecăţile bisericești, şi 
la dinsul se întorc de se judecă. Drept aceia 
„la altă judecată nu se judecă, nicl de nimne- 
nea nu se caută, că aceia inste începătură. 
Numai, ce se mal judecă actia Duhovniceşte 
între patriarhul cu săborul. 
Pentru Arhiereul carele î iaste luat darul, 

are voie să mai chiame a doa dră săborul 
să se mai judece de lucrul părei lui, 
“Glara 29. [iferie împărat a lui Comnin). 

Grăiaşte hrisovul al împăratului deapururea, 
pomenitul Chir Alexie al lur Comnin, şi dă 
slobozire Arhiereulul saă altui preot, căruia 
îi vor fi luat darul, să mal chiame a doa 6ra|. 
Săborul să se mat judece lucrul părel luy, 
să vază drept s'aă judecat aă strămb. 

Pentru dAvrhierei de ra fi lat darul rre unui 
„Arhiereit și după aceia sai aflat nerinorat, 
și de cănd sasi început a se luarea darul ar- 
hiereului şi iară Sati iertat. ” 
Glava 30. [Săvor Cartayhenie Canon 15! 

„Canonul 15 al Sfântului săbor de la Cartha- 
gena porunciaşte că de vor fi luat darul vre 
unul Arhierei, şi apol s'aii făcut 2 doa jude- 
cată, şi s'a aflat Arhiereul carele i s'a luat 
darul nevinovat, atunci judecătorii cari Pai 
judecat şi 1 ai luat darul nu se pedepsesc, 
însă adevărat de' vor fi judecat după tocmâla 
Dumnezetscă, şi nu vor fi luat mită, nici ati 
fost vrăjmași. 

[Legea]. Celea de sunt judecate şi tocmite 
ră, nici vremile nici pravile nici obiceiul pe 
acelea nu pâte să le adevereze. 

[Fotie Turigradenul].. Laxă pentru decănd s'aăi început a se luarea darul Arhiereilor și iară a se erla, pre la bogate vrem! şi Săbâră, şi de bogaţi părinţi acâsta de niulte ori s'au făcut ca de Sf. Atanasie Şi în vremea lui Mar- „chel Episcopul de la Angira şi Macarie, și pre la alţi mulți, pentru rugămintea Gmenilor carii cerea şi ruga pre Arhicreul lor. Făcutu-   
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S'aii iară şi în vremea lu! Iracla sfântul Pa- 
triarh de la Alexandria. căruia îl fuse e [s- 
pravnir Dionisie, şi după acesta Maxim, jară 
după acela Teona, iară după ac-ştea sfetir 
sfeştino Mucenic Petru, carele opri pre Aria 
diaconul şi '] împrăştie afară de tot de besâ- 

'Irică. Acesta sfăntul Petru muncitu-s'aă în zi- 
lele lui Maximian împărat, şi cu porunca lul 
capul "-aă tăiat. Iară deacia Stăntul Ahila se 
făcu în locul lul următorii, și luă Scaunul al 
lui sfetil sfeștino Mucenic Petru de la Alexan- 
dria. Deaciea acest sfănt Patriarh. Ahila de- 
la Alexandria, primi pre acela, pre Aria, şi 
"1 ertă. Deacia nu'l numa! iartă, ci încă “1 făcu. 
şi preot, şi'l puse să păzâscă. şi Scola dâscă- 
lia Alexandriei. Că şi pre Evlihil pre carele 
oprise şi "1 luase darul sf. Flavian : iară Ale- 

o 

xandrenul şi Antiohânul şi Ierusalimlenul, er. . 
îl priimiră după mârtea luy sf. Flavian. Că 
Zlatoust carele fu scos de Feofil edinoslapnit 
fără de alţi Patriarşi, iară er îl priimiră pre: 
Petre al Militulur Episcop, luă” darul Sf. Me- 
todie, iară Patriarhul Fotie îl îndreptă şi nu 
nuinal ce "] îndreptă ci încă'] făcu şi Mitropo- 
lit Mitropolier. Sardier. Că şi pre alţii mulţi 
pre care” scosâsă Sf. Ignatie pentru greşale, 
iară acela Sfăntul Fotie pre aceia în priini, şi. 
pre alții mulţi pre caril scosâse sfăntul Fotie, 
iar cel mal de sus sf. Ignatie priimea . pre: 
dînşii. a 

Pentru schimbarea arhiereilor, și pentru lepă-. 
dări și pentru că se: dă scaunul arhieresc- 
către alt arhieveii Laarşesc. 

Glava3i, (Aateiti]. Schimbarea iaste, cănd 
ar lăsa vre un Arhicrei Mitropolia sa care o 
ține, și să ia alta, sai episcopul episcopia. 

Iară canonul 16 al săborulur.de a Antio- 
hia iartă să se facă schimbări Arhiereilor. de 
va fi mitropolit cu sfatul şi cu voia Patriar- 
huiur. iară de va fi episcopie, cu voia şi cu 
sfatul Mitropolitului al eparhier aceia. 

[iar a lu”). Iară lepădare iaste şi se chiamă 
care lasă Arhiereul, şi scaunul, şi arhieria. 

Chiamă-se lepădare, şi cănd lasă numar 
scaunul şi'ŞI ţine Arhieria şi se dă către din-- 
sul alt scaun exarşesc, sati să şi face adevă-- 
rat Arhierei într'insul, 

|Zri). In vrâmea lut Zinou împărăt, lepă- 
dă-se de scaunul Patriarșesc; Martirie Putri-. arhul de la Antiohia. şi era adunaţi toţi 6- 
imenil preoți şi mirent, şi zice, pentru neple-- 
catul cliros şi pentru ne smeritul om. lepă- 
du-mă zice de scaun, iar rănduiala Arhierier 
mele, voiă să mi-o ţii curată şi nespurcată - şi se lepădă de scaun, iar nu de arhierie. 

(Soborul „Întioehici Canonul 16]. Dă so şi 
exarşesc obraz alt scaun, cătră alt Arhiereă 
de'1 va trebui, carele nu va avea scaun, saă 
de va şi avea, şi are voe în totă nora ca ul 
ei păstorii şi dascăl, adecă ca și cel adevă-. 
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rat Arhiereiă al el, iar sfăntul scaun nu pote 
să'] ție nic cum, nic! pote să hirotonescă în- 
tracel scaun. fără numa! Arhiereul cel-ade- 
verit carele s'aă hirotonit într'insul.: Deaciea 
ose'Y de acela. ce se zice de sfăntul scaun, 
tâte lucrurile Bisericeşti le face neapărat pre 
rănduâlă şi pre tocmâla Arhiere=că. - | 

[Caută de vezi respunsul Dummnezeești pra- 
rili). lară de va îndrăzni de va face, acâstă 
fără de lege şi neomenie, adecă să se sue pre 
sfântul scaun carele iaste străin şi departe de 
dănsul. fără numai adevăratul lut Arhierei 
cum am zis. carele iaste închinat numa! lui 
iară nu altuia : unuia ca aceluia să i se ia da- 
rul Arhieriel' lut, cum grăesc şi 'poruncesc 
Dumnezeştile Pravile. : - * : 

Pentru Episcopi și Preoţi de nu vor pomeni pe 
Mitropolitul lor, şi pentru greșalele preoți- 
lor, că se cade săi cahoniscă Arhiereul. 

Glava 32, [Soborul 7 și 2 canon 13]. Cano- 
nul 13 al săbovului de întăiu și de al doilea 
grăiaşte : care episcop, sau de în preoţi, sai 
cineva de în diaconi, se va părăsi căci se va 
afla Mitropolitul lor în pără, şi nu i se va fi 
făcut judecată şi ispravă asupra: lul, de nu'l 
vor pomeni la Dumnezeiasca Liturghie, şi la 
alte slujbe, pre aceia ai poruncit sfăntul să- 
bor să li se ia darul de tot, o 

[Simeon Soluneanu). Şi cănd va cădea preo- 
tul într'altă greșelă, atunci se cade să se ca- 
nonâscă de Arhiereiă, însă de se va face ace- 
stă greșală preotului, de nepază şi de neşti- 

inţă, sa și de lucrul vrăjmașului, atunci nu 
se face întrebare multă de greşala lui, ci să 
aibă și puţinea iertăciune mal la vreme, lară 
de se va fi făcut pentru lenea lui, atunci să 
plângă şi să tănguiască cum "1 este greşala     şi să ia înd eptare de la Arhiereul. 

Pentru Anatema. . 

„Glara 33. [Săborul 4, canon 7]. Anaterha 
iaste despărțire de Dumnezei. şi impreunare 
și moştenire Satanel! lară' sfăntul al patru- 
lea şi a ttă lumea săbor, pentru Anatema 
grăiaște aşa : nici un om crediricios creştin să 
nu'şi zică Anatema, numai ce să zică eretici- 

lor, şi călugărilor cari l&pădă chipul şi nu 
vor să se mat întârcă :. lară de vor veni spre 
pocaanie primâşte!l și "1 îmbrățişâza, pentru 
că Domnul nostru Îis. Chris. carele sati po- 
gorit de în ceriuri pentru spăsenia nostră , 
zice : n'am venit să chem drepţii.- păcăto- 

șii la pocanie, și mare hucurie sdiâce în ce- 
riuri pentru un păcătos ce se pocăiaşte. 

Pentru celu ce se afurisește drept sai nedrept : 
de Arhiereiă. : 

Glava 34, (Simeon Soluneanul]. Un om   ce se va afurisi drept sai nedrept de Arhie- 
Teul lui, acela, să nu cumva să nu bage în: 
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s&mă de tot afurisania, nici să se facă sin- 
gur socotitor adinsă eluși, zicănd că pe nedre- 
ptate staă afurisit : ci să alerge cu: totă dra- 
gosten şi smerenia la Arhiereul lul, ca un rob 
să'l râge să'l iarte. Iară de nul va priimi, a- 
tunci să ia cu sine pre niscare Omen! cucâr- 
nici preoți şi mireni,-că pentru ruga lor se 
tămple iertăciune, iară de nu-va vrea, însă 
de va fi episcop atunci să mergă la Mitropo-: 
litul lui, iară dava fi Mitropolit atunci să 
mergă la Patriarhul cerşănd - iertăciune să'l 
iarte, nu că doră va să părască pre Arhiereul 
lui, că deca va prinde de veste să se întris= - 
teze, şi măcar căcl că se va, întrista și pre 
dreptate : pentru că altă judecată este a lui 
Dumnezeii şi alta a Gmenilor, şi - de va-face 
aşa, atunci şi dela Dumnezeii şi dela Pa- 
triarhul, saă şi de la Mitropolitul va 'lua ier-. 
tăciune. - a 

(Zlatoust|. Grăiaşte -iară şi Dumnezeescul 
Zlatoust : Cănd afli, zice, pre 'omul păcătos, 
atunci tu nul seâte numal cât de la beserică 
ca să nu'l răpescă Satana, să'l dea iară în 
turmişul lut : ci”l chiamă singur de eluşi, d&- 
cila de o parte îl cârtă, iară de alta 1 rogă 
ca să'l scoţi de în r&ii. Deciia: de te va as- 
culta bine să şti! că a! dobăndit sufletul iul, 
cum ai zis scriptura, că cine va, întârce zice 
pre păcătos de în rătăcita lu! cale, acela isbă- 
veşte'I sufletul de morte şi acopere mulțime 
de păcate. , i 

Pentru drhiereul de va opri preot, saă de tu 
afurisi pre miren ca să îa mită, sai ea în- 
chide bisevecă, sai pre alt preot saă sfinţit, 
sai pre alt cîneca, de ta afurisi fără vină. 

Glava 35. [Sător 7, canon 4]. Canonul al 
patrulea, al şaptelui săbor grăiaşte : care Ar-, 
hiereă, pentru vrajbă, saii patimă, sai pen- 
tru să ia galbeni, va opri vre un popă de Li- 
turghie, sai va afurisi miren, sat va închide 
biserică, ca preotul să nu slujască şi să se. 
mărescă Dumnezeiă : acela să paţă singur a- 
ceia, adecă să paţă el ca a făcut, ce se zice - 
de va 'fi oprit pre cineva, să fie el oprit, de 
va fi afurisit, să fie el afurisit ; după cum zice 
David : să i se întorcă răotatea lul la capul 
lui, [Psalm 7]. ca un călcătoriă de învățăturile 
lui Dumnezeiă şi de tocmirile Apostolilor. 
(Petru Apostolul). Grăiaşte şi Dumnezeescui 

Apostol Petru : Paşte zice turma lui Dumne- 
zeă, nu cu necăjire, ci cu voie Dumnezeiască 
şi nu cu dobăndă rea, ci cu bună voie, şi să 
îți isvâde turmelor vâstre. ca să faceţi voia 
Jul Dumnezeii, şi de veți face așa, purta-veţi 
de la Dumnezeă cunzna cea neveştejită a 
slavel sale, iară de veţi face împotrivă, bine 
să ştiţi că în loc de cunună veţi lua munca 
de vâcl. 

[Pavel Apostolul). Gră&şte şi Dumnezeesc"l



152: 

Pavel Apostol; cel nedrepţi.. împărăţia lur 
Dumnezeă nu vor putea moşteni. .. -. . . 

[Valsamon). lar care preot va afurisi pre- 
vre un creştin afară de lege fără de vină, a- 
cela Preot să fie în urgie şi să se pedepsescă, 

- căci ai afurisit creştinul fără de vină 
[Dionisie Areopagitul]. 'Grăiaşte sfăntul 

- Dionisie. Areopaghit la o poslanie a lut, că, 
„Dumnezei nu ascultă zice pornirile câle do- 
bitoceşti ale preoţilor. : a 

(Zustinian împeratul) lară Nearaoa.: a lu! 
Iustinian împărat grăiaşte : poruncim zice 
Arhiereilor, şi preoţilor, să nu afurisescă pe 
nici un creştin, pănă nu va arăta vina lui, de 
aciia de va. fi şi vor'zice pravilele să se afu- 
-risescă : atunci unul ca acela. să'] afurisescă. 

' 

[ Vezi). lară de vor afurisi pre vre. un cre- 
ştin şi nul va arăta vina lul, după cum zic 
pravilele, adecă de! vor afurisi fără de ară- 
tarea vine! lui, atunci să mergă la alt Arhie- 
reti mal mare să! iarte, iară cela ce Vaă afu- 
risit să se pedepstscă : adecă să'l oprâscă de, 
preoţie Arhiereul cel mal mare cât 1 va fi 
voia, şi căci aii făcut pe nedreptate, pe drep- 
tate să rahde şi pedâpsa. . :.... .. : 

(Leii şi Constantin împeraţi], Poruncim Ar- 
hiereilor să nu desparţă pe nimenea de sfănta 
Priceştenie fără vină, iara de vor face ac& 
sta fără vină şi fără de arătare, aceia să se 
oprescă de sfănta Cuminecătură up an. | 

Pentru ceia ce se împreună cu cel afuiisit. 

Glava 86. (Apostoli, canon 10]. Canonul 10 
al. sfinţilor ApostolI' grăiaşte, carele. se va 
ruga împreună cu omul cel ce iaste afurisit, 
atunce se afurisâşte. şi acela. ” 

[Greşale, Zonara). Pre cela ce'l afurisesc, 
pre aceia pentru păcatul afurisese, drept a- 
ceiă să cade să nu se împreune cu. dănsul ni- 
menea , căci că acela urgisâşte pre Arhiereul 
carele "1 ai afurisit şi închipuiaşte şi alta, că 
arată cum ar fi că Pau afurisit Arhiereul răă, 
pentru accia serâgă împreunăcu dănsyl, și nu 
va să se desparţă ca de un afurisit, drept aceia 
“zice pravila, carele va umbla sau se va înprie- 
teni, sati va ceti, saii va cănta. sai în biserică, 
sau acasă! cu aturisitul,. să se afirisâscă şi 
acela. - - 5 

Iară de va vorbi cine-va cu -cel afurisit de 
acâsta nu se pote opri, ci numal „se opresce 
să nu sc roge împreună cu dănsul. Ă 

Pentru afurisitul cum se cmioşte după mărtea 
| lui de unde saă afurisit, 

Glava 37, [icestea tite de afurisanie sai 
aflat într'o carte a Sfintei Sofii de la Soluu], 
Carele are poruncă sati catara : adecă blă- 
stem, aceluja numai ce i se ţine denainte 
trupul întreg. MR 

Carele are anatemă, acela se arată galben 
și degetele” sgărcite, 
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-Iară carele se arată negru, acela să ști! că 
a afurisit de Arhiereă. .. , 
Jară carele se. află alb, acela iaste afurisit 

de Dumnezeeştile pravile. ... . Pa 
Mar sus zice şi arată pre afurisitul de unde 

"ai afurisit; iară pentru afurisania preoților 
nică “cum nu aduce: aminte, ce va să-fie.a- 
câsta?. i a 

“Preoţii să nu afiurisescă pe nimenea fără 
„i eota arhiereului lor, ii ! 

. Glava 38. Li/irare]. Preoţilor: nu. li sai 
dat alt dar, fără numai să slujască Liturghie, 
să boteze şi să. blagoslovescă nunta, şi alte 
împotriva acestora. |Destegarea Dumnezeeşti- 

[lor învățători]. lară a“erta şi afurisi sai dat 
Arhiereilor, că. se asemănă chipului apostoli- 
lor, cărora Christos le aă dat acâstă putere şi 
le.zise : căte. veţi lega pre pământ fi-vor le- 
gate şi la ceriuri, şi iarăşi. zice :. e sunt lu- 
mina, lumel, drept aceia de în mijlocul Dum- 
„nezeeştilor Apostoli, şi al următorilor lor, a- 
decă al Arhiereilor, darul se dă la toți, cum 
se dă şi lumina, drept aceia preotul nu pote 
afurisi pre nimenea fără voia Arhiereulul 
său, că singur iaste Dascal, şi Păstorii, şi 
purtătoriti. de grijă a spăsenie! Omenilor lu! 
Dumnezeii, drept aceia lui i s'aă dat darul, 
iară cu puterea şi cu isprăvnicia. lul,. afuri- 
sesc şi iartă păcatele şi preoţi. . -. 

(Caută, o Preote]. Iară care preot va afurisi 

acela va. să dea sâmă Domnului. nostru Lis. 
Chris. la a doa venire căce aă. despărţit pre 

nia iaste despărţire de. Dumnezeă. 
„„[Apostoli, canon. 39). Grăiaşte. iară și ca- 
nonul 49-a] sfinţilor Apostoli, preoților - zice 
nu S'aă dat-să oprescă,-să canonescă, sai să 
afurisescă pre cine vor vrea. şi să deslâge a- 
furisanie, sai păcate, că acâstă putere iaste 
dată Arhiereilor, iară nu preoţilor, şi de nu 
vor avea. voie de la dănşii, acestea să facă 
nu pot. [Zri). Ore vedeţi că pănă nu ia voie 
preotul de la Arhierei nu pâte afurisi; pen- 
iru aceia şi mal sus nu grăiaşte pentru afuri- 
sania. Preotului, să se cundscă şi să se arate, 

Arhiereă, şi de poruncă, şi de blestem, şi de 
|anatemă, căci că nare putere să afurisescă, 
cum scrie mai sus după socotâla. Apostolescă. 
[Vezi]. Ce însă preoţii caril vor.să lăcuiască 

sania cu puterea. Arhiereului, că cur aţi au- 
zit cătul de mare taina afurisaniei, drept a- 
ceia se cade Arhiercului să socotescă forte cu 

sanie, pentru aceia căutați de vedeţi .fârte 
bine pentru acestea, - 

" [Caută de vezi de acâstea tâte]. Pre în bogate   
pe vre un creştin fără voia Arhiereului săi, . 

creştinul de slava lui Dumnezeă; că afurisa- | 

și să se afle, cum se cunâşte de Lege, şi de 

cum place lur Christos, aceia să facă afuri-.     deadinsul de lucrul cela ce va să facă afuri- 

locuri unde nu se află Arhiereiă, acolo fac - 
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“săbor Cliricii, ca nişte ispravnici ce sunt Ar-. 
hiereului lor, dâcia socotesc lucrul acela de 
-care vor să facă afurisanie, şi aşa dai slo- 
hozie să se facă. ia 

[Protopopul]. Iară pre alocurea pre unde nu 
-e nici cum Archierei, acolo se socoteşie lu- 
rul acela de socotitoriă satelor, saii al oraşe- 
dor al : celuia loc sai ţinut, saă de preot, saă 
.de duhovnic, pentru care lucru şi duhovnicil 
'socotitori de locuri se chiamă; şi: aşa fac şi 
el afurisanie.. ...: i 

[Zlatoust]. Grăiaşte şi Dumnezeescul Zla- 
'toust, cănd se afurisâşte creştinul zice, atunci 
bine să ştil că înbrăţișeză predănsul Satana. 
Drept aceia trehuiaşte a socoti forte bine de 
lucrul afurisaniei, care va să se facă asupra 
creștinului, decia atunci să se afurisescă. -- 

Pentru cei afurisiți, pre carii afurisăște Ar- 
hicreul iară după morte se află trupurile 

lor deslegate, , Ata 

Glava 39. [itrebare]. Pre nişte Omeni ce”! 
afurisi pe dreptate cum se cade, şi. pre l6ge 
Arhiereul lor, ca pe nişte călcători deDumne- 
zeiasca lege, şi murind afurisiţii iară nu vru- 
Tă să ia iertăciune şi"! îngropară, iară peste 
puțină vreme se -află trupurile lor dez- 
legate, și deznodate 6se de 6se.0 mare mi- 
nune! înfricoşat lucru iaste acestă adevărat 
Şi minunat; de vreme ce pre dănşii afurisi 
Archiereul pre. cale, şi cum nu se aflară tru- 
purile lor. întregi, adecă nedezlegate şi în- 
tregi, ca şi altor afurisiţi, care lucru se vede 
0 minune mare și grâznică, că Domnul no- 
stru ]s. Hs. zice: căte veţi lega pre pămănt 
legate sunt, iară de acâsta'iaste prea minune 
mare, pentru cela; ce :să. alurisi: pre'lege, şi 
după mârtea. lut. să i se afle dezlegat trupul 
şi. mădulările ! Ce va să fie acesta ?. E 

[Respuns). Să ştiţi de acâsia toţi Smenii şi 
să vă îngroziţi auzind povestea acestuia lu- 
<ru şi o ascultaţi.: : - 

[Deslegarea a Dumnezeeștiloi- Dascali]. Cela 
ce s'au afurisit.pe dreptite cum se cade 
şi pre lege de Arhiereul lui, şi după morte să 
se afle dezlegat, acela mai multă nădejde de 
spăsenie n'are, pentru că calcă Dumnezeeştile 
învățături, şi pentru căci nu se întârse să'și 
vie la pocaanie să ia. ertăciune de la Arhi- 
ereul carele Tai afurisit pentru aceia se află 
deslegat, pentru că.unul ca. acela mai mult 
n'are nădejde să ia, ertăciune, pentru că! s'aă 
făcut moşinean nesfărşitel munci a. Iadului; 
iară ceia ce se află nedeslegaţi şi întregi tru- 
purile lor, aceia, cer .ertăciune, ca să se izbă- 
v6scă de în legătura  afurisaniei, că cum. se 
află trupul legat pre pământ, așa iaste şi su- 
fetul legat.şi muncit în mănile' dracului; 
iară deacă ia trupul ertăciune şi să deslegă 
de afurisanie, atunci cu puterea lui Dumne- 
zei, izhăvâşte-se şi sufletul de în mănele dra- 
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cului şi ia viața de veci, lumina fără sâră 
ceta drepţilor şi bucuriă nespusă. - » - 
Pentru mortul ce se ra afla întreg trupul 

lui, şi păr. ucacănd nimica, 

Glara 40. Să ştiţi şi de acâsta, că însă 
de se va află în mormânt irup întreg şi păr 
neavând nemica, de acâsta iaste :socotlă. şi 
îndoire, că sai iaste afurisit sa ba, ci însă 
trebue să scâță trupul acela afară de în mor- 
măntul cela ce iaste, să'l bage într'alt mor- 
mănt curat noii, deacia dacă va trece bogată - 
vr&me, să'l caute, de se va, afla deslegat acel 
trup întreg de hine, iară de se va afla nedes- 
legat să ştiţi că iaste afurisit, şi câre, sai 
aşteptă ertăciune, ca, să se izbăvescă de le- 
garea afurisaniel. Ie PE 
[Caută de zezi aicea lucru -mininat și te 

îngroziște), Să ştiţi şi de acesta, cănd se află 
omul afurisit, şi i se citeşte molitvele de er- . 
tăciune de la Arhiereu şi, nu se topeşte tru- 
pul afurisitului, adecă de nu se va, deslega 
de afurisanie, atunci să fiți adeveriţi şi să 
știți că nedreptate au luat, pentru aceia nu 
se topâşte nici se deslegă, pănă ceva întârce, 
sau să plătescă aceiă ce aii luat fără dreptate, 
iară dacă va plăti, atunci va lua ertăciune - 
şi se va deslega. * A 

, 

Pentru Preotul cel ca opri Arhiercul lui de . 
liturghie, iară el va indrăsui de a sluji, 

Glava 41, [Săborul Carthagenei, Canon 29). 
Canonul 29 al săborului de la Carthaghena 
grăiaşte : Că pre care preot va, opri de Litur- 
ghie Arhiereul lui. saă pe drept sai nedrept, 
și pănă nu i se va lua s6ma de lucrul lui, el 
va îndrăzni de va sluji, aceluia să i se ia da-: 
rul, măcar de aă fost oprit şi fără de 'vină, 
pentru căci că el adins eluşși 'şi-aii făcut so- 

"| cot6la judecății. pentru care vrea să se ju- 
dece. - 

Pentru Clirici și . Călugări de vor face sfat 
„. suit însoţire asupra drhiereului, 

Glava 49, [Săbor £, Canonul 18). Canonul 
18 al patrulea săbor grăiaşte : care cliric sai 
călugăr se va, afla, să facă sfat, saă însoţire, 
sati să se facă cetă asupra Arhiereului lor,: 
saă a săborului lor, acelora să li se ia darul. 

(Zona»a). Stătuirea iaste. cănd neștine asu- 
pra culva se sfătuesc să strice, culva ceva, 
saă cinstea, sai viaţa, saii avuţia, şi se jură 
să nu cumva să trâcă de întraceia tocmeâlă a 
sfatului carea aă tocmit, pănă vor face. 

[Valsamnon]. Sfătuire se chiamă şi priete- 
nia cănd o face omul cu jurămănt. : 

Insoţirea iaste cănd se adună de se sfătuese . 
să facă cutare răi. . LL 

[atei]. lar câte și afară de sobor se chia- 
mă cănd se va afla vre un Arhiereă într'o 
vină de greșale, deacia i se ia darul de la să- 
bor, iar «i nu bagă în sâmă aceia, ci slujaşte., - 

  

a
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1di! 

Deacia unil se osebesc de creștini și se duc 
de slujesc şi citesc deosebi, iara oprâla ce Pai 
oprit Arhiereit nu o bagă în s&mă.. 

  

Pravile împărăteşti. 

Pentru ceia ce îndemnă și ajută cuira , suii 
îl sfătuese spre răă, saii cănd va - trimite 
-pre altul să facă o răutate. 

Glava 43. (Zac. 2]. Ce folos ar ave neştine 
cănd sfătuiaşte pre alt cine-va sau îl ajută, 
sati îl trimite să facă vre-o răutate? 

[Zae. 2.) Cănd va îndemna neştine pre al- 
tul şi'] întărită del mănie, sau "| învață 'să 
facă vre-o răutate, acela se chiamă sfătui- 
torii răutății. ! 

(Zac 3.] Ajută neştine culva să facă gre- 
şală, cănd'dă bani, sati 6meniy, saă cat, sai 
arme, sai scări să fie de suit, sati alte lucruri 
de acea tr&hă. pentru să facă greşală cum 
ati socotit, - a | 

“lar may vărtos îl ajută, cănd mârge el sin- 
gur cu capul sei de se împreună de bună voe 
să facă greşala împreună cu celă-lalt. 

(Zac. 4). Multe feluri de sfaturi sănt; aşij- 
derea şi la ajutoriă, de vrâme 'ce sfatul se 
face numat cu cuvăntul, iar ajutoriul se face 
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și cu lucrul. Drept aceia. sfătuitoriul, cu aju- 
toriul nu se vor pedepsi amăndo! întrun chip. 

[Za 5] Alta iaste cănd stătuiaşte neştine 
pre. altul se facă greşala, şi alta iaste să tri- 
miţă să facă. Pentru căci că cela ce sfătuiaște 
el socoteşte folosul celuia ce'l sfătuiaște, iar 
„cel ce trimite să facă greşala, acela socoteşte 
numai folosul stă, iară nu socotâşte aceluia 
cel trimite, Drept aceia judecătoriul nu se 
cade să socotâscă cuvintele cănd să va face 
vr'o greșală, căci că cum grăiaşte cu cuvăn- 
tul cela ce sfătuâşte, aşa grătşte cu cuvăntul 
și cela ce trimite; iară judecătoriului se cade 
să cercetâze, la carele ati rămas folosul şi 
dobănda ce aă venit depre aceia, greșală ca 
să potă înțelege carele iaste adevărat şi ma! 
ăntăY vinovat. Incă mai iaste un lucru între 
sfătuitorii şi între trimiţătorii ; pentru că 
cela ce sfătutşte, nu rămăne datorii celuia 
ce Vaii sfătuit, iară cela ce trimete pre altul 
să facă greşală, acela r&măne datoriii lu, ce 
să zice celuia ce'l trimite, 

Mai mare lucru iaste să trimniţă pre cine-va 
să facă greşala, decăt să'l sfătueşti să facă, 
Pre cela ce'l vor cleveti, caii trimis pre altul 
să facă o greşală, iară el de va, arăta cum nu 
Tai trimis, ci numai ce "l-ai sfătuit să facă 
acel lucru, acela să fie slobod de păra ce l-ai 
clevetit ăntăr și de certare, 

Cela ce va zice cuiva vre unul prieten, să 
ucigă pre vre unul ce le va fi amănduror 
vrăjmaşi, atunci să cade să socotâscă Și să 
cerceteze judecătoriul, acest cuvănt ce aă zis,   

. 

să afle, sfat aă fost aă învățătură, ait cuvânt 
de ascultare, să facă cum i-aă zis şi fără de 
voia lul, ce să zice să'l ucigă ; carele se cu- 
n6şie într'acesta chip, că de se va afla acesta 
ce s'aă îndemnat a merge spre ucidere, cum 
mai făcut nici odată ucidere, şi: nict atuner 
mar, fi făcut, de nu Par fi îndemnat. acela + 
atanci să chiamă că i-a dat învăţătură, ce se 
zice i-ai zis : pasă 'de ucide pre cutare om, 
el s'a dus și Paă .ucis pre: cuvăntul 'aceluf: 
om ; iară de se va afla cum el Vaă vrut ucide 
și fără de zisa şi îndemnarea aceluia; atunci 
acel cuvănt aă fost numat 'de: Vai sfătuit, 
lară.de va fi isvod, cum de nu i-ati vrut zice 
acela, sai Vaă vrut ucide s'aă ba, atunci ju- 
decătoriul crede că Par fi ucis, măcar. de-nu 
i-ar fi zis nimică, . : 0 - i. 

Al doilea semn, pentru să cunâscă judecă- 
toriul, pre cela ce Tai trimis să 'ucigă pre! 
cea-lalt, să vază Gre sfătuitu-Vai ai zisu- 
i-aii să mergă să'l ucigă şi fără voia. lut? care 
semn iaste acesta, pentru să cerceteze jude- 
cătoriul și să cunâscă pre cel ucis, căruia. 
a fost mat mare vrăjmaş,' căci că de va 
fi fost ucigătoriului, atunci acea îndemnare 
ati fost numai sfat, iară 'de va fi fost cel u- 
cis mal .mare vrăjmaş- celuia, ce l-au sfătuit, 
decăt celuia ce :"l-aii ucis, atuner “aceia în- 
demnare ai fost învăţătură cum am zis mal 
sus, ce se zice ascultă tu cum zic e. și fă, 
cum te învăţ. pasă de'l ucide fără voia ta, 
ei.voiit da sâma, acesta se .chiamă învăţă- 
tură, și pre acestă învățătură aă mers de Pau ucis, ae o E 

Cănd nu va put judecătoriul să cunâscă în- - 
tralt chip mal adevărat de acea îndermnare 
sfătuire aă fost aă Invățătură, atunci va munci, 
pre sfătuitoriul. să spue cu adevărat şi să'] 
întrâbe, sfătuiti-Vaă saă înv&ţatu-Paă să facă. 
acea 'greşală ? ! a - 

yu Ce pedepse vor lua ceia ce sfătuesc spre ră 
să facă cine-ra. . 

[ Zac. 1]. Cela ce -va sfătui pre altul să lacă vre o greşală, acela se va pe-: depsi cu acea ped&psă cum se va pedepsi şi sela ce va face preşală, - . 
(Zac. 2]. Cine va, îndemna, saă va învăţa, sai va sfătui. pre altul să facă vre un lucru Tău ŞI vre o greşală, acela se va pedepsi ca şi cel Vinovat ce va face greşală, . : [Zac. 3). Cela ce va arăta cul-va folosul şi. dobănda ce va avea dacă va face vr'o greşală, şi de'l va sfătui acela, şi va face greşala, a- cela ce Paă sfătuit, se chiamă sfătuitoriă spre răotate şi se va pedepsi cum am zis. 
(Zac. 4]. Cela ce va lăuda vre un lucru răi 

şi cu greşală, iară neştine auzind se va răni . 
la inemă şi nu se va lăsa pănă nu'l va. face 
acel. lucru, acesta se chiamă svetnie răă şi se 
va pedepsi cum scrie şi mal sus. i 

- Glava 41, 
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[Zae. 5|. Cănă va grăi neştine cătră altul 
şi va spune cum va să facă o. răutate, şi a- 
cela"! va răspunde de" va zice, bine va fi aşa 
să faci şi să nu zăboveşti ci să facl acest lu- 
cru, atunci acela ce'l sfătuiaşte, spre răă să 
se pedepsescă ca şi cela ce va face acea 
gresală. ” : 

[ Zac. 6]. Cănd va zice neştine, altuia ce va. 
avea să ucigă pre cine-va : de vrel vrea să] 
ucizi ucide'i, acela nu se chiamă sfătuitoriii 
răi, nicI se va pedepsi, de vreme ce nu "-aă 
zis ucide!l, ei -aii zis de vrel vrea să] ucizi, 
ucide'], iată că nu'l îndemnă cil lusă în 
voia lul. Ea . - 

(Zac. 7]. Ceia. ce vot fi întrun gănd, cu ceia. 
ce vor face greşală, aceia să se pedepsâscă 
toți cu o ped&psă şi ceia ce n'a făcut ca şi 
cel ce aii făcut, căci că ai fost într'una toţi, 

şi acâsta va fi cănd va fi şi greşala mare, cum 
sar zice, cănd ar hicleni Domnia, saii locul 
unde lăcuiaşte, saă alt lucru ca acesta ;-iară 
de va fi lucrul mal puţin. atunci de acea gre- 
şală nu se va pedepsi cela ce nu face ca cela 
ce face greşăla, Ia 

[Zue. 8]. Cela ce va da niscare lucruri,. de 
carele vor trebui celuia ce va să facă 'vre o 
greşală, acela se va pedepsi tocma ca şi cela 
ceai făcut greşala, ori mică, ori mare. . 

|Zac. 9]. Cela ce va sfătui pre altul să facă 
vre o greşală acela nu va lua numai aceea 
pedâpsă ce se va da vinovatului, ci încă va 
plăti şi pagubele tote ce va păgubi şi va 
piarde cela. ce aii păţit răă, şi acesta va fi 
cănd sc vor face acele pagube tot pentru acea 
greşală ce s'aă făcut cu sfatul lui. . 

(Zac, 10), Cela ce va sfătui pre altul saă îl 
va îndemna să fure, acela se va pedepsi ca 
un fur, însă cu adevărat cănd n'ar fi furat fu- 
rul fără de sfatul şi îndemnarea lul, iară de 
se va afla cum acel fur a fost învăţat și de 
altă dată să fure, atunci cela ce! va fi sfătuit 
nu se va pedepsi. .- 

[Zae, 11]. Cela ce va sfătui pre altul să facă 
furtişog, acela să fie datorii acel lucru ce 
Sai furat să'l dea, sau să'l plătâscă stăpănu- 
lui al cui aă fost, măcar de nu Var fi furat el, 
ci numai pentru căci aă sfătuit, să se facă a- 
cel furtișag, Aicea. se cade judeeătoriului să 
socotâscă, de'] va fi sfătuit acel sfetnic. ce se 
zice să fure numai o sulă de talere, iară el 
va fura, doă sute. şi decă va fi aşa, atunci 
sfetnicul nu va ptăti mal mult de acea. sută 
de talere stăpănului, a cui vor fi fost banii, 
ci pre cătă s&mă se va. afla că lau sfătuit, 

(Zac. 12:] Cănă va sfătui neştine pre altul 
să facă vre o greșală, și el nu va face atunci 
şi curănd,ci va lăsa de va trâce vreme multă, 

„pănă va veni vr&me de va face acel lucru : a- 
„ tunci tot întrun chip se vor pedepsi sf&tnicul 

cu furul, - | 
[Zac. 13] Cuvintele câle de sfat, acâlea   
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ma! mult se grăesc spre bine de căt spre răă. 
Şi acesta se va face şi se'va crede. cănd în- 
tre sfătuitori şi între păgubași nu va fi fost 
nic o vrujbă mal denainte vreme. pentru căct -. 
că de vor fi avut mal de mult adins cişi 
vrajbă, atunci cuvintele câle de sfat, ina! 
mult se vor socoti spre răă de căt spre. bine: - 

[Zac. 14] Cela ce va sfătui pre altul să facă 
vre o greșală, şi greşala să nu se facă, atunci 
sfetnicul nu se va pedepsi. Şi acesta, va fi 
cănd greşala. va fi micş6ră, iară de va fi gre- - 
şala mare cum sar zice, de: hiclenşug și de 
stricăciune spre Țară, sau spre Domnie, a- 
tunci sfetnicul se va pedepsi toemal ca şi 
cănd s'ar fi făcut acel lucru desăvărșit, şi se 
va pedepsi ca şi cela ce ar fi făcut acea 
greşală. ” 

[Zac. 15). Cela ce .va. sfătui pre altul să 
facă vre o greşală, iară apol se va căi ce ai 
făcut, şi 'ŞI va înt6rce sfatul într'alt chip, a-' 
cela nu se va pedepsi, iară aşa nu va putea 
fi numal cu atăta : ci trebuiaşte să! sfătuiască 
alt sfat, împotriva celuia d'intăii. Dâcia nici 
atăta nu ajunge, ci trebue să adevereze acel' 
sfetnic, cum nu va face” acel om pre sfatul lul - 
cum Lai fost sfătuit întăi, decia de nu vapu- 
tea să'l facă să se părăsescă de acel sfat ce 
l-aii sfătuit întăiu, atunci se cade să mărtu- 
risâscă de faţă să auză mulţi hiclenşugul .ce- 
aii vrut să facă, şi încă nu va fi destul: nici 
de "i-ar zice, fereşte-te de cutare lucru, să 
nu'l faci, că vel păţi răă, ci după aceia tre- 
buie să:spuie şi omului celuia ce va săi facă. 
răi și să'l păgubescă, şi să”! spuie anume și: 
omul şi numele lul să se păzâscă de dănsul, 
dâcia decă va face acestea tote ce am zis inalt 
sus, atunci nu se va pedepsi sfetnicul, mă-. 
car de ar şi face celă-lalt greşala care Lai... 
fost sfătuit, iară de :nu. va zice vre unele de a-. 
cestea ce am zis şi se va face şi greșala, a-- 
tunel se 'va pedepsi ca şi cela ce va face 
greşala. ia 

[Zae. 16]. Cela ce va da învăţătură, și -va 
zice cuiva să facă cutare preşală, -iară după 
aceia va zice, să nu facă, iară el tot vu face :. 
acela să se pedepsescă numat el singur, iară 
cela ce lau fost trimis întăl să nu se pedep- 
sescă, şi la acesta lucru nu mal trebuesc alte: 
prdepse | 

[Zac. 17]. Cela ce va sfătui pre altul să se. 
învrăjbescă cu cinc-va, iară acela se va în- 
demna dentru sine, şi va merge să'l ucisă, 
atunci sfetnicul nu se va pedepsi ca un uci--! 
gătoriă, ci se va pedepsi după cum va fi voia 
judecătorului. 

(Zac 18|. Cela ce va sfătui pre neștine să. . 
ucigă pre Cons antin, iară el'va ucide pre: 
l6n, atunel sfâtnicul nu se va pedepsi ca un 
ucigătoriii. ' 

[Zac. 19]. Cela ce va sfătui pre altul să: 
facă vre, o greșală, iară cl va face greşala.
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după cum l'a învăţat, si de sar prileji să'l 
jarte judecătorul. să nu'l pedepsâscă pentru 
:acea greşală :: atunci nici sfetnicul nu seva 
pedepsi. 

[Zac. 20]. Cela ce va sfatui pre altul să 
ucigă pre neștine iară ei nu'l va numai ucide 
ci încă dintăl îl va munci, ce se zice îl va 
tăia nasul, sai îl va .scâte ochii, saă într'alt 
chip îl va Sluti, după aceia îl va şi. omnori,. a- 
-tunci siâtnicul nu se va pedepsi într'un chip 
cu vinovatul, căci că. vinovatului se cade să 
se pedepsâscă cu omârte cumplită, iară sfât- 
nicului numal cer vor tăia capul. ui. 

Semnele cu car ele se cunâşte rinocatul, de va fi 
greşit după sfatul şi. ajutor ul ce i, ra fii dat 
sfetnicul. 

Glava 45. [Zac. 1] Întăl semniaste cum vi 
novatul aiă vrut face acea greşală şi fără de 
sfatul ce "1 ai dat, cănd va fi îngrozindu!l pre 
cela ce Vai vătămat, încă mal înnainte de ce 
ai făcut greşala. E 
„Zac. 2). Al doile semn, cum. nu iaste fi 
cută greşala cu sfatul nimănui, ci singur vi- 
novatul va fi făcut din voia lui, ales cănd va 
fi fost mai nainte de sfat, să fi avut amăndot 
vrajbă, ucigătoriul şi cu cel ucis, 

[Zac. 3]. Ai treile semn naste, cum Par fi 
ucis şi fără de sfatul nescul, cănd va fi fost 
:gătind arme mal înnainte de stătuire. 

[Zac. 4]. Al patrulea semn iaste, cănd mal 
înnainte de sfat va zice cătră cine-va, eii voiă 
să ucig pre cutarele, şi .nu pote fi într'alt 
chip. - 

(Zac. 5]. A! cincilea semn iaste, cănd va 
face greşala tărziă, trecănăd multă vreme după 
ce lat fost sfătuit, pentru că atunci:arată, 
cum aii făcut el greşala. iară nu: pre îndem-. 
narea sfetniculul : ci din Singură voia lul.. - 

Ce pedipsă tor lua ceia ce ajutorese pre altul 
să facă greșală. 

Glava 46. [Zac. 1]. Cela ce va.da, altuia 
„arme, sai cal, sai bani, pentru să mârgă să 
ucigă pre altul, sait de va da scări sait funii, 
pentru se facă vre un furlişag, acela se va 
pedepsi ca un ucigători şi ca un fur, pentru 
-că se chiamă soţie cu dinșil. 

(Zac. 2]. Şi acesta va fi, cănd va da acs- 
stea ajutoriul, ştiind cum le trehuesc aceia 
-Smeni să facă lucru ră, iară de va da acele 
lucruri pentru alte tocmâle bune, iară acela 
le va trebui spre alte lucruri reale, atunci 
sfelnicul nu se va pedepsi ca cel vinovat, iară 
mat de multe ori crâde judecătoriul cum a- 
câlea dichise sai dat pentru alte trol, iară 
nu să.facă lucruri ca acâlea. reale. 

“Zac. 3]. Şi acestea se face de pururea, la 
„tote tocmdlele. 

(Zac. 1]. Cela cești va zăloji casa lul la om 
“ucigător, pentru să pue ucigaş acolo să pă- 

  

zâscă pe vrăjmaşul. lui, cănd va trtce; iară el! 
să iasă înainte! să ucigă, acela se va pedepsi 
ca şi un ucigător. . ... 

[Zae. 5). Cela ce va petrăce pre "cela ce va 
mârge să ucigă pre cineva, sai să facă altă 
răutate, şi”l va petrece pentru'să;nu!'l învălu- 
iască cine-va mergănd pre cale. acela să se 
pedepsâscă ca şi cel vinovat, însă cănd se va 
afla. de faţă. la acel loc unde se.va face acea - 
greşală, saă cănd va îi mers în dâdins pentru 
acesta lucru. Iară de'l va petrece ca un pria- 
tin,:'şi mergănd să va prileji într'acea greşală 
atunci nu se va pedepsi, iară de va petrâce 
pentru să facă acea greşală, și cănd sc va fi . 
făcut nu se va fi prilejit acolo de faţă, atunci 
iară nu se va pedepsi, că judecătoriul mal 
crâde cum. să nu!'l fie petrecut pentru acea 
greşală, ci mal mult pentru prieteşugul, însă 
de nu vor fi şi alte sâmne ca acelea, să facă 
pre judecătoriul să crâză, cum că pentru gre- 
şala Pai petrecut. 

[Zac. 6). Cela ce va arăta casa sati lăcaşul 
cuiva, unde se va fi ascuns vrăjmaşul cuiva 
ca să mârgă să'l ucisă, sai va străjui cănd 

a | va veni vrăjmaşul lui săl ucigă : acela să se 
pedepsescă tocmal că şi cel vinovat. Şi acesta. 
va fi, cănd ucigătoriul war fi ucis pre nime- 
nea de.nu " ar fi arătat acela casa,. sai de 
n'ar fi străjuit, pentru căci. că de vrâme ce 
ar fi şi fără de acesta. făcut acesta greşală, 
cela, ce "I-ati arătat casa sati va fi străjuit, a- 
tuncă acela nu se va pedepsi. ca acel uicigă- 
tor, ci mal puţin, după voia judecătorului. + 

(Zac. 7]..Cela, ce .va ţinea pre neștine cu 
cuvinte şi'] va zăbovi, ca pentru să vie ma! 
curănd vrăjmaşul lui să'l ucigă, acela să se pe- 
depsâscă: ca şi ucigătoriul. lară căndu'l va 
zăbovi cu cuvinte,. saii cu alte meşterşuguri, 
pănă! va curvi altul cu muiarea : acela se va 
pedepsi ca şi un prâcurvariă. Intr! acesta chip. 
şi la alte greșale, şi acesta se va face cănd se . 

“Iva afla că Paă zăbovit cu cuvintele lui într'a- 
dins. lară de'l va fi zăbovit cu cuvinte fără 
nic o înşelăciune, şi se va prileji. atunci de 
va nemieri vrăjmaşul asupra lul şi” va ucide, 
atunci acela nu se va pedepsi nici cum. 

[ Zac. 8]. Cela ce va păzi. hainele celuia ce 
se va duce să ucigă pănă va veni, acela să se 
pedepsâscă ca şi ucigătoriul. 

(Zac. 9). Cela ce va duce niscare cărți vre 
unul om, fiind trimis de altul, pentru să facă 
vre o răutate. şi de va şti şi acela ce pârtă 
cărţile de acel lucru ce vor să facă, atunci, a- 
cela se va pedepsi ca şi cel vinovat. . 

(Zac. 10) Atunci se va pedepsi cela ce va a- 
juta, la vre-o greşală cu acestă pedâpsă, cu 
care se va pedepsi şi vinovatul, cănd ajuto- 
riul ce va da, iaste vină acel greşale. Pentru 
că de s'ar fi putut face acea greşală şi fără 

ide ajutoriul aceluia, atunci ajutătoriul nu s'ar 
: pedepsi cu pedepsa vinovatului, ci numar mai 
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puţin, pentru că de va fi mai micşoră, se va 
pedepsi mal. puţin. Iară de va îi vina ce .va 
da lucru mare şicap, fără de carea r'ar fi pu-: 
tut să se facă acea greşală, atunci se 
depsi tocma ca şi cel vinovat. 

[Zuc. 11]. Nu se cade : 

va pe- 

neştine să smintescă 
- să nu se facă greşala, nici să spuie celuia ce 

vor să'l facă nevoie, nici să spue în cârtă pen- 
tru cela ce vor să'1 facă pagubă, iară de ar 
putea să și smintescă să nu se facă acea gro- 
şală numai .cu un glas, pâte, ce să zice nu- 
mal de ar striga, iar încă cănd ar sminti să 
nu se facă acea greșală, atunci ar fi şi de bi- 
nele lui, iară de nu o va sminti nu se va pe- 
depsi. - 

jZuc. 12). Stăpănul, şi Tatăl, şi Domnul, şi 
Vlădica, li se cade în.tot chipul sănevoiască 
să strice fie-ce greşală să nu se cum-va facă, 
cănd vor înţelege că vor să. facă vre unil de 
în cei mat mici, cumu'! feciorul, saă sluga saă. 

- călugărul. Aşijdevea iară şi călugărul și sluga, 
şi feciorul, şi năimitul li se cade cănd vor în- 
țelege că va să facă cine-va vre-o greşală şi 
vre 9 răutate asupra Vlădicăr, saă a Domnu- 
lui, saă asupra Tatălui. sau a Stăpănului, să 
spue să se smintescă să nu se-facă, saă: să'l 
smintâscă şi el singuri ori în ce chip vor pu- 
tea, să nevoiască pentru să nu facă fieşi cine 
după voia lui, şi cănd va şti vre unul de aceş- 
tea ce am zis mal sus, că va să se facă vre-o 
greșală și de nu va spune, atunci se va certa 
după voia judecătorului.. ” 

Pentru cliricul de va îujura pe arhiereul lui 
saii pre popa saii diaconul, şi mirenul de ra 
injura pre preotul sai îl ra bate, 

Glava 47. [Apostolii canonile 55, şi -56]. 
Canonul 55 al sfinţilor Apostoli grăeşte, care 
Cliric va înjura sai va mustra, pe Arhiereul 
lui, pre acela, să'] scoță de în cinste, căci că 
nu Sai dat nimănui voe. să înjure pre stă- 
pănu săi 

lar care Cliric va înjura pe 
Diacon, să afurisescă, | 
„[Intrebare] Dar pentru ce zic acâste Can6ne, 

cine va înjura pe Arhiercii să i se ia darul, 
iară cine va înjura pre Preot saii pre Diacon 
să se afurisâscă ? ă 

[Zonara]. Arhiereul iaste în locul lui Hris- 
los şi capul trupului besericii şi cinstea lu! 
laste mal naltă şi mat harnică de căt a preo- 
ților şi a Diaconilor, că acestea de la Arhie- 
reii iau darul, 

(Răspuns). Pentru aceia carele înjură pe 
Arhiereii i se ia darul, iară carele înjură pe 
Preot, sai pe Diacon, numa! ce se afuris€- 
şte. Pentru că Arhiereul iaste capul, iară 
Preoţii şi Diaconii- sunt măinile şi picidrele 
trupului, iară trupul iaste Bis6rica, lui Hris- 
0s, " 
(Postnicul].- lar care miren va înjura pe 

Preot saii pe 
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| Preot pe dreptate sai pe nedreptate, pe acela. 
să]: canonâscă un an, iară del va bate cu 
lemn: sati fără de. lemn să'l canonâscă tret' 
ani, măcare de! va erta preotul şi vina, iară. 
într'alt loc zice să i se taie măna. 

„ Pentru ceia ce vor.sudui pre judecătoriul 
sai pre Omienii cei domnești. * 

Glava 48. [Zac. 1]. Cela ce va sudui sa: 
va ucide pre vre un judecătoriii sai pe vre o» 
slugă a judecătoriului pre care'lva fi trimis 
judecătoriul să facă vre o slujbă, iară neş-- 
tine îl va învălui și nu'l va lăsa să'şi umple 
slujba după învățătura mal marelui săi, a- 
cestă greşală iaste ca şi cănd ar fi suduit. 
pre Domnie, A 

(Zac. 2). Cela ce va sudui sat va face vre: 
o:nevoe Gmenilor celor Domnești, acela face-   greşală ca şi cum ar sudui pre Domnul săă, 
după cumu'[ scris mal sus. 

[Zae, 3]; Cela ce'nu se va pleca subt învă- 
țătura judecătoriului, acela face greşala ca 
cum ar fi suduit pre Domnie. 
«Zac. 4]. Tot omul iaste dator să spue ju- 

decătoriului pre cela ce nu va să asculte de- 
dănsul şi de învăţătura lui cum îl va judeca... 

(Zac. 5). Cela ce se va sfătui să ucigă pe: 
vre un diregătoriii de la vre un tărg, și de 
nu va fi apucat să facă morte, acela să nu se 
pedepsescă ca cela ce' suduiaşte Domnia : ci 
numal să i se taie capul. Iară: de se va sfătui 
să hiclenescă sati să ucigă pre singur Domnul 
acel Ţăr, măcar de nu va fi făcut acel vielen- 
șug : iară aşa să se pedepsâscă ca unul de 
ceia ce ai suduit Domnie. : 

(Zac. 6]. Cela ce va sudui pre omul cel: 
Domnesc, sai întralt chip del va vătăma 
nefiind în slujba Domnului, acela nu se va 
pedepsi ca un mustrătorii de Domnie, acesta, 
să înţelege cum acâstă vrajbă ce s'a apucat 
cu acel om Domnesc, nu s'aii apucat de cănd 
ai fost cu slujbă Domnescă : ci aii fost mai 
de mult învrăjbiţi; drept aceia Tai suduit;: - 
iară. de se va afla cum să fie învrăjhiți de 
cănd a umblat cu slujbă Domnâscă, şi atunci 
nu Ya putut sudui, temăndu-se de pedepsire, 
iară după aceea Pa aflat singur fără deslujbă, 
deci la. mustrat sai la vătămat într'alt chip, 
atunci iarăşi ca un mustrătorii de Domnie 
se va pedepsi. ! 

(Zac. 7]. De se va prileji vre un om Dom- 
nesc să îmble cu slujbă; şi de se va lega de 
altul drept, vrănd să'l vatăme, iară acela nu 
se va da ci'l va lovi, şi i se va prileji mârte: 
atunci acela ce şaii sprijinit viaţa, să nu aibă 
nici o pedepsire ci să fie un om mort. 

(Zac. 8]. Cela ce va sudui, sai va vătăma pe 
vre un judecătorii, însă nu pentru căci doră 
nu”! a plăcut cum-va judecătoriul lul, ci pen--   tru vre o vrajbă ce au fost avănd el adins 
cişi, acela, nu se va pedepsi ca un suduitoriă: 

+
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de Domnie, ci cu adevărat mal mult se va 
pedepsi pentru acâstă sudalmă saii vătămare 
a judecătoriului, de. căt. pre altul ce n'ar. fi 
judecătoriă.: E a 

[Zac. 9]. Omenii cel Domneşii. încă de se 
vor prileji să fie zglobivi, şi vor face asu- 
prele, şi vor împresura săracii fără de şti- 
rea Domniel, pre unii ca aceia cine'1 va su- 
dui, acela nu se va pedepsi ca un suduitor 
de Domnie... . : 

(Zac. 10]. Cela ce nu va asculta. de învă- 
ţătura judecătoriului, însă nu de cuvăntul lui, 
ci cănd va măna pre o slugă de' va zice: 
acela să.nu să pedepsescă ca un suduitoriă 
de Domnie 

[Zac. 11]. Cela ce va porni tot norodul, 
saă oraşul, asupra judecătoriului să! scâță 
dintr'acel loc, de la acel scaun, saă măcar 
de ar fi şi alt om Domnesc, cănd va face a- 
cesta, pentru căci va fi şi judecătoriul un 
mădulariiă răi, atunci omul cel Domnesc nu 
se va pedepsi ca un mustrătoriă de Domnie, 
iară e va face acesta pentru altă .vină, a- 
tunci ca. un suduitoriă de Domnie să se pe- 
depsâscă. a , . 

Pentru ceia ce vor sudui saii vor rătama solii. 

Glava 49, (Zac. 1.] Cela ce va sudui soli! 
caril merg dela o Domnie la alta sau într'alt 
chip de'i va vătăma, acela din afară de pe- 
depsirea ce dai pravilele câle mireneşti, a- 
tunci să se afurisescă după pravila besâricil. 

" [Zac. 2]. Cela ce va injura sau va vătâma 
pe.soll, acela iaste ca şi furul ce fură bese: 
rica, e . 

- [Zac. 3]. Cela ce va sminti solil dupre cale 
vViind, sai de le va lua cărțile ce aduc, acela 
iaste adevărat suduitoriă de Domnie. ma! 
vărtos cănd va face acesta, pentru să facă 
ruşine Jomnu-săăi, saă pentru să cunscă 
din cărți tarna acelur Domn; iară de va. face 
pentru să” strice cinstea lui, sai şi întralt 
chip pentru altă dobăndă, atunce nu seva 
pedepsi ca, un suduitoriii de Domnie, ci cu 
alte pedepse mari împotriva acestora. 

(Zac. i). Carele va sudui saă va vătăma 
pre soli pentru vre-o vrajbă ce vor fi avut el, 
adins eişi, iară nu pentru să facă necinste 
Domnului celuia ce “i-ati trimis; încă şi: a- 
tunce ca un suduitorii de Domnie, se va pe- 
depsi. . 

(Zac -5]. Cela ce va sudui sai va vătăma 
pre solil cel urgisiţi, acela cum ar sudui pre 
Domnie, aşa să se pedepsescă. 

(Zac. 6). Solul dâcă “și va da solila,. şi! 
vor da răspunsul şi'i vor da şi cărţile, și de 
nu va purcede , ci se va zăhovi într'acel loc, 
de! va sudui saii'] va vătăma cine-va, atunci 
acela nu se va pedepsi ca un suduitoriii de 
Domnie. ! 

(Zac. 7]. Cela ce va sudui sai va vătăma 

pre sol. căci uu va fi umblat într'acea solie 
cu credinţă şi cu cinste cum să cade, acela 
iară nu se va pedepsi ca un suduitoriă de 
Domnie. NE , , 

(Zac. 8). Cela ce va sudui sai va vătăma 
pe vre-un sol şi nu'! va şti că iaste sol, acela 
să nu se prdepsescă ca un. suduitoriă de 
Domnie. - 

cru, dela un judecătorii ce iaste într'un oraş, 
acela să nu se pedepsâscă ca un suduitoriă 
de Domnie. .: -. : - 

Pentru ceia ce cor sudui pre mai marii lor, 
ce se zice pre boiări. 

boiaren, şi de'l va: hicleni cu ceva, sai îl va 
sudui, saă întralt chip de'l va. vătăma, acela 
să se pedepsescă ca un suduitoriii de Dom- 
nie. - 

(Zac. 2]. Cela ce va jura culva să'1 slu- 
j&scă cu credinţă, şi mat apol del va. sudui, 
acela face greşală cum ar sudui pre Domn. 

Pentru Arhieveul de va face liturghie singur. 

Glava 51, [Simeon Soluneanul). Arhiereul, 
de va face liturghie singur. fără preot şi fără 
diacon, nu se apără, căci că el iaste izvorul 
sfinţiel preoţiei, .şi el' dă acel dar altora pre 
în Duhul sfănt, de şi slujesc. Iară pentru 
cinstea și înfrumseţarea. și podsba Arhieriel 
trebuiaște să -aibă preoți şi diaconr. căci 
cănd slujaşte Arhiereu! cu dânşii, ar duce 
chipul lut Hristos cu ucenicii lu | Valdamou]j 
iară de nu se vor afla preoți mulţi şi dia- 
coni, încat un preot şi'un diacon, să nu 
lipsescă şi mal vărtos cand face hirotonie, că 
fără preot și fără diacon nu pote sluji să facă 
hirotonie, nici pote să facă uicl: diacon, nici 
preot. . ! .- 

Pentru Odejdiile Arhiereşti cu care se îmbracă 
„Arhiereul cănd slujește ce închipuesc unu 
și alta» | : ! 

Glava 52, [Pentru Stihariă). Stihariul 
carele iaste alb, închipuiaşte strălucirea Dum- 
nezeeşti! lumini iară răurile. carele le are 
iaste săngele şi apa carele curseră din Dum 
nezesca costă a Domnului. | 

[Pentru Epitrahii]. lară Epitrahilul iaste 
„în chipul pănzit adecă a pomesealniculul cu 
„catele lgară pe Hristos de grumazi Şil tră- 
gea legat să/l răstignescă, : 

; Pentru Poasă]. lară Poasul carele să în- 

  
„cinge, iaste bună frumusetare carea, veni Hri-. 
| stos,. carele iaste încins cu puterea Dumne- 
; Zeirel. o i . 
1 [Pentru Rucaciţel. lară . Rucaviţile sunt le- 
i găturile cu carele "] legară -de măini când îl 
duseră la Arhiereul Caiafa. | 

[Fota pentru Bedelniţe], lară Bederniţia ia- 

(Zac. 9]. Cela ce va fura bani sa alt lu- 

Glava 50. (Zac. 1). Cela ce va sluji la un 

  
 



PRAVILA MATEIU. BASARAB 

ste pânza cu care şterse ristos picidrele u- 
cenicilor cănd le spălă piciorile la omovenie 
la jol mari. , 

[Pentru sacos]. Sacosul iaste pleşca cu 
carea purtară pe Hristos la grâznecile patime 
ale lui, şi'şi bătea joc de dănsul. 

(Pentru Golpsu). lară golpsul carele iaste 
tot cu cruci, carele se chiamă (poli stavrion) 
ce se zice multe cruci, acela închipuiaşte sla- 
va a,t6tă lumea şi puterea cinstiter cruci, 
Pentru care Cruce s'au biruit şi se biruiaşte 
în tot câsul rarele vrăjmaşul nostru şi lup- 
tătoriul de creștini diavol. 

(Pentru Omofor].lară omoftorul carele pune 
Arhiereul, acela închpuiaşte Gia cea perdută 
peatru care veni Domnul să o ia, pe carea o 
rătăcise inarele Lup diavolul şi o scâse de în 
staul; iară Hristos aflănd o luă şi o puse la 
umăr, și o duse de o puse în staul de unde 
ai fost, ce să zice pre Adam în raiii, decia o- 
moforul are și cruci, în chipul crucii carea 
purtă Hristos la umăr cănd îl judecă Pilat 
Săl răstignâscă.. * „. 

[Pentru toiag]. Iară toiagul închipuiaște 
trestia cu care scrise spăsenia nemului ome- 
nesc. . 

Și într'alt chip se zice, toiagul se chiamă şi 
toiag de păstorie cu carele paşte turma lui 
Hristos, , - 

Pentru ce să chiamă Patriarhul Bogonoset,. şi 
ce inchipuiaște Mantia lui, Lespezile, Rău- 
rile, Capasul şi tunderea capului și lumina. 

Glava 53, Arhiercul iaste hogonoseţ, pen- 
iu că iaste îmbrăcat cu darul Duhului sfănt, 
drept aceia îl dă tuturor creştinilor întru tâte 
sinţiile, ce se zice tocmele şi rănduiale, sai 
Arhiereit, preoții şi altele; iară îmbrăcămin- 

- tea Arhiereului acestea închipuesc :" 
[Pentru Muntie). Mantie închipuiaşte darul 

cel acoperit, carele ai venit de ia Dumnezei 
la dânsul de "1 sfinţi şi" acoperi, cum şi serie 
că tot darul deplin, de sus iaste, carele se po- 
goră de la tatăl cu lumină, şi acel dar cu- 
prinde tot trupul Arhicreului, cum se arată şi 
mantia de acoperă pre dănsul. | 

| Pentru Lespezile de la Mantie). Lespezile, 
câle mari şi câle mici, acâlea arăduc chipul 
I6pei vechi şi cel nouă, ca un Sola doa legi 
în chipul tur Hs. . : i 

lară lespezile câle de jos mici ce sănt alătu- 
rea pâlelor lui, închipuesc legea vâche, ce se 
zice a lul Moisi. * , 

lară câle de: la pept, acâlea închipuesc 
sfânta Evanghelie, adecă-l&gea noă. LL 
Decia mai închipuesc acâste lespezi, însă 

-câle de jos (prea! de sean zacona) adecă trecă 
umbra, legii, iară cele de pre pept (blagodali 
priședeşi) adecă bunătatea veni. e 

[Pentru Răuri), lavă răurile cariie sunt la 
mantie aibe şi roşii, cel albi albeţa închipu- 
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iaşte înomenirea, adecă trupul nostru carele 
purtă Domnul pentru a nostră spăşenie. lară 
xuşala închipuiaşte Dumnezeirea, că sfănta 
Scriptură pre Dumneze're o -chiamă Foc. D&- 
cia acestea răuri ce sunt la mantie închipuesc 
Şaltă, căci că se obrăşaște cuvăntul biruito- 
riulul nostru [Hs. pre Arhierer, ca pe nişte în- 
văţători adeveriţi al bisâricel lut Hs. cum am 
zice: pentru că cineva crede întru mine, răuri 
vor isvori de în mațele lui ape vil, ce se zice 
darul Săntului Duh. : . 

[Pentru Capas]. Iară Capasul, rătunzirea, 
şi obrășenia împrejur închipuiaşte obrăşenia 
darului sfăntului Duh, carele umbrâşte crâș- 
tetul lu). n i . 

[Pentru tunderea capului). Iară tunderea 
carea se tunde Arhiereul, şi face cunună în 
cap, închipuiaşte cununa, cea de spin! carea 
puseră lui Hs. la înfricoşatele patimi! ale lul. 

[Psalm 20] Iară: a preotului închipuiaşte : 
pus-al în capul lul cunună de pietre .scumpe. 

[Pentru Trichirie). lară trăcheriile. adecă 
lumina făclie! carea iaste la dănsul, închi- 
puiaşte darul Arhieresc, carele "1 dă pre la 
creştini, la. preoți şi mirâni, [Sfoșuicul, iar 
rechiria închipuiaște sf. Troiță]. Care Lumină 
închipuiaşte pre Hs. şi pre Dumnezeeştii A- 
postoli, carii Apostoli s'aii chemat: Lumina 
lumei ŞI pentru căci iaste Arhiereu! următoriă 
lu! Hs. şi Apostolilor, pentru 'aceia aprind 
făclii înaintea Arhiereului.. . 

Pentru numele lui Is. 115, unde îaste semnat 
întru sfăntul trup al arhiereului, şi ce 
închipuiaşte cănd blagoslovește cu amăndouă 
măinile lui. i - : 

Glava 54, [Întrebare]. Dâcă vreme ce am, 
zis mai sus că Arhiereul iaste bogonoseţ, și 
ține scaunul lui Dumnezeiă aicea pre pămănt, 
şi celea ce portă închipuese Dumnezeirea a 
Domnului și Dumnezeului nostru Is. Hs. dară - 
numele lui 1s. Hs. unde iaste scris să'l arate 
pre sfăntul lui trup dâcă vremea ce iaste Ar- 
hiereul chipul lui Is ? - 

Ascultă pentru acesta şi vez ina! jos povc- 
stea lul ce zice de dănsul. 

Respunsul Protopopului de la Nauplia. Chir 
Nicolae Preotul « lui Malucsu, carele ati 
fost fărte înţelept. Pi 

(Caută aici de vezi]. Înșă dâgetul al doi- 
lea al mănii dr&pte carele iaste împreunat cu 
al treilea şi stă drept, iară cel de al treilea 
puțin cam plecat, arată pe lucru şi închipu- 
iaşte pre 1s, însă cel de al doilea carele stă 
drept să chiamă: I. îar al treilea dâget, carele 
face chippuținte! cam plecat, acela se chiamă 
S. iață aşa e nuinele lut Is., iară degetul cel 
de întăl carele iaste împreunat cu al patrulea 
dâget şi stă cel mare de întăi pre dănsul, în-   chipuesc acele două stihia lui H, căci că sunt
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“încrucişate, iară al cincilea deget carele iaste 
și acela puţintel plecat, acela închipuiaşte S. 
Că decă vreme ce dâeetul cel de întăi cu al 
pâtrulea să chiamă H, iată că şi. cel dea cin- 
cea, iaste S. Drept.aceia. acelea trei degete 
-închipuesc ls. şi cum am scris mâl sus, căal 
doite cu al treilea să chiămă Is. așijderea iară 

" degetul cel de întăiă cu cel'de a patra şi cu 
cel: dea cincea se chiamă Hs. Iată că e scris 
numele lui ls. Hs. întru sfănta mănă a Ar- 
hiereului, şi cum aă dat-Hs. darul şi blago- 
slovenia Ucenicilor,: aşa şi Arhiereul.o dă 
Preoţilor - a 
[Gherman 'Ţărigrădenull. Și cănd vrea să 

se înalțe la ceriă atunci blagoslovi pre uce- 
nicil lui cu amăndouă măinile sale, cum gră- 
iaște Dumnezeiasca și sfănta Evanghelie, ră- 
dicănd “mănile: sale, şi "1 blagoslovi. [Luca 

- Gla.+:24, Zac, 114). Deci şi Arhiereul cănd 
" blagosloveşte Gmenii Domnului cu: amăn- 
două mănile, atunce răduce chipul marelui 
Arhiereului săă Domnul nostru |. Hs. carele 
blagoslovi pe ucenici! să! cum am zis 

schim- 
roiă. 

Glava 55. [Din Sf. Bescrică Sofia]. Cano- 
nul al doilea al Săborului de în beserica lu! 
Dumnezeiă Sofia grăiaşte : Care Arhiereii se 
va schimnici, iase de în părinţeseul şi învă- 
țătorescă rănduială şi merge în răndul fiului 
şi al ucenicului. şi mal mult nu oblăduiaşte, 
nici în scaun şade, nici păstorește, numa! ce 
"1 păstoresc alțil pre dănsul. Căcl că sai fă- 
cut tatăl fiii, şi dascalul ucenic, şi stăpănul 
slugă; drept aceia zice acest sfănt Săbor, că 
Arhiereul carele face acâsta și se. schimni- 
ceşte, să fie acela gol de Arhierie de tot. 

[Pentru Ieromonalh). Iară Ieromonahul de 
se va schimnici, nu se părăseşte de preoția 
“lui, ci iară Slujaşte Liturghie, căci că n'are 

: rănduiala Arhierescă ca Arhiereul. pentru a- 
ceia, acest Canon al acestui Sfănt săbor zice: 

. dâcă va lua Dumnezeiasca şi îngeresca schim- 
nicie, nu se apără a nu sluji Leturghie.. 

[44 Dumnezeieştilor Dascali]. lară Arhie- 
reul de se va lăsa de Vlădicie în sila lui. sau 
preotul, poruncese sfintele pravile, să nu se 
bage în semă acea lăsare atunci, şi nici o a- 
deverire să n'aibă,: - 

[Mihail Patriarh). lară sfăntul Patriarh de 
la Țarigrad Chir Mihail cu sfăntul luf Săbor, 
ati poruncit şi ai lasat, tunderea zice carea 
se face în silă, iaste ca şi cănd nu sar fi fă- 
cut nici o dată, aşa ai socotit. _ 

[uirmenopul]. Grăiaşte şi Armenopul, căte 
sunt de se fac de silă, acâlea nu se bagă în 
s&mă. E 

(Zri]. Drept aceia tot lucrul carele se face 
cu dăsila, saă de frică, sa de altă protivni- 

Pentru arhiereă, sati preot, de se vor 
nici sai unde se vor tunde fără de 

- 
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cie : acela n'are nic! o putâre, nici adevărare, 
nici se bagă în semă.! - - - 

Pentru, Preotul carele se că. cfla în păcate, și 
„Omenii să fugă dela dănsul, și pentru să me 
osăndescă Mirenul pre popa și pentru să nu 

„ osăndescă neștine, și pentru cinstea Preo- 

ți... Ze 
" Glava 56. [atei]. De va grăi neştine, pen- 

tru Arhiereul, sati pentru Preot că ai făcut 
şi fac care păcate sunt mai rele, aceluia pănă 
nu se va face cu deadinsul ispită şi întrebare: 
de Săborul Arhieresc şi să'! ia darul, pănă 
atunci să nu se întârcă nici să fugă nimine 
dela priceştenia luy, adecă dela Liturghie şi 
dela slujba lui, şi dela alte lucruri besâre- 
cești. . - : : : 

[Zlatoust.] Grăiaşte şi Dumnezeescul loam 
Zlatoust: : Mulţi . Preoţi fiind păcătoşi, aduc 
darure, adocă slujesc și nu se sfiâşte de dăn- 
şii Dumnezeii, ci Duhul sfănt sfințește daru- 
rile carele sunt nainte, şi însă agneţul se face 
trupul Domnului, şi de în potiriii se face 
cinstitul sănge a Domnului [Coz. Zac. 149]: 
după glasul Măntuitoriului : Luaţi de măncațr 
că acesta e trupul mei, şi b&ţi de într'&nsul 
toţi ..că acesta iaste săngele miei al legir 
noă.'. ! i : ' “ 
[Marele Atanasie]. lară Marele Atanasie gră- 

iaşte: De vei şti pe Preot adevărat că cur- 
vâşte saii face alt păcat, să nu'ţi întorci da- 
rul, adecă prescurile dela dănsui, nici săl 
osăndeși că e păcătos, căci că acâle prescuri 
nu le duci luf, ci lut Dumnezeti. Bine că iaste 
nedestotnic şi păcătos, iară prescurele"ţi, a- 
decă Liturghiea. ta pentru densul se sue la 
ceriii : iar el “şi va lua plata păcatelor lut în 
zioa judecății.. : , o 

" [Nichita Sevroneanull.. Nu se - cade nic se 
cuvine, nici. cinste. mirenului să. osăndâscă 
pe Preot, măcar de ar fi popa şi păcătos, nici 
ochi! săţi rădici să'l. vezi: numai să te depăr- 
teză de dănsul 10 înpistreale, însă că de si 
ştim păcatele Preotului, iară. taina inimit lut 
nu O. ştim; drept. aceia trebuâşte să avem 
t6tă smerenia la Preoţi, măcar de iaste drept, 
măcar păcătos. Că şi ei au judecătorii drept 
cum vor face să le plătâscă fieşi căruia, plata 
ia gr6znica zi a judecății: Si carir osăndese 
pe Preoţi, aceia să se canonâscă 'fârte tare 
ȘI greă cum va părea sati va socoti Arhiereul 
sai Duhovnicul. 

[Zri]. Iară aşa adevărat, var de Preotul 
ce slujeşte nedăstoinic, că de nu se va le- 
păda să lase preoţila, acela 
nesfărşitei munci cu dracit. 
„[Dummnezeeşti Dascăli]: Ţineţi mintea drept 

și cu tot sufletul (tu o creştine), întru creşti- 
neștile învățături, şi cinstâşte “cu cinste pre: muma ta, bes6rica, carea te au născut pre în Duhul sfănt, adecă pre în Dumnezeescul Bo-. 

se face moşnân 
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tez, şi pe Preoţii el cinstește” ca 'pe nişte 
slugi al lul Hs. şi ca pe nişte Gmeni ce ai 
tocmela ăngerescă, ca să fil cinstit de Dum- 
nezeii, căci că cinstea Preoţilor la Is. se-so- 
cotâște, că şi Omenil împăratului pentru dăn- 
sul se cinstesc; aşa trebue să se cinstescă și 
Preoţii pentru Hs.; iară căţi nu cinstesc 
Preoţii, aceia mănie pre Is., deacia şi sfinţia 
sa să sfitşte şi să mănie pre dănşii. 

[Antioh Pandepa]. Grăiaște şi Antioh Pan- 
decia : Episcopii, zice, să cinstescă pe Preo- 
ți lor ca pe nişte slugi at lu! Hs. şi ca pe 
nişte Omeni ce ai. tocmâlă ăngerâscă. 

Pentru cartea sait zapisul Arhiereuluă și după 
morte să i se dea hainele sait unealtele. - 

lava 57. (Armenopol]. Căte aă avut Arhi- 
- ereul mal înainte pănă nu întrase la răndu- 

iala Arhieriel, acelea 1€ dă unde'i iaste voia, 
şi le împarte la mârte şi întru viţa lu!; iară 
căle ai făcut dâcă sai pus Arhicreă, a- 
celea sunt ale besâricii, adecă ale Episcopiei, 
sai ale Mitropoliei, și pre acelea nu face za- 
pis, iară de să va fi tămplat să ia niscare lu- 
cruzi dela părinţii lui, sai dela unchi, sai 
dela surori, saiă dela frați, sati şi. dela altă 
rudenie, acestea la dănșii să împart și iaste 
volnic să le facă cete voia. * 
„[lmpăratul Ioan Ducu]. lară hrisovul al 
depururea pomenitului împărat loan Duca 
grăiaşte: După mâriea Arhiereului zice, să 
nu răpâscă. nimenile- unealtele - lui oi ce 
Sar afla, ci numa! naintea a tot clirosul să 
le ia Iconomul, (adecă: Ispravnicul casir) pre 
zapis sau cu scrisore, pănă va veni alt Arhi--|' 
ereă să le ia dela dănsul. 

Pentru vărsta hirotoniei Preoţilor, și care 
păcate apără. de preoție, - 

“Glava 5S. [Ioan Posnicul). Canonul 14 
al şaselui Săbor grăraşte : cănd .va să se facă 
cine-va Preot, trebue acela să fie de 80 de 
ani, iar diaconul de 25, şi ipodiaconul de 20, | 
lar citețul de 18. - ” 

Iară păcatele care apără de preoţie suni 
acestea, : Pa ” po 

De'l va strica alt copil, saă el copil fiind, 
va slrica pre alt copil. i 

Saii va curvi cu muiare, sai cu voinic sati 
cu dobitoc, e 
“Sai cu femelași afară de fire... - 

Sau de nuv va.fi fost femeta fată cănd :a 
aboz | 

Saă va-fi fost logodit cu alta, sati femela 
lui cuajtul = 
„Satiwvacfi-a doa nuntă. 
Sai ma! .nainte de cununi 

godita luy, - 
Saă aă curvit muiarea lut. 

e a stricat “pe lo-   Sau -âu” făcut ucidere, de nevote, saii de 
tole. - : e 
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Sai iaște fur să fie furat de în sfintelejărt- 
felnicului, sai alte lucruui dela alt cine-va. 

Sau să fie vrăjitorii să facă vrăji. 
„Sau să l6ge bărbatul cu muiarea să nu să 
împreune. | i 

Sai se va fi lepădat vre-odată de Is. 
Sati va fi jurat străinb. 
Sau va fi făcut alt păcat de morte. 
[Zi]. O, Arhiereul lui. Hs. ! se nu îndrăz- 

neşti să'l hirotonești Preot, că vel arde şi tu 
şi cl; deacia amăndurora vi se ia darul după 
judecata Dumnezeeştii legi ; drept aceia fer&- 
şte-te cătu'ți e putârea, şi mal. vărtos ca să 
nu moșteneșii vâcinicul foc, că dal preoția 
nedăstolnieilor. : ! 

[larvele Vasilie). Iară dacă se va face cine-. 
va Preot şi va căde vre într'unile de întw'a- 
cestea, i se ia darul Preoţiei de tot, după ca-: 
nonul 31 al Marelui Vasilie, iară a se priceş- 
tui căndu' va fi volta nu se apără. 

[Vezi]. Iar de xa fi fost neştine cocon mic 
și Sati amestecat cu altul în păcate, şi i .s'ată 
slobozit eurărea între copse numai, acela ăn- 
lăiă să se canonâscă, deacia aluncă să se facă 
Preot, însă de nu se va fi făcut păcatul de- 
plin, să fie întrat mădularul în şezutul copi- | 
lulut : iar de va fi întrat întwănsul, să nu se : 
facă preot. Bine că de aii fost și copil şi n'aă 
cunoscut ptcatul, [Caută de rezi 7] iară căci 
i stati spaut vasul, Sai făcut nctrebnic şi fără 
de folos preoţier; drept aceia trupul lui nu 
pte să se facă să fie de slujba preoţiei, de- 
|acia şi copilul ce se zice la alt copil deși va 
băga mădulariul, iară să apără de preoție. , 

" Pentru poduba preofescă ce închipuește. 

Glava 59. Podâba Preotului, pentru acela | 
iaste Roşie saii Mohorătă; după graiul Proo- 
rocului (carele face pre Îngerii săi duhuri şi 
slugile sale foc arzătorii), iaste şi pentru a-, 
cesta, că Plaşcă roşie, adecă. cu plaşcă îm- - 
brăcară pe Is. ln patimile lui, aşijderea și 
preoțil-cănd sunt îmbrăcaţi cu podoba Preo- 
ției, atunci arată că sunt slugi şi. ostași ma- 
relui Arhiercului săi lui Ils. împăratului de 
vecic, şi arăducă Preoţi! serafiinilor, că țin 
Dumnezeescul şi simţitoriul cărbune Hs. în- 
tru sfăntul jertielnic, şi cum ati luat serafi- 
mul 'odini6ră cel cărbune dăl dede Isaiei, . 
aşa, şi Preoţii cu lingura certscă păine, sfin- 
tul Trup şi Săngele Domnului nostru [s. ls. 
şPl daii Gmelor, iară Diaconii arăduc în chi- 
pul Îngerilor. a | j 

Pentru Preot carele va sluji, și nu se va pri- 
ceștui Dumnezceştilor. taine, | 

Glava 60. [Lipostolă, cun.'5]. Canonul al 
optulea al Sfinţilor Apostoli porunceşie, care: 

Episcop, saii Preot, sat Diacon, făcănd Li- 

turghie şi nu se va priceșlui Dumnezeeștilor 
Taine, acela să'și spue vina, căci nu s'a pri- ”- 

o PN 14
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ceştuit, deacia de va spune drept nu se pe: 
depseşte, iară de nu va vre să spue, să se 
canonescă, adecă se fie lipsit de preoție cătă- 
va vremea pănă'şI va plănge greşala, căcl 
că dă vină Gmenilor de zic pentru dănsul căci 
aiă lăsat Sfintele, iaste păcătos, pentru aceia 

„nu va să se priceştuiască.“ , 

Pentru cela ce va să se preoţescă mai înainte 
pănă nu îa femeae. | . 

Glara 61. [Apostoli, Canon. 26]. Cano- 
nul 26 al Sfinţilor "Apostoli? grăiaşte Carele 
va să se preoţâscă neînsurat, ce se zica să nu 
ia, femea, cela trebue să se întrebe de va 

„ putea să'și ţie înțelepţia întrâgă adecă să pe- 
trecă cu curăţie, pre unul ca acela să'l sufere 
şi să'l hirotonescă, iară de nu va putea să se 
ție în curăţie, întăiă să'șI ia femâe fată pre 
lege, decia atunci după nuntă să i se facă şi 
hirotonia pre rănd, adecă Citeţ, Ipodiacon, 
Diacon şi Preot— ' - 

[Zri]. După hirotonie?nu s'a dat altut ne- 
“mănul a. scj însura, fără numai citeţilor și 
căntăreţilor. : - ie - , 

Pentru preotul ce va avea zrajtă cu cine-ra și 
„de ra zărsa în'2ioa ce ra face liturghie. 
Glara 62. [Aichifor Tarigrădenul). Preo- 

tul cu vrajbă de va. sluji Liturghie acela să 
fie deşări de Liturghie zile şapte, că grăiaşte 
Evsevie, val de Popa cela ce va avea vrajă 
cu cine-va şi va sluji mai înnainte pănă nu 
se va împăca şi va da blagoslovenie.Omenilor. 

[Ziatoust]. Grăiaşte și Dumnezeescul Zla- 
toust : Preotul aducătoriățaminte de răi, a- 
cela nicl o dată nu duce lui Dumnezeii jertfă 
curată, şi de va fi avănd răotate la inema lui, 
iară dragoste curată să n'aibă : acela ce 
slujbă slujaşte ? şi ce iaste cănd zice Mănav- 
s&m ? şi peniru ce râgă pre Dumnezeă pen- 
tru spăsenia lui şi a Omenilor, căci că unul 
ca acela îndrăzntlă la Dumnezeă n'are, căcl că e călcător de învățăturile lui : drept aceia 
se va întârce Dumnezei de jertfa lul ca şi de 
a lul Cain, carele" era pizmă pe fratele săă, 
Unul ca acela să'și aducă aminte ce porunci 
Domnul: dă-ţi vel aduce darul .la jertlelnic, 
zice (adecă preseurile'(1), şi acolo "ţY vel a- 

„duce aminte, că fratele t&ă creștinul are ceva 
cătră tine, atunci pasă întăi de te împacă cu 

” ratele t&ă, şi atunci îţi du darul tăă lut Dunm- 
nezeă, drept accia şi tu nu trâce porunca şi 

„ învăţătura biruitoriului, ca să nu te osăndeşti 
să te faci străin de slava lul. Ă 

[Zri). Iară care Preot va face Liturghie, şi 
să nu facă pănă ma! nainte cu cela ce sau 
învrăjbit, pre acela vor Dumnezeești! Părinţi 
să fie fără preoţie patru-zeci de zile. , 

[Posnicul)., Care Preot va bor. de? beţie în 
zioa ce a slujit Liturghie, acela lipsit să fie de 
popie zile 40; iară de va boră a doa zi de 

  

beţie şi să nu fie făcut Liturghie, acela să fe 
lipsit de Liturghie zile 20. . , 

Pentru preotul să nu sărute mort cănd va vrea 
să slujască liturghie, nici decă va fuce li- 

„ turghie să nu sărute sfintele icone, 
Glava 63. (Gherman Țărigrădenul). Preo- 

tul de va. săruta. mortul, nu pâte într'acea zi 
să facă Liturghie, pentru că va să sărute 
Dumnezeeștile Taine, iară de va face act- 
sta să fie lipsit de preoţie 40 de zile ;. decia 
cănd slujaşte şi se priceştuiaşte de Dumne- 
zeeştile şi înfricoşatele taini, și i se văpsesc 
buzile lui de Dumnezeeasca Priceştenie, a- 
tunci dâcă frăşaşte Liturghia, şi se deshracă 
de odejdil, şi iase afară, icânele să nu să- 
rute, pentru că” sunt buzile văpsite de sfănta” 
pricâștenie cum am zis. Ci numat la icâna 
lul Hs. să facă o metanie și alta la Precista, 
atuncl se întârce de blagosloveşte Gmenil şi 

cu pace. | - 

Pentru preotul de va sluji liturghie fără de 
autimis, saii nu ca purta grija de bistrica 
lui Dumnezeii, ci o va urgisi sati va arde 
vas sfănt al bisericii, i 

Gara 64. [Postnicul). Care preot va sluji 
Liturghie fără de antimis, acela să facă me- 

nosită fără, de antimis, să i se ia popia. 
[Sobor de Ia Nichea]. Iară care preot nu va 

purta grije de Beserica lut, ci o va urgisi, şi 
cu totă cinstea de nu o va curăți şi de nuo 
va mătura, şi de nu va cinsti odăjdiile, acela 
să se pedepsâscă cu lipsa de preoția. lur. 

pla de beţie, sau de vre o I&ne să lase foc la 
oltariă, saiă afară în bestrică, şi va arde vre 
o carte, sai alt lucru sfănt, de carele se află 
în lăuntru în bestrică, acela să fie lipsit de 
preoţia lul un an. sau să ia alt canon cum 
va părea Arhiereului. - ! 

Pentru preotul de va fi rănatoriii sas prinză- 

mere săi vrăjască, sait de va fi văuză- 
toriti de altul adecă grăitorii de văii. 

Glava 65. /Postnicul). Care preot iaste vă- 
nătorii, saă prinde pasări, saă'și va lăsa 
slujba carea iaste datoriă să aducă aminte 

[Sădor Iâ adichiei, Cau. 36]. lară de vă face 

preoţia lui de tot. | | 
[Grăitoriii de veti. Postnicul). Iară de. va fi 

riuzătoriii de altul, însă de se va pocăi, să se 
lase, atunci să se canonâscă, iară de nu seva   părăsi să se ia popia. 

mârge tot omul creştin pre acasă'şi în calea 

tanil 200, iară de va sluji în Besârică netră..   
_ [Xichifor Țărigrădenul]. lară de se vatăm- - 

doriii de pasări, sai de za vrăji, sai a. , Ş 

lui Dumnezei pentru spăsenia lut şi a 6me- - 
nilor, acela să fie lipsit trei luni de popia lui. 

vre întrun chip vrăji; acela să fie lipsit de 

-
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Pentru Preotul de nu-și va citi cesurile, și ta 
face liturghie și de va face singur maslo. - 

Glava 66. | Postnicul]. Care preot nu'şi va 
citi cesurile şi va face Liturghie, acela are 

păcat, iară dâcă va face Liturghie, de le va 
- ceti, iaste neîmpreunat păcatului. , . 

-- [Simeon Solunenu). Iară Maslo singur nu 

pâte să facă, de nu vor fi şi âlţi preoti, pen- 
iru că:sfănta scriptură zice : să chemăm popi! 

bestricii, şi învaţă să nu chemăm numai u- 

nul, drept aceia trebue să păzim cu dâdinsul 

şi cu frică. legea şi tocmelele bessricel. [Pro- 
rocul Isaia. Glaca V. Zac. 57). Că cum nu 

pâte numa! un Arhiereiă să hirotonâscă pre 
alt Arhiereii singur căci-că e fără de lege, a- 

- şijderea şi un preot Maslo nu pote singur să 

facă, ci toema 7. preoți trebue să fie, iară nu 

mai puţin, iară de să va tămpla vreme să nu 

fie pre număr tocma 7 preoți, atunci trei tot 
să nu lipsâscă. . - a 

“Pentru Preotul de ra muri fără de cuconi. 

“Glava „67, [Legea]. Care preot va muri, și 
cuconi. nu'l vor rămănea, nici alţi moştneni, 

aceluia să” împarţă avuţia lui şi tâte buca- 

tele în trel părţi, decia una să i se facă pen- 

tru suflet, pomană şi milostenie, şi alta să o 
dea preotesi de nu se va mărita, iară a trea 

să o dea la bestrică sai la Mitropolie, de va 

-"fi,saă Episcopie. - - -: Ea 

Pentru Preoţi ca să nu judece pe arhiereul lor. 

Glava 68, [Nichita de la Serron]. Nu sai 
dat preoţilor, nici mirânilor să judece pre 
Arhiereul lor, pentru că e.cap şi păstoriă lor, 
dară acesta s'aii dat Arhiereilor să caute și 
să judece pre preoţii şi pe Gmeni! lui. 

(Grigorie Bogoslov]. Qile, ce se zice 6menil 
şi ucenicii, adecă preoţii nu voireţi să paşteţi 
pre păstori! şi învățătorii voştri, pre Arhierel 
zic, că în loc de ucenici ce sunteţi, iară vol 
veți să vă faceţi dascăli; să judecaţi pre ceia 
ce ai putâre să-vă judece, şi să vă învețe. 

[Parel Apostolul]. Fieş carele în ce tocmâlă |” 

S'aii chemat într'aceia să şi fie, ce se zice în 

rănduiala carea aă chemat Dumnezei pre 
fieși carele într'aceia să și fic.. 

(Nichita Serron].- Nici Diaconi, nici Mireni, 

nu pot să judece pre Popa, ca să nu cum-va 

să se urpisâscă Dumnezeirea sai sfinţia. -- 

Pentru preoți şi diaconi, carii. nu tor 

- - pomeni pe arhiereul lor. | 

__ Qlava 69. [Săorul 1 și al 2, Canon 13). 

Canonul 13 al săborului. de întăi şi de al 

doilea grăiaşte : Care preot saă. Diacon va 

zice că ştie de Arhiereul lui, că se află în gre- 

şale, decia ma! nainte pănă nu sc va face să- | 

bor şi judecată episcopului, va. îndrăzni, de 

va lăsa pomenirea luj, şi nu '] va pomeni la 
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sfintele slujbe, şi la alte slujbe, aceluia să i se 
ia, darul preoţiei de tot. . . . SN 

Pentru că preoții sunt în chipul celor 70 de 
apostoli, iară arhiercii în locul celor 12, și 
nu numai căte dezligă arhiereii sunt des- 
legate, ci: căte dezligă și pre cei ce ati luat 

"pe nedreptate, a i 

Glava 70, (Simeon Solunenul]. Simeon 
Prea sfăntul Mitropolit de la. Solun zice, că 
preoţii ai darul! celor şapte zeci de Apostoli, 
iară Arhierel, ai al celor dor-spre-zece : Că- 
rora suflă Domnul şi zice : Priimiţi Duhul 
sfânt, cărora. veţi erla. păcatele, ertate vor fi, 
cărora, veţi ţinea, ţinute 'vor fi; drept aceea 
lorli sa dat darul Duhului sfănt, şi unui după 
altul, iai acel dar al Arhieriel. Iară preoții 
n'a dar a erta păcatele, ca şi cel şapte zeci 
ce n'a avut darul: Duhului sfănt, să iarte 
păcatele. e a 

(Zri]. Şi nu numai căte vor deslega Arhie- 
reii sunt deslegate, ci căte vor deslega şi pre 
cel ce ati luat'ceva pe nedreptate, şi ascultați 
caril sunt ccia ce ai luat pe nedreptate. 

IZri]. Un om aă intrat într'o casă.şi aă fu- 
rat nişte unelte, saă într'alt chip, cum a nă- 

păstuit pre cine-va şi "i aă luat ceva pe ne- 
dreptate, dâcia sai făcut afurisanie pentru 
acel furlişag saii pentru acea nedreptate, deci 
cela ce le-au furat nu a fost frică de Dum- 
nezeiă, nicl de afurisanie, să întârcă unâltăle 
celea ce ai luat, şi să ia ertăciune, ci sai 
lăsat întracea legătură a afurisaniei, şi muri, 
şi se află afurisit. Acum de acesta ce se face 
ca .să se iarte?, Ascultă, însă cănd se vor 
plăti furtişagurile care le-ai furat, sai ne- 
dreptatea carea aă luat, şi se vor întorce la 
cel năpăstuiți, adecă la cel ce ale cur aii fost, 
atunci să iartă și acela trup şi se deslâgă, 
carele s'a fost afurisit pentru furtișagul saii 

pentru nedreptatea ceia ce a luat. 

Pentru preoți şi călugări ca să nu se amestece 
şi să pârte grijă de lucrurile şi grijele mi- 
rencşti, nici să erăciuiască IE 

Glava. 31. (Apostolii, Can..6]. Canonul 6 
al'sfinţilor Apostoli porunceşie, ca. nic epis- 
copil, nică Preoţii, nici Diaconil, nici Călu- 
gări! să nu se amestece în lucrurile Mireneşti 
nici să'şi lase biserica lul, sai slujba lui, şi 
să neguţătorescă, iară de va fi într'acâsta, 

| sau să se părăsescă, sai să i se ia darul că 
nu e vrtdnic Preoţiel. Pentru că minciuna se 
potrivâște cu jehuirea; iară de va fi călugăr 
se afuriseşte şi se gonâşte de la bisârica lui 
ls. pănă se va părăsi. 

(ostnicul]. Iară preotul carele va vrăciui, 
saii va tăia vine, acela să” fie lipsit de preo- 
ie zile 7, iară -alți nvăţători zic, zile 40, 

iară alţi! zic saă să se părăsâscă saii să i se 

ia. Darul. ! | 
a *
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Pentru toți sfinţiții, adecă preoții de ntişă vor 
ceți totă Pravila, adecă slujba lor, și pentru 

“de 7 ori în-zi lăudaiu-te Domne și carele 
„sunt 7 laude, 

Glara 72. [Postnicul). Care Preot "şi va 
lăsa slujba Pravile! sale, adecă vecernea şi 

„_utrănea, şi celea-lalte tote, acela să se cano- 
nescă căteva zile, pentru că grăiaşte Dumne- 
zeescul David, de? or! în zi te lăudaiă Domue. 
[Psalm 118]. 

[Simeon Solunenul]. Deci acâle şapte laude 
datorii iaste Preotul să le zică zioa şi n6p- 
tea, întru citire şi întru slavoslovie lui Dum- 
nezeiă, carele sunt acestea : căntarea de în- 
tăiă iaste Polunotşniţa, a doa Utrănia cu 
prăvil ces, a treia Tretil ces, a patra Şeştii 
c6s, a cincea Diviatel c6s, a şasea Vecernea, 
a şaptea Pavecerniţa; iată acâstea sunt c€lea, 
“7 laude carele zice Dumnezeescul David : că 
de _Y ori în zi te lăudaii Dâmne. o 
(Zei). Acultaţi şi povestea lor pentru ce lu- 

cru fac acâstea. : NE 

[Pentru Polunoștniţă]. Polunoşiniţa. iaste 
căntarea pentru învitarea Măntuitorului, şi a 
doa venire, a lul, cănd va veni ginerile cu mare 
slavă, |. Aa 

[Pentru Utrenie). Iară căntarea Uirenil iaste 
" căcl vine zioa și. inulțumim celuia ce a dat 
lumina, şi aă spart înşelătura întuntreculuy 
pentru aceia cu Utrenia şi cu Prăvii ces, se 

- chiamă laudă întru începătura zile şi cu slo- 
voslovie trimesă lui Duinnezeă.-" 

[Pentru al 3 c6s). lară căntarea a lu tretil 
ces, iaste pentru căci ai venit Duhul sfănt şi 
Dumuezeeștil Apostol!, şi dâcă lumină pre 
dănşii, apo! cu dănșii (6tă lumea. 

[Pentru al 6 ces]. Iară căntarea a lui Şestil 
ces iaste pentru răstignirea măntuitoruluy , 
că într'al şaselea cts se răstigni şi tămădui, 
călcarea lul Adani, carea o ai făcut într'al 
șaselea câs, i 

[Pentru al 9 ccs). lară căntarea lui Deveatit 
ces, iaste pentru strigarea ce aă strigat într'a- 
cel c&s. Domnul nostru Is. lis.: Tată, întru, 
inănile tale "mi daă sufletul, şi aşa "şi dele 
sufletul, şi mortea Domnului -pre mortea o- 

"m6râ, şi pre cei de întru Iad izbăvi. 

(Pentru vecernie]. Iară căntarea, Vecernie, 
iaste de mulțămirea către Dumnezeii, pentru 
că am sosit către sfărşenia zilei, şi încă pen. 
tru îngruparea Domnului Nostru, că seră sati 
îngrupat Prea sfăntul sfinţiel sale Trup. 

(Pentru Paveceruiță]. Iară căntarea Pave- 
cerniţii iaste căci că spre odihnă ne. am aşe- 
zat, şi pentru căci iaste începătura, ROPpţiI ne 
rugăm ca cu pace să adormini; şi să înviem, 
adecă -să ne sculărm 'să vedem lunina. | 

ȘtițI acuma carele sunt 7 Jaude şi ce închi- 
puesc ? iară va! de preotul ceia ce nu va citi 
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acâstea, însă ale zilil şi ale nopţil, căci că so- 
cotâşte pre dănsul Dumnezei, ca pe un mort, 

[Zri). lară jartva fără de sănge care se 
chiamă Dumnezeiasca Leturghie, pe tote în- 
trece, căci că lucru' adevărat iâste al Dom- . 
nului şi ai sfinţiei sale, şi însă celea şapte 
laude, carele mal sus datorii -iaste tot creşti- 

zeiasca Leturghie alt nimine nu pote să'! slu- 
jască, fără numai Arhiereul şi Preotul. 

Pentru mirenul ce se va afii a se cumineca «dle 
la preotul mireu carele va avea preotesă. . 

Glava 73. [Săborul de la Gangra, Can. 4]... 
Canonul 4 al sfăntului săborde la Gangra gră- 
jaşte : Preotul zice, carele va 'avea preotesă 
şi va sluji jerifa cea fără de sănge, iară ne- 
ştine se va alla, de se va stii adinsă eluși pen: 
tru Preotul care are 'muiare, de nu se va pri- 

cel on: Dumnezeeșşti :părinți nu'l-canonesc 
ci '1 dai Anatemel. O. groznică judecată. 
[Groznicie]. | a a aa 

Pentru Preotul carele se va ruşina «şi 
cumineca preotese lui. pa 

..Glava 74. [Săbor 6.. Can, 103]. Canonul.: 
103 al şeselui săbor de la Trulla grăiaște.: 
Preotului zice, de" va fi rușine a priceştui 
preotâsa lui Dumnezeeştilor Taine, şi va da. 
potiriul către altul să o priceştuiască, a'l opri. 
pe acela popă cătă-va vr&me nu lăsă, numai 
cei seiapopiadetot.,:: . .. 

Pentru Preot de se za îusura sati preotesa, sc: 
mirenul liric, « doa 6ră de se vor însura. ,. 

Glava 75. [Sălorul. Neochesaria, Can. 1]. 
Canonul 1 al săborului de la. Neochesaria 
poruncește : vre un om. ce nu se va însura 
și se va face preot de june, iară apol după 
Preoţie va vrea să se însâre, unul ca acela i 
se ia preoţia de lot, iară de la bisârică nu se 
gonâște, i 35 a 

lară de va fi alt preot şi! va imuri preo- 
tâsa, şi va remănea văduv, dâcia va vrea! să 
ia altă inuiare, ia-i-se și lu! preoţia, iară! de ' 
la biserică nici acela nu se gonsşte. . n 

[Igeu]. Aşijderea şi preotâsa căria "1 va 
muti Popa; de nu'va putea să se ție în curăţia 
el, de va vrea să se mărite, neapărată să (ie. - 

Care se îns6ră de a doa 6ră, acela-nu pote 
fi clirie, adecă mirenul carele va lua a doa 
fămee, şi ai fost Cliric, 'd&cia nu mar! pâte fi 
Cliric. ” Di 
[Zri]. Socotela, se socotâşte aşa, că de se va 

nu se scâte, ci o ţine și'șI are cinstea, şi scau- 
nul după rânduiala cinstit sale, iară decia în- 
înaltă rănduială mar mare de acolo de unde 
iaste și se allă a se sui mai sus nu pâte, după   nezeeştilor pravili, ; > 

nul să le zică, şi preot şi miren, iară Dumne- . - 

ceştui sfintelor Taini de în măinile lui, pre a- 

însura .a doa 6ră Cliricul, de în cinste ce are * 

socotela. bisericeștilor, şi împărăteştilor Dum- 

+ 
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Pentru cela ce ra si se preoţescă și ta lua 
muiare sai rădură, sait slujnica, saii alta ce 

"ca fi avănd viaţa rea. 

Glava 76, [ipostoli, Can. 18]. Canonul 18 
al sfinţilor Apostoli grăiaşte : cine va vrea 
să se facă Preot , şi se va însura,- de va lua 
fămee văduvă, saă curvă, sai r6bă, sau sluj- 
nică, sa cinghiasă, [Cinghiază se chiamă. mu- 
erele care căntă pe la veselii cu tambura), acela 
nu pote fi preot, că pravila va'așa, cum iaste 
cu: viață curată şi îmbunătăţit cela ce va să 
se facă preot, aşa să fie şi fămeia lui, ce se 
zice curată şi nespurcată. .. . 

Pentru cela ce se află în păcate, carele apără 
de preoție, iară el se va hirotoni. 

Glava 77, [Nichita de la Iraclia]. Carele 
va vrea să se facă Preot, de va tăcea să nu 
spue păcatul carele aă făcut, sai de voia lul 
va lăsa să nu ispovedescă păcatul cela, ce'l 
apără de preoţie, dâcia se 'va hirotoni preot, 
şi după aceia îl va ispovedui, nimic nu'l folo- 
s6şte hirotonia; ci să i se ia daru. căci că s'aii 
făcut că nu'Y ştie nimenilea, păcatele lui. 

(Teofil Alezand., Canou 1]. Iară care Ar- 
hiereă va hirotoni pre acela, neștiind păcatul 

„Iul, atunci acesta Canon iartă pre Arhiereă, 
să n'aibă nici o ped&psă întru Arhieria sa. 

la-i-se darul celuia 'ce „se află în păcatele 
ctlea ce apără de preoţie, iară el se hiroto- 
nește, o - Da 

(Săbor I. Canon 9]. Grăesc unil, că cum 
curățeză botezul pre om de tâte păcatele care 
le-a făcut mal nainte de botez, şi să face 
noii, adecă fără de păcate, așa şi preoția, pă- 
catele care le face omul. mal nainte de preo: 
ție, le curăţâză hirotonia. * | 

[ Valsamon]., Ci însă de acesta prătşte Val- 
samon, şi alge tocmâla lucrului acestuia. Că 
acăsta zice purtătorii de Dumnezei părinţi 
nu o ai suferit nici cum, adecă cum să iarte 
preoţia păcatele ca hotejunea, ci însă păca- 
tele celor nebotezaţi, adevărat le curățeză, 
iară ceia ce vor 'să ia preoţia de vor face pă- 
cate, sati mal nainte de hirotonie, sati după 
hirotonie,: acelora li să ia darul de tot. 

Pentru ocrei de se va boteza se face preot. 

Glava 78. [Valsamou]. Auzit bine socotela 
ce zice Valsamon, că botejunea curățâză tâte 
păcatele omului, ci daca vrâmea ce lecurăț&ză, 
dar daca. va veni un ovrel să se botâze, după 
socotela poveștii lui, pote să se facă Preot ? 
“P6te, pentru că Gri ce păcate va fi avut, le- 
ati curăţit botejunea, şi nici o spurcăciune 
n'aii lăsat într'ânsul, drept aceea ia Preoţia 
neapărat. Iară dacă se va boteza, de va face   păcate carele opresc de preoție, atunci nu 
pâte nici într'un chip să se facă Preot. 
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Pentru Preotul de va isporedi păcatul sa de 
roe carele a făcut mai nainte de hirotonie. ** 

Glava 79. (Săborul de Za Neochesaria Can.9). 
Canonul 9 al săborului de la Neochesaria, 
poruncește de acesta păcat al preotului mal 
nainte de preoţie, şi va ispovedi păcatul de a 
lui bună voe, fiindu' frică de D-ze. a 

(Zri]. Preotul, zice, ce va curvi sai va face 
alt păcat, carele apăra de Preoţie, iară el s'aii 
hirotonit, şi după hirotonie "a părut răă şi 
aii zis întru sine, de va rămănea într'acâsta 
va să se muncâscă în vecie, şi se îndemnă de 
întru gănd bun, şi 'ŞI ispovedi de voe păcatul 
săi, ca să nu se muncâscă, de acâsta porun- 
cesc Dumnezeeştil părinți al acelul sfănt să- 
bor :. Acel om zice carele 'şI va ispovedi, de 
buna voe păcatul, însă de slujbă să se pă- 
răsască, adecă să nu mal facă Liturghie în- 
tru tâtă viața lui, iară alte Tocmele ale Preo- 
ției să şi le ţie, ce se zice cu Preoţi şedâre a- 
decă să şază cu Preoţi întru tocmâla rându- 
ialil sale întru tote lucrurile besericeşti. Și 
cănd se va tămpla, să se sue de în rânduială, 

'|în rânduială, după cinstea rânduialei sale, a- . 
tuncă cănd va, vrea să se priceştuiască Dum- 
nezeeştilor Taini, să între în lăuntru la jăr- 
tăvnic. Şi cum am zis, tâte besericeşiile să le 
făcă, numa! jertva cea fără de sânge, ce se 
zice Liturghia să nu slujască: Căci că o ai 
lăsat de a lu! voe, ca. un nedăstoinic. Şi a- 
cestea daruri besericeşti i s'aii dat să le slu- 
jască şi să le ţie, căci şi-aii ispovedit păcatul 
de voe cum am zis mal sus, încă şi pentru a- 
cestea de va arăta bunătate bună să facă lu-. 
cruri ce plac lut Dumnezei, iară de se va 
tămpla de va cădea iară în păcat, unul ca a- 
cela de tot se golâşte şi de acâle daruri ce: 
are. Şi dacă va greşi, de va. şi arăta smere- 
nie şi cale bună şi de ar face t6tă bunătatea 
bună să placă lui Dumnezei şi Onienilor : de 
acia acglea daruri mal mult nu pote să le ţie 
saă să le ia, numai ce 'L'priimesc în besrică 
ca pe un miren păcătos, carele se întorce de 
în răă şi vine spre bine. Dia 

[Caută]. Insă Preotul de va greşi may na- 
inte de Preoţie, şiva greși şi după Preoţie, şi nu 
sevâispovedi,nicise va vădi de faţă de acâlea 
păcate, pre acela nu pâte Arhicreul săl apere de - 
la Liturghie; nici de la alteslujbe bisericeşti, ci 
"1 dă voe, sati să se. părăsescă de a slujirea, 
sai -să slujâscă ; deacia el va da cuvănt şi 
sâmă la înfricoșata a doa venire, cătră drep- 
tul şi înfricoșatul judecătorii Domnul Nos- 
tru Îs. Hs. ca un nevrednic ce ai slujit prea 
sfăntul trup şi sânge al Domnului Is. Hs. Iar - 
de să va vădi păcatul lul că aii grefit sati 
naintea hirotoniel saă după hirotonie cu a- 
devărată arătare, adecă de cincl mărturii cre- 
dincioși însă să şi jure, atunce i se ia darul
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de tot, şi se golește şi de alte daruri cum scrie 
mail sus. . ! ! . 

Pentru Diaconi de va curci, sai pănă la 
sărutare va greşi preotul sai diaconul. 

Glava 80. [Săborul Neochesaria, Canon 10. 
Valsamon]. Canonul 10 al Săborului de la 
„Neochesaria grăiaşte : De va curvi Diaconul 
atunce să'ŞI vie în loc de slugă. 

Diaconul carele va ispovedi păcatul săi, 
atunce de rânduiala diaconiel se dăsparte, 
iară în tocmâla slugi! se vie, cum zice mal 
sus, arată să fie în slujba citirit. 

(Marele Vasilie, Canon 66). lară care Preot 
saii Diacon va veni pănă la sărutare, de va 
săruta muiare şi'și va spurea buzele, şi'şI va 
ispovedi păcatul săi, acela se opreşte de 
Preoţie cătă-va vr&me, carele iaste Preot saă 
Diacon, însă Preotul de Preoţie, iară Dia- 
conul de slujha Diaconiel, și numa să se a- 
mâstece cu cel sfinţiți, insă Preotul cu Preo- 
ți, iară Diaconul cu Diaconil. lară de vor 
greşi greșale carele apără de preoţie, atunci 
i se ia darul cărul de ar fi sai Preot sati 

_ Diacon. | | 

„Pentru muerea deva face copil şi 
va năpăstui pre popa că?l-aii 

făcut cu dânsul. 
Intrebarea lui Constantin Episcopul cătră sfăn- 

tul Mitropolit de la Iraclia, Chir Nichita, 

Glava SI. Muiarea de va naște copilul şi 
va zice că cuture Preot "l-a făcut, de acesta, 
ce se va face ? mare ciudă iaste fără vădire, 
să facă jurămănt muiarea, şi Preotului să i 
seia darul, ? ! IER 

Răspunsul sfântului Nichita de la Ivaclia. 

Vinile preotului carele va fi de a” luarea 
darul sati de a'1 oprirea cătă-va vreme, dei 
va zice neştine asupra lui cel va fi voia, nu 
se bagă în stmă, nici i se ia darul, nici să'l 
oprescă cătă-va vr&me, ci să'I arate păra cu 
Mărturii credinci6se, hune şi cinstite cum vor 
Dumnezeeştile Pravile, iară cuvăntul muerei 
nici cum nu se crâde, nic! se bagă în sâmă, 
de nu vor fi- mărturii credinci6se, numa ce 
trebue să pul șfintele odejdir, câlea ce pârtă 
Preotul când slujaşte, şi însă de va vrea Preo- 
tul acela carele e pârăt atunci le ia şi se îm- 
bracă şi face Blagosloven Bog, deacia atunci 
"1 lasă întru Judecata lu! Dumnezei şi nicl % 
lua darul, nici să'l opreşti câtă-va vreme. 

Pentru de se za însura cine-ra şi seta preoți, 
iară însurarea se ca ajla fără de ltge, și de 
cliricul mmirdn de va avea fomee iară întra- 
celași chip, . 
Glava S2, [Săborul 6,.Can. 26]. Canonul 26 

al şaselul Săbor grăiaşte ; Preotul carele va   

lua muiare,jadecă muiarea care aă luat-o cănd 
a fost mirân, şi se va afla rudă lui pre carea 
pe l6ge nu pote să oia, acela preot să ţie nu- 
mal scaunul pre la Săboră cu alți preoţi iară 
de dregătoria Preoţiel de tot să fie gol : şi nu 
numai de Leturghie; ci şi de tâte slujbele hi- 
sericeşti; numai scaunul să ţie, cum am zis, 
adecă să șază în rănd cu alţi Preoţi. Şi ac&- 
stă iertăciune s'au făcut şi i s'aă dat să gază 
în rănd, căci s'aii făcut acel lucru al nuntel 
fără de lege, neștiind el, iară a blagoslovi 
vre o slujbă nu"! da lul voe purtătorii de 
Dumnezei Părinţi, dar cumva să şi blagoslo- 
vâscă el pe altul? cănd lul trebue să pârte el 
grije pentru păcatele sale, că blagoslovenia 
iaste darul sfăntului Duh şi dare către alţii, 
și unul 'ca acela nimic nu se amestecă; nici 
darului, nici Sfinţiei de la Duhul Sfănt pen- 
tru păcatul amestecării de sănge care'l ai -. : 
făcut, şi decă vreme ce n'are dintr'acela dar 
cum va putea să dea altul om lucru care. 
mare ? cela ce are dă către alţii şi blagoslo- 
venie şi sfințenie, iară cela ce n'are cum va 
putea să dea ? Ce voiă rhal zice nic! pre as- 
cuns nici de faţă să îndrăsnâscă a blagoslovi, 
nicl să priceştuiască pe vre un om, .că sost- 

| şte lur numa! șădârea. în Scaunul Preoţilor, . 
iară altă trâbă bistricescă să nu slujască cum . 
am zis mal sus, fără numai să se râpge lui 
Dumnezeiă cu lacrăme să iarte fără de legea 
amestecărel de sănge carea aă făcut, şi acea 
nuntă fără de l6ge să se desparţă, şi el mal 
mult către fămeea aceia să nu mal . mârgă, 
„deci de va face aşa să nu se lipsescă de scaun, 
iară de nu se va despărţi, nu numa! de scaun 
să se lipsescă; ci încă cu acea muiare fără de. 
lege care aă luat-o să fie afară de biserica lut 
Hs. pănă 'ŞI vor veni spre pocaanie să se 
desparță unul de altul, atunci $ăy priimâscă, iară de nu vor. suferi să se desparţă unul de 
altul de voe, atunci să se desparţă în sila Domnâscă, adecă cu „Judecată de afară. . 

- [Apostoli, Can. 19). lară mirânul carele va. fi fără de l&ge, acela Cliric nu pâte să fie. - [Zonara]. 
nu numal de în cliros să se gonescă, ci. încă şi de la bisârică, pănă se va despărţi; și deca se va despărți să se canonâscă ca un ames- tăcătoriă de sănge. 

Pentru Preotul ce e oprit și despărțit de popie - dei se va cădea să.zică blagosloren dog naș, și doje uștedrini, și pentru de va sluji preot cut popa cela ce e oprit 'de leturghie, 
" Glava S3. [Intrebarea unui om Călugăr - către Sf. Patriarh Nicolae). Ore cade-să. un Preot ce "1 aă luat darul pentru greşalele ce a făcut să zică : Blagosloven Bog naş şi Boje Uştedrini sai Hristos istini! Bog naș, sa să cădâscă cu cădelnița, sai să se preceştuiască în lăuntru în Oltariă ? - „o 

Carele. ţine muiare fără de lege 

m
e
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Răspunsul Patriarhului Nicolae 

Ba, cilnumal în locul mirenilor să se puie 
să fie. E . 

[ Apostolii, Can. 11]. ară Preotul carele va 
face Leturghie cu Popa cel oprit, şi '] va şti, 
atunci se desparte și el de Preoţia lui. 

Pentru Preotideijva curvi muiareaţlul, sai a 
mirenului și va vrea să se preoțescă : și de 
Preotesa de se; va apucă cu desila să o cur- 
rescăcinea, , 
Glava S4, [Sătorul Neochesariei, Can. 8). 

Canonul 8 al sfăntuli Săbor de la Neochesa- 
ria poruncește : de va curvi zice muiarea vre 
unul Om, şi se va vădi de faţă, unul ca acela 
întru slujba Preoţiei nu pâie veni. ară de se 
va hirotoni cine-va şi după hirotonie va curvi 
muiarea lul, atunci să o lase, iară de va vrea 
ză se afle cu dănsa, acela nu pote să aibă sai 
să ţie nicl un dar Preoţesc. - 

(Zonora). Muiarea omului miren de va curvi 
şi o vor vădi, de faţă, atunci acela nu pâte 
să vie nici la o rănduială Preoţescă. 

[Caută]. Vădirea de faţă iaste să mărturi- 
stscă cinci mărturii de acel lucru al curviel, 
şi să jure, decia atunci să se lipsescă de darul 
Preoţiei unul ca acela. lară de va fi bănuina 
că curveşte femeea lu! şi nu se va vădi cu 
mărturii : unul ca, acela se face Popă, pentru 
că Lănuiala a curvie! mueril lu! nu Saă ară- 
tat. ară de se va vedea şi se va arăta adevă- 
rată şi va vrea el să facă carte de despăr- 
ț6lă ca să se despartă de dănsa : atunci nea- 
părat iară se face Popă, iară aşa el adevărat 
altă muiare nu ma! pâte să ia, ci numa sătră- 
iască singur în curăţie şi în cinste. [Zri]. Iară 
de va fi Preot şi va curvi Preotesa lui, porun- 
cese Dumnezeștii Părinți de! va fi voia să'șI 
ție Preoţia, să se desparţă de dănsa de tot. 
Iară de va vrea să o ție ca şi mal mainte, a- 
tunc] să desparte de rânduiala Preoţi! în care 
se află. Pentru că acea Preotâsă a lul ce ai 
curvit, d&că s'a spureat iaste spureată, pen- 
tru acea preotul el, de se va amesteca. cu ea, 
se face tot un trup, dâcia și el se amestecă 
întru spurcăciunea celuia-lalt, şi iaste spur- 
cat; drept aceia nu pâte veni să fie întru sluj- 
ba bisericey. - _ i. A 

[Caută]. Muiarea mirenului de va curvi. şi 
e va erta de greşală, acela are voe să "ȘI 
o ţie. - - 

[Posnicul], Cum se cautălşi se alege cela ce 
va să fie Preot, ca să fie cu viaţă curată şi 
îmbunătăţită : așa să se caute şi fămeia lui 
să fie cinstită și curată. - , 

(Leu și Constantin împărați]. Iară de se vă 
tămpla să se apuce?cu_dâsilea fămeia Preo- 
tului de vre un silnic, saii se va. robi, să fie 
râbă, şi o vor spurca,. şi să facă păcate cu 
dănsa, să nu se desparță de dănsa:: ci să o 
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ție ca şi de întăi neapărat, şi Preotul acela 

ție totă slujba Preoţiel fără de greşală, şi nic! 
un puternică să nu'l ţie de răi, nic! să'l apere: 
căci că păcatul preotese! lui s'aă făcut fără 
de voia ei, adecă cu dăsilea. 

Pentru Arhievreiicarii voi priimi preoți striini 
fără de cărți de pace și de ertăciune, și ce 

- închipuesc cărțile : și de preotul robit del vor 
priimi fără de carte. | | 

Glava S5, [Sfinţir Apostoli, Canon 33]. 
Canonul 33 al Sfinţilor Apostoli poruncește : 
care Preot va merge în eparchie străină şi'l 
va priimi Archiereul locului aceluia, şi nu va 
avea carte de ertăciune, să fie despărţit de 
Arhierie, şi acel Arhiereu, ce'l va priiml. 

(Zar al lor, Canon 12). Iară de va fi neştine 
afurisit de Arhiereul lui, şi se va duce într'altă 
eparchie şi'l va priimi Arhiereul locului ace- 
luia, şi acela să fie afurisit, 

[Săborul Laodichiei, Canon 41), Nici un 

cărți de pace de la Episcopul săi, nici se în- 
drăznâscă a face altă slujbă bisericescă. 

[Săborul Antiochiei, Canon 8]. Cărţi de er- 
tăciune nicl un Preot n'are voe să dea. altul 
Preot sai Cliric, cănd nu e Arhiereul lor; iară 
de va fi mort, atunci iată cărţi de la Ispravni- 
cul Arhiereului. e 

[Caută]. Insă Ispravnicil,locului. adecă Pro- 

şi el socotitori şi Ispravnicii locului, aă voe 
să dea cărți de pace, cum ai şi alte tocmele 
pre l6ge. , „ 

- [Apostolii, Can. 12]. Arhiereul de va priimi 
pre Preotul despărţit de Popie de alt Arhie- 

re, sai Clirie şi 1 va, erta de va sluji, aceluia 

să i se ia darul, ! : 
(Afateiii]. lară pentru cartea, de pace facem 

ştire ce închipuiaște. Cănd va să mârgă vr'un 

Preot sai Cliric, într'altă Eparchie să sluja- 

scă acolo, pentru aceia ia carte de la Arhie- 

reul săi, şi cartea aceia mărturiseşte pre 

darul Duhului Sfănt, după mărturia Duhovni- 

cului săi şi a altor preoţi caril pre dănsa aiă 
mărturisit, -şi arată Arhiereul cătră toți unde 
va merge acel Preot cum de dănsul s'aă în- 

frămseţat marea dregătorie a Preoţiel cu- 

rată şi dăstoinică. . " 

_Jară cartea de slobozie iaste acesta, carea 

întralt loc să slujască şi să arată că cu voia 

Arhiereului săi ai eşit, iară nu de întru 

.| mintea lui, și cum nu iaste preot fără de 

minte, şi are cutare bgerie, [Cinste]. şi iaste   bun creștin şi Pravoslavnic, şi mărturiseate 

său, că de tote iaste dăstainic Preoţiel să 

|stujască lui Dumnezei. - 

sfințit să nu îmble într'altă eparchie fără de: 

topopii şi Părinţi! Duhovnici, cari! se chiamă - 

de slujba Preoţiel lu! nu se dăsparte, ci să'şI . 

/ 

dănsul, că după rănduială sa hirotonit cu . 

ia Preotul de la Arhiereul lu!, ca să se ducă 

pre dănsul cartea ceia. ce pârtă a Arhiereulul
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Iară cărțile de pace se chiamă cele două 
cărți ale Preotului, cea de Popie și cea. de 
slobozie.: 

[ Valsimou] Priimeşte iară Ahiereul pre 
Preotul fără de carte de pace şi de slobozie, 
cănd se va fi prădată moşia Preotului, sati el 

: va, fi fost rob. 

Pentru preoții caril iaă camătă sait călăgari 
„Sai mirenă, 

Glava S6 (Apostoli, Canon 44). Cano- 
nul 44 al sfinţilor Apostoli grăiaşte : Episco- 
pul sati Preotul, sai Diaconul, de va împru- 
muta pe vre un om cu niscare bani şi va lua, 

- camătă : acela, sa să, se părăsâscă sau să fie 
oprit de preoţie. 

(Marele Pasilic, Cavion 14). Şi cliricul ca- 
rele va vrea să se facă Preot, şiva lua camătă, 
acela ăntăii să se întrebe, vrea-va să sufere 
cea dobăndă nedreptă carea ai luat camătă, 

“să o dea săracilor ? dâcia să se prinză cu za- 
"pis mal mult lucru fără de l&ge ca acela, să, 
nu facă : atunci de va fi curat de alte-păcate 

”. carele apără de preoție, el'să se hirotonâscă, 
[Postnicul]. Călugărul sai călugărița, de 

vor lua camătă, acela să fie întru anatemă, 
pănă se vor părăsi de acel lucru răti și viclen. 

(Marele Vasilie). Mivenul creştin de va vrea 
"să ia camătă de la fratele săti creştinul, a- 
cela să se afurisâscă şi să se lipsâscă şi de 
Dumnezeeasca priceştenie pănă se va părăsi : 
atunei să se iarte şi. să se priimâscă la hi- 
s&recă 

* Pentru calpuzanii ceia ce fac bani răi, și 
pentru pedepsa lov. 

Glava 87. [Zac.1]. Mincinoşii ceia ce fac bani 
văl, aceia încă fac actia greşală, ca şi cum ar 
sudui pre Împăratul şi pre Domnul țării. 

[Zac. 2]. Banii cet răi sunt de trei feluri: 
amestecătură, ce se zice aurul cel curat ce ar 
fi să fie, eX îl spurcă şi 7] n6stecă, Argintul 
aşijderea, unul amâstecă cu aramă, altul fac 
chiar de aramă, şi numai căci '] spoesc de- 

„Supra cu argint. Acâsta e una, A doa de ar fi 
curaţi şi o smă de bany, iar e! fac mal mici 
de nu ajung la cumpănă : ci păgubesc 6menil 
ceia ce'j iau. A treia aşijderea se chiamă min- 

" cinoși, pentru căci că chipul și scriptura ca- 
rea pune pre dinşii iaste mincinosă nu iaste 
făcută din sfat cu învăţătura cuiva : ci pre 
furiş ca un lucru răă, drept aceia de ar fi şi 
curaţi cu nemic mestecaţi, şi de ar fi şi plin 
la cumpănă tot e un lucru mincinos, ȘI se 
chiamă mincinos și soț furtișagului. 

(Zac. 3). Banii cel buni și "drepți ai patru 
lucruri pe împrejurul lor : Întăy cela ce face 
bani să aibă pultre şi voe, de la împărăție, 
saii de la Domnul locului aceluia. Al doilea 
să se facă în loc vestit, cum ar fi în mijlocul 
tirgului să vază toţi. Al treilea să atbă chip 
şi scriptură cinstită și frumosă, iară să nu fie 
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făcută, aceia scris6re în vre un chip grozav şi 
de ruşine, Al patrulea iarăși, să fie şi la 
cumpănă deplin, nemic să nu lips&scă, cum 
iaste mal cu dreptate așa să fie. ! - 

[Zac. 4]. Om cine va face bani mincinoși, ce 
se zice orl cine va fi calpuzan de va face bant. 
răi în numele împăratului, şi al Domnului a.- 
celui loc, aceluia întăiă să i se ta> capul, 
după aceia să”! arză trupul în foc, şi căte bu- 
cate va avea tote să fie Domnești. lară de se 
va. afla că s'au făcut acea calpuzănie la vre 
un sat, saii şi tîrg micşor, atunci numal să i 
se facă, morte, iară bucatele să nu i le ia ni- 
menile, nici să] arză. 

[Zac. 5]. Casa, aceia unde se vor face bani 
răi, să fie Domnescă, iară de se va afla ca 
acea casă, au fost prinsă cu chirie, atunci 
trebue să cercetâze judecătoriul să vază, de 
vrâme ce stăpănul acei case lăcuiaşte aprope 
de acolea, atunci casa va fi tot Doimnescă, de 
vrâme ce judecătoriul prepune cum să fie Şi. 
el ştiind Gre-ce, iară de se va afla, că acel om 
cu casa locuiaşte . departe de acolea: atunci , 
casa nu va fi Domnescă.: 

(Zac. 6]. Încă de se va afla că acea casă 
este a vre unii mueri sărace : : atunci iară nu : 

va fi Domnescă, 
(Zac. 7]. Încă acea casă de se va afla că 

iaste a aiscare cuconi săracă, iară nu-va fi 
Domnâscă, iară de se va afla "că: acel cuconI: 
ai vre un ispravnic pre tote bucatele: lor, şi 
va fi năemit el casa, atunci 'să prețuiască 
casa căt va face şi să plătescă tot el acei preţ” 
tot din bucatele lui. 

“[Zac. 8). Măcar de ar face neștine ban! căt 
de buni, galbeni lămuriţi de aur curat, sau. 
talere, saii alt feliă de bani să fie lămuriți de . 
argint curat, şi să fie deplin şi la cumpănă, ci! 
cu acestea, cu tte nu va putea. să încape, în 
voia nemănul să fie pedepsit mai puţin. de 
căt ar fi făcut bani răi de în aur și de în ar- 
gint răă, saă de aramă lămurită, sati cum ar 
fi mai răi : ci acela tot o pedepsire va să aibă, 
de vr&me ce jaste fără de ştirea Îropărăţiei Ă 
sai a Domniel. 

(Zac. 9). Oil care zlătariă va mesteca au- 
rul, sati argintul, cu alte lucruri fără de şti- 
rea stăpănului, ce se zice de va spurea lucrul 
și se va afla. mincinos : cu alt cu nemica. nu- 
may cu capul să plătâscă, 

(Zac, 10). Ceia ce fac bani Domnești, şi de 
vor îndrăzni să spurce aurul, saă argintul, 
pentru dobănda, lor : aceia cu 'alt cu nemica, 
nu vor plăti, ci numai cu capetele. 

[Zae. 11]. Ora care diregătoriă, va lăsa şi 
nu va opri să nu îmble banii cel'răl: acela; 
numal cu capul să plătescă. 

(Zac. 12]. Cela ce va şti unde fac bani răi, 
şi de nu va spune judecătoriului : : acela cu - 
capul să plătâscă.     [Zac. 13). De se va scula o soţie de a a cal-
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puzanilor, și va vădi cătră judecătoriă pre 
celea-lalte soţii, atunci aceia vor peri toți pre 
dâla lor, iară cela ce "I-ai vădit să nu aibă 
nici o pedepsire. iară de'nu va fi soţie să aibă 
dar de la judecătorii, iară de va fi rob să 
nu” dea alt dar, ci numai să'l slobozescă să 
nu may fie rob. 

[Zac. 14]. Cănd va prinde judecăloriul vre 
un calpuzan, trebue să'l cercelâze mal are 
soții, şi cine le dă ajutoriă de fac acel lucru, 
şi cel va spune să crâză. 

__ [Zae, 15). S&mnele şi prepusurile, ajung la 
judecătorii, să arate pre calpuzani. 

IZac. 16]: Cela ce va spoi vre un fel de 
„bani, fiind de aramă să arate că iuste de aur, 
sati de argint, sai de va spoi argintul să a- 
ate că iaste aur : pre acela s&l omâre. 

Pentru ceia ce îmbla cu bani răi, sarit 
îi ţin la dinșii. 

Glara 88. [Zac. 1]. Cela ce va cheltui 
saă va schimba bani ră! şi va lua de la cela 
ce'i face, ştiindu'] şi cunoscăndu'l că iaste 
calpuzan : acela să se pedepsâscă ca şi cal- 
puzanul. 

(Zac. 2). Cela ce va ţinea la dinsul bani 
răi, ştiind că sunt răy, acela să se pedepstscă 
după cum va fi voia judecătoriulul. 

[Zac. 3]. Cela ce portă şi îmblă cu bani răl, 
acela face prepus cum să fie şi el soţie cu 
calpuzanil:_ tot întrun chip se vor pedepsi. 

„Zac. 4]. Pedepsirea celuia ce îmblă cu bani 
răy, iaste mal mare căna îl vor şti cai îm- 
blat de multe ori, şi i s'a zis şi n'ai „băgat 
semă, . 

(Zac. 5]. Cela ce va cheltui niscare bani 
TĂI, şi se va tocmi cel ce"! va lua, cum de vor 
fi răl să! întorcă : acela nu va avea pe- 
depsire. 

(Zac, 6]. Cela “ce va, cheltui bani răr, şi 
dacă!l vor prinde de'şi va pune chezaș, de la 
cine ai luat acei bani, acela să nu aibă nici o 
pedepsire. 

(Zac. 7]. Cela ce'l vor prinde îmblănă şi 
cheltuind bani ră!, de vor fi prea puţini, şi de 
nu'şi va putea pune chezaș, aceluia să i se 
dea jurămănt, de va jura cum nu ştie c'aă 
fost acel bani ră! : atunci să fie în pace şi 
nică o pedepsire să nu aibă. 

Pravile împărăteşti 
Pentru ceia ce găsesc vre o comâră pre locul 

și pre hotarul lor, saii pre hotarul biscricii, 
sati pre locul dommese, a cul se za cădea 
să fie. 

Glava S9, (Zac. 1. Ori cine va putea, și 
va vrea să cerce pre locul lui, şi pre hotarul 
lul cu munca, lui, sai de se va nemeri aşa 
fiește- -cum, să se tămple să găsâscă vre o co- 
moră; aceia să fie a luj; iară nu a altuia“a 
nimănui,   

169; 

(Zac. 2]. Nu va, putea nimenilea să oârce 
pre loc striin pentru să găsescă comâra, fără 
de voia stăpănului acelui loc, iară de va - 
cerca, şi de va găsi fără sfatul stăpănului ce- 
luia cu locul, aşa numa! din capul lui: a- 
tuncă nu va rămănea să fie a lui, ci se va, da, 
celuia cu locul. 

[Zac. 3]. De. sar prileji să cumpere neştine 
un loc, sai un prilog, sa lază ce va fi, şi de 
va găsi o comâră cela ce "-aă cumpărat, a 
tunci nu va putea să meşterşugâscă cela ce 
a văndut să zică că "l-ai înşelat de i-lau. 
at eftin. 

[Zac. 4]. Cela ce va mârge de va cerca pre .:- 
loţul altuia, şi va găsi comâră fără de ştirea 
celuia cu locul, şi de se va vădi, aceluia ne- 
cum să! lase ceva stăpănul locului dintr'a- 
ceia comră : ci încă de'l va quce la judecă- 
toriă, va avea şi pedepsă, ori cum va fi voia. 
judecătorului. 

„[Zac. 5]. De se va prileji cul-va, nu cer: 
cănd, ci aşa de se va găsi o comâră pre un 
loc străin : atunci să fie şi să împarță în doă 
cu stăpănul locului. 

[Zac. 6). Acâsta se socotește încă şi cănd 
vor găsi niscare comâră pre loc Domnesc, | 
sati pre loc călugăresc, ce se zice al besâricil, 
pentru că jumătate de comâră iaste depuru- 
rea, a celuia ce o găsâşte, iară jumătate iaste 
a besâricil, sai mal de multe-ori Domn&scă. 

(Zac. 7]. De vreme ce va fi ţiind neştine 
nişte ocine striine şi să hrănâşte cu dînsele, 
şi de va găsi vre-o comâră acolo, aceea nu 
se va chema a stăpănului : ci a celuia ce o 
ai găsit, cum s'ar zice : Petru aă. lăsat o o- 
cină lu! Pavel să'l 'hrănscă atăţia ani, iară 
maj apol să o ia George că iaste fecior lul 
Petru. deci de se va afla că s'a găsit comâră 
la vremea ce ţine Pavel acel loc, atunci să 
nu se chiame a altuia: ci numai a lui Pavel. 

(Zac. 8). Iară de se va găsi iarăşi vre-o 
comoră pre acel loc a lui Petru, ce D-aă dat 
lui Pavel de se hrănâște.- atunci vor împărți 
în doă comora, Petru cu Pavel cela ce se 
hrănâşte acolea. - 

(Zac. 9). De se va prileji culva vre unul 
striin, să găsâscă o comâră, pre acel loc ce 
se hrănâşte Pavel, atunci să împarţă acel lu- 
cru cu Pavel, iară Petru să nu se amâstece 
întru nemic. 

(Zac. 10]. De se va prileji cuiva, să albă pe 
măna lui niscare ocine zălojite, şi de va găsi . 
el o comâră, atunci va împărţi cu stăpănul 
locului, de Yrâme ce se chiamă c'aă găsit ca 
şi cănd ar fi întrun loc striin: 

(Zac. 111. Cănd va năemi 6re cine un po- 
met, pentru să culegă pomele pănă la cutare 
vrâme, iară acolea va găsi o combră, atunci 
se chiamă cau găsit aceea comâră ca şi într”- 
alt loc striin, deci vor împărţi cu stăpănul .
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locului în doă, deacia aceea jumătate a lu! 
o va, ținea şi se va hrăni cu dănsa de puru- 
rea ca cu un lucru al săă, iară cea-laltă parte 
a stăpănulu!, şi aceea o va ţinea şi se va hră- 
ni cu dănsa pănă cănd se va împlea vrâmea 
pometului, atunci decă se va împlea acea 
vreme, după cum le-ai fost: tocmela să ţie 
acel loc cu chirie, iară cănd va da locul stă- 

“ pănului: atunci să'! dea şi partea lui cei 
S'aă venit jumătate din combră. 

[Zag. 12). Cela ce va găsi comâră pre lo- 
cul muierii lul ce'1 vor [i dat zăstre, atunci să 
împarţă în doă cu muiarea'şi. Iară de va pri- 
leji să se desparţă: atunci să dea partea 

- “el ce i se va veni din comâră. 
(Zac, 13].De va ţinea neştine, nişte ocine ză- 

log pentru datorie, şi de vor trâce 30 de an! şi 
” nu le va rescumpăra, atunci de se va afla vre- 

o comâră pre acel 30 de ani: atunci să fie tâtă 
aceluia ce aă găsit, iară celuia cu ocina nemi- 
ca să nu'] dea, - Ă 
» IZac, 14). Cela ce va găsi comâră cu vraji 
şi cu draci : aceluia nemica să nu i se dea, 
ci să” ia tot Domnia, m 

* + UZae, 15]. Comâră să chiamă aur, argint, 
banil cel vechi de demult, stăpănul a! cul aă 
fost să nu se ştie cine ai fost. Iară de nu 
vor fi lucrur! vechi, şi stăpănul acelor lucruri 
se va cundşte, şi se va şti cine ati fost: atunci 
cine va găsi acâlea lucruri, nu se va chema, 
Cai găsit comâră. ! , | 
Zac. 16]. Cine va năemi o casă de va şe- 

„dea cu chirie, şi într'acea casă va găsi nişte 
ban! ascunși şi acel bâni nu vor fi de mult 
vechI : atunci să vor chema a! stăpenului, 
iară nu al celuia ce ati găsit şi şade cu chriie, 

(Zac. 17]. Or! cine va ascunde comâra decă 
o va găsi, ca să nu dea nemica celuia ce i se 
vine : acela piarde'şi-va şi partea sa ce i se 
va veni, .. 

(Zac. 18). Acâstea tâte ce scrie mai sus, aă 
fost în zilele cele vechi, iară acum s'aă pără- 
sit acele ohicâiurl. - IN E 

(Zac, 19]. lară comârăle căte se găsesc tâte 
le iai Domnil, şi numai ce dai cătu se în- 
dură Gre ce puţin lucru, celuia ce găsâşte, 
iară stăpănului celuia cu locul nu” daă ne- 
mica. : - 

Pentru Clirici de li se va cădea să între 
chezași. 

Glava 90, (Apostoli, Can. 20). Canonut 
20 al sfinţilor Apostoli grăiaşte : Cliricul zice 
de va întra chezaş : aceluia să i se ia darul, 

[Zonara]. Vre un miren de va cumpăra lu- 
crure Domnești, carele se chiamă vameş, iar 
Preotul va întra chezaş pentru dinsul, ace- 
luia i se ia popia de tot. lară de se va face 
chezaș, într'ăltchip, ca pentru să dobhăndescă: 
şi de aceea i se ia darul. Iară de se va afla 
vre-un om sărac datorii, şi vor vrea să'l 

bage în temniţă, iară preotul va lua'] în chi- 
zăşie, de aceea nu se apără: ci încă are 
cinste de bine ce aă făcut. Si într'alte lucrure 
bune, de va îutra preotul chezaș, n'are nic! o 
ped&psă pentru chizăşuire. 

Pentru Clirici ca să nu mergă la cărciumă, 
nici se fie cărciumă. * . 

Gluva 91. (Apostoli, Can. 547. Canonul 
54 al sfinţilor Apostoli grăiaşte : care clirie 
se va arăta că merge la cărciumă să mănănce 
şi să bea acolo : acela să se afurisescă. 

[Zonara]. De se va tămpla preotului a fi 
călătoriă, şi nu va avea unde mănea fără la 
cărciumă, şi de nevoe într'alt loc n'are unde 
se odihni : atunci i se iartă să măe acolo, 
şi nemică să nu se pedepsâscă, 

[Săbor VI. Can. 9). 'Si "Cliricul să n'aibă 
prăvălie de vănzare de'vin, carea se chiamă 
prost cârciumă. Că de vrâme ce el se oprt-. 
şte să nu mârgă la dănsa, dară încă să atbă 
prăvălie ca aceia să slujască altor 6men!? 
căruia slujba” iaste numa! să slujască îm- 
păratului şi mareluy Arhiereu, Domnului no- 
stru lisus Hristos, Însă sau să se părăsescă 
de acesta saă să i se ia darul. Iară prăvălia 
aceia ce o are de o. va da altuia cu chirie, 
iaste ertat şi nu se pedepseşte, - - 

Pentru cei îndrăciți ca să:înu fie clirici, şi 
Pentru preoții carii cad și. leșină. 

Glara 92, (Apostolii, Can: 72). Canonul 
77 al sfinților Apostoli grăiaşte : De se va 
tămpla cuiva a se îndrăci, acela să nu fie 
cliric, nici să se amâstice să se râge cu cre- 
dincioșil pănă se va curăţi de aceea bolă, de. 
aceia de va fi dăstoinie se va face cliric. 
[Zri]. Acesta ce zice să nu se -amâstece să 

se roge cu credincloşii cel îndrăcit, iaste pen- 
tru acesta vină, ca pentru să nu zică cuvănt 
Tăă şi scărnav la bessrică să spălmăze şi să 
'smintâscă glota Omenilor şi să se curmâze 
slavoslavia, adecă slujba Domnului. 

[Socotirea Dumnezeeştilor pravili], lară pen- 
tru preotul carele leșină şi cade, poruncesc 
Dumnezoeştile Pravile : Preot zice ca acela 
să slujască tâte lucrurile preoțești şi să le 
caute neapărat, şi nici o apărare să n'aibă, 
numai de jertfa cea fără ae sănge, ce să 
chiamă a Dumnezeeştii şi sfinter Liturgii, să 
fie oprit și apărat de dinsa. 

numal Dumnezeeştile pravile, ci şi adevărata Marea Bestrică așa ţine după porunca Dum- 
nezeeştii Legi, şi daă slobozire preotului ca- rele leşină, să slujască tâte preoțeştile, ce se   
să facă blagoslovenie la tâte slujbele : nu- 
mal cum grăiaşte Pravila de: Dumnezessca 
Liturghie să se apere de tat. . 

.   

[14 marei bestrici]. Şi de acesta poruncesc. 

zice să blagoslovâscă nunta, să boteze copil, |
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: Pentru că se fac popi și ceia ce nu sunt de 

vudă de preoție, așijderea și ceia ce se nasc | 

de într'o fămeae cură. 

Glava 93. [Săorul VI.Canon 33] Canonul 

33 al şaselui săbor poruncește : Cela ce va 

să se facă popă, să nu” cauţi ruda lui cine 

iaste, ai de preot aă de mirtn, ci numa! să, 

cauţi pre acela ce va să ia dregătoria preoțiel. 

Pentru că acâsta numal Ovrâil ce o ai avut 

osebit, că la. el nu pot de altă rudă să se facă 

preoți: ci numal de ruda Levitescă, adecă 

preuțescă. o. 
(Wichifor Țărigradenull: Iară copii carii 

vor naşte de în muiare curvă, saă de în "cea, 

cu a doa cununie, sa de în a treia, de vor 

arăta lucrure. cinstite, şi viaţă hună, și vor 

fi dăstoinici” preoţiel, aceia se hirotonesc. 
iară nu se apără pentru. păcatele părinţilor. 

pentru că aceia ai facut păcatele şi el "şi-a 

luat canonul. Iară copii nici a greşit nic 
se canonesc. a ae i 

Pentru de se va hirotoni Episcop sati altul 

de în rindul preoțiel și ca acea semn sati 

altă betejune pe trup. i îs 

Glara 94, (Apostolii, Canon 75). Canonul 
75 al sfinţilor Apostol! grăiaşte : Cine iaste 
cu un ochiă, sai ponivos;saă va avea semn, 

și va fi vrednic slujbei preoţiei, acela să] 

facă, că rana trupului nu spurcă pre on), ci 

a sufletului. a E . 

[A lui Valsamon poreste lu acesta Canon]. 
ară” Gmenii mireni de vor av patimă de 

MIA, şi vor vrea să se facă preoti, jară de 
la ce aă nu pot să slujască Dumnezeeştile 

talne, aceia preoți să nu. se facă.„lară ceia 

ce pot să slujască, sai cu un ochiă sunt, sai 
schiopi, sai întralt chip betejiți, ai poruncit 
să se facă preoți, pentru că de suflet trebue 
să fie curaţi, iară nu de trup..lară de vor fi 
sănătoși şi vor lua preoția, şi după hiroto- 
nie le va veni b6la, însă de nu! va supăra 
hola, el să slujâscă, şi aşa căţi se află ce 

se zice cu bolă neapărat să-și ţie preoţia 
să slujască lui Dumnezei , pentru că pro- 
poveduitorii de Dumnezeă Apostoli aă so- 

| colit de aă poruncit de acâsta zicănd : ori 
cine va fi pentru bâla trupului acela de preo- 
ție să nu se apere. Iară de va fi b6la mare, 
cum am zice orb, saă surd, .saă mut, sai i 

se va fi uscat măna dreptă, sai de va ave 
altă bâlă șI nu va putea să slujască 'sfintele, 
acela să se părăsescă: de Dumnezeesca, Li- 
lurghie, iară de rănduiala preoţiei să nu se 
părăsâscă, ci încă mal mult să se. facă mila |. 
spre dînsul, ce se zice să'i ție rănduiala 

„ Stăunului 'preoţiei sale, după cinstea dregă- 
torie sale, și să aibă şi ajutoriă dela, dînşii 
Pentru traiul săi, ie 

„| mergă să'șI lase sănge, 

| Pentru preotul dei ca cură sănge de 

  

IL: 

Pentru Preotul de ca blagoslovi nunta 

o fară lege. | 

Glava 95. [Ldgea). Preotul carele 'va bla-. 

goslovi nunta fără de l6ge, sati nu de vârstă, | 

ce se zice de nu va fi fost bărbatul de 14 an!, 

şi muiarea de 12, aceluia să i se ia darul, 

adevărat de va fi ştiut popa că ai fost nunta 

fără de l6ge, iară. de nu va fi ştiut, .ci: ai 

făcut fără ştire, sai de nebunie, atunci să nu ! 

i se ia darul, ci numai să se pedepsâscă. 

cătă-va vreme., n î 

Pentru preotul de se ta. spăla în zioa ce ta 

rea să slujască Liturghie, sau mirenul ce , 

„ca crea să se cuminice și ra merge la bae. 

Glava 96. [Marco Patriarhul Alezandriei). 

Preotul de se va spăla, sai va mârgela bae. - . 

acela nu pâte să facă liturghie într'acea zi, 

nicl are voe după Liturghie să se spele,. nici 

mirenul de se- va spăla saă va merge la bae 

nu pâte să i se dea Dumnezeeştile tain!, iară 

dâca se va priceştui, nici atunci nu pote să . 
nicI preotul, nic mi- 

rânul, fără numa! de se va tămpla bola 

morţiI într'acea zi pătimind pentru viaţa'şi. 

în nas, 

sati de în dinți cănd ca vrea să slujască li- 

turghie. IN | a 

Glava 97, [Postnicul). Preotul care va vrea 

să slujască Litu ghie, iară mal nainte de va 

cură sănge de în nas, să facă metanie 40, a- 

tunci să slujască, iară de"! va cură după Li- - 

turghie să facă metanie 100, iară săngele să - 

sape grâpă să îngrope, sau să'] arunce în 

mare. sai în rtă, iară de'1 va cură de în dinţi 

să nu slujască Liturghie. -, . Sa 

Pentru preotul dei se ca tămpla să se săblăz- * -* 

- păscă în zioa ce ca să slujască liturghie. 

Glava 98. [Valsanion]. Preotul ce va vrea 

să slujască Liturghie, şi'l va veni de'! va cură 

trupul în vis, şi va şti că'l iaste acela lucru de 

pohtă muerescă, atunci să nu slujască, iară 

de se va face fără de pohtă însă despre Dia- 

volul, atunci să'și citescă slujba carea'e de 

aceia smintelă, şi molitvele de pricâştenie, şi. 

să facă metanit 100, şi să se spâle'cu apă, şi 

să se îmbrace în cămaşă noă,adecă să se pri- 

menescă:dtcia atunce să slujască Liturghie, a-. - 

devăr de va fi nevoe, ce se zice de va îi praz-. 

nic mare, saă altă zi alâsă de Liturghie, iară - 

de va fi altă zi carea nu se prăznuiaşte, să: 

nu slujască Liturghie. . ÎN - 

Pentru preot să se ferescă «de muiarea lui cănd 

ca să slujască liturghie. 

Glava 99. [Săborul -PI, Canon 13). Ca-   
| 
| 

nonul 13 al şaselul săbor porunctişe : Preoții 

şi Diaconil nu se opresc de amestecarea, fă- 

meilor sale, fără numai pre la zilele ctlea ce 

vor să slujască jertfa cea fără de sănge, a-
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dică sfănta Liturghie, atunci trebue să se ţie„! Gangra poruncâşte : care muiare va lăsa pre 
pentru că vor să slujască unul curat, şi fără 
de păcate Împăratului împăraţilor, marelui 
Arhiereă şi măntuitoriă, singur Domnului no- 
stru lisus Hristos. Drept aceia trebue întra- 
cea zi să se ferescă de pohta trup&scă, 

“Pentrn preoții cariși gonesc fămeile sale so- 
'cotind pentru smerenia, sati să urască nunta 
cea pre ldge, sai vinul, sati carnea. 

Glava 100. (Apostoli, Can. 5]. Canonul 5 
al sfinţilor Apostoli grăiaşte : care preot sai 
diacon, sai altul de în clirici, într'adins pen- 
tru smerenia'şi va goiii fămeia, acela să se 
afurisescă pănă o va suferi să o ia, iară de se 
va lăsa într'acela gănd şi nu o va lua. ace- 
luia să i se ia darul, că sc arată de acâsta ca- 
rele 'ŞI-ai gonit fămeia că'! iaste nunta necu- 
rată. Că zice Dumnezeiasca serisâre că nunta 
e cinstită şi patul nespurcat, pentr'aceia i se 
ia darul de nu o va lua, pentru că şi Hristos 
nunta cea de întăiă blagoslovi. 

(Apostolii, Canon 53.]. lară de se-va afla 
vre un preot, ca. să se lepede de nuntă, sai de 
carne, sai de vin, nu pentru ţinerea, ci pen- 

” tru urăciunea lor: acela sai să se îndrepteze 
sai să i se ia darul. | , 
[Zonara]. Nunta careae pre lege, besârica lui 

„Dumnezeă nu o l&pădă, nici i dă vr'o vină, ci 
o blagosloveşte. Că şi Domnul nostru Isus 
Hristos nunta cea de ântăiă blagosloviîn Cana- |: 
galileiului, şi la dânsa facu întâiă minune, a- 
decă făcu apa vin. Drept aceea făcu pre omul 
şi pre muiare. Iară pre ceia ce mănăncă carne 
şi b6ă vin pre la poruncilele vremi carele aă 
dat şi aă poruncit propeveduitoril de Dum- 
nezeii Apostoli şi Dumnezeeşti Părinţi, pre a- 
ceia nu'i uraşte hesârica, pentru că acâlea 
sunt tote bune pre la vremile lor, nici pre 
ceia. ce le părăsesc pentru traiul nu'% canon&- 
şte, ci pentru âcâstea să ne ferim, de unii ca 
aceia de caril se feresc de aclea, şi însă de 
vor fi făcănd aceea pentru urăciunea, âceia 
bine să ştie că hulesc spre zidirile lui Dumne- 
zei : drept aceea. să li se ia darul, iară de vor 
fi mireni să se afurisâscă, pănă se vor în- 
tOrce să se pocăiască şi să se îndreptăze. Iară 

- de se vor părăsi de acestea, pentru Dumneze- 
iasca tocmelă, și pentru smerenia, şi pentru 
traiul vieţii, pre aceia să nu'! urgisâscă nime- 
nea, căcl că şi mulţi călugări, în bogaţi ani|. 
aă ținut, cari! nici brănză nici ouă ai mâncat 
DiCĂ vin ai băut, , 

Pentru muiacea careaşi ra lăsa bărbatul, saiă 
bărbatul pre muiareşi pentru urăciunea 
nuatei, şi pentru muiarea carea nu ea să se 
culce cu bprbatuluişi. 

Glava. 101. [Săzorulu de e Cangra, Ca- 
non. 12]:. Canonul 12 al sfăntului săbor de la 

'bărbatul el şi va fugi de Ja dinsul, fiinduY u- 
“rătă nunta, să fie anatema. . 

[Palsamon). Binele nu e hine, cănd nu se 
face bine. Bună iaste curăţia şi ca să: se ţie 
neştine de împreunarea nunţii. adecă de în- 
surare, iară cănd iaste de împreunare cum 
grăia şi marele Pavel, atunci să fie cu voia 
bărbatulur şi a fămeil, că muiarea nu oblă- 

„| duiaşte pre trupul el,'ci bărbatul. Iară de va 
lăsa fămeia pre hărbat fără de voia lui, sai 
bărbatul “pre muiare fără de voia. et, şi va 
sparge nunta saă unul sai altul, şi va fugi 
de împreunarea, legil carea s'a făcut amău- 
do! un trup,” şi urăsc legea, aceia anatema 
să fie. . 

(Caută). ară ae va lăsa unul pre altul, sai 
bărbatul sai muiarea şi se va duce la viaţa 
călugărescă carea e tocma. îngerescă de se va 
face călugăr : acela n'are părtăşie nice de o 
pedepsă căci că ai mers întru mai bună 
cale. . ! 
(Săborul de la Laodichia]. Care muiare va 

fi măritată şi se va socoti în viaţa el să se ţie. 
de bărbatul er, şi nu va să se culce cu din- 
sul, iară el se va duce de va curvi, sau la 
muiare, saiă la dobitoc, saă într'alt loc unde't 
va părea : acela păcat şi acela canon şi pe- 
depsă nu e a bărbatului ci iaste a mueril. 

Pentru şfintele vase, şi de urarea sfintelor 
: carele sunt ale bescricii, 

Glava 102. (Apostolii, Canon 70 şi 77). 
Canonul 72 al sfinţilor Apostoli grăiaşte : 
Cine va lua de la bes6rică vasul carele va fi 
sfinţit, de argint, sai de aur, sai măhramă, 
sai pOlă, şi o va face de tr&bă: afară de be- 
strică, măcar de şi nu iaste furarea sfintelor 
deplin, iară aşa să ştiţi că canonul acesta a. 
furiseşte pre uni! ca aceia. 

[Săborul I şi II, Canonul 10). Şi iară ori . 
fie-cine ce va îndrăzni de va lua vre un lu- 
cru să fie de tr&ha, lui, saă va da altuia: săY 
slujască afară de bistrică, adecă, sai mă- - 
hramă, saă p6lă, sati sfeşnic, sai discos, sa 
şi altele as&mene acestora, şi no! după ca- 
nonul Apostolesc pre unii ca aceia dămu'! a- 
furisaniel. ! 

Pentru ca să se judece toţi cliricii și călugării 
: de arhiereul lor. . 

Glava 103, [Sădorul IV, Canon 9]. Cano- 
nul 9 al sfinţilor Părinţi a ttă lumea, a să- 
borului al patrulea poruncâşte : care clirie 
către alt cliric de va avea vre o tocmâlă 
ceva, sail călugăr, să nu cum-va să lase pre 
Arhiereul lor, şi să se ducă la judecată mire- 
nescă, pentru că aceia iaste urgisire și mu- 
strare Arhiereului, ci întăiă să caute şi să 
vază tocmtla lor Arhiereul, sa de vor vrea 
amăndoă părţile, adecă și unul și altui, de le   

+



  

  

va da Arhiereul voe, atunci să mârgă la ju- 
decată mirenâscă, şi "pedăpsă să n'aibă. Iară 
de nu vor băga în "sâmă pe. Arhiereul, ci se 
“vor duce fără de ştirea lut: atunci aceia să 
se canonâscă de dinsul, adecă de Arhierei. 

Pentru episcop și pentru alți. clivică carit jăcă 
în harjet. în coinace, în ținte, sati se depădă 
de numele lui IIristos. - 

Glava 104, (Apostolii, Canon 42]. Cano- 
nul 42 al sfinţilor Apostoli grăiaşte : Episco- 
pul, sa Preotul, sai Diaconul, carele jocă în 
tavlil şi e beţiv, "Sai să se părăsâscă saii să 
li se ia darul. tavliile se chiamă şi coinacele 
şi harjițele câle ce jâcă. 
[Valsamon). Altă pedâpsă aă episcopii, pre- 

oțil, diaconi), şi alta ipodiaconil, căntăreţii, 
şi citeţii, şi mir&nil, Însă pre Arhiereir, pe 
preoții, pre diaconil, canonul carele e mal 
Sus zice să li se ia darul, iară pre ipodiaconii, 
căntăreţii, şi citeții, şi pe mireni, pre el afu- 
risâşte. 

(Apostolii, Canon 62]. Iară. cate preot de 
„frică, saă pentru muncă şi mari patime, de se 

va lepăda de numele lui țiristos, unuia ca a- 
celuia, să i se ia darul, şi ca un mădular pu- 
tred, să se tae de la bunul trup, adecă să se 
gontscă de la biserica lui Hristos, iară de se 
va pocăi : atunci să'l priimescă ca pe un mi- 
ren prost. 

Pentru preotul carele ta zice de mănia lui să 
fie. păgăn saii alt mirân, sai de ta blăstema, 
saii ca huli preotul saii mironul.. 

Glava .105. [Simeon Solungul]. Întrun 
chip se judecă pentru cuvănt şi într'alt chip 
pentru lucru, că fie ce preot carele de mănie 
va zice numal cu. cuvăntul, să fie păgăn, a- 
decă să iasă de în l6gea lu și n'aă făcut aşa, 
acela să se judece saă să se pedepsscă multă 
vreme cu lipsa de preoţia lui, iară darul nu i 
se ia, căci că n'ai obrăşit lucrul, iară mir- 

“nul se canonâşte vărtos cu tărie de Arhiereă, 
sai cu învăţătura duhovnicului cumu'i va 
părea |Zri). Scriă Dumnezeeştii părinți pen- 
tru chipul călugăresc, de va. zice neştine nu- 
mal cu cuvăntul să se facă călugăr, şi n'aă 
ajuns să se facă, în ce sai aflat întra! ceiași 
iaste, aşa să socoteşti și de acâsta. 

[Po ostnicul). Iară preotul cacele va blăstema 
și va. huli spre Dumnezeă saă spre sfinți, a- 
cela să fie lipsit de preoția lui un an, și să ia 
și alt canon, post, şi metanii, şi altele ast- 
mene cum va socoti Arhiereul săii, iară de va 
blăstema şi va huli şi a doa Gră, şi vor măr- 
turisi mărturil credinciose, atuncl fără de 
nici o ertăciune i se ia darul. Iară mirenul 
carele va blăstema şi va huli, acela se cano- 
nEşte un an să nu se priceştuiască, să facă 
şi post, inelani! şi imilostenii. 
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Pravile împărăteşti. 

Pentru ceia ce înjură, căud li se ta da pedepsa 
? și cănd nui li se va da. 

Glava 106, (Zac. 1]. Cela ce va injura pre 
un om, cănd nu va fi de față, acela se va 
pedepsi într'acela chip ca și cănd ar fi înjura- ! 
tul de față. - 

(Zac. 2]. Cela ce va înjură şi va ocărâ pre 
cel mort. acela să se pedepsâscă nu aşa tare 
cum ar fi, cănd aă fost viă. 

(Zac. 3]. Cela ce'șI va. ride de altul; “arătănd 
mutâşte, acela se va pedepsi ca şi cănd ar 
fi înjurat şi ocăzit cu cuvăntul; 

(Zac. 4], Cela ce trimite.'pre altul” Si îi- 
demne pre neștine să înjure, şi să. -ocărască 
pre cine-va, saă să'l pornâscă '2 asupră-cuiva, 
să'l înjure, depururea şi cela se vA cela: ca 
şi un înjurătoriă, - 

(Zac. 5]. Incă se va certa ca un îniuzător, 

  

şi cela ce se va învăța a trâce depururea pre - . 
lăngă casa vre, une! mueri de cinste, Şi va 
trece de multe- or tot căntănd, acesta de! şi 
pare cuiva că iaste lucru micşor, iară.aşa, a- 
cela se pedepseşte şi cu glSbă şi cu: alle pe - 
depse trupeşti. | 

[Zac. 6]. Cela ce va înjura pre, cela ce UA au 
înjurat, acela să se pedepsescă ca un gudui- 
torii, iară aşa puţintel mal uşor de. „căt cela 
ce "l-aă suduit ăntăiă. Ze 

[Zac. 7]. Cela ce vagrăi omului cuv vinte bt 
ne şi le va grăi cu hiclenşug de! va batjocori : 
adecă va grăi peste piezi, acela se va pedepsi - 
ca un suduitorii. 

(Zac. 8]. Cela ce va grăi către: altul, cu- 
vinte sprănțare, cu meşterșig într! alt chip 
ca să nu se pricepă Că'ŞI ride, cum ş'ar zice 
cănd va zice curva, că ei nu sunt fur,:saă 
cănd va zice, mult îm! pare răă unde-'-a! 
făcut atăta ruşine ca unul fur, :şi'altele ca 
acestea. acela să se cârte ca un suduitorii, 

[Zac. 9]. Cănd va grăi neştine. cătră altul, 
cuvinte de sudalmă, şi lul nu "I-ăr fi fost 
găndul să'l mustre, ce se zice at zice în chip 
de glumă, acela să se cârte ca un suduitoriă, 
pentru că depururea. crâde judecătoriul, că şi 
gluma iaste cu pizmă, şi cănd glumeşte, a- 
tunce'şi face ris del mustră ca Să nu se pri-.- 
câpă că'l suduiaşte, mai vărtos cănd va fi 
firea omului, şi învăţătura, pre fie ce cuv ănt 
tot să suduiască, sai cănd va îi neştine şi 
ţăran prost. . 

(Zac. 10]. Cănd va jura cela ce ai suduiti 
cum n'aă suduit într'adins pre neştine, atunc- 
judecătoriul va socoti, de va fi acel 6m de- 
prins cu acâle cuvinte de le grăiaşte depurue 
rea, și nu suduiaște pre nimeni, atunci pâtă 
că va crede judecătoriul jurămăntul lui. lară 
de vor fi cuvinte de sudalmă, atuncinu'l va”
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crede jurămăntul, cil ya pedepsi ca pe un 
suduitoriă, 'şi.nu va'băgă în 'stmă jurăinăn- 
tul lu e carare tai 

[Zac. 11]. De va zice neştine- altuia : tu al 
barbă mare, de acesta trebug judecătoriului 
să: socotescă, căci că'iaste ctvănt te se prinde 
şi drept sudalmă şi nu drept sudaimă,ptn-: 
tru'că: acestea cuvinte-se; chiamă"tă pişteiz: 
v6de, şi judecătoriul mat bine crâdef:tăra ! să: 
fie fără de: sudalmă...Drept acea :nu-se -va 
pedepsi :atunci. acela: ce. ai -zis':acâlea.. cu: ! 
vinte. at Deta ae 

:[Zac.. 12]. Cănd nu va fi fost de mult vraj- 
bă, între. acela ce aii suduit, şi între, cel:su- 
duit, atunet cuvintele, se socotesc mal „spre 
gănd bun decăt răi, i. „. 
„[Zac..13]. Cănd va sudui neştine pre altul 

glumird amăndol, atunci acela nu se va pe- 
depsi ca un suduitoriă.. ... 

“Zac, 14). Cela ce va face niscare.măscări- 
ciun!, de.să riză cetaşii lul : acela ca un su: 
duitoriă se.va pedepsi, i 

(Zac. 15] Judecătoriul carele va înjura sati 

- or a 

i] 

    va bate, pre cela ce va zice că nu'l place ju- 
decata lul cum "l-ăă judecat, şi va'mârge de 
se ta judeca la alt judecătorii carele va fi 
mar mare de căt dinsul : acela să se cârte 
ca un suduitoriă, Ia 

(Zac. 16). De'va, fi-neştine vre un om ca 
acela să aibă vre o' meserâre, şi de va zice 
cuiva, vre-un 'cuvănt de sudalmă, pentru să 
locmescă pre ceia ce se cârtă 'înaintea; lu: 
acela nu'se va pedepsi: ca un suduitoriă, 

[Zac 17]. Dascălul carele'şi va. bate uce- 
nicul, acela nu se va pedepsi: ca -uri: sudui: 
toriii; însă căndu'l va bate cu măsură, și spre 
învățătură, şi stă acest:lucru după voia jude= 
cătoriului, să judece bătaia ucenicului să vază: 
fost-ati cu măsură şi spre: învăţătură, aă nu 
va fi fost, pentru că de nu-va fi cu'măsură * 
atunci se va pedepsi ca uri suduitoriă.: ” 

[Zae. 1$].: De se va prileji vre unui filosof, 
sai vre unui cititor de' stele, cănd va: căuta, 
în obrazul culva și der'va zice: fur, atuncă 
nu se va pedepsi ca un suduitor peniru'căci 
că de "I-ai şi zis fur, nu "-aii zis pentru să'] 

” suduiască : ci pentru căci că "l-ati cunoscut cu' 
meșterşugul: săă cum 'iăste fur. e: | 
Zac: '19).:Nu va putâ feciorul, nici nepo- 

tul pănă la a opta spiță să eâră judecată să 
certe pre tatăl săi, sati: pre moşul săi, şi pre 
alte :obraze ca acestea pentru căcI'"1 va, fi 
suduit saă căcl "l-ai bătut, căci că 'judecăto- 
riul crede cum tatăl, şi moşul şi alţii câ a- 
ceştia”"I-au mustrat şi "i-aă bătut, spre învă- 
țătură, iar nu spre'răotate. - - pi 

[Zuc. 20]. Acăsta se socotește, cănd va fi bătaia și vălămarea cui. măsură, căcI' că de | vor trece de:misură, atuncI acela ce l-a bă- 7 tut săi "l-ai vătămat, se” va certa: trupește,   şi stă acestă lucru” în "voia: judecătoriului, 
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să legiuiască să "vază fost-ai cu măsură a. 
n'aii: fost cea bătac sai vătămătură, :* * 

[Zac. 21]. Feciorul cel'va bate, lată-seă. 
pe spre s&ma' măcar de ar îi și spre învăţă-. 
tură, 'atuncă de va vr& pote să facă pre tată- 
săii şi fără de vola lu!, să! dea ce'i va fi par-. 

    

tea şi să se desparță de dănsul. . - 
: [Zac. 22); Tatăl pâte să îndemne pre jude- 
cătoriul să certe pre fiiu-săă, pentru sudalnă 
ce va:fi suduit,: măcar'dă ay fi ! sudalmă căt 
de micş6ră.: sia i : ha 

[Zac.-23]. Domnul::fătă'de „certare şi -fără: 
de cuvinte de sudatmă;:pâte să - îndrepteze 

  
  

pe robul săă „spre învăţătură:.: :-, ---, : 
(Zac. 24]. Piiatenul. şiizuda,: de. va sudui 

pre priaten,-saă -pe rudă,catăicdl nu se soco- 
i6şte că ?l-aă- suduiticu gănd' răă, - ca: cum! 
"l-ar, sudui :vre-un striin. ii e e 

(Zac. 25]: Cela cea fi.suduit pre cine-va - 
pentru pornirea măniel, sati de: în smintâla 
limbii, acela să.nu se cârte ca un suduitorii, 

iară aşa se cade întacel ceas ce aii suduit; 
să'şI tocmâscă lucrul, şi să: se lase-mai mic, 
părăndu'! rău ce.au făcut, şi pocăinţa să: fie 
de față, şi să'şi ceră ertăciune. înaintea tutu- 
ror :.lară de va lipsi. vre -una dintr'acâstea, 
„atunci certa-se-va. ca un suduitoriă. 

[Zac. 26]. Cela ce va mustra pre neştine * 
iară cel suduit va priimi.sudalmă, şi va zice ; 
ci am vrut de m'aă suduit : atunci cela ce::: 
aă suduit nu se va pedepsi, și acâsla se so- 
coteşie cănd va rămănea sudalma asupra 0- 
brazului -celu! suduit,-iară de va: trece :su: 
dalma și la alt obraz, atunci acela de al trei- 
lea obraz pâte să morgă se părască, la judecă: 
torii, şi să! folosâscă judecătoriul, cui star -. zice, să înjure heştirie, pre vie iin copil, dară. 
sudalma nu rămâne asupra câpilului, Ci trece, . 
la tată-săui, atunci măcar că şi priimnâşle” co- 
pilul sudalma, iară, iată-săă pole sc merg 

    

ia judecată, Pe o i 
_ [Zac. 27]. Aşijderea de va sudui neştine și 
pre muiarea curva, atunci sudalma trâce spre, - 
bărbatul ei, și deva sudui 'neştine “pe vre-o! 
slugă, atunci sudalna, iară trece 1 stăpânul. 

(Zue. 28]. Cela ce va sudui pre omul cel 
Domnesc, acela să chiamă cum âi suduit | 
pre Domn, 'şi de' ar şi certa cet suduit; iară i 
când iaste om Domnesc, Doimnnul nul va 
erla cil.vă pedepsi. PN 

(Zice, 29). Cănd va sudui” neştine pre altul 
mult, iară el 'va tăcea și va priimi sudalma, - 
atunci de vreme co'va fi sudalmă mare şi va ' 
fi și cu lucrul făcută, şi cel suduit va fi şi” 
bătut ta trup dintacea sudalmă : atunci ju decătoriul va pedepsi pre cela 'ce aii suduit, --. măcar «lo ar ŞI obicni cel înjurat, sudalma, 
căcl că judecătoriul cr&de cum cel înjurat de - 
frică zice că priimește sudalma, iară nu cu ! 
adevărat. Ia 

  

 



m
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[Zac.. 30) Cela ce va trimite pre alt-cineva, 
să înjure pre altul, iâră el nu'l va înjura : a- 
cela nu se vă pedepsi ca un suduitoriii. 

- [Zac. 31]: Cela ce vă zice 'culva : ei sunt 
mal de cinste. de căt tine şi mar. boiaren, 
atunci acela. se suduiaşte, şi să va „pedepsi 
ca, un -suduitoriii, iară der. va zice : cinstit 
sunț și eă ca şi tine, şi boiaren ca . şi tine: 
atunci nu se va pedepsi ca un suduitoriă, de 
vreme.ce nu ia nemică din cinstea lui, sati 
din boeria lui, şi pentr'aceea nu se va pe- 
depsi ea un suduitoriă, i iară de vrine ce ace- 
la.ce. va, grăi acest cuvănt el va.fi „mai. mic, 
de căt acela. ce aude acest cuvănt: atunci 
se.va: pedepsi ca un suduitoriii. Iară așa acâ- 
stea tote staii după. voia judecătoriului, să 
judece. şi. să adeverăze să vază sunt-acesle 
cuvinte. de sudalmă, nu sunt. . 

[Zac. 32]. Un om ce arfii în Lotă vărsta, | - 
şi va înjura pre, cine-va, cu multe sudalmi 
şi în multe feluri, acela. tot .cu o judecată se 
va judeca, şi cu o pedâpsă se va certa pen- 
tru tote. Iară cela ce va înjura pre altul în 
multe vremi, şi de multe or!, și.cu multe fe- 
liuri . de sudalme, acela se va: a pedepsi cu 
multe certări. * . 

Pentru Sudalme cănd se roy chema mică şi 
cănd se vor chema mari. 

Glavă 107. [ Zac, 1). De vr&me ce am zis şi 
mal sus, cum sudalmele se certă. dupa voia 
judacătoriului, trebue acum să Spunem.în ce 
chip se cade să fie voia judecătoriului. la lu- 
cruri ca acâstea, ce se zice la sudaliml. Că tâtă 
sudalma se socoteşte în doă chipuri,saii mare, 
Saii mică, dăpre aceste lucruri ce staii-pe îm- 
prejur, ce să zice, pentru vina dintru carea 
S'aii scornit, şi s'au tăcut sudalma, spre obra- 
zul.celui suduit, să vază ce fel va fi, mare ati 
mică, sai şi locul în carele s'aă făcut sudal- 
ma, sati în ce vreme. Și altele ca acestea, deci 
dintr acestea lucruri să ia sema; să. cunoscă 
carea e sudalmă mare şi mică, şi aşa jude- 
cătorul pâte pre, voia lu! să: câte, pre cela 
ce suduiaşte, . . 

(Zac. 2). Sudalmaşi Ocară mare iaste, cănd 
se face și cu lucrul într'acesta chip, cănd va 
tăia neşștine barba altuia. - 

(Zae. 3]. Sudalma mare iaste, cănd va fi 
neștine dăruit culva. vre un dar: dinaintea -a 
mulţi Gmen!, şi încă "1 va fi făcut zapis să fie 
a lul să'l ție, iară apol să nu'l dea. 

[Zac. 4]. Incă se chiamă sudalmă nare şi 
ocară, pentru carea "ȘI piarde feciorul moşia 
Părinților săl. 

[Zae,.5] Cuvăntul cel de sudalmă mal răi 
întărită pre om, de căt'cănd "l-ar bate cu toiag. 

(Zac. 4]. Cola ce se atinge de trupul culva 

cu mănie, de'l va împinge sai] va strănge, 

aceia încă se chiamă « că a suduit sudalină 

mare, ' 
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mele de mănie şi va înjura“pre altul : atuner“. 
încă. se chiamă.că face acela sudalmă măre. 
[ee 

duesc mulţi, de cât cănd ar:sudui numai unul. 
(Za. .7], Mat mare -sudalmă. se: chiamă 

cănd va sudui neștine pre altul la vre un. pc 
ca acela de cinste, unde vor. fi, mulţi. GmenI 
strânşi; cum e în mijlocul tărguluy, saii la vre 
un praznic, 
"[Zac. 8), Sudalma + carea se va iace'i în tări 

iaste mai inare de căt aceia ce s'ar fâce la saț., 
(Zac. 9. Mal mare iaste sudalma, cănd su- 

duiaşte: neştine pre altul înaintea, a Gmeni 
mulți, de căt cănd, "l-ar sudai să fie „numai, 
e singuri... a. 

  

naintea judecătorului, întăcel câs se va certa. 
[Zac, 11). Cela ce va sudui pre omul 'de 

Biserică, popă, sau diacon, acela, face mare 
sudalmă. 

[Zac. 12]. Cela ce suduiaşte pre boiarenul 
carele are boerie, acela. se. socotește în locul 
judecătorului,acela, atunci face mare sudalmă. 

'[Zac. 13].. Cela ce suduiaşte pre omul cel 
Domnesc, acela face mare sudalmă, - 

[Zac.: 14). Cănd va, sudui neştine pe vre'o 
„| muiare, şi cu acea sudalmă înmicşoreză'cin: - 

stea acei fămei, acela face sudalmă mare. : 
| Zac 15]. Sudalma carea seva a face î 

rică, aceia, iasto frâte mare. : 
(Zac. 16). Da va da neştine culva o palmă - 

peste. obraz, aceia .nu se: chiamă sudalimă - 
mare; iară de va fila un loc mare ca acela 
cum am zis mal sus, atuncl:iaste mare.'Cunv 
ati fost odată un boiaren, carele fu scos şi 
gonit din locul lui doă luni, căcl aii.dat numai 
o palmă în bișcrică, unul.rob al judecătoriu- 
lu acelul loc, numai căci că'l zisâse : aii-nu 
ne vezi. ară de se va prileji -vre un om de.. 
jos să dea palmă vre unul boiaren, atunci a-, 
cela face sudalmă .mare.. „ 

(Zac. 17] Cela cs va lovi pre altul cu pum-, 
nul, șati cu toiagul, sati cu fune, sai cu nuia,.- 
sai cu altele ca acestea, şi de nu se va. înfla 
sait de nu va face vănătare, sai sănăe, alunecă 
acea nu se chiamă sudalmă! mare, fără numai 
de se va face spre un Obraz ca. acela mare, 
sai do va fi lovit în biserică lă vremea! :sfin.. 
tei Leturghii, sati de se va prileji în curlea, 
Domntscă, c căci că şi atunci, se va cheia Șu-,, 
dalmă mare. 

"“[Zac. 18]. Cela ce va mârge “la casa! altuia 
del va Sudui, acela î încă fgce. sudalnă rnare, 

Cănd +a putea scăpa de certure cela.ce în jitră 
, ca să nu se certe ? că ra scăpa numai cănd: 

l-ai muestrat sunt. adererate, . :. 

Glava 108. [Zac, 7). Cela ce va' sudui pre !   altul, zicăndu-ă cuviute tot adevărate pre cale - 

(Zac, 5]. Cănd "șI. va sparge: neștine ai, 

6]. Mal, mare iaste sudalma:cănd su: 

[Zac. 20). Cela ce va sudui pre noştine, în: 

"și ra de sema cum cucintele ce-- că zis de î: 

în bis6- ÎN
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după cum va fi făcut: acela va şovăi cum 
va putea şi va scăpa de certarea sudălmil. 

(Zae. 2). Cela ce va zice vre une! mueri 
curvă, carea adevărat ma! înainte va fi fost 
curvă, iară după aceea se va fi înțelepțit, şi va 
fi atunci muiare cinstită : acela iară nu se va 
pedepsi. i . 

(Zac. 3). Cela ce va zice cul-va că e afurisi 
sa copil, neştiind pre cel afurisit că s'aă er- 
tat, şi pre cola-l'alt "la făcut adevărat fecior 
pre l6ge, acela iară nu se va certa ca un su- 
duitoriă. | | 

(Zac. 4]. De va zice neştine cut-va hain, ca- 
rele mal de mult adevărat va fi fost hain, 
jară apol | va fi ertat Domnul săă, şi '] va fi 
priimit iarăşi în cinstea dintăiă, atuncI acela 
de'I va fi zis hain căci ai fost mat înainte 
vrâme, ce se zice del va fi zis: lu at fost 
hain, acela nu se va certa ca un suduitoriă, 
iară de' va zice dintr'acesta an, cum s'ar zice: 
tu eşti hain, atunci se va certa, 

(Zac. 5). Cănd va sudui neştine pre altul şi 
"1 va ocări, atunci de va putea arăta cum 
cuvintele cele ce "I-ai zis de ocară sunt ade- 
vărate, pentru carele pdte să ia şi certare, a- 
tuncI acela ce 'l-aă suduit nu se va certa, 
cun S'ar zice de va zice neştine cul-va cuni 
iaste fur, saă prea curvariă, saă şi altele ca 
acestea, şi le va arăta cum sunt adevărate, 
atunci suduitorul nu se va certa, ci se va certa 
cel suduit. Iară de va zice neştine altuia 
sfrenţite, sati gărbove, saă altele ca acestea, 
acela de ar şi arăta acest lucru să fie adevărat, 
iară aşa tot se va certa cela ce va fi ocărit ca 
un suduiloriă, pentru că nu se pot pedepsi 
nici o dată, stricaţii şi bettgir, şi alţii ca aceia. 

(Zac. 6]. Cănd va sudui neştine pre altul pe 
dreptate, şi pentru căcl i se cade să'l sudu- 
iască ca pe un vinovat, atunci acela nu se va 
certa. Iară de'l va sudui fără de vină, atunci 
ca un suduitoriă se va pedepsi. măcar de ar 
fi şi cum zice suduitoriul adevărat, iară aşa 
pentru firea şi mintea lu! cea rea tot să'] cârte. 

(Zac. 7]. Cela ce va arăta la judecată cum 
cutare mărturie ce mărturiseşte înpotriva lur 
nu iaste om de credință, şi va înjura pre 
inărturie înainte judecătorului, zicănd că mmăr- 
turia lul nu iaste bună, de vreme ce cl iaste 
prea curvariii şi iaste mincinos şi om cumu'! 
înal răă, atunci de va arăta acestea cuvinte 
cum Sunt adevărate, nu se va pedepsi ca un 
suduitoriă, iară de nu va arăta, el se va certa 
ca un suduitoriă ce face sudalmă mare. 

[Zae. 6). Cela ce va da vre un răvaş la mâna Doimniel, şi scrie într'insul hulă şi 0- cară hinpotriva cul-va, de vor fi acţle cuvinte adevărate şi de față, atunci acela nu se va pedepsi, iară de nu vor fi adevărate, se va certa ca un suduitoriă ce face sudalmă mare.     
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Pentru cănd va putea neștine să mergă să se 
plăngă la judecătorii şi să părască pentru 
sudalma, ce va fi suduit neștine pre altul, 

Glava 109, [Zac. 2]. Suaalma ce va sudui 
neştine, 'pre cocon mic, aceia se socotâşte 
c'aă suduit pre tată-săui. Drept aceia pote tată- 
să să mergă la judecătorii să se plăngă mă- 
car de nu "l-ar măna fiiu-săăi : ci numa! ca 
pentru să se cârte cela ce va fi suduit pre 
fiiu-săă, - , | l 

(Zac 2]. Acesta se socotește, cănd coconu, 
cel suduit încă nu va fi osebit de tată-săui 
iară de'l va fi fecior de suflet, saă de'1 va fi 
copil, atunci nu va putea să mergă la judecă- 
toriii să'și plăngă sudalma feciorulur săi. 

[Zac. 3!. Feciorul nu va putea nici odată să 
părască la judecători pre cela ce aă suduit 
pre tată-săui. i ” 

(Zac. 4]. Cănă va sudui neştine pre fecior, 
atunci nu va trâce sudalma pănă la tată-săă, 
decă nu va şti cela ce suduiaşte cum iaste 
tată-săă viă. Ă ! 

[Zac, 5]. Sudalma robului, iaste sudalmă 
stăpănu-săii.. Drept aceia pâte stăpănul robu- 
lui despre partea lu! să facă pără la judecă= 
toriii pentru sudalma robului să, măcar de 
ar fi căt de micş6ră sudalma, şi acesta se so- 
coteşte, cănd ?] va sudui în pizma stăpănului, 
pentru să'1 facă lu! ruşine, iară de v fi suduit 
pre rob pentru vina lul şi nu sc va atinge ne- 
inica de stăpăn : atunci nu se va pedepsi nici 
unul, nici altul. 

(Zac. 6) După voia judecătoriului stă a-! 
cest lucru, să socotâscă acea sudalmă a ro- 
hului, să vază Gre atinge-se de stăpânu-săă 
ail nu se atinge. 

(Zac. 7). Bărbatul despre partea lui, pote 
să pârască la judecătorii pre -cela ce va fi 
suduit pre muiarea lul, aşijderea şi socrul 
pentru sudalma nurorii sale, şi gineri!e pen- 
tru sudalma logoditer sale, şi încă pentru su- . 
dalma unel fete logodite, pâte să părască la 
judecătoriă tatăl er, şi logodnicul cl, şi încă 
şi socru-săi, de vreme ce sudalma e, co se 
zice a fetei, trâce şi pănă la dînşii la toți, şi 
pote fie-carele de acel men! al feter tot câte 
unul să mârgă să pârască la judecătoriă, şi 
să certe pre suduitor, şi acesta se socoteşte, 
când va îi ştiind suduitoriul pre aceştea pre 
toţi cum ati făcut acea tocmâlă, și cum iaste 
fata logodită. ! 

(Zac, 5]. Muiarea nu va putea, să morgă la 
judecătorii să părască pre cela ce va fi su- 
duit pre bărbatul er, căci că sudalma. bărba- 
tului nu se chiamă sudalmă şi spre muia- 
rea lul. 

(Zac. 9). Cela ce va sudui pe ispravnicul 
cuiva, aceia sudalmă nu se chiamă cum aă 
suduit pre acela ce iaste ispravnie: ci pre stă- 
pănu-său, fără numa! când va sudui pe is- 

n
 

a
a



  

” i PRAVILA MATEIU BASARAB 

pravnic şi să fie el de faţă, sai de'1 va sudui 
la vremea „ceia cănd se va apuca, să fie is- 
prâvnic, saă de'l va înjura în pizmă pentru 
să facă ruşine stăpănu-săi, .. | 

(Zac. 10). Ceta ce va înjura pre „ucenic în- 
naintea dascalului, aceia. se chiamă că înjură 
pre dascalul să, drept "aceea dascalul des- 
pre partea lu! pote merge să părască la jude- 
cătorii, să'şi izbăndescă p-niru sudalma lui 

„ce va fi luat pentru ucenicul lul.. 
[Zac. 11]. Cela ce'şi va sudui pre o rudă'şi, 

acela suduiaşte pre t6te rudele sale, câţi vor 
fi dintr'acel ntm, şi atunci fie carele dinir'a- 
cel nm, pote să mârgă să părască la jude- 
cătoriă, ca pentru să se certe trupâşte sudui- 
torul. iară aşa nimenilea dintr'acel n&m nu 

„va putea să râge pe judecătorii cu ban! ca 
să certe pre suduitoriă pentru sudalma : ci 
numaf el singur suduitoriul pote să facă a- 
cesta să se roge să se plătâscă cu bani. 

[Zac. 12]. Cela ce va, înjura pre om din cli- 
rosul besâricel, acela înjură pre Viădica şi 
pre bisârică, şi atunci Vlădica potesă iarte 
greşala -lul ce aă făcut asupra Episcopului, 
și a clirosului, iară greşala ce au făcut sudu- 
ind besârica, de aceea. nu'l va putea erta: 
ci se va 'certa ca un suduitoriă. ... Ă 

(Zac. 13). Cela ce va înjura pre călugăr, a- 
cela înjură pre Egumenul lui şi pre Mănăs- 
tire, şi atunci pote Egumenul şi cu Mănăsti- 
rea să părască la judecătorii. fără numal de 
va fi călugărul dus pentru învăţătura cărţi 
cu voia Egumenului, pentru că atunci cinel 
va înjura nu înjură pre Egumenul nici pre 
Mănăstire. . ea 

(Zac. 14]. Pâte călugărul să iarte pre cela 
ce ai înjurat pre dânsul, iar nu pote să iarte 
pre Egumenul și pre mănăstirea lul. 

Când se va chema sudalmă, deca va zice neș- 
tine altuia minţi, și cănd nu se va chema, 

Glava 110. (Zac. 17. Cela ce va sudui pre 
cineva pentru căci '| va fi suduit el întăl, acela 
nu se va certa, însă cănd va fi sudalina ce- 
luia dintăi mincin6să şi nu va putea să o dea 
de faţă, iară, sudalma celuia al doilea. iaste 
adevărată, iară de va fi sudalma celui de în-. 
întăt adevărată şi celuia, al.doile mincinosă : 

atunci acela.al doilea se va certa şi nu va 

putea şovăi să zică că mai suduit: el întăi, 

de acia pentru'aceea Pam suduit si că. : 

[Zac. 2]. Cela ce va sudui pre cine-va ape: 

stit după ce'l va fi suduit el. acela nu Va pu- 

tea sovăi să zică că "l-a înjurat. căci "l-ai 

înjurat cela Palt întăt: ci se va acela ceria, 

(Zac. 8]. Cine va înjura pre cine-va zicăn- 

du că, bărfeşte, atunci acel cuvănt ce "i aă 

zis că bărfeşte de se va afla că iaste adevă- 
rat cum X-a zis,:atuncl acela nu se va certa, 

ca un suduitoriă, iară de. va fi zis întru de- 

şert acest cuvănt şi se va. : fla că iaste el vi- 
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novat, atunci acela ce ai zis celuia că băr- 
feşte, el se va certa ca un suduitor. 

(Zac. 4]. Cela ce va zice altuia, să mă erți 
că minți, acela se va certa şi nu va putea 
scăpa cu âcel cuvănt căci va fi zis, să ină 
erți. IE . , . 

(Zac, 5). Cănd se vor prici dol 6meni şi va 
zice unul altuia niscare cuvinte rele asupra 
lui, cum să fie făcut niscare răotăți, iară cela 
"1 va zice de faţă că bărfeşte, de nu vor fi a- 
devărate cuvintele cele de ocară ce "I-ai zis, - 
atunci nu se va certa cela ce "I-ai zis că băr- 
feşte, iară de vor fi adevărate atunci ca un 
suduitorii se va certa. - A | 

-[Zac. 6). Cela ce va zice altuia că bărfeşte 
şi "1 va da şi o palmă, măcar de ar fi zis şi 
minciuni cel lovit, iară. așa cel ce "l-ai -su- 
duit se va certa pentru căcl "l-au lovit, 

(Zac.7]. Cănd va zice neştine altuia că hăr- 
fEște şi el va fi grăind «drept, atunci cela ce.. 
aă zis,că bărfeşte, iaste datoriiii între toți d- 
menii să zică c'aă: bărfit el singur, iară nu 
cela ce "i-a zis el că bărfește: . 

(Zac. 8]. Cela ce.va zice celuia ce'l va 'su-. 
dui că bărfeşte, apestită după sudalmă, băr- 
feşti : acela, se va certa 'ca un suduitoriă,. 

Pentru ertarea sudalmii, cum și în ce chip 
trebue să se fucă. a 

Glava 111. [Zac. 2). Sudalma sc iirtă une 
oră cu cuvăntul, iară ma! de multe ori se iartă 
şi cu tăcutul, - Îi Da « 

| Zac. 2]. Sudalma se chiamă ertată, cănd 
se tocmesc amândoă părţile şi se împacă. şi 
dai mâna uni! cu alţil. Şi încă de multeori 
fac întărire şi cu jurământ. - 4 - 
„Zac. 3] Incă se iartă-sudalma şi cu bani, 
iară aşa cela ce iartă pre cela ce laii suduit 
pentru căci "1 dă bani : acela iaste de ocară şi 
de totă ruşinea.. Pi E 

[Zae. 4]. Cu tăcerea se chiamă că se iartă. 
sudalma, cănd cel suduit va face nişte smne 
Gre carele; întru care lucru va putea cunâște 
cum dintru adâncul inimil lu. arată cum să 
aibă prietenşug spre cela ce Pai suduit ::mă-' 
car de p'ar arăta nici cu cuvântul; iară s&m- 
nele ertăciunil sunt acestea. când va sudui 
neşiine pre altul şi el se va face a nu'l auzi 
şi dup'aceea căt de apestit nu'şi va mat aduce 

avea amestecătură - îrnpreună, sai de 'vor: 
mârge amândol pre o cale, sau de vor mănca 
sai vor bea împreună, sai de vor zice bine 
aţi Îi unul altuia, sai de se vor desfăta si vor: 
glumi unul cu alalt, o 

să se sărute unul pre altul, cum e la. Pasii 
cănd fac ls. văscris, atunci actsta nu se va   chema că sai împăcat, fără numar de vor 

: face acâsta îtr'altă vreme. 

12 

aminte că "l-a suduit şi mai vârtos cănd vor 

[Ziae. 5!. Când se va prilăji cel înjurat şicu "+: 
cela ce "l-ati înjurat să dea inâna amândol, si. .-
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(Zac. 6]. Ertată se va chema sudalma cănd! de 
va. auzi cel înjurat cuvinte bune şi de cinste, 
din gura celuia ce "l-ai înjurat, ...  î.-- 
„[Zac. 7]. Cănd va înjura neştine pre altul, 

şi de se va atinge de trupul lui, cum s'ar zice 
să'l împingă sau să'l ţie şi să'l înjure,-atunci 
nu se va putea erta cu aceste cuvinte ce scrii ; 
mal sus, ci trebue căndu'l va erta, să'l erte cu 
cuvântul, şi dinaintea a mulţi Omeni. N 

(Zac. 8]. Cela ce va erta sudalmă, celuia 
ce "l-ai mustrat ai cu cuvăntul, ai cu. tăce- 
rea, acela adevărat să ştie că nu va mal pu- 
tea să pârască la judecată să'1. facă izbândă 
pentru sudalma ce "l-ai mustrat; ci'l va face 
judecătoriul cum i se cade, şi”! va certa ca pe 
un vinovat cumu'i va veni judecata” pe pra- 
vilă, cum dă învăţătură pravila , 

“ [Zac. 9]. Semnele carele. scriu mat sus, a- 
câlea arată cum at ertat cel înjurat pre cela, 

"ce "l-aă înjurat mal nainte, până a nu intra 
acele cuvinte în urechile judecătoriului; iară 
de'l va erta după ce va fi înțeles judecătoriul: 
atunci nu se chiamă ertată acea sudalmă. 

(Zac. 10]. Cela ce va erta la bâla lul su- 
» dalma carea!l va îi suduit neşștine, acela de 

se va scula din b6la lu!, atunci nu va putea 
să părască la judecată pre cela ce 'l-aii suduit 
să'și izbândescă pre dănsu. : DR 

- Pentru ceia ce grăesc de răi şi mustră sai 
înjură pre domnul 
besericei, _ 
Glava 112, (Zac. 1]. Cela ce vă grăi răă 

de Domnul locului aceluia șil va înjura cu 
mânie şi cu tot dâdinsul, într'acesta .chip cât 

țărei, sai pre Omenii 

de ar putea iară face tâtă răotatea, pre unul| 
ca acela se cade să'l certe, de vreme ce face 

-. lucrul ca acela împotriva Legii, şi a Pravilei, 
şi nu se va certa numai cela ce grăește răi 
de Domn de faţă de aud toţi: ci încă şi cela 

"ce va grăi cât de puțin şi micşor. cuvânt ce 
va fi de ruşine, şi de hulă asupra Domniei, şi 

„» acela se va certa, de vreme ce se află un lu- 
cru mare la t6te pravilele, pentru cela ce va 
grăi cât de puţin cuvânt răă împotriva Dom- 
niel locului. aceluia unde locuiaşte, de ar fi 
ori ce felii de om, veri fie mirân, veri călu- 
găr, veri fie ce om de în clirosul Besericil. 

(Zac. 2]. Cela ce va sudui pre Vlădica sai 
pre Duhovnicul săi, aceluia se cade să se 
cârte, 

(Zac. 3). Sudalma ce va sudui neştine pre 
“ Vlădica, și de se va atinge şi de Bistrică, cu 
vre o hulă sau cu alt-ceva, lucru cu ruşine, 
atunci singur Mitropolitul ce se zice Vlădica, 
se cade să! certe pe suduitoriă şi să'l afuri- 
sâscă, iară de va îi suduit numai pre Vlădica; 
atunci vinovatul se va părâ la judecătoriul 
cel mirenesc, şi acolo se va certa, i 

_ (Zac. 4]. Ori care dascal, făcănd vre o învă- |” 
țătură în sfănta beserică, între tot norodul, 
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va sudui saă va ocără pe vre un Vlădică, 
zicăndu'! şi pre nume, şi arătăndu'i de faţă, 
“şi ocările lui, şi lucrurile ce va fi făcut : acela: 
se va certa încă de ar grâi şi într'alt'chip cu 
cuvinte acoperite, 'ce să zice cu tălcuri ca a-. 
câlea pentru-să nu înţelegă toți, ci numar cei 
învăţaţi aceia*să cunoscă şi să pricepă pre 
Vlădica şi lucrurile lui, şi atunci iarăşi se va 
certa. Da Mi 

(Zac. 5). Cela ce va huli pre Patriarhul de 
faţă, său şi în taină, acela nu se va numal a- 
furisi sai se va goni de în sfânta beserică şi 
să rămăe şi fără de cinste : ci încă şi ca un 
eretic se va pedepsi. - o ' 

(Zac. 6). Cela ce va sudui pre Domnul ţă- 
rel, acela de va fi.nebun, saii lipsit de minte. 
sau bât de băutură, sai de altă nebunie, a- 
cela nu se va, certa, însă se cade să se arate 
lucrul şi să se cunâscă pre cuvinte ce va fi 
suduit, saii ce feliă de chip va fi fost, sau ce 
fâtid de nebunie va fi fost avănd, saă de be- 
ție, iară de va fi într'alt chip atunci se va pe- 
depsi forte. a - 

(Zac. 7]. Certarea: celuia ce suduiaşte pre 
Domnul 'Țărei, saă pre Vlădica, saă pre Du- 
hovnicul care iaste ispravnicul lul : âceia 
iaste după voia judecătoriulul. aa 

[Zac. 8]. Nu pste fie ce judecătorii, cum 
va fi voia lui, şi cum "1 va părea, lul, să certe 
pre cela ce va sudui pre Domnul Ţărel : ci se 
cade să scrie carte să dea ştire Domnului, 
cum şi în ce chip "l-au suduit,-dâcia cumu' 
va da răspuns şi învăţătură, aşa într'acela 
chip să'1 certe şi să'l pedepsescă, 

Pentru-ceia ce înjură și ocărăse pre neş- 
"tine cu scrisorea. : 

Glava 113. (Zac. 1].-La capetele ce scriem - 
mai sus, -zis-am cum; sudalma se face. şi : 
cu scris6re, care sudalmă cu scrisore se. 
face aşa, cănd va scrie neştine, şi va pune 
ŞI miscare cuvinte: de ocară, şi -de_ su- 
dalină împrotiva curva, scriindu'"1 şi numele 
lui şi multe cuvinte rele şi sudălmi asupra lui, - 
acâstea ocări cu scrisorea se, fac în multe fâ- 
liuri, une ori serii hârtii cu sudalme şi cu o- 
cări asupra cuiva, şi le aruncă. -pre ulițe, sai 

„|ân mijlocul târgului, unde sunt mai mulţi: 6- 
meni, pentru să citescă mulți, şi să înţelegă 
ocările lut, alţii seriă şi lipesc hârtit pre zi- 
duri, saă pre păraţi pe unde trec Gmeni, alţi! 
cu meşterşug de nu scrii numele omului, ci 
scrii niscare semne ca acâlea, ce dâca le aud! 
toți înțeleg şi cunosc pentru cine grăâşte şi 
pre cine ocăraşte. . - 

(Zac. 2).. Cela ce va face polojenii ca acâ- 
lea cu ocări şi cu sudălmi asupra altuia, ace 

= 

luia să i se taie capul, după cum zic mulți 
dascali, Acâsta se socotește şi se face, cănd 

| acele scrisori, şi acâlea polojenil cu sudălini . 
şi cu ocări vor fi tocanite cu vicleşug ca acela 

N 
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- nici iaste voinic să dea ce are cul va vrea, nici 

„Şi cela, ce ar ii făcut el singur. 

- dăscălie mare, de o-va ţinea şi se va mira de 

- acela lucru nu iaste ertat să '] facă, de vrâme 

" trebuesc să se arate între Omeni. 
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asupra. culva ca să i se facă "morte aceluia 
om, iară de nu-vor Îi aşa râle -Şi grozave, ci 
vor fi mal iuşâre aşa, ca în chip de glume: a- 
lunci cela Ce va fi făcut acel feliă de scrisori, 
se va certa după cum'va fi. voia judecătoriu- 
lui, ce se zice cum va fi şi omul acela cs aă 
făcut unele ca acâlea. și cum va fi cel suduit 
şi ocărât ror. socoti. deci ai “1 vor goni şi] 
vor'scote din moșia:lui;.,şi! vor lua idte bu- 
catele Domnești: saă /1 vor trimite la. ocnă, 
sai va rămâne fără de cinste. care lucru îaste 
mal răă de tote că nu'l crede nimenile ce 
grăiaște, nici. se crâde necăirea mărturia lui 

să facă zapis, cuiva, nici să'moâştenâscă ocina 
cuiva, şi altele ca acestea. Sati iarăşi pre u- 
nul ca acela, să'] porte pre uliţe prin tot târ: 
gul, sai să. paţă altă pedâpsă, după cum va fi 
voia judecătoriului, că are judecătoriul de- 
pururea putâre la lucruri ca acâstea să certe 
Şi cu morte, . -: ii ” i 

[Zac. 3]. Cela-ce va trimite pre altul să facă 
scrisoni cu sudălmi, şi cu ocări ca acelea asu- 
pra cul-va, sa de va sfătui pre altul, ca să 
facă acest lucru, acela să 'se cârte tocma ca |, 

  
|Zac. 4]. Cela-ce va face -scrisovl cu ocări, 

şi cu sudălml asupra” cul-vă, şi va vrea apol 
să şovăiască să zică cum 'l-aă îndemnat cu- 
tarele, și acela M-au dat sfat de au făcut a- 
cest lucru, iară el dintru sine n'ar fi făcut: 
atunci nimic nu”! va folosi aceluia, ci se vor 
certa amândot cu un feliă de certare. ! 

- [Zac. â]. Cela ce va găsi vre o scrisâre cu 
sudălmI_sau cu ocări asupra 'cul-va, şi de nu 
o +a sparge, saii să o arză, ci o va arăta pria- 
tenilor săl sau cui-şi va gasi: acela se va certa 
ca şi cela ce o va fi făcut fără numai de o va 
fi făcut vre un om de cinste şi va fi scrisă, cu 

acele cuvinte tocmite cu filosofie, iară aşa nici 

ce iaste scris acolea cuvinte râle carele nu 

[Zac. 6]. Cela ce va scrie .virşuri, saă va 
scute cântece pentru ocara cul-va : acela se 
va certa-ca. şi cela ce va scrie sudalme şi o- 
cărl cum serie mat sus. împreună şi cu cela, 
ce le va cânta acelea cântece, sai altele ca 
acestea, aceia toţi cu o certare se vor. certa. 

(Zu: 7] Cela ce va unge ferestrile sai uşa : 
cul-va cu scârnă, saii cu fio-ce erozăvie. fă- | 
cându-şi râs de casa aceluia, acela să se certe . 
ca şi ceia-lalţi. | A i 

(Zac. 8). Cela ce va spânzura la uşa cul-va 
niscare corne sau alt ceva stârv înpuţit : a- 
cela să se cârte ca şi ceia ce scrie mal sus.. 

(Zac. 9). Cela ce va lipi scris6rea cea cu o-. 

  
_cărl la uşa, sati la ferestra vre unul om de 
cinste, saii .de o.;va lipi la curtea Domnescă, 

de cât.ceiă ce scrie mal sus... .. 
[Zae,. 10). Cela ce-va zugrăvi chipuri de 6-. 

meni cu rușine, şi cu ocară asupra lor, şi mal 
vârtos când le va pune la vre un loc să vază 
mulţi : acela să se cârte ca şi ceia-lalți. 

[Zuc.. 11). Cela ce va face răspuns scrisoiit 
ce aii fost scrisă la dânsul cu sudalmă şi cu 
ocară asrpra, lui, și măcar de n'ar adăoge alte 
cuvinte, ci numa! de ar scrie cum. câte ati 
scris sunt tote- minciuni : atunci aceluia nu'f 
vor folosi acelea să pâtă scăpa de pedepsă : 
ci se va pedepsi ca, şi cela ce serie cartea cu 
Ocări şi cu sudalme, . - Ra 
e [Zac. 12]. Cela ce va vădi la judecători. 
pre cela ce scrie caite cu ocară asupra culva: 
acela va lua dar de la judecătorii. ŞI'l va ju- - 
deca judecătoriul cum se cade după cum va 
fi feliul omului cel suduit, saă în ce loc va fi 
suduit, sau în.ce vreme. IN 

“sau la besârică, acela mal mult se. va certa 

Pentru dmenii iirenă, în erdme de Jână, dei 
"zor prinde șii cor face păgăni, iară «poi, 
"tor tred să se preoţesc, e 
Glava 114. (Sădoril 1. Can. 11]. Canonal 

11 al săborului de" întă! poruncâște, niscare 
Gmeni zice în vremea g6nel. de'Y vor. robi. şi 
se vor lepăda de numele lu! Hs., iară mai pe - 
urmă se vor pocăi şi vor vrea să se preoţescă, 
aceia să.nu se hirotonescă, că dacă vreme ce 
după judecata.sfinților şi Dumnezeeştilor pă. . 
rinți el nu se preceştuesc, dară Preoţi cum se 
vor hirotoni ? acâsta forte tare se apără de 
Dumnezeeştile: Pravile, şi pote de'l va face - 
popl neștiind Arhiereul, iară. după aceea de 
va afla de dânşii, atunci să li să ia darul, şi. 
să n'aibă nici un folos! pentru ce s'aii hiro- 
tonit. - . - e a 

Pentru ceia ce ici a dou hirotonie, şi carii tre- * 
; bue să se hivotonedscă a dou dă, și carii să. 

„se boteze a doa Sră, și pentru arhiereul. cela: 
cei e luat dâvul dei se va cădea să facă - 
hirotonie, | | e 
Glava 115. [Apostolii 67). Canonul al 67 . 

al sfinților Apostoli grăâşte :- Episcopul; sau 
Preotul, şi Diaconul, de se vor hirotoni de 
doă ori, atunci să i se ia darul şi. lu! şi celui 
ce "l-ati hirotonit, fără numai de'r va fi hiro- 
tonia lui de eretic, că pre câţi hirotonesc ere- 
ticil, toți sunt nehirotoniţi, şi pre câţi boteză 
sunt nebotezaţi, drept aceea va acesta canon. 
căți se hirotonesc de eretici să nu'l priimâscă 
nici pre cel ce's hotezaţi de dănșir. IE 

[ Zonara]. Hiritonia €reticilor cliric nu face, 
nici botezul lor pre cine hoteză nu face creş- 
tin. ci numai. să se hirotonâscă a dou -6ră | 
lără de nici o nevoe ceia ce s'aă hirotonit de 
dănşii, și să se boteze a doa.6ră, cel ce stati - 
botezat de dânşii. -... | a 

[ Răspunsul marei DBisereci). lar pentru căţi 

| * N , - - .
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se hirotontse de Arhiereii ce”! iaste luat darul, 

porunci Patriarhul “Țarigradilui cu soborul, 

însă de vor fi ştiut ceia ce s'aii hirotonit, că 

Arhiereul acela au fost fără de dar şi el s'a 

hirotonit de dânsul, atunci să fi: şi ei fără de 

dar, şi decia să riu se mal hirotonâscă de-a 

doa 6ră. i. - aa 

(Intrebarea lui Methodie Patriarhul]. De 
se va hirotoni Preotul de Arhiereul ce e luat 

darul, re pâte să slujască 'c6le preoțești 

adba?  : II ERE 

[Răspunsul lui Teodor Studit). Nu pote po- 

mul pădureţ plod bun face; aşijderea şi Ar- 

hiereul fără de dar nu pâte face popi. nică alt 

lucru Arhieresc, căci că Arhierie p'are, drept 

aceea dâcă vrâme ce n'are, Arhierie, preoție 

nu pâte da : Iară de va, hirotoni pre cine-va 
acela e nchirotonit. şi liturghie să nu slujasca 
pică să facă nici o rânduială preoțescă, căci 

că iaste mirean ca şi mal'nainte. Căci ca-Ar- 

-hiercul cel fără de dar n'are.să dea darul prea 
sfântului Duh celuia cel hirotonâşte, pentru 
că stati luat de la dănsul, căci aii făcut răi şi 

fără de lâge, şi ai rămas numal ca un călu- 
găr prost, un om ce are un lucru el și:dă căci 
că are, dar de nu va avea cum va da? așa 
să socoteşii şi pentru Arhiereul ce'! iaste luat 

+ 

" "darul. . 
1 

Pentru cela ce ta să sidescă mănăstire sati 
vestică, acela să: nu fie tolnic să le oblă- 
duiască, nici fără de voia Arhiereului să 

lefuă | E 

Glava 116. [Sădorul I-şi:: 11... Canonul: 2]. 
Canonul cel de întâ! al soborului de întăi și 
de a doa 6ră zice,-că. curat lucru, cinstit, şi 
bun, ati socotit sfinţi! noştri Părinţi a fi, să se 
facă Mănăstiri şi Bestrici iară în zioa de as- 
tăzi răi se vede şi se lucrâză, căci că unil V- 
meni fac Mănăstiri şi Bescrici, dâcia'și pun 
unâltele lor acolo, adecă închinu'şi unâltile 
saii bucatele sai alt-cova fie ce, deci acâlea 
ce daii, nu le dai Mănăstirii sai besericii, ci 
lui Dumnezei, ci însă el apoi .vor iară să le 
oblăquiască. Drept aceea. poronceşte acest 
canon, ca niminca să nu zid6scă Mănăstire 
fără de voia Arhiereulul carele iaste întru e- 
parhia lui locul acela, însă una ca să facă cu- 
mu'l obiceiul molitvă la temelie, şi iară ca să 
scrie întru Catastih totă isprava Mănăstirii, 
şi să serie întrănsul şi lucrurile sai bucatele 
cu carele vor să trăiască călugăril,carele va să 
dea cela ce zideşte Mănăstirea,şi scriind acâlea 
tote,atunci să puie acel catastih şi hrisop la Mi- 
tropolie, sai la Episcopie, iară cela ce dă bu- 
catele acelea la Mănăstirea ce aii zidit, carele 
le dă către Dumnezeă, şi sunt ale lui Dum- 
nezciă, va cănonul acesta şi poroneâşte ca să 
nu mal aibă voe pre dănsile, nici la. Mănăstire, 
nici egumen să se facă fără de voia, Arhiereu- 

, 
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lui, şi nici pre altul să pue : Ci tâte să fie în 
mâna. și în voea, Arhiereului, pentru că Arhie- 
reul are şi 'ţine- pre pămănt locul lui Dum- 

neze. : De aie 

De va închina cint-va niscare lucruri la best- 

pică, sai la mănăstire: și za vrea-apoi să 
le îa îndărăt, și iară să se știe că lucrurile 

şi: bucatele şi tâte ce are Mănăstirea și bos€- 
- zicele sunt neschimbate și nemutate. 

Glava 117. [Gherman Turigrădenul). Căte 
lucruri de ar. da neştine la Besârică saii la 
Mănăstire, orl vie, grădiul, moşii, sai alte 
haine, mutate sa neinutate, mutate se chiamă. 
dobitce căci că se mută de îmblă, iară .ne- 
mutate se chiamă avuţia căcl că ia singură 
nu se pâte muta pănă nu o niută altul, acâs- 
tea tote lui Dumnezeă le-au dat, şi sunt ne- 
mutate, şi nescose, şi nerădicate în vecie. şi 
niminea nu mal. pote. dâcia să le scâță de a- 
colo de unde sai închinat. iară de va în- 
drăzni cela ce le-aii pus, saii feciorii lui, saiă 
altul de în rudenie, saă de în: moşnenii lui 
să câră să le ia să le. înstriineze de la Besâ&- 
rica lut Dumnezeu, sau tâte sai o parte de 
întrânsile : acela să se desparţă .de :bes6- 
rica lu! Hs, şi să.se canontscă -ca furil de 
sfinte, o Ca 
[Lege]. lavă pentru averile şi dreptările ce's 
pre lege şi mal "nainte „vreme închinate. şi 
date, Dumnezeeasca lege şi pravila .porun= 
ceşte. că nici multă vreme a anilor. nici. v6- 
cure -le închid sai le opresc, ci forte tare şi 
mal vârtos trebue să stea nemişcâte şi nesu- 
părate în vecie, pre socotinţă şi pre judecată 
să le ţie mănăstirile şi besericile, cum am 
zis mal sus, măcar de ar trâce şi aul mulţi 
şi vremi. , IN . - 

Pentru bărbatul sai fămeea carii toi să mergă . 
„la chipul călugăresc, pănă în cătă vreme 

- trebue să se ispitescă, și fără de stareț să 
nu se tunză. : a 

Glava 11$, /Săborul I și II Canonul: 5). 
Canonul 5 al săborului de intăiă și al doilea 
zice: de inulte ori unit 6mnenl, de scărbă saă şi 
de alte patimi, numai căt fără de vâste se îm- 
bracă, întru Dumnezeescul şi îngerescul chip, 
şi se fac călugări. Decia nu pot să lărpescă o- 

| stenâla şi lucrul, carele vor să lucreze şi să 
! se ostenescă, ceia ce merg în câta călugărilor : 

ci le pare răi şi l&pădă şi călugăria, şi'şI vin 
în tocmela lor cea de mal nainte, adecă 1ni- 
renâscă. Drept acdia porunci acest sfănt și a 

|tâtă lumea săhor : ca pre niminea să nu facă 
| călugăr fără de ispită, iscodire, căutareşi cer- 
| cetare, şi ispita lor să se facă în trel ani, şi 
teu haine mireneşti, iară nu cu călugărești, 
deci de vor arăta lucruri bune şi viaţă bună, 
atunci să ia chipul îngeresc, iară de nu se vor 
arăta în lucruri bune, ci vor vrea să iasă de 

  
N 
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în mănăstire să se e întârcă iarăși în lume, a- 
tunci aceia să n'albă nici un canon. 

[Zri]. lară de se.va afla cine-va întru mare 
bolă şi va vrea să ia chipul, acela să nu sea: 
pere pentru vr&mea carea n'aiă făcut să se îs- 
pitâscă, adecă pentru cei trei ani.- ; 

[Zri]. lară de se va afla un om smerit şi 
„Ya vrea să se călugărescă, şi'l vor mărturisi 
Gmenii mirâni că iaste destoinie de călugărie : 
atuncă să se ispitâscă numa! 6 luni deacia a- 
tunci să se tunză. » 
[iza 1, a Nearalelor]. Mujarea carea va 

i. 

„vrea să se călugărescă, ŞII iaste voia să'şi 
lase bărbatul. aceia să se ispitescă cu dea- 
dinsul tre! luny, să nu cum-va să o fie bătut 
bărbatul, sau pre altul o ai scărbit, deacia 
pentru frica, sai de mănia el va, să”! lase să 
se facă călugăriță. 

[Senmeză]. Aşijderea şi alte fămer carele 
vor să ia chipul, ispitescu-le și pre acâlea â 
luni.. Deci de vor putea petrâce într'acea toc- 
mâlă Dumnezeiască. atunci se tund cu sta- 
reţ să-aibă al lor, carele va să le ţie supt 
măna- sa, adecă stariţa, călugăriţa..: 

[Caută]. Iară cine va îndrăzni să tunză că- 
lugăr saă călugăriță fără de stareţ, aceluia să 
i se.ia darul sau cinstea, căci au tuns dobito- 
ceşte. Iară cela ce s'aii tuns să se pue în mă- 
năstire şi subt.măna a mal mare, cu puterea 
şi cu voia Arhiereulul. . 

Pentru că nimenelea mare 2 pute -e să fucă călu- 
găr fă "X de roia Arhiercscă, și pentru popa 
mirân ca să nu facă călug gă. i : 

Glava 119. [Săborul 6, Canon, 40]. Cano- 
nul 40 al şaselul săbor grăiaşte, fără de voia 
Arhiereului locului, niminea să nu tunză că- 
lugăr, iară cela ce va să se călugărâscă,' mă- 

Car 'de va fi şi de IOani să nu'l gonâscă, ci 
întralt chip pre acela să nu'l priimescă la 
viaţa călugărâscă, fără nuiniai după ispita. şi 
întrebarea Arhiereului, căci că n'aă despărţit 
pre tot omul carele va fi de 10 ani, să se lunză 
acela fără ispită. 

(Xearaoa Iui Leu înțeleptul]. Iară  Ncaraoa 
împăratului Chir Leu înțeleptul poru ncâşte,de 
16 ani neapărat să. se tunză cela ce va să se 

    

brăcăminatele călugărilor sunt asmenea lo- 

că era Imbrăcămintea lu de păr de cămilă 
şi-brăul de curea pre mizlocui lul, carele era 
haine de jale, iară mantia şi tinderea el, a- 

pul călugărilor se chiamă chip îngeresc, iară, 
curtoa, adecă, brăul carele strănge trupul în- 
chipuiaște mortea patimilor cu postul şi cu 
ruga, şi zice că stai vitejaşte şi încinși văr=- 

"| tes împotriva patimilor şi împotriva dracilor, 
deci: brăul acela, trebue să!] aibă călugări! de 
păr, iară unir "1 fac de curea: 

[Caută]. Iară cămilavea. “închipuiaşte pen- 
tru măria deşartă adecă slava cea deşartă ca- 
rea aruncă înapol,. aceia închipuiaște iştesla- 

mil de carea s'au lepădat, şi nu mal aă alt ne- 
mica, nică: se ma! amâstecă în lucrurile Iu- 
meşti, iară cele doă - aripibre ale camilăvcil 
carele vin dinainte, acelea inchipuesc, că altă, 

Dumnezeă, ca să spăsescă - pre dănșiy; şi'şi 

zice în mănile - tale: rănduiala mea, Şi către 
tine rădicaiu'mi sufletul, ce se zice eii nu ina! 
oblăduesc - pre sufletul mei, că a ta suflare 
iaste. . 

pentru metania. să știți, că metania adecă 
cănd zic noă Preoţii sai Călugării, metanie, 
atunci inchipuiaște că trehue să ne pocăim 
de acâle păcate ce am făcut ca niște Gmeni, 
pentru că nimenea nu e fără de păcate, fără 
numai unul Dumnezei, carele păcate n'a 

în gura lui, cum zice Dumnezeescul Apostol. 
[Zei Iară pentru ce se chiamă Călugărul 

iaşte! n6ptea şi zioa.. 

Pentru Teromonah. adecă popa călugăr și călu- 
“gării, ca să nu paz zăîn lume, și pentru care 
vină es. de pre în Mănăstiri: 

se fac Călugări și leromonahil, aceia nai er- 
tăciune. nici cum să se afle vreunul pre la bi-   facă. călugăr după al „optspre- zecelea eanon 

al marelui Vasilie. . * 
[Săborul de la Nichea). lară. pentru popa 

miren ca să nu facă călugăr, tocinirea săbo- 
Tului de la Neochesaria prăiaşte : “Popa mi- 
Ten, zice, n'are vor nici se cade, nici e lucru 

„cinstit, nici se cuvine să facă călugăr. Pentru 
că un lucru ce n'are, cum va putea altul să'l 
dea ? el călugăr nu iaste, dar călugăr cum vă 
putea să. facă ?. 
Pentru podiba călugăr facă şi a cămităpeii și 

ce închipuiaște cănd zic - călugării metanie, 
și pentru ce, se chiamă călugărul călugăr. 

Glara 120, [Duimnezeeștii învățători]. Im- 
Pe 

serică carels's în luine, numa! ce să: şază pre 
în mănăstiri unde s aă tuns. Pentru că bestri- 

Ileromonachi! care sunt în lume şi slujesc pre 
la besârici, aceia. sunt păgăni fără lege: şi afară 
de drepiate. Drept aceia poruncim să se go- 
nescă de în lume. Iară și el şi încă și ceia ce 
"1 primesc, şi cățI vor lua de la dănşii blago- 
„slovenie sai sfinţie, să fie afurisiți pănă se 
vor părăsi. - 

[Caută de crezi judecata împărătăscă). Iară 
judecata împărătescă tocmâla 29, a treilea   

cuitoriului de în pustie şi Botezătorului Ioan, - 

via saă măria cea deșartă, și lepădarea lu-. 

nădejde nemic: n'ai, fără numai nădejdea lui - 

lasă la Dumnezeă hotarul vieţii lor, cum am. 

; [Ce este cănd. zice căliugă- ul metanie). lară 

Glava 121. [ăfateii]. Proştii miren! decă 

cile şi noriile carele sunt în lume s'a dat să - 
le ţie popil mirat cari! sunt al lumii. [ară 

rată şi închipuiaşște arepile îngerilor, că chi-. , 

făcut, nică s'aă aflat minciuni,” nici viclenie .: 

Călugăr,” căcl că singur cătră Dusmnezeă gră- î 

iti a câni Condiculur dintăiă poruncâște
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așa : "Popa călugăr, şi călugărul prost de: 1a 
- mănăstirea lor zice să n'aibă nic! o slobozie 

să iasă şi 'să mârgă în lume, fără numal cănd 
trebue mănăstirii. şi trimâte pre dănşir soli 
saă în posluşanie ca să vază trâba şi -:lucrul ” 
mănăstirii, iară dacă'l vot obărşi,' iară să se 
întârcă degrabă la mănăstire, iară de va fi 
în lime cu mirnir aceia să fie afurisiţi şi ne 
'priceştuiţi, şi afară de bestrica lu! Hs. „pănă 
se vor întârce la mănăstire, atunci să se iarte. 

: [Semndză să. ştii]. Insă Dumnezeeştii pă- 
rinți ai Săborulul de l-iă şi de al 2-lea la al 
patrulea Canon al lor zic așa: că Arhiereul | 
ca un oblăduitoriă, ce se zice ca un purtă- 
toriă de grijă spăseniei Gmenilor Domnului, 
aceluia de va trebui întru eparchia lui de folo- 
sința şi spăsenia creştinilor, şi va şti vre în- 
'tr'o mănăstire. sau la vre o chilie pe vre un 
îmbunătăţit om duhovnic, carele va putea să 
înfolosâscă, şi să spăsâscă sufletele 6menilor 
de unu ca, acela nu iaste nici o apărare a eşi 

- de în mănăstire şi să mârgă î în lume, aşijde- 
rea şi ceia cel priimese n'ati nici 6 greutate 
a afurisaniel. Deacia încă-mnal ati slobozie Ar- 
hierei) şi de acâsta după socolâla Dumneze- | 
ești! Pravile ca să aibă pre la bessricile lor. 
adecă pre la Mitropolii, şi pre-la episcopi! le- 
romonahil şi călugări proşti ca să slujască Ar- 
hiereilor cum se cade şi. cum iaste cinstea 
Arhierăscă, cum grăiaşte Dumnezeescul şi 
marele Vasilie, 
[Po ostnicull. Iară pentru. Vinile ce es călu- 

gării de în mănăstiri şi nu se canonesc sunt 
acestea : ăntă!. de va .fi egumenul eretic, a 
doa de va fi calea muerilor să trâcă pre în 

»- mănăstire, a treia de vor învăța, carte copii 
mireni sa meşterşug în mănăstire, - 

Pe embru bolnar îl carii se fue Ia mortea lor că- 
lugări, și pentru călugăr ul carele su n ci- 
tâște totă slujba şi pracila lui. 

“ Glara 122, [Valsamon]. De se va face neş- 
tine călugăr la sfărşenia vieţi! lui, acela într'- 
un lucru el se 'socotâşte - călugăr, iară într'- 
altul nu se 'socotâşte, pentru că tunderea 

"călugărilor iaste al doilea botez, şi de va 
trăi acel bolnav carele s'a făcut-călugăr la 
mrtea lui, şi va arăta pocaanie şi lucrure|v 
ce plac lui Dumnezei ale Călugărier de bine, 

„iară de se va fi pristăvit acel bolnav dâc'aiă 
luat chipul, atuncl priimeşte pre dănsul Dum- 
nezei în loc de călugăr, ca şi cum ar fi luat 
chipul cănd ai fost sănătos, că sărută sfinţii 
şi pre căţi iaă tunderea călugărie la sfărşe- 
nia vieţei lor, şi dupe cum zice Dumnezee- 
scul glas, în chipul ce te vel afla cănd ai mu- 
rit, într'acela te priimesc, saii de vel. fi avut 
preoție saă călugărie, sai miren de_vel fi 
ost, . 
(Caută să ştia. Zic unit că vor să se facă 
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p'aă ajuns să i ia chipul călugăriei. de aceia: 
să ştii că “i-a priimit Dumnezeii ca pe nişte 
mireni, căci că ati vrut să se facă și. nu Sati 
făcut. : . 

[Postnicul). Iară călugărul carele nu "SI ci- 
teşte câsurile sale, şi tota slujba sa, ca pe un 
"mort" -ocotâşte Dumnezeii, şi striin de cătră 
sfinția sa, însă 'se canonsşte cum va socoti 
duhovnicul lui. aa . , 

Pentru Călug gărul sati  Calugărița, de 'se zor 
> însura, Sati schinicul sait zieschiuupieul 

de ca curti. 

- Glava 193, [ Pistnicul), Călugărul sati c că- 
lugăriţa de vor lepăda sfăntul chip şi se vor. | 
însura, aceea nu se chiamă însurare, ci cur . 
vie, saă mat vărtos a zice prâcurvie, pentru 
aceea să fie afară de besârica lui Hs; şi afu- 
risiți pănă 'şI vor veni spre pocaanie. să se 
despartă după a şaselea canon. al marelui 
Vasilie. iară de se vor tămplaa muri în pă- 
cat fără pocaanie, să nu îngrepaţi pe dănşii, 
nicl să! slujiţ. nici să'1 pomeniţi, pentru că 
sunt striini de cătră creştini... : 

[Sădorul” .. Canonul 16]. lară canonul 16 
al pâtrului' săbor grăiaşte : de se va tăm-. 
pla a fi acesta. să ia călugărul călugăriță, 
tGtă puterea se dă Arhiereului locului să le 
facă ispravă să deslege păcatul şi să'1 uşureze 
în canon cum va înţelege. :dâca se vor des- 
părţi. .. 

[Marele Va asilie), Și canonul lor iaste-ca 
al curvarilor, metanil. și post, şi altele ase: : 
imene acestora. Deci iubirea de Omen! şi a 
vindecării! se râgă. că darul ca, acesta şi pu-! 
terea are Arhiereul de la Dumnezei, căte de 
va deslega pre pământ, deslegate sunt şi la 
cerid.. . 
[Nichifor Tar igrădenul]. Călugărul carele - 
va lepăda - sfântul chip. şi nu va vre să'şI 
vie întru pocaanie să se îndrepteze, pre a- - 
cela nici să'l bage în s6mă cineva. nici să 
se. amestece cu dânsul. nici săi grăiască, ci 
numai tot să” blasteme, şi să'i zică anatema - 

[Postnicul). Călugărul schirinic, carele va 
curvi. acela să canoneşte ca un prâcurvariii, 
adică ani 15,. iară neschimnicul + ca un cur-: 
variă; adică” ani 7. 

Pentru ceia ce hiclenesc și calcă cint dngge- | 
vesc, ce se zice călugăi'esc, adecă pentr u ceie | 

„ceși IEpădă călugăria. ! Mi 

Glava 124, (Zac. 1]. Hiclân şi. vrăjmaş 
cinului călugăresc să chiamă cela 'ce s'aă fă- 
cut călugăr şi nu de tot, ci: numalce-au fost 
îmbrăcat hainile, iară după aceea va lepăda 
rasele şi să va face iarăși mirân. 

(Zac. 2]. Cela ce va 'eşi de în mănăstire - 
fără de voia şi ştirea egumenului, şi de se -   „Călugări, şi se lasă şi de carne, iară „Apoi el 
va fi îmbrăcat într'alte haine mireneşti.. Şi'sI 
va fi ascuns potcapocul şi cămilavea, “şi al- 

>
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tele ca acâstea acela se chiamă hiclen şi hain 
cinului şi chipului călugăresc. .. .. .., 

[Zae..,3). Călugăriţele care vor eşi de în 
mănăstire şi vor ămbla pre în lume lără şti- 
rea Vlădicăi locului aceluia. şi acelea sunt ca 
și Călugării. 

(Zac. 4). Cela ce'şi I&pădă harnele călugă- 
reşti, vrănd 'să şovăiască să zică că ămblă 
pentru învăţătură ca un hiclân : acela să se 
afurisâscă. . DE ME Da 

(Zac. 5). Popa și diaconul de se vor însura 
după ce le vor muri fămeile. aceia sunt ca şi 
cela ce l&pădă călugăria, şi fac prepus cum 
să fie eretici. Drept. aceea trebue să se ispi- 
tescă.de va fi crezănd cum are putere preo- 
tul saă diaconul să se îns6re,.atunci ca pe 
un eretic să'] certe. iară de nu va av6 acesta 
gănd atunci se va pedepsi numai ca şi cela, 
ce lepădă călugăria. Și iarăşi de'şi. va goni 
muiarea, şi va pleca iarăşi la bestrică, a- 
tunci iară să'1 socotâscă cu blăndâțe şi cu 
milă. Care lucru. de nu va face de bună voia 
lut, atunci şi cu sila şi fără de voia lul besâ&- 
„rica va. să']. facă, şi dâcă nu va vrea, atunci 

- vor băga în temniţă. saă îl vor închide în- 
tr'o mănăstire de va şedea. întru tâtă viața 
luj. . - Ra - 

„[Zac. 6]. Călugărul de nu'şi va. purta man- 
tia în-ehilie'şi saă cănd va merge:'la. bae, 
sai şi într'alt loc ascuns, acela nu' se va 
certa.. nici. se: va chiema ca. cela ce lepădă 
hainăle călugărești.” a 

(Zac. 7]. Cela ce va scote de în mănăstire 
pe vre unul de cuia ce: ispitesc să se facă 
călugăr : aceluia capul să i se taie. | 

(Zac. 8]. Cela ce va îndemna pre altul să 
lepede rasele : câpui să i se taie. , 

(Zac. 9]. Cade-se- în tâtă. vrâmea să pri- 
mescă beserica pre cela ce va lepăda. călu- 
găria , iară aşa adevărat „nic! odată. nu va 
pute fi egumen, fără numa! căndu'l va bla- 
goslovi Patriarhul: . . : 

(Zac. 10). Călugărul, sai popa, sati diaco- 
nul. de se va îmbrăca cu haine mireneşti 
cănd va inârge pre un drum, aceia nu se 
chiamă caă lepădat călugăria. nici se vor 
certa, - N a -: 

- (Zac. +11]. Călugărul ce va eşi de în mă- 
năstire, și va lăcui'la ţară pentru să'şi hră- 
născă părinţii, acela nu se chiamă că se l&- 
pădă de călugărie, q€că nu'l va pute hrăni 
întralt chip, şi dacă va. fi şi cu voia mal ma- 
relui mănăstirel. A o 

[Zae. 12); Cela ce'și va lăsa cinul săi, şi 
să va apuca de alt cin ial en nevoe și mal 
cu grea, petrecere, acela nu se va chiema că 
hiclentşte mănăstirea şi bestrica. cum s'ar 
zice cănd se va face călugărul schimnic. saă 
Sihastru în pustil. 

  
| 

Pentru pedepsa celor ce se lipădă de cinul |. 
ăngeresc, ce se zice cariiși lepădă călugăria, . 
acelora ce certare li'se va da. .  : 

Glava 125. [Zac. 1]. Cela ce va hicleni 
cinul şi chipul călugăresc, ce se zice va le- 
păda călugăria, de nu'T va fi fost cetite mo-" 
litvele de călugărie. acela nu seva  afurisi, '-- 
iară e va fi purtănd hainile ce. se zice rasele . 
cu molitve, atunci să'l alurisâscă, și de va 
fi un an într'acea; afurisanie şi nu se va în- . 
târce cătră mănăstire,. atunci . face prepus 
să fie eretic. Drept aceia să se işpitâscă şi 
să'] muncâscă. şi să'] certe ca pe un'eretic, 
şi remăne şi fără cinste, şi cela ce'l va strica 
ceva, pre acela nu'l va putea pârâ la jude- 
cătoriă. nici i se prinde mărturia unde gră- 
iaşte : ci iarăşi se afuriseşte, şi de va sta 
cu pismă într'acea afurisauie, atunci să'l 'dea 
la judecătoriul cel mirenesc să!l certe, ” 

" (Zac. 2]. Cănd se va-pocăi cela ce va fi le- 
pădat călugăria, şi de'l va, priimi Vlădica, sati 
Egumenul lui. acela 'de va, fi avut cinste dela 
bestrică ce se zice preoție, atunci nu va put 
să se mal apuce de cinstea ce-ai avut, doră 
numal cu voia şi. cu blagoslovenia Patriar- 
hului. i i 
-.[ Zac. 3). TOtă averea celuia ce-ai lepădat 

călugăria va rămânea la mănăstirea dela 
carea ai fugit cănd 'şi-ai lepădat călugăria. 

Pentru călugăriță sait „mirenă. de vor fi :,. 
ă supiiitdre scii voatre, 
Glava 126, (Joan Chitros]. De se va afla 

şi se va mărturisi călugărița. că iaste supui- 
tore, într'acela ces-să fie striină şi gonită de 
la bestrica lu Hs. şi de în ctta călugăriţe- 
lor, şi “scosă de în mănăstire ca o partaşă . 
a satanei, și a tuturor agerilor lul. Că nu 
numal pre dănsa ait perdut şi s'a dat sata- 
nel, ci încă şi pre alţi mulţi. lasă Domnul no- 
stru Is. Hs. adevărat iaste milosird, milostiv, . 
şi iubitorii de Omeni, şi pentru păcătoşi. sat 
pogorăt pre pămănt. şi nu e nici un păcat ca- 
rele va put birui iubirea de Gment a lul Dum- 
nezeii, drept aceea de'şi va veni spre pocaanie, 
şi se va întârce cu t6tăinima fără de nici o vi- 
clenie, şi fără de pismă, atunci primeşte-o şi 
o canonâşte an! 5 să nu se cuminece, sai 
şi mal puţin după cumu'1 veri vedea voia şi 
cum va părea, şi Arhiereului. lară de va fi 
mir€nă anl 3, iară de se va pocăi cu t6tă. 
inema să se'canonâscă doi anl. 

- Pentru certarea supuitoriului cum şi în ce 
NE chip se cude să ie. 

-Glava 127 (Zac. 1]. De vreme ce greşala 
supuitoriului, iaste mal rea. decăt greşala 
precurviel, şi se cârtă pre multe locuri cu 
multe feliuri de pedepse, după cuin va fi obi- 
câiul al fieş-cărui ţinut. „ 

(Zac. 2]. O s&mă de pravile scrii să se *
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taie capul supuitoriului, ma! ales cănd va 
ămbla, votrind de față de'l vor vede toți, şi 
nu odată ci depururea. e 

„ (Zac. 3]. Alte pravile zic să: gonâscă pe 
votru, şi să'l scotă dintr'acel oraș sai sat 
unde va fi făcând votria, altele zic săl scâță 
de tot depre lacul şi depre Eparchia acelui 

- judecătorii, caril vor fi de dănsul ascultă- 
tori. o ca 

[Zac. 4]. Alte pravile zic,. să'l certe dupe 
„cum va fi voia judecătoriului, ce se zice să'l 
bage în ocnă, saă să'l pârte pre uliţe cu p&- 
lea golă şi să!l bată, :, a ” 

|Zac. 5]. Din afară de aceste certări carele 
se dai, supuitorului, aclea depururea încă 
se şi mal adaug doă lucruri legiuite de is- 
“pravă, unul iaste căna remăne fără de cinste, 
ce se zice de ocară şi de ruşinea - cești! lumi, 
şi deacia, n'are nici o credință nici într'un 
loc. A doilea, ori căte tocmeâle-va face cu ci- 

- neva pentru fiă-ce lucru ce ar fi de dobănda 
lui, acelea nu sunt nici unele drept nemica : ci 
la judecată, tâte sunt stricate şi fără de is- 

„_pravă, ca unul om de ocară, căruia nu'l ţine 
nimenilea în sâmă cuvântul ce grăiaşte, ci 
iaste tot de ruşine orl unde mârge, 

"* [Zac. 6). Cela ce va găsi pre muiarea lui 
. făcănd precurvie, şii va răbda, greșala, şi 
va lăcui iarăşi cu dănsa, măcar că se chiamă 
votru, iară acesta felii de votrie nu seva 
certa cu acest felii de pedepse ce am zis, 
căci că”! e destul şir! ajunge căt: rămâne cu 
ruşinea în obraz. a ” 

[Zac. 7]. Supuitoriul” vre unef. muieri cu 
bărbat sa “a vre unet mueri de cinste, cătu'l 
vor prinde întâia dată, atunci sil pârte pre 

- uliţe şi să'] bată cu pialea golă prin tot tîr- 
gul, iară a doa Gră săi facă iarăși așa, și 
Si”i taie şi nasul. - A 

Carele se chiamă totru sait supuitorii, și 
| cănd se ra pedepsi, - 

" Glara 128, (Zac. 7]. Votrul, sati: supui- 
torii, se chiamă: cela, ce are: muermt la casa 
lui de le ţine pentru dobănda lui, carele "SI 
dai trupurile de le spurcă bărbaţii: cel răr şi 
fără omenie pentru puţină dobăndă pierză- 
tore de suflet. - Ia IN 
- [Zac. 2]. Nu numa! cela. ce are mueri slo: 
bode de în casa 'lul se chiamă supuitoriă şi 
votru, ci încă şi cela ce'şi dă râbele și sluj- 
nicile de se desmiardă bărbaţii cu dînsele 
pentru dolăndă. EI . 

(Zac. 3]. Cela ce'și va da râba să se des- 
miarde neştine cu dănsa pentru dobăndă, a- 
cela'şI piarde pulcrea ce are asupra r6bel, şi 
rămâne roba slohodă, şi mal vărtos judecă- 
toriul să” grăbescă, să o mărite, iară de nu 
o va mărita, cum mal curână, atunci să'l pe- 
depsescă pre stăpân cu ocna. |. : 

[Zac +4]. Cela ce'şi va da' fata, la vre-o   

dascaliță mutare pentru să o învâţe carte saă . 
şi alt meşterşug ceva, şi încă'1 va da şi plală 
să învâţe, şi'I va da şi hrana ce' va trebui, 
iară ea cu învăţăturile el cele: râle o va în- 
demna şi va tocmi pe vre un bărbat de o va 
răpi fără ştirea părinţilor, atunci judecătoriul 
să! facă l6ge cum se cade, şi să pedepsâscă 
pre dascaliță, să” verse plumb topit în gură, 
să'1 între pre -grumazi la inimă, pentru că 
pre acâlea mădulare aii eşit de la inima ei 
tote îndemnăturile fâtei, de ai scărbit inima 
părinților, - i - 

[Zac.. 5]. Nu se chiamă supuitorii numai 
cela ce îndemnă muerile spre zburdăciune și 
spre poftă rea, ci încă şi cela ce le înşală cu 
alte meşterşuguri de le îndemnă spre curvie, 
cum Sar zice, ămblă negoțătorind pre la ca- 
sele muerilor, deci le dă tot mar eftin de cum 
e preţul, iară pre unile și dăruiaşte, pănă a- 
pucă de le află firea, decia le scâte din minte 
de le-supune supt cine" iaste voia, şi acâsta - e sup p 3 | 
face tot pentru dobănda lui. -: „ 

(Zac. '6]. Supuitoriă. se chiamă şi cela ce 
îndemnă şi înşală pre vre un. cocon del 
spurcă cineva, şi face-cu dînsul sodomie, şi . 
dă plată vre 'unul cetaş a lui, sai vre unul 
slujnic, drept aceea atunci de se va pute 
vădi cum s'aă păngărit copilul, atunci 'ade- 
vărat supuitoriului numai să'i tae capul. lară 
de se va tămpla să nu'l fie spurcat de tot, 
atunci .pe supuitoriii să'l isgonâscă şi să'l 
scoță de tot din tâtă eparhia judecătoriului 
aceluia. . | 
(Zac. 7]. Supuitoriă de faţă se chiamă cela 

ce'şi dă voe mueril să curvescă pentru să ia 
el căte ceva dobăndă ce va fi. : : 

[Zac.. 8]. Aceste trei s&mne ajung supuito- 
riului celui de față, deci ăntăl iaste unul cănd 
îndemnă cu cuv&ntul şi cu lucrul pre muia- 
rea lul să prâcurvâscă, iar a doilea să o şu- 
tilescă pănă, va pleca singur cu sine de se va 
da. spre desmirdăciunea bărbaţilor. Al treilea 
cănd va lua el ceva plată pentru acâstă gre- 
şală, | EI , 
-[Zac. 9]. De va fi o fată copilă, şi de se 

va îndemna :pre poftă. rea pentru cuvintele 
şi îndemnăturile supuitoriului de se va îm- 
preuna. cu vre un bărbat, măcar de ar şi lipsi 
cl într'acel 'ceâs, iară aşa pentru cuvintele şi 
îndemnăturile lui tot se va certa, pentru 
căci că cu îndemnăturile şi tocmelele lui cele 
rele s'a făcut răotatea. - | 

(Zac. 10) Cela ce va. face pre vre-o fată 
să greșască trupâşte cu vre un bărbat, şi! va 
face acâsta nu cu cuvinte dulci, ci cu dăsila 
şi fără voia el, atunci acela nu se va pedepsi 
ca un supuitoriă ci ca un răpitoriă, cum 
vom spune mat jos. - 

[Zac. 11]. Cela ce va priimi în casa lui pre 
vre un supuitoriă saă de'l va lăsa să şază cu 
chirie să supue mueri în casa lul, acela "și
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va piarde casa şi va, fi Domnsscă şi'l vor pe- 
depsi şi cu gl6bă după cum va:fi voia: jude- 
cătoriuluy, .-:. ia n 

IZac. 12]. Cela ce va sfătui sai va ajuta 
supuitoriului să supue, atunci acela se va 

- pedepsi tocma ca şi supuitoruul. ,. .--. 
[Zac. 13]. Cela ce va fi cocon :icşor sai 

fetișâră, şi de vor votri culva, atunci nici a- 
ceștea nu vor putea rămănea fără de certare; 
numal ce se vor certa mai puţin decăt cum 
ar fi mari. . E i 

(Zac. 74). Nu se va pedepsi ca un supui- 
torii cela ce va supune numal odată muiare 
Străină, fiind din ruda 'lut saă altă! muiare 
slobodă, ci se'va certa de va votri pre vre o 

„muiare slobodă de trei patru orl,saă de va vo- 
tri muiare cu bărbat. Intăia dată se va pedepsi 
după cum va fi voia judecătoriului, iară a doa 
Gră i se va tăia capul, iară de'și va supune 
muiarea sai fata atunci dintăia dată i se va 
tăia capul. . ” i 

[Zac. 15). Nu se va certa ca un supuitoriă 
cela ce va supune imuiare striină sau fără băr- 
bat, însă de nu va lua plată, iară de va su- 
pune muiare cu bărbat, atunci se va pedepsi 
şi acela şi încă se va certa mat răă căndu'și 
va supune singur .pre. muiarea lul. | 

Cela ceşi va zălogi casa lui pentru să se facă 
într'ănsa preacurvie și amestecare de sânge, 
și aite feluri de curtii și de lucruri scărnave 
cum nu. se cade : acela să se cârte în tote 
feliurile. ENE . | 

Glava 129, (Zac: ZI, Ori cine "ȘI va zălogi 
casa pentru să se facă într'ănsa curvie şi alte 
tâte feliurile de lucruri rele cun nu se cade: 
acela se chiarnă supuitoriă şi votru şi se va 
certa ca un supuitorii şi ca: un prâcurvariă, 
Și ca unul din ceia ce face sănge amestecat, 
ce se zice ceia ce'şi curvesc cu rudele şi cu 
cuscrele, şi cu cumetrile sai finele lor, acela 
se chiamă sănge amestecat: acela ver fie 
bărbat ver muiare: cu morte să se certe. .: 

[Zac. 2]. Cela ce 'şI va zălogi casa, pentru 
să se facă într'ănsa sănge amestecat saii so- 
domie, ce se zice curvie cu copil, pe acela să'l 
omâre orl cu ce morte va fi mal rea.: 

(Zac. 3]. In casa celul ce se vor face: sfaturi 
rele, spre curvie şi spre alte scărnăvil ca ace- 
lea,sai și într'alt loc unde se vor face păcate: 
acela se va. certa ca, un supuitoriă, iară de nu 
se vor face păcatele deplin, ci numa cuvinte : 
atunci nu se va certa ca un supuitoriă, ci va 
lua altă pedepsă mal micşoră.. Sa 

[Zac. i]. Cela ce va, năemi casă în chirie 
pentru să facă acolo răotăţi şi curvii, acela 
ca un votru să se pedepsescă. 

(Zac. 5]. Acâstea pedepse se vor da nu nu- 
mal celora ce vor zălogi şi vor năeimi case 
pentru să se facă întrănsele curvii şi alte 
păcate trupsşti, ci şi alte locuri de odihnă ce 
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vor fi ori pre la vil ori pre .la stupini, orl pre! 
în pomete, ori pre:alte primblări asemene 
acestora. aa - . 7 

Pentru părinţii ceia ceși cor supune fetele lov, 
cele ce sunt făcute de trupul lor . 

„Glava 130. [Zac.. 2]. Supunerea carea se 
face cu voia părinţilor, aceia iaste ma! rea, 
şi lucru plin de ruşine, şi de mal mare ocară 
de căt ceia ce se face. între striini, 'drept a- 
ceia ori care Tată ce'și va supune fata lui, 
acela, întăiă "și piarde putârea, cea părințescă, 
care ai avut spre fie-sa, drept aceia. să aibă 
strănsore de la judectăoriă, cum mal degrabă 
să! dea t6te zestrile ce i se vor veni de la 
tată-său, şi să se desparță: de dănsul într'a- 
cesta chip ca și cum nu'şi "-ar fi mal fost nici 
odată fată. A doa.-tote bucatele căte va avea 
să se ia (6te să fie Domnești, până cănd va fi 
el vii, iară decă va muri, atunci vor fi ale ce- 
lora ce vor rămănea moșnâni, însă de va fi, 
avănd cine-va, A trica să'l bage în ocnă în. 
tâtă viața lui acolo să se chinuiască. 

(Zac. 2). Pravilele ceste mal de curănd: 
dai învăţătură tatălui celuia, co'și va supune: 
fata, să i se tae capul, aşijderea să paţă acâ- 
stă pedâpsă şi fraţii ceia ce'şi vor supune su- 
rorile, saă măcar şi pre alte rude ale lor, ca- 
rele setrag de în săngele lor, care pedepsă se 
cade să se ţie în semă la un păcat mare ca, 
acesta, după cum se ţine şi la Pravila Răm- 
lenilor pănă în zioa de astăzi, măcar că la u- 
nele locuri de "! şi certă cu Catarga în tâtă 
viața lor, sai întratâțea . ani, și "1 purta pre 
măgari despoiaţi bătădu' pre în tote uliţile, 
iară. pedepsa lor cea adevărată iaste mârtea.. 
“-[ fac. 3). Muma ceia ce'și va. vinde fata, pre 
bani, pentru să curvescă, neştine cu dănsa, a- 
ceia să i se taie. nasul, iară de se va afla că 
n'aii făcut tocmălă să ia bani, ci numal ce 
se .va fi plecat după vota fetei'și, atunci se 
va. pedepsi după voia judecătoriului, iară de 
va fi căzut muma, la o greșală mare ca aceia 
peniru vre o nevoe mare ca aceia, sati pentru 
vre 0 sărăcie, atunci nu se va pedepsi așa 
răii de vreme ce seva milostivi şi judecăto- 
riul văzănd sărăcia şi nevoia el. E - 

[Zac. 4]. Părinţii cari vor supune feciorii 
lor măcar de le-ar fi şi copiil şi de ar fi şi 
văduii, acelora nu le va folosi. aceia, -ci tot 
se vor pedepsi cu mârte.. - 

[Zac. 5]. Nu vor putea. .să scape părinții să 
nu se pedepsescă, cănd vor zice că ai făcut 
supunerea de nevoe pentru multă sărăcie, ci 
depururea se vor certa. - După aceia trebus 
forte să caute „judecătoriul și ' să socotâscă , 
de va fi lost acea nevoe și acea sărăcie a pă- 
rinţilor careasă nu se fie putut într'alt chip 
hrăni cu altă ceva meşterșug, fără numa! cu. 
supunerea feciorilor lui, deci de va fi acesta 
aşa, atunci saă se va mal milostivi judecăto-
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riul de't va-mal uşura, saă mal'răă se va în- 

-“tărita del va pedepsi mal răă..: : 

(Zac. 6]. Acesta fel de certare se socotşte 

cănd vot lua părinții ban! pentru să dea. fe- 

ciorilor, iară de nu vor lua bani, atunci nu 

se socotește acâsta certare, ci pâte fi că 

se vor pedepsi într'alt chip după cum va fi 

voia judecătoriulul. . -: a 

- Pentru bărbații cariși cor supine mmue- Ă 
E „vile “lor, 

Glava 191, (Zac. 1). Ori care bărbat va 
supune pre mularea lui, aceluia să i să facă 
mârtea, măcar numal odată, că Pravila pre 
unii ca aceştea supuitori îl: sedte din -totă e- 
parhia, judectoriului, şi altă dată” portă pre 
tâte ulițele târgului dăspuiaţi pre mnăgari, şi 
să fie cu fața spre coda măgarului, iar mu- 
iarea, lui să tragă măgariul de dălogul căpes- 
trului cu wăinile el, şi într'acesta chip să”! 
bată purtându't pre în tot târgul, alte date 
„iarăşi îl certă cu Câtarga în tâtă viaţa lor. 

|Zac. 2]. În voia şi în puterea judecăto- 
riului stă acest lucru să semuiască pedâpsa 

--morţil, carea se cade să dea celuia ce'şi va 
supune muiarea lui şi mat vârtos când va 
arăta judecătoriului vre o vină ca aceea. a 
bărbatului. de întru carea se va fi îndem- 
nat să cază întracâstă greşală mare a supu- 
neril. N 

( Zac. 3], Cela ce'șI va supune muiarea pen- |. 
_tru_să ia bani, acela se'va pedepsi răti forte, 
iară de o va supune pentru să nu ia bani, 
şi atunci se va certa adevărat, iară nu aşa 
văă ca cum ar fi luat bani. 
(Zac, 4]. Cela ce ştie căi curveşte muia- 

rea şi el tot o ţine în casă şi să face anu 
şti nemica, şi o lasă. de face-prâcurvie, a- 
tunci aceia se chiamă cum o ar supune el: 
şi se va pedepsi ca un supuitoriii. .” 

[ Zac. 5]. Cela ce se face cum să culcă cu 
muiarea'şi, iară apol lasă Ginenl striin! de 
se culcă cu dânsa, acela.se va certa după 

„.Yoia judecătoriului, E | 
(Zac. 6). Cela ce va ţinea în casă pre cela 

ce curveşie cu muiarea. lul : acela se va, certa, 
ca şi un supuitorii-al-mueril sale... 

*. Zac. 7). Cela ce'şiI va lua muiare pre ceia 
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curvie,. dacă nu o ştie adevărat că curvâşte. 
ci numal ce are aşa rece bănuială cum să 
o fie arătând semnele .că face acela lucru. 

- [Zac. 10). Numat răbdarea ce are bărba- 
tu], ce. se. zice când face muiarea lui prâ- 
curvie, şi el rabaă nu zice nemica, acesta'l 
face de se chiamă supuitoriiă, cum s'ar zice, 
cănd va avea acesta răbdare, pentru căceX 
vine dobândă, iară de nu'i va fi venind nici 
o dobândă şi o va “şti că curvâşte şi o ţine 
aşa în casă, atunci să se cârte după voia ju- 
decătoriului. - ! : 

Pentru bucătele ce va area călugărul, cum se 
„ cade să .se împarță. de-nu ra area feciori 

sati de za și atea.. „S - 

" Glava:132. [Justinian Impărat). Un om 
ce se va face călugăr şi va muri şi feciori nu 
va fi avut, atunci ce va avea ale lul cade-se 
să le ia mănăstirea. Iară de va avea feciori 
să se împarţă într'atâtea părţi câţi feciorI are. 
iară el încă să ia o parte ca a unul fecior, 
şi aceia :numal ca să.trăiască pănă va fi, 
deacia de va.muri fără de zapis. partea ceia 
ce au luat'ca şi un fecior, moştenăşte aceea 
mănăstirea, iară” cele ce aă luat fecioril.lut” 
părțile lor, rămăn ale lor, iară mănăstirea 
pare tr&bă cu dânsile nemic, - 

+ 

Pentru tatăl ca să nu oprescă fiului săi par- 
tea de moșie, de se ua face călugăr. 

Glava_133. [Lei și Constantin Împărat). 

Niminea de în părinți să nu îndrăznâscă așa 
să oprâscă feciori! lor caril vor să se facă 
călugări, sai de vor şi mâvge. la mănăstiri 
să'1 scâță decolo, sai căci s'au făcut călugări . 
să (acă fără 'de moşie şi fără -de parte.de” 
în ce are!:.iară de vor vrea să facă acâsia, 
atunci să se afurisescă şi de în beserica lui. 
Hs. să se gonescă, până se vor pocăi de vor 
d: partea lor, adecă a feciorilor. 

"Pentru preoție și pentru chipul, călugăres 
| , carele iaste mai mare. ÎN - 

- Glava 134, [Simeon Solunianul). După 
rândul tocmelil este mal mare preoția decăt 
chipul călugăresc. Pentru că lucrurile preo- 
țică sunt lucrurile lu! Dumnezei. şi fără de   

“ce-o aă pedepsit pentru prâcurvie, acela se| preoţie, nu iasta neminea creştin, nici 'are 
- chiamă adevărat supuitoriii, ce se zice fără | sfinţie, nici se împreună lut Dumnezei. [Zri]. 

de cinste, şi, ruşinat, iară așa scu altă pe-i. [Dionisie]. Iară ma! mare iaste rănduiala | 
depsă nu se va certa. - „A călugărâscă “decăt a popel miren, cum gră- 

[/ac. 8]. Cela ce -va ţine în casă'şi de ne-i iaşte Dumnezeescul -Dionisie, nu cu sfinţia 
voe pre muiarea lui de va fi făcând prâcur | preoţie!, ci cu viața; Pentru că şi călugărul 
vie, pentru căci se va fi temând de rudele ei, | de va fi şi preot, adecă ieromonah, iaste mat 
sau pentru căcYl vor face cu dâsila să o ţie, mare de căt popa mirtn. nu pentru Preoţie 
atunci nu se chiamă acela aşa într'acela fe-| cum am zis mal sus că aceia iaste lucrul lui 
liă, nici pote nimenile să'! zică supuitoriă, | Dumnezeii : ci pentru viaţa. Preotul depu- 
pentru câ o ţine de.nevoe. E rurea, blagosloveşte şi. sfințâşte,. drept aceia 

, [ Zac. 3]. Nu se chiamă supuitoriti cela ce'şi | şi Dumnezeescul Antonie depururea'şi pleca 
ține în casă pre, muiarea lui, carea face prâ- | capul, adecă se închină pentru înălţimea 

 



  

    

preoţie, şi nu numai Arhiereilor se : închina, 
ci tuturor -preoţilor. Pentr'aceea. fie'sr care 
preot carele are. acâstă rânduială mare a 

-preoțiel, acela să petrâcă sfințește şi ca -un 
“sfânt să lăcuiască, şi mal vărtos să se ne- 
voiască să petrâcă ca şi călugării.!! | - 

Pentru călugăyi şi călugărițe ca să nu se facă 
. cumetri. nică ieromonahul, adecă popa călu- 
Jăr. să nu cunune nunta... , 
Glava 135, (Petre prea înțeleptul “Harto- | 

filaz al marei bestrici]; Nu se cuvine, -'nicl e 
lucru cinstit, nici primit. ca călugărul saă 
călugărița să priimâscă: copil dăpre Sfântul 
botez, adecă să 'se faca tumetri. sai să ţie 
cununi la nunte, adecă să 'cunune. Iară de 
va îndrăsni cine-va să facă acest lucru fără 
de cale, şi de ruşine, şi fără de lâpe, să se 
canonescă cum va părea. Arhiereului. Iară 
de va face acâsta a doa 6ră să se gonescă 
de în -besârica lui Hs., ca un călcător de 
Dumnezeeșştile Pravile.. | i E 
_[Postnicul).. Şi Teromonahul, adecă popa 

călugăr, nuntă nu cunună, adecă nu blagos- 
loveşte. că şi aceea iaste fără de lâge și fără 
de cale, şi nu se cuvine. Pre unul ca acela 

" 1 canonesc-Dumnezeeștil părinți cu lipsa de 
preoția lu. em 

„Pentru bestrica în care nu se fuce slujlă 40 
“de. zile şi ce iaște bestrica. 

(lava 136. [Gherman Țărigrădenu).- De| 
- se va tămpla vre, într'o - besârică să nu se 
facă slujbă 40 de zile, nu pâte preotul să 

"facă Liturghie să slujască într'ânsa de nu va 
face întăl o sfeştenie,_iară de va face slujbă, 
adecă Liturghie, să fie lipsit de popie 44 de 

"zile, iară de nu.va fi ştiut să-fie ertat. - 
(Zri). Că, beserica iaste. casa .lur Dumne- 

zeu, casă de rugă, adunare Gmenilor, trupul 
lui Hs., nevasta lul Duinnezei, ceriu pămân- 
tese, în carele şade cerâsca păine, ce se zice 
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stru lisus Hs., iaste şi scaun împărătesc și | 
Arhieresc,. pre carele şade împăratul împă-! 
raților şi marele Arhierei - singur ]Is. iaste 

»» Şi lina baltă a păcătoşilor, si slava drepţilor, 
Jaste şi scăpare, şi pod, şi laudă, şi veselie, 
ȘI bucurie,' şi părere de:bine tuturor crești- 
nilor. Și căţi o caută “şi 'o'iubese cu ttă 
Mmena şi cu tot sufletul, aceia vor lua. cu- 

„ună de la Dumnezeu: şi se vor. face moşt- Den! împărăție luj, [ară bestrică se chiamă 
căci că: chiarnă și adună pre. toți. 

prea Sfântul trup adevărat al Domnului no-| 

! 

- Pentru că șapte dariră sunt ale Duhului sfănt, 
şi șapte iaine ale bestricii, și șapte bună- 
1ăți marI, și șapte păcate de morte. * 

Glava 137, [Isaia -P'rooroc]. Darurile Du- 
hului sfânt - sunt şapte, cum grăiaşte Isaia 
Prorocu; adecă : Duhul înţelepţiei, Duhul pri- 

„187 
c&perei, Duhul Sfatului, Duhul 'Tăriei, Duhul 
Creinţii, Duhul Blagocestier, Duhul al Fri- 
ci! lu: Dumnezei, II a SE CN 

| a Șapte taine ale Bistieii:. 1 Să 
- MSimeoii Solunenul). Botezul, 'Unsârea, a- 
decă mirosăla ce miruiaşte, Priceştenia, Preo-. 
ţia, Nunta, de întăiu, Pocaania adecă Ispove-. 
Qania, Sfăntul Unt, adecă maslul. 

: - apte Dbunătăți mari : , , 
Inţelepţia cu smerenie, Nemăria deşartă, . 

-Nestrănsârea, Postul, Curăţiea, Răbdarea în-. 
delungată, şi Ingăduirea. a ă N 

_Papte păcate de morte: 7. 
Lepădarea de l6ge, Nehuniea, Trufia, Uci- 

derea de voe,.Amestecarea de'sânge.. Zăc6-. 
rea bărbat cu bărbat, şi stricarea de copil 
cea fără de lege. : - ÎN 

Pentru să nu. se îngrdpe mortul în lăuntri 
în bistrică j nici să mute de în mormănt , 

„Trupul omului, nict măcar fărâna. - 
“Glava 138. [Matei]. Inlăuntru în besârică 

tărnosită să nu îndrăsnescă cine-va a îngropa 
trupuri de om, pentru că sunt acolo mâște 
ale Mucenicilor adecă. unde s'aă pus, şi în 

lăuntru aă priimit şi uns6rea sfântului Mir. 
Niminea de întru Gmeni să nu îndrâsnâscă - 

întru sfănta bestrică să îngrâpe mort, -, 
(Lei și Constantin împărati]. In casa de 

rugă unde, nu va fi. tărnosită adecă sfințită,” - 
acolo se îngrâpă trupurile Gmenilor morţi, şi 
pre în tinzile besâricilor. _ - 

Și fără de poruncă Arhierâscă să nu cum- : 
va. să. indrăsnescă cine-va, să scâță trup de 
om. de în mormănt, să'l ducă într'alt loc; 
adecă într'alt mormânt, nici alt ceva lucru, 
adecă sai “marmură, sai stâlp, sai pietri, 
sai alt ceva.: PI ” 

Pentru că pre îni bescrici. să nu să facă Vău- 
turi și măncări nici căreiume, nici rănzără 
„pre. în sfintele grădini, | . - 

Glava 139, [Săborul al VI, Canonul 72, 
și cela de Laodichia, Canon 28]. Canonul 72 
al şaselui Săbor și 28.al1.: Săborului de la 
Laodichia așa poruncese, să fie afurisiţi câţi 
aștern haine pre-în besârici şi faci 'mese 
băuturi şi măncări în lăuntru că în tot locul 
unde se căntă şi să slăveşte Dumnezeu, şi 
se slujaşte prea sfăntul trup al Domnului, 
acela se chiamă şi iaste închinat loc Sfinţiei , 
sale carele iaste besGrică, şi băuturi și. măn= 
cărl. într'ânsa nu se făc, ci numat Psalaii, 
“Căntăni, Slavoslovil, Vecernii, Litil, -adecă 
Rug!, .Utrenii, Liturgil şi cântări necurmate.. 
şi neîncetate. drept aceea să căutăm să ve= 
dem mal sus afurisania Dumnezeeştilor Pă- 
rinţi [Zri], şi să ne ferim departe să nu fa- 

7
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cem mese pre în: bestrici, nici pre: în sfin- 
tele grădini să nu se facă cărciumă, că sfin- 
tele grădini sunt acestea, adecă,:. Curțile Be- 
sericelor, Grădinile, Casele, Cămările. și tâtă 
curtea, adecă unde iaste îngrădită sai zidită, 
şi acestea sunt într'Ensele în lăuntru, şi: a- 
cesia Canon nu opreşte. numai Cărciumă să 
nu se facă acolo, ci'încă nici altă neguţă- 
torie. Drept aceia trebue să păzim: Dumne- 
zeeştile locuri ale besâricilor cu multă sme- 
renie, că zice Demnul nostru [s. Hs. pentru 
sfănta bescrică, nu faceţi casa Tatălui mei 
casă de neguțătorie, şi cirvăsărie, --:.. 

Pentru ca să nu bage dobitoc în' bescrică, 
nică să mâe, nici să: mănânce, mici să bea 

întrânsa, n 

Glaya 140. [Sădorul VI, Canonul 85|: Ca- | 
nonul 85 al şaselui Săbor poruncâşte, nici 
un: om să nu bage dobitoc să măe în bes€- 
rica lul Dumnezeă, fără numar de mare ne- 
vole. . - Ra | 

[Zonara). Dăstoinică cinste iaste să. aibă 
“neştine frică şi sinerenie spre sfintele şi cin- 
stitele locuri şi toecmâle, pentraceca nu iartă 
canonul acesta adecă Pravila să bage dobi- 
toc în beserică să mâe, fără numai de mare 
nevoe, cum de sar tămpla să.fie iarnă, sait 
zăpadă, sai grindină, sau altă nevos de tăl- 
harl, atunci iaste ertat să bage dobitâcul în 
besârică să mâe, ca să nu mâe afară să piară, 
şi va păgubi omul al cul iaste, şi se va scârhi, 
şi de scărbă va cădea în b6lă şi-“sI va nevoi 
viaţa lui neputănd îmbla să'şi sfărşescă calea 
în cătro o'va vrea să mârgă. ! Aa 

(Săborul de la Carthagena,, Canoniul 42). 
Și pre în bestricI nu s'a dat voie să se facă 
mese,. nici episcopul, nici eliricil, nici alt 
cine-va din creștini, iiră de se va tămpla 
de nevoie se vie omul de pre cale, şi:nu va 
ave” alt loc să mâe: atunci iaste certat. să 
mănănce, şi să bea, şi să și dârmă în best- 
Trică, de nu se va afla alt loc,. | 

"Pentru cum trebue să boteze Preotul 
" copilul mic. E 

„ Glava 141. (Caută de vezi tăltul Sfăntu- 
Zui botez]. Cănd botez copilul. trebue gi scăldătore, saă alt vas deosebi; şi cu tre! lumănări 
Deacia când vel să bagi Untui în scăldătâre cum spune la tocmâla slujbei, atunci iar tu Preote de în Untul carele acte în “vas cu trei dâgete, și unge copilul cruciş, atunci să ia, şi Nasul de în Unt şi să ungă copilul pre tâte mădulările. cum iaste toemâla, tipicului, de- acia dâcă i va unge el, ial tu Preote asa, cum " daste gol. şi stai drept căutând spre “Tăsărit şi tu şi copilul şi! botezi în trei afundări, fă- când sbmnul Crucei, zicănd aşa: îi! 

oteză-se robu lui Dumnezcă întru Aumele Tatălui, Amin. * N Cm) intru 
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|tea mea , 

aprinse: în chipul Sfintey Troiţe. |]   

_Și1 pogori în scăldătore, şi'] afunzi : adecă 
"1 uzi de tot. RR 

....-, Iată aşa e afundarea de întâl, 
Deacia iară stă! puţine! drept rădicănd şi 

copilul, deacia “iară "] .pogori a doa 6ră în 
apă şil uzi aşijderea zicând : " 

Şi al Fiiului, amin. . » 
- “Iată aşa. e a doa afundare. 

“Şi deacia iară te 'rădicr şi sta! drept, şil 
pogori a 'treia 6ră-de'l afunzi aşijderea zi- 
când: .- Sa . 

Si al sfăntului duh, amin. 
„«  u Jată aşa e a treia atundare. 

: Deacia!l iat de în scăldătură şi dal nașu- 
lu! şi zici molitvele, şi faci tâtă slujba cum 
te învaţă rândul şi toemâla, tipicului şi dal 
opustul. . E Pie ! 

Pentru Preoții. carii botdză în trei părinţi, 
? în. trei fii, și în trei duhuri, și pentru cei 
„ce nu boteză îni trei afundări. 

* Glara 142. (Apostolii, Canonul 49). Cano- 
nulu 49, al sfinţilor Apostoli grăiaşie : care 
episcop sai preot după tocmâla Domnului 
de nu va boteza întru Tată? şi Fiul și Sfăntul 
Duh, ci de va boteza în trei neîncepători, sai 
în trel. fl, sau în tre duhuri : aceluia să i se 
ia darul. . : : : 
*. [Zonara). Că besărica ati luat a se închina 
unuia fără de începere Tatălui, pentru ne: 
vinuiala, şi unul Fiiă pentru nespusa naştere, 
ȘI unul. mângăitor Duhul sfănt. 
_ Apostolii, Canonul 8]. Iară cine nu botâză 
în trel afundări ci întru una, aceluia să i se 
ia darul. Pentru că zice să fio tre! afundări 
ŞI trei scâtert. Iară cine va trâce sad va călca 
acest canon, de va afunda în apă pre cela cel botâză numai odată. şi nu va zice che- 
marea Tatălui, și a Fiiului şi a Sfăntulul 
Duh, pre unil ca aceia le ia darul şir dă a- natemel.  [dfateiii, Glaca 28, Zac. 116). Că n ai zis Hs. apostolilor, botezați întru măr: 

| 2 Cl aii -zis botezați întru numele 
Tatălui si al-Fiiului! şi al Siăntului Duh. 
„[Valeamon]. . Grăiașie iară şi Valsamon. 

CÂțI boteză întru o 'afundare, aceia să ho- teză a doa cră.. .... , 

Pentru că copilul cănd | bagi în scăldătăre 
trebue cu fața să cuute spre răsărit 

, Glava 1453. [ Dumnezeeștii Dascăli și înră- țători]. Copilul cănd îl botezi trebue să caute 
cu faţa cătră răsărit, în chipul Domnului Dum- 
nezeului şi Măntuitorului nostru Is. Hs. Cărl 
Când se răstigni: spre răsărit căuta, Tară nu 
Spre apus, şi spre răsărit no! creştinii ne în- 
chinăm : Şi raiul spre răsărit s'aă sădit. Del 
când vor- să zică blestemul si lepădările la 
Copil, spre apus să stea şi să. le zică, ca un 
oc ce iaste întunecat.şi grâznic. şi decă vrt- 
me ce apune sârele la apus; întunerec închi- 
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puiaște că de întracolo iase întunerecul, iară , te de nu. vede, iară. cola ce iaste în zi pe- răsăritul lumină închipuiaște, pentru că de |trâce întru lumină: aşa iaste şi întru afun- la răsărit iase lumina, adecă sârele strălucâză | dărI ca: şi întru n6pte nu vede nemiea acolo şi lumintză t6tă lumea, pentru aceia se chiamă | unde se boteză, iară dâcă!'l scâte el -vâde lu. răsăritul lumină. - ie "| mina. zilel, făcăndu-se apa aceia la cel ce se 
A - PE boteză şi gr6pă trupâscă şi mumă sufletâscă, „Pentru ce închipuiaşte cănd desfașă copiiul.. Așijderea şi. biruntoriul. Hs. -dâcă se boteză Glava 144, (Csifilin Patriarh Tărigradenul): | întru lordan, eşind de în apă, atunci lumină Copilui căndu'! 'dăsfăşă de în scutecele lui, | întru: dănsul duhul sfănt.' (Zri], Aşijderea şi fașa şi altele cu căte e înfășat : închipuiese botezaţii se'ung cu sfăntul: şi marele mir pe desbrăcarea de omul cel vechii şi de viaţa trupul gol.iară cu duhul sufletul se sfințește cea de întăiă, adecă de călcarta lui Adam şi şi întaiă se unge:la frunte. pentru isbăvirea de hainele de pile, și de păcat carele"! dobăndi | ruşinei călcării lut Adam şi ca să vază slava călcarea lui Adam: Şi arătă dăstășarea şi des- | Domnului cu faţă descoperită cum serie. După brăcarea aceia carea, desbracă copilul de tot | aceia se unse cu sfăntul mir la urechi. ca să cu trupul, cum se desfașă și să deshracă de auză sufletește Dumnezeeştile şi sfintele taint tot de acea urgisită viaţă a vechiului Adam. | şi Dumnezeeştile cuvinte.. Dâcia la nări; să 

Pe ŞI Aaa DR -_„ *::| mirsescă cel botezat Dumnezeescul mir mi- niru ce închipuiuște îintoresrea care întore rosenia :lui Hs. şi el a doa 6ră se naște. D&- - copilul spre apus, „aceia pre piept. ca îmbrăcăndu-se întru platoşa Glava 145, [Iară a celui de sus) Iară. întâra | dreptăţii să: bată vărtos, şi să stea împotriva -. „ cerea carea întore copilul Spre apus, ca. să vază vrăjmaşului nostru, drac nevăzut, carele se acea parte a apusului, și! sunt mănile în jos!| bate cu nor. -. : MC cănd se Icpădă de Satana; atunci arată şi cul ENE a . IN Ea chipul şi.cu gonirea mănilor cum se desparte Pentru,ce ne botezăm întru numele sfintei 
şi goneşte pre Satana de la dănsul. Dacia! e troițe ? Si atunci întorcăndu-se spre răsărit și'ŞI rădică Glava 147. (fară a aceluia). Botezămu-ne „Mănile în sus, arată adevărat că cela ce .va|| întru numele Tatălui. pentru că sfinţia, sa iaste să ia sfăntul botez trebue să gonescă “de Ia|! începătura tuturor. : [ntr'al Fiiului pentru că | dănsul răotatea cea întunecată, adecă păcatul, || iaste tocmitor zidirilor. intru sfăntul Duh | ŞI aşa cu starea carea stă 'naintea senca și] pentru că iaste obărşitoriă tuturor, 'adecă o- 

  
zeştil lumini: carea, închipuiaşte întârcerea şi/| brășaşte şi umple tâte, [Zr;). iară de va găndi starea cătră răsărit că se face moştnen curat!j cineva cănd ne botezim întru numele Tatălui „ Dumnezeeştii lumini, şi se face cu totul lu- şi al Fiiului, și al sfăntului. Duh, şi va ame- minat. însă una căci ati venit întruadevărata | steca. pe cine-va cuvăntul Apostolului carele - lumină a priceperii lut Dumnezeă, adecă la | zice: căţi cu ls. waţr botezat. cu Ils. aţi - dătătorul de lumină Hs. iară a don că se dăs- înnbrăcat, să ştiţi de acesta cu numele «fintey parte de păcate şi vine de se face unul cu cu- Troiţe iaste, căci că acesta nume .adecă Hs, văntătorele o! ale sfintel. turme a lui Hs. şi | închipuiaște pre Tatăl carele ai uns, și pre - Dumnezeul nostru, 2 „| Fiiul carele s'aă uns, iară unsârea iaste Du- “ hul. Drept aceia grăiaşte apostolul. căţi întru 

[is. waţi botezat, .adecă închipuiaşte sfănta 
Troiță cum “stai zis mat sus. Deci se cade 
celor «e se hotâză așa să se boteze, cum ai 
poruncit. Domnul la Evaneelie Apostolilor 
zicănd : [Matei Gera 25, Zac. 116]. duceţi- 
jvă de propoveduiţ! în tâte limbele, botezăn- 
ui cc nuimnele Tatălui și al Fiiului, şi al 
:bfântului Duh. ! a e 

  

    
   

    

    

    

pi Pentru unsorea, „: 
Glava 146. (Iară a aceluia]. Iară uns6rea 

adecă sfăntul unt cu care unge copilul pe tot 
trupul, închipuiaşte că se unge ca să fie gata 
spre sfintele patime, ca pentru purtătoriul de 
patire Hs. să se lupte cu putsrile câle proti- 
vitâre și vrăjmaşe şi să omore cu botezul pe 

"trupul acela carele se unge, ca să învie cu 
sufletul. Și iară arată împreună unsârea a-|. - a E , : ceia şi luminarea sufleteșiil vieți. Deacia după 1Pentru crucile, coconului, și tunderea și scufi- acesta aduce'l cela ce va, să se boteze la scă]- | ctile cele noă cu carele?] îmbracă ce închipuesc ? 
dătore, cum aducea și pre Hs. la gropă. Iară Glavu 148, (fară aceluia): Crucile carele pentru trei afundări întrapa „scăldătârer şi pbun la cocon.. închipuesc restignirea și pogo- irel scoteri, arată întruparea și învierea Dom- | 1 jîrea; adecă legarea patimelor trupeşti şi ale nului cea 'de a treia zi. Pentru că cum fu |1 iucrurilor lul : ca să omorăm mădularele pre |, Domnul întru inema pămăntului trei zile și | poămănt, și să îmblăm întru deșarta viață. trel nopţi, adecă în mormănt, aşa se închi: |- t (Zri.] [ară tunderea care tund pre cel bo- » puiesc și cel botezați pentru trei afundări şi | ezat, aceia semnâză că se. tocmâşte şi se s0- 

scoteri, cele trei zile şi trei nopţi 'de în grâpa c :oteşte cel botezat; întru cuvăntăiorea turină * Domnului. Pentru că cumu'i cel de întru nâp- |a 1 lu! Hs. şi! tunde în cap cruciş, ca şi “dia 

        
e
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cănd osemneză stăpănul,ca să cunâscă că dia 
iaste a turmei lui Hs. iară nu a altul culva. 

- [Caută]. Iară scutecile carele se îmbracă de 
sănt alhe şi noua.acâlea închipuesc cum cela 
ce se boteză să îmbracă. cu noul om, adecă 
cu Hs. cel înoit pre chipul celul ce „l-ai zidit 
după scriptură cum şi scrie, i 

Pentru cci ce se botiză cum trebue săi ungă 
cu sfăntul marele mir, și scăldătârea ce în- 
chipuiaște, și cănd trebue să se boteze copilul. 

Glava 149, [Săborul de la Laodichia, Ca- 
nonul48). Canonul 48 al săborului „de la 
Laodichia poruncâşte să ungă pre cei ce se 
boteză cu sfăntul şi marele mir, căci că şi a- 
cesta se facecu rugă şi se sfințește cu chema- 
rea sfântului Duh. Şi pre căţi "1 ungi şii sfin- 
teşty faci! moșinâni sfăntului Botez. Sfăntul 
mir are chipul ca şi pecâtea împăratului, de 
vor pecetlui cu dănsa,, nici un om nu îndrăz- 

- nâşte să mârgă să-se apropie acolo, pentru 
că cunosc cqă iaste împărătesc cel pecetluit de 
împărăt&sca pecete. litmacesta. chip ştiăşi du- 
hurile cele viclâne, pre cel uns cu marele mir 
şi să depărtâză de dănsul, decl căndu'l ungi 
cu sfăntul mir, zici: Pecetea. dara Sfetago 
-Duha amin, şi altele. *. : 

(Csifilin). ară scăldătârea are chipul grâ- 
pel a Biruitoriului şi e pântecile cel sufletesc, 
din care ne naştem sulleteşte, carii ne bote- 
zăm întrânsa : şi: fil lui Dumnezeă după dar 
ne facem... : - Na 

[Id Patriarhul de la „Întiohia]. lară co- 
pilul dacă va, naşte să se botâze la patru-zeci 
de zile de nu'! va fi nevoe de morte, iară del 
va fi nevoe, atunci să se boteze şi într'acel 
ces în carele sau născut, iară aşa să'l spell. 

Pentru cuconii de ca ji îndoire de nu ta 
-ştă botezați sunt ai nu sunt botezați 

Glava 130. [Săborul VI, Canonul 82, și 
” Cartaghena, Canonul 72). Canonul 82 al şa- 
selui săbor şi 72 de la. Cartagena grăiaște, 
că un botez ne am. învăţat a şti după cum 
mărturisâşte Dumnezeescul (sim-0l) a cre- 
dinţei : adecă Veruiui vă edinago Boga. Şi 
pentru aceea Dumneze&sca botejune grăiaşte 
Domnul, orl fie cine carele nu se va naşte 
de în apă şi cu duhul, acela nu va întra în- 
tru împărăţia ceriurilor, 'deci.de vâme ce co- 
pil cel mici carii sai robit, sai s'a tămplat 

" într'alt chip de "1 ai aflat niscare creştin! pre 
- <ăt, sai pre într'alte locuri lepădaţi şi I-ai 
Juat pentru spăsenia sufletelor sale, şi decia 
vor gândi adins eişi : sati sunt botezați saă 

„ba, iară acel copil nu ştiă de copilărie şi de 
neobărşirea vărstil lor, deci de acâsta de nu 

- se va afla cu dâdinsul mărturie cum adevă- 
rat s'aiă botezat : poruncesc Dumnezeeştii pă- 
rinţi cum fără de nici o sfială şi firică să 
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fie fost botezați, să se. lipsâscă de o curăţie 
sfăntă ca acâșta, 'să-:rămâie -afară : de îinpă- 
răţia lui Dumnezeă : după socotinţa Domnu- 
lui carea aă “zis, că cine nu se va: hoteza, 
acela întru împărăţia 'ceriurilor nu” merge. 

Pentru copilul. de se ca afla la sfârșit să 
moră, şi preotul va botrza; și de.nu ta a- 
puca „să zică cele molitee ce să lepădă de 
“satana nică moliteele cele-lalte dar ce tu 
face de: aceea, zicdleca după aceia de ca 
trăicopilul aă ba 2... i... 

" Slava 151, [Ilie Mitropolit. Critschii). Stău- 
tul Mitropolit de la Crit anume Ilie, adevere- 
ză acesta lucru şi zice: că nu trebue obărși- 
tele taine să zică cine-va că sunt neobărșite, 
căcl că pentru aceia s'aii obărşit şi sau bote- 
zat după trei afundări. şi după chemarea a 

Sfăntul Duh, şi pentru alacestora adecă a trei 
afundări i s'aă făcut botezul deplin la cel ho- 
tezat,: decia lepădare şi molitve 'nu se mai 

d&cia nici lepădări zici nici molitve, că nu se 
cade d&că obărşeşti Taina. să zici c6le ce sunt 
mal înainte de obrăşenia Tainel, (Zr). că nu   aflăm acestă poruncă nici la un sfănt canon. 
Iară dâcă se va: boteza copilul. cum, am zis 
mal sus, şi într'acei ces nu va muri, atunci 
tu obărşeşti şi ceia laltă slujbă, carea: iaste 
după botezul copilului, adecă -zici -molitva 
sfăntului mir şi câle-lalte tote. - 

Pentru preoții cari: botdză copii agareanilor, 

carii botiză copii. . 

Chir Luca). De se va tămpla să vie cătră cre- 
dinţa n6stră niscare copil caril mici s'aii bo- 
tezat ai Agareanilor, mai hoteza'I-vor aă nu- 
mai să”! ungă cu sfăntul mir ca cum ar fi bo- 
tezaţi ? i ” Da : 

- (Răspunsul lui]. Și săborniceşte răspunse 
şi porunci, să se mal.botâze- zice. pentru că 
botezul, sai de în credinţa, părinților. sai de 
în credinţa celul ce se boteză, vine darul de 
la Dumnezeiă la dănsul, și are căldura, și dra- 
gostea credinţei şi. a lucrurilor celor bune. 
lară copii Agareanilor pre cari! bot&ză ca ni- 
şte coconi, aceia nu stiă ce: se fac pre dănşii, 
şi părinţii lor sunt fără credinţă: iară ni 
sînt ca no creştini! care botezăm coconii n9- 
ştril cu smerenie şi cu credinţă adevărată, ca 
să 'dohăndâscă Dumnezeiasca lumină, ce se     pentru să nu rîiaze și ca să nu paţă rău cănd 

„se tae el în legea Nor : şi ca pentru să nu se 
„se boteze, să nu cumva, să se tămple să nu 1 împuţă trupurile lor, pentru aceia”! boteză. 

trei chipuri-al Tatălui. şi al Fiului, şial. 

zic, Pentru că lepădările şi molitvele se zic la: | 
cel botezat ma! înainte de: botez, -adecă mai 
înainte de cele tret afundări; iară după botez . 

sait priimese pre dănși cumetri, saă prii- - 
mesc jertea a ereticului, și pentru nepreoții * 

Glava 152. [Iutrebare. către Patriarhul 

zice a lui Hs. şi a împărăției lui. iară el ca .
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1ară acolo unde se boteză darul lux Dumne- 
zeii la dănşil nu:vine căci că iaste departe 
de dănşii :-ci vine urgie şi pre cel ce se ho- 
teză şi pre 'cel ce hoteză .pre dănsul, adecă 
pe preotul” ce'l boteză, așijderea şi pre 'cu- 
mătru carele” priimâşte. Deci să ştim de a- 

„„câsta cătă călcare fac Dumnezeeştilor prăvile 
preoții ceia ce hoteză copii Turcilor. Agar&- 
nilor. aa sa Ă 
“ [Apostolii Cunon 46), ară care preot va lua 

jertva ereticului saă a agarenulul, sau va, 
boteza copilul ur, saă pentru cumetria-copi- 
lului va priimi pre dănsul, 'saă nun la nuntă, 
aceluia poruncesc să i se ia darul. Pentru 

„ că cine va avea părtăşie cu necredinciosul, 
saii ce amestecare 
nerecă ? ! -. : | - 

[Matei]. Iară căţi se vor. boteza de popl 
nesfinţiţi, aceia a duoa 6ră să se beteze. Po- 
pil cel nesfinţiţi se chiamă carir s'a hiroto- 
tonit de' Arhierei eretici, aşijderea şi-de cel 
ce li s'aii luat darul, cărora li Paă luat să- 
borul Arhieresc pentru vin! și greşale ce ai 
avut, e E ÎN . 

are lumina cătră. întu- 

Pentru că de necoie botăză și mirenul, și pen- 
tru cuconii creștinilor carii mor nelbote- 
zați, unde merg, A 

Glava153, (Nichifor Tărigrădânul]. De coco- 
nilnebotezăţi. Desevaafla, neștine întrun loc 
pustii nefiind în vreme acolo popă, şi să ne- 
voiaşte vre unul de întraceia să mâră nebo:- 
tezat. însă de.se-va tămpla acolo diacon 
sau călugăr, atunci să'l hotâze,.iară de nu 
se va afla cineva de într'aceştea trehue să se 
boteze şi de creştinii caril se vor afla acolo, 
iară de va fi tatăl copilului singur, şi alt 
creştin să.nu se afle, atunci să'l boteze şi el 
că păcat n'are, adevărat cu apă, și de muia- 
rea lui nu se desparte. Ne 

[Simson Soluncnul], Nu numai de nevoe să 
se boteze copilul de om mirân, ci încă acel 
„iren şi Dumnezeesea taină să'1 dea. adecă 
să! priceştuiască, şi însă de va. muri prii- 
meşte la Dumnezei botezat : şi se socotește 
în ceata altor cocon! botezați, şi se:slu- 
Jaşte şi se pomeneşte cum e obicţiul, iară 

e nu va muri- copilul ci va trăi, atunci să 
se boteze a doua 6ră de preot. 

„Marele Atanasie). ară căţi cocont at creș- 
tinilor mor nebotezaţi, aşijderea şi al păgă- 
nilor : 'aceia nici merg întru împărăţia: Ce- 
riurilor, aici în muncă ci numal la un loc 
uminos;. ? ” 

Pentru că îndoit iaste omul şi pentru că 
: ceriunile sunt închise celor nebotezați. 

Glava 154. [Csifilin Tărigrădânull. insă 
îndoit iaste omul, de trup şi de suflet, pen- 
Iraceia şi Hs. îndoit dărui. 6menilor tocmi- 
rea botezului, însă apa se sfințește de preot 

„! sfântului, botez în lume. 

4 

"191. 

cu molitvele, şi se ia întru curăţia trupului, 
iară Duhul'sfănt pentru credința cea. curată, * 
se pogbră de la Dumnezeni pre nevăzut, ci 
doă taine ai dat fiiul lui Dumnezeu Hs. că. 
tră spăsenia. lumii, însă întăI iaste sfăntul 
botez. iară.'a doa iaste sfănta priceştenie.. şi 
însă” sfănta pricâştenie,  închipuiaşte şi ade- 
vereză. patimile lui Hs., îngroparea şi învie- 
rea, iară sfăntul botez închipuiaşte şi ade- 
verâză pogorârea lul Hs. în iad şi eşirea. A- 
câstea taine dede noă biruitoriul Hs. dintru 
care taini avem spăsenia. .  .. 

": [Semudză). lară. când se botâză deschiduse | 
ceriurile, carele închise Adam pentru neascul- 
tarea, şi au fost tot închise pănă când au 
venit Domnul nostru 1s.. Hs., şi dede darul 

(Zri]. Alta să știți de acesta, că mal na- 
inte de ce se boteză omul, ceriurile sunt în- 
chise pentru dănsul tot duna, depururea pănă 
când ce ia Sfăntul botez,-iară a€că se bo- 
teză îndată se deschid, şi Duhul Sfănt vine .. . 
şi umbrâşte pre cel botezat: şi dâcia se 
chiamă fiii iubit a lu! Dumnezei, pentru că 
omul nu va dobândi: ceriurile de nu .va lua 
botezul după cuvântul Domhului unde zice : 
carele nu se va naşte de în apă şi cu Duhul, 
acela nu va întra la împărăția“ ceriurilor. - * 

Pentru preotul de va boteza pre fiul săi ca un , 
- preot, și de va blagoslori nunta fiiului săii. 

Glava 155, [Manoil marele Hartofilacs]. - 
De se va tămpla vre. întrun loc a fi numal 
un preot, iară altul nu, sai de nevoe de va 
fi a muri, atunci acela botâză ca un preot 
pre- copilul săii, dâcia “nu se. desparte de 
preotesa lui, căci că "l-ai priimit altul de în 
Sfăntul botez, și-de acesta nu: apără pravila, 
iară de'l va, lua, -de la scăldătâre să se facă 
în loc de cumătru, atunci se 'desparte de 
preotesă, căci că-aă făcut pre dănsa soră . - 
sufletescă. . . - , 

Și pote să blagoslovescă şi nunta. fiiă-săă 
cu altă nună, dacă nu va fi alt preot în lo- 
cul lul,, : : Ea 

. 
Pentru preotul că i se cade deca mănăncă să 

nu boteze : ci să boteze mai "nainte de Dum- 
nezeiasca liturghie, şi iar nici în postul 

- amare să nu boteze. „ 

- Glava 156, [A postnicului]. Nu sau aat voe 
preoților, dacă vor mânca, şi dacă vor bea să 
boteze, ci trebue ma! nainte de liturpie ca să 
potă priceştui copilul, însă de nu" va fi nevoe, |. 
iară de'l va fi nevoe, atunci trebue în câs ce 
vor chema pe preot : atunci neapărat să'] bo- 
teze măcar nptea de va fi măcar zioa. 
„[Zri]. Aşijderea. şi in postul cel mare nu 

se bot&ză copil, pentru că sănt zile de jale şi   zăciuiala a tot anul, fără numai de va fi ne-.



“trebarea de mat sus carea întrebă cumum 

192. 

voe : atunci “poţi să'l botezi măcar 'de ar î 

şi în săptămâna cea mare. --: - 

Pentru preotul ca să nu boteze în casă, și pen-. 

tru copilul de ca: muri nebotezat de lenea 

prictuluă sati a părinților. . 

- Guava 157. [Sătorul VI. Canonul 31). Ca 

nonul 31 al şaselui Săbor, poruncâşte, nici 

cum în casă să nu 'se bolâze copil, iară del 

va boteza, însă de va. fi fost nevoe copilului 

de va hi vrut să moră: atunci popa nu se 

pedepsâşte, iară de va hi fost-copilul sănă- 

tos. atunci se pedepseşte. acela preot cu o0- 

prirea de preoţia lui cum va socoti Arhie- 

reul, iară alţi învăţători zic că. se cade să 

ise ia darul. - -; N a 
[Nichifor 'Țărigrădenul). lară de se va afla ; 

la sfărșit să mâră copilul, şi vor.chema pe! 

preot să'l botâze, iară preotul se va lencvi,. 

și copilul va muri nebotezat, atuncă păcatul ; 

iaste al popil : şi se canonâşte de acesta cum i 

va. socoti. Arhiereul lui, sau oprire de preo- 

ție: saă alt canon. Iară de va muri nebote- 

zat de lenea părinţilor: atuncl se canonesc 

mai vârtos: adecă trel any. să 'nu se cumi- 

nece, şi peste idte zilele să mănănce sec, a- 

decă Lunea, Miercurea şi Vinerea, şi să facă ! 

în tâte zilele metanii. Ea 

  

Pentru care păcate se îartă dupe morte, pen 
tru liturgii, pentru rugi și pentru miloste- 
mii carele se fac pentru cei ce mor, 

Glara 15$, [Intrebarea cătră sfântul Dio- 
nisie Aveopagitul). Pentru acesta marele Dio- 
nisie aă descoperit, că de vor fi mic! păca- 
tele omului, ce se zice ale mortului, atunci 
e] ia în folosință pentru liturgi! şi rug! și 
milostenie carele se fac pentru dânsul, adecă 
" iartă, iară de vor fi grâle păcatele şi mari 
atunci nu se iartă, că ai închis Dumnezeii 
porta raiului de dânsul și nu e folos de ace- 
lea. Drept! aceea trebue să purtăm grije de! 
ale nâstre suflete să facem lucruri bune ca- ; 
rele plac lui Dumnezei, până avem acâstă 
viaţă a nostră trecătâre, şi să nu așteptăm 
să ne fie păcatele neertate, că dacă vom muri 
nu se vor erta cu prescurile.. . 

_ (tăspunsul). Însă după răspunsul al aces- 
tul Dumnezeesc Dionisie, care răspunde la în-   
pare el se arată cum nu se iartă păcatele 
pentru Dumnezeeştile liturgil, şi pentru rugi 
și milostenii. „ ! IE 

| Dezlsgarea). La, caută de vezi ma! jos alţi 
dascăli co zic, că liturgiile şi milosteniile zic 
că pre tote păcatele iartă. 

Pentru că nu numai moyților sînt de folos și de 
ertarea păcatelor Dumunezeeștile liturgii, ci 

„încă şi riilor. Die 
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  Glava 159, [Intrebarea “zuă Petre Patri- 

. 

arhuli. Ce pot liturgiile să folosescă suflete- 

lor păcătoşilor după mortea lor ? 

(Răspunsul lui Grigorie Papa de Roma). De 

vr&me ce nu's iartate păcatele omului carele 

more, forte pot multe să ajute Dumnezee- 

știle liturgii şi să ishăvescă sufletele de în 

muncă , şi ia ascultă să vezi, că de multe 

orl sufletele morţilor s'aă arătat şi aii cerşut 

de la vit, să facă liturgiă pentru dânsele ca 

să se isbăvâscă de în muncă, cum ai zis de 

actsta şi Filies episcopul. .. .-. 

_ [Grdznică şi minunată e acesta] Că era zice 

un preot odată ce avea bolă, iară cându' 

era nevoe de trâba trupului el mergea la bae 

şi baia era pre locul lul. Iară când fu într'o 
zi mârse acolo să se spele, iară acolo în- 

trânsa află un om şi nu'l cunoştea că nic'o- 

dată nu'l văzuse, şi veni de! trase clobotele 

de în picidre, iară când vrea să se desbrace 

e] îl ținea hainile, până ce eşia preotul afară 

de în căldura băei, şi când vrea eşi atunce cu 

mare cinste şi smerenie slujea preotului : şi 

aşa făcea de multe ori. Insă preotul într'o zi 

vru să mârgă la hac și gândi adins eluși şi 

zise : omului celuia ce'mI slvjaşte cu atâta 

smerenie şi dragoste. nu voiul să mârgă de- 

şert la dânsul, "ci săI duc puținel dar, şi aşa 
luă două prescuri şi.se duse la bac : şi daca 
intră în lăuntru, iară află pre omul acela, și 
se apucă, iară de sluji preotulul cu totă cin- 
stea. cum era deprins, -iară decă: să înbăe 
preotul şi vru să mârgă, atunce el scose cele 

doă prescuri şi le dâde omului -în loc de bla- 
goslovenie; şi pentru dragostea slujbei. Iară 
el scârbit cu lacrămi zise : o părinte sfinte 
căci dai mie acâste prescuri : că acestă pâine 
iaste sfântă şi eu a. o mânca nu pociă, că pre 
mine pre carele vezi aici fostam stăpân la 
acâstă bae, şi am făcut multe păcate într'ânsa 
şi pentru acâle multe răutăţi ale mele m'am 
osândit de mă muncesc aicea întracesta-loc 
unde am făcut păcatele. ci însă părintele mei, 
de vel să'mi dat dar, acestea te rog să'mI. 
facă prescurile acâstea să le faci liturghie ia 
Dumnezei, şi pentru păcatele mele să te rogi, 
iară dacă vel face pentru mine liturgie, dâcia 
să vii, şi de nu mă. vei afla aicea să ştii că 
"1 s'a ascultat'ruga cătră Dumnezeii şi mai 
scos de în muncă, şi daca zise cuvintele ac 
stea preotului. peri de la el şi nu se inai văzu, 
Atuncel pricepu preotul că acela nu fu om ci 
suflet. Decia, acel preot dEcă auzi acâsta se 
întristă cu mare întristare şi plânsă forte, 
şi dâca merse acasă'şi a doa zi începu al 
face liturgie 8 zile, iară d6că făcu liturgiile 
duse-se la bae după cuvântul omului aceluia 
şi decia acolo nul ma! află.: De acesta pri- 
cepu popa că se isbăvi acela de în aunară 
muncă,. pentru Dumnezeeştile liturgil, şi 
merse în raiii unde se află drepţi! creştini. 
Și de acesta mărturisâşte acesta lucru, şi aşa -
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": inste adevărat, Că pentru Dumnezeeştile li- 
turgit se isbăvesc “sufletele de întru mâinile: 
dracului şi merg în mâna lui Dumnezeii.: Că 
sufletile păeătoşilor cum am zis mal sus cer 
de la vil liturgii, -şi: pentru semn poruncesc. 
că pentru acâle Dumnezeeşti sfinte liturgil 
priimesc păcătoşi! isbăvire și slobozie deplin 
de păcatele carele aă făcut într'acâstă lume. 

[Caută de vezi minunata poveste, şi pentru 
liturgiile ce se fac pentru cei rii ascultă și te 
îngrozeşte). Un om se afla rob. şi era cu lan- 
țuri legat, iară femeia: lu! pre la zile de pras- 
nice făcea, liturgi! pentru bărbatul el, şi iară 
în zilele câlea ce se făcea Dumnezeeştile li- 
turgii pentru bărbatul el, întracâlea zile i se 
deslega lanţurile cu carele era legat, și dacă 
se vrea obărşi liturgia se afla iară legat cu 
lanţurile. 'Trecu câtă-va vreme. decia omul 
acela se isbăvi de în robie şi mârse acasă'șI 
şi povestia, că în cutare zi şi în cutare se 
deslega lanţurile de la el. iară muiarea lui 
“cum auzi ştia zilele în care făcuse liturgil 

pentru dânsul. Şi se înfolosiră mici și nară, 
că în zilele cele ce făcea liturgil într'acâle 
zile se deslega şi lanţurile de la bărbatul er. 
şi daca auziră toţi acesta prea slăvită minune, 
măriră pre Dumnezei . .. o 2 

Pentru Liturgiile ce dai „Preoților pentru 

săvăcuste, pentru cei vii, și pentru cei 
morți... : - : - 

„- Glava 160, (Duninezeeştii încățători - şi 
Dascal?. Un boiariii la Nicomidia se afla bol- 

nav la nevoe de mârte, zise mueril lui să 

'dea de într'avuţia lui mişeilor şi săracilor, 

si robii lui să! iarte,“iară lturgil zice po- 

pilor să nu” dea, iară acel' boiariă av&'cre- 

dință şi smereniă călră cuviosul Isaia, ca- 
rele era preot vestit şi puternic întru bunătăţi, 

şi rugându-se molitvel lui se isbăvi de »olă, 

şi se făcu sănătos ca şi “ântăiă, iară - d&că se 

sculă mârse la sfântul. şi cumuil văzu sfântul 

'se umplu de bucurie şi mări pre Dumnezeă, 
ci AA N > a - Se .11 a 

şi dâcă se sărutară întru Hs: şezură :. ȘI l în- 

trebă sfântul ce i-ai fost lccul tămăduirei lui, 

dela carele ai luat sănătate ? răspunse bo- 

iarul, cum rugaiii zice pre molitva ta cea 

sfăntă, întvacel ces mă tămăduiiă. Atunci 

zise sfântul cătră dânsul : fătul mei, "datat 

preoților liturgit pentru spăsenia sufletuluiți?” 

e) răspunse : ba cinstite părinte. că dea'ș! hi 
dat. nicl un folos nu mi-ar fi făcut, numai ce 

aş hi pierdut acel bani. Atunci " zise cuviosul 

părinte : nu grăi aşa fătul meu, căci că la- 

cov fratele Domnului. scrie la epistolia lui 

[Glaca 5. Zaconul 57| :: De va bolnăvi vre 

un om zice, atunci să chiămaţi preoţii besc- 

ricelor: carit aii îndrăsnire la Dumnezei, să 

se râge pentru acela : şi Dumnezeă pentru 

rugăcluneie preoților lui, va da sănătate bol- 
navului şi'l va scula de în bâlă, și de va ave 

, 

şi “păcate omul pentru ruga şi rugarea preo- 
ților le va ierta Dumnezeu. Acestea zise sfăn- 
tul părinte cătră boiariă de'l. învăţă şi'l-în- 

tul de dâde unul. preot :bani ca să slujască 
pentru dânsul 40 de liturgil. şi cum dede bo- 

cele 40 de liturgi! într'o nâpte se deşteptă, 
boiariul;- de în tomnu'şi şi fără de veste să 
deschiseră uşile case! lul.nedeschise de ni- 
menea şi văzu. unde întrară voinici călări în 
chip de ângeri şi stătură 20 din a drepta iară 
alți 20 de-a stânga lui. - (Vezi. lucru ciudat!) 
Boiariul cumu'l văzu de vederea aceea se în- 
grozi forte, şi zise cătră dânşi! : giupânil mei, 
drept ce aţi venit la casa unui păcătos? iară 
ei răspunseră şi ziseră : nof-sîntem 40 de 

toriul de 6meni Dumnezeiă pentru tine, şi 
ne-aă trimes să te: întimpinăm. să mergi la 
bes&rică, şi. vino cu bucurie mare nu te spă- 
rea, că pentru mânile preotului carele “ţi-ai 
făcut 40 de liturgi! te-ar făcut părtaş, şi te- 
al împreunat la Dumnezeii să ial neapărat 
împărăţia ceriurilor, iară boiariul. de întru 
sfinţită descoperire carea văzu, aduse-și a- 
minte de cuvintele sfântului Isaie şi' să înfo- 
losi zicând :. că multă putere-aii liturgiile -la 
Dumnezeii, carel» se fac, că pentru dânsele 
se iartă păcatele 6menilor, și dâde -de întru 
avuţia. lu! preoţilor casă : se -pomenâscă de 
dănşil pre la Dumnezeeștile şi sfintele litur- 
gil : și să scâţă cesturi meride. pentru dân- 
sul la Dumnezeâsca proscormidie. * . -.- 

- [Vezi minunată poveste dela otecinic pentru 
sărăcustele morților]. Povestesc la Otecinice, 
că un stareț preot Dumnezeului de sus,.av6 

      

ci depururea întru neascultare se afla. Zicea. 
sfântul stareţ al lui către dârisul : fătul mei, 
nu'ml pare răi căci nu faci pre voia mea, ci 
plâng și mă jeluesc de peirea sufletului tăi, 
că știi adevărat pentru neascultare ce:al, vel 

!să ial muncă de veci, iară . posluşnicuf .bă- 
: teavşi joc de cuvintele. luY.şi -tot nu mar pă- 
!vea răii să se părăsâscă de -neascultare, şi 

i să'sI vie întru ascultare, . :: : -- 0 
i [Cată de vezi cu dedinsul şi te îngrozește]. 
! Preste puţine zile muri 'poslușnicul; şi pen- 
| tru neascultarea, mârse'i sufletul în muncă. 
"Iară sfăntul stareţ al lut'cum avea îndrăsnire 
: către Dumnezeii se rugă, să vază pre posluş- 
* nicul'lui în ce loc al muncel se află :-şi Dum- 
: nezei aciași ascultă -ruga stareţului după 
; cuvântul Dumnezeescului David : face Dom- 
! nezeă voia celor ce lie frică de dânsul, și ru- 

    

ile lor ascultă, și văzu în vis acel blagoslo- * 
; vit stareţ, şi adevărat al luf Dumnezeă rob, 
rîul cel de foc al munci! : şi cura cu turbu- 
rela multă şi cu sunet mare şi era într'ânsul 

“mulţime de Gmeni, care n'avea măsură să 

13. 
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dreptă. Iară pentru necredința lui, zise'i sfân-. 

jarul banil se dusă acasă'şi, și dacă să slujiră . 

liturgi! ale. tale carele s'aă făcut cătră iubi- . 

un posluşnie, şi nici odată-pre voe nu'! făcea, -
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- numere cine-va ; şi era unii în rii pănă la. 
„mijlocul trupului, iară alţii până la gru- 
-mazi, iară acela ocaanicul care făcea nea- 

_;seultarea şi picidrele și mănile şi tot trupul 
lut era înlăuntru întru adâncimea. acelui rii 
„de foc, şi cumu'l văzu sfântul într'atâta mare 

_ ununcă muncindu-se, se întristă şi plânse cu 
"- amar, deacia zise către dânsul: fătul meă 

- Gre vezi în ce te afli, nu pentru.alt, ci nu- 
1nal căci. p'al avut ascultare, iată că te făcuşi 
moştnean cu dracii focului de veci, şi strigă 
aşa de înlăuntrul rîului de foc cu mare glas: 
Părintele mei, părintele meă, de vel vrea 
poți să mă izbăveşti şi să mă scoţi de într'- 

„acestă muncă ce mă muncesc, val de mine 
ocaanicul, val de mine ocaanicul! căci am 
avut neascultarea ină muncesc în veci, ferice 
de ceia ce ai ascultarea. Dâcă se deşteptă o- 
mul lui Dumnezeiă stareţul, şi .dâcă "şi făcu 

„tâtă slujba lui după obicâi, începu liturgia 
rugănd pe Wumnezei pentru spăsenia ocaa- 

» nicului ucenic al lui şi făcu Liturgie zile 20 în 
tâte zilele, iară dâcă se umplură acâstea 20 

de Liturgii, rugă iară sfântul lui Dumnezeă 
ca să vază pre ucenicul lui unde se află, şi 
aşa văzu a doa Oră riul de foc cu glâta aa- 
ceia munci, şi ucenicul lui până la mijlocul 

- trupului muncindu-se, iară dela mijloc în sus 
. “era izbăvit, şi cum văzu ucenicul” pre stari- 

țul lul, strigă către dânsul cu mare glas: 
Prea cinstitul meu părinte ! iată pentru sfin- 
tele tale molitve şi. rugi -izbăvise de întru 
muncă jumătate de trupul mei, ci mă rog 
ajută-mi de tot, a mă izbăvi de tot trupul, să 
merg îniru lumina de 'vâci. lară cucernicul 

„ stareț văzind aşa, mări pre Dumnezei, atunci 
- iară a doa zi începu a sluji Liturgie în tâte 

zilele până se împlură şi cele-lalte 20 de Li- 
„turgil,: şi se împlură 40. Iară dâcă se obră- 

__Şiră, iară rugă sfântul pre Dumnezei să vază 
de ucenicul lui izbăvitu-s'aă de tot de întru 
muncă ati ba, şi așa văzu a treia, Gră rîul de 

- foc cu t6tă gl6ta aceia care văzuse şi de câlea 
ori: iară pre ucenicul lul acolo nu'] mai! văzu, 
că eşi pentru rugile şi molitvele Sfântului de 

: întru munca, rîului de foc, şi mârsă în rai 
în vi6ța de vâci. Iară sfântul stareţ dede slavă 
şi mulţemire iubitoriului de Omen! şi măn- 
tuitoriului de sufletele. nâstre Domnul Is. Hs. 
carele priimi jertvele sale ale Sfintelor Li- 
turghii, şi izbăvi' pre ucenicul lui de în 
muncă, | , 

Însă Liturgiile cum aţi auzit mai sus, pot 
să sue sufletul omului tocma de dădăsuptul 
iadului la ceriă, şi de întuneric întru lumina 
de veci, acestea auziţi și înţelegeți cu dea- 
dinsul, de la iubitoriul de 6meni Dumnezeă, 

„a câte bunătăţi se ' destoinicese Gmenil pen- 
tru bani! csia ce dai la mănele preoților ca. 
să facă Liturgil pentru dânşii. 

(Zri]. lară preoţi! caril iai aceia bani ca   
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să: slujască Liturgil aceia nu se lenevescă 
saă să'l facă uitare. Ci cu dragoste şi cu sme- 
renie să le facă,- că pentru câle ce nu slujesc 
Liturghie vor să dea semă în zioi de jude- 
cată, către neasupritoriul judeţ Doiwnnul no. , 
stru Is. ls. , 

[Caută o: Popo de vezi). Că. în ces ce se 
dani banit în măinile Preoţilor ca să'! facă 
Liturgie, aceea: dare se scrie nevăzut de 
Dumnezeeştii Îngeri : şi val de preotul ca- 
rele nu va sluji acâlea Liturgil, sai să nu 
sc6ţă meride, adecă proscomidie, pentru su- 
fletul celuia cet plăteşte. 

Pentru meridele“ sati 'cesturile celea ce scâte 
popa la proscomidie ce sunt? și pentru 

""muieri carele ati bărbați eretici , sai pă- 
gâni : căde-li-se-va să ducă prinose 2 

Glava 161, [Simeon Soluneanu!. Meridele 
saă cesturile, sint în locul şi în chipul ce- 
lora ce duc prescurile în lesârică, şi se face 
împreunarea lar cu Hs. drept aceea căţi fac 
păcate de faţă şi nn se părăsesc de păcate, 
trebue să nu le priimeşti prescurile nici cum. 
Nici ale imuerilor carele -aă bărbaţi eretici şi 
păgâni, măcar de ar fi credinci6se şi pravo- 
slavnice, iară lumănări de câră şi unt de 
lemn cănd aduc muerile acâlea, tu primeşte 
acâlea întru. nădejde de spăsenia lor, şi fă 
paraclis şi rugi pentru dânsele, şi le porun- 
ceşte să dea și milostenie, iară Liturgit pen- 
tru dânsele să nu facă, nici meride să scoţi, 
nici Dumnezeeştilor, taini şă. le priceştueșii, 
fără numat la, sfărşenia vieţii lor, cănd vor 
muri, şi atunci să facă maslo, şi alte slujbe.. 
Iară în vremea vieţii lor să le dea numai a- 
ghiasmă şi anaforă, încă și acestea pe vremi 
să-le ia, ca să se mărturisâscă lucrul că sunt 
credinci6se, şi iai ac6lea pentru nădejdea şi 
sfinţia spăseniel lor, .. şi mar mult ca “să nu 
cază întru nepărăsirea păcatului, căci că în- 
torc pe dânsele de întru-'sfinţie și de în cre- 
dinţă, ca apol să nu cumva să mârgă de tot 
în peire să se păgânâscă. să-şi l&pede l6gea. 

Pentru ce lucru după m6riea omului fac po- 
mEne. a treia zi, și a noa zi, și patru-zecile, 
și cănd trebue şi se opreşte să nu se facă. 

Glava 162. (Cuciosul și de Dumnezeă pur- 
tătoriul Alecsandru). Căna m6re'omul atunci 
are slobozie sufletul doă zile şi umblă cu în- 
gerul aice jos: pre lume unde" iaste voia, 
deacia sufletul de multă dragoste a trupului 
căci Sai despărțit de dânsul, unele ori mârge 
la casa aceia ce ai fost întru viaţa lul, iâră al- 
tele ori.la mormânt unde"! iaste îngropat 
trupul, iară îmbunătăţitul şi dreptul suflet 
merge în locurile unde avea obictiii de se 
ruga pentru spăsenie'şi, şi face doă zile pre 
pămănt, iară a treia zi mârge îngerul cu dăn- 
Sul adică cu acela suflet la ceriă, şi stă 'nain-



  

  
  

PRAVILA MATEIU BASARAR 

tea Gi6snecului Scaun, şi se închină înaintea 
lui Dumnezei, pentru aceia se face a treia 
zi Ltiurgie şi pomană pentru cel mort. Iară 
dâcă se închină lui Dumnezei, cu porunca 
lut lumnezeă mârge cu îngerul de'l arată bo- 
gate lăcaşuri frumâse ale _sfinţ lor şi drepţi- 
lor carit at făcut voia lul Dumnezeă pre lume: 
acâstra t6le le vede sufletul atunci.,-iară a 
noa zi merge de se închină lui Dumnezeii, 
pentr'aceia se fac L.eturghit şi pomene a noa 
zi Deacia iară îl ia îngerul şi trece de a- 
rată raiul, şi t6lă munca, şi cele de dădăsubt 
şi tote muncile în 40 de zile, şiiară merge 
după 40 de zile de se închină lui Dumnezei, 
pentraceia se fac Ltiurghi! şi pomâne în 
40 de zile. dâcia atunci după lucrurile cum 
aă făcut dau'i loc de se odihnăşte, pănă va 
veni Hs. să judece lumea, să dea sai să plă- 
"tescă fiă căruia după lucrurile lui. " 

- ȚAichifor 'Tărigrădenul). lară de pomâne să 
știți cănd se opresc a nu se face. întăiă' la 
ele 12 zile, în săptămăna cea de întăiă a 
sfăntului şi marelui post. în săptămâna cea 
mare, în săptămâna de după Paşti şi în du- 
minecile Peati desetniţi, şi pre la praznicile 
cele mari pomâne iară nu se fac, adecă co- 
livI şi sfetil Boje carele se fac pentru morţi, 
iară d&cia peste an se pomenesc Creștinii 
cănd li e voia. lară a se pomeni în taină cel 
morți la sfăutul pomenic de aceia nu se o- 
presc nicl în zioa de Paști. 
Pentru sufletele drepţilor şi ale. păcătoşilor 

* unde se află pănă în zioa de astăzi. * 
Glava 163, [Anastasie de la marea Antio- 

chic). Nimenea de acesta n'a spus pre, amă- 
runlul și adevărat, ci însă de întru Dumne- 
zeeştile cuvinteale biruitoriului nostru Domn 
Is. Hs. am adevărat, că sufletele cele drepte 
sunt cu sufletul. sfăntului şi dreptului tălhar 
în raiu, aşijderea și Dumnezeescul Antonie 
învățătorul pustiei pentru locul sufletelor ce- 
lor drepți aşa aă văzut cum sînt în rai, așij- 
derea şi purtătorul de Dumnezei Pamvo : și 
all bogaţi de întru sflnț Părinți. Aşijderea şi 
Sfăntul loan Leastvistnicul aşa zice, că tăl- 
harul! dâcă zice cătră biruitoriulul Pomeani- 
mia guspodin vă țartsvinsi, atunci tot raiul 
moșteni, iar Dumnezeescul Solomon zice : 
sufletile drepţilor în măna lul Dumnezei, şi |. 
uu se va atinge de dănsele munca. 

lară pentru sufletele păcătoşilor tâtă 16 

gea veche şi cestă noua grăiaşte : că se află 
Întru legăturile iadului, ca şi nişte Gmenl răi 
ce zac în temniţă închişi, până li se face Ju- 
decata vieţii lor să ia morte, aşa se află acolo 
În iad şi sufletele păcătoşilor ca într'o tem- | 
niță, pănă va veni praa dreptul şi înfricoşa- 
tul Judecătorii la g:6znica lu! adoa venire 
să judece t6tă lumea, să dea saii să plătâscă 
fieşi cut după lucrurile tul, /Psalu 144). că 
grăiaşte şi Dumnezeescul David pentru păcă   
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toşi: să se întârcâ zice păcătoşii în iad, arată 
adevărat să se întorcă, pentru că sutletele 
păcătoşilor astăzi în iad sînt, pentru că nic! 
drepți! n'aă luat bunătăţile “nici păcătoşii 
munca, pănă la a doa venire a Domnului no- 
stru Is Hs. 

Pentru preotul carele sa sluji și se zor vărsa 
sfintele, sai i ra cădea sveazda, și cănd sînt 

„sfintele obărşite, și pentru prescurile prosco- 
midite de le cor măuca cănii. 

Glava 164, [Joan Chiru). De se va tăm- 
pla cumva șă se vârse Sfintele mai nainte de 
văhodul cel mare, atunci preotul iară să facă 
a doua proscomidie, şi obărşind deplin să 
zică şi.molitva preadălojeniei, deacia atunci 
să încâpă- Dumnezeiasca Liturgie de -acolo 
de unde s'au tămplat de s'a vărsat sfintele 
şi să o obărşescă de tot : şi să se priceştuiască 
Dumnezeeştilor Taini şi să facă otpust. lară 
de se vor vărsa după văhodul cel mare întru 
scris6re acestă nu aflăm să se mal facă altă 
proscomidi». Iară de se va tămpla să mă- 
nănce Dumnezeescul Agneţă, ș6rece, saiă altă 
jiganie, şi preotul nu va vedea, atunci trebue 
să facă altă proscomidie, de vu hi însă mai . 
nainte de văhodul cel mare, iară preotul să 
se ispovedescă de păcatul lui la Arhiereul 
săă, şi Arhiereul săi canonescă, iară nu să! 
ia darul, şi canonul lui iaste să'l opreşti că- 
tăva vreme de se va fi tămplat să se facă a- 
cel lucru de lenea lul, iară de va hi nevoe de 
preot şi se va tămpla în postul cel mare, sai 
la, Crăciun, saă la Bobot&ză sai alte zile mari” 
ca să nu se oprâscă lucrul lu! Dumnezeiă : a- 
tunci să maibă preotul canon de oprelă, ci 
numa! post, milostenie, molitve şi rugă. lară 
Sfintele care se vor vărsa, câde-se preotului 
să le adune întrun vas curat şi să le bage 
unde se. spală dacă: se va priceştui Dumne- 
zeeştilor Taini, sai întralt loc sfânt să le a- 
copere să nu se calce, saă să se tămple în- 
imalt chip, şi de se va tămpla a prinde acea 
spurcăciune carele a măncat Dumnezeescul 
Agncţatunci să'l îngrâpe în pământ. 

(Semneză)] lară de va cădea svesda de pre 
discos, să fie oprit de Liturgie, de a nu se 
priceştui zile 40. 

Sfintele sunt obărşite daca. zice Preotul în 
taină acesta, o 

isătovori hleabă se! cistnoe tealo Hrista 
tvoego Amin. ” 

A cje văceași 
go, Amin. | 

[Valsamon]. Preotul de va avea prescuri 
proscomidite, şi nu le.va pune întru bună 
pază să nu intre in lăuntru bestricil căin! să 
le mănănce : atunci se pedepsește popa a: 
cela, cu oprire de -preoția lui, că, de le-ar îi 
păzit nu s'ar fi fost făcut păcatul acela, 

* 

sei cisinoe crăve Hrista tvoe-
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Pentru cinstitele daruri de. vor stricase, şi. 
Preotului cum î se cade să aibă loc de spălat 
în oltariti, și mirenul să nu între înlduntru. 

Glava 165, [4 postnicului). De se va tăm- 
pla. să se strice Cinstitele Daruri, atâta cât: să 
nu potă popa să le potrivâscă, acâlea sfinte 
nici să le arză, nici să le arunce în apă, ci să 
bage vin dulce într'ânsele. şi să le potrivâscă. 

. [Gherman Țărigrădenul!. La jertvelnic în 
lăuntru, trebue să aibi “loc necălcat într'o 
parte, să fie. săpat şi înfrumusețat ca să- te 
speli dâcă vel face Liturgie: şi după spălare 
fereşte să nu cază sai să pice afară de:în 
spălăt6re să se calce, capoi va fi mare mun- 
că sufletului tău. | - 

Şi la jectăvnic Gmeni mirâni. să nu între, 
nici mueri mirene, iară călugăriţe întră de 
curățeză, , 

Pentru afafora drept ce o iai creștinii, şi pen 
tru cănd se aJlă cu muerile lor, să nu o ia, 
nici îcone să sărute. Ă 

Glava 166, [4 Dumnezeeștilor Dascăli]. A- 
nafora sai făcut să se. dea întracest chip. 
Pentru că mai nainte vrâme se priceştuia 6- 
“menii făcătorelor de viaţă taini des, iară a- 
cumn sai depărtat taina aceia, Sfinţii, şi se 
priceştuese odată întrun an, şi 'acesta soco- 
tință și tocmâlă s'aii făcut de sfinţii părinți 
pentru mal mare cucerie şi sfinție.. Ca să se 
curăţâze Omenil pre în sfintele zile ale mare- 
lui post cu ispovedania. Atunci să se priceş- 
tuiască de sfintele taiui întru sfinţie şi cură- 
ție şi ertarea păcatelor lor, şi pentru că atunci 
se pricoştuia des Creștini de sfintele taine 
cum am zis, iară în .zioa, de astăzi iai ana- 
fora de în măna preotului întru sfinţie şi bla- 
goslovenie, ci dâcă vreme ce o iau creştinii 
în loc de Dumnezeiasca Priceştanie : pentru 
aceia se cade într'acea. zi să se depărteze de 
împreunarea trupescă a mucrilor sale, deacia 
atunci să .ia Anafora şi să sărute sfintele I- 
cOne. iară de va [i de în lucrul diavolului să 
se afle cineva cu muiarea ul în zi de praznic, 
acela să nu ia Anafora, nici Icâne să sărute, 
nici fămeia lui. Că zice Dumnezeiasca, Scrip- 
tură : c6le curate să se dea curaţilor, şi ctle 
Sfinte Sfinţilor. E 

Pentru bolnavi de cor miti neciuminicaţi * 
pentru lenea preoților. * 

Glava 167, (A postnicului]. De va muri ci- 
neva nepriceştuit Dumnezeeștilor taine pen- 
tru Inca lui, unul ca acela să se canonâscă : 
să facă pentru dânsul liturgil și milostenii, 
iară cel. ce se vor afla mar. mari “ay casel, a- 
ceia să se canonscă ani 2 să nu se priceştu- 
iască, şi să facă şi metanit căte 100. Iară de 
vor chema pre popa şi nu va merge _acia'și, 
ci se va lenevi de va muri bolnavul neprice- 

Ei î- pi 
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ştă:i ? acel popă să fie oprit de preoţia lui 1 an 
: Prebue a şti când more omul nepriceștuit, 
atunci să facă pentru dânsul liturgit doă. zecL 
şi patru. 

Pentru cela ce e învrăjbit cu cinera, să nui 
"priiimești prescurele la Bistrică, nici săl . 
priceștueşti, și de vă muri cinera ncertă t 

- și învrăjbiți. a 
"Glava 168. [4 Postniculul]. Cine are vrajbă 

asuprâ cuiva. pre acela la, hisrică. să nu'] 
priimeşti, nic! prescurile lui, până nu va, face 
pace. Că ruga cătră acela se face blestem, că, 
de ar tace milostenit şi alte multe lucruri 
bune, măcar -şi trupul să şi'l dea în întru 
muncă pentru Dumnezeu : [Ingrozaște-te). a- 
clea Dumnezei întru nimic nu le primeşte, 
dâcă vreme ce n'are pace cu frate-săi creşti- 
nul, şi dâcă nu vă să facă pace curată în 
vreme când va să se priceştuiască Dumne- 
zeeştilor taine, cirămâne întru vrajbă.| Caută. 
Fereşte-te,. o preote, să nu'l priceştueşti că 
spată de amândoă părţile ascuţită bag! întru 
inimă, lul de"! tae şi sufletul și trupul, şi tu, 
o preote, al păcatul de nu'l vel gon:. până va 
face pace, decia atunci să'l priimeşti. 

[Caută]. lar de va muri unul de dânşil fără 
ertăciune, atunci să facă cela ce trăiaşte ca- 
non l.an, şi. să mergă şi la mormântul lui 
zile 40, să zică : iartămă frate, şi pre tine 
Dumnezeă să te iarte. Ie 

Pentru imireni carii nu aștiptă până se va o- 
! bârși slujba bestricei ci fug afară... 

Glava 169. (Apostoli, Canon 9]. Canonul 3 
al sfinţilor apostoli grăiaşte, fie-care miren, 
sai bărbat sati muiare, ce va merge la bis&- 
rică,, şi. vor [i la vecernie. sai la. utrenie, saă 
la liturgie, şi nu va sta până se va obărşi a- 
cea slujbă ce se face, ci va eşi afară: acela 
să se afurisescă, iară dei se va tâmpla vre o . 
primejdie sai nevoe : acela are ertăciune, 
iară carele nu va întreba pe preotul să'I dea, 
voe, acela, să nu îndrăznâscă să iasă de în bi- strică, : 

a 

Pentru cela ce va să se priceștuiască, ca să 
nu se împreune cu muiarea lui, sai de se 
za tâmpla să se săblăznescă, în vis, şi de 
va tărsa dtcă se ca priceștui, N 

„Glava 170. [Pacel Apostolul]. Nu s'au oprit 
bărbatul” şi muiarea de în amestecarea tru- 
pului lor, fără numai când vor să se apropie 
rugil sfintei pricâştenii.. . -: ” -   “ [Zimotei Alexandr€nul]. Nu s'a dat bărbă- 
tului şi muierel să, se priceștuiască Dumne- 
zeeştilor taini în zioa ceea ce se va. afla tru- 
peşte, sati anafora să ia, sati sfintele Icâne să 
sărute. - . IN | 

[Diatagen al Apostolilor]. Trei zile trebue 
omului celuia ce va, să se priceştuiască să nu 

N 
“
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se împreune cu muiarea lu!, şi accă se va 
priceştui iarăşi să se ție ozi. " 

(Dionisie, Atanasie, Timotei sfinţii patiiiargi 
dela Alecsandria) ară de se“ va slăbăzni o: 
mul în zioa ceia ce va să se 'priceștuiască, 'a- 
tunci acea săblaznă de va fi fost de 'pohtă 
muerescă, să se“ depărteze de sfânta priceşte- 
nie, iar de se va fi făcut de lucrul diavolesc ca 
să împedice pe Creştin de la Dumnezeeasca | 

Dumnezeeștilor taini, atunci să | 
se priceștuiască ca să nu' se bucure 'acela !* 
pricâştenie a 

vrăjmaș al nostru şi pizmaş, pentru că nu în- 
ceteză nici o dată, ci tot dcuna face priimej- 
di 6menilor lur Hs., și mal vârtos pre la sfin- 
tele zile pre la carele să' curățăză . toţi Creşti- 
mil de tâte păcatele, ca să se priceştuiască 
sfântului Trup şi Sânge al Biruitorulul. 

- Caută]. Ci însă să “auziţi ce iaste pohta 
muerescă, un om are multă dragoste şi pohtă 
la o muiare, şi mintea lul depururea: iaste la 
dânsa şi la pohta ci, şi de se va săblăzni cu 
dânsa în vis, acela să nu se priceştuiască : 
căci că'! au fost mintea la dragostea el. Pen- 
iru carea grăiaşte Domnul, că cine caută cu 
pohtă spre muiare, i iată curvie aă făcut” întru 
inima lui. 

[A postnicului). ară pentru de va vărsa o- 
mul cela ce se va priceștui, “de multă 'mân- 
care şi băutură. sai heţie, acela se canonâşte 
zile 40. în tâte zilele să facă câte 100 de meta- 
nil, şi să zică şi Pomilui mia Boje, iară de va 

"fi vărsat de bâlă, atunci să se "canonescă cu 
socotință pre măsură. 

Pentru de care zi a săptămâneă trebue să se 
păzescă muiarea şi i băr batul de a amestecarea 
trupescă. 

Glava 171. (Dionisie, Atanasie și “Timotei 
dela Alecsandria). Bărbatul şi muiarea să nu 
se afle în pohtă trupâscă; nici Sămbăta. nici 
Dumineca, că într'aceste 2 zile mal mult se 
face Dumnezeească Liturgie, însă Sâmbăta 
pentru sufletile pristăviţilor noştri : iară Du- 
mineca pentru învierea Mâtuitorului nostru 
Is. Hs, şi acesta să fie de în toemirea amăn- 
duror, adecă să fie voia şi a bărbatului şi a 
mueril. 

Pentru muerile cdle logodit, întru carele: şi 
pentru logodue, și pentru că logodna şi fă- 

gâduială iaste asemene nuntelor ce vor să 

„fie. ! 
Glava 172. [Săvorul VICanonul 94. Cano- 

nul 94 al şaselui săbor grăiaşte : Cine va lua 
muiarea care va fi fost logodită cu alt bărbat, 
Și va fi viu logoditoriul ci. atunci să judece ca. 
pre un pr&curvar iii pre cela ce ai luat | 

[Valsamon)] Logodna și arvuna, poveştese 
tocmitorii de l€ge. ndecă ceia ce a făcut pra- 
vilele, că şi ârvunele sunt asemene muhtelor, 
ce vor să île, şi se chiamă, acea logodnă și: 

a. 
+ 

zi, mortul cu acestă muiare :   
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cea făgăduială ca o nuntă deplin, iar unde nu 
Sau dat aici logodnă, nici legătură crucişi, 
nici arvune, nici ai fost sărutare,ci numa le- 
gături carele se chiamă toemire de nemica a- 
decă legături cu scrisori : atunci de va lua al- 
tul pre acea femte,. nu se chiamă prâcurvariuă, 
nici se pedepseşte ca. cel prâcurvari. 

„Pentr u logodne că se cade să fie bărbatul de 
14 ani și femeia de 12, 

Gara 173, [Nearaoa împăratului Alecsie 
Comniniil]. Blagoslovită iaste vr&mea logod- 
nel, şi a nuntel, când iaste bărbatul de 14 ant 
şi muiarea de 12, iară mai nainte de 14 ant 
al bărbatului, şi 12 ax muerii, de se vor face 
logodnele şi legăturile” crucisi, şi sărutările, 
acestea logodne nici sunt nici se chiamă ade- 
verite, iară logodncla carele se fac în vr&mea 
carea am zis mal sus acâlea nu se strică dâcă 
se fac cu socotință, nic! la tocmirea zâstrelor 
se mal scrie socotință dâcia, înainte, iară însă 

"| logodna de la acea socotire, mare putâre dea - 
'colo, ci are dela sfintele molitve şi dela ruga - 
lui  Dumnezei, pentraceca “sînt nedespărțiţi 
şi nedezlegaţi, numal ce se despart caril se a- 
fă cu vină întru fără l6ge, că cum se despart 
nuntele pentru vinele lor. așa și logodnele, 
iară câte logodne se fac în 11 ani şi mai jos, 
acslea tocmâle de tot a logodnei pre l&ge n'aii, 
ci să face acâsta ca să arbă nădejde într'aceia, 
cari! fac logodna aceia adecă tocmla nuntel. 

Pentru Junele careleşi va logodi muiarea și 
el ca muri, apoi “puttea, frate-săii să o ia 

"ati bu? 

Glava 174. (Intrebare). Ore cine logoditu- 
stai după o'muiare şi ai murit mal “nainte 
până nu S'aă blagoslovit, şi ma! nainte de ce 
nu S'aii amestecat cu dânsa, “put&-va frate-săti 
să o îa ai ba? 

[Răspunsul lui Valsamon). Binele nu iaste 
bine, când nu se face pre bună cale şi pre l&ge, 
ci însă vom zice :. că logodna de se va fi făcut 
cum zice ina! sus nearaoa împăratuluilComnin 
adecă cumu'i obicâiul cu sfintele molitve, şi 
să fie fost junele de 14 ani şi fata de 12. a- 
tunci nu dă pravila să o ia fratele săă, pen- 
tru că s'au făcut logodna pre l€ge. pentrv că 
în tot lucrul iaste ohbărşită acestă nuntă, ca şi 
curn ar fi fost blagoslovenie deplin. 

[ Vezi de tot]. lară de va, fi cun e de se ține 
obic&iul spre laturile răsăritulul şi ale ameză 

atunci pote, 
frate-săă-să o ia neapărat, iară obicâiul se 
chiamă, tocmirea zâstrelor, saă unde prind 
cuvânt, sai schimbă inel. sau fac scrisâre ca- 
rele nu se va ţinea de cuvânt să plătescă a- 
iâța galbeni. Deci acestea zice legea şi pravila, 
că sunt supţiri tocmiri, şi sînt întru nemica: 
Iară de se va face molitvele şi va hi între e! 
neajunsă vârsta atunci sînt notari şi fără de



„iară de va. fi fost fata, de 6 
o a lăsat și au luat alta, atunci pote-se face 
preot. Însă acesta la mireni nu se ţine, ci nu- "mal la ceia ce vor să se facă preoți. 
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lege, şi acea citire a molitvelor nu se soco- 
teşte, de, acâsta zic canânele bestricii şi pra- 
vilile împărăteşti, că e fără de lâge, adecă 
aşa se socotese ca şi cum nu star fi făcut, 

“Pentru o fată ce priimi molitre de logodnă cu 
dre care Idu, iară căci nu era în vârsta cre- 
șterii, ea căută să se dăspartă. 

Glava 175. [Intrebarea cătră sfântul Patri- 
arh Nicolae]. O fată anume Irina. cra de 12 

„anl. şi luă molitvă de logodnă cu re care I6n, 
Şi să vesti că iaste acâstă logodnă fără de l6ge. 
Decia vru să se desparță acesta Irina de I6n, 
„căci nu e logodna pre l6ge, pentru că era mic, 
şi vrea să ia bărbat pre. lege pre Teodor al 
doilea văr al acelut I6n. 

[Răspunsul al acelui Patriarh]. lară sfân- 
bu: patriarh cu sfântul lui săbor, răspunseră 
Și porunciră, ca neapărat să fie. Pentru că lo- 
godna ce se făcuse era fără de lâge pentru 
micşorarea a logoditulul Irinii, drept aceia o 
deslegăm, căci s'au făcut răii şi fără de l&ge, 

:Şi dăm slobozenie aceşti! Irint să ia, pre lâge 
„bărbat al doilea.văr al acelui l6n. 

Pentru cela ce za să se preoțscă, șii ca muri 
logodita lui, sati era logodna afară de lege, 
“Glava 116, [Matei]: Bărbatul carele are 

curăţie şi bunătate să se facă preot şi va 
inuri logodita saă sai dăspărţit. de dânsa, şi 
va să se facă preot dâcă va lua altă muiare, 
păzâşte-te o arhiereule, să nu hirotoneşti pre 
acela, căci că iaste a doa nuntă, şi însă deva 
„vrea să se preoţescă june fără să nu ia muiare: 
hirotuntşte"]. Iară de nu va putea să junâscă 
ci va, vrea să se însâre : acela de va fi cliric să”! 
ial darul, iară de se va afla în rândul citeţu- 
lui, altă hirotonie să nu'l hirotoneșii, numai 
să] laşi să fie întraceia. E - 

[Vezi]. Socoteşte acâsta, de va fi fost lo- 
„godna netocmită, adecă afară de cum se cade 
pentru nevârsta fâtel, însă de va, fi fost de 
6 anl şi mal mare, şi va vrea cela ce o aiilo- 
godit să o lase, şi să ia alta, acela iară nu 
pote fi preot, că i se socolâşie a doa nuntă, 

ani şi ma! jos când 

" Pontru arvunele logodnelor carele se fac, iară 
apoi o pariei pare răă, și. de ca muri vre 
unul de în cei logodiți sait se va face că- 
lugăr, apoi și pentru sărutare, * „. 
Gava 177, [A4rmenopulo). Logodna acesta tocmâlă are, do! 6meni se tocmese să se în- sore şi dai arvună, iară carele de într'amân- dol se va lepăda, adecă'l va parea rău : acela să dea îndoit arvuna ce au luat, de va fi fost 

prețul arvunel galben! 3 (g) să se dea 6, iară de va fi fost 10 atuncea să i se dea 20.   
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[Leu și Constantin împărați]. De se va fi 
logodit cineva, şi va fi murit unul de într'a. 
mândoi, saii bărbatul saă muiarea, atunc nu- 
mal ce se întârce arvuna la partea carea e. 
vie, iară nu îndoită. iară de se va face călu- 
găr vre unul de dânşii: atunce'și ia cine'șI ar- 
vuna care au dat, iară îndoită arvuna nu se în- 
torce, pentru că aă mers întru mai bună cale. 
__ De va fi sărutat bărbatul pe logodita lut în 
vremea logodnil, dâcia s'aă tâmplat de ai 
murit unul de dânşii, atunci jumătate de dar 
se întOrce înapol la partea celui viu, iară de 
nu se va fi făcut sărutare, şi de va muri hir- 
batul .șaă muiarea, atunci se întârce darul 
celui ce trăeşte. Iară de va fi dat muiarea bhăr- 
batului celui ce iaste el logodit vre un lueru 
ceva. şi s'aă întâmplat de aă murit el sati ca. 
atunci darul acela să se întârcă înapoy al cur 
iaste, ori de se va fi făcut sărutare orl de uu 
se va fi fost făcut, . : 

Pentru de câte vini desparte pre cei ce se 
| | logodesc. 

Glava 178, [Matei 1]. De va [i fost logodna 
care nu e pre tocmâlă, şi cum nu S'aă căzut, 
adecă să fie fost copil miel. , 

(2|. De se va afla îngrecată de bărbat striin. 
[3]. De se va afla că iaste de altă credinţă, 

sai păgân. sa eretic, orl bărbătul ori inu- 
iarea. , i 

(€]. Mal marele locului adecă Domul, saă 
alt dregătorii de va sili pre părinţii bărb:tu- - 
lui saii al fămeii şi”! va năcăji, iară el nu vor 
vrea şi vor face logodna de silă : aceia. când 
vor afla vr&me să se dezl&ge. 

[5]. De se va face călugăr unul de într'a- 
mândol: E 

[6]. Deslâgă-se logodna şi când. se va tâm- 
pla neştine de se va birui de dracul, şi'se va. 
îndrăci bărbatul sai. muiarea. [Nearaoa îm- 
păratului şi înțeleptului Lei 111 și 112). Ci 
însă de se va tâmpla acâsta mal nainte de 10- 
godnă saă şi într'aceia zi. să se desparţă iarte 
de se va face după aceia. atuncI să aştâuă 
bărbatul ant 5, iară muiarea pre bărbat ani 5, 
dăcia dacă vor trece 5 ant a! bărbatului sui . 
trei al muerel : atunci se va însura carele va 
fi sănătos, sai bărbatul, saă muiarea. 

Pentru cae vini se despart dmenii casnici, ce 
se zice bărbat de femeea'și. | 

Glava 179. (Zac. 1]. Casnicii se vor «les- 
părţi de fămeile sale pentru prâcurvie, și iaste 
dat bărbatului să'și lase muiarea când o va 
găsi făcând prâcurvie, aşijderea iaste dal şi 
mucrel să'şi lase bărbatul. când va curvi cu 
altă muiare măritată: saă fată, sai şi allă 
muiare fie ce felii va fi. i 

[Zac. 2]. Cându'şi va goni bărbatul muia- 
rea din casă, sai de nu o va hrăni saă alte 

„! ca acestea "1 va face pentru carele ea va face 
“
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prâcurvie : atunci bărbatul el: nu va putea să 
se desparţă să o lase, Iară aşa mal vârtos 
muiarea pentru ac&ste vin! ce zisem, pâte să 
câră voe să se desparţă. | : 

(Zac. 3]. De va fi dat neştine voe mueril 

sale să facă prâcurvie, acela bărbat nu va mal 
putea. să se desparță de dânsa pentru pr&cur- 
via ce aă făcut, ci ma! vârtos muiarea pote 
să se desparță de dânsul, pentru că acesta 

lucru se chiamă coduș si votru mueril sale, 

şi acesta se socolâşte. fost'aă cu voiă muerii 
aă fostu-iaii silă ? E 

(Zac. 4). Carele ştie cum face muiarea lui 

prâcurvie şi el ar avea putere să o smintâscă, 

şi nu o smintâşte ci o lasă : acela iaste ca si 

cum ar da el singur pulâre şi voe muerii lui 

să facă acel lucru de prâcurvie. şi iaste ca și 

când o ar voltri el singur. ! 
[Zac. 5], Câna va face neştine pace cu mu- 

jarea sa. după ce o va fi prins făcănd prea 

curvie. atunce acela nu va mal putea după a- 

ceia să mai părască pentru acea curvie să o 

desparță. a 
(Zac. 6]. Cine'şi vn. goni muiarea din casa 

lut, căci va fi făcut preacurvie. atunci se cade 
să o hrănâscă pănă cănd va arăta preacurvia 
el la judecătorii si să se isprăvescă împărțala 
lor, iară de se va. afla că va fi eşit muiarea 
cu voia eI pănă din afară de porta casel sale 
nefiind gonită de bărbatul el: atunci nu va 
li datoriă bărbatul să o hrănâscă. . 

(Zac. 7]. De va fugi muiarea de la bărbat, 
pentru căci va fi având aşa de faţă mueri curve 

de le va fi ţiind : atunci are putere muiarea 

ttă cheltuiala ce va fi de hrana el să câră de 

la bărbat, şi tot venitul ce va fi strângăndu- 

se din zestrele el. i. 
(Zac. 8). Preacurvia de ar fi de faţă. de-ar 

fi pre axcans, pentru care va goni bărbatul pre 

m tare'şi din casi, saă şi muiarea de va fugi 

*ingură de bună voia el, pre aceia de puru- 

rea prasila"Y smintâște : şi nu'l lasă să se îm- 

preune iarăși şi să locuiască într'un loc, şi 

mal vârtos cândva fi muiarea din afară de 

casa bărbatului er şi va naşte cocon acolo, 

iară de nu se va putea descoperi acea. prea- 

curvie pănă la 8 zile, sai bărbatul, sai mu- 
iarea pentru bărbat : atunci se îndemoă a lo- 

cui întrun loc şi a face pace. 
[Zac. 94 Când se va duce muiarea de la 

bărbatu'şI căci că bărbatul el ţine de faţă cur- 

ve în casa lut sati şi afară de casa lul, şi după 

aceia singură muiarea va vrea sălocuiască cu 

bărhatulu'şi de vr&me ce se va fi făgăduit și 

el să lase curvele : atunci pravila dă voe să 

facă cum va vrea muiarea. , 

Cum și în ce chip iaste preacuria unuia și să 

se potă tocmi preacurtta şi aceluia-lalt, pen- 

tru când ai dără nu sar despărți casnicii. 

Glava 180. [Zac. 7]. Când să ispiteşte ne- 

. 
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ştine cu beserica, ca pentru să se desparță 

de fămâe'şi, căci va fi făcut muiarea lui 

preacurvie, atunci de va arăta muiarea cum 
ai făcut şi bărbatul acest lucru de preacur- 
vie : atunci bestrica nu'i va împărţi. - . : 

[Zac. 2). Când va vrea bărbatul să se des. 
parţă de: muiarea lui pentru preacurvie ce va 

fi făcut, de va spune şi muiarea cum aiă făcut : 

şi bărbatul sodomie : atunci nu se vor des- 

părti, iară aşa trebue să arate muiarea cum 

ati făcut sodomia deplin cumu'! să fie. Iară 

de nu va arăta sodomia desăvârșită cum aă 

fost păcatul : atunci nu se vor putea despărţi. . 
(Zac. 3). De vreme ce. are neştine gând să 

se desparță de muiare'şi pentru preacurvia. 

ce ai făcut, iară muiarea va. arăta cum băr- 

batul el are vre un eres. atunci bestrica nu 

va, despărţi : ci pocăindu-se amiîndol, se va 

socoti greşala unuia să fie pentru a altuia, ce 
se zice să [ie una drept alta. . . - 

[Zac. 4]. Aceste greşale ce am zis carele 

împart bărbat de făme iaste: preacurvia, so- 

domia, erelicia, ce acâstea trebue să se arate 

la judecătorii întreg! şi de faţă, iără de nu. 
se vor arăta să vază toţi : atunci ca şi când 

nu s'ar fi făcut nici cum, și cum nu'şi sar fi - 

dus pre la judecătoriă, şi acesta stă asupra 

judecătoriulu! să se isprăvescă, însă să vază 

de vor fi mărturiile bune, saă de nu vor fi. 

Când şi în ce chip să desparte bărbatul de 
: miuiare, și pentru sodomie. 

Glava 181, (Zac. 2]. Pâte muiarea să cee 
voe de la besrică să se desparță de bărbat, : 

cănd 7] va învăţa dâvolul meşterşugul lui cel 

spurcat şi urât, ce se zice să nu se împreune 

cu femeia'şi cumu'! în fire, ci afară de fire, 

deci atunci besrica '! desparte pănă în pu- 

ţină vreme, pănă d6ră s'ar pocăi bărbatul de 

acest păcat spurcat, ce se zice de sodomie. 

(Zac. 2). Iară de se va afla cum acel bărbat: 
ce face sodomie nu face numa! cu muiarea 

lui, ci şi cu alta streină, saă şi cu alt obraz: 

atunci muiarea va cere voe de la besârică:   
  

numa să se desparţă „ 

(Zac. 3]. De se va afla cum nu se împreună: 

bărbatul cu muiarea'şi deplin cum e să fie, ci 

se varsă pe din afară, ce să, zice printre cOp- 

se, şi atunci să se desparţă.: ” - 

“ (Zac. 4). Desparte:se femeia de bărbat și 
bărbatul de femâe, nu numa! când face băr- 

batul sodomie cu muiarea lui, sai şi cu altă: 

muiare, sai cu copil, sai muiarea lui de va 

face sodomie cu alt bărbat :. ci încă şi muia- 
rea, Jul de se va împreuna trupeşte cu allă 
muiare, cum se zice una cu alta, şi. se varsă 

una la alta, ce se zice aruncă sămănța, pen- 

tru că acesta iaste ca şi sodomia, şi atunci de 

'va vrea bărbatul o va lăsa. 
(Zac. 5). Desparte-se muiarea de bărbat 

cănd.va face muiarea niscare meşterşuguri să 
7 

, 
i 

j
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se potă freca să i se verse sămânţa, ca să 
se pâtă stâmpăra de pohtă, ce se zice cu:me- 
şterşug de lemn, sait de hier, sau. de sticlă 
sai de pănză, saă cu fie ce lucru ales de a- 
ceia trebă, pentru că cura de ar fi, aceia iăste 
tocma ca şi sodomia.  . a 
(Zac. -6]. Nu se va despărţi bărbatul de fe- 

mee, sai femeea de bărbat cănd -vor face 
vărsare de sămănţă e! singuri cu măna lor. 

(Zac. 7] Când se despart casnici! pentru 
aceste vin! ce scrie mal sus, atunci se soco- 
teşte să fie până la o vreme, iară nu de to- 
tului tot. - : i 

Când se va despărți bărbatul de muiareşi. sal 
muiarea de bărbat, pentru eres de va fi unul 
de ei eretici. . . - - 

Glava 182. (Zac. 7]: Pentru eresurile băr: 
. batulur pte 'muiarea să'și desparță bărha- 

tul nu numal cu Besârica, ci şi ea singură 
fără de voia, nimănui pote să .se desparță de 
dănsul, şi mal vârtos de o va fi el ispitit, sau 
de o va fi silit să o înt6rcă despre credinţa el 
cea bună a Pravosiaviet spre eresurile lui. : 

" (Zac, 2]. Nu se pâte socoti din doă lucruri 
unul, 6re carele va fi mat răi, eresurile, ai 
preacurvia ? de vrâme ce o parte are voe să 
se desparță cu bestrica, că decă vrâmea cela- 
lalt obraz o ai făcut preacurvie; acum nu 
pote ohrazul cela ce au făcut .precurvia să 
zică ceia-lalte soţia lu! cum iaste eretic : ci 
se vor potrivi una cu alta, ce se zice eresu- 
rile cu preacurvia, drept aceia se vor tocmi 
să fie una'pentru alta şi să nu se desparţă, iar 
decă vi&me ce partea cea cu eresuri, de nu 
se va pocăi de tot şi cu totul 'şi să părăsâ. 
scă eresele, atunci nu se vor erta. ci se vor 
despărţi, și pentru eres și pentru preacurvie. 

(Zac. 3]. Cela ce'şi va despărți miuiarea 
pentru căci iaste eretică, acela, nu 'pâte să'i 
oprâscă şi.zâstrele, cum are voe să le oprâ- 
scă când o va găsi preacurvind. - i 

" [Zac, 4]. Când 'se va tămpla bărbat cu: fe- 
mee, să fie amănâo! eretici iar unul de dăn. 
șil se va întârce spre Pravoslavie şi spre 
dr&pta credință creştinescă, iar cela-lalt obraz 
să rămâe tot eretic, atunci partea cea, creștină 
pote să se împreune cu alt obraz creşţin, şi 
nunta cea dintâiă să se dezlege, iar de se va 
înt6rce spre credință un obraz şi după aceia 
curând se va întâree și cela-lalt: atunet 
nunta acelora nu se va dezlega. 'ri iară va 
rămânea de vor fi tot împreună cumi aă fost. 

(Zac. 5). lară când va trece după aceia câtă- 
va vreme, şi deacia dup'aceia de se va întârce 
cela obraz al doilea spre creștinătate, ȘI'ŞI va 
cere soțul să locuiască cu dănsul: atunci ju- 

" decătoriul trehue să socolâzcă . acest lucru 
forte bine, pentru căcl că acest lucru pote să 
fie în multe chipuri, 

[Zac. 6). Dintâiii pâte-se prileji să fie într'a- 
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cest chip, ce se zice dâcă se va, întârce bărha- 
tul'spre credinţa cea adevărată, mal apo! după: 
multă vreme se va întârce şi muiarea, şi va 
găsi bărbatulu'ŞI însurat luat inuiare creștină,” 
iară aceia ca o muiare ce ai fost dintâl va 
vrea să'şt ia hărbatul : atunci trebue să so- 
colescă judecătoriul de se va găsi că s'aă cu- 
nunat bărbatul cu muiarea cea creştină. mai 
apol după: ce s'aii despărțit de muiarea cea! 
eretică, atunci nunta cea, dintâiă remâne des- 
legată, iară'ceă a doa ce aii făcut cu creştina 
iaste întărită şi judecătoriul nu o va deslega, 

"|iară de se va afla cum s'aă cununat băr- 
batul cu creştina mal nainte de ce s'aii fost 
despărțit de muiarea cea. eretică cu judecata 
biserecel : atunci nunta dintâr iaste stătătâre, 

iară nunta: a doa o va deslega judecătoriul, şi 
va în demna, pre-bărbât să'şi ia muiarda cea 
dintii carea s'au întors cătră credința cea 
adevărată, cum: a făcut şi el singur. 
“[Zac. 7]. A doa de vr&me ce obrazul cela 

ce s'au întors ma! apoi va fi bărbatul şi'şi va 
găsi muiarea, măritată după bărbat creştin, şi 
acela dintăr ca un:bărbat ce "I-au fost o va 
cre, atuncl trebue să caute judecătoriul cum 
aă făcut şi cu cela bărbat ce scrie ma! sus, 
iară de se va afla'cuin 'se cade bărbatului sa” 
ia pre muiarea lut carea o ai întors spre cre- 
dinţă. mal apol trebue 'judecătoriulur. forte 
mult să cârce, să nu se fie întors bărbatul a- 
cela cu înșelăciune, ce să zice să “nu cumva, 
să facă silă muierit să se întârcă la. eresurile 
lot iarăşi, sati pentru alte. meşterşuguri, pen- 
tru că atunti nu va'da judecâătoriul voe să o 
ia, nu pentru altă, ci numa! pentru aceste 
'prepusuri : ci să fie cu bărbatul a! doilea. 

(Zac. 8]. A treia de vreme ce acel obraz 
ce s'aii întors fie cine ar fi,aă bărbatul au 
muiarea, de se va călugări, şi mal apol după 
câtă-va vreme, de seva întârce “şi cela o- 
braz de în eres spre credinţa cea bună şi va 
găsi pre cel dintây călugărit şi 7] va câre ca 
pre un soț să locuâscă cu dâns : atunel 'tre-! 
bue să socotescă judecătoriul de acel obraz, 
ca însă de se va fi călugărit după ce se vor i 
împărţit; cu beserica, ce se zice să fie dat. 
măna : atunci nu iaste loc dea so mai îm- 
preunarea, iară de se va, fi călugărit şi să 
nu fie despărţit besgrica, atunci va 'slobozi 
judecătoriul să se deslepe călugăriă; şi să se 
împreune-'unul cu alalt, însă de va vrea 'şi 
obrazul cel călugărit; iară de nu va vrea o- brazul cel călugărit să lase călugăria: atunci 
judecătoriui' să nu'T facă nicr'o să. - (Zac. 9]. A patra. ohrazul cel călugărit, de va fi stând pe vre-o 'stepenă ca aceia. de 
celea ce sunt dintru rînduiala besericil. şi să 
aibă asupra lui hirotonie saii molitve de. 
preoție: atunci nu va mal putea să lepede 
călugăria măcar de. ar şi vrea, fâră numa!   de nu va fi călugăr desăvârşit, iară, de'i vor
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fi citit numa! molitva raselor : atunci nu are 

nici o smintelă, ci de va vrea pote să ol6- 

pede. A a Ii - 

Cănd se va despărți muiarea' de bărbat 
„pentru vrăjmășia bărbatului. 

Gara 183. /Zac. 1]. Muiarea pote.să câră 

voie dela judecătoriul besericil - să se” des- 

parță de bărbatul că cănd o va bate fără de 

samă şiI va face rane cu.arme. . . . 
[Zac. 2]. Încă pâte muiarea singură cu voia 

el fără de judecătorii, să se despartă de băr- 

batul el, cănd o va bate într'acesta chip, să vie 

lucrul să stea în cumpănă cum de n'ar fi 

fugit, o-ar fi ucis de tot, sau cănd o va bate 

în vre un chip ca acela să o facă să nu pâtă 

grăi cătră judecătorii, să. nuşI' pâtă spune 

jalba să o desparţă, iară de nu va fi fost bă- 

taia aşa tare, atunci să nu se pâtă des- 

părţi numai ia aşa singură cu voia el. 

[Zacon). Când va fugi 'vre 0 muiare de 

vrăjmăşia bărbatului şi pentru frica ce. are 

ca se nu 6 om6ră, atunci de va arăla ace- 

batului'şi : atunce"! desparte legea. iară dacă 

nu va arăta întracel ceas răutatea lui : a- 

tunci nu! va. despărţi l&gea. „- 

(Zac. 4). Cela ce se va arăta cu vrăjmăşie 

şi cu grză asupra muerii sale, acela nu se 

va numai despărţi de dânsa. ::ci încă se va 

şi certa după cum va fi voia judecătoriului. 
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nu va fi vrajba de mârte, ci'va fi într'alt chip, 

atunci să nu se desparţă. . DE 

[Zae. 10].. De n'ar avea bărbatul altă nici 

o vină, ci: numal acâsta vrăjmășie adecă 

cănd eiute şi răi la mănie: atuncl ajunge: 

atâta să se desparţă acâla casă, pentru căci 

că se zice cel răiă, cela .ce-iaste o dată: rău. 

acela depururea va fi tot răi. . 

[Zae. 11]. Acesta, lucru stă pre mâna jude- 

cătoriulul să oprescă pre bărbatul cel vrăj- 

maş, carele se pornâşte asupra muerel sale 

pentru să 'se vâge să nu cumva să 0 strice cu , 

ceva, măcar de ar şi face muiarea pre băr- - 

bat să se pornâscă asupra el, atunci trebue 

să'și îngăduiască firil saă mânie! . 

1Zac. 12). Încă 'se cade judecătoriului să 
judece vina muerel să vază pentru ce aă por- 

nit pre bărbat cu mânie asupra el, şi atunci” 

cumul va părea j udecătoiului, să"i tocmâscă. 

însă de se va prinde bărbatul că se va lăsa 

si nu o va vătăma : iară de nu atunci să! 

împarţă. a - 

[Zac. 13]. Cela ce nu va lăsa pre muiare'Şi - 

să dârmă într'un pat cu dânsul, acela se 

chiamă că de vrăjmăşie nu o lasă, căci că 

iaste mănios pre dânsa. 
(Zac. 14]. Celuia ce nu”. plac bucatele ce'i 

face muiarea, sati câmăşile, şi altele ca a- 

c&slea : acela se chiamă că are vrăjmăşie pe 

dânsa. o, a PR 

(Zac. 15). Cela ce 'şi bagă muiarea în hiară. * 

sati o va închide unde-va ca într'o temniţă.   [Zac. 5). Muiarea de răutatea bărbatului 

de va fugi dela dânsul şi se va duce într'- 

altă casă, atunci iaste datorii bărbatul să o 

hrănâscă şi să'1 facă t6tă odihna ; însă de 

nu va avea părinți, saă fraţi, şi de va î 

eşit singură cu voia el. , 

(Zac. 6]. De va nebuni bărbatul atunci 

să se dusparță aceia casa, pentru căcI că 

iaste cumgănă, să nu o cumva vatăme, saă 

să o şi omâre bărbatul pre muiare. 

(Zac. 7]. Când va fi bărbatul învăţat de- 

pururea a îmbla tot beat, şi să'şi bată mula- 

tea tot în beţie, atunci muiarea lui: cu l&ge 

se va despărţi. .:: - . o po 

(Zac. 8]. Nu numa “pentru -vrăjmăşia şi 

răotate ce are bărbatul asupra muerit'ŞI, de 

0 va ucide, numa! pentr'aceia se v2 despărţi : 

ci şi pentru cuvinte ce va grăi bărbatul sprăn- 

țare, şi o va. îngrozi în tot chipul de o va 

ucide de tot, pentru acâstea încă se vor, des- 

părţi, încă iai vărtos când o ar bate şi mail 

ales cănd va fi om ca acela săr. fie depururea 

dragă sfaga. .. - ne o 

(Zac. 9). De -se va afla în mijlocul a băr- 

bat, şi a fem&e,. adecă între casnici, cum să 
. 

2 A 

fie vre-o vrajbă ca acâia de morte, cum & ar. 
H 

? 

socoti pentru niscare lucruri de prepus să'şi 

prepue. adinsine care cum Ya, cu înşelăciune 

să nu omâră unul pre altul : atunci pravilal 

desparte. să nu. lăcuiască împreună,. iară de 

acela se chiamă că are vrăjmăşie spre 

dânsa. ” | N i 

(Zac. 16). De se va înţelege cum vre un 

chip dintru casnici; ati de bărbat, aă de mu- 

iare, de.va să hiclenâscă pre soțul săi cu 

otravă, sai cu altă ceva armă, sati farmece : 

acia, casă să se împarţă cu ştirea şi cu voia 

judecătoriului.. ae 

(Zac. 17]. Bărbatul cu femâea nu se des- 

part numai cănd se va afla cum unul va să 

hiclenâscă pe altul : ci încă şi cănd pun pre 

altul să facă acesta hicleşug. E 

(Zac. 18]. Căna -se-va lăsa bărbatul mai 

mic, şi.se va prinde cu chizășie cum uu'şi 

va face mueril nici o răotate, şi încă! va 

face zapis, atunci judecătorul să! o dea pre 

mână, însă când nu. va, fi „vre-o bănuială la 

mijlocul lor, că măcar că s'aii el lăsat şi mal 

mie. iară aşa nu va putea răbâa să nu'i facă 

vre o nevoie, mal ales de va fi vrajba prea 

mare. pentru căci. că atunci cu acea plecare. 

şi de va avea şi măcar ce chizăşie, Pravila 

totnuo dă... -- : 

(Zae..49]. Împărțela acestor.casnici, să so- 

cotâşte până la o semă de vr&me, până se va 

lăsa şi se va mal domoli firea bărbatului cea 

iute şi vrăjmaşă. |. - , E . 

[Zac. 20). Măcar că şi desparte pravila pre   casnici pentru frica ce. ate. muiarea despre
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bărbat, ca să nui facă vre-o. răotate. iară 
tot se cade să socotescă . judecătoriul acestă 
frică, fi-va cu cale să! desparţă aă nu va fi, 
căcl că o frică, cum ar fi un lucru de nemică, 
nu pote să desparță casnioil. - : 

Cum și în ce chip pâte să se arate crăjmășia 
bărbatului şi cu ce lucru. = 

Glava 184. / Zac. 1). Trebue să fie măr- 
turiile. carele vor vrea să arate vrăjmăşia 
bărbatului, să fie destolnici de a se crede. 
rea, să nu fie rudă, sai Grmenil muierii, nic! 
să fie de râs şi de bajocură, 6meni de cari! 
să nu'! bage nimenilea nici într'o semă. 

(Zac. 2). Vrăjmâşia o arată vecinil omului, 
saii vestea cum că spun 6meni)l vaetile mu- 
erii şi țipetile ce se aud de în casă : acâlea 
nu vor putea arăta vrăjmăşia bărbătulu, nică 
Ochii el de vor [i vineți, saă obrazul de va fi 
îmilar : acestea nu pot să arate vrăjmăşia 
bărbatului, mărturii trebuesc la lucru ca 

„acesta, pentru să cunâscă tot adevărul. 
(Zac. 3). Mal mult crede judecătoriul măr- 

turiile. carii arată vrăjmăşia bărbatului, de 
cât toţi ceia ce grăiese împotrivă de zic că 
nu €e aşa, ce se zice cum nu e bărbatul cu 
vrăjmășie spre muiare, căcl că la tâte jude- 
căţile. mar adevărate sînt mărturiile carele 
zic că iaste aşa, decât ceia ce zic că nu e aşa, 
adecă. ceia ce adeverâză mat de credinţă sînt decăt ceia ce tăgăduese. ” - 

Cănd şi cum păte bărbatul să'și bată muiarea 
“și în cechip. ” 

Glava 185, (Zac. 1]. Pote să îndreptâze şi să cârte bărbatul pre muiare'și pre lucrul adevărat şi pre dreptate, iară nu cu înșelă- ciune şi fără de cale. Și încă să o bată şi cănd va fi cu vină, după deală ce va fi facută; şi atunci cu măsură să nu o prea trâcă: şi cu blândețe. iară nu cu vrăjmașie fără vină şi fără ispravă: Si : [ Zac. 2]. Doă lucruri sprijinese pre bărbat, să.nu se pedepsescă căndu'şi va bate muia- rea. Intâi câna o va fi bătut pre vina e1. A doa, când o va bate puținel pentru că de o va bate fără vină, saă când o va bate cu vrăj- măşie, atunci seva pedepsi şi. mal vîrtos, însă când va fi vină mMicşOră. iară: de va fi vina mare, ce se zice, de o va afla în vre un lucru de prâcurvie, sai de o va -găsi fă- - când vre un vicleşug de mârtea lui : atunci măcar cu ce vrăjmăşie de o va bate, nu se va, certa, cu nemica de la judecătorii. 
[Zac, 3]. Muiarea ce 0 bate bărbatul cu vrăjmășie şi mult fără de măsură, aceia pâte să'șI câră la judecătorii: să se desparță lară așa se cade să fie despăriâla cu lEge: Insă să socotâscă de va fi fost bătaia -aşa. de mare, şi întracela chip, cât să stea lucrubl 
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în cumpănă; dabia de va fi. vie: Iară de va fi 
bătaia micşâră nu se vor despărţi. . , 

[Zac. 4]. Cela ce va fi vrăjmaş şi cumplit: 
spre muiarea lui, bătându-o fără de vină saă 
o va bate cu vrăjmăşie. pentru puţintea 
vină, acela se va certa într'acesta chip: a- 
decă să piarză a, treia parte de darurile cer 
va fi-dăruit muiarea, iară de nu'! va fi dat 
daruri, atunci se va certa să dea mucril lut. 
a patra parte de câtu'! va fi zestrea. Acâsta . 
iaste când nu.vor mal trece zâstrele de îret 
sute de galbeni, iară de vor fi zâstrele mar 
multe : atunci i-va da numa o sută de gal- 
ben! şi zestrele, deacia măcar fie cât ştie. 

[Zac. 5). Muiarea pâte să se desparţă de 
bărbatul er singură cu 'putârea er. când-o 
va bate des, şi fără de vină, şi dacă se vor 
despărţi se cade să o hrănâscă bărbatul şi . 
să O îmbrace cum se cade. - 

[Zac. 6]. Fără de măsură şi cum nu se cade 
şi cu vrăjmăşie se chiamă .bătaia când se 
face cu toiagul, iară ma! vârtos” când se va 
sfarma lemnul, sai să facă cu dânsul rane; 
să mârgă sângele, sai. când o va (lovi. cu . 
lemnul în obraz, saă în cap, atunci depuru-: 
rea se: va certa bărbatul pentru vrăjmăşia 
ur. E a , 
-[Zac.:7]. Bărbatul p6te să'șisbată muiarea 

cu măsură pentru vina ei: măcar de ar a" 
şi zapis să'nu o bată. - . 

[Zuc. 8]. Nu să chiamă bărbatul vrăjmaş 
mueril sale de-o va bate numa! odată ; iară 
de o va bate depururea şi. mat de multe orl 
fără de vină, atunci sc zice că iaste cu vrăj- 
măşie asupra er. Da E 
„ [Zac 9]. De'şi va bate neştine muiarea cu 
pumnul saă cu palma, aceia nu se chiamă 
că iaste cu vrăjmășie asupra el, de o ar bate 
cât de mult şi cât de des, - o 
“[Zac. 10). Bărbatul p6te să'şi pue muiarea.. 

în fiare, sau să o închiză, cum ar fi în tem-: niță, numa! pentru doă vini, una. iaste când o'va afla făcând .preacurvie, iarâ a doa, când o va găsi că'l face hicleşug să'l omsre,. iară pentru alte vin! nu va putea nici să o în- chiză nici să o" bage în fiară. . | 
Când va trebui să „fie -meni de credință chi- zași pentru bărbat şi încă să facă și zapis muiarii lui, să! se prinză cum să nu o - vatăme cu ceva, nici cu un lucru. a 
„ Glava 186. [Zac. 7]. Când se va teme mu-. „area de vre o răotate să nu! facă bărbatul, fiind el om iute „Şi mânios, atunci .pâte. să, câră dela judecătorii să'i facă bărbatul za- pis, cu chizăşie ca aceia, să nu o-vatăme cu ceva, 1ară- ma! vîrtos de se va fi dat singură vinovată pentru vre -un lucru ceva, ce se zice de va fi făcut prâcurvie, 

[ Zac. 2]. Despărţi-se-va muiarea de băr-   bat nu numai pentru vrăjmăşia, lu! : ci may
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vârtos. pentru vrăjmăşia părinților, şi -a: ru- 
delor bărbatului, când se vor cumpăni să'! 
facă nevoe şi să'! strice cu ceva. : : 

(Zac. 3]. Nu ajunge, nici pâte să fie lucru 
de credință tocmtla, şi jurământul ce ai 
făcut. bărbatul să fie adevărat, cum nu'şI va 
vătăma muiarea cu ceva, ci trebue încă să'şi 
pue şi nişte chezaşi, ca să nui facă vre o 
răotate. i | Da 

[Zac. 4]. Căna nu va put. găsi bărbatul 
chezaşi să'şi pue pentru să nu-şi vatăme mu- 
iarea, acest lucru atunci stă în putrea jude- 
cătoriului să socotâscă să vază, cumu-li e 
vrajba. şi să legiuiască să vază pute-va a- 
junge să fie numai cu acel jurămînt ce-au 
făcut bărbatul ai ba: atunci de nu va 
putea, să ştie să'1 desparță, sai să 1-o dea 
iarăşi, | 

" [Zae. 5). Câna se va despărţi, muiarea de 
bărbatu'și, pentru frica vrăjmăşiel lul, a- 
tunci cade-se. judecătoriului, să întărâscă 
acest lucru nu numa! cu zapis sati cu chezaş, 
ci încă trebue să o pue la un loc ca acela 
cu credinţă... să șază, acolo cu. cheltuiala 
bărbatului, până se va alege ce cum va fi. 

(Zac. 6]. Decă va da bărbatui credință 
ca actia cu jurământ şi cu zapis, şi cu 
chezaş, să nu'şi vatăme muiarea cu ceva, 
căci o va fi prinso făcând precurvie, iară 
muiarea dacă va veni acasă 'șiiarăşi va face 
altă curvie : atunci. bărbatul pâte să'1 facă 
tâtă răotatea, şi să n'aibă nici o certare dela 
judecătoriă, şi atunci nu se smintește nemica 
pentru câle 'tocmâle cu "legătură ce s'a 
făcut. a ? 

[Zac. 7]. Nu va putea muiarea să ese dela 
bărbat chizășie sau alta pentru : fie ce lucru 
să nu 0 vateme, ci trebue să fie.vina mare, 
şi frica. el aşijderea. să aibă pentru ce să t6- 
me, atunci să ce eredinţă, şi acest lucru stă 
pre s&ma judecătoriului să judece acei lucru, 
şi acea vină de carea să teme muiarea, să 
vază,pâte să, fie de chizăşie aă ba... 

[Zac.. 8). Măcar de ş'ar pune bărbatul şi che- 
zaş să nu'şi vatăme muiarea, iară așa tot 
pâte să o bată cu măsură cându va fi vino- 

vată, și să o dreptâze pre voia lui, şi de la 
judecată să n'aibă nici o certare.' i 

(Zac. 9). Dator iaste judecătoriul să silescă 

pre muiare și să o îndâmne să lăcuiască cu 

bărbatul, însă când va cunâşte că bărbatul 
iaste gala să dea chizăşie cum .să nu 0 Va- 
tăme, numa! să socotescă să nu fie bărbatul 

forta vrăjmaş, şi să nu fie având adins eluşi 
urăciune să'şi fie urâţi până la morte. Pentru 
că atunel judecătoriul nu va îndemna să! îin- 

preune, că acolea stă lucrul în cumpănă, să 

nu o cum-va omâră măcar de-ar da şi che- 

zaș, iară de'va vrea muiarea să şază cu dân- 

sul, atunci să o lase judecătoriul după cum 

va fi voia el. E dp 

Pentru de câte feliuri. de lucruri pote bărbatul 
: săși gonescă. mutarea din casă cu puterea 
Iuă fără de lege și fără ştirea judecăto- 
rului, , : 

- Glava.187, [Zac. 1]. Pentru precurvia ce 
wa face muiarea pâte bărbatul să o scâţă şi 
să o' gontscă din. casă singur cu puterea sa 
şi mal vârtos când va fi curvia de faţă şi a- 
rătat. Iară de va fi precurvia pre ascuns şi 
trehue arătare : atunci nu pâte să o gonâscă 
din casă'și fără de voia. judecătorului. 

“ [Zac, 2]. Măcar de ar şi fi un martur des- 
toinic şi credincios să adevereze precurvia 
muiarei, iară aşa tot nu pâte cu putârea sa 
el singur să o gonâscă. 

Zac, 3]. Nu va. putea muiarea cu voia el 
să se desparță de bărbatu'şi şi să iasă din 

casă! pentru prâcurvia. bărbatului ce va. fi 

făcut. Şi ma! vârtos când va fi lucrul pre a- 
scuns și trebue să o arate neştine, iară de 
va fi lucrul de față, atunci pâte numat sin- 
gur cu voia; ei să se desparţă de bărbat. 

(Zac. 4]. Cela ce'şI va goni muiarea din 
casă fără de vină, acela se va certa după voia 

judecătoriului şi va da tâte zâstrele şi ce va 
fi dobânda zâstrelor, 

|Zae. 5]. Datoriă iaste bărbatul să hrănescă 
pe muiare daca o va poni de în casă. Iară de 
se va afla să. facă prâcurvie într'acea vreme 

ce.lipseşte din casa bărbatului, atunci băr- 
batul nici va. mal da nemica. , 

(Zac. 6).: De se va, despărţi muiarea de 
bărbat cu voia el, iară bărbatul va arăta cum". 

Sau despărţit fără nict o. vină, atunci nu 

iaste dator bărbatul să o hrânâscă afară de 

casa lui, iară de se va fi despărțit pentru 

vre o vină a bărbatului : atunci bărbatul va, 

plăti t6tă cheltuiala ce va fi făcut pe hrana - 

el fiind afară de casă. ia 

(Zac. 7]. Cănd va răspunde l&gea să fie 

muerea la închisore în temniţă atâta vreme, | 

atunci bărbatul nu iaste dator să o hrănâscă, 

de vr&me ce iaste la închisâre pentru vina 

el, ce se zice iaste eretică, ce se pedepsește 
cum i se cade, până se va întârce. 

(Lac. 8), Pâte băibatul să se desparţă de . 
muiare, şi muiarea așijderea de hărbat,. cu 
voia 'lor şi fără știrea judecătorului când un 
obraz va face îndemnare şi celui lalt să gre- 
şască. DN 

“ (Zac. 9). Cână va da bătbatul ban! cu ca- 
mătă și încă mal vârtos când va prea asupri 

cu camătă, atuncl muiarea lui nici cum să nu 

care cum-va să n'aibă voe să nu se desparță 

de dânsul ci încă iaste datâre tot să se în- 

târcă, şi să lipsâscă de la dânsul până când 

se va întârce'de acest fe] de greşală. : 
[Zae. 10). De va face muiarea niscare far- 

mece carele se vor afla întru tot lucrul să   fie de.vătămare, atunci bărbatul iaste dato-
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-riă să se desparță de dânsa singur cu voia 
lui, şi fără ştirea judecătoriului. .. .. .. -: 

[Zac, 11]. Muiarea. ce se va duce de la băr- 
batu'şi cu voia el fără ştirea bărbatului, aceia 
pâle să râge pe judecătorii şă îndemne pe 
bărbat să-o ia iară'şi în casă'şi, iară de nu 
va vrea să 0 ia, atunci iaste datorii să o 
hrănescă câtă, vr&me va, lipsi din casa lui. 

(Zac. 12). Muiarea când nu se va pleca, 
nici va. asculta de' bestrică, cându'l va zice 
să mârgă după bărhatu'și, carele o câre şi o 
chiamă să mârgă a casă'și, şi. să lăcuiască 
împreună, de vrâme ce ai fugit fără ispravă, 
sai de'aă fost şi cu vre o vină. iară apol hăr- 
batul s'aii întors despre acea greşală, atunce! 
bărbatul are putâre să mârgă cu judecăto- 
riul cel mirenesc să o ia şi fără de voia el, ce 
se zice cu desila.. . . 

[Zac. 13]. De va lua bărbatul -pre muiare 
numal cu voia sa, ce se zice, să o apuce fără 
de veste cu arme, saă şi fără de arme,:şi aceia 
iaste muiarea, lul care ati fost împreunată cu 
Qânsa. să fie un trup, şi sai despărţit de 
dânsa fără, vină sai şi cu vină, ce ai fost 
inicşără, atunci nu se va certa nimica, iară 
de va fi femtea numal logodită şi încă nu se 
vor fi împreunat, iară el o va răpi şi se va 
împreuna cu dânsa : atunci se va certa puţin 
lucru cât va fi voia judecătoriului. . 

(Zac. 14). Desparte-se muiarea de bărbat cu 
voia el şi fără ştirea judecătoriului când va 
fi bărbatul el eretic, şi căci va meșterşugui să 
afle vreme să o pâtă omoră sati să'i facă altă 

“răutate, sati căci nu o ţine cum se cade, sai 
nu o hrăn€şte bine, ce se zice nu! dă bucate 
să'l fie de ajuns, saă nu'! face haine.. 

Când iaste muiarca datdre să îmble după 
bărbat ori în cotro va merge. 

Glara 188, [Zac. 7]. Când va fugi bărbatul 
de într'un oraş sai sat. pentru vre o greşală 
mare ce va [i făcut acolo, şi se ttme să nul 
prinză judecătoriul să facă certare, atunci 
muiarea iaște datore să mtrgă după dânsul 
ori unde va merge, și de ar fi şi vinovat tot 
i se cade să mergă după dânsul să se afle la 
nevoea lul. . ! , "Zac. 2). Bărbatul încă iaste datorii să 
mergă după muiare când va fugi de frica ju-- 
decătoriului pentru vre o greşală ce va fi fă- 
cut pe dreptate, iară de va fi vinovată întralt 
chip să vie lucrul să se cârte pre vina el, a- 
tunci să nu mârgă. după dânsa, că nu iaste 
bărbatul datoriă pentru vina muerii. cum 
iaste muiarea, datore pentru vina bărbatuluy 
d&purure. să îmble după dânsul, ori unde şar 
merge, E aa 

[Zae. 3]. Muiarea taste datăre se ămble după 
bărbat, încă nu numal când va fi vinovat, ei 
ŞI nevinovat, sai 
va auzi'că i se trece undeva meşterşugul   şi pentru binele luj când! 
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mai bine, sai pentru greutăţile şi dăjdiile ce 
"| sunt într'acel loc, -de se va duce aiurea să”! 

fie mal binişor, că acolo nu pâte terpi. sau și 
pentru âlt lucru, iară numa! când va cunâşte 
că merge să facă vre o răutate, ce se zice fur- 
tişag, tălhărie, și alte ca acâstea: acolo nu 
iaste datâre să mârgă, ,..... -. a 

- (Zac. 4]. Când nu va vrea muiarea să îm- 
ble după bărbat, ci va îmbla cu şovăiale, una 
alta va găsi să se pâtă scăpa, zicând că nu 
iaste obiceiul 'să- îmble muerile după băr- 
bati, atunci nu-i se vor prinde aceste şovă- 
iale, ci numarce'! caută să mergă după bărbat. 
- [Zae. 5]. Nu iaste datâre muiarea să mârgă 
după bărbat, când va vrea să mergă bărbatul 
să lăcuiască într'alt sat, dar acâsta pentru ce? 
pentru că va cunâşte 6re ce niscare semne 
rele ca acâlea, cum bărbatul vă-să o hicle- 
nescă să'! facă 'vre o răutate, saă mergând 
pre cale se va teme să: nu-o nâce unde-va: 
drept aceia nu va merge: ÎN 
„[Zac. 6]. Când se va; tocini un om cu o fe- 
mee, şi se va. logodi. şi" va zice să'l aștepte 
până întrun ân, şi atunci să se cunune.cu 
dânsa, după aceia se va prileji până la acea 
vreme să purceză să iasă dintracel loc; a- - 
tunci acea femâe adecă logodnica, ea nu va 
fi datre să îmble după logodnic. E 

!Zac. 7]. Când va fi bărbatul om răă sprân- 
țar şi va 'îmbla din loc în loc, şi din sat în 
sat, și nici la un lucru nu'va fi om de ispravă, 
ŞI mal vârtos când va veni lucrul pentru rău- tăţile lur să'l gonâscă şi să'l 'scoţă dintr'acel 
loc, atunci nu va fi muiarea datore să îmble 
după dânsul, cum. sar zice de se va afla că acel om s'aă făcut om răii, dâc'aă luat şi s'aă 
cununat cu acea femte, iară de se va afla 
cum ai fost om răă “de” câridu'şI ai fost, a- tunci muiarea iaste datâre să îmble după 
bărbat ori unde va mârge, pentru. căci .că se chiamă că Pau ştiut cum iaste de mat nainte 
vreme. a 
„_[Zae. 8). Când se va tocmi un' om eu mu- iarea sa dintâl la logodna lor cum 'să n'aibă 
voe bărbatul să'şI scOță muiarea dela locul, şi de la nașterea er, iară după aceia se va prileji de va. veni lucrul numar să iasă din- imacel loc, ce se zice de se va bolnăvi, şi nu va putea să se tămăduiască într'acel 166. sa de va avea vrajbă cu Gmenil cel mai de frunte carii vor lăcui -acolo,' saă cu ma! marit lui. sati cându'l va scâte judecătoriul şi" va, goni ' din sat: atunci muiarea i se cade. să îmble după bărbat, iară: să nu potă şovăi cu alte tocmele ce” vor fi avut într'alt chip. 

Pentru rândutalile spifelor nuntei care arată 
lu a câte spiţe se Jac însurările, şi la a câte 
să nu se facă. : | 

Glava 189. [Matei]. Spiţele nuntei pentru
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acâsta le aii zis spiţe că cum e scara de se 

sue pre spiță şi se pogâră aşijderea iară pre 

spiţe aşa sînt şirudeniile, [O Arhiereule caută 

de socotâște bine să nu mergi în munca i0du- 

lu]. împarte-se în cinci tocmâle 'şi socotesc 

cinci împărțiri, pentru că de se vor naşte de 

într'un tată şi de într'o mumă, se chiarmnă frați, 

saii de vor naşte de întrun tată și două mu- 

măni, aşijderea se chiamă frați. şi n'are ni- 

meni a zice că nu mi-e frate, căci saă născut | 

de într'altă mumă, că un tată Y-ait sămănat, 

şi iară de vor fi dol fraţi de într'o mumă, și 

doi taţi, nu va putea zice nimenea că nu mi-e 

frate căci s'aii născut de într'alt tată ci cum 

se chiamă cel de sus frați adevăraţi aşijderea 

„sunt şi cel de întrun tată şi doă mumăni, saă 
de îndoiţi taţi şi o-mumă, sa de într'un tată 

şi o mumă : aceştia toți cum am zis se chiamă 

frați adeveriţi, însă aceşti frați sunt a doa 

spiţă, decia copii care se nasc dintru cel doi 

frați se chiamă verI premari și sunt a patra, 

spiță. Veril premati de vor naște 'copil aceia 

se chiamă al doilea veri : şi sunt a şasea 

spiţă, dâcia al doilea. verl de vor naşte copil, 

aceia se chiamă al treilea. veri, cari sunt spiţe 

opt, . 

Pentru împărțirea rudeniei, și pentru rude- 
a mia de sânge... - 

Glnva 190. Rudenia se împarte în cinci 
rânduri: . : ! ÎN . 

Întâi iaste de sânge. - . - 
A doa iaste de cuserie, adecă de doă n€- 

muri. , po ” 

A treia este de al treilea rudenie, care iaste 

şi acesta-cuscrie de tre! nemuri. i 

A patra iaste a sfântului botez. * 
"A cincea iaste de în feciorii de suflet, carea 

se chiamă copilul carele ia neştine cu sfintele 

molitve, şi'l face adeverit al săi ca şi copii 

lui, De ” . 

Deci rudenia de sânge se împarte în trei: 

în sus, şi în jos, şi întru cei de laturi. 

* 

până nu se făcea nunta: ef nu'l lăsa să facă, 

ci numa! | oprea, iară de apuca să se facă 

nunta, atuncea"! canonia și aşa” lăsa, şi nici 

o apărare dela bestrica nu avea atunci. - .. . 

“(Ldjea]. Pentru că grăiaşte pravila, nu pâte 

neştine să ia muiare pre fata al doilea văr al 

lui, s'aă a doa vară a lui căcl că'l iaste ne- 

pâtă, decl de făcea cineva nuntă ca acesta pre 

ascuns, atunci! canonia. . ” 

[Caută de veză răspunsul Patriarșesc]. A- 

duseră aminte de acesta lucru la Săborul sfânt 

al sfântului şi a t6tă lumea Patriarh Chir 

Luca, şi de atuncl tocmi şi porunci acel sfânt 

Patriarh cu Soborul lui. ca să nu se mai facă 

acea nuntă fără de l&ge ce să zice de sânge, 

a şaptea spiţă, deci de te va întreba cine-va 

să nu cumva să laşi să se facă, iar de se va 

face, desparţi-o de tot ; şi preotul care va bla- 

goslovi aceia nuntă să'l ial darul preoţiei lul 

de tot, iară de'l vor fi înşelat cu hiclenie şi. 

p'aă ştiut. nul lua darul ci'l canonește cum 

se cade, dtcă vr&me ce Vaii înşelat, iară câţi 

au tocmit de s'aii făcut acea nuntă fără de 

lege : afurisaşte"., : Sa ! 

ÎManoil Porfirogenitul împărat]. Adevăra- 

ta acâstă judecată patriarşască şi porunca , 

împăratului Chir Manoi! Porfiroghenitul. Pen- 

tmaceia mat .lăsat pre nimenea să -ia mu- 

iare pre fata al doilea văr al lul, pentru căci 

că” iaste-nepstă cum am zis. 

[Vezi și alt răspuns Patriarşesc). Aşijderea 

şi Patriarhul Alecsie cu săborul ai poruncit 

de acesta, ca. să nu. se facă, şi scrise şi carte 

în anil 6546. 
Pentru că cumu'l frîul. la cal, aşa iaste și 

pravila la noi creştinii, ci trebue 'să o păzim 

bine, să facem cum grăiaște şi cum porun-- 

câşte. - i 

Pentru a opta spiță de sânge ca să se fucă 

adecă să se împreune la a opta spiță decă 

ca ajunge. ă : 

Glava 192. (Matei). A opta spiţă de sânge 

  
Cer de sus se chiamă tată-meii, moşu-mei, | se numără aşa : Tatăl câţi copii de-ar face, 

strămoşu-meiă, muma-mea, moşă-mea, şistră- | toţi: doă spiţe se chiamă, măcar de. ar fi şi 

m6şă-mea. multe naşteri. Adecă tată-mei ai născut pre - 

lar cel de jos se chiamă coconil, mel, nepo- | mine, și iaste o naştere. adecă o spiţă, născu 

ţii mel. şi strănepoţii mel. și pe frate-mei şi fac doă spiţe. Câte naşteri 

Cel de laturi sunt, câţi nu s'aă născut noă, | nasc, atâtea spiţe se socotesc. Adecă tată-met 

nici de la no! s'a născut, ci sunt numal de la | aă născut pre mine şi e o naştere: iată că e 

aceiaşi rudă de care suntem şi noi, adecă lo spiţă tată-meă şi eă. dâcia ei am născut 

- Prate-mei. Soru-mea, Văru-meă, Vară-mea 

Unchiu-meiă, şi Mătuşă-mea. 

Pentru a șaptea spiță de sânge. Că să . 

: nu se facă. ” 

- Glava 191. [Matei]. A,șaptea spiţă de sânge 

pre fiul mei, iată acum doă spiţe cu tată-meiă. 

fiii-meă ai născut pre nepotu-meă, iată acum 

că sunt tref naşteri şi 3 spiţe, nepotu-mei ai 

născut pe strănepotu-meiă, iată patru naşteri 

şi patru spiţe. _. : 

Îară' tată-mei născu pe frate-meă a doa 

oprită iaste de tot să nu se facă pentru că nu | naştere şi iaste cătră dânsul o spiţă, iară că- 

lasă Pravila să ia neştine muiare pre, fata al | tră mine frate-săă altă spiţă : fac doă, dâcia 

doilea văr. al săi, că mal nainte în vr&mea | frate-meă născu fiii carele se chiamă nepotu- 

cea de demult de vrea întreba mal nainte | mmeă decia cătră tată-săă adecă fratele meă,   
ț
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iaste o spiţă, iară cătră mine unchiu-săti a 
treia spiţă. adecă naşterea mea, care. mam 
născut una, a frăţini-meă doă, şi a nepotu- 
mei trei, decia născuiă şi eu fiii şi iată că | 
iaste a patra naştere cu nepotu-mei, căci că 
fiiu-rnea cătră nepotu-meiă, adecă vărul pre- 
mare al lui sunt patru spiţe. - 

Decia iară nepotu-meă ficlorul frăţine-meu 
născu fii, sunt tre! naşteri cătră frate-meă, 
iară cătră mine pat u naştezy şi patru spiţe, 
iara cătră fiiu- mei cinci spiţe, iară cătră ne- „potu-meă al doilea văr al lui şase. . N 

Dâcia iară nepotul frăţini-meii născu o fată, 
carea iaste cătră frate-meiă a patra, spiță, iară 
cătră mine 3, cincia, iară cătră fiiu-meiă şase, 
iară cătră nepotu-metă șapte : iară cătră stră- 
nepotu-meă al treilea al el văr, opt. şi să ia acâstă spiţă a opta neapărat. E 

[Caută aicea]. Să ştiţi că la spițele nunte- 
lor, cum se numără cele bârbăteşti aşa şi câle mucreşti. Pentru că de întrun tată s'aă năs- 
cut, iară nu iaste cum zic uni! ce nu ştiă, că într'alt chip se socotește zice câle bărbătești - Şi într'alt chip cele muerești, ci pravila pune de socotește câle muereşti ca și c6le-bărbă- 
teşii. şi nu e nici o despărțelă de bărbătesc până !a mueresc. Căci că I6n naşte pre Dimi- trie şi pe Maria, Și'șI sunt Dimitrie cu so- rusa Maria a doa spiţă şi copii lor patru, şi merg spiţele pre rând până vin la opt, decia tocma atunce'și vin la împreunarea nunte! ca și cum am arătat şi am zis mal sus. 

Pentru rudenia despre cuscrie, care taste 
de doă ndmuri. - 

Glava 193, Spiţele de sânge la socotâlă sunt-lesne, și iată că pre obicdiă le-am zis mar sus. 
[Afatei). Iară spiţele carele's de cuscrie sînt anevoe, şi mal cu pază, şi mal cu socotâlă le Vom zice, - 

Drept aceia trehbu 6 să socotim bine ca să nu facem fără de 16 ge să mergem în iad să ne muncim, să avem greutate de Hs. Dumnezeul nostru la zioa de judecată adecă muncă în veci. Pentru că nunta, fără de l&ge aceia nu iaste nici se chiamă nuntă, numa! ce se chia- mă amestecare de sânge, şi de nu se vor pocăi să. se arte, er sunt a! muncii şi al fo- culul de vâcr. Iară pre popa carele. va bla- goslovi aceia nuntă tără de lege, de va fi ştiut nunta că ai fost fără de lâge şi o ai bla- goslovit, aceluia pravila”! ia darul popiel, iară de nu va hi Şliut, numar ce sa canonâşte, şi cât aă tocmit de saă făcut aceia. nuntă fâră de lâge, pre aceia afuriseşte'l pănă, vor face nevoință si tocmire să sed vor lua canon şi ertăclune,. 
„Alta, căte pravila iartă acâlea să şi facem, iară de câte nu iartă să ne ferim să nu le fa-   
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esparţă: Atunci |. 

cem, că apol vom mârge în iad de ne vom 
munci... .. 

Iară dascăli! cer: de demult ererta pănă în 
şapte spiţe, iară cel mal tineri adecă mal de 
Încoce el erta şi. la a şasea, iară la a şaptea 
apărară, cele şase pentru căcr.nu ad ameste- 
care, iară la a şaptea căci aii amestăcare, 

Şi ia să ascultați, pravila apără pe un băr- 
bat a lua pre mumă și pre fată, nici pre mâşă 
și pre nepâtă, nicl.. pre mişa şi pre a doa 
nepotă, nicI pre mâşă şi a treia nepâtă. Nicr 
doă surori, nu-iai pre unul, Nici pre mătușa 
adevărată şi pre nepâta. Nicl pre mătuşa mare 
şi pre nepâtă, nic! pre mătuşa mică şi pre ne- 
potă. Nici pre doă surori, nicl pre doă vâre 
primari, nici pre două a doa vâre un bărbat 
nu le p6te lua pre acestea. Pentru că nu sunt 
şapte spiţe precum socotesc unii, ci sunt nu- 
mail şase. Pentru că bărbatul şi muiarea sînt un trup şi o spiţă se socot6ş e. De acesta lu- cru s'a întrebat în zilele Nicolit Patriarhul, 
şi se opri de dânsul cu săborul, şi se făcu şi 
porunca împărătâscă cum să nu se facă acea 
nuntă, pentru că câte nunte se foc. despre cu- scrie şi se tocmesc la a şaptea spiță, acelea 
se iartă. 

: 
„ „[Sămndză să ştii), Pentru că iaste saă o fire, sai o punere, însă firea iaste un om, iară pu- nerea iaste cum am zică un om cu femeia lui ce e pre l6pe. care s'aii alăturat întru îm- preunarea trupâscă cum grăiaşte scriptura : <şi vor fi amândol un: trup», deci când iaste rudenia de pre sănge şi de un n&m, acela om adevărat se chiamă unul, Iară când iaste des- pre cuscrie, adecă de doă n&muri atuncl iaste unul lipsă și acâsta nu iaste asemenea ca despre sânge. Pentru aceia şi spița care lasă de în cele opt apoi cu o spiță mat jos face nunta, și se face şapte spiţe. . 

[ Vezi]. Și acel bărbat ia pre fata a! doălea Vâre a muerif lui. 

Pentru numele unchiului, cum se împarte și să grăiaște în trei chipuri Și pentru trei nc- muri. i 

Glava 194. Unchiă adev 
fratele tătâne-meă sat al mâni-mea. Iară unchiă mare se chiamă fratele MoOŞu- mei sati al m6şă-mea, . lară unchii mic se chiamă vărul premare al tătâne-meă saă al mâni-mea. . Deci acel frate a] tătâni-meii iaste cătră mine a treia, spiţă, iară fratele moşu-men sati al'm6şă-mea, iaste a patra spiţă. Iară vă- rul premare al tătâni-meiă saă al' mâni-mea iaste către mine a, cincea spiţă. ; a Tatăl şi feciorul pre mumă şi pre fată nu o inu. Nick pre mâşă şi pre nepotă.. Nici pre. m6ȘĂ şi pre a doa nepolă, Nici pre mâşă și pre a treia nepâtă. Nici pot lua pre mătuşă 

ărat se chiamă
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„şi pre .nepstă. Nici „pre mătuşă mare şi pre 
„nepotă.: Nici pre doă veri primari. - 

_lară tatăl şi ful ini pre mătuşa mică şi 
pre nepâtă. Iară pre doă al doilea vâre nu iaă. 
[Intrebare]. -Dar pentru ce am dat slobo- 

zic tatăl şi feciorul, să ia pre mătuşa mică şi 
pre nepstă, iară pre doă a doălea vere a se 
lua am oprit ? 

[Răspunde]: Căci că tatăl şi fiiul, mătuşel 
ci mici şi nepâtei carea ar lua, el aiă loc ta- 
tă şi feciorul să se. chiame tatăl tată, şi fe- 
ciorul fecior, iară când ar lua pre doă a doă- 
lea vtre, atunci se fac în loc de tată şi de fil 
amândol ginert, drept aceia nu lasă Pravila 
să se facă sau să fie, pentru că numele tată- 
lui şi al fiului nu se amestecă la numele mă- 
tuşii mici şi a nepâtei, cum mal sus am zis: 
ci numal ia câle doă a doălea vere, şi la fie- 
ce nuntă ce se amestecă numele, nunta aceia 
nu se face : pentru că e fără de lege. 

La, rhătuşa mică şi la nepâtă, de-va lua 
tatăl pre mătuşă şi feciorul pre nepotă atunci 

-pâte îi,iară de va lua tatăl pre nepâtă, atunci |" 
feciorul pre măltuşă nu pole să ia ca să nu 
se amestece numele să se facă tatăl fiă 'si fi- 
iul tată. Da 

Nici moşul şi nepotul nu pot să ia pre 
mâşă şi pre nepâtă. nici pre mumă şi pre fată, 
nici pre m6şă şi pre a doa nepâtă, nici pre 
doă surori, nici pre mătuşa cea adevărată şi 
pre nepotă. _ 

Iară moşul şi nepotul iaii pre mătuşa cea 
mare şi pre nepotă, iaă şi pre imătuşă mică 
iş pre nepstă. - E i 

Moşul şi nepotul nu iaă pre doă vâre: pri- 
mari. Nici moşul şi al doilea nepot nu le iai 
“ca să nu se socotâscă şi el amândol ginerl. 

__ Moşul şi al doilea nepotiai pre mâşă și pe 

„Şi dol veri. premari, iai pre doă vere pre- 
“mari, . , 

1. Să zicem și pentr. treă nemuri, 
Tel n&mur! iaste iară acâsta cuscria, care 

se face de tre! nemuri. Că alt nm sunt ei, şi 
altul muiarea mea şi frate-săi, şi altul muia- 

rea a fratelul mueril mâle. - 
Deci de va muri muiarea nea, atunci pociă 

să iati pre sora a mueril fratelui muerii mele. 
| Iară pre muiarea a fratelui muerii mâle de 
va muri el, eă nu pot să o ia, ci numai fra- 
te-mei o va lua muiare. 

- De voii avea strănepot şi va muri, atunci 
pre muiarea lui nu mi-o dă pravila să o iaă 
muiare. . : i i E 

Frate-meui de va avea strănepot şi va muri, 
iaă ei prea acea muiare'a strănepotului fra- 
telul mei.. - 

De va muri bărbatul maştehă! şi de va muri 
şi strănepâtă-sa, pre bărbatul el nu pote 
să'l ia. i | 

De va muri muiarea mea, iai pre.muiarea 
unchiului el. , E 

" laşi pre strănepâtaa fratelul muerel mele. 

Luat-am după soru-mea ginere adecâ cum- 

nat mie, şi voii lua. pre muiarea fratelui cum- 
natu-meiă, adecă pre cumnata, cumnatului. 

Iară bărbatul fetei mele luo nevasta după 

frate-săii şi muri frate-săii, pre muiarea lui 

eă nu pociă să o iaii, numal pe sora el o iaă 
neapărat. A E e 

Dol fraţi să aibă unul frate despre muiare, 

şi altul sor despre muiare, aceia să iala nuntă 
neapărat. . e 

[Leu şi Arsenie Patriarh]. Socotâla sai a- 

devărarea Patriarşilor, Leu şi Arsenie gră- 
iaște să ia doi fraţi pre cumnată și pre sora 

bărbatului nevestel. .     a doa nepâtă, iaă şi pre mătuşa cea adevă- 

rată şi pre nepotă. : - N 

„Dol fraţi nu iaă pre doă surori, nici pre doă 

vere premari. . a. Ea 

Doi fraţi iai pre mătuşa. mică şi pre nepotă 
iai şi pre,doă a doălea vere. DR 

“Dol fraţi pre mumă şi pre fată nu iaă, nici 

pre mâșă şi pre nepâtă, nici pre mâşă şi pre 

a doa nepâtă, nicI pre mătuşă mare și pre ne- 

potă. 

Unchiul şi nepotul, iaă pre mătuşă şi pre 

„nepotă adevărat când va lua unchiul, pre mă- 

tușă, şi nepotul pre nepâtă, acesta iaste ertat 

a fi, iară de se va tâmpla să ia: unchiul pre 

nepotă, nepotul pre mătuşă. nu pote să o ia, 

pertru că se amâstecă numele şi se face un- 

chiul nepot. şi nepotul unchiă. 

[Marele Vasilie). Că grăiaşte Marele Vasilie 

că câte amâstecă numele întru spiţe, acâlea 

_zice.se chiamă fără de lâge. 

Şi unchiul şi nepotul iaă pre doă vâre pre- 

Mari, i - 
A 

Nepotă-mea, fata frăţine-mei are bărbat şi 

de va muri ea, atunci eă şi bărbatul el luăm 

pre doă surori. , . 

(Mihail Patriarh). lară socotela Patriarhu- 

Jul Mihail grăiaşte, fata zice carea am de altă 

muiare şi a mueri-mi carea o ţii acuma şi 

fata frăţine-săă adecă neptă-sa iaă pre do! 

frați. , - De 

(iii Patriavh). Iară socotela Patriarhului 

Stipi porunceşte : cum ginerile şi fratele mu- 

erii să ia pre doă surori, aşijderea şi pre doă 

vâre premare. 

Pentru ficiorii” de sufiet și ai sfăntului botez. 

Glava 195. [Matei]. Fecioria de suflet o 
fac unil, căci nu nasc copil, sai zice mulţi 

nasc şi mor; şi rămân fără coconi, și de ciuda 

lor mişăil părinţi, iati ' coconi striini şi și”! 

fac lor feciori sufleteşti. cu sfintele molitve, 

şi le sunt aceia ca și feciorii caril M-ai năs- 

cut trupâşte, şi întru rudenie şi întru moște- 
nire, şi întru spiţe. 
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[Lege]. Drept aceia grăiaște pravila; că nu | denia de pre sânge, şi se opresc de împreu- 
pot să iati fata moşului meă cea de suflet: 
pentru că e soră sufletescă tătâni-mei. | 

Pre fata. fiiu:meă celui sufletesc nu o voiă 
lua muiare. Nici feciorul cel sufletesc pre mu- 
iacea tatălul sufletesc. și altele: pi 
 [Nearaoa Iu Leu înțeleptul). Şi niminea nu 
va. putea să dea pe fiica sa feciorului săi ce- 
luide suflet... .: . e 
""Intr'altă vrâme făcea feciorii de suflet fără 
molitve. Iară în zioa de astăzi când va cine- 
va să ia fecior de suflet, el "| ia cu sfintele 
molitve şi cu sfintele slujbe şi! sunt aceia cari 
ini feciorul întru toemela părinților, iară fe- 
ciorul se face adevărat fecior lor cari! -Paă 
luat ca şi cum Par fi născut trupâşte. Drept 
aceia deva avea neştine' fecior trupesc şi fe- 
cior suiletesc. nu pot să se împreune întru 
nuntă pănă la al optulea spiţă. . - 

Rudenia, acel feciorie de suflet se numără 
şi se socoteşte până la a opta spiţă ca-i a 
sfântului botez. Numai spre câle ce se sue şi 
spre cele ce se pogâră: adecă spre părinți şi 
spre feciori. iară nu întru cel de lături, cer de 
lături zicem pe (raţi şi pre surori, carii n'a 
nici O rudenie, într'aceea rudenie sufletâscă a 
acer feciorie de suflet, câ un om ce va vrea 
să ia pre un fecior de suflet, deacia apol fra- 
te-său sai nepotu-săă pot de o iati muiare., 

Că şi călugăriţile şi muerile câle ce se ţin 
curate şi iale'șI facă fecior de suflet, deci şi 
acei copil'caril se vor face feciorii de suflet, 
să aibă dela dânsele pe dreptate şi el parte, 

"fără de nici o judecată, DL 

Pentru Sfântul Botez. -: 

(Matei). Sfântul botez iaste naştere Dum- 
nezetscă şi înnoire sufletului, şi cine ia co: 
pilul de în sfântul botez, acela. se: chiamă 
tată sufletesc: acelui copil ce aii botezat. și 

"iaste mai mare la cel copil decât tată-săă ca- 
rele Pai născut trupâşte. Deci cu închezășu- 
irea sfăntului duh se face tatăl copilului cel 
sufletesc frate tatălui său celui trupesc, şi 
inste cătră acel tată al copilului a doa spiță, 
căci că e frate, iară cătră copilul carele ai 
botezat iaste o spiţă. şi alți copil câţi ai 
botezat el. o spiță su::t cătră dânsul, iară 
câți: copil n'a botezat. aceia sunt a treia 
spiţă cătră acel cumătru sai naș. ca şi copii 
frăține-săi Pentru că cum am zis sunt frați 
sufletești. iară copii a! acelui cumătru cu co- 
pii cari! aă botezat sunt a doa spiță. Pentru 
că acel tată adecă cumătru sai naş pre acel 
copil "I-ai născut trupâşte, iară pre cela-lalţi 
sufletește, adecă de întru Dumnezessea scăl- 
dâtore, iară copii cumătrului adecă al naşu- 
lui carit nu M-ai botezat cu copii lul sunt a 
patra spiţă ca copii unor do! fraţi, caril se 
chiamă veri premari, aşa și aceia, şi pogo- 
Tându-se aceştea copii, se socotesc ca Şi Tu-   

nare întru nuntă până ce vin la a şaptea 
spiţă : deacia la a opta se desl6gă şi fac nun- 
tă neapărat. . pe 
” [Săborul 6. Canon 53). Grăiaşte şi canonul 

'53 al şaselul săbor, că ma! mare iaste rude. 
nia sfântului botezdecât de sânge. Pentr'acea 
trebue să păzim să căutăm şi spiţele până la 
opt, deacia atunci să se facă schimbare ca. 
şi de sânge, de se face la a opta. Pentru că 
de la canon! și dela -pravilă mai mare iaste 
rudenia a sfântului botez decât depre sânge. 

Pentru feciorii de suflet. * 
[Zri). Iară feciori! de suflet aşa să se facă. 

cum zice mal sus ca şi la sfântul botez. Şi 
acâsta numai pre un obraz adecă în sus şi în 
jos : ce se zice întru tatăl şi întru copil. iară 
nu întru fraţi şi în surori, pre carii zice pra- 
vila că sunt de laturi. Că acel fraţi şi surori 
al acelu! fecior de suflet, nu se amestecă 
într'acea rudenie: sufletescă, carea ati facut 
fratele lor cel trupesc, ci de vor vrea lua-vor: 
neapărat pre acel fraţi sufletești ar fratelui 
Or. . - . . [. . . - . 

Copila carea o voii boteza ei, pre aceia o 
va lua frate-meă sai nepotu-meii muiare, 

Iară eă voii lua muiare pre sora fecio- 
rului mei de suflet. - i - 

Pentru doi copii cei va priimi neștine dela 
sfântul botez, de vor putea să se împreune: 
întru nuntă și altele bogate. de trebă pentru. 
Dummnezeescul ' botez. i “ 

Glava 196, [Simeon Soluneanul. Acestea: 
tote pentru sfântul Botez Sail întrebat în zi- 
lele prea sfântului Patriarch Chir Josif. leat: 
781 șăzind la Săbor cu pre sfinții drhierei). 
Doi Omeni cari! nu-şi sunt nică o rudă, iară. 
pre copii lor un naş "-aă priimit de în sfân-. - 
tul botez. Acuma copii aceia nu se împreună 
întru nuntă până vor ajunge laa opta spiţă. 
Pentru că sunt frați. Că un tată I-aă născut 
sufleteşte de în Dumnezeâsca scăldătâre pe- 
în sfântul botez. 

Socră-mea ati priimit un copil de în sfân-. 
tul botez, şi am priimit şi eă ginere-săă alt 
copil, unul bărbătesc şi altul mueresc, 6re- 
putâ-se-vor împreuna întru nuntă ai ba? şi » 
ziseră că vor putea..- Pentru că acei copil” 
nici o rudenie nu-'şi Sunt, nici despre .bo- 
tez nici despre rudenia trupescă. | 

Muiarea mea de va fi priimit un copil mu- 
eresc şi ei altul bărbâtesc, putâ-vor să se 
împreune întru nuntă ati ba ? el porunciră că. 
nu vor putea. . 

Dar de voi avea feciori de trupul meă 
şi vol boteza şi un copil, atunci 6re put6- 
vor feciorul meă cel trupesc şi cel sufletesc 
al mei să ia doă surom'aă ba? şi porun-- 

a
i
 
a
i
a
 

e



    

m
 

I 

vor apăra, 6re pute-vor lua pre doă surori 

apărat să se facă. . 

„ul, şi iară va, să ia altă muiare pre care o aii 

“6meny,.că încă. .vită fiind stăpânu- -său aă um- 

. “Pentri ucă ta sitente trebuie să căuta e ce e și 

Pravila, că trebue să căutăm pre la nunte nu 

" cuvine 

“nief-nu se împâdică,. drept aceia trebue să 

ciră cum neapărat. să se. facă: acea. nuntă. 
Dol copil ce va boteza un-naş de.nu se 

a ba? şi porunciră « cum Şi 2 „acea nuntă ne- 

“Ore cine se îisură şi luă muiare. pre “fată 
6re cul, şi după vreme muri acea, muiare a 

botezat ' socriui-său :și poruiiciră şi de acesta 
că iaste „oprire şi 1 nu pote să. fe. : 

Petr w robul ertat ca să nu îa pre siapă înă-sa 
nici argaţii pre muerile stăpânilor lor. 

Glava:197. [Matei]. Robul ertat nu va lua 
pre stăpână-sa, adecă pre muiarea.stăpânuz | 
săi după mârtea lui. Nici argatul, măcar de 
va vrea, şi muiarea, că să nu dea vină întru 

blat cu dânsa...» - mai e me a A 

cum se cade, şi de ra curti saii de va spusca 
„ neștine pe cre 0 muiare, . IE: ă 

“Glava 19$, (Legea și -Pravila] Geăiaşte | 

numai. că se cade : ci să căutăm de se. și 

Socotăla legei sai -a A piavilei zice aşa, ca 
pre la nunte. trebue să căutăm să vedem a- 
cesta, adecă un om va să ia muiare, ce se zice 
va să se facă o nuntă, şi întru spiţele rude- 

căutăm să vedem de va fi. bine cum se cade, 
ce să zice să nu fie bărbatul de 30 ant şi mu- 
iarea de 12 sai de 15, saă muiarea, de 50 şi   

Tudeaii se imp 
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bărbatul de 20, deci bine cum se cade şi cin- * 
stit jaste așa; ca să fie bărbatul şi muiarea, în 
vârsta ce e pre lege cum prăesc Dumnezeeștile —- 
pravile, iară cum nu se cade şi afară de drep- 

“| tate iaste cum e may sus : să fie bărbatul bă-. 
trân şi muiarea tânără, saii muiarea bătrână: 
și bărbatul tânăr: care lucru nu iaste numal 
cum nu se cade, ci încă e ruşine, dosadă,; îm-. 
putare;, şi batjocură. : ! | 

[Matei]. Iar care om va curvi cu vre o mu- 
iare, acela. prâ'maşteha acel muiari. ce aă 
umblat cu dânsa nu.0 o pâte lua muiare: ci va 
lua a doa vară al. 

Pentr u însurar "ea și ce îaste însurarea. 

” Însurarea se chiamă, “că dtcă se împreună 
un om cu o muiare pe carea, nici o a văzut, 
nici cu dânsa, ai vorbit, iară dâcă se. cunună 
cu ea, atuncl.el o ia la casa lui, şi lăcuiaşte 
cu'dânsa : adecă şed amândoi într'o casă. Încă - 
se mal chiamă însurarea, căci că se împreun : 3 
și se fac amândol un trup, după cum aă zis 
Domnul Nostru Is. Hs. cu molitve şi cu cunu-. 
nie pre lege dela, preot. 

"Cum trebue să se fucă î însurarea, -: 

“ Întâl trebue să fie slobod despre tote rude- ! 
niile, ca să fie Taina pre l&ge şi sfântă. . 

A doa să -se păzască cum se cade de Yâr- 
stă, să nu fie bărbatul bătrân, şi muiarea. tă- 
nără, nic! muiarea bătrână şi bărbatul tânăr : 
-ci să fie amândoă părţile deopotrivă de ani, 
iară de va întrâce o parte mal mare, adecă a. 
bărbatului, atunci iâste bine, iar de va întrece 
muiarea să fie de zile mal mare de bărbat: 
"atunci forte iaste fără de.cale.. - 

arte în cinei. a 
N 

! “rânduri 
  

  

NN Pentru că se irage Î ? 

_ sai - 

- De-sânge. -De 2nâmuri- De 3nâmuri. DeSf. botez... De fecior de suflet, 

-Acâsta seo]. Acâstaseo-| Acăsta nu-| Actstaseo- | Aşijdereași 
-  prâşte, pănă lajprăşte la uriele|mai ce se opr- prește până la: jacestă rudenie 

7 spiţe şi seipână la 7-şi se şte pre l&ge în|7 spiţe de la Bi-lse opreştepân' 

„ deslegă. la 8. 

. 

deslegăla iar! spiţa de ÎntAl, serică şi se des-il a 7 spiţe ca şi 

în unele des- iară „obiceiul! lsgăla s, numai de Sf. botez, 

legă la 7 şi se 'oprâşte şi c6-lîn drept în ceice'numal în cel 

opreşte de 1a6, lea-lalte. N [se pogoră In jos, e ce se pogoră. 

ou.
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''Rudenia de sânge se împarte î în tref, în cei 
ce merg LU sus, în “cel e ce merg în  j05, Şi în cel 

de daturl.: 
“Cer. de sus sînt, tată-meiă, moşu-meit şi 

“strămoșu-meii. : 

“ ară câr ce se pogâră sînt; fliu-meli; “nepotu- | 
mei, şi al doilea nepot: iproci: 

__ Tar cel de laturi sînt: frate- mei, văru-med 
şi al doilea, văr. 

_Spiţă.- 

: Serisdrea sai semnarea mtuntelor. 

(Sbiţa 2). Nu pote neştine să ia pre SGră-sa, 

„Petru a născut. 

Nu vă fi. Cneorghe 

  

frați pe Maria 
— pr NN 

Nu păte să ia Gheorghe pe d Maria că stat: a 
 doa spiţă. 

'(Spiţa:3).. Petru 
m — AN 

Nu va fi. Gheorghe - . fraţi Ioan. 
! | , Irina, . 

2 “ O pe 

: Nu pote să ia Gheorghe p pe Irina că”! e ne- 
potă de frate, și iaste a treia, spiţă. | 

  

(Spit ia 2 Nică pre v vara, preniare a du. 
„Petru 

pp ae Ca 

Nu va îi. Gheorghe fraţi Ioana. 
. Toma, veri premari | “ Maria. - 

ROI, 

(Spița 5). Viet pre fata a vârei premare alui 
Petru 

Nu va fi. Gheorghe fraţi loan. 
Toma veri premari Maria. 

Irina. 
o pi 

(Sița 6). Nici pre a doa vară a lul 
Petru . 

Gheorghe frați  :: Ioana. 
_Nu va.fi. Toma : veri premari Maria.. 

Dimitrie” al doilea veri Anna. - 
pe 

(Spița 7). Nici pre fata al doa vară : a Iu - 
Petru 

Gihcorghe fraţi Joan. 
Nu va fi. Toma veri premari: Teodora. 

Dimitrie ai doilea veri Maria,” - 
| - Irina, 
—————— DN 
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Și acâstă rudenie se dezieşă până la a opta . 

“(Spiţa. 8).: „Pote să ia a treia vară-a lui ne- 
Papărat 

Petru. - 
a 

” Gficorghe „. frați. - loana., 
*] Aicea va fi. Toma . veri premari.... Teodora. 

“Dimitrie al doilea veri . Manuil. 
, Irina, „."Aleesie al treilea. veri 

(Spiţa 9). Lua-va şi pre nepâtă a doa vară 

      

„alui a. 
. Petru | 

_ _ 
Gficorghe fraţi :. loana.” 

Bicea va fi Toma. 'vert premart: " Maria. 
„Dimitrie al doilea, veri: “ Teodora, 

„|. - : Irina. 
| |- i : “ Calea. 

, = N.     , a n = 
Ajunge până aice de rudenia, sângelur. 

  

De aicea se începe şi a doua semenţie așa, 
, . adică cuscria.. 

- (Spiţa I); “Nu va putea niminea să ia pie 
_ mumă, şi pre fată. a   

      Petru Maria, 
- = o 4 

Nuva fi. |: : Irina! 
- = e 

  

  

  

“Petru ai ţinut pre Maria, şi aă murit, şi ai 
avut o'fată a nume Jrina, nu va, putea” Petru 
să ia pre Irina, să” fie . "muiare că 1-e hiastră 
şi iaste i spiţă. . - 

  

„(Spite 2 Nici pre mătuşă și pre nepotă. 

  

etru Maria. 
——— pi el 

Nu vafi.. | Irina. 
i! A Calea. 

  

Gaia 3) Nici pre mătuşă şi pre a doa ne- 

  

SE “Petru + Maria. 

. : Irina, 
Nuvaf. |. . - Toma. 

” | : : Teodora. 
pr 

  

pipe) 

Nu va fi .    



a 

  

  

. lui Nicolae şi s'aă oprit de la bescrică, și ai 

(Spiţa 2). Nicl pre două surori nu pâte să | 
le ţie. . 

Petru : Maria surori şi Teodora. 

Nu vafi. | - - | 
pa e 

(Spiţa 3). Nici pre mătuşa cea adevărată 
şi i pre nepâtă. ! 
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"(Spiza 4). Nici pre mătuşă şi' pre a doa ne- 
potă. = Sie: 

  

Petru “Maria | , 
Î.. n pe . 

„Joan "” Teodora. 
Nuvafi. -| “Anna.” 

| N RE | Calea. 

    

- Petru - Maria surori | Teodora. (Sbiţa 5 Nici pre mătușă şi pe a treia ne- 
Nu vai |. | . Irina. . potă. . . 

—— Pa , : “Petru ! Maria. 

„(Sbifa. 41. Nici pre doă vre premari "- Ioan - Teodora. 
Petru Maria vre premari Teodora |Nuvafi | "Elena, - 

Nu va fi. |: E : op i l Irina. Pau i 5 |] . Calea. 
, ţa 5). Ni a mică şi - Ia 
( Di) Nici pre mătușa mică şi pre ne (Spița 3). Nic tatăl şi fiul pre doă surori. 

„ Petru Maria vere premari Teodora. Petru Maria | surori “Teodora. 

Nuvafi. |] Mu “tina. |Nuvafi. loan | 
  

„ (Spița 6).. Nici pre doă a doulea vâre | 
Petru Maria a doălea vere Teodora, 

Nu va fi. | . îi N 
= pa i 

  

(Zri). Oprit-au bescrica pre acela om să 
nu ia pre doă a doălea vară. pentru că nu's 
şapte spiţe ci şase. Pentru că bărbatul şi 
.muiarea O spiță se socotesc că sunt. 

De acâsta s'a întrebat în zilele Patriarhu- 

-eşit zisă sai tocmelă şi porunca de la împă- 
ratul Chesar Manuil, să nu se facă nici o- 
dată acestă. . - 

(Intr'alt chip) “ Petru cu doă a doălea vâre 
cadâ-i-se-va ? dar cum să se cază, că nunta 
cea de întâl iaste bună şi blagoslovită, iară a 
doa iaste fârte fără de cale şi forte fără de 
lege, numără măcar spiţele că vel afla ade- 
vărat. Pentru că cum va putea un bărbat ca- 
rele aă ţinut odată -pre al doălea vară şi ce- |: 
ialalte fiindut 'cumnată, iară acum să! fie 
“bărbat, măcar de 'I-ar fi umrit bărbatul mă- 
-car de o ar fi lăsat. 

(Spita 7). Ci va putea, lua pre fata. a doălea. 
vară a mueri! lul. 

Petru Maria « a doălea veră Teodora. 

Va. p i Calea. 
—— - - 

(Spiţa 22). Nu va putea tatăl și feciorul să ia, 

pre mumă şi pre fată. 

  
    

  

Petru -- - Maria 
i a — - 

Nu va fi, loan Teodora 

(Spița 1). Nicl pre mătuşa, cea adevârată şi 
pre nepotă.. 

“Petru Maria” Surori Teodora.: 

Nu va fi. sloan Irina, 
„6 

  

„(Sai ţa 5). Nici pre doă vere premari. 
Petru Maria. vere premari Teodora. 

Nu va fi. loan | 
PIN N II 

(Spița 6). Pute-va lua tatăl şi fiul pre mă- 
tuşa mică şi pre nepstă.. 

Petru Maria, vere premare Anna. 

  

Hiva. loan a . Irina, ——— 

(Spița 7). Pre doă a doălea vre nu vor 
putea lua. . 

Petru Maria a doălea vâre Elena. 

Nu va fi. loan 
4 
  

4 . 

Dar pentru ce am slobozit pre tată şi pre 
fecior să ia pre mătuşă mică şi pre nepotă, 
iar pre doă a doălea vâre "I-am oprit a le lua ? 

Pentru că acel tată şi fecior la mătuşa cea 
mică și la nepotă, sînt în loc de tată şi de 

“| fiiă, iar la c6le doă adoălea vere tatăl și fe- 
ciorul se fac în loc de cumnaţi, şi într'acâlea 
nu li se amestecă numele, iar într'acesta se 
amestecă, deci în carele li se amâstecă nu- 
mele de rudenic întracâlea e nunta fără de“ 
lege. 
  

  

  

(Spiţa 5). Nică tatăi și feciorul nu Yor lua, 
= “pre mătuşă mare şi nepotă.   

      

(Spita 3). Nici pre mâşă şi pre nepstă. 

"Petru Maria 
= — -, | 

Nu va fi. Ioan Teodoră. 
| Anna 

————————_ 
—, 

  

Petru Maria  surou Teodora, 

Nu va fi. Irina. 
loan Anna. 

CL 

Xk
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(Sita 3). Nia moşul şi nepotul pre mumă 
şi pre fată. » 

Petru "Maria. 
N pe re : 

„ Ioan “Irina. 
Nu va fi. Gheorghie ! | 

  

- (Spița 4). Nici moşul şi nepotul pre mâşă 
“Şi pre nepâtă._ 

Petru : Maria. 
Sp - 

Nu va fi. Ioan Toma. 
„ Gheorghie Irina. 

- Pi 

  

(Spiţa 5 5). Nici pre 1 m6şa şi prea doa ne- 
potă, - 

Petru Maria. 
ÎI 

Nu va fi. loan - ” Toma. 
„Gheorghie Irina. . 

| Calea 

  

(Spiţa 4). Nici mnoșul şi nepotul pre doă 
surori. 

- Petru Maria. ” surori - Irina. 
: ! 

„Nu vafi. loan . 
Gheorghie 
ÎI 

  

(Spiţa 5). Nici moşul şi nepotul pre mătușa 
cea adevărată şi pre nepotă. 

Petru Maria. surori Elena. 

“Nu va fi. loan A Irina. 
Gheorghie | 
N pr — 

  

(Spiţa 6). Moşiul şi nepotul lua-vor pre mă- 
tuşa cea mare şi pre nepâtă. 

| Petru  Maria.. . surori: - Elena. 

AicI va fi loan . Anna. 
Gheorghie Teodora. 
a 

  

(Sbiţa. 7. Put&-vor lua pre matuşa cea 
mica. si pre nepot. 

Petru, Maria, vere e premani Teodora , Do 
Aică va fi: loan Anna 

Gheorghie . . - | 

  

- (Spiţa 6). Moşul şi nepotul nu vor putea 
lua pre doă vere premari, 

Petru Maria vere premari, Elena. 

Nu va fi. loan ! 
Gheorghie 
o 
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(Sbiţa. 7). Nici moşul şi al doilea nepot, ca. 
să nu se socotescă Şi ei cumnați, 

_ Petru Maria vere premart. Elena. 
Nu va fi. loan 

--Toma 
Gheorghie . 

N bă 

  

  

(Spiţa 6). Moşul şi al doilea nepot vor pu-. 
„tea lua pre m6şa şi pre a doa nepstă. 

| Petr o , Maria 

E Ioan Toma 
Fi-va. „Gheorghe Irina. 

" Toma “Calea _ 

(Spiţa 5). Moşul şi al doilea nepot nu Yor 
putea lua. pre doă surori. 

Petru Maria surori Teodora. 

Ioan . - 
Nu va fi. Gheorghe e . - 

„.- Toma a 
————— _ -. 
  

tea lua. pre mătușa, cea adeverată Şi pre 
nepotă. 

* Petru Maria surori Irina - 

Joan Si : Calea 
Mică vafi. Ggeorghe _. _ -.- ] 

Toma. ! i 
pă —_- — 
  

(Spița 4). Dol fraţi pe doă surori nu ia. 
" Petru fraţi Ioan. Maria surori Elena. 

| Ii | 
- (Spiţa 5). Nici vor lua pre mătușa cea ade-. 

vărată şi pre nepstă. 
« Petru fraţi Pavel Maria saruri Teodora. 

| - Calea. 

(Spiţa 6). Dol frați pre” doă vre premari 
nu vor putea lua. 

Petru fraţi Pavel Maria râre prenari, Calea 
Nuvafi. - | - —— IT | 

Nu va fi. _ 
=> 

  

Nu va fi. 

  

  

(Spița 7. Doi fraţi vor putea lua pre mă- 
tuşa mică şi pre nepotă; 

__ Petru frați Pavel Maria rire prenani Elena 
Aicâ va fi | —— Calea 
i 

(Spița 8). Doi fraţi iau "pre doă a doălea. 
vâre. 

Fiva.   -— _ 

  

—— 

  

(Spiţa 6). Moşul şi al doilea nepot vor pu- . 

Petru frați Pavel Maria a doilea sere Elena . -



p
m
 

  

  

—
_
—
—
—
"
v
 

“Nava fi. |, 

(Sbiţa 7). Unchiul 

„Aicl va fi. Toma - -] 

Aidvafii o: e] 

m
p
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"(Spiţa 3). Dot frați pre mumă şi pre fată "mu vor putea lua. - | a 

Petru „frați * Pavel Teodora | 

  

Nu va fi. 
Pe ap n Irina 

III 
(Siza 4). Ni pre m6şă și pre 'nepstă nu vor lua. 

SR RR „Petru. frați Pavel -Elena. - 
-Nu va fi. . a Jrina: | __. - Calea, 

e, pi _ 

  

"(Spiţa 5). Nici pre mMOȘĂ și pre a dâa nepâtă. 

  

Petru . frați.  Pave] Flena 

Nu va fi. | „Irina . - aa 
Teodora . 

N . " Calea 

„ (Spița 6). Nici vor lu pre mătușa mare şi - pre nepâtă, a "Petru fraţi Pavel Maria surori Elena - | 
| "... Teodora : |- , Irina 

  

Spița 6. Unchiul şi nepotul vor „Pre mătuşă și pre nepotă, 
- Petru frate Pavel Maria, sarori Irina 
-Fiva. ! loan iai „Elena... 

- Însă când va lua unchiul pre “mătuşă, şi nepotul pre nepstă pote fi nunta; iar de va lua nepotul pre mătușă, atunet nu pâte un- chiul să -ia pre nepâtă pentru amestecarea numelor, căci că se fac. încurmezișare, iată "cum vezi aicea ma! jos. * , (Spiţa 6). Petru fraţi Pavel Maria, surwri Elena Nu va fi. Toma. | Irina 
ă | 

a] 
e it 

putea lua 

  

lua pre doă vâre premari. 
„ Petru friţi Pavel Mariartră premari Elena 

  

| . 
  

(Spița 8. Şi dol veri premari vor. lua pre 
doă vere premare. a 

Petru rărpremar Joan Maria vere premari Calea, 

_ 

  

Sp 

| Nu va fi. 

|. (Saiţa 1). Ci 

şi nepotul “vor puteal. 

  „Până aicea am” scris și am socotit că va, 
-ajunge pentru a doa rudenie, 

? 

De aicea rom începe pentru a treia. vudenice 
"sai: nd; sai cuscrie, căci 'că o seninţi, 

- Sîut că, alta îaste mutarea mea, şi fratele 
ci, și alta muiarea Fratelui muerei dle, Cu an zis şi mai sus, - 
(Spița 4). De va muri muiarea mea, voiti 

putea lua. pre sora muerel fratelui mue- 
„Tel mâle. -. .., : N 

Petra Maria fraţi George Teodora surori Calea 
Vafi. pr. pe i 

_————— 
__——_—_— 

(Spița 3).. ară pre muiarea fratelul mueref 
“mâle nu voii putea lua..- 

„Petru__ Maria. fraţi Gheorge Ana 
Nu va fi. | ID | 

  

  

      - (Spița 4). Ci 
" frate-meă.» - 

Va îi. l. 
i ————— 

(Spiţa 1). Pre muiarea. hiastrului met nu 
„__Yvoiă putea lua.. : : 

Petru Maria... .-.. “ 

fecior de alt bărbat : 
"Ioan? Ana 
[i TOI 

——————— 

    

... frate-meti, 
| Petru fraţi ţ Pavel Maria - -- : 

7 2 O feciorul ei cest de jos 
i “loan Calea 

, pa A 
” 1 

a 

  

Fiva. -: 

  

(Spița 1). Nici maşteha nu va putea să ia 
“pre cela ce aă fost odinidră bărbat 

hiastrer. sale. | 
Irina Gheorghe „carele oaăi făcut mai 
N nainte cualtă muiare, 

a eodora loan . 

, - [ 
_ 

Nu va fi. 

/ 

    

  

lua pre muiarea unchiului er, 
" Ioan fraţi Gheorghie Anna 

i ———_—— 

- Petre  Mariea 
—— 

pr 

Pi-va 

  

(Spiţa 3). Pute-voi lua și pre hiastra fra- 
telul mueri! mele. 

Petru Maria fraţi Gheorghe Anna, alt 
, | | | Irinalărbat 

Aicea iară va fi, i făcută 

213: 

pre aceia .0.va putea lua 

“(Spița 3). Daca'mi va muri muiarea, vol . 

pre aceia .0 va putea: lua 

„Petru fraţi Pavel Maria faţi Gcorghe Ana -
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(Spiţa 4). Am cumnată după soru-mea, şi |. 

„__:-1eă voiă putea lua pre muiarea frăţine- 
săi. 

Petra fraţi Irius. Gheorghe frați losa Maria, 
i! , „7 

. Sp 
Va fi. a | 

(Spiţa 4). Iarăşi bărbatul fâtii mele. ai 
luat-o nevastă, după un frate al lui, 

_decă pre aceia nu vol putea lua. 

Petru :. E 

Nu va fi. Irina Gheorghie fraţii loan Maria 

      

  

N 

  

  

(Spiţa 5). lară pre sora a “aceia neapărat 

o voii lua... . | 
— 

Petru . i | - 
“Irina Gheorghe [raţY loan Yaris surora Calea. 

  

Va fi. 

  

(Spiţa 6). Doi frați s'aă însurat, deci unul 
are cumnat de pre nevastă'și, . altul are 
cumnat iară de pre nevastă'şi, aceia ne- 
apărat se vor putea lua. A - 

Gheorghe fraţi Maria Petra fraţi Parel Ana surori Calea 

Va fi | _. e | 
—, 

  

(Spiţa 5). Curnatul şi fratele nevestii vor J 
lua, pre doă surori. 

Petru fraţi Mariea Gheorghe Irina surori Anna. 

Wâ———— l 
  

  

(Spiţa 7). Cumnatul şi fratele nevâstii vor 
lua- pre doă vre premari. | ” 

Petru. nați Maria Gheorghie Irina . vâre premari Calea 

Va fi | —— | 

  

  

  

(Spiţa 6). Pre fata lui Ioan, şi pre nepâta 
muerei lui cel de întâr dot 'îraţi le pot 
lua neapărat. ” . 
Anna surori Maria loan Elena Gheorghie fraţi Dimitrie pini ati Ma 

Va fi. | Irina Calea |. Ă |. 

————— 

  

(Spița 6). Unchiul și ginerile de pre ne- 
pâta cea de întâiă vor putea lua pre 
doă surori. : . 

Dimitrie fraţi loan 
În amare ai 

Anna Nichita Irina saruri Calea: 

Decaă murit Anna nepâtă-sa, atunci Ni- 
chită aă luat pre Calea, iar Dimitrie pe Irina. 

Până aicea să socotește de cuscria carea 
„e de a treia.rudenie. e 

- Va f şi aieta, 
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De cicea se începe pentru Sfântul botez, - 

Nu va putea neștine - să ia pre . ceia ce o 

ai luat de întru sfântul Botez, nici pre mu= 

| mă-sa, sai pre fată, încă nici fiiu-săii, 

Și pentru câle ce merg în sus şi câle ce să 

pog6ră în jos aşa zicem, ca şi de pre rudenia. 

de sânge : iară despre cei ce sînt de laturt 

nici cum, şi cei de laturi zicem pe frații şi 

surorile naşilor, iară nu de ce! ce se trag de 

în nași şi de în fini. 
[Caută de vezi bine). Caută bine, că câlea- 

ce sunt de laturi nu se apără întru rudenia 

de botez, şi acesta o arată de în câle 10 răs- 

punsuri ale sfăntului Mitropolit de da lraclia: 

chir Nichita, care au făcut cătră iul itorul de- 

Dumnezeii Episcop chir Constantin, şi iaste- 
aşa. 

Că o muiare văduvă anume Teodora avea: 

o soră bună anume Maria, deci ai născut 
dot cocon! bărbaţi anume Gheorghe şi Dimi- 

trie : iară ea ati botezat pre Constantin roi- 

nicul, deci va sora acel văduve anume Ma- 

ria să ia pre fata lul Constantin după un 

ficior al că ? dezlegarea iaste acâsta : Nu se 
apără Maria de fata lui Constantin, pre ca- 
rele soru-sa Pau priimit de în sfăntul botez 

după fiiu-săi să o ia: ci să se facă împreu- . 
nare ca aceia, lată şi semnele cum scrie mai: 
os. - 
(Spifa 5). n i | 

Teodora surori Maria * 
Constantin” p. 
II Si 

Fi-va - Anna  Gheoghie fraţi Dimitrie 
into isi 

De aice înainte caută de vezi şi scrisorea 
sfăntului botez forte cu deadinsul. , 
  

  

  

  

  

(Spița 2). , Zaharia. : E 
„2 aă născut | - “ati botezat” 

Nu va. fi pe Gheoghe frați pe lrina. 
n ——_. 

(Spiţa 3). Zaharia ! 
aă născut A “au botezat: 

, Pia 357 
. Gheorghe frați - Irina. 

Nu va fi . Anna 

(Spiţa 4). Zaharia” : 
. aii nascut A aii botezat: 

- = 

Nu va fi Gheorghe. fraţi. Irina, 
Dimitrie veri premari Anna 
2 

(Spiţa 5). „Zaharia . : 
i aă născut |... ai botezat: 

„_ Gheorghe frați - Jrina. 
Nu.va fi Dimitrie - veri premari Anna 

' - „Elena. 
_.—   e pe rr a) 

. .



p
e
 

  

  

-
y
 

  

i Zaharia: [. a „ (Spiţa 6). .. N 
“aă născut: |., ai botezat 

”„ “Georghie . fraţi, ; . Antonie 
* Dimitete v&rI premari.. Nicolae - 

„Nu va fi loan a doilea veri ' Anna 
  

  

(Spiţa 7). Zaharia. 
ad născut” -. "| +.» aă botezat 

"+ Gheorghie : frați ..:. Antonie 
„Dimitrie. veri premari + Anna . 

Zaharia al doilea veri . “Teodora 
Nu va fi Nicolae : Te 

  

  

  

  

  

    

————— - 

(Spița 8)... Zaharia 
- -“aănăscut. |. ai botezat 

” Pt a a ti _ 
Gheorghie frați: ! - :'- Antonie 

„_- Dimitrie "veri premari - Anna . 
___"* Zaharia al doilea veri - Teodora 
Aicâva fi Vasilie ” al treilea veri -. „Maria - 

(Spița 8). - Zaharia. : - e 
- ai păscut -: | --. ai botezat 

o AR : , i 

, Gheorghie, : fraţi „Antonie 
„+ Dimitrie veri premari.“ +, Anna 

-“Fiva” Toma .. al doilea'veri + Teodora 
i Ma 1 “Yasilie 

IN Calea 

_ ta e = . 

Şi de câle ce se-sue în: sus, şi de. cele ce se 

pog6ră în jos, de tâte aşa zicem, ca şi. de 

- c6le de sânge. Iară de cele de lături nici cum. 

Insă cel de laturi zicem pe fraţii şi pre su- 

rorile naşilor, adecă eă voii lua pe sora na- 

„şului mei, sai el pre. soră-mea, sai eii pre 

“+nepolă-sa, sad el prea mea... . . 

. Ci încă şi eu şi finu-meă vom putea lua pre 

doă surori, încă şi moşul şi. nepotul «de pre 

sfântul botez aşa vor putea lua., .:-.:- ... 

Petru naşi Pavel Maria, surori. Teodora, 

2 00 Pentru rudenia cununiei, 

Taste şi altă rudenie de pre. cununie, care 

se chiamă pre limbă prâstă, năşia- sai finie 

şi se apără numai de obrazele cumătrului şi 

a naşului şi de copii.lor : iară de altă rudă 

neapărat iaste şi blagoslovită, adecă a se îm- 

preuna. . tr pa 

-- Dontou muntelo celea ce se apără şi fără 
„rudenie. - 

Giara 199. Tâmplă-se unele ori de într'a- |. 

 ceste cinci seminţii de .carele am zis, de se a- 

pără nunta anu se face şi fără de rudenie. 

Adâcă cum am zice carele bai "bănuit .că 
, 

7 
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ai curvit cu vre o muiare,riară de faţă nu 
s'au vădit, pre aceia nu,va putea să o ia mu- 
iare, nic! pre maştehă-sa, ci va lua, pre a doa 
vară aelneapărat. -. .. 

Nici robul ertat pre muiarea maştehului 
săi după mârtea lui, căci că bănuesc Gmenii 
de zic, că până ai fost el viă ai fost umblat 
cu dânsa. ” a 

Nici robi! nu vor putea să ia pre stăpânile 
or, ca să nu zică că ma! înainte aă fost um- 

blat cu dânsele. i 
Cine se îns6ră fără de lâge, pâte nunta a- 

ceia să se strice, şi apol să se mărite să ia 
pre altul, aşijderea şi bărbatul carele se va 
însura fără de l6ge. -- - 

Copiil cel adevărați] nu se vrednicese întru. 
numele celor ce sunt copili, nici să priimâscă 
să chiame pre acela tată adevărat, .-- * 
„- In voe să fie celuia ce va vrea să ia pre 
sora cumătru-săă, sai a finu-săă. -. : 

Nu va putea neșştine să iă pre fata muerii 
lul carea o ai lăsat, care fată s'a născut de 

-|întralt bărbat apoi decă. s'aă despărţit. 
Nu pote neştine să ia pre logodita.. tătăne- 

săi şi a frăține-săă măcar de nu s'ar fi făcut 
nici nunta lor. -: * - „- 

Nu pote neştine să'şi ia muiare pre fata ceia. - 
ce o ati făcut cu curvie. .. PD 

Pre sora carea e de în curvie nu va putea 
neştine să oia. ” i 

Dot frați nu pot: să se ia adins eişi, măcar 
| de vor fi de un tată şi doă mumăni, sai iară. 

de o mumă şi doi taţi: pentru că sinta doa 
spiță. - NE - 

nuia, aceia nu pot unil cătră alţii să se ia sai 
să se amestece, . NE Ie 

- Carele'şi va boteza pe fiiu-săii, acela se des- 
parte de fămeea'și căci că o aii făcu: soră su- 
fletâscă. - -. N 

Care om se va amesteca adecă se va culca 
cu s6cra-sa pentru căci va fi fost. muiarea lui 
mititică, acela să se facă călugăr, iară muia- 
rea carea ati lăsat şi ia de se va face călugă- - 
riță va avea plată mare, iară de va vrea. să se 

“| mărite a doa, 6ră nici cum nu se apără, 
(Intrebarea Episcopului Constantin), O fată. 

ati luat un bărbat şi i s'aă citit şi molitvele 
de logoană şi cununia, şi amândot nu șai. 
culcat, iară bărbatul s'aă culcat cu s6cră-sa 
şi o. aii îngrecat, de acesta ce se cade să 

facem ? : Pe | 
[Răspiunsul Nichitei Iraclenul). Pentr'acesta 

lucru vom răspunde: că bărbatul acela nu 

i se cade să ție muiare pre logodita lui, şi de 

scră-sa să se depărteze pentru obiceiul cel 
ră. ca să nu se mal ţie de aceia. 
"Cărţile câle vechi vrea erta acesta, iară eă 

mat bine socotesc să lipsâscă despre amân- 

doă dâcă vr&mea ce nu s'aă amestecat cu mu- 

iarea'șI, ci numal cu s6cră-sa.   
Câţi se botâză de un naș fiind nu toți ai u-
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” [Zăle]. Tatăl şi feciorul de suflet s'aă ertat 
să ia pre doă surori; de marele dascal de l&ge 
eclisiast al mari! bes&recI: văleato 7041 mea- 
seț octomvrie pentru căci că o aă'cerut  fe- 
ciorul Iconomului Cafta chefulis;. -: . -.- 

"Petru _ Irina. surori ' Teodora": 

Joan Da ” | 

Pentru” Omenii cari se fac îspravnici și . 

pentru copii mici, 

Glara 200, Nicl ispravnicul sau fiiu-săă, 
nu-tor putea, să ia pre săraca cărea'! aste is- 

" pravnic până nu se va- slobozi isprăvnicia, 
slobozăşte-se saă desleză-se isprăvnicia decă 

„se face copilul mic de 25 ant sai de 30,că 
“atunci e: în vîrsta deplină : şi decă vor trece 
acel 25 de anl, iaste volnic să'şi câră :lucru- 
rile lul : adică ce va aveă de Ia ispravnid, şi 
atunci să izbăvește ispravnicul' de .isprăvni- 
cie, atunci are slobozie ispravnicu saă fiiu- 
săi să se blâgoslovescă cu ispravnica ceia ce 
aii fost el ispravnic până au crescut. , 

"+ Nic alăutariul” carele zice-cu vi6ra și -a- 
„ Tăuta pre îa târguri şi pre la sboruri, şi pre 

la nunte : nu pâle să ia fată de om bun saii 
de - boiariă, că unit ca aceia sînt batjocură. 
lui Dumnezeii şi Gmenilor. Na 

ij 

"Pentru în ce chip se numără saă se, socotesc. 
nașterile și spitele, Da 

“Glava 201. (De în 28 de în cârtea. împă- 
rătescă). De va te întreba cină-va : tată-tăă a 
câte spiţe“! iaste ? tu” zi una. De'ţi va zice 
dară moşu-tăă a câtea spiţă”ţI iaste ? tui zi 
a doa. Pentru că moşul a: născut pre. tată- 

cia tatăl iară nășcu pre mine. iată că sînt doă 
naşteri și: se împlură şi 2 spiţe; iară de'ţi va 
zice dar frate-tăă a câtea spiţe“ți iaste? tu'i 

„Zi a doa. Pentru că pre mine aă născut tată- 
mei și se făcu o naştere, dâcia iară născu 
“pe frate-moă, iată şi altă naştere şi doă spiţe 
se umplură. Îară de va întreba dară feciorul 
frăține-tăi a câte spiţe'ţl 'iaste ? zi! că “iaste 
a treia, iar de'ţi va zice şi unchiu-țăă a câtea 
spiţe"ți iaste ? zii a treia, De-ţi va zice. dară 
vărul tăă premare a câtea spițe'“țI iaste ?zi'ra. 
patra. Iară feciorul lu?? zi'T a cincea, lară de'ţi 
va zice, dar a! doilea, văr ? zi că ea şasea , 
iar feciorul lui a şaptea, iar al treilea văr al tău 
zii că iaste a opta. Iar dei va zice dar mu- 
iarea ta ? zi că e o spiță, Pentru că bărbatul 
şi femeea nu fac nici o spiță şi sînt un obraz 

"şi vor fi zice amândol în trup unul Așijderea şi de mătușă şi'de moşă şi de tâte de câle ce. merg în sus, şi de câle ce se pogâră în ios şi 
de cele de laturi bărbătesty „ŞI mucreşti, cum s'ad zis mal sus. Şi întrebându-te în ș'altele- așijderea socotâşte şi răspunde, pentru că. 

+ 

  aşa țiind şi socotind şi semnând 'nașterile și 
.. . E ” . - A 
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spiţele de în tocmâla cea 
saă nu vel greşi. ! e „. 

„ [Căută de'vezi „aicea cu deadinsull.. Incă. şi 
acesta cu daadinsul să. ştii că 'spițele sfântu-  . 
lui botez într'alt' chip 'se socotesc .cătră câle 
de sânge. e 
Că de te va întreba cinecva : dară tată-tăii 

„| cel sufletesc a.câte: spiţeți iaste ? zi că-e a 
una ca şi cătră tatăl cel trupesc De'ţi va zice: 
dar feciori! lu! a, câte spițe'ți sînt ? ziI că sînt 
a doa ca şi nişte copil al unuri tată. De'ţi va 
zice! dar tatăl tău 'cel trupesc'cu. tatăl tăă 
cel sufletesc a câte spiţe sint'unul cătră al- 
tul ? zi că sînt a doa, că duhul sfânt a făcut 
pre dânşii, şi [raţ sufletești s'aă făcut, iară 
de'ți va zice : dar ceia-lalţi copil: ar. tatălur 
tău cel sufletesc, adecă fraţii tăt.cel sufletești 
cătră, tată-tăă_cel trupesc a, câte spiţe sînt? 
zi1 că sînt a treia cum s'ar tămpla a fi. fe- 
cioril de frate adecă nepoți. Iară de'ţi va zice 
dar cătră fraţii tăi 'cel trupeşti, fraţii tăr cel. 
sufleteşti unit cătră alţi! a câte spiţe sînt ? zii 
că sînt a €, ca nişte veri premari, Aşa, ŞI spre 
ceia-lalți ce se pogâră aşijderea păzină cano- 
nul ver putea să înţelegi tote spiţele. . - 
In sfântul și marele post nu pâte să se facă 
RR imici o nuntă. - 

Glvaa 202. [Siicon 
sfântul şi marele post, nicr o legătură â nun- tel nu'pâte să se facă, ce se zice: că nici bla- 
goslovenie, nici. logodnă, adecă tocmâlă, nu- 
mal acesta ce ştim că s'aui făcut de doă oul în - zilele Sfântului Patriarh de la Țarigraa Chir - Filotel de mâre nevoc, odată sati făcut legă- , ! turY crucişi, iară altă dată a schimbat 'en- meii, şi se făcu o naştere : adecă o spiţă. D6- |: | n Bolpiurile o parte către alta; adecă unu! cătră altul, iar nu sati făcut cu Molitvele ce se zice 
blagoslovenie; 

pentru că avea odinidră obiceiă când vrea să facă acâle legături cruci şi sai să schimbeen- - golpiurile, deacia -nu maj putea acel bărbat şi muiarea să se mal despârţă: Deci de atuncr pre multe locuri se 
astăzi, şi fac legături crucii, şi schimbă şi engolpiurile, şi aşa iaste nunta adevărată. Ci. însă acsta' ce s'au făcut de doă-ori tocmă- - .: lele nuntef de nevoe în postul cel mare, "fă- cutu-s'aii în zica. blagoveştâniilor, iară altă 
dată acâsta nu S'aă, făcut 'nicl odață;: 

Pentra- nunta cea de întăi, și ce iaste nunta, , 
„Și pentru nuntă ce e pie lege. . : ” 

drEptă 'nii vel cădea - 

Soluneaul). Intru 

care legături crucişi și-schim-: barea- carea au. schimbat engolpiurile, se-: 
chiamă tăria şi neîntârcerea, tocmelă a nuntel - 

ține obiceiul acela “până * -! 

Glava 203:: [Gherman Patriarh]. Nunta _ cea de întăi carea sc face: cu fire aceia iaste 
bună, căci că 'se apropie omul. de Dumnezeă... | pentru curăţia juniel şi a feţier după-cum ice | 
cuvântul. -.. 

> 

: Nunta iaste. împreunarea: bărbatulut şi a.- 
|.
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muierii, adecă amestecare; şaii amestecare și 
” moştenire întru t6tă viaţa lor, şi omului ce- 

-. lu drept apropiare de Dumnezeiă. -..:: 
[datei ]. Nuutele cele ce sînt pre l&ge, se 

"chiamă - c6lea ce se fac cum zic. Dumnezee- 
știle Pvavile, bărbatul să fie pre l6ge, .şi mu- 
iarea priimită pentru bărbat, adecă junele să 

i dea, 14 ani, şi muiarea să fie mal are 
"de l2.-- | a 

: Pont u tocnislelo căle pr date şi i de: nimic, car -ele 
"se fac pre la nunte, și. ne oându-se Diolit- 
cele pre dânșii 

Glava 204, [Aeareaoa luă Leu îngeleptul şi 
al Alecsie Coinninul Impărați]. Câna 'se face 
"nunta cu tocmeâle „Subţiri, de nemic, proste, 
"fără de molitve, şi fără blagoslovenie, după 
aeeia unul de într'amândor . de se va căi: a- 
tunci: neapărat se despart, şi va lua bărbatul 
altă muiare, şi muiarea alt bărbat, iară de se 
vor fi făcut molitvele blagoslovenia,. măcar 
de nu se vor fi nici împreunat, atunci nunta 
aceia la acel bărbat şi femee iaste pre l&ge, 

"=. şi locuinţa, nedespărțită : şi niminea nu pâte 
să”! desparţă. Acesta s'au tiposit: sai ijderit 
-dăpre Neareaoa: împăratului depururea po- 
„menitul Leu înțeleptul şi de trei orl fericitul 
împăratul Alecsie Comninul, 

Pentru cum se "chiamă nunta "cea de întăi, d 
"  dia,șia treia, și pentru canonul celor. cui 

- doă nunte și celor câte cu trei nunte. - 

“ Olara 205. [Gri igoria Bogoslor ul). Cinsti- 
tul bogoslov şi: marele Grigorie zice ': că 

: munta cea de întăl iaste l&ge, a doa iaste er- 
tare, a treia'călcare de l6ge.: 

Lfar ele Vasilie). lară pentru a doa nuntă 
Marele Vasilie la a patrulea canon allui zice: 
o: ul carele seva însura, a doa Sră, 2 ani să 
nu se: cuminece. 

[Postnicul). lară” Duminezeescul Patriarh 
” Postnicul zice un an, iară de se va tămpla să 

se împreune cu muiarea 'ŞI mal "nainte de bla- 
goslovenie : acela are canonul curvariului 
adecă anl. 7. : 
„[Oarele- Vasilie]. "Pentru a treia nuntă iară 

zice marele Vasile la cel al 4 canon -mal de 
sus'al ]ui, obicâii am aflat. ia cel căte cu trex 
nunte, 5 anl să nu se cuminece, iară de îm- 

preunarea cea trupâscă a muerilor sale să nu. 
"se depărteze, fără numal în vremea când vor 

să ia anaforaă, că pe aceia nuntănu o chiamă 
nuntă : ci curvie, şi canonire “ge multe nunte. 

"Că mal bine iaşte:să greşască lao muiare de 
cât la multe. .Pentru aceia şi Domnul zicea 

Samârinenil : Că cinci bărbaţi al ţinut iară 
“acum pre cel ce! ţi! nuțți-iaste bărbat, pen- 
> tru că mat mult aceia nu li se cade a seche- 

= ma bărbați muierilor, [Joan Glava 4 Zacon 12]. | 

„* saă iale mueri băr baţilor. Căci că zice să nu'! 

i scâtă dei în heserică,, ci să ia anafora într a- 
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cel cinci an), „ dâcia atunci“ să se vrednicâscă 
Sfinter: Priceştenil. . . 
[Zar a lui învățătie i). Şi iară. acel mare 

Vasilie la'al'.4-lea canon al lut zice: a lua 
neştine a treia femâe legea bisâricel nu ţinem, 
ei însă mal bine de cât: va curvi omul ori 

iăre, şi nu judecăm lucrul nunțel aceştia. să:o 
ertăm, ci însă o vom priimi cum zice sfitocul - 
cel dei îpreunare. . EEE 

Pri iceperea sai cundşter ea, „că pent u să ştie | 
„„neștine. tocmirea împreunăr ilor, pentr ua: 
"treia nuntă, și. a patra nuntă că saii fr 
cut vălet. 6128, " : 

> Glava 206, (Aatei]: Omenil cet mal de de- 
mult erta să se facă cununia la un om de tre! 
ori, iară împăratul Leu înțeleptul se blagoslovi 
fără da l6ge şi cu a patra muiare, şi'l afurisi 
Patriarhul: Nicolae, iară împăratul. ruga pe 
Patriarh să'! iarte a patra însurare, iară Pa- -- 
triarhul nu vru: nici cum să'l asculte pentru 
acâstă mare fără de l&ge, nici vru să'l iarte. 
Iară împăratul dâcă văzu neîntârcerea sufle- 
tului acelui om cum nu va să!'l iarte, măniin- 
du-se forte şi urgisindu-se scose'] de în scau- 
"nul Patriarşese” şi] goni, şi puse în locul lui 
altul anume Evtimie Singhel, om bun, îmbu- 

„| nătăţit, şi sfinţit. Ci însă şi acel Patriarh Ev-. 
limie pre acel împărat pre Leu multu' aduse 
âminte şi'l învăţă ş şi'l dosădi pentru'aceia fără 
de lege a patra însurare ce făcuse, şi nu'l lăsă 
să poruncâscă pre la creştini să ia câte a patra 
muiare. Pentru că zicea Patriarhul cu alţi Ar- 
hierel, că nu numai ce iaste fără de legea 
patra însurare : ci şi a treia cum zice marele 
Vasilie. Pentraceia şi împărțire se făcu între 
bestrică, şi starea ' împărţirii trecu până la 
împărăţia. feciorului lui Leu, [Shizmaticie]. a-" 
nume Constântin Porfiroghenitul, şi Roman 
socru-săi, Și atunci făcură tocmirea împreu-. 
nărilor şi spune la a câţi an! de vârsta omu- 
lui, va lua bărbatul muiare, Şi la a câţi să 
nu ia. 
(Zr). Însă caţi sunt de'40 de ani și va lua » 

a treia muiare, şi copil de nu vor av ea, iară 
pentru. jalea şi “dragostea ca să facă coconi, 
aceia, nu se opresc, iară de vor şi avea copil, 
aceia să fie: opriti de a treia nuntă să nu se 
îns6re. lară de vor veni la. a treia nuntă ceia ce 
n'a coconi, aturici să nu se priceştuiască Dum- 
nezeeştilor 'talne ani 5. lară când sunt unil 
de 40 de ant, măcâr aibă ficiorl măcar n'aibă, 
aceia 4 an! să nu se cuminece. Și iară zice : 
că cel cu trei nunte carii sînt de 30 de an! de 
nu vor avea copil aceia după trel ani să se cu- . 
minece. iară de vor avea atunci la al patru- 
lea an cum am zis mai sus. ! 

[Dummnezeeştii Părinţi). lară pentru a patra 
nuntă, ai poruncit cu mintea de împreună și 

| cu socotâla şi judecata Dumnezeescul săbor 
  

unde vă sosi, mai bine iaste să ia a treia mu- -
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al Sfinţilor.părinți, că nici cum aceia nuntă. 
fără de l6ge nici odată 'să nu se facă, iară de 
va îndrăzni neștine şi'se va face -nebăgător 
sema de Dumnezeeasca, l6ge şi pravilă, de va 
veni într'aceia viaţă porcescă a patra: nuntă; 
„acela să fie afurisit şi lipsit de totă slujba he- 
sericei, şi striin de tot de întrarea bestricil a 
lui [Hs„până-ce va face despărţire deplin de 
către aceia locuinţă şi împreunare rea ces. ă 
făcut, dâciea de se va despărţi şişI va veni 
întru pocaanie şi se va întorce. [Postnicul], 
priimeşte!! iară.* Canonul lu cum zice Dum- 
nezeescul Postnic săi fie an! 8 să nu se pri- 
ceştuiască şi metanie și post: şi milostenie să 
facă, iară de nu se va întOrce: atunci să fie 
striin de traiul creştinilor cum am zis ....! 
» - (Aarele Vasilie]. Nuntele carele se fac ma! 
multe. de tre!, acelea nunte nu se chiamă, 
pentru că sînt ca d6bitocele. şi fără de I6ge şi 
spurcați, şi afară de în rindul creştinilor. Iară 

"copii care vor naşte de într'a patra: nuntă, 
poruncesc. Dumnezeeșştile Pravile să':nu se 
chieme adevăraţi tătânilor săi, nici să'l mo- 
ștenâscă, i AICI II a 

Pentru bogaţi copii capii se chiamă adevărați, 
2 carii hireşi, carii copili şi carii întunecați. . 

Glava: 207, Când face neştine copil cu 
" muiarea lul cea cee blagoslovită pre lege, a- 

r 

". cela copil se chiamă adevărat, a 
ară când ţin neştine muiare în casa lui 
neblagoslovită. şi se culcă ci dânsa de faţă, 
de va face copil se chiamă hireşi. . .... ... 
ară când se culcă cu muiare afară de casa 

lui, âcela copil ce va face se chiamă copil. :.: 
| . lară când va naşte copi şi niminca nu ştie 

care tată au făcut, nic! cela ce Pai sămănat, 
acela se chiamă întunecat, |. De 

Pentru nunta fără de lege şi canonul ei, și pen- 
| frucaia ce ţin posadnice. .. 

„. Glava 20$. [Leu și Constantin împărați]. 
Nunta, cea, fără de lâge ce se va face, aceia de 
tot să o desparti şi forte să'l canoneşti. -.. 

[Marele Vasilie). lară canonul a, ace! nunte 
fără de lâge, deca se vor despărţi, iaste ca și 
celor de amestecare de sânge, adecă any 15 
să nu se priceştuiască. a 

[4 acelora împărați]., Şi iară. porunsim po- 
sadnice să nu ţie nimenca în casa lut, nici în- 
tvalt loc, căci că nu se desparte păcat ca a- 
cela de curvie, ci e ca şi curvia. Însă de nu 
va fi având inuiare şi va vrea să se blagoslo- 
vâscă cu dinsa de bine, iară de nu va fi vr&d- 
nică de dânsul, atunci acela să ia altă femee 
cu blagoslovenie, iară pre cea-laltă să o go- 
nâscă de în casa lu! a 

[Nichifor Tărigrădinul]. Cine ţine posad- 
nică şi nu va nici să se blagoslovâscă-cu 
dânsa, nici să o lase, pre acela să nul prii- 
meşii în bescrică. nicl prinâsele lui, până ce   
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se va despărţi de tot de dânsa, şi dâcă 'se va 
despărţi, priimâşte'| neapărat, aşijdereă şi da- 
rurile lui, iară aşa: săl canoneşti: pentru. pă- . 
catul lu, o N - 

Pentru cela ce se. ra cununa cu trei mueri şi . 
una. de întrânsele să se afle Jără de lege, 
Grepult-ca săia ala... i: : 

_ Glavra 209, [Întrebarea cătră Prea sfântul 
Patriarh Chir Ioasaf și cătră sfântul săbor 
leat 621. 1560)..De va lua, neştine doă muert 
pre lege, şi va lua şi a treia fără de lege şi să 
se cunune cu trustrele, şi căci fu a treia fără 
pe lâge o despărți besârica, 6re-.pote unul ca, 
acela să se cunune cu altă muiare, decă vreme. 
ce ati fost aceia fără de lege? . 

o Răspuns, _ 
-. Iară.prea, sfântul - Patriarh cu.săborul răs-. 
pune, neapărat să fie, după porunca Dumne-- 
zeeşti! pravill care zice. bărbatul și muiarea, 
cununia. carea-va fi fără de lege. şi. se va cu- 
nuna, ca și cum nu s'ar fi cununat aşa se s0-- 
cotește,. că câle. fără de l&ge nu se, socotese 
nicl se înadeverăză, pentru că muiarea de va. 
lua bărbat şi se va afla fără de l6ge, sa hăr- - 
batul carele va lua muiare şi-se va afla fără. 
de l&ge, pot de vor vrea fiieşi carele de într'a- | 
mândoi să se desparţă, şi după despărţală să. 
se îns6re sa să semărite. . . -.-. | 

- Pentru ceia. ce se prind frați, ca să 
mm se fucă, , i ă 

„ Glava 210, [Mătei?. Văzând Dumnezeeştit 
părinți cum mulți se făcea frați.pre sfânta, e-- 
vangelie, și de multe ori şi cu. molitvele preo- 
țeşti, pentru-care lucru se făcea frați deplin 
prin siânta,besdrică, iară âpol mâl pre urmă. 
se lepăda de . acea frăţie carea. făcuse. pre 
sfânta. evangelie, şi se însura de se împreuna 
întru nuntă, pentraceia veni mâre netocmire 
bescricil, deci văzând acesta Dumnezeeştii 
părinții. cum iaste lucru” necinstit şi cum nu - 
se cade, ati tăiat acâsta şi o aă oprit. Dâcia 
tocmiră şi porunciră, ca mal mult altă dată.. 
să nu mal facă acea, prindere de frăţie, iară 
de va ajunge neştine să o facă. atunci să fie: 
neadevărată și ca şi când nu s'ar fi făcut nici 
odată, aşa să se'socolâscă, însă ia neapărat 
fratele cel de cruce pe sora fratelur săi cel de: 
cruce muiare,. ci însă aceia, câţi se prind frați 
până în zioa de astăzi fârte să se canonâscă, - . 
iară pre preotul carele le va citi molitvele Şi 
prinde, pre acela poruncese să se pedepsâscă. 
cu lipsa de preoția lu. n: e. | 

Pentru sânge amestecat ce fel iaste, și ce fel: 
de pedepsă li se va da celora ce cor face şi... 
când se vor pedepsi. ceia ce vor fi vinovaţi. * 

” Glava, 211, (Zac. 1].. Sângele amestecat. --" 
iaste un păcat şi. 0 greșală mal rea şi mari -|
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cumplită. decât precurria, şi se chiamă sânge 

amestecat când se va împreuna neştine, cu 

o muiare ca aceia cu carea nu se vor putea. 

împreuna cu nuntă, după Pravila besâricii, 

[Zae. 2]. Amestecarea de sânge se face în 

doă chipuri : chipul de întâiii iaste cu nuntă, | 

când se va cununa neștine cu vre 0 muiare, 

carea nu! o ai dat pravila. lară a doa iaste 

fără de nuntă ce se zice se “împreună cu 

dânsa, încă mal "nainte de cununie. . : 

(Zac. 3). Certarea sângelui mestecat ce se 

face fără nuntă, iaste ca şi precurvia, măcar 

că şi zic alți dascali, cum cela, ce face sânge 

amestecat să. se 'pedepsâscă cu mârte, alţii 

zic iarăşi să se certe după voia judecătoriului 

iară cei mal mulți şi cel mal mari şi mai cre- 

dincioşi dascali zic : de se va face sânge a 

mestecat, între obrazele ce vor sui şi vor 

pogori până întru a doa spiţă : atunci 'cer- 

iarea lor îaste mârtea, iară de se va face 

sânge amestecat întru obrazele ce sunt mâl 

sus de a doa spiţă, sai cu obraze ce stai de 

„o parte: atunci certarea, le iaste, după voia 

judecătoriului, cum sar zice, că mestecăto- 

viul de sânge s'aii împreunat trupâşte cu mu- 

mă-sa, sati cu muma mâlni-sa, carele sunt o- 

braze de se sue în sus spre spița din .sus şi 

a doa,: saii cu fata sa, saă cu fata, fâtci sale, 

„carele sunt şi acestea .obraze carele pogoră 

în. jos spre spita de întăi şi a doa.: atunci 

se va omori. lară de se va împreuna .tru- 

„peşte cu fata. mătuşe-sa, carele iaste obraz 

de stă de.o parte ce se zice alăturea, atunci 

se va certa după voia judecătoriului. . 

(Zac. 4] Când nu va fi singur sângele a- 

mestecat, ci va fi împreunat şi cu prâcurvie. 

sai cu 'silă, atunci răspunsul aceluia numai 

să'l om6ră, cum sar zice, Orl cine se-va îm- 

preuna, trupeşte cu fata, sa cea măritată, sau 

şi nemăritată. şi acela ce o prinde cu desila 

ce să zice de'l face silă şi se împreună cu 

dânsa : acela nare nici o nădejde de a mai 

fiviă. - , , a 

Zac. 5). Muiarea ce se va împreuna tru- 

pește cu. Yre O rudă a «1, de va îi de câle o- 

braze ce se sue, sai de câlea ce se pogoră 

până a doa spiţă : aceia se va omori, iară de 

va. fi de obrazele ce sînt de laturl atunci se 

va certa după voia judecătoriulul. - 

Zac.. 6). Mai cu milă se va cerla muiarea 

„de cât bărbatul, la păcatul sângelui ameste- 

cat, de vreme ce iaste mai prâstă şi mal 

lesne spre cădtre de cât bărbatul. . . 

(Zac. 7]. Cela ce va face mestecare de 

sânge .cu Yre 0 rudă a mueril: sale, acela se 

-a certa cu judecata, şi decia nu: va mal pu 

tea să se culce cu muiarea lui. 
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împreuna cu vre o rudă a Iul cel va fi de- 

în sfântul botez.“ :. .: . : , 

(Zac. 9]. Deslegă-senunta ce seva face între 

ruda cea, de sfântul botez, şi vor lua 6re ce 

puţină certare, de vreme ce va crede judecă-- 

toriul cum nu s'aii ştiut. a . 

(Zac. 10). Cela ce se va însura și va lua. 

muiare văduvă şi .va avea o fată cu bărba- 

tul dintâr, de se va cumva împreuna trup€- 

şte: cu fata muerei sale, acela face sânge a-- 

mestecat :. şi se va. certa cu morte. 

(Zac. 11]. Feciorul de se va: împreuna cu: 

curva tătâne-săă sai. cu maştehăsa: acela: 

face sânge amestecat şi se va certa cu morte,   măcar că zic unil că se va certa după cum 

va fi voia judecătoriului. - . Ea 

(Zac. 12]. Tată ce se va împreuna, trupâşte: 

cu muiarea feciorului .săă, acela se va .pe-- 

depsi cu o pedepsă mare, însă numa! nu i: 

se va face morte. -::" - Rae ÎN 

[Zac. 13). Fratele. de se va împreuna 'cu: 

soră-sa,. fără nicl o nădejde se va omori. 

(Zac. 14). Cela, ce se va împreuna trupâşte - 

cu fata frăţine-săăi. sai a surori-sa, sai cu: 

mătuşe-sa, saiă cu -muiarea, frăţine-săii, sati 

cu sora mucri'şi : acela tot sânge amestecat' 

face şi se va certa după cum va fi voia, jude- 

cătoriului. 
. 

(Zac. 15]. Când se. vor împreuna trupeşte- 

cu vre o muiare tatăl cu feciorul : atunci se. 

face mestecare de sânge, şi se vor certa a- “ 

mândoi cu mârte. .. e 

[Zae. 16]. Din afară de acâste pedepse ce- 

se pedepseşte . mestecătoriul de sânge, încă'l. 

afurisâşte şi bes6rica. aa 

“ Pentru mestecărea de sânge carea se face 

NS cu nunta. e 

_Glava 212. [ Zac. 1]. Omul carele face me:- 

stecarea de sânge cu nuntă, acela nu se va. 

pedepsi cu- mârte : ci numai după cumva fi . 

voia, judecătoriulul, ce se zice de va fi boia-: 

ren; numal ce'l vor goni şi! vor scâte de tot 

de în locul lui, şi de în 10tă eparhia ce va fi: 

supt mâna acelul “judecătorii: lară de va fi: 

om de jos: întâ săl bată, dâcia să'l isgont- 

scă şi pre acela, şi acesta trebue să fie când: 

nu vor şti că'şi sânt rudă şi se vor împreuna 

cu nuntă. lară de se va afla cutn 's'ati ştiut 

că sunt rudă. ai făcut nuntă, atunci să se 

certe mai mult si mal cumplit de cum ar fi fă- 

cut acestă greşală fără nuntă ce se zice cur-: 

vie, d&ca' vr&me ce bai băgat în scmă.. taina. . 

| nuntel carea se face pentru bestrică. 

| (Zac. 2]. Avuţia amândoror obrazelor cari 

vor face mestecare de sânge : aceia să fie- 

totă Domnescă.:lară de vor fi având coconi 

(Zac. 8]. Sânge amestecat se chiamă nu |cu altă muiare, sai muiarea cu alt bărbat 

numal când se va împreuna cu vre o rudă a 

lu1, carea pogoră de în sângele lui, bai de 

în sângele muerii lui, ci încă și când se va 

  

dintâl încă inal nainte de ce se vor ti îm-, 

preunat : atunci avârea lor se va da acelor: 

coconi, iară fu va fi pre sema Domniel.
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“[Zac. 3]. Când se va face mestecare de 
sânge fără de nuntă. atunci; mestecătariul 
cel de sânge, nu'șI va piarde averea, ci.nu- 
mal ce să va pedepsi. : - ...: ii 

- [Zac. 4). Mestecătoriul de sânge nu va pu- 
tea la mostea lu! să'şi:dez. averea lui ori 
cul' va vrea, măcar .şi cu zapis, căci că-nu 
va fi lucrul stătătoriă, că de se'va arăta după 
morte cum să fie fost mestecătoriă de sânge: 
atunci se vor strica acâle tocmâle t6te, şi a- 

„Vuţia. lui tâtă se.va lua pre sâma Domniel. 
[ Zac. 5]. Darurile ce se vor dărui unul pre 

altul la nunta mestecătorilor de sânge, acţ. 
lea nu vot fi întru niinica : 'ci se vor lua şi 
acâlea Domnești. - E Ia 

[Zac. 6). Iară fecioril ce se vor naşte de în 
mestecători! cel de sânge, aceia nu vor putea 
moşteni avârea părinţilor săi, nici vor putea 
nici întrun chip să se facă să fie cuni ar fi de 
în părinți cununaţi, şi acesta'va fi când se 
vor fi născut feciori! la vremea, ceia ce va fi 
mestecarea, de sânge de: faţă de :vor vedea 

- toți, şi se vor sti şi mestecătorii cel de sânge, 

7 

Şi vor cundtşe'şi singuri -greşala.: lară de se 
vor fi născut coconii la vremea încă până a 
nu se cunoşte mestecătorii de sânge, cum 
fac acâstă greşală : atunci feciorii aceia sunt 
cum ar fi de în părinţi cununaţi şi :vor pu- 
tea 'moşteni tot ce vor fi având părinţii, 

[Zac. 7]. Nuntele ce se vor face de întru 
Sânge.amestecat, ce se zice de în cuscril, sai 
de în seminţii carele se pogâră de întrun 
sânge, saii de în cumetrii, carele sânt de în 
sfântul botez : acâstea nuntă se vor despărţi, 
cum am şi mai zis, şi nu vor putea acelea 

» obraze dup'aceia să se mal căsătorâscă, nici 
cu alte obraze striine. - . - 

„[Zac. 8). Tineri! şi ceia ce vor.fi încă mici 
de vărstă, de se va prileji să se însâre şi să 
"ŞI ia vre o rudă, aceia .să nu se certe cu 
morte ci după voia judecătoriului şi cu multă 
milă, însă acesta va fi când se vor face mari 

- să se desparță, şi să nu mai facă acest lu- 
ceru mestecare de sănge, pentru că de vor sta 
tot într'acâstă înşelăciune : atunci se vor certa 
deplin ca şi ceia-lalți după voia judecătoriu- 
lu) şi fără nici o milă. ea 

(Zac. 9]. Iară de vor apuca, să nu se facă 
- nunta carea va, să fie:cu sănge amestecat: a- 
tunci nu se vor certa, cum S'ar zice, de vor 

" fi'numai logodiţi sai întralt chip legaţi cu 
cuvântul, și făcuţi tocmâlă: aceia să nu se 

„cârte. E 

(Zac. 10]. Nu va putea fie ce felii de mes- 
tecătoriă de sânge, să” şovăiască înaintea ju- 
decătoriului să zică cum n'aă ştiut mesteca- 
rea de sănge, fără numat de-'va fi țăran de 
cel nepricepuli şiproșii. - - - - 

(Zac. 11]. Celui mestecătoriii de sânge ca- 
rele nu cunâşte nici ştie Pravila, aceluia, nu 
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dă să aibă certare. mare. Insă nu celuia ce 
nu va, cunâște nici un fel de pravile :.ci nu- 
mal celuia ce nu va .pricepe.. -.. Ma 
[Zac '12]. Pravila ceia ce nu o cunose toți, 

cum S'ar zice, un om la mârtea lui deva 
lăsa învăţătură cu scrisâre, ca să mergă fata 
lu! să lăcuiască în casa cutărul 'om, pentru . 
care lucru acela să o hrănâscă, şi să" ţie 
tote bucatele, până va veni vr&me de va fi de 
vărstă de măritat. Drept aceia iaste pravilă 
cum să nu p6tă nic! acela nici feciorul luy să 
o ia să'! fie muiare pre aceia ce o aă hrănit! 
Și O ai crescut, acum aceșlia de nu vor fi 
ştiut acestă pravilă, şi vor fi făcut acâstă gre- .. 
şală, aicea va 'putea şovăi vinovatul să nu 
se certe, iară de va fi lucrul într'alt chip...să 
ştie 'şi să cunâscă toți, atunci nu va putea şo- . 
văi vinovatul să zică cum n'aăă ştiut. 

[Zac. 13), Neştiinţa mestecătoriului de sân- 
ge sprijenâşte pre vinovat de ped&psa cea 
mare, iară'aşa de nu tâte. și mai vârtos 
sprijăneşte obrazul cela 'ce iaste credincios 
spre judecătorii, cum să nu fie ştiut, iară se 
va.certa cela-lalt obraz carele se socotâşte 
cumsă fie ştiut, iară de vor fi ştiut amăn- 
doă obrazele smintâla-lor, şi er tot sai îm- 
preunat : atunci amăndoă obrazele: se -vor 
certa, după voia. judecătoriuilul.-. | i 

[Zac. 13]. Rudenia carea se face după da- 
rul Sfântului Botez, de-vreme ce iaste o rudă, 
carea nu se pote cunâşte de tote orile, drept 
aceea deca se face mestecare de sânge întru 
aceste feliuri de obraze, âtunci judecătoriul 
crede cum n'aii știut, şi nu se va certa nici 
cum, măcar de şi zic o sumă de dascali cum: 
se cade să se certe: depururea, câtuşi ar fi 
de micşâră certarea, ce se zice cu ban! sai 
şi cu altele.- Ia 

" [Zac. 14]. Cela ce va face nuntă cu smin- 
telă de sânge amestecat cu. neștiinţa, acela 
în vreme 'ce'şi va cunâşte smintâla, de se va 
despărţi numal decât, atunci nu se va certa 
nici de cum. _ “ | 
"[Zae, 15). lară de se va fi făcut. mesteca- 

rea de sănge fără de nuntă : atunci nu vor 
putea. să șovăiască să zică cum n'aă ştiut : 
ce se-vor tot certa. *. - 
_[Zae - 16]. Muiarea pâte şovăi să zică că 
n'aă ştiut smintela nuntei sale, şi nu se va 
certa nici cum, Însă când va fi smintela ex 
sinintelă de pravilă, iară când va fi smintela . 
ci" depe' spre - fire : atunci se.va certa. şi -ea. 

[ Zac. 17). Cela, ce va ști smintela rudeniel 
şi nu va 'băga în semă, ci'tot va face el 
nuntă cu mestecare de sânge, acela de se 
va căi dup'aceea şi de se va: împărți de a- 
cea nuntă, atunci nu'l va folosi nemica acea 
căință : ci se va certa după cum, va fi voia .. 

“|judecătoriului.! * -.: ! : 
- [Zac.' 78]. Cela ce va lua asupra luy jură-   mînt, cuin n'aă ştiut că iaste nunta cu smin- - 

  

 



    

îi ÎN „ PRAVILA MATEIU BASARAR. o 221 

telă î-pre acela să. cr6dem. Dar cândui'l 

vre un semn să arate adevărat cum n'au 
ştiul. Insă nu avem alt mal bun. semn, de 
când vom vedea nunta de faţă cu mare poh- 
vală în sfânta, beserică, pentru - că atunci a- 
rată cum n'aiă știut, şi credem atunci şi Ju- 
rământul lui şi nu se -va certa. .Iar de'şi va 

- fi făcut nunta pră ascuns în casa luf: atunci 
iaste semn cum aii ştiut de smintela lui, și |. 
atunci nici jurământul nu'.vom crede, ci se 
va certa. după voia judecătoriului cu morte 

_ după greşala lui, și după cum va fi şi mes- 
tecarea cea de sânge. după cum işi mal sus 

"am dat cuvănt de învăţătură 

Urgie tocmită asupra celora. ce despart văr 
batul de muiare și muiarea “de bărbat, fără 
curânt de vină, şi pentru .repoudie, cai tea 

„cea de despărțilă ce închipuiaşte. . - - -. 

Glava 213. [Caută de. vez 1). Împreunările 
cu porunca lu! Dumnezeă să fac, și porun- 
cim să nu se desparță fără -de vină, sa 
pentru. să ia. daruri, sau pentru altă dobândă 

” sau mită, ară -cela ce se va face vinuitoriii |. 
„să desparță nunta cea ce e pre lege, fără cu- 
vânt de vină şi fără deală: acela. se chiamă 
Antichrist. : 
nostru poruncâşte noă să lăsăm pre tatăl 
nostru, si pre muma n6stră, şi să ne împreu- 
năm cu muerile nstre, ca, să fim cu dânsele 
un trup, şi ai pus lâge singur Domnul ca 
omul să nu fie puternic: a despărți pre băr- 
batul şi pre muiarea, fără de vină. Iară carele 
va despărţi fără de vină - numai pentru ca 
să. ia mită sai daruri : acela om nu iaste 
numa! Satana, ci şi Antihrist şi călcătorii 
de lege, cum ar călca punerea de ltge a lui 
Dumnezeă, şi iaste vrăjmaş şi protivitoriă 
poruncilor lui, carele.va'să cază fără de vrt- 
me de în câstă. viaţă şi va să se facă moş- 
inn, muncil de veci. p 

Pentru că bărbatul trimete carte de lăsat mu- 
crii, și z6strele ci dobăndește, pentr a câste 
iul de înai jos. 

Repundium latineşte, iară arectște se chia- 
mă Diazighion ; iară rumâneşte se chiamă 
cartea cea de despărțală a bărbatului şi a 

" mujarii. 

Pentru despărțelele nuntelor, şi zinele materii, 
de carele o desparte dărbatul, șii dobân- 
dăște zestrele ei. 

Glava 214. [1 Matei]. De va şti mujarea 
că .niscare Omen! ai vrăjbă pre împăratul, 
ai pre Domnul, şi nu va spune bărbatului ei. 

[2]. De se va vădi că aii curvit şi se va 
da de faţă cum poruncesc Dumnezeeştile pra- 
vile, atunci trebue să dea de faţă vădâla a- 
ceea. cu mărturii forte credincidse. . - 

  pentru că Hs. şi Dumnezeul |. 

  

“La şi Constantin împărați), Şi la acea 
„Yom putea crede : adevărat ? când va .avea vădire adecă prepunere de curvie, va. legea. . 

împărătâscă să fie cinci mărturii, și să se 
jure cum aă văzut cu „ochii lor curvia carea . 
s ai făcut :*deacia atunci să se crâză, : : 

13). De va învrăjmăşi viaţa, bărbatului el 
ori în ce..chip ce va vrea să afle, sai: de va 
hi ştiut.. pre alţii “cari! vor: fi învrăjmășind 
viața lui şi nu va spune bărbatului săă.: 

(4). De se va spăla la baiă'cu bărbăţi stri- - 
ini fără de voia bărbatului el, saiîntr'alt loc, . 
sati va şedea-la băuturi cu dinşit adecă pre 
la mâse de veselie. 

(5!. De va, mănea afară de casă fără de 
voia bărbatului el, la- casă striină unde nul 
'vor fi rudeniile et. 

[6]. De va fi având băizbatul el vre o “ănu- 
ială pre vecinu'şi Şi va zice să nu mergă în în 
casa aceluia : iară ea va mârge. | 

[7). De va merge la :vederea jocurilor să 
privescă fără de voia bărbatulur er. Așijderea 
iarăşi de va merge la încurarea, cailor să se 
uite unde alcrgă. 

Pentru cându și za pir de. zistrele. muiar ea 
carea va fi făcut pi eacureie, și când nau le 
za piarde. Ă 

Glava 215, (Zac. 1. Nu 9 va piazde n nu 
mâl zestrele muiarea ceea ce va fi făcut pre-. 
curvie : ci încă'şi va piarde şi darurile căte 
"-au fost dăruit bărbatul, şi acelea tâte le v va 
lua înapol. 

[Zac. 2]. Muiarea carea va face precurvie,. 
şi de va vrea să şovăiască să zică cum băr- . 
batul 'er. mau făcut deplin carea ai trebuit 
să facă cum face bărbatul cu femeia, lu, sati 
de va zice c'ai fost năsilnic de o aă fost pă- 
tând fără de cale, sai va zice cum au făcut 
de sărăcie, -saii că nu o hrăneşte,- atunci nu 
va folosi nici una de acâstea : ci'şI va piarde 
îs tote, şi le va lua bărbatul dâcă o va. 
ăsa 
(Zac, 3]. Gănă se va afla să nu fie cunu=.. 

nai muiarea cu bărbatul, ci vor lăcui aşa ' 
fără de lege şi vor putea să se desparţă fie- 
când, și de o va prinde bărbatul făcând prâ-. 
curvie, iară ea va vrea să şovăiască să zică, 
cum ati curvit, iară n'aii făcut prâcurvie, fiind 
fără de ltge, şi necununaţi cu bărbatul, iară 
aşa, cu acâstea cu tâte judecătoriul va. judeca 
să'și piarză muiarea, tote zâstrele ce va fi. 
având. 

(Zac. 4]: Nu va putea bărbatul: după ce va 
fi împărțit de muiare, căci aii fost necununaţi 
să o arate cum. ati fost făcând precurvie la. 
vremea cănd ai fost lăcuină împreună.pen- 
tru să! ia zestrele : ci dâcă ai fost voia săi 
ia zeslrele, ai fost să „arate la judecătoriti 
cum M-a fost făcănd muiarea curvie mal 
*nainte de ce s'aii despărțit până a nu isprăvi . 
judecătoriul împărțirea lor. E
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- [Zac 5). Muiarea ce'şI va piarde. zestrele 
-aceea nu va putea să'și. câră dela bărbat 

* "măcar ceva să! dea de hrană, căci. au facut 
precurvie, i st eu a 

"| Zac. 6).. Feciorul ceia, ce. va. face prâcur- 
vie, dâca'șI va piarde zâstrele, acela . iaste 

"-datoriii să'și hrănscă pe mumă-sa, însă de 
-se va părăsi de curvie şi va: şedea cu cinste,, 
„ară de nu va petrece cu cinste, atunci "nici 

" „feciorul nu iaste dator să o hrănâscă, 
„. (Zac. .7]. Căna, va face bărbatul prâcurvie, 
atunci el va despărți muiarea şişI va lua 
tote zâstrele câte vor fi ale: el,. aşijderea și 

cel va fi dăruit bărbatul şi tte ce'i va fi fă- 
cut haine şi alte scule, .. E IE 
„[Zac. 6). Incă de nu va. fi făcut bărbatul 

nici prâcurvie ,. ci:va. fi :numar .curvit cu 0 
"„muiare slobodă, aşa cum ar fi curvă : atunci 
muiarea va dobândi tot ce'i va: fi dăruit băr- 
batul şi tote hainele. ce'i va fi făcut şi ale er 
tot ce vafi având. ,.. .., i... . 

[Zac. 3).. Incă şi cându'şt va; ride bărbatul 
de muiare'și, de va trage, şi va săruta înain- 
tea, el fieși ce mueri slujnice, sau alte mueri 
„proste : atunci încă va dobândi muiarea tot 
“cum scrie şi mai suș, şi încă de va vrea pote. 
să 'se şi desparță de dânsul. ! “ 
„[Zae,.10]. Cândzva'pârâ bărbatul pre mu- 
dare la judecătorii că face prâcurvie'cu soco- 
“tință ca aceia ca săr ia zâstrele, și alt tot 
„ce va avea, atunci pote şi ea să'l părască pre 
dânsul cum face precurvie, și atunci nu'ȘI va 
piarde' zestrele, iară așa măcar de ar putea 
să şi arăte muiarea lucrul bărbatului, dar ce 
“folos ? căci că se vor certa amândol într'un 
-chip de prâcurvari, .. .... | 

[Zae, 11]. Muiarea văduvă cum -se va. îm- 
preuna cu vre un bărbat trupâște, aceea piar- 
«de'șI-va zestrele tâte şi le vor lua Ispravnicii 
„carii ai lasat bărbatul să fie socotitori ca- 
sei'$I, şi acesta va; fi mai "nainte de ce se va 

„împlea anul de cându'l va fi murit bărbatul. 
„ară după ce! va trâce anul, atunci de ar face 

-.» si precurvie nu'şI va piarde zâstrele : ci'şi va 
piarde numal darurile şi hainele tâte cătu'l 
va fi făcut bărbatul, şi :aceste unţlte: şi bu- 
„cate ce vor fi, nu se vor da ispravnicilor băr- 
-batulul, ci se vor lua. t6te și se vor da pre 
s&ma Domniei.. . , A 

[Zae. 12). Bărbatul carele va fi rămas de 
„muiare'Şi, şi de. va 'curvi cu fie ce muiare, 
acela piarde'și-va tote Qarurile ce va fiavul de 
la femee'și carele "I-ai fost dat până au fost 

“Vie, încă şi cel va fi lăsat şi după morte. 
-.* (Zac, 13). Ispravnicil muerel cel mârle, 
câna vor vrea să câră şi să ia zestrele e! în- 

" „apot de la bărbat, atunci acel bărbat de -ar 
putea, să arate cum. muiarea lul când ai fost 
vie aii fost făcând prâcurvie, atuncl acela ar 
ţine t6te zestrele ci. -. AR i 

[ Zac. 14). Când se va scula o muiare vă- 
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duvă şi'şI va câre zestrele de la ispravnicit 
bărbatului ei celur mort. iară ispravnicii vor 
arăta, cum face precurvie pentru să”! ție zâs- 
trele, atunci aicea trehue să cerceteze jude- 
cătoriul de .se. va afla să se fie jeluit bărba- 
tul-de acest iucru, câna -va fi fost muiarea 
încă. vie, atunci .le va, priimi mărturiile 
cum .să fie fost aşa. iară de nu va fi jeluit 
bărbatul nici odată de muiarea, sa necum în- 
tralt chip, ci nic! scârbă n'a avut împreună: 
atunci ori câte mărturii” vor zice că a fost 
muiarea rea, nici unul să .nu .crâză judecă- 
toriul,. nici să o judece muiare rea, nici să'şi 
piarză zâstrele.. - .: a 

[Zac. 15). De vr&me ce va fi ştiind bărha- 
tul că curvâşte muiarea: cu alţii, și! va fi 
şi zis. și s'au și jeluit de multe ori, iară așa 
cu acâstea'cu tâte aă tăcut n'aui avut ce mat 
face, nici ai vrut să' o pârască la judecă- 
toriă, ci-o aă ţinut în casă ca pe' o femec'i 
și s'aă culcat cu dânsa : atunci nu mar pâte 
nici în viaţă necum după mârte să o pârască 
la judecătorii cuin 'aă făcut prâcurvie, nici 
pote să'1 oprâscă zâstrele nic! alt nemica. 

+ [Zac. 16].: Când va erta bărbatul precurvia 
| mueri'şI ce va fi făcut. cu tocmâlă ca, aceea 
zicând de o va mal oblici că face acest lucru 
să o spue judecătoriulul : şi atunci să'șt piar- 
ză -zestrele. -.! a i 

[Zac 17]. De vrâme ce va -şti. bărbatul a- 
devărat, cum face muiarea : lul “prâcurvie ; 
şi e] rabdă și o ţine “în casă şi tace, atunci 
semneză lucrul cum o iartă ai de voe au de 
nevoe, acela mal vârtos să se chiame coduși 
și votru mueriYsale, fără numai când nu va, şti 
adevărat lucrul, ci'şi va prepune numai așa. 

(Zac. 18). De va făgădui bărbatul cu ju- 
rământ mueril lui cum de o va prinde fă- 
când precurvie, nu o va duce la, judecătoriă, 
ci numal ce! va lua zâstrele şi o va lăsa, 
iară muiarea de va face acel lucru : atunci 
acestă tocmâlă să stea adevărată, adecă să 
nul ia zestrele, ci o va da pre mâna jude- 
cătoriului de o'va certa ca pe 0 precurvă, 
iară zâstrea. să nu" ia. ! pi 

[Zac. 19]. Când nu va şti bărbatul că”! face 
muiarea prâcurvie, drept aceea nu face nici 
o iscusenie asupra el: atunci nu se chiamă 
că o iartă pentru preacurvie ce face, 

(Zac. 20). De vr&me ce bărbatul va erta - 
precurvia mucrii luf, de vre o nevoe sati de 
vre o silă : atunci nu se chiamă cum să 
fie ertată. NR a 

(Zac. 21. Când xa pârâ bărbatul pre mu- 
jareşi la judecătorii cum iaste prâeurvă, ! 
zicând cum el singur "I-ai fost votru, atunci 
îl va lua zestrele, iară de nu va spune cum 
aii votrit'o el, iară muiarea va arăta. cun 
aă fost el votru: atunci nu! va putea lua 
zestrele. Iară de nu va căuta judecătoriul de - 
zestre, ci numal să cârte pre cel vinovat: 
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-atunce't va. certa pre amândoi ca pe. nişte 
vinovaţi. . 

[Zac. 22). De va fi viă tatăl. mueril ceea 
ce va face pr&curvie, c carele "I-ai dat zâs- 
trele, şi carele va să moştenscă z6strele 
el după mortea muerni, atunci - bărbatul nu 
va putea lua 'zâstrele și să păgubescă pre 
iatăl. mueril. 

[Zac; 23). Când se va ana: pestine un striin, 
să înzestreze pe vre o muiare 'pentru sufle- 
tul lui şi să o mărite cu tocmâlă ca acesta 
“cum de va muri mularea, atunci să vie zâs- 
trele iară la mâna lui, atunci de va, face ea 
precurvie, bărbatul el nu va. putea lua z&strele, 

[Zac. 24). 'Tâte aceste chipuri ce scriă 
pentru paguba zestrelor, se socotâște să fie 
-cum am zis, adecă când nu va: avea' mu- 
-iarea coconi, iară deca va avea muiarea co- 
-coni, atunci 'ale coconilor vor fi zestrele ei, 
iară nu a altuia nemănul : ce se zice de vor 
fi coconii cu acel bărbat ce aă luat zestrele, 
sau deva avea şi ali cocon: cu alt bărbat 
mal de întăl. tot aceia vor lua ce va, fi. 

“(Zac, 25]. Cela ce se va cununa cu o mu- 
iiare rea depurure rușinată şi curvă, dup'aceia 
„de va face aceia muiare şi precurvie : atunci   
mu va putea bărbatul săr ia zâstrele. 

„Zac. 26). Nu'şi va piarda muiarea zâstrele 
=: de vreme ce nu vor arăta de faţă curvia, 
-eY deplin să vază toți. Judecătoriul are puttre 
“să socotâscă forte bine, de. vor fi: mărturiile 
întregi, şi adevărate, și forte bune şi credin- 
„close. - 

(Zac. 27]. Bărbatul ce “ŞI va “pârâ. muiarea, 
"la judecătoriii cum aii-făcut prâcurvia,; ca să”! 
ia zâstrele, atunci trebue să vădescă forte de 
“față prâcurvia el, ce se zice atâta 'să o arate 
adevărat cum iaste' întru “toți credinţă ca a- 
-ceia, cum lumina sorelui face. zioa. : iară de 
-nu o va arăta aşa de adevărat, atuncl.nu va 
«lua nemica de într'acâle zestre, măcar muia- 
:rea de se va şi certa ce-va, pentru -nişte pre- 
-pusuri 6re carele ce va judecătoriul să vază 
„de la dânsa, cu acestea cu tâte de vreme ce 
-nu se va arăta un lucru ales pentru. aceia 
:prâcurvie atunci bărbatul nu va lua nemica, 
-de în zâstrele muieri'și. - 

Vinile bărbatului de carele "1 lasă snuiavrea tă, 
șişi ia zestrea ei și. darur ile. car ele i le-ai 
dat pentru nuntă. - 

Glasa 216. [4 hi Ar menopulo. ID. De'va 
:grăi el sai va şti pre alţii că grăesc de răi a- |! 
supra împăratuluy sai a domnului, și nu va 
„spune împăratului sai domnului, sati el sin- 
“.gur sai să poruncâscă cu alt cine-va, 

[2]. Dei va învrăjmăşi viaţa el ori în ce 
chip va vrea, să afle... 

[5]. Dei va învrăjmăși întrega înţeleptie a 
-eI, adecă curăţia și va pune pre alţii să o 
:Spurce saii o va da întracâsta. 

[4]. De' ŞI va prepune muiarea înaintea jude 
'cății, saă într'alt loc că e curvă, şi nu va putea 
cu mărturii credincidse să dea de față curvia 
el : atunci are voe muiarea să']'lase de va 
vrea, ca pe un prepuitoriă al el. 

(5]. De va 'avea, altă 'muiare în casa lu şi 
va dormi cu dânsa, 'saii în sat, sa: întralt 
loc, şi! va zice muiarea lul, sai părinţi el, saiă 
alt cine-va odată şi de doă ori să se “depăr- 
teze, iară el. nu..va vrea :să facă părăsire de 
tot de cătră acea curvă : atunci, lasă. muia- 
reă, ul. . ta 
“Pentru aceste .vint de sus! nu se lipsâște 

bărbatul. numay: â€ darurile csle' dinaintea 
nuntel şi le ia muiarca lui, aşijderea şi de ze- 
strele el : ci încă şi de în averea lu! cât va fi, 
sau întreial a treia parte de darul cel de în- 
naintea nuntei, atâtea. să dea, şi totă dăruirea, 
de înaintea. nuntel, şi se pedepseşte. bărbatul 
cu pedepsa. ce vrea să. -pață muiarea. Ci nici - 
muiarea fără de judecaiă nu pote să'și lase 
bărbatul, nict.bărbatul: pre muiare. Drept a- 
ceia carele vă lua. muiarea cu .bărbat până 
nu se va despărţi 'cu judecată, acela prâcur- 
varii se chiamă. măcar. de ai şi fost muiarea 
în greşală de despărțelă, sai şi bărbatul do i 
se va hi căzut să se desparță. Ci însă fără de 
judecată şi fără carte 'de despărțclă nu pote 
să se despartă. bărbatul şi muiarea.' “ 

(Sămnezej. De acesta numa! la călugărie- ! 
pâte să se facă, cum am zis să se desparță 
fără de judecată cum zic pravilele, că atunci 
se deslâgă nuntele ce să: zic se desparte şi 
fără de carte de lăsat, când va lua chipul și 
se va face călugăr, saă bărbatul sai muiarea. 

Despar:: te-se nuuta, când băr batul nu se află 
trupește cu muiarea lui... - *: 

Glava 217, [ăfatei]: Desparte-se nunta şi 
dâcă vor trâce îrel ani după ce'se face nunta, 
și nu pot să se amestece bărbatul cu muia- 
rea „după cum fac Gmenil, deci. de va căuta. 
muiarea să se desparţă de bărbatul el, şi'el va. 
mărturisi că adevărat nu pâte să se amestece: - 
cu dânsa, atunci se desparte muiarea de acel 
bărbat al e!, și bărbatul de acea muiare a, 
lui, şi'șI ține bărbatul bucatele lut fără de pa- 
gubă şi muiarea zestrele ei numai, iară daru- 
rile dinaintea nunte! rămân la bărbat, şi nu 
le ia, muiarea. 

Despări firea suntei când ur batul nt “află pre . 
- niuiarea lui Jută curată. | 

 Glara2 218./De în car tea Romaicu Ti itla 49), 
De se va însura neştine şi va lua muiare, pâ- . 
rându' că va fi fată, iară apol să nu o afle 
fată curată, atunci aciaşi să vădescă acesta cu 
arălare sai cu mărturie descoperire adeverilă 
de fată, şi nuntă ca aceia aii poroncit un Pa- 
trichie să se desparță, și muiarea să nu se ju-   dece ca o curvă,. ce se zice să nu se lipsască



de zâstrele er,peniru-că aă făcut păcatul.maj 
"nainte de ce ai luat bărbat; iară de se va a- 
mesteca cu dânsa, a doa 6ră, dâcia să nuo 
mai desparţă ci să o ţie.. ia - 

Desparte-se nunta când se fuce neştine călu- 
găr, iară muiarea lui să se mărite : iară 
el după. creme va să se facă Arhiereă. : E 

„.Glava 219, [A lui Armenopolu]. Slohozt- 
şte-se adecă desparte-se bărbatul de muiarea, 
lui, saă muiarea, de: bărbatul ei; când va să 
se facă călugăr sa călugăriță, şi fără de voia 
unul a altuia, și fără de nici o judecată: pen- 
tru că mal întru bună câle mmârge,. 
„ Pentru că zice pravila l&gra. că poroncim să 
fie volnic a se face călugăr şi a, se despărţi 
de nuntă, ori carele va vrea aă bărbatul ai 
„muiarea, "și să n'aibă pici o apărare, pentru 
că mal la bine merge, adecă întru petrecania, 
şi viața ce e tocma îngerilor, iară aşa adevă- 
rat întâi să ia chipul acela ce va să se facă 
călugăr, decia atunci să fie volnie celalalt să 
se mărite sai să se îns6re,. saii bărbatul saă 
muiarea, şi carele de într'amândol va rămâ- 
'nea întru cinul mirenilor, acela să aibă de la 
„cela, ce se va face călugăr 'ce va fi pe dreptate 
partea de moşie, carea vrea să o moştenâscă 
„după mortea, lui, ori bărbat de va hi ori mu- 
iare, pentru că şi acela ca un mort se soco- 
teşte, a a 

[dlatei]. Iară de se va tâmpla şi se va face 
neştine călugăr, iară: muiarea, se va mărita, 
şi după trâcerea atâta vreme unul ca acela 
se va arăta că va putea hi harnic de Arhierei, 
pte.să se facă, și-nu se oprâște pentru însu- 
rarea mueril lul, căci aă fost însurat. - 

Pentru maiavca deși ra. bate bărbatul 
„sas că se desparte, : a 

„Glava 220, |Leu și Constantin împărații. 
Muiarea de'şi va pune 'cu îndrăznire mâinile 
asupra bărbatului'şă, adecă să'l bată, saă del 
va scârbi şi ia să hie grea să omoră copilul 

“ în pântecele ci să piarză bărbatul nădejdea 
coconulul : atunci se desparte bărbătul de 
dânsa şi ia pre altă muiare. 

„Pentru Bărbatul. de va hi fur, se despurte * 
de dânsul maiarea lui. Ra 

Glava 221, [ară a acelora împărați). De 
vahi viaţa bărbatului să tălhărescă, adecă să 
fure şi să prade, şi să piarză, sai să sape 
morminte să ia haine, şi de se va vădi de a- 
cesta, atunci muiarea lul se desparte de băr- 
batu'ş), şi ia şi zestrele el tote şi darurile cele 
dinaintea nuntel.. N 
(Zri]. Socoteşte de judecata legit împărăteşti 

ce e mal sus, că nu zice pentru furtişagul be- 
- serecilor și a mormânturilor : ci de împreună 
iaste lucrul furtișagulul, cum am zice, de va. 
hi fur bărbatul sai muiarea, şi se va vădi cu 
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mărturii adevărate că aă. furat, Sau ale:be- Ri 
sericilor,: saă ale mnormânturilor, saă bucate 
ale Gmenilor :. atunci se desparte.. | 

Pentru omul rob sait miiarea +0lă 'că' se E 
E : „desparte: ED 

Glava '222, [Arnienopolul.. Deslegă-se a- 
decă desparte-se nunta. şi când se face rob 
bărbatul saă muiarea, şi peste trel ant nu seva - 
auzi nemica că .jaste. viă sati vie, unul saă 
altul . fie carele - dintr'amândol carele s'au 
TObit, IE 

Pentru muiarea carea za fi fost râdă şi 0 vor 
„= hi spureat, să nu o despartă bărbatul. * * 
Glava 223, [De în Prarila de obște]. Po- 

runcește tocmirea legei, întru cartea şase-zeci 
titla a opta, glava 12, că muiarea care se va . 
spurca de silnici, sait de prădătorii carl o vor 
robi şi apol va scăpa saă se va slohozi şi va..: 
veni la bărbatu'şi, aceia nu -se cade'să 0 do-= 
sădescă cine-va, nici el să o gonescă, pentru 
că fără de voia el i s'au făcut aceia ŞI în silă, 
drept aceia va acesta canon să i se iarte mu- 
ieril și să o ție bărbatulu'şi iară să nu o des 
parță, decă vreme ce i s'au făcut în silă fără 
voia el, şi l&gea bestricer poruncește, mua- 
rea, carea se va spurca cu dăsila de păgâni, a- 
ceia nare nic uncanon, ... .. 

Pentru Bărbatul ceşi va goni miiareu, și o 
vor spurca alții acela să nu o desparță. | 
Glava 224, (Zonara]. Bărbatul de'ŞI va goni 

muiarea, afară de casa lui, şi ea nu va avea: 
ce face şi unde va mâneca, deacia va, vrea să - 
mârgă la vre o rudă a el, sa la alt credin- 
cios cunoscut priaten, iară pre cale se vor a-. 
fla niscare Gmeni făcător . de răii şi o vor fi 
spurcat cu dăsila, însă de acâsta muiarea; nu 
se osândeşte nici se canonește, nicl să des- . parte de cătră. bărbatul ex, pentru că vina 
carea o ai spurcat ai fost singurul bărbatul 
el, carele o ai gonit afară de casă şi - tâtă 
greimea şi canonul curviel asupra lui se dă 
ca un vinovat păcatului, iară muiarea rămâne” 
nevinovată, şi pentru curvie nu se canonește: * nic) ia altă pedepsă : numai ce locuiaşte în 
casa bărbatului'și împreună cu dânsul ca şi 
mal "nainte, un trup şi stăpână casil şi bu- catelor.lul. -_. , - | 
Pentru bărbatul saă muiarea gubară. că se 

! desparte. -. - E 

Glava 225. [Leu şi Constantin împărați]. 
Desparte-se bărbatul de muiare'de va îi mişea 
sai gubavă, aşijderea şi muiarea se desparte 
de bărbatu'șI de va fi mișel sati gubav. 

Și de se va tămpla să aibă acea'bolă muia. -: 
rea, și seva despărți, atunci bărbatul să porte 
grijă de hrana ei pănă întru. tâtă viaţa ei ce 
vatrăi.. - - | |
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Pentru r udenia sfăntului botez se despar te. 

Glara 226, [Aatei). Când va priimi ne- 
ştine coconul săă de la sfântul botez, adecă 
îl va boteza : atuncl se desparte de muiare'și 
căci că o ai făcut soră sufletescă. 

Pentru rudenia fecioriei de suflet că se 
desparte. 

Glava 227. [ară a celui de sus]. De va 
face ncştine fecior de suflet pe ginere-săă, a 
tunci se desparte ginerile de fii-sa, pentru că 
O aiă făcut soră sulletâscă ; drept aceia va lua 
altă muiare, 

Pentru nunta cea fără de lige că s se  despar te. 

Glara 228. [Jară aceluia.) Aluiarea, carea 
va lua bărbat, şi se va. afla fără de l6ge, a- 
tunci pote să se lase. de dânsul, şi să in alt 
bărbat, aşijderea şi bărbatul pre muiare, 

Pentru a patra însurare că se desparte. 

Glava 229. [14 Dummnezeeștilor dascali]. A 
patra însurare se . desparte fără de nicl o so- 
colslă, pentru că e afară de lege, şi aceia 
nuntă nu se chiamă ci viață porcâscă adecă 
cum se tăvâlesce porcul î în tină şi să întină şi 
se împute, așijderea şi acea a patra însurare 
ce se însoră omul. 

Pentr u nerîrsta nauntei că și aceia se 

desparte. 

Glava 220, [4 Postnicului] Nunta ceia ce 
nu e de vîrstă, aceea fără de nici o socotâlă să 
se desparță, şi nevirsta se chiamă când nu 
iaste Vărbatul de patru-spre-zece an! şi mu- 
iareă de doi-spre-zece : ci mal puţin. 

Pentru bărbatul carele se va afla cu muiareși 
afară de fire că se despar te, și pentru cano- 
nul lui. 

Glava 231. [Acesta iaste scris la o P racilă 
veche de la Ohrid]. Bărbatul de se va alla cu 
muiarea lui afară de fire, care lucru taste a- 
fară de firea omenescă, acela să se desparţă 
de întru alesul şi blagocestivul  n6m al creş- 
tinilor,-ca o amestecare rea și lucrul ruşinat, 
şi să se desparță de dânsul muiarea, fără 
de cuvântul nemănul şi să'zI ia totă zestrea 
el şi darurile câle dinaintea nunte!, şi de în- 
travârea lui căt va fi a treia parte de darul 
nuntel denainte, atâta să ia. 

[ Postnicul și Grigorie Soluneatiul]. Carele 
va face cu muiarea lu! afară de fire, acela 
preot să nu se facă, ci numal să se desparţă 
de tot de dânsa, şi dâca se va despărţi atunci 
să se canonâscă cincl- -spre-zece anl să nu se 
cuminece, , 

Pentru bărbatul cu muiarea, cari vor fi vre 
unii de întrânști eretici se desparte 

Glava 232, [Sintul Sădor]. Canonul 72 

al sfântului săbor porunceşte, că de va lua, 
bărbatul pravoslarnic muiare eretică, sai 
pravoslavnică: muiare să ia bărbat eretic, a- 
tunci să se desparţă. 

[Sânţii părinţi). Iară de se va suferi par- 
tea ereticului să se întârcă de în eres, să se 
facă pravoslavnic, atunci să nu se desparță. 

Pentru bărbatul carele ra avea mniare să , 
se îndrăcescă și ra să o lase. 

Glava 233, [Aearaoa. împăratului Leu în- 
țeleptul 111 și 112]. De va avea neştine muiare 
carea se îndrăcâște, acela să nu o desparţă, 
numal ce să o aştepte ani rel, decia de se va 
tămădui, să o ţie iar să nuo desparţă, iară de 
nu se va “izbăvi după acel tre! ani de acea pa- _ 
timă a dracului: atunci să o lase și să ia 
alta. - 

Aşijderea şi muiarea 'de se va tâmpla să 
vie la bărbatul ex patimă ca. aceea, a dracu- 
luy, trebue să'l aștepte cincl: ani, iar decia 
deca se va afla tot într' acea patimă, și nu 
se va ishăvi de dânsa, atunci să fie volnică 
muiarea să se desparţă de bărbatul er şi să 
ia altul, iară de se va hi tâmplat să hie avut 
acea bâlă sai bărbatul saă muiarea mai 'na- - 
inte de ce nu se făcuse nunta: atunci de ! 
grab să se desparţă fără de nici o îndoire, 
şi cum am zis mal sus așa să hie, ca bărba- 
tul să aştepte pre muiare trel ani, şi să o hră. * 

- nâscă şi să porte grijă de tămăduirea el, că : 
aşa poruncește tocmâla 22, a patra titlă a 
cărţi. 24. Aşijderea să facă și muiarea la 
bărbatul el, iar a lua alt bărbat voe n'are cum 
ai poruncit mal sus pănă ce se vor împlea 
acel cinci anl.   
Pentru patima sati loritura ce loveşte pre om 

și cade jos de se bate sati se tăvăleşte și 
merg spumele, cun se judece la devil ata 
area bescrică pănă astăzi. 

Glava 224, [Caută de vezi 1 dsprnsul P Pa- 
triarșesc). La muma şi stăpăna tuturor bes6- 
ricilor, ce se zice la adeverita inare besârică, 
acea patimă a loviturilor aşa se judecă şi se 
socotește de al tutulor biruitoriăt prea sfântul 
şi a t6tă lumea patriarh, şi de Dumnezec- 
scul şi Sfântul lul săbor, însă cum şi muiarea 
de va hi avut acea patimă mal dinainte de 
ce nu se va hi fost blagoslovit cu bărbatul ' 
ef, şi se va mărturisi de mărturil credinciose: 
Atunci degrab se desparte fără de nicl oîn- 
doire acel bărbat de către muiarea lui, şi'şi 
ia altă muiare. lară de va fi venit acea pa- 
timă mueril deca se. va fi fost blagoslovit cu 
bărbatul ei atunci să maibă nici o voe nici 
putâre acel bărbat al er să o despartă adecă- 
să o lase, până întru totă viața lui nic -în- 
trun chip. Drept aceia de se .va tâmpla acea 
patirnă de lovitură să vie şi la bărbat, aşij-   derea şi muiarea să n'aibă nic o voe să ia 
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alt bărbat până întru t6tă viața, acelui bărbat 
all. lară cum am zis ma! sus de va fi fost 
avut acea patimă mal 'nainte de ce nu se 
blagoslovise cu muiarea luy, atunci să aibă 
voie acea muiare a lul să se desparţă de dân- 
sul fără de nici o îndoire, şi să ia prealt 
bărbat neoprită. . ” 

De se va tâmpla cuiva să se ducă întru alt 
loc, și acolo 'să ţie posaduice, sait să nu 
trimită muiarii luă cheltuială de hrana tie- 

„ ei ei, acela să se desparță. 

Glava 235, [Nichita Mitropolitul Iracliei). 
Muerii căria se va duce bărbatul de la dânsa 
şi va şedea într'alt loc, şi acolo să ia posad- 
nică să ţie, atunci acea muiare a lui nare 
voe să ia alt bărbat, numat ce să'] aştepte tre! 
ani să se întorcă la dânsa, şi acel bărbat să 
"șI lase posadnica, şi să ţie pre acea muiare 
pre l&pe, iară să nu o desparţă, nici ea să nu 
se mărite a doa 6ră până va fi bărbatul ci viu 
iară daca va muri, atunci să fie slobodă a se 
mărita cum zice Apostolul. . 

[Caută de vezi răspunsul Patriarșesc). Insă 
tocmâla acâsta aşa s'aii făcut cu judecata să- 

- borului, de Vlădica al tuturor prea sfântul şi 
a. totă lumea Patriarh Chir Dionisie, vă lâto 
7062 meseța Fevruarie, căci cînd se tâmplă 
bărbatului să se ducă într'all loc şi să se ză- 
bovâscă cinci ani de la casa lui, şi nu'şI va 
aduce aminte nemică de muiarea lui, saă să'1 
trimâţă de cheltuiala hranei el, saă carte, ci 
o va lăsa de tot făr' de nici un ajutorii, îm- 
preunare ca aceia să se desparță de tot fără 
de nici o oprâlă şi să fie volnică muiarea să 
*ş ia alt bărbat pre l6pe. Deci de atunci a- 
câsta tocmâlă aşa se judecă de adevărata ma- 
rea besârică, şi de toţi sfinţii Arhierel, ca pe 
dreptate şi pre l&pe ce iaste şi se cade. 

Pentru muiarea caria i se va duce bărbatul, 
saii se va face rob, sait se va duce la ste 
și se va face perit și ea va vrea să se mă- 
vite. N 

Glava 236. [Marele Vasilie Canonul 31]. Ca- 
- nonul 31 al Marelui Vasilie zice, muerii căria 

i se va, duce bărbatul afară într'altă cotate, 
sai oraş sau sat, să facă cale, sait la 6ste şi se 
va face perit, şi dâcia nu se va mai auzi de 
dânsul ce s'aă făcut, iară muiarea de nu va 
aştepta să auză mal adeverit de mărturii cre- 
dincise să mărturistscă pentru bărbatul ei mu- 
rit-aă p'aă muril şi va vrea să se mărite să 
ia alt bărbat, aceia să se judece ca o curvă. 

[Săbor 6. Canon 14). Insă de se va tâm-|. 
pla să călătorâscă neştine, sa se va duce la 

ste, şi nu se va auzi de dânsul că trăiaşte, 
iară muiarea se va mărita, apol el se va în- 
tOrce la moşie şi la casă'și şi'şi va afla muia- 
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vrea o va despărţi de acel bărbat şi o va lua 
ca o femâe a lui. dâcia, nici bărbatul carele 
o aă luat, nici acea muiare care Vaii luat să 
pedepsesc, căci că n'aă ştiut că trăiaşte şi 
iaste vii. NE 

Iară de se va tâmpla să nu vrae muiarea 
pre bărbatul cel de întâiă. ci numai pre băr- | 
batul cel de al doilea, atunci să nu o laşi să 
ia pre acel bărbat al doilea, iară de nu va 
vrea să se desparță de voe, atunci să o des- 
parți şi fără de voia el, şi ca o curvă să o 

canoneşti. „ 
(Leu și Constantin împărați]. Numat acâle 

mueri ce se iartă şi mu se canonesc, carele 
dâca'și văd bărbaţii lor cel de întâr, saă vor 
auzi că trăesc, într'acel ces. își lasă al doilea 
bărbaţi al lor, şi merg într'altă casă de şed 
până'şi vor dobândi bărbaţii lor cel de întâr. 

[Zri). Iară muerile carele vor auzi că trăesc : 
bărbaţii lor, sau îi vor vedea, că ai venit, şi 
nu vor mârge după dânşii, ci vor să ţie ceia 
bărbaţi al doilea, iară nu pre cei de întâi pre 
lege: atunce nici o ertăciune lor nu e nici ai, 
numal ce să canonesc ca niște curve, : 
[Armenopolu). Bărbatul ce se va duce într'o 

călătorie, saă la 6ste, şi nu va. veni multă 
vreme, atunci câţi ani se va zăbovi tot să'l 
aștepte muiarea, iară de nu va veni cărți de 
la dânsul, şi va auzi că ati murit: atunci nu- 
mat decât să nu ia alt bărbat, până nu se vor 
afla mărturii credinciose să mărturisâscă cu 
jurământ pre Dumnezeeasca şi Sfânta Evan- 
gelie cum ştiă de acel om că aă murit, atunci 
să se facă zapis pre mărturia acelor mărtu- 
ri! şi să'] ţie pentru adeverinţă, decia să fie 
volnică muiarea să ia alt bărbat al doilea 
pre l6ge. . 

[earaoa a îui Leu înțeleptul împărat).lară 
pentru cel rohiți Nearaoa lui Leu înțeleptul 
poruncește, muiarea să nu afle vinuială, pen- 
tru bărbatul el carele se” află în robie să ia 
alt bărbat, iară de va și lua alt bărbat: a- 
tunci, să fie volnic bărbatul el cel ce! e pre 
lege, când va veni de în robie să o desparță 
de acel bărbat al doilea, să o i. acel de în- 
tâl ca pe un mădular al luy. 

[Afateji. Afară, de inile câle ce stati scris 
mal.sus de va îndrăzai cineva să se des- 
parță de muiarea, lui şi să ia alta, acela să 
se afurisâscă, și de la bestrică să se gonâscă 
până ce se va întârce de o va lua, 

Pentru bărbaţii ce cor În doă mueri, și peni- 
tru Muorile câlea cecând le vor lipsi băr- 
bații de acasă, iară iale se or mărita, 
Glava 237, [ Zac. 1]. Cela ce va lua qoă 

mueri şi se va cununa cu amândoă, ce se 
ice cu una întrun loc, cu alta înt'ralt loc, 
si vor fi vie amândoă, acesta lucru după Pra- 
vilete celor împărați bătrâni vechi de demuli, 

rea măritată după alt bărbat, atunci de va | unora ca acelora li s'aiă fost făcând morte, Pi 

 



e
 

PRAVILA MATEIU BASARAB . 

în vecul de acum, sc certă după voia judecă- 
toriului, ce se zice saă să'l bage în ocnă, sai 
"1 vor purta pre în târg cu pialea golă pre tote 
ulițele, și să i se ia tote bucatele să fie Dom- 
ncști, pentru că nu i se ma! cuvine să aibă 
bucate, de vrtrie ce șaă perdut. cinstea, și 
iaste de ocară şi de t6tă rușinea. - 

[Zac 2]. Pre unele locuri pra unii ca ace- 
ştia caril iai doă mvieri, pârtă! pre ulițe cu 
pialea g6lă şezâad călare pre măgariă şi tot 
bate cu doă furci ce tore muerile, aşijderea 
şi pre mueri pre cele ce iati do! bărbaţi iară 
le portă cu pieile gâle pre măgari. şi le bat cu 
doă comănace, sai cu doă işlice. : 

(Zac. 3] Intrun chip se cârtă muiarea ce 
va lua dol bărbaţi ca şi bărbatul ce ia, doă 
mueri, 

(Zac. 4]. Cela ce'va avea doă mueri la, vre- 
acela e jude- mea lu!" cându'i în totă vârsta : 

cat numa! să fie de morte. 
[Zac. 5]. Cela c2 se va cununa cu doă muert 

şi să fie amândoă vil, acela face prepus să fie 
erelic, drept aceia trehue să'l întrebe, ce gând 
are spre taina cununiel carea iaste de o ţine 
bestrica; şi de se va găsi să fie eretic, atunci 
se va. certa cu mârte cumplită, e 

[Zac. 6] Cela ceva lua doă mueri şi amân- 
„doă jupânese, acela să se cârte după cum va 

fi voia judecăloriului, ci însă voia judecăto- 
riulul atâta se tinde câtu'l va lua şi viaţa. 

„ Zac. 7]. Nici un vlădică sai patriarh nu 
pote nici întrun chip să slobozescă pe vre 
un bărbat săşi ia doă mueri, saă muiarea 
să'şI ia dol bărbaţi. 

/Zac. 8]. Muiarea care se va cununa cu un 
bărbat carele va avea şi altă muiare vie, aceia 
de va putea arăta la judecătorii cu bune și 
credinci6se mărturii ca. acâlea, cum n'aiă ştiut 
că are muiare aceia nu se va, certa : iară de 
nu vor arăta cu mărturii, atunci se vor certa 
amândol. . | , 

[ Zac. 9]. Când se va afla cum n'aă ştiut mu- 
iarea că ars bărbatul şi altă muiare, iară după |: 
aceia, se va arăta, şi muiarea cea dîntât, atunci |- 
“de va putea arăta la judecătorii cum ea n'aiă 
Ştiut cum el are şi altă muiare, atunci pote 
Să'ŞI ia zestrele ce” va fi dat, şialt tot ce'T va 
fi diruit. Iară de” va fi dăruil, şi el ceva, a- 
tunci pote să nu'! dea lul nemie de în ce va 
fi fost a lui. Iară de se va afla cum mărturiile 
ci nu sînt deplin nici adevărate, âtunci cu da- 
rurile ce'i ai fost dat bărbatul va piarde şi 
zâstrele el şi aşa vor fi tâte Domnești, iară 
pre dânsa o vor certa împreună cu bărbatul. 

[ Zac. 10]. Când va. lua muiarea al doilea 
bărbat socotind cum cel dintâr este mort, a- 
tunci de va putea arăta înaintea judeătoriu- 
lui cu mărturii ca acelea destoinice: de a, se 
crederea cum iară ati adeverit cu nedâjde să, 
fie mort, atunci nu se va certa, iară de nu 

-Yor fi mărturiile 6meni de credinţă, și va cu-, 
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nâşte judecătoriul că îmblă fără ispravă : a- 
tunci se va certa muiarea. Pa 
IZac. 11] Tote' Pravilele împărăteşti, dai 

voe muecrii să'şi ia al doilea bărbat, când va 
rămănea de bărbat, o s&mă de vreme după 
cum s'a tocinit, cum s'ar zice dacă se va afla 
cum "I-aă robit bărhătul. atunci să'l aştepte 
cinci ani, numărându' de în ce vreme Vai 
robit, iară de i se va fi dus bărbatul la 6ste, 
ce se zice si fie slujitorii, pre acela să'l a- 
ștepte patru an! cum aii fost anil cel vechi de 
demult. ară acum într'acest vâc, serie să a- 
ştepte z&ce ani. ' 

- [ Zac. 12]. Cela ce aă fost singur țiitoriti 
marele împărat Iustinian, dă învăţătură - cum 
să naibă voe nici putâre să se ma! mărite 
după al doilea bărbat, măcar de ar aştepta. 
câţi ani de mulți, dâcă nu va putea ales lucru 
să înțelepă de Dbărbatu'şi vii e au mort, ci 
numal când va înțelâge fârte adevărat: a- 
tunci va fi slobodă. ” ! " 

[Zac. 13]. M6rtea bărbatului se arată pre, 
vâste, când se aude viă e ai mort. ară când   

  

se va auzi că iaste loc nu departe, atunci nu 
ajunge cu atâta să zică neştine cum aiă auzit, 
ci să zică cum Pai văzut cu ochii mort, a- 
tunci să crâză. . » - . 

[Zac, 14]. Câna se va afla numai o mărtu- 
irie să zică. cum ai văzut pre bărbatul cu-: 
tăria mort, atunci ajunge atâta să arate cum 
iaste acela mort, şi atunci cu acestă mărtu- 
rie pote muiarea să se mărite să'şi ia şi al 
doilea bărbat. . Sa - 

[Zac. 15], Pâte muiarea să trimiţă un om 
1acolo unde "I-au fost bărbatul să întrebe de 
viii de'mort, si cum va spune acela, jude- 
cătoriul va crâde şi va da. voe mueril să se 
mărite să'și ia alt bărbat. Insă trebue să 
socotescă judecătoriul de va fi acel om ce 
aă trimis om ca acela să fie destoinie de 
a'l putea crâderea, - 

Pentru cela ce se va afla cu sâcră-sa 
și de canonul lor. 

Glava 238. [Mateii]. De se va afla cine- 
va cu s6cră-sa trupâşie, adecă să facă pă- 
cat cu muma logoditel Iul, sai cu altă ru-: 
denie după trup a cl ma! nainte de blagos- 
lovenia logodite! lui, atunci. să nu se facă: 
aceea nuntă. ci să se oprâscă. lară dâcă se 
va fi blagoslovit cu femeia lui, atunci i va 
[i venit acel păcat de'l va fi făcut împreu- 
nare de sânge, atunci nunta să nu se des- 
parță, ci numai să se canontscă ceia ce ati! 
făcut amestecarea. de sânge. , 

(Postnicul). Iară canonul lor iaste ani 12, | 
şi vor tăia și mal puţin de .vor vrea se 
facă post, metanil, şi milostenie. - 

Pentru cela ce'și ra despărți muiarea de răul 
sa de cina altei muevi, 

- Glava 239, [Aateiii). Deşi va despărţiz
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neștine muiarea, de vina alţi mueri aă vă- 
duvă, au fată, atunci nu lasă pravila să- ia 

- muiare pre ceea ce aă fost vină de ș'aii 
despărțit muiarea lui pentru dânsa. 

Pentru currie şi'de canonul ei. 

- Glava 240. (Apostolii, Zac. 48]. Canonul 
al sfinţilor apostolr poruncește, că cine'şi 
va lepăda muiarea fără cuvâut de vină, ade- 
că să o gonâscă de în casa lui, atunci,nu 
pâte să ia alta, numa! ce se afuristşte. 

[Mateiii]. Carele se va. vădi că ai îmblat 
cu o muiare,. acela nu pâte să o ia întru 
nuntă, adecă să se blagoslovâscă cu dânsa. 

„[Deslegare!.: Un om a avut muiare, şi aă 
îmblat cu alta, deacia s'ai lăsat de acea 
curvă, și şaii ținut pre muiarea lui cea bla- 
goslovită, apol nu s'aă mănat multă: vreme 
ci ai murit muiarea lui cea blagoslovită, 
deacia el aii vrut să ia pre cea ce îmbla cu 
dânsa mai nainte, iară sfinţii părinți dâc'aă 
văzut aşa oprit'aă acâsta cu totulu'şi tot nici 
cum să nu se facă, că măcar de s'aii şi lă- 
'sat de dânsa de tot şi s'au părăsit, iară până 
ati fost muiarea, lu! vie el aii tot îmblat cu 
dânsa, pentru aceea nu pote acâsta să facă 
nuntă, căci că iaste fără de lege. | 

(A Zi Armenopolu). Cine să:va vădi în- 
tru curvie, măcar de nu va eşi de faţă, acela 
nu pote să o ia muiare, că Vaii bănuit Omenii 
că au îmblat cu: dânsa, ca. să nu se ade- 
vereze bânuiala să zică 6menii că adevărat 
ai îmblat cu dânsa pentru aceea o aii luat 
muviare, : . 

- [dlavele Vasilie]. Iară pentru canonul cur- 
viel zice Marele Vasilie, să nu se cuminece 
an! 15. i - 

[Sădorul „Inchiva). Iară sfântul săbor dela 
Anchira, Canonul 20 poruncâşte, pe precur- 
“variul ca pre un curvariă să'l canoneşti, adecă 
ani şapte. . : 

[Canonul 20. Postnicul). lară Dumnezcescu 
patriarh postnicul poruncește după 3 ani să 
se priceştuiască sfinte! priceștenii, iară aşa 
adevărat să mănânce sec la al noălea câs, şi 
metanil 250, iară de nu vor face actstea, 
atunci să fie in canonul de sus, care aii zis 
purtători! de Dumnezciă părinţi al săborului 
dela Anchira. 

Pentru omul caveleşi va lu muiarea curtiud 
și ra ucide pre dânsa și pre currariii sati. 
o va ucide fără de rină, sati fără de voia 
lui, 

Glava 241. [Leu și Constantin împărați]. 
De,si va afla neştine muiarea să facă pă- 
cate cu alt bărbat, adecă să curvâscă, însă 
de va ucide pre dânsa, și pre curvariii, a- 
cela nu se pedepsește adevărat de! va afla 
în lăuntru în casa lul, iară de'l va alla a- 
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fară de casa, şi 'va arăta cu mărturii cre- 
dinclâse, atunci se desparte de dânsa, şit 

dobândâşte şi zestrele cum zic pravilele. 
Iară de o va ucide de voe ncceurvind, acela 

altă muiare să nu ia, numal ce să se cano- 
nescă ani 2U să mănănce sec şi să nu sc 
priceştuiască. | o | i 

[Vichifor Ţărigrădenul]. ară de o va bate: 
pentru vre o vină, şi pentru o mică lovi- 
tură va muri fără de voia lui, acela să se: 
cârte a treia parte de ucidere, deacia de va 
vrea se va însura, .căcl că sati făcut fără de 
voia lui acea mârte. : 

Pentru ucidere și câte feliuri de ucideri sunt. 

Glava 242, (Zac. 7]. De vreme ce vom să. 
grăim şi pentru. ucidere, ce se zice pentru 
mârte de om, întâ! se cade să ştim, cum un fe- 
liă de ucidere se chiamă grabnică, iară alta se 
chiamă apestitre. Deci cea grabnică se chiamă 
întmacesta chip, când cel ucis nu iaste uciderea 
a lui: ci au fost să ucigă pre altul, iară gia- 
ba ai pripit de ai ucis pre dânsul în locul 
aceluia, uciderea cea ma! apestitore așijderea 
se chiamă, că ai fost să ucigă pre dânsul, 
iară el au ucis pre altul în locul lur: cum 
s'ar zice, că apestitoriul au pus vina lul a- 
supra altuia, şi aă ucis pre acela în locul lul. 

(Zac. 2]. A doa se cade să știm cumalt 
feliă de ucidere „se. chiamă cu. înşelăciune, 
când se tâmplă cum sar zice cu înşelăciune 
şi cu poftă de ucide-unul pre altul. Altă uci- 
dere se chiamă cu nesocotinţă, când cum s'ar 
zice, nu ar avea neștine nici cu gândul a găn- 
di, nică cu inima a pofti să facă ucidere, ci 
numai căci se va mânta pre un'om delva 
înjura şi'l va.bate, deacia dintr'acea bătaia 
i se va tâmpla. mârte, atunci acea ucidere se 
chiamă pentru nesocotința lui că stati neme- 
rită de i s'aă prilejit mortea de mânile lui 
altă ucidere iaste iarăși de se chiamă cu gre- 
şală întracesta. chip, când aruncă neștine 
întrun dobitoc, sai înti'o pasăre cu o piatră, 
şi se nimerâşte de lovâşte pe vre un om și! 
ucide : actsta se chiamă ucidere cu greşală. 
-[Zac. 3]. A treia să. ştim încă mat adevă- * 

rat, în ce chip se chiamă morte grabnic, 
când se va prileji doi Omen! să se ia a se 
prici de în cuvinte până'şi vor aduce aminte 
de vor pomeni de multe lucruri, deci deîntr- 
acele cuvinte se va răni unul la inemă şi'l va 
birui mănia, şi'ntr'acel ceas va sări asupra 
lui şi'l va ucide de tot înti'acel loc, iară de'şt 
va mal îngădui fire! într'acea dată, și va mat 
socoti, şi fiind biruit de vrajbă se va apuca 
ŞI va ucide, acâsta ucidere iaste mat rea de 
cât ceia de înlâr: acâsta se chiamă morte 
apestitâre, pentru că o face omul cu tot de- 
adinsul. PR . 

(Zac. 4]. A patra să ştim cum ucide unul 
pre altul și'l omâră cu fie ce fel de msrte, 
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aă cu mâinile'| sugrumă, sai '] năduşaşte îm- 
presurândw'l cu ceva până “crapă. cum de 
snulte-orl se prilejaşte şi acostor coconi mic- 
sori, cându'i nădușesc în aşternut rmuerele 
edlea cei aplecă. sad cându'! va, călca cu pi- 
„ciorele, saă "1 va ucide cu pumnii poncişi în 
inimă până! vă omori. sai "| va bate cu ca- 
pul de părete până!l va omori: acâstea t6te 
ie face pentru să scape de certare cu înşelă- 
-ciune, iară de se va vădi, atunci acela să se 
cârte ca un ucigător. 

Pentru pedepsa ucigătorilor de omeni ce li se 
cade după deala lor să li se fucă. 

Glava 243. [Zac. 1]. Ped&psa ucigătoriu- 
dul nu iaste alta fără numar mortea, după 
cum scrie sfânta Scriptură cea vechiă şi cea, 
'n6uă, şi după cum daii învăţătură-pravilele. 

[ Zac. 2). De ar fi neştine boiaren, sai de 
ar fi femeac, nemică nu se va folosi cu aceia 
să ptă scăpa de pedâpsa ucideri! : ci tot se 
va” pedepsi boiarenul și muiarea, dâcă vor 
face uciderea ca şi fieși cine de în cel mal 
proşti Omeni. : 

IZac. 3]. Uciderea « ce o'va face muiarea sai 
robul, saii cel slobod, sai cunoscut, sai ne- 
cunoscul, aceia depururea tot întrun chip se 
“vor pedepsi. 

(Zac, 4... Cela ce va ucide cocon micşor, 
acela se va pedepsi mai cu rea. n6rte, de cât 
cela ce ar fi ucis bărbat deplin .: 

[ Zac. 5]. Cela ce'șI va ucide fata în câsul ce 
-o va afla curvind cu cine- va, acela nu se va 
pedepsi ca un ucigătoriă, 

'Zae. 6], Cela ce'şi va ucide muiarea în 
vremea când o va găsi curvind cu altul: a- 
-cela nu se va pedepsi ca un ucigătoriă. 

[Zac. 7]. Cela ce se va apăra de vrăjmaşul 
lul să nu'l ucigă, şi de va ucide el pre dânsul, 
acela să wăibă nici o certare, rnai vârtos la. 
vr6me cându'l va vedea că vine asupra lui cu 
arme pentru să”! ia viaţa, iară de va putea să 
se sprijinescă într'alt chip cunoscând că n'are 
putere să'] ucigă, iară el într'o pizmă totuşi "| 
“va. ucide, sati del va ucide întraltă dată, iară 
nu întwacela ces când venia asnpră” : atunci 

“să aibă certare ca şi ucigătoriul.. 
"1Zac. 8). Cea ce va ucide pre cine-va, cu 

„greşală și fără de voia Iul, acela să nu se certe 
-ca un ucigătoriii, 
(Zac. gi. Cela ce va vrea să scape dinaintea 
vrăjmașului săi, și într'alt chip nu va putea, ci 
va arunca cu vre-o piatră, iară vrăjmaşul se 
va pleca, piatra va nemeri pre altul şi'l va u- 
-cide, atunci de vreme ce se va afla că'ntracel 
loc n'aii fost alț! 6ment strânși pe lângă acel 
vrâjmaș, fără nurnal acela, atunci acela să 

aibă. nică o certare ca un ucigător, Iară de: 
vor fi fost 6meni mulți strânşi prejiur acel 
"vrăjmaş şi el aă aruncat cu piatră, atunci se 
Yva ped-psi. 
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-[Zae. 10). Cela ce va răni pre altul nu cu 
rană de inorte, iară el se va lenevi şi nu va 
păzi curând să se tămăduiască sanii va fi făcut 
alt ceva împrotiva ranel, a va fi mâncat sai 
băut, și se va. fi obrintit şi dintr'aceia i se va 
ft tâmplat de va fi murit, atunct cela ce "l-ati 
rănit nu se va certa ca un ucigătoriă, ci nai 
puțin cum va socoti judecătoriul. 

(Zac, 17]. Ori care boiaren va face mârte 
degrab ce se zice va omori pre cine-va întâia 
dată cât vor începe a se prici de în cuvinte, 
atunci de se va prileji acel hoiaren să fie de 
trebă, şi de folos acel țări, şi de va avea avu- 
ție, atunci se va pedepsi cu bani mulii, după 
cum” va fi: voia judecătoriului, numai căci 
iaste om de trebă ţării, iară de nu va da bani 
preste doă trey zile, atunci să” facă morte şi 
aceluia; iară de va fi uciderea ce a făcut a- 
pestitâre, nu va figrabnică, cum s'ar zice, dâcă 
se vor fi pricit îl va fi ucis peste vr'o doă trei 
zile, sait de'I va fi cel ucis ceva rudă, sai 7] . 
va fi ucis cu înşelăciune, saii alta asemene a- 
cestora : atunci nict într'un chip să nu se pe- 
depsâscă cu ban! ci numa! cu morte pentru 
morte. Aşijderea şi când se va prileji de va .. 
face ucidere vre un boiaren, și de nu va fi nici 
de o trebă ţării, acela de ar da câți bani, tot - 
nu se va putea răscumpăra, fără numai când 
ar da niscare bani să ajutorescă la vre o ne- 
voe a țării. lară care boiaren bogat, se va fi 
izbăvit cu bani! de mârtea cea grabnică, Şi a- 
pol iară'și va fi făcut al doilea rănăd iară a- 
cea ucidere grabnică, acela nu s'ar putea ma! 
plăti cu bani, măcar de ar scâte țara din ce 
nevoe, sati măcar de Par ajutori şi alţii străini 
cu ce ar putea să'l plălâscă : tot nu iaste pu- 
tinţă cu nemica să'l isbăvescă pre cela ce va 
fi făcut două morţi grabnice, ci numal să i se 
dea pedâpsă ca unui ucigătoriti, iară într! alt 
chip nu p6te fi. 

(Zac. 12]. Când se va prileji vre un om de 
clirosul besericii să facă ucidere grabnică, a- 
tunci acela se va pedepsi cu acesta, să'l ducă 
la o măuâstire departe, să şaqă acolo în t6tă 
viața lui, iară de'şi vor prepune că va să fugă, 
atunci să! închiză într'o temniţă să zacă a- 
colo până la morte, iară acum drept ucidere 
grabnică, de va face cine-va de în cliros, lri- 
mitu'] de'l bagă în Catargă, iară drept mortea 
cea apestitâre, fac mârte drept morte: 

(Zue, 13]. Fie cine de în cliros pâte să'și dă- 
ruiască cinstea sa ori cul va vrea, carea aă avut 
de ]a bescrică, însă să facă acesta mal "nainte 
de ce!'l va osândi judecătoriul spre morte, şi 
mat "nainte de cel va certa cape un ucigătoriii. 

(Zac. 1-1). Ucigătoriul încă fără de ce'i vor pe- * 
depsi cu morte, iaste datorii încă să şi plătescă 
rudelor celul ucis t6te cheltuialie ce. aii făcut, 
cât aă dat la vraci, şi alte ce se vor fi păgu- 
bit pe ranele lut. Și încă mat iaste datorii să   plătescă mârtea rudelor, ce se zice să plă-
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tescă pre zi câte-va zile înainte, pe cât va fi] bun, să păzescă când al d6r lar tămădui, cil 
voia judecătoriului. Dreptatea arată cât ar fi | va lasă așa negrijit şi nesocotit, şi de va muri 

„ trăit acel mort în lume, şi încă iaste dator 'să 
hrăntscă şi coconil celui mort, şi încă şi pre 

„ceia Valţi Gment ce va avea cari "I-ai fost el 
hrănind până ai fost viă, 

( Zac.15).Ucigătoriul nu iaste datoriă nică cu 
o cheltuială, când va fi făcut uciderea în gre- 
gală, sai când va fi făcut ucidere pentru să 
scape de vrăjmaşul lul ca să nu'l ucigă pre 
dânsul, fără numai de va fi ucis pre altul în 
locul vrăjmașului săi, cum s'ar zice pre cela 
ce ai întrat la mijloc să"! desparţă, sai şi cela 
ce ai fost stând aprâpe lângă vrăjmaş. ” 

[Zac, 16]. Căruia i se va tâmpla să'și ucigă 
pre tată-săti pre acela în zilele cele vechi, în- 
tât "] bătea cu vine de boi verzi forte tare, de- 
cia atunci viă '] băga întrun sac şi întracel 
sac băga şi un câne, şi un cocoș, şi o năpârcă, 
şi o malmuţă, dâcia'l arunca în mare, sai în 
apă cu t6ie cu acâstea, însă de vrea fi aprope 
marea, iară de nu, el îl lepăaa unde știa nişte 
heri selbatice. . . 

( Zac. 17]. lară acuma” lasă pre voia jude- 
cătoriului de le daii mârte ma! cumplită de 
cât altora, cum s'ar zice, întâ! le taie mâna 
ceia, ce ai ucis într'acel loc unde aii ucis pe 
tată-săi, d6cia îl lâgă de 'câdele ca'lor, şi'l 
duc trăgându!'l pre uliţe până la locul cel de 
pierzare, dâcia întâi îl taie capul, decia "1 taie 
„şuviţe, saii şi'ntr'alt chip după cum va socoti, 
iară nici într'un chip nu se cade să'! îngrâpe 
în pământ. | 

(Zac. 18]. Cela ce va ucide pre altul, carele 
aiă fost țiind moşiile culva într'acesta chip, ca 
să cază pre mâna lui, atunci de vrâme ce se 
va arăta lucrul c'aă făcut una ca acesta, a- 

“tuncl nici el, nic! feciorii lui, nu vor încăpea 
să moștenescă acele ocine : ci rămâne moşia. 
să fie Domnescă, de vreme ce nu vor fi alți 
moșneni de întt'aceea spiţă care ati fost uci- 
gătoriul. . e | 

(Zac. 19). Ori cine'și va ucide muiarea, sau 
muiarea pre bărbat, atunci! ucigătoriul n'are 
nici o trebă la ocine, ci se vor da părinţilor, 
iară de nu vor fi părinţi at acelui ucis, atunci 
acâlea ocine să le ţie Domnia. 

(Zac. 20). De va lăsa cine-va bucatele şi o- 
cinele sale cu zapis vre unul om să fie tâte ale 
lui după mârtea muerii lui, saă a vrea unul 
cocon a lui, şi decă va lua cela zapisul atun- 
ce"! va fi urit a aştepta, ci va omori pre ceia 
ce țin ocinile, ca să apuce mal curând el, a- 
tanci va piarde acela tot câtu'i spune zapisul, 
şi ocinele vor fi Domnești, iară pre acela de 
în afară de pagubă "1 vor certa, întru tot ca și 
pre un ucigătoriii. | 

[ Zac. 21). Când va fi un om bolnav, şi.va 
lăsa, curva să moştenâscă mult puţin ce va a- 
vea, şi"! va face şi zapis, iară acel moşnân nu 
va griji de dânsul să” aducă vre un vraciăă   

bolnavul, atunci acela'şi va piarde moşteni- 
rea, şi vor fi tâte hucatele şi ocinile Dom- 
nești, . | 

[ Zac. 22]. De vreme ce ocinile ucigătoriu- 
lul se trag de în bătrâni, ce se zice de la pă- 
rinți, atunci coconil ucigătoriului nu'şi vor 
piarde .ocinile carele li se vine de la moşu- 
săi, nicl vor putea să fie Domneşii : ci se vor 
lua numai ocivile ce va fi dobândit ucigăto- 
riul, - 

[ Zac. 23]. Cela ce va răni pre altul, şi nul 
va. omori acela nu'și va piarde moşia, şi mat 
vârtos când se va tâmpla după ce se va tă-.: 
mădui de acele răni,de'I va face și zapis şi va. 
lăsa pre urma. lut să”! ţie moșiile. . - 

„1 Zac. 24); Cela ce va omori muiarea, acela 
e ca şi cum ş'ar omori pre tată-săt. 
: [Zae, 25). Orl cine'şi va omori muiarea, a- 
cela'şi va piarde tot venitul ce va, fi având de 
ocinile el, fără numai când o va găsi curvină 
cu altul, pentru căci că atunci nu va piarde 
nemica de în tâte veniturile er. i 

(Zac. 26). Muiarea, ce'șI va omori bărbatul, 
aceia nu numa! ce'și va piarde veniturile câle 
ce va fi avut de la bărbat : ci încă şi zestrele 
sale tote le va piarde că se vor lua Domnești. 

[ Zae. 27). Când se va prileji un om casnice 
în viaţa lui să'șI dăruiască avuţia sa femeil 
sale, sau femeia bărbatului săi, acest dar se 
va adevăra după morte, iară nu în viaţă, însă 
şi mortea să le fie de în fire, iară nu de vre o. 
nevoe,. 

(Zac. 28). 'Cela ce ru va chiema vraciă 
la bola mueril lui, să! cumpere de tot feliul 
de vracevanil şi de alte de tâte bucatele ce 
vor trebui, şi de va muri: atunci de într'acea 
b6lă piarde-va bărbatul tot venitul ce va a- 
vea de pre ocinile muerir'si, sait măcar de. 
"-ar fi şi dăruit ce-va şi aceia vor lua, sai şi 
alt luciu ce va fi după obiceaiul locului, cum 
S'ar zice orl ce ar avea. 

(Zac. 29]. De se va prileji să nu se afle 
vraciă acolo, alunci iaste datorii bărbatul, 
să trimeţă unde va găsi să"! aducă deva fia- 
prpe, iară de va fi departe nemica nue 
datoriă. o 

(Zac. 30). Muiarea de nu va chiema. vraciă 
la bla bărbatului, sai de nu'] va nici socoti, 
aceia nu piarde nemică de în venitul er ce va 
avea dela bărbat. îi 

Pentru cela ceşi va ucide pre tată-săii sati pre . 
mumă-sa, aceia ce pedepsă Li se cade să ia. 
Glava 244. (Zac. 1]. Cela ce'și va ucide 

pre tată-săă, şi pre mumă-sa, sai pre rno- 
șu-săii, sai pre mâşe-sa, acela ce'și ucide pă- 
rinții, mal cumplită pedepsă: să aibă de cât 
alți ucigători. 

(Zac. 2]. Ucigătoriul de părinți se chiamă şi
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cela ce'şI va ucide feciorul, sai nepotul, saă 
de va lua neştine fecior de suflet, iară apol 
să'l ucigă, sau el pre dânsul, acela se chiamă 

” ucigătoriu de părinţi, și se va pedepsi şi acela 
ca şi unil de aceia. | 

[ Zac. 3]. Nu are nevoe nimenilea să'și 0- 
more feciorul măcar în ce greşală Par găsi, 

"iară numai când i se va prileji care cumva: 
atunci să spue judecătoriului, 

[ Zac. 4]. Cela ce va ucide pre vre un dire- 
gătoriiă şi judecătorii al vre unui loc, acela, 
ca şi cel ce'şi va ucide părinţii se va pedepsi. 

(Zac. 5]. Cela ce'şi va, hicleni moşia şi na- 
şterea de unde a, născut, acela mal cumplit 
să certe, de căt pre un ucigătoriii de părinţi, 
de vreme ce se cade mal bine să'şi ferescă şi. 
să'șI socotescă neştine moşia, de cât părinţii 
ce Vai născut, . 

[Zac. 6]. Ucigătorlul de părinţi se chiamă 
încă şi cela ce'și ucide pe frate-săă, saii pre 
soră-sa, sai fie pre ce rudă a lui. 

[Zac. 7]. Cela ce'şI va ucide muiarea, acela 
se va certa mal cumplit de cum ş'ar ucide 
pre mumă-sa, aşijderea și muiarea ce'şi va, 
ucide bărbatul. 

[ Zac. 8]. Cela ce va ucide pre tată-săă, 
sati pre mumă-sa, şi pentru sâ'şi mal micşo- 
reze certarea va zice caii greşit într'o mânie 
„sai va zice că Vaii ucis de frică, că Sail te- 
mut să nu ucigă tată-săii pre dânsul, atunci 
să nu i se bage în s6mă nemica acâstea, răs- 
punsuri, măcar de ar zice cât ar zice atuncl 
tot să'i certe ca pe un ucigătoriii de părinţi. 

[Zac. 9].. Cela ce va otrăvi pre cela ce e 
închis în temniţă, ca să nu vază când "1 vor 
pedepsi și cându'l vor chinui la locul cel de 
muncă, acela, să se certe după cum va fi voia 
judecătoriului. | 
„[Zac. 10]. Cela ce va sfătui pre altul să fie 
ucigătoriii de părinţi, atunci de se va face 
cum-va acea ucidere pre sfatul acelui om, a- 
cela, să! pedepsă&scă şi pre dânsul ca şi pre 
cela ce a făcut uciderea, ca pe nişte .ucigă- 
tori de părinți. . . , 

[ Zac. 11]. Vraciul careie va da. otravă fe- 
ciorului să otrăvescă pre tată-săă, acela să i 
se facă morte, să”! tae capul... " 

[Zac.12]. Slugile carele vor umbla şi în sus 
și în jos gătind trâbe ca acelea rele, ca să se 
facă ucidere :.pre aceia săi pedepsâscă ca 
şi pre ucigătorii de părinţi. 

| Zac, 13]. Cela ce va cumpăra otravă să dea 
tătâne-săă, pre acela să'] cerle- ca pre un u- 
cigă'oriă al părintelui săi, rnăcar că nu va fi 
putut nemeri să”! o dea. Iară de va fi altul 
striin cumpărat otravă şi o va fi dat la vre 
un fecior al cuiva să dea tătâne-săii : iară el 
nu seva fiputut meşterşugui să "1-o dea: a- 
tunci să se certe amândol întrun chip, însă 

“să nul omâră,ci să le dea o ped&psă cum: 
plită cum va socoti judecătoriul,   

[ Zac. 14]. Orl-care fecior, saă slugă, sai 
fie cine va fi, de va şti şi de va cunâște că 
vor să ucigă pre cine-va, aii cu otravă ai cu - 
armă, aă fie cu ce fel de morte, şi de nu va 
spune să smintâscă acel lucru, acela ca un 
ucigătoriiă de părinţi să se cârte, împreună cu 
ceia-lalțI cu toţii cari! aă vrut sai a și făcut 
uciderea, . . - : 

[ Zac. 15]. Cela ce'și va trămite pre fiiul săi 
cel bolnav la casa unde zac calici! şi 6meni 
bolnavi, acela'şi va. perâe puterea, cea părin- 
tescă, carea ai asupra fiilor, acela fiii de sar 
prileji să ucisă pre tată-săă, acela atunci nu 
S'ar certa ca cela ce'şi ucide pre tată-săă, ci 
Sar certa ca un ucigătoriă ce face ucidere 
grabnică. - . 

[Zac. 16]. Aşa, întracesta chip să paţă şi 
fiiul cela ce va trimite pre tată-săii în casa 
de mișăi bolnavi. 

[ Zac. 17]. Tatăl cela ce'şi va ucide pre fe- 
ciorul pentru vre o greşală mare care va fi 
făcut saii va fi vătămat pre tată-săă, care vă- 
tămătură pote să!l osebscă despre tată-săă 
să n'aibă nemica parte de întru averea lui, 
cum S'ar zice de' va fi bătut sai aii fost lo- 
cuind răi împreună, fără nici de o desmer- 
dăciune, şi alte multe. ca acestea, atunci a- - 
cela nu se va certa ca un ucigătoriă de pă- 
rinți, ci se va certa ca acela ce -face morte 
grabnică. Ă o - 

[Zac, 18]. Tatăl carele'și va ucide feciorul 
cându'l va prinde curvind cu maştehă-sa : a- 
cela nu se va chema ucigătoriă de părinţi: 
ci se va pedepsi ca cela ce face uciderea, 
grabnică, iară de va fi având tatăl vre.o mu- 
iare țiitore, şi feciorul nu o va şti, nicl o va 
cunbşte, atunci de'l va găsi cu aceia şi va u- 
cide pre fecioru'şi :. acela să se certe ca un 
ucigătorii de părinți. _ 

[Zac. 19]. Tatăl carele'şi va ucide feciorul 
pentru ce'și va fi lepadat legea lui Hs., acela 
nu se va certa ca ucigătoriă cel de părinţi. - 

[Zac. 20]. Cela ce'şi va ucide pre tată-săii 
pre carele] vor fi scos şi gonit de într'acel 
loc ce ati fost locuitoriii, să socotâscă că va fi 
făcut Yre o nevog şi vre o răotate acelui loc, 
saii pentru altă vină mare, atunci să nu se 
certe ca un ucigătorii de părinţi, iară de se 
va afla că Vaă gonit pentru lucru puţin : a- 
tunci să se certe ca un ucigătoriă de părinți. 

[Zac. 21]. Când se va tămpla or! bărbat ori 
făree, de'şI voc împresura coconul lângă el 
în aşternut, pentru nesocotinţa lor, neavând, 
grijă cum se cade de coconul lor: atunci a- 
ceia să se cârte iară nu cu “morte, ci după 
voia judecătoriulul, iară de se va afla c'aăă 
făcut acest lucru într'adins cu înşelăciune, a- 
tunci ca un ucigătoriă de părinți să se certe. 

[Zac. 22]. Acesta se socotește şi spre doici 
carele aplâcă coconil mici. 

[Zac, 23]. Când va fi neştine nebun şi afară.
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de ininte, și de'şi va ucide pre tată-său sai 
pre fiiu-săi, aceluia să nu i se dea nici un fel 
de certare, pentru căcl că ajunge lui certare 
cât iaste nebun și fără de minte, : 

[Zac. 24]. Cela ce'şi va ucide pre tată-săă 
sati tatăl pre fiiu-săă necunoscându'l, cum 
S'ar zice noptea, sai schimbat într'alte haine, 
saii într'o mestecătură. de Gmneni mulți: a- 
tunci iarăși nu se va certa ca un ucigătoriiă 
de. părinți, iară așa se cade să arate adevă- 

„rat judecătoriului pentru să crâză cu credință 
mare, cum că nu Vaii cunoscut, dâcă vreme 
ce judecătoriul nu crede, și de se va afla lu- 
crul că nu e de crederea : atunci tot să se 
cârte ca un ucigătariă de părinţi. | 

(Zac, 25!. Cela ce'șI va ucide pre fiiu-săii: 
pentru să scape dinaintea lui să nu'l ucigă : 
acela să nu se cârie nicl cu 0 certare, cum 
Sar zice, învăţându'și feciorul el"1 bate cu 
măsură ca un tată: atunci de se va porni 
fiiu-său, şi va îucepe a lovi pre tată-săă, a- 
tunci tatăl pote ucide pre fecior şi într'acel 
ces să'l omoră, şi să nu paţă nicio răotate, iar 
de'l va fi prea trecând cu bătaia cu vrăşmă- 
şie ca aceia şi cu arme: atunci pâte fiul să 
se rădice asupra tatălui său, şi atunci la acea 
bătae de va ucide unul pre altul, se vor certa 
ca nişte ucigători, iară nu de părinți. ._ 

[Zac. 26). Ori cine'şi va ucide feciorul ca” 
Tele va fi născut cu niscare sâmne saii pricl 
grOznice ca acelea, cum ar fi cu capul ca de 
dobitoc, saă cu tot trupul, saă de tot cu tru- 
pul, să fie lucru ca acela nici de o trebă, şi 
cum e mal grozav, și cum să nu se pâlă so- 
coti să fie om, acela ce'l va. ucide atunci să 
p'aibă nici o ceriare. Iară așa, trebue să so- 
cotim pentru s&mne, adecă coconii carl nasc 
cu 6 degete, sai numaf cu 4, saii cănd vor fi 
cu trei mâny, sa _cu tre! picidre, saii numai 
"cu'0 mână, saă cu un picior, saiă să fie pal 
mici degetile, pentru că atunci cu acea gre- 
şală, el pot să se hrănâscă ca şi alţi 6meni 

„fără nică o smintâlă. 

(Zac. 27]. Ori cine va ascunde şi va tăcea 
uciderea şi mortea tălâne-său saă a fiiu-săă, 
sai a muerii lui, saă muiarea a bărbatului, 
sai a frăţine-săi, acela face prepus cum să 
fie ştiind, sau să fie şi soţie cu acel ucigători, 
drept aceia săi se dea strânsore să spue, 
iară de nu să i se dea muncă tare. 

(Zac. 26). Când se va afla neştine ucis în 
casă la muiarea'și, atunci să muncâscă pre 
muiare şi pre alți pre toți câţi ai fost în casă 
ca să spue cine lat ucis. ! 

[Zac. 29). Orl cine'și va găsi fata sa cea de 
trup curvind cu cine-va, atunci pote să”! facă 
morte, iară însă să ucigă împreună cu dânsa 
ȘI pre curvariul, şi să n'aibă nici o cerlare. 

[ Zac. 30). Aşijderea de o-va, găsi că curv&- 
ște cu om de în clirosul besârecii, iară pote 

ij , 
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să'I ucigă pre amândoi şi să nu se t&mă de 
afurisanie. - , 

[Zac. 31]; Ori cine'şi va găsi fata grea de 
copil, acela pote să o ucigă de tot şi să'nu 
i se dea certare de morte : ci să paţă altă-6- 
rece certare după cum va fi voia judecăto- 
viului. ! - ” 

pre soţia curvariului fără nici o certare. 

când va curvi împreună cu curvatiul, şi pre 
soția lui de va avea, şi să n'aibă nicl'0 cer- 
tare, iară de va face feciorul acest felii de u- 
cidere fără de voia tătâne-săă : atunci să se 
certe cu mârte cumplită. 

[Zac. 34). Tatăl curvel încă pâte să'și chiame 
şi priatenil lui să se sfătuiască pentru să! 
ucigă fata şi pre curvariiă, şi pentru acest 
sfat nimenile nicl o certare să n'aibă. 

[ Zac. 35). Curvariul căndu'l va găsi tată! 
curvii de față curvind şi va.vrea să'l ucigă, iară 
curvariul va ucide pre dânsul, acela să se 
certe ca un ucigătorii, de vreme ce pravila 
nu'i dă voe să stea împotriva. tatălui curvel. 

(Zac. 36). Cela ce va curvi cu 'muiare cu 
bărbat, şi de'l va găsi de faţă -bărbatul vrând 
săi ucigă, iară atunci va ucide curvariul pe 

vrâme ce nu s'a dat voe bărbatului să'şI 
ucigă muiarea, şi curvariul cându'l va găsi 
cum S'ati dat voe tatălui. 

(Zac. 37]. Acâstă putere o dă pravila tată- 
lui curvel, când se vor tămpla aceste lucruri, 
ce se zice cându'! va afla pre amândol în- 
trun loc. ară de'și va ucide fata, iară cur- 
variul va fugi. nu mat pte d&cia după câte- 
va zile săl mal ucigă Iară de va fugi fata 
ucigând el pre curvar, atunci pâte şi dup'acea 
să o ucigă când o va găsi, măcar-și în şase 
luni. măcar de-ar fugi şi într'alt târg saă oraş, 

(Zac. 38). Tatăl încă are voe. să'și ucigă 
fata când o va găsi curvind în casa sa unde 
lăcuiaşte cu dânsa, saii în casa cumnatu-săti 
iară de o va afla într'altă casă striină, atunci 
mare voe să o omâre. 

(Zac. 39] lară pâte adevărat de o va găsi 
curtind într'aceste doă case ce am zis. iară 
de va fugi să se ascunză întv'altă casă stră- 
ină. şi acolo o va găsi curvind : pote să o 
ucigă fără nic de o certare. - 

(Zac. 40). Cine'şi va împărţi fata de Ja sine 
ŞII va da zâstrele tâte, şi va lăcui singură 
de elu-și, atunci nu mal are putere decia să'i 
facă in6rte deca o va găsi curvina. 

(Zac. 41]. Cela ce va avea tată viii, acela 

curvind, pentru că va avea certare, 
„[Zac. 42]: Cela ce va fi vestit de om răi, 

şi va. fi fost volru la vre o curvie unde-va,   sai la alt lucru plin de rușine, acela, nu-și 

(Zac. 32). Tatăl curvel pâte să ucigă încă și. 

[Zae. 33). Tatăl curve. pâte încă şi pre 
fiiu-săă să!l trimâţă să'şi ucigă pre soră-sa, 

bărbat, acela să se cârte ca un ucigătoriă, de - 

nu-şi va putea omori fata, dâcă o va găsi 
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va putea ucide fata când o va găsi curvind, 
că va avea certare apol. A 

(Zac. 43). Acestă. putâre se dă când vor 
găsi pre curvariă de faţă curvind, fără ne- 
mic altă părâre, ci-singur cu acel lucru fără 
de ruşine. 

[Zac. 41). Fără de ruşine lucru se soco- 
teşte, când se vor afla. amândoi în aşternut 
goli cu peile, sai măcar şi îmbrăcaţi, deca 
vor fi întrun așternut, sai când se vor găsi 

„singuri într'o camără, sai cându'i vor găsi 
sărutându-se, saii de o va ţinea de ţiţe, saii 
cându'şI vor arăta unul altuia, ruşinele ctle 
ascunse şi acoperite, saă când vor vorbi lu- 
ceruri fără de ruşine, sai când vor ride. fără 

“do nici o desmerdăcune, .. . - 
[Zac. 45). Acestă puttre ce are neştine să 

facă morte fără de certare. nu'se tinde de- 
parte, ci numa! până la tată-săă De vreme 

„ce nici moşu, nici frate, nici fiii nu pot 
să omâră pre omul săi, cându'l : vor găsi 
curvind, şi să p'aibă certare. . : . 

(Zac. 46). Ceca ce vor merge se răpâscă 
„vre o fată, pre aceia se cade.pre toți să'! o- 

more fără nică o certare, iară de în toţi 6- 
menii fetei când vor găsi de faţă făcând a- 
cel lucru ce se zice când o vor răpi într'a- 
cea dată aii voe să! ucigă, iară dâca se va 
face lucrul, şi vor trece o zi doă decia nai 
putâre să'1 ucigă, iară de"! vor ucide, atunci 
toți se vor certa cu mârte. 

[ Zac. 417]. Cela ce'și va ucide muiarea când 
o va prinde curvind într'acel .câs, împreună 
cu curvariul cu tot singuri făcând acel lucru, 
atunci se va certa bărbatul însă nu cu morte 
ci cum va socoti judecătoriul şi acâsta iarăşi 
de va fi fost curvariul om de folos de potriva 
hărbatulul, iară de va fi fost vre un om de 
jos, cum se zice ţăfan sai vre'un slugoi, 
saă vre un măscărici să nu ajungă la cinste 
de opotrivă cu bărbatul curvel, ci se fie inult 
mal prost şi mal de nemica, şi de'l va ucide 
bărbatul pre acela, atunci nemica nici o cer- 
tare să n'aibă. , , 

(Zac. 481. Bărbătul carele va ucide om de 
" în clirosul bessricii, pre carele! va prinde 
curvind cu muiarea!şi, acela se va certa după 
cum va fi voia judecătorului. 

(Zac. 49]. Cela ce'și va omori muiarea a- 
vând cocon în sgăi, şi o va găsi de faţă cur- 
vind : acela se va certa. după voia judecă- 
toriulul cum s'ar zice pentru conon. , 

(Zac. 50). Pâte fie cine să'şi ucigă sluga sa, 
şi şi pre cela ce'] ține fecior de suflet, cându'! 
va găsi de faţă curvind cu muiarea lui, fără 
nici o certare, iară sluga.sau feciorul cel de 
suflet n'aii putere să ucigă pre stăpănu-săi, 
măcar de lar găsi gol î:tr'un aşternut ză- 
căndu'” cu muiarea. Aa 

(Zac. 51]. Bărbatul curvei care o ai prins 
cu cine-va, acela pâte să trimeţă pre fiul său 

la -slugă'și, saii şi pre altul străin. să”! plă- 
tâscă să'1 ucigă muiarea, împreună cu ibov- 
niculu'şi cu cel mal prost, şi ucigașii aceia 
tot să fie fără nici o certare. . 
(Zac. 52). Bărbatul muiarii curve pote să 

"Și chiame pe fil săi şi pre alţii străini să se 
sfătuiască pentru uciderea, muiari'și, şi orl 
câți vor fi într'acel sfat nimenea nici o cer- 
tare nu va avea. . Pa 

Zac. 53]. Cela ce va ucide pre_cela ce'i 
îmblă cu muiarea și pre muiare, ma! ales 
când se va prileji să fie boiaren singur mal 
marele lui, sai alt judecătorii cine-va : acela 
nici o .certare să n'aibă, însă acâsta se soco- 
teşte cându'l va fi făcut silă acel mueri, şi 
va fi fost fără voia cl de va fi curvit: a- 
tuncă hboiarenul, sai şi Domnul făcând silă 
cui-va, se schimbă de în spiţa cea de sus în 
cea de jos, şi de în Domn se face rob, şi de 
în boiaren rămâne ca sluga. Pentru aceea 
scrie cine'] va găsi curvină cu fembia'și : a- 
cela să naihă nici o certare del va putea 
ucide. . . o. o 
Zac. 51). Bărbatul carele va avea .muiare 

curvă, acela pote să ucigă și pre muiare şi 
pre cela, ce curvâşte cu dânsa cându'.va 

casa lui, iară nu în casă străină, fără nu- 
mal cându' va păsi de faţă în casa sa şi el 
vor scăpa dinainte“ şi vor da într'o casă 
străină, cum am şi mal zis. saă și întralt 
chip, cându'şi va zice omul muerii : nu voii 

iară ea va. mârge şi nu'l va asculta : atunci 
de'l va prinde în vre o casă de acelea, săi 

şi pre curvariul, şi să n'aibă nici un feliii 
de certare. - -. pe 
- [Zac. 53]. Nu se va certa bărbatul curvei 
de o va omori şi pre dânsa împreună .cu cela 
ce ai curvit cu dânsa. Iară de va scăpa, mu- 
iarea până va ucide pre curvariii : atunci orl 
când o va găsi atunci să o omoră, fără nu- 
mai să nu fie făcut pace cu dânsa, că daca 
va face pace, atunci nu iaste vrâme de ao 
mal uciderea. - 

om plin de ruşine şi de tâtă ocara, pentru 
lucrurile lui câle râle. saii urgisit şi de la ju- 
decătoriă, de va fi acâsta, atunci nu'şi va pu- 
tea ucide muiarea când o va prinde curvă: 
că va fi apoi de certare - 

(Zac. 57). Cela ce va fi singur curvariă şi 
va “avea şi alte muel: acela nu va putea 
ucide pre curvariul carele va curvi cu muia- 
rea lut, fără numai de! va fi zis-mal nainte 
să nu vorhâscă cu muiarea lui. Pentruscă a- 
tunci de'1 va găsi, pote să! ucigă şi să n'aibă 
nici o certare. ăi   (Zac. 58). Muiarea ce'i. va omori bărbatul 
cându'l va găsi cu alta, şi de va ucide şi pre 

găsi de împreună amândoi unul pre altul în. 

se mai mergi în culare casă saii în culare,. 

ucisă şi să”! omâră pre amândoi, şi pre ea 

(Zac. 56]. Ori carele va fi fără de cin-te și
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muiare, ce se zice pre curvă, aceia nu se va 
certa, numai să! ucigă într'acel câs cându'! 
va găsi de faţă, iară nu altă dată, - 

[Zac. 59]. Cela ce'şi va omori feciorul 
cândul va găsi curvind cu maștehă-sa, a- 
tunci se va certa acela, însă nu cu mârte: 
ci mal puțin după cum va fi voia judecăto - 
riului, , . 

[Zac. 60]. Feciorul n'are putâre să ucigă 
pre tatul să cându'l va găsi curvind cu mu- 
jarea lul. pentru că se va pedepsi. 

(Zac. 61]. Cela ce va zice stăpânu-său de 
ar fi ce hoiaren să nu" vorbâscă cu muiarea, 
iară el tot va vorbi, de va face acesta de doă 

„de trei or!, atunci pâte să” ucigă şi să-n'aibă 
„nici o certare. Ă 

Pentru ceia ce tor ucide pre neștine cu înșe- 
lăciune, ce se zice cu otrară,. 

Glava 245. [Zae. 1). Om cine va omori 
pre altul cu otravă, acela se va certa mai 

„răi decât cela ce face ucidere cu sabia, saă 
cu altă armă. | o 

[ Zac. 2]. Cela ce va otrăvi pre cine-va nu 
numai ']vor pedepsi cu cumplită certare : ci 
încă. şi coconil lui ce vor rămânea pre urmă 
vor îi neputernici, fără nici o cinste, Şi ruşi- 

„ naţi înaintea tuturor. a 
[ Zac. 3]. Pravila ceea ce certă pre ucigă- 

toriă, nu iaste acesta singură şi pentru ceia ce 
omâră cu otrasă, căcl că aceia cu otravă mal 
cumplit se vor certa decât ceia ce se certă 
pentru morte grabnică. . 

[ Zac, 4]. Cela ce se ispitâște să otrăvescă 
pre cine-va, şi nu va putea, ati căci nu s'aii 
putut lipi să "1-0 dea, ati p'aiă fost făcută bine, 
ci-aii fost slabă de nu Pati priimit : acela să 
se cârte, iară aşa nu cu morte. Acesta obi- 
cciii iaste de curând în pravilele -ceste may 
noă. Iară mai de demult în zilele cele vechi 
inăcar de nu Pai vrut nici otrăvi : atunci tot 
"-ati fost tăind capul. . 
[Zac. 5]. Or cine va avea otravă de o va 

fi făcând, sai o va fi vânzând, şi dese va 
prileji să oirăvescă pre cine-va : acela să se 
certe după cum va îi voia judecătoriulul. 
[Zac. 6]. Cela ce va cumpăra otravă, acela 

să se” cârte după cum va fi voia judecătoriu- 
lui pentr'aceea, însă de nu o vor fi încă dat 
să o bea cine-va, fără numai cela ce aii fost 
cumpărând de va fi vraci, deci va vrea să o 
cerce cu erb! ca acelea, cu meșterșugul lui, 
să vază pule va face iarbă ca aceia să biru- 
iască puterea. otravel, ce se zice să dea, iarbă 
celui otrăvit să nu'l prinză otrava. 

[Zac, 7]. Cela ce va vinde otravă omului 
necunoscut, saii nebunului, saii vre unei cur- 
ve, acela să se certe, iară nu cu mârte. 

[Zac 8]. Oirăvirea iaste un lucru forte cu 
nevoc să o arate neştine. Drept aceia jude- 
cătoriul de vreme ce va vedea cum mărturiile   

şi sâmnele nu se pot crede, nică ajung să pâtă 
arăta, atunci vine lucrul la muncă, iară ma! 
vârtos se cade să muncescă pre om la uci- 
derea cea cu otravă, decât Ja alte morţi și 
ucideri ce se fac. | 

Prepusurile și bănudlele otravei de unde se 
IN iati, să se pâtă crâde. 

[Zac. 9]. Muiarea îmblătâre răă și curvă, 
face prepusuri şi bănuiale asupra. el, cum 
să'şI fie otrăvit bărbatul, . 

[Zac. 10]. Cela ce aşteptă să moştenâscă 
ocinile şi avuţia cuiva, acela face prepus şi 
bănuială cum să fie otrăvit pre acea rudă a 
lui. Iară aşa acest prepus nu se pote lipi să 
fie când se vor fi prea iubind unul pre altul, - 
şi vor [i având viaţă stătătâre şi bună într. 
acâstă lume, până va fi fost viii. 

[ Zac. 11]. Cela ce va, fi. cumpărat otravă, 
acela face prepus cum să fie otrăvit el pre cel 
mort : mal vârtos când se va tăgădui că nu o 
aă cumpărat. | a i 

[Zac. 12]. Cela ce va găti nişte bucate saă 
băutură şi le va găti furiş, ce se zice pre 
ascuns, acela face prepus cum să dea altuţ 
cuiva să se otrăvâscă, 

[Zac. 13]. Cine pârtă la dânsul otravă, a- 
cela face prepus că a otrăvit el pre neştine. 

[Zae, 14]. Cine pisză otravă în piulițe, 
acela face prepus că va să dea saă asi dat 
culva, ” o | 

[Zac. 157. Cine va îngropa pe mort, carele 
va fi otrăvit şi nu va socoti tâte lucturile şi 
obiceiurile, carele s'uă apucat într'acel loc" 
de se fac : acela face prepus cum să'i fie el 
otrăvit. 

(Zac. 16). Cela ce va îngropa pre cel mort 
otrăvit, incă fiind cald, şi nu'l va, lăsa nici 
să se racescă : acela face prepus cum să!'l fie 
el otrăvit. ! 

[Zas.17], Cela ce ascunde boriturile omu- 
lui celui bolnav, şi nu le arată la vraci să le vază : acela face prepus cum să!'] fie otrăvit 
el pre bolnav, . 

[Zac. 19]. Cela ce nu va vrea să mănânce din bucatele carele au gătit el singur, şi 
cându'! vor zice că sînt otrăvite : acela face 
prepus de otrăvit: 

[Zac. 19]. Cela ce nu'şi va face voia rea 
după mârlea celul otrăvit, ci va părea că 
iaste vesel : acela face prepus cum să'l fie el 
otrăvit. - : 

(Zac. 20] Cela ce nu pune nevoință să so- 
cotâscă pre cel bolnav, ce se zice pre cel 
otrăvit, cum Pai fost'socotind şi la alte bâle : 
acela. face prepus cum să'l fie el otrăvit. 

(Zac. 21). Face prepus încă şi cela ce!l 
pomeneşte cel otrăvit, şi săi dea vina lut 
zicând că Yau otrăvit el. 

[ Zac. 22]. Vrăjmaşul celui otrăvit, face pre- 
pus să'l fie otrăvit el.
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Pentru ceia ce ucig pre alții ca să p6tă scăpa 
să auf ucigă pre dânșii.. 

Glara 246. /Zac. 1]. Cela ce ucide "pre 
omul cela ce vine asupra lul să'l ucigă, acela 
nu se va certa nici cum, iară de va mârge 
neştine, să ucigă pre cine-va,:iară acela"! 
va timpina şi va ucide pre dânsul, atunci 
să nu se chiame că Va ucis neştine : ci să 
zică că s'a ucis singur, “ 

- (Zac. 2]. Ori cine va fi vrând să ucigă pre 
altul în bescrică, iară cela-lalt va ucide pre 
dânsul în bestrică, atunci nici cum să nu 
se certe ucigătorul, nici pentru loc căcl ai 
fost sfânt şaa făcut acolea. ucidere. 
(Zac. 3]. Besrica nu se spurcă de sânge ce 

S'ati vărsat pe dreptate : ci sai vrut spurca 
când s'a vrut vărsa pentru nedreptate şi cu 
năpaste Incru. - , 

. [Zac. 4]. Om-eare fată, sai şi văduvă curată 
şi de cinste, de va ucide pre cela ce va săi 
facă silă şi va să'1 strice fetia, sai să o ru- 
şineze, aceia nu se va certa nici -cu un feliă 
de certă. Insă de'l va ucide într'acel ceas ce 
ai vrut să'1 facă silă, iară nu altă dată. 

[Zac. 5]. Pre cela ce face silă f6tei, pâte şi 
frate-săui şi tatăl fetei să'l omoră, însă într- 
acea vr&me cându'” va face 'silă. 

[Zac. 6]. Uciderea ce face nestine de frica 
altuia pentru să'şI scoță capul din mâna lul: 
acela să n'aibă certare, ce se zice când va 
arăta ucigătoriul la judecătorii, cum sai 
spăriat că'l va ucide acela pre dânsul, atunci 
de va arăta adevărat lucru, şi cu semne ca 
acâlea ca să pâtă crede judecătoriul cum 
Spaima lui aă fost adevărată şi deplină cum 
ati spus, de va fi mers asupra! cu armele 
g6le, saă cu soții multe nu ca altă dată, cu 
Gmeni ca aceia gata de ucidere saă cu alte 
ca acestea, pentru că de se va afla că sem- 
nele nu sunt adevărare cu credință, să potă 
crede de acea spaimă, atunci] va certa, şi 
şi nu'l va crâde judecătoriul că ai ucis pen-' 
tru să scape dinaintea lu. 

1 Zac. 7]. Cela ce va ucide pre cela ce'i în- 
grozeste că!! va ucide, acela nu se va certa. 

” Acesta iaste când omul cela cel îngrozâşte 
să'l ucigă, face s&imnne în tâte feliurile, şi! a- 
merinţă și aduce să'l lovescă, saii când se va 
găsi în chip ca acela mânios sai beat, Sail 
la vre un loc ca acela pustii să potă face 
ucidere. , R Ă 

[Zac. 8]. Care muiare va apuca sabia băr- 
batuluY'şI sai cuţit. sai altă armă ce va fi 
pus barbatul supt patu'şi, pentru să'şi ucisă 
muiarea, iară de! va, ucide muiarea pre dân- 
sul: atunci să n'axbă nici o certare 

[Zac, 9]. Cela ce va răni pre altul, sa 
de'] va lovi măcar numa! odată cu un tolag, 
atuncă pâte săi] ucigă de tot cel rănit sati cel 
bătut fără nici o certare, pentru că cela, ce 

. 

lovește odată pre acela arată semnele să mar 
dea șia doa Gră; deci nu se cade să'l aş- 
tepte neștine, fără numa! când se va prileji 
să dea întâl cu armă, ai cu toiag, atunci să 
nu mal aștepte a doa Gră ci să şi dea dosul 
să fugă. pentru că de va alerga atunci cel ră- 
nit, sai cel bătut după dânsul și'l va ucide: 
atunci se va certa ca şi un ucigătoriă. 

[Zae. 10). Un om de va fi încins cu arme, 
și de va da cutva o palmă numai, atunci 
ucide'l-va, de tot cel cu palma, şi nu se va 
certa, fără numal del va fi suduit şil'va 
fi ocărit mat înainte de palmă. e 

__ (Zac. 11]. Cela ce va ucide pre cela ce ati 
fost făcut pace cu dânsul, de se va afla că 
aă alergat după dânsul, sati ai dat asupra 
lut săl lovescă, sau de'l va fi îngrozit cu 
sabia smultă, şi de se va spălmânta cela- 
lalt şi! va ucide : acela nu se va certa ne- 
mic, de vreme ce n'a stricat acela, pacea, ci 
cela ce aii venit asupra lui de Pai îngrozit 
cu sabia golă, Să i 

[Zac. 12). Cela ce va lovi cu toiag sau cu 
palma pre cela cel va sudui cu cuvântul, 
acela să se cârte după voia. judecătoriului, 
fără numat cela ce'va fi lovit de va fi boiaren, 
iară cela ce va fi suduit va fi om de jos, că 
boiarenul cela. ce aii lovit întru nemică nu se 
certă. 3 . 

[Zac. 13]. Nu va putea nimenile să se pue 
îu price, sai să stea înprotiva judecătoriului, 
de se va afla că face măcar şi ceva asu- 
prâlă, . . 

[Zae. 14). Feciorul nu va putea să se sue. 
împrotiva. tătâne-săii nici a, frăține-săti celui 
mal mare, nici a dascalu-săii, nici muiarea 
a bărbatului săi, nici călugăr a egumenului 
săi, nici robul saă năemitul a stăpânului 
săi. Drept aceia când va bate tatăl pre fecior, 
sati fratele cel mal mare, saă dascalul pre 
ucenic, sati bărbatul pre muiare, sai egume- 
nul pre călugăr, sai stăpânul pre rob sati 
pre năemit, căndu'l vor bate cu măsură şi 
pre vină : atunci se cade să se plece, însă 
de se va. afla că acel mal mari trec pe spre 
măsură şi'şi es din obicţiii de! bat depuru- 
rea şi forte cumplit, şi vine lucru de stă în 
cumpână de morte să.și'1 ucigă de tot, nu 
cu toiag sati cu biciă ci cu arme gâle : atunci 
cel mal mici vor putea sta împrotiva celor 
mai mari, si de se va templa vre una, ca, aceia: 
atunci pot săi ucigă și de tot și să n'aibă 
nici o certare. 

(Zac, 15). Cela ce va încâpe, întâr a sudui, 
şi a ocări, şi a se stădi, şi a se prici, și de va 
ucide pre cela ce'i stă împotrivă de se sfă- 
deşte cu dânsul : acela nu va putea zice may 
apol cum Pai ucis pentru să scape dinzintea, 
lui să nu'l ucigă: ci seva certa ca un uci- 
gător.   [Zac. 16]. Tot omul 'se cade să fugă de |
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„cela ce'l suduiaște, pentru: să lipsâscă să nu 
vie lucrul să se facă ucidere, cum s'ar zi- 

: ce, când vezi vrăjmaşul de departe că. vine 
şi de veri putea fugi ca să!ţi sprijineșii viaţa. 

[Zac. 17). Cela ce cunâşte că iaste datorii 
să brodăscă cinstea altuia, aceluia se cade 
să fugă dinainte” cându'l va vedea că vine 
suduind; ca să lipsescă de vina uciderit.- | 

[Zac. 18). Cela ce ar pulea să fugă dinain- 
tea celui ce începe a. sudui, iară nu va să 
fugă, atunci de se va prileji a uciderea unul 
pre altul, ca să scape de cela-lalt cu viaţă, 
atunci acea ucidere să se certe după voia ju- 
decătoriului iară nu cu morte, 

(Zac. 19). Nu iaste datorii omul să fugă 
de cuvintele ctle de sudalmă când va cuns- 
sce că de va fugi, atunci mai răă va fi, şi 
mal rău l va vătăma cela ce'l suduiaşte. , 

[Zac.» 20]. Cela ce iaste fârte gras, şi cela 
ce iaste forte slab şi mărşav, sau altul ce 
nw'şi se pole de loc'clăti să fugă sai să alr- 
ge, acela nu iaste vinovat să fugă de cela ce 
să scâlă asupra lut. cu cuvinte de sudalmă, 

"că atunci ar fi mai răă, că Var goni vrăjma- 
$ul şi Par ajunge și Var ucide de lar omori. 

[Zac. 21). Cela ce va. fi hoiaren sau sluji- 
torii, acela nu iaste vinovat să fugă din- 
naintea celuia ce vine spre dânsul suduindu'), 
pentru că de va fugi i-va fi rnai mare ru- 
Şinea. , 

[Zac. 22). Cela ce va.ucide pre altul vrând 
“să ucigă pre cela ce Pai suduit : acela nu se 
va. certa, măcar de ar zice alţii că se va 
certa, a . 

(Zac, 23). Cela ce va ucide pre cela ce va 
- întra la mijloc săi împarţă,: vrând să ucigă 

pre vrăjmaşul lui, acela nu se va certa. 
[Zac. 24]. Cela ce va sprijini pre dor vrăj- 

mași pentru săi împarţă când se vor hale a- 
mândol, şi va da de'l va răni unul de într'ân- 
şii, iară el se va scula de va ucide pre cela 
ce Tai rănit şi'l va omori: acela nu va avea 
nică o certare, i - 

(Zac. 25]. Sprijinitoriul pote să ucigă şi să 
fie fără de cerlare, pre cela ce ai început sfada 
$aii făcut asuprelă, ce se zice au căzut năpa- 
şte, căci ati izbăvit din mâna lui pre cel drept. 

" Însă acâsta să fie când nu'l va putea izbăvi- 
întralt chip fără numa! cu ucidere. 

». (Zac. 26]. Iară de se va prileji sprijinitoriul 
„Să ucigă pre cel drept cine voiaște să scape 
dinaintea celuia ce” cade nâpaste. pre carele 
nevoiaște și el să'l sprijinâscă, să nu'l ucigă, 
părăndu'i degrab că iaste acela carele a în- 
ceput sfada, carele ar fi pe. dreptate să se u- 
cigă,- atunci acela de vrme ce aii greşit de 
aii ucjs pre cel drept : acela să se cerle după 
cum va fi voia judecătoriului. 

(Zac. 27]. Cela c: va ucide pre cela ce a- 
Jergă să ucigă, şi de ar ucide încă şi pre soția 
lui : acela nici o certare să n'aibă. 
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:  [Zae. 28]. Cela ce va ucide vre un om, vrând 
j Să ucigă pre'alt cine-va, ce se zice pre vrăș- 
; mașul săi, şi acel vrăjmaş și ucigătoriă 
iaste cela ce a scos întăl sabia pentru să se 
bată, aicea se socotâste'că acela ai început 
sfada, iară nu'să'!l bată pentru să scape din- 
nainte"! : atunci acela să se cârte după voia 
judecătoriului, măcar de ar şi zice alții să se 
cârte cu mârte.. . aa 

|Zac. 29). Cela ce va ucide pe sprijinitorii 
cu îușelăciure, ce se zice când nu lar ucide 
nici pentru vre o greşală. sati.pentru căci ati 
vrut să ucigă pe vrăjmaşuii, ci numar într'a-- 
dins : atunci şi acela se va omori ” 

[Zac. 30). Tot omul are putere să se bată cu 
vrăjmaşul cela, ce vine asupra Jul să/l- ucigă 
saă să'l ia bucatele, și de va vedea nevoia 
cum într'alt chip nu iaste putinţă să scape di- 
naintca lui fără numai cu morte : atunci cel 
drept de nu .va putea scăpa întralt chip, €l 
să'l ucigă de tot pre cela ce'i cade năpaste, 
şi nică O certare nu va avea. Acesta se soco- 
teşte și la hucate întracesta chip să'și păzâscă 
şi bucatele. - : 

Pentru ceia ce ucig pre fur cândwl cor prinde 
„ furând de faţă. 

Glava 247, [Zae. 1]. Cela ce va ucide furul 
cându'l va găsi furându'1 bucatele, acela nu 
se va cesia, însă de se va afla că au sărit a- 
supra stăpânului cu bucatele, şa fost de a'l 
uciderea, acesta se socolâşte când nu va pu: 
tea într'alt chip să'și scâță bucatele dela acel 
fur fără numal cu mortea. : - 

(Zac. 2] Pâte neștine să'şi strângă pricate-" 
nil, vecinii, și alţii străini cu arme să'zl caute 
şi să'şi apere hucatele fără nici o certare. 

(Zac. 3]. Cine va avea la dânsul vre un lu- 
cru străin, şi vor veni să'l fure: atunci pâte 
să ucigă pre furii fără nici o smintelă, ce se 
zice fără nici o certare, măcar că iaste acel 
lucru şi străin. 

[Zac. 4|. Tot omul pâte şă'şI ia bucatele de 
la cela ce ile ține şi i le păzeşte, măcar de 
Sar fi pus și chezaș, curn să-'1 dea bucatele - 
tote de faţă, la vrâmea când s'aii tocmit. iară 
cela cu bucatele tot iaste volnic ori unde'şi va, 
găsi bucatele, tot să și le ia fie ce vrâme va fi. 

| (Zac, 3]. Pâte fie cine să ucigă fără cer- 
tare pre cela ce se găteşte să'l fure, ce se zice 
văzându'l că pune'scară să se sue, sai sapă 
pre supt casă, saii sparga părâtele. 

[ Zac. 6]. Nu are voie furul să se bată cu cela, 
cel găseşte furând, ce se zice cu păgubaşul, 
nicI să se sprijănescă să nu'] ucigă, căci Ya 
furat sau ai venit să fure. 
. [Zac, 7). Furul cel de nâpte-acela nu pâte 
nimenile să'] ucigă când va sta de se va arăta, 
fără numai când se va hpuca de război : a- 
tunci'l vor ucide fără nici o certare.   „[Zac. S). Tâlharii cel de drum și furii, pre
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aceia de'! va putea fie-cine-i va ucide fără 
certare și încă și pre cel ce fac nâptea pagube 
la semănături saă la țarine. . 

[Zac. 9]. Cine va ascunde fun!, sau alte le- 
gături, la niscare fereşiri pentru să se sue fu- 
rul când va veni. sai şi pentru să se sloho- 
zâscă jos : acela să nu se certe. : 

[Zac. 10). Pentru să'și păzâscă neştine bu- 
„ catele are voe să ucigă pre fur, însă când a- 
cel lucru va plăti mult, cum s'ar zice mal 
mult decât dol galbeni, iară de nu va plăti lu- 

_crul atâta, atunci nu va putea ucide pre fur, 
fără numal când se va apuca de războiii de 
nu se va da să'l prinză pre furul acelui lucru 
puţintel, sai și fără de acâsta cându'l va găsi 
deost bi îmblând pentru furtişagul.: atunci 
iarăşi'l va ucide şi nu va avea certare, măcar 
de n'ar plăti furtişagul nici dor galbeni. 

- [Zue. 11). Păzindu'şt fie cine bucatele, acela 
mare voe saă putere să stea împotrivă saii 
să se bată cu Omen ca aceia de folos, cărora 
se cade lu! să li se plece, şi să”! cinstâscă, nu- 
mal de nu'și va da bucatele unora ca ace- 
lora, ci de s'ar pune şi în price cu dânșii, iară 
să nu'l vatăme cu ceva nic săi suduiască pre 
unii ca aceia : ci lise plâcă depururea şi'I cin- 
steşte. Pa ÎN - 
„Zac. 12]. Nu pâte nimenile să .ucigă furul 
cându'l pâte să'l lâge şi să'l aducă la jude- 
cătoriii. , 

[Zac. 13]. Nu pote nimenilea să ucigă furul 

torescă pre cel asuprit, şi unde va vedea că 
sta cu războiă asupra lui să”! scâță capul, 
şi să!l izbăvescă de morte, iară acest lucru nu 
iaste nimănul dat cu vre o silă cum să fie 
datoriă să facă acest ajutor. De multe ori şi! 
cu cuvântul pâte se ajutorescă neştine pre 
altul până'l va izbăvi de vrăjmaşul carele" 
face asuprâlă, dar nu iaste nimenile dator cu 
dâsila să'l facă să facă acâsta, şi de vreme 
ce va fi om străin, iară nu de ruda lu! şi de 

„sângele lut ce se zice frate. " 
| (Zac. 19]. Feciorul iaste datoriă să ajute 
tătâne-săă când va vedea că staii cu răz- 
boiii asupra lut, să'l izbăvâscă de morte. - 

(Zac. 20]. Slujitoriul iaste -datoriă să a- 
jute căpitanului săi. .. - 

[Zac 21|. Robul cel cumpărat, iaste da- 
toriu să ajute. Domnului săii. o 

|Zac. 221. Năemitul stăpânului său. 
(Zac. 23]. Muiarea bărbaluiul et. | 
[ Zac. 21]. Cel de loc judecătorului lor. - 
|Zac. 25). Țara se cade să'și păzâscă şi să 

"ȘI priiască și să acopere de asuprele pre 6- 
menil pământului săi. e 

(Zac. 26]. Cela ce'şi va încuia uşa casei 
lui pentru să nu între cel asuprit să scape de 
mâna asupritorului, acela să. se certe după 
cum va. fi voia judecătoriului. | 

[Zac. 27]. Când se va prileji de va fi un 
cocon micşor şi slab, şi va veni asupra lui 
vre un bărbat mare şi mal tare la t6te pute-   când va fugi și va lepăda furtişagul ce va fi 

furat și se va duce deșert. i 
(Zac. 14]. Orl cine va ucide fur ziua sai 

noptea, acela nu se va certa. Acâsta se soco- 
tâşte când îndată va striga furul pe Omenil 
lui să”! ajute, saii pre vecini! lui, saă pre priâ- 
tenil lui, iară de nu va striga pre unil ca a- 
ceia şi'l va ucide : atunci să se certe. 

[ Zac. 13]. Nu e volnic nimenile să ucigă fu- 
rul nici zioa nici noptea cându'l va cundşte 
cine iaste, şi când pote -pe dreptate să'șI ia 
bucatele înapo! şi să'l certe, fără numai când 
șar fi furul schimbat hainele să nu'l cunâscă 
nic să fie nimenile mărturie să arate lucrul 
la judecătoriă, pentru că atunci pâte să'l u- 
cigă şi să n'aibă ceriare. Şi ucigătoriul încă 
se prinde şi se crede zicând că nu şaii vrut 
putea întralt chip scâte bucatele de la fur de 
nu Paă vrut ucide să'l omoră. 

(Zac. 16]. Fie cine iaste volnic să se certe 
şi să se bată penlru să izbăvâscă nu numal 

pre sine de nevoe şi de peire, ci încă şi pe 
rudele lui și pe prieateni! lui, şi încă şi pe Yră)- 
mașii lui de'| vor chema. de nu'l vor chema, 
“măcar de»ar fi cine ar fi, măcar de-ar îi jidov 
tot e un vrăjmaş ca alalt, şi de ar fi lua: şi 
ban! să'1 scâţă capul de nevoe. , 

[Zac 17]. Bărbatul are voe să ucigă pre 
cela ce va fi făcut vre o răutate mueril lui. 
„Zac. 18). Măcar că are fie cine voe să aju- 

rile decât acela: atunci iaste volnic să se 
bată cel mal mic şi mal slab cu mal mare 
arme, decât cum sînt ale celui ce vine asu- 
pra lui, iară de se va afla că cela, ce vine a- 
supra lui, şi începe el sfada iaste mal mic- 
şor decât dânsul și mal slab : atunci n'are 
putere cel mal mare și mal tare să scâţă 
mal mare armă să se bată cu cela-lalt sati şi 
tocma, pentru că de 'se va prileji să scoță 
mai mare, şi dese va tâmpla de va ucide 
pre cel micşor şi slab, atunel se va certa, 
măcar de-ar fi şi început răsboiul cel micşor: 
şi slab. : | 

(Zac. 28]. Câna se va prileji unul om del 
vor birui, bătându-se la războiă, sati şi în-. 
tralt chip, și gonindu'l vrăjmaşul lui, de se 
va prileji acel vrăjmaş al lul să cază jos la 
pământ, şi de'l va vătăma acolo jos la pă- 
mănt, fiind căzut, atunci se va certa de la 
judecătorii după vătămarea cel va fi făcut. 

(Zac. 29]. Cela ce va ucide pre cela ce a- 
lergă după dânsul să! facă mâute când fu- 
gia, cum s'ar zice, bătându-se ait dat să! lo-. 
vescă şi n'ad nimerit bine, ci "M-ati căutat: 
numai. a da dos şi au început a fugi, iară - 
cela-lalt Paă ajuns și Vaii omorât : acela se 
va certa după voia judecătoriulul, însă să 
socotâscă judecătoriul dară de va fi fugând 
pentru să'şI mal dobândâscă ajutoriii, şi să 
se întorcă să'l omâre, atunci del va omori 
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acela cel gonâşie, nu se va certa, sai şi în- 
tralt chip cână se va prileji, cela ce fuge să 
fie om de jos, iară cela ce'l gonâşte să fie 
boiaren, atunci pâle să ucigă: boiarenul pre 
cel mal mic ce fuge, şi să n'aibă nici 0 cer- 
tare. - . : 

(Zac. 30). Când se va acolisi un om de al- 
tui, nefiindu'i cela nici cu o deală, aşa numai 
într'o pizmă va, vrea sa'l ucigă, iară cela încă 
nu se va da, şi se va sprijini cum va putea 
deacia bătându-se ce! amândoi, va cunâşte cel 
asuprit căl va ucide asupritoriul, vâzând el 
că nu iaste putinţă să'şi isbăvâscă viaţa în- 
trait chip, şi] va ucide : atunci trebue să a- 
rate:la, judecătoriă cu mărturie, cum acel ucis 
aă început întăi sfada, şi cum nu'l a fost 
vinovat, ci de mare nevoe "l-ai ucis ca să 
scape 'de morte, că într alt chip nu era vreme 
să poiă scăpa de acel vrăjmaş fără numat cu 
morte : atunci de se va “afla cum acâle măr- 
turii ce arată acest lucru sunt Gmeni de jos 
și proşti, să nu se crâză, ci să certe pre uci- 
gătoriul. Iară de vor fi mărturiile 6meni buni 
şi vestiți de credință : atunci să se crâză și 

"să nu se pedepsâscă, . 

Pentru ranele câle de morte și pentru cele ce 
na 10r fi de morte, cum se tor cundște. 
Glava 248, (Zac. 1]. Ranele unele sînt de 

morte, carele sînt şi de nevoe îndemnătâre 
spre morte, mal vârtos aceste .rane ce se a. 
ting de inimă, sa de creerii capului, altele 
iarăşi sânt mai departe ci acâlea nu sînt de 
morte : ci se vindecă. mal pre lesne, cumu's 
la stinghil și la pulpele picidrelor, aşijderea 

“şi la mână, acâstea încă de sînt vre unele și 
cu grije pentru lăcomia și poftele cele râle, 
când va face cum nu se cade cela ce va fi ră- 
nit, care lucru măcarcă sînt şi de a. nu în- 
demnarea spre cumpene de morte, iară tot 
trebue cu. socotință, fără numai de se.vor pri- 
leji ranele săfie la piept sau la grumazi și al- 
tele ca acâstea. | - 

[ Zac. 2]. Cela ce va răni pre altul, şi! va 
face rană de mârte, şi de i se va prileji mârte: 
dintr'acea rănitură : atunci vor vedea tot cum 
aă murit de acea rană, şil vor certa pre a- 
cela ca și pre un ucigătoriă, măcar de ar 
muri după aceia cât de târzii după câte-va 
zile, sai de nu va fi mers nici la vraci să 
se vrăciuiască, saă măcar de va fi dat şi pre 
vraci răă să! fie smintit, saă de se va fi și 
smintit el singur cu multe lucruri fără de is- 
pravă cu mâncări, băuturi şi allele asemenea 
acestora : ucigătoriul tot se va certa. ca ua 
vinovati. 

[ Zac. 3). Cela ce va răni pre altul ȘII va, 
facerană nu de mârte, iară după aceia pen- 
tru destule neputinţe i se va tâmpla mârte 
atunci nu va putea crede judecătoriul, cum 
să fie mârtea dintr'aceia rană, drept aceia, 
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acela nu se cade să se certe ca un ucigătorii, 
ci după cum va fi voia judecătoriului, pentru 
că acela sai aă murit pentru vina vraciului, 
sati pentru nesocotinţa lui, ce se zice pentru 
lăcomia lut, și pentru poftele trupului cu ne- 
socotința lui, şi ma! vârtos când va muri cu-. - 
rând, preste puţine zile după ce Pa rănit, 

[ Zac. 4]. Cela ce aă rănit pre altul, cu rană 
ca aceia să vie lucrul să stea la cumpănă de 
morte, acela, se chiamă că ai murit de acea 
rană, şi se va certa ucigătoriul acela cu mâr- 
te, măcar de s'ar găsi greşala şi a celul ră 
nit, pentru mâncarea lui cea fără de măsură, 
ce se zice mâricări . și băuturi, saă şi pentru 
nemeșteșugul vraciului. -. - - 

[ Zac. 5). Cela ce va răni pre altul cu rană 
ca aceia, să nu se cunoscă ce felii de rană 
iaste, şi de i se va tâmpla morte de acea 
rană, acela nu se va.chema să fie mort de 
rană, ma! ales când nu se va fi păzit nici va 
fi chemat vraci să'l vază, saă de ar fi şi che- 
mat, el nu va fi ascultat cumu'l va fi învățat, 
sau de se va fi smintit singur cu nesocotința 
lui, slobozindu-se la bucate şi la băuturi, a- 
câstea tâte se cade să le arate cela ce Pati ră- 
nit, cu mărturie ca aceia cum aă- făcut tâte 
aceste greşale ce sînt mal sus scrise şi atunci 
nu se va certa, aşa cumplit ca un ucigătoriă, 
iară de nu va. arăta unele ca aceste cum am 
zis şi mal sus : atunci certa-se-va cu mârie ca 
un ucigătoriă, 

Când se va pedepsi cela ce aii rănit pre altul 
și când nu se ra pedepsi. 

“Glava 249, /Zac. 1. Câna se va afla că a- 
cel rănit n'aă vrut să chiame vrac, sati de ar 
fi şi chemat, şi nu Pati chemat la vreme, ci 
Sati întârziat preste câte-va zile: atunci 
smint6la morţii va fi despre cel ranit. 

(Zac. 2]. De va găsi că cel rănit nu ascultă 
cumu'l învaţă vraciul și de se va prileji să 
moră de acea rană: atunci vina morţi'şi 
iaste el singur, iară nu rana. i 

[Zac. 3). De se va fi cel rănit împreunat cu 
muiare trupâşte, atunci vina morţii nu e de 
rană, : ci iaste pentru nesocotința lur. 

(Zac. 4]. De va fi cel rănit mâncat niscare 
bucate grele și va fi băut niscare băutură ca- 
rea cuin-va, saă de va fi umblat în sâre, saă 
În vânt la răcâlă: atunci nu"! e mârtea de 
rană. , . 

[Zac 5), Când cel rănit va să se tămădu- 
iască cu descântice şi cu farmece, atunci el 
singur iaste vinovat morți'si, fără numai de 
va fi rana de cele de morte, şi vracil se vor 
fi părăsit, zicând că'nu se va tămădui, a- 
tunci de nevoe de va chema şi ferme- 
către, saii descântătâre, nu se socotâşte 
să fie făcut aşa greşală mare, pentru să pâtă 
şovăi cela ce Pai rănit, atunci să nu se cârte 
cu mârte.
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(Zac. 6]. De va fi mărturisit cel rănit la 
mortea luf. cum nu e mârtea de acea rană, 
ci'i iaste pentru nesocotinţa şi nepaza lui, 
atunci nu vom putea crâde, așijderea. nu vom 
crede nici când va zice că e mârtea de acea 
rană. 

(Zac. 7]i (Când va zice vraciul că iaste rana 
de mârte sai nu de mârte, atunci vom 
crede, mal vârtos când se va afla că vraciul 
este dascal, cum le zic acestora doftorI: a- 
tunci să crâde și mal bine de cât ar fi altul 
mai prosi, bărbiariii sati descântătoriă. 

Zac, 8]. Când va zice vraciul cum cutare 
armă, n'a făcut rană de morte, iară mărtu- 
riile vor zice că rănile de morte, atunci mal 
cr&de-se-va vraciul de cât mărturiile. 

[Zac. 9]. Ori ce va zice vraciul vom crâde 
pentru rană, măcar de nu ș'ar jura, sai de 
ar fi vraciul şi jidov, sati şi de altă lege: 

„atunci vom erâ&de mal mult. 
(Zac. 10]. Câna se va prileji să nu fie vra- 

cii toți întrun cuvânt, ci unil să zică că rapa 
iaste de morie, iară alţii să zică că nu iaste 
de morte : atunci vom crede pre cel mat 
mulţi, sau pre cel mal buni, saă pre cel de- 
stolnici, iară nu pre alţii. 

[Zac. 11). Iară când vor fi tot unil ca alalţii, 
amândoă părţile, şi la tot meșteşugul se 
vor potrivi într'o fire şi întrun cumpăt : a- 
tunci judecătoriul va căuta şi va socoti mă- 
dulariul cel rănit, deci de va fi mădulariul 
de cele mari ce oblăduesc pre tâte mădula- 

„zile, atunci va crede pre cel ce zic că iaste 
„rană de morte, iară de va fi mădulariul din 
ctlea mal mici atunci va crâde pre cea-laltă 
parte de vraci, cari! zic că rana nu e de 
morte, 

Pentru cela ceși ace mor te, sati bărbat, 
sati mutare. 

Glava 250. [41 Postnicului]. Carele'şi va 
face morte de voe, pre acela să nu'l slujască 
nici să'] pomenâscă, căci că ati dat de voe 
sufletul satanil ca şi luda iscariot, iară de'şi 
va fi eşit afară de minte acela ce aă luat acea 
morte, atunci să se slujască şi să se pome- 
nâscă, cum zice prea sfăntul Timotei Ale- 
esandrenul. Iară de va fi omorit de îm puţi- 
narea sufletului săă, adecă de frică sati de 
scârbă, sai de băsăul Gmenilor, sai într'alt 
chip sai omorit, acela să nu se slujască, 
nici să se facă rugă pentru dânsul, sati pri- 
nos. 

Pentru fata de o va sili neştine săi strice 
fetia, sai măcar și cu voia. ei. 

Glava 251. [Apostolii Canonul * 66]. Ca- 
nonul 66 al sfinților apostol! grăiaşte, cine 
aă spurcat muiarea sat fata cu desila, însă 
de va fi fost/logodită cu cineva, acela să se 
pedepsescă ca un precurvariă, iară de nu 
va fi. fost logodilă, atunci să o ia muiare   
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măcar de va fi şi săracă, măcar şi de rudă 
de nu va fi de potriva Jul, 

[Matei] Cine se va împreuna cu muiarea 
fată cu voia el şi părinții el să nu ştie, iară 
dup'aceia vor prinde de vâste, atunci de va 
vrea să o ia, cela ce "I-au stricat fetia şi vor 
suferi şi părinţii, atunci să se facă nunta, 
Iară de nu vor vrea părinţii, vre unil de în- 
tramândoă. părţile şi de se va împăca cela, 
ce o ai stricat, atuncea să! deă o litră de 
aur fetil, iară de va fi sărac să dea jumătate 
de bucatele lul, iară de va, fi sărac de tot şi 
nu va avea nemica, atunci să'l bată şi săi 
tunză, şi să'l gonâscă. 

(Nearaoa a lui Atanasie . Patriarhul Ale- 
zandrîa). Iară Nearaoa, Patriarhului dela Ale- . 
csandria Chir Atanasie, aşa poruncește, mu- 
iarea carea'șI va lepăda cinstea :. şi mal 
vârtos de va fi fată şi se va culca cu cine-va 
sai se va fi tâmplat de o va fi apucat cu dea- 
sila : acela să se pedepsâscă cum zic Pravi- - 
lile, și pedepsa aceluia iaste după cum scrie 
cartea a 20, a şapte- spre-zecea title în zace- 
alo 81 şi zice așa: săi se tae nasul şi să 
dea ceia ce o au stricat a treia parte, de în 
bucatele lui, iară de va fi fost cu voia mu- 
erii nesilindu-o nimenea, atunci să o tunză 
şi să o dea de rușine, şi să plătâscă şi globă 
Domniel. 

Pentru ceia ce fac silă fitelor de le strică 
fetia, gre ce felii de pedăpsă vor avea ? 

Glava 252, [Zac. 7]. Cela ce va face silă 
vre unil fete, șii va strica fetia, acela de va 
fi bogat să'şi piarză jumătate de în tâtăa- | 
vuţia lui cât va avea, iară de va fi sărac 
atunci să'l bată şi să'l gonâscă din locul luy. 

(Zac. 2]. Cela ce va face silă a muiare vă- 
duvă. acela se va certa cu bani, după des- 
toinicia acelui obraz. - 

(Zac. 3]. Cela ce va face silă vre unei fâte 
ce i-o vor fi dat părinţii să o hrănescă, sat 
la mârte o vor fi lăsat pre mâna lui să o gri- 
jescă, şi să o păzescă de ce'l vor fi trebele: 
acela "sI va piarde tot ce va avea şi să'l 
scâţă să'l gonâscă de în locul lui, 

(Zac. $). Robul saii năemitul, saă sluga 
de va face silă fetil stăpânu-săă : atunci 
să'l arză în foc de vii, iară de va fi fost cu 
voia fetii atunci săi facă mârte şi er. 

(Zac. 5). Cela, ce va face silă vre unii fâte, 
sai vre unei mueri văduvă, şi deva ficu 
arme și cu soţii, aceluia săi se facă morte, 
iară de va fi fost fără arme, atunci să se, 
certe după cum va socoti judecătoriul. 

(Zac, 6). Ore când nu se va certa cu morte 
cela ce va face silă vre uniea? numai! atunci 
când nu o va muta de în casa ci, sati de în! 
casa păriuţilor. ei într'alt loc. 

(Zac. 7 Ori cine va face silă la, fata mic- 
şoră încă să nu fie de 12 an), acela se va
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certa mal răă de când ar fi fost fata mare de | 
vârstă. 

(Zac. 8]. Ceia ce fac silă fetelor celor. mici 
şi încă nu de vârstă, os&mă de pravile pre 
cel bogaţi "i gonea, şi! scotea de în tot locul 
lor, iară pre cel mal mici "1 trimetea la ocnă 
până când era voia judecătoriulul. - 

[Zac. 9]. Un felii de pravile zic să se certe 
după voia judecătoriului, altele zic să'1 tri- 
miţă la ocnă, altele zic să li se facă morte. 

(Zac. 10). iară ceaste pravile împărăteşti ce 
sînt ma! noă, carele se ţin în s6mă acum în 
totă lumea, iale caută şi cerceteză, deci 
de va fi fost acea silă a fâtel fârte cu o nevoe 
mare ca aceia, atunci se va omori vinovatul, 
iară de va. fi fost cu dezmterdăciune, şi cu 
sburdăciuni, şi cu dări, şi cu făgăduinţe, şi 
„fără nici de o nevoe, atunci se va certa vino- 
vatul după cum va îi voia judecătoriului. 
„ [Zac. 11]. Muiarea carea i se va face silă cu 
voia el, unil zic să se certe, alții zic să nu se 

“cârte, iară alte pravile împărătești zic de va 
fi muiarea văduvă se va certa după voia, ju- 
decătoriului, iară de va fi fată, nu se va, certa 

- nici cam. - ! - 
(Zac. 12]. Cela, ce va sili fata saii pe vreo 

muiare fie ce felii va. fi, acela se va judeca 
cu judecata Besâricel, ce se zice se afurisâşte, 
şi i sedă canon, şi se judecă iară şi de jude- 
cătoriul cel miienesc, ce se zice se cârtă cu 
morte, sai şi într'alt chip, cum e voia jude- 
cătoriului. a | 

(Zac. 15]. Cela ce va fi om de în clirosul 
Bescricil, și de va sili vre o muiare sai vre 
o fată, pre acela să'l nevoiască Episcopul, să 
înzestreze fata, iară de va fi mirân, atunci să'l 
nevoiască judecătoriul acelui loc să o înzes- 

 streze. 
" (Zac. 13]. Cela ce va face silă mueril celui 

ce'l va fi lăsat ceva drept suflet la mortea lui, 
acela se va certa după voia judecătoriului, şi 
"ŞI va piarde acel lucru cel aă fost dat. | 

(Zac, 15]. Coconii cari! vor naște de în rmu- 
iarea ce i se va fi făcut silă, aceia nu vor 
moşteni nemica de în averea mâne-sa. 

(Zac. 16). Cela ce se va fi pedepsit odată , 
sai de doă ori, după cum va fi fost voia jude- 
cătoriului şi el nu se va fi pocăit, ci iară va fi 
făcut silă şi alţia, atunci se va certa cu morte. 

[Zac. 17). Cela ce ai făcut silă, de va fi om 
de în clirosul Bescricel, acela se va certa după 
voia judecătoriului. şi une orl se va globi cu 
bani, alte ori se lepădă de tot de mese- 
rea'și, iară une-ori se opreşte de Besârecă, 
iară după acestea după tote se cade tot să 
înzestrâze fata. Atâta voe veghială ati aceşti 

“ Omen! de în clirosul Besdricii, cât nu se bat 
la judecător i, nic! se portă pre uliţe când fac 
vre 0 greşală pentru să nu facă ruşine cinu- 
lu! Bescricil. 

- [Zac. 18]. Cela ce “ra face silă mueril vă-   
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duvă, acela, de va fi om de în cliros, atunce! 
se va închide într'o mănăstire, sai într'o 
temniţă de va şedea până când va fi voia ju- 
decătoriului. 

[ Zac. 19). Cela ce va sili vreo fată, şi după 
aceia cu voia elo va lua deo va ţinea în 
casă de “1 va fi ca 0 curvă, acela nu se va 
certa nici cum cu Pravilele câle împărăteşu, 
ci numai de la Besârică. - . 

[ Zac. 20. Muiarea care i se va face silă, și 
dup'aceia de se va face curvă, aceia nu va 
putea, să'șI câră zâstrele de la cela ce'l ai fă- 
cut silă, > ÎN 

(Zac. 21). Orl care muiare, după ce o va sili 
cine-va, iară ea se va învăța de se va îm- 
preuna deymulte orl cu acela, aceia nu si 
chiamă fără de cinste, nic. ruşinată, pentru 
că'l ajunge că au fost de întâ! inutare-de cin- 
ste, iară sila cel aă făcut de întâia dată a- 
ceia biruiaşte și şi prisosește, drept aceia pote 
să mergă la judecători să'şI ceră zestrele. 
(Zac. 22), Căcă va certa judecătoriul pre ci- 

ne-va pentru căci se va fi făcut silă vre unil 
mucri, trebue întâr să cerceteze bine ca să 
vază dar de va fi fost muiarea de cinste, pen- 
tru că de va fi fost de ocară, şi muiarea rea 
şi curvă, atunci nu se va certa. nemica cela. 
ce "I-au făcut silă. ! 

[Zac, 23). Cela ce va face silă vre unit [&te 
ca. să o ia să” fie muiare, acela de va grăbi 
să se cunune cu dînsa, nu-se va “certa, ne- 
mica. | 

(Zac. 24). Certarea carea se dă în vâcul de 
acum celul ca va face silă vre unit mueri, a- 
ceia iaste după voia judecătoriului, Şi cum va 
vrea. judecătoriul aşa '] va certa. 

Când iaste dator cel ce cu fuce silă vre unii 
fite să o înzestreze, şi când o va lua să'i fie 
mutare, 

Glava 253. (Zac; 7]. Cela ce va face silă 
vre unil fete, acela de o va înzestra şi se va 
cununa cu dânsa să'! fie fămâe, atunci nu se 
va cerla nemica, iară de nu va vrea să'0 ia 
“muiare, atunci judecătoriul cel mirenesc cer- 
tal-va după voia lui, şi va sili să o înzes- 
streze, Iară judecătoriul besâricii ' va afurisi, 
până când se va pocăi şi va face canonul. 

- |Zac. 2]. De nu vor vrea părinţii fâtei să o 
dea după cela ce Tati făcut silă, atunce! nu va 
putea judecătoriul să'i facă cu sila. să o dea, 
ci numai ce'l va sili să o înzestreze acel vi- 
novat. 
" Zac. 3], Zestrele ce se cade să dea cela ce 
ai făcut silă fetel cel asuprite, trebue să fie 
după destoinicia fâtei, şi după averea silni- 
cului, şi acesta stă pre sema judecătoriului 
să răspunză, ce se zice numărul și cât va fi 
zestrea multă aă puţină. 

(Zac. 4]. Cela ce va face silă vre unil ftte, 
şi el va fi sărac şi nu va putea da zâstrele
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cum se cade : atunci să'l pârte pre în târg cu 
pielea e6lă, şi să'l bată pre în tâte ulițile, 
decia să scâţă să'l gonescă de în t6tă epar- 
hia acelui judecătoriă. 

(Zac. 5]. De va fi neştine casnic, şi va face 
silă vre unil fete, şi apol căci are muiare nu 
pote să o ia să1 fie muiare, atunci „judecăto- 
riul, să'l silescă să o înzestreze, iară pre dân- 
sul să'l certe cumu'! va fi voia. 

[Zac. 6]. De se va prileji să se împarţi 
nunta care s'aii făcut cu fata care "-aăi făcut 
silă, atunci zstrele ce "I-au fost dat când "-aă 
făcut silă, acelea nu se vor mal întorce la 
dânsul : ci le va lua fata, şi după viața el încă 
și ceia ce vor moşteni averea et. 

(Zac. 7] Când va. dărui fata zăstrele sale 
aceluia ce "M-ai făcut silă, se chiamă atunci 
că i le-ai dăruit, iară aşa trebue judecătoriul 
să socotescă și să cercetâze forte bine să nu 
cum-va fie făcând acest lucru de vre o frică 
să'sI dăruiască fata zestrele, sai cu altă înşe- 
lăciune a cuiva. pentru că atunci nu va folosi 
darul acela : ci se va nevoi să o înzestrez e. 

(Zac. 8] Când vor fi părinţii fâtel vii, atunci 
nici într'o s&mă de chip nu va putea fata să! ȘI 
dăruiască zestrele celuia ce 'X-ati făcut silă. 

(Zac, 9]. Când va sta lucrul în cumpănă, 
cum de'și va. dărui fata zestrele va vrea. să se 
facă să fi curvă, atunci, judecătoriul, silește 
pre vinovat să o înzestrăze, şi să o și mărite 
cum ma! degrabă, 

[ Zac. 70. Când se va face silă fete cu voia 
el, ce se zice când va vrea şi ca, şi va poti 
să se împreune cu bărbat, attincl judecătoriul 
pentru să răspunză pe dreptate, pentru rân- 
„ul zestrelor. trebue să cerceteze cum ati fost 
aceia voe a fetei, să vază cândal dor se va fi 
îndemnat fata după multe linguşale și făgă- 
duiale ce'l va fi făgăduit, și încă! va. fi şi dă- 
ruit, până o va fi pornit spre împreunare, a- 
tunci silitoriul se nevoiaşte numal să o în- 
zestr&ze. iară de va fi mers fata singură la 
bărbat de'l va fi ispitit, până”! va fi găsit ne- 
chemată de nimenilea : atuncă vinovatul nu 
o va înzestra. Și iară'și de va fi priimit fata 
fără atâtea cuvinte, numar căci "1 va fi zis o- 
dată, atunci judecătoriul cel mirenesc nu va 
îndemna pre cela ce "-aă făcut silă, să o în- 
7estrâze. “Iară judecătoriul bescricii de nu o 
va înzestra atunci 7] va afurisi. - 

| Zac, 11), Zestrele se cade-să 16 dea sili- 
toriul fetei la vr&mea când se va mărita, iară 

să nu“! dea rnai nainte, 

În ce chip se ra putea arăta cun Să se fie 
făcut silă jie-cărei fete. 

Glava 254. (Zac. 2]. Cu glasul şi cu țipetile 
ce va striga cându'l va face silă bărbatul cine 
va fi, pre carele să auză vecinil, şi ceia ce vor 
trece. pe drum, şi să mărturisecă, atunci se 

  

241 

[Zac. 2]. Arată-se cum s'au stricat fetia, fe- 
tel pre sânge ce se va arăta pre hainile ei, şi 
pre iia fâtel, 

[Zac 3]. Când va vrea! să arate: “fată cum 
a fost fată curată la vrâmea când s'a îm- 
preunat cu bărbatul, atunci de va jura cum 
ai fost fată întregă o vom crâde, şi acesta 
încă când'vor mărturisi şi vecinii, cum aă 
ştiut de fată curată, și şa petrecut viata cu 
cinste, iară de va fi avut vâste rea, şi vecinil 
nu 0 vor fi ţiind nică într'o cinste : atunci nu 
vom crâde nici jurământul. 

[Zac 1]. Vestea când se va âuzi că cutăriea 
"i-ati stricat fetia cutarele. atunci nu iaste a-. 
cesta arătare la judecătoriă, cum acela să”! fi 
stricat fâtia adevărat, iară așa face prepus, 
şi bănuială mare forte, 

[ Zac. 5]. Mărturiile de în casa fătet, aclea, 
nu vor putea arăta cum sai făcut silă fâtei, 
ci vor da numa! prepus şi bănuială, 

[Zac. 6]. Când va mărturisi m6șa cum iaste 
fata întregă, atunci, o vom crede, şi acesta, 
încă când va fi muiare ca aceia, de cinste 
m6șă, și de o va fi văzut că iaste fată, și o va 
fi socotit bine cum iaste întrâgă, şi o ai pi- 
păit cu mânile, şi încă de ar fi mal fost cu 
moşa doă inueri destoinice de a se crâderea, 
şi învăţate bine la acest meșteșug. 

Pentr u stricarea copilelor, și pentru canonul 
bărbatului. 

o 
Glava 255, [A lui Irmenopul). Cine va 

strica vre-o copilă mal niainte până nu va a- 
junge lâ vârsta el pre lâpe, aceluia să-i se tae 
nasul, şi jumătate de haine şi de bucatele lu! 
să Je dea acer fâte ce o aui stricati ! | 

[A posnicului]. Când, nu iaste muiarea de 
12 ani și mal mare, ci mal mică de'atâta, a- 
tuncă se canonâşte cela ce aă stricat anl (2, 
să nu se cuminece, sati și cu mal scădârea 
cum Ya părea sai cum va socoti Arhiereul 
sai duhovnicul. ! 

Pentru călugăr iță de o ra apuca cine-va 'cu 
" dasilu, sai copila de stăpânu-stă, suit altă 
muiare de cine-ta. ! - 

Glara 256. [Nichifor Țărigr tdtaul], De va 
apuca. cine-va călugă irița cu dăsila, saii sluj- 
nica de stăpânu-săii, sai altă muiare de vre- 
un Om, şi se va arăta viaţa er cea de întât 
bună și curată, acela 40 de zile să se cârie 
sai 1 an să nu se curninece, iară det va fi 
fost viaţa ei cea de întâ! mul dinainte vreme 
rea, atunci să se canonâscă ca o curvă, adecă 
anj 6. 

[ălarele Vasilie, canon 45). Pre slujnica cea 
apucată cu dasila de stăpânu-săii, aceia să nu 
'se canonescă, iară de se va fi făcut cu voia oi, 
atunci ca, o curvă să se canonâscă, .   va arăta cum i s'a făcutsilă fetet. 

” 16
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Pentru ce certare se va da celuia ce va răpi 
muiarea călugăriță. . 

Glava 257, [Zac. 1]. Cela ce va răpi călugă- 
riță dela mănăstire, acela nu se va numai o0- 
mori : ci încă şi bucatele lui tâte se vor dala, 
„mănăstire, dela carea au răpit'o. 

(Zac. 2]. Călugăriţa carea se va răpi dela 
mănăstire, pre aceia o vor pune de ra lăcui la 

“altă mănăstire, şi acolea să o păzâscă fârte 
cu pază mare. : 

(Zac.3] . Cela ce va răpi vre o muiare călu- 
găriță, saă alt obraz ce va fi făgăduit lu! Dum- 
nezci, şi va fi şezând înlăuntru în mănăstire, 
şi de o.va răpi cu voia ei, iară el nu seva a- 
fla să o fie îndemnat sai sfătuit, sai să”! fie 
dăruit ceva. să o momâscă, saii să” fie făgă- 
duit niscare lucruri saii bant.: acela măcar să 
nu fie făcut nic] una de acâstea, tot se va certa 
cu mârte, şi nici un lucru nu pâte să! ajute 
să nu'și piarză viaţa. , 

(Zac. 4). Cela ce va apuca. vre o muiare mi- 
„renă dela mănăstire : şi acela se va certa cu 
mrte. . 

iZac. 5). Pravila împărătescă iaste tuturor, 
cum ori cine-va face pace cu obrazul cel asu- 
prit la fie ce greşală : atunci cela ce ai asuprit, 
nu se va certa așa cumplit. lară la acâstă gre- 
şală a răpitului, acâstă pravilă nu se ţine în 
s6mă, pentru: căci că obrazul cel asuprit iaste 
Dumnezei carele de intâiii se asupreşte cu ră- 
pitul a nevâstei lul călugăriţel. Deci cu Dum- 
nezeii cine iaste destoinic să facă pace? 
drept aceia nici un lucru nu pâte ajuta răpi- 

„torului călugăriţei să nu'și piarză viaţa, 

Pentru ceia ce fac curvie cu călugărițe, acest 
fel de greșale se chiamă elinește icrosilia. - 

Glava 258. (Zac. 7]. Ierosilia iaste de multe 
feliuri : deci tâte feliurile de greşale cu câte 
se atinge omul de besârică, tâte acelea se 
chiamă Ierosilir, iară aicea la tocmtla.. aceştii 
Pravile, acesta lerosilie se înţelâge într'acesta 
chip, adecă un mirân sai fie şi grămătic, ce 
se zice om din cinul bessricil, sa fie şi preo- 
țit, de se va prileji să se împreune trupâşte 
cu vre-o călugăriță, care iaste depururea supt 
închis6rea Mănăstirii, saă şi dinafară de mă- 
năstire, saă când se va, împreuna trupâşte cu 
vre o muiare mirenă în hestrică, sau să se 
împreune cu vre o muiare ce se va Îi făgăduit 
să fie călugăriţă. 

[Zac. 2]. Tot omul ce va face Ierosilie, a- 
cela cu cumplită mârte se va pedepsi. 

(Zac, 3]. Cela ce va face acsst lucru lerosi- 
lie, acela face deodată tre! păcate mari de 
cele de morte. Întâ! sânge amestecat, a doa 
face prâcurvie, a reia face furtişag, pentru că 
tot creştinul sai prilejit de are pre călugăriță 
adevărată soră sufletescă, deci cine o va ru- 
şina, veri cu voia veri fără voia e%, acela ru- 
şinâză adevărat pe soră-sa, drept aceia, iată 
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că se chiamă că aii făcut sânge amestecat. Și. 
iarăși călugăriţa se chiamă nevasta, lut Dum- 
nezei, carea iaste cununată: cu Dumnezeă, 
deci cine se împreună cu dânsa, acela se îm- 
preună cu muiare cu bărbat, drept aceia iată 
că face prâcurvie, aici sînt doă păcate mari 
de mârle, A treia, călugărița se chiamă şi 
iaste vas de hestrică; deci cine o va înstreina 
de în besrică, şi o va spurea, acela iată că 
face Ierosilie. Şi Jerosilos se chiamă mal! chiar, 
fur de bescrică, drept aceia acela, se chiamă 
că aă furat acel vas de bestrică, şi iată cu un 
păcat face trei păcate de câle mari de morte 
cum scrie mal sus. Drept aceia aceluia alta 
n'ait ce! face, numai cel pote fi că '] voro- 
mori numai cu o morte. 

[ Zac. 4). Cela ce se va împreuna trupâşte 
cu călugăriţă, acela altă certare nu pote să! 
mal dea, fără numalo morte, şi să i seia 
tot ce va avea să se dea Mănăstirei de unde 
iaste călugăriţa. | 

[ Zac. 5). Orl care călugăriţă, de va vrea ea 
singură cu voia, el să se împreune cu re- 
un bărbat trupeşte, pre aceia să o ducă la altă 
mănăstire să o închiză acolo, şi forte să fie în 
pază tare, cânda'! cu canon, cu post, cu rugă 
dor s'ar putea ceva înfolosi, şi să fie şi celor- 
lalte învăţătură bună, ca să aibă frică să se 
temă, iară altă certare trupâscă nu va avea 
pentru vini ca acâştea, întât pentru căci că 
ea nu iaste nici atâta vinovat, cum iaste vi- 
wovat bărbatul, de vrâme ce aceia şade la 
Mănăstire, şi nu se duce se cerce pe nimeni- 
lea, cum e bărbatul de mârge de o momâşte, 
şi o prilsteşte. A doa puţine călugăriţe se 
fac de bună voia lor, iară mai multe se fac 
cu deasila şi cu înşelături,' sai mai multe 
şi de nevoe, drept aceia judecătoriul să fie cu. 
milă spre dânsele. o ia 

(Zac. 6]. Cela ce se va însura de valua 
muiare călugăriță, acea nuntă nu e estul 
că iaste de ris şi de batjocură şi urâtă tutu- 
ror : ci încă se pedepsâşte şi cu morte. 

[Zac. 7]. Fecioril caril se vor naște de 
în călugăriţă, aceia sînt copili, și nu vor mo- 
şteni nimica de în averea mâne-sa. 
„[Zac. 8]. Cela ce se va împreuna cu mu- 

iare care încă nu va fi călugăriţă, ci numal 
ce va fi purtând hainele, acela la atâta se va 
certa ca şi când ar fi călugăriţă-de tot de is- 
pravă. ” | 

[Zac. 9]. Cela ce se va împreuna cu sluj- 
nicile călugăriţelor carele sînt dinafară de 
mănăstire, acela nu se va certa ca cela ce se 
împreună cu călugăriță, ci se va certa după 
voia judecătoriului ca un curvariă, 

(Zac. 10]. Nu vor putea părinţii nici rudele 
călugărițey să facă pace cu cela ce se va fi 
'împreunat trupâşte cu călugărița lor, iară de 
ar face şi pace, atunci vinovatul nu'şi va fo-  
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1osi nemica cu acâsta pace : ci tot se va pe- 
-depsi cu morte. : : : 

(Zac. 11). Cela ce va săruta călugăriţă, a- 
-cela se va certa după cum va vrea judecăto- 
riul, iară nu cu mârte, . , , 

Pantru răpiri și certare se cade să 'se dea 
răpitorilor. - 

Glava 259. (Zac. 1]. Răpitori să chiamă 
ceia ce vor apuca de vor.răpi muiarea cuiva 
cea de cinste de'şi vor râde de dânsa, sai 
vre 0 fată cocână, sai văduvă, saă călugă- 
Tiţă, sai vre un copil, cănd vor lua pre fie- 
caril cu deasila, şi'1 vor duce de într'acel loc 
unde le va fi voia de se vor mesteca tru- 
peşte. . - 

[Zac. 2].. Certarea răpitorilor iaste numai 
mortea. ” i 

(Zac. 3]. Cela ce va răpi pe vre-o muiare, 
acela nu se va certa numai cu morte, ci 
încă 'şi va piarde şi bucatele, că le va. da ju- 
decătoriul muerei cel răpite de va fi muiarea 
mirenă, iară de va fi călugăriță, atunci va 
-da judecătoriul putere să se hrănescă cu ve- 
nitul ce va fi de în acele bucate în tâtă viața 
el, Şi incă şi după mortea e!, le va da jude- 
«cătoriul tote actie bucate la Mănăstirea dela 
care aii răpit'o. 

(Zac. 4). Nu se va numal omori răpitoriul, 
nici "și va pierde numai bucatele, ci încă și 
ceia ce "l-aii sfătuit să răpâscă sati "W-aă dat 
ajutoriă să răpâscă, şi aceia se vor omori, şi 
“șI vor piarde şi bucatele, iară de' vor fi'nu- 
mal sfătuit, iară nu vor fi ajutat la vremea, 
răpirii, atunci" vor numa! omori, iară buca- 
tele nu'șI vor piarde. - 

(Zac. 5]. Bucatele răpitorului tâte se vor 
da mueril ceia 'ce o aă răpit, măcar că ati fost 
numai cum ar fi: neguţată nunta între dân- 
ÎL 

? (Zac. 6). Părinţii, fraţii, rudele, stăpânii 
muierii, toți aceștia pot să ucigă de tot pre 
răpitori, şi să n'aibă nici unul nici o certare, 
şi încă nu numal pre răpitori ci şi pre so- 
țiile lor, și pre ceia ce le vor fi într'ajutor, 
însă numal cându'1 vor găsi făcând ucel lu- 
cru, ce se zice când vor răpi, iară. nu altă 
dată. - 

(Zac. 7]. Cela ce va răpi copilă pentru sbur- 
dăciunea trupului, acela, să paţă ca şi ceia 
ce scrie mai sus, pre acela cine'l va ucide 
să fie ucis şi nici o certare să nu aibă. 

[ Zac. 6). Nu va scăpa răpitoriul să nu se 
certe, zicând c'aii răpit muiare pentru să se 
Cunune cu dânsa, ci tot se va certa... - 

[Zac.' 9]. Nunta ce se va face după ce s'aii 
răpit, aceea nu e bună, ci iaste un lucru așa 
cum nu ş'ar fi fost după cum dai învăţătură 
Praivilele împărăteşti, pentru că Pravila Be- 
sercii iartă acest felii de nunte, când nu.vor 
avea şi altă smintelă fără de răpirea. 
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[Zac. 10]. Cela ce va apuca, ce se zice va 
răpi pe vre o muiare care va. fi făgăduită al- 
tui bărbat, acela nici cum să nu se pâtă cu- 
nună cu dânsa, iară încă nici cu alta, nick 
cu una nu pote să se mal cunune acela ră- 
pitoriă. | i 

(Zac. 11]. Când”va răpi neştine vre o fe- 
mee și iarăși o va lăsa de se va întârce la 
părinți și acasă'și, şi atunci de se va însura 
şi să se cunune cu dânsa, aceea nuntă va fi . 
bună, şi nu se va certa ca un răpitori. lară 
de o va fi răpit, şi se -va fi şi cununat, acea 
nuntă nu e bună de. nemica, că se va, certa. 
ca un răpitoriă. NR 

(Zac. 12). Certarea răpitorilor iaste nu nu- 
mai spre cela, ce răpâște fată cocână, ci încă 
şi spre cela ce răpâşte muiare cu bărbat, sai. 
şi despărţiță de bărbat, saii văduvă, saă r6bă, 
sau fată de suflet, veri bogată, veri săracă, . 
veri cinstită, veri fără cinste, tot întrun 
chip şi cu o certare se vor ceria. . 

[Zac. 13). Ori care rob, saii năemit, saă 
slugoiii de va. răpi vre o fămee, acela nu se 
va certa, numai cu morte: ci încă'l vor şi arde 
în foc. E - 

[Zac. 11). Nu numai răpitoriul se va certa. 
ci încă şi cine Vai sfătuit, şi ceia cel vor fi 
ajutat şi ceia ce'i vor fi posluşit la aceea tr6- 
bă la răpit, şi aceia se vor certa toţi întrun 
chip ca. şi răpitoriul.! 

Zac. 15). Orl cine va ascunde răpitoriul 
în casa lui când va răpi muiarea, acela ca 
un răpitori se va certa, 'şi acela iară numa) 
nu'și va piarde bucâtele. : 

(Zac. 16]. Uri care muiare va răpi pe vre 
un bărbat pentru dezmierdăciunea ei, aceea 
ca un răpitori se va certa şi ea, de vreme   ce nu iaste la judecătoriă alt nemica, fără 
tot o certare celuia ce răpâște fie bărbat fie 
femee. ! - 

(Zac. 17). Muiarea carea. va. răpi pre altă 
muiare pentru sburdăciunea trupului, aceea 
ca un răpitori se va certa. - Pa 

[Zac 18). Cela ce: va răpi copilă, acela ca 
un răpitoriă se va certa, - 

[Zac. 19]. Cela ce va răpi pe vre un copil, 
nu pentru dezmierdăciunea trupului, ci să'l 
ducă cu sine în vreo cale, sai la 6ste; a- 
cela să.se certe după cum va fi voia judecă- 
toriulul. " 

|Zac. 207. Ori cine -va răpi cocână. tînără, 
carea nu va fi încă de vârsta de bărbat, și 
de'i va strica fetia, acela să se certe cu cum- 
plită morte ce se zice mal răi decât pre ră- 
pitoriă, măcar că zic o semă de dascali, cum 
de va fi fata, mică, alunci răpitoriul să se 
cârte cu ocnă, şi. t6te bucatele lui să se dea 
fetit acei. stricate. - 

(Zac. 27]. Cela ce va strica felia vre unei 
cocone tinere, carea nu va fi încă de vârstă,.   măcar că nu o aii răpit de întrun loc într'- 

+



a4i PRAVILA MATEIU BASARAR 

altă parte, iară tot ca pe un răpitoriă să'l 
certe. . SI , : 

[ Zac. 22]. Cela, ce va răpi vre o muiare şi 
după aceea, o va mărita după alt bărbat, a- 

- “cela cu unele ca acestea nu va putea şovăi, 
ci tot se va certa ca un răpitoriii. | 

[Zac. 23]. Răpitoriul jaste datoriii să în- 
zestr&ze pre muiarea carea ati răpit, după pu- 
terea lui, şi după putârea. și destoinicia mu- 
erei. Aşijderea şi judecătoriului se cade să'l 
îndâmne să o înzestieze după destolnicia 
amânduror. 

[Zac. 23]. Ori care răpitoriă nu va priimi 
l&gea cumul -va,. judeca, judecătoriul, ci va 
alerga la alt judecătorii mal mare, nădej- 

„duindu-se de altă ispravă mal bună, atunci 
aceea ispravă a doa n'are nici o tărie. 

[ Zac. 25). Mal mare iaste răpirea când va 
fi cu soții multe, şi cu multe feliuri de arme, 
şi căci-să răpește fată de mare hoiaren, şi 
atunci judecătoriul va certa mal mult decum 
ar fi răpirea may. mică. : 

[Zac. 26]. Răpitoriul să cârtă fie în ce loc 
unde! vor prinde, cum Sar zice un om ce va 
răpi vre o muiare de cinste, de în cetate de 
în 'Trigovişte şi o va âuce Ja Braşov în ţara 
Ungurâscă, sau Ja Moldova, dupaceea de se 
va, prileji să'| prinză aice supt ținutul Tir- 

- goviștii, atunci acela se va pedepsi de la 
Domnul Muntenesc, iară de se va prinde supt 
tinutul Brasovului sai a Moldovei, iară se 
va. pedepsi dela biruitoriul locului aceluia, 
şi atunei nici Domnul de în țara Muntenâscă 
nu i se cade să'l trimâţă acolo deva fiun- 
gur, sai sas, sai moldovân răpitoriul la ju- 
deţul de la Braşov sai la Moldova, nici oblă- 
duitoriul acelui loc spre Domnul ţărei Mun- 
teneşti decă va fi munten, numai cese cade 
să adeverâze judecătoriul, cu mărturii omeni 
de credință, cun iasto răpitoriă, şi atunci se 
va pedepsi şi nu'l va mail trimete aiurea..Ja- 

“ră de vor serie cărți Domnie! unul la altul, 
şi să'1 câră ca pe nişte Omen! de loc: atunci 

- iaste dator Domnul acela supt care biruire 
Sai prins răpitoriul să! trimâţă cătră cela- 
lalt. 
"[Zac. 27]. Tâte greşalelepănă în cinci any 

se săvârşesc, cum S'ar zice ori ce feliii de 
greşală de va greşi neştine, și de nul va pârâ 
nimenile ia judecătoriă până în cinci ani, nu 
mal pote nimenile deacia săi pâruscă de în 
5 an! înainte, iară numa! rășitul nu se pâte 
sfârşi în cinci ani, ci după zece ani, încă şi 
mal mult pâte fie-cine pre răpitoriă să'l pâ- 
rască, şi aşa să se pedepsscă ca un răpi- 
toriiă. - . 

[Zac. 28]. Răpitoriul de se va ascunde în 
besârică pentru să nu'l potă lua judecătoriul, 
iară aşa de în beserică totu'l va prinde şi] 
va scole de'l va certa cum i se cade.. 

[Zac. 29). Răpitura cea adevărată se cade 

x 

să aibă acâste doă semne. Întăy să rădice: 
muiarea de într'un loc să o ducă într'alt loc; 
a doa să'l facă silă spre cinstea el, iară de 
va lipsi una de într'aceste Qoă lucruri, atunci 
nu iaste răpirea deplină. IE 

[Zac. 30): Cela ce va răpi muiarea de în 
casa părinţilor ei și să o ducă la casă's după 
ce se va fi culcat cu dânsa, acela nu se va 

certa, . ! . - 
„[Zac. 31]. Cela ce va răpi pre muiare în 

ainte de ce se va culca cu dânsa, iară el "I-au 
fost gândul să se facă călugăriță, măcar că 
o ati și măritat părinţii, iară acela tot se va 
certa ca un răpitorii, iară de se va fi ră- 
pit cu voia el, vrând pentru să lăcuiască cu 
bărbat,: atunci nu se va certa, fără numal 
de o va fi răpit fără de voia er, şi cândum va fi 
făcut silă. atunci pentru sila ce ai făcut se 
va certa după voia judecătoriului. 

[Zac.. 32]. Nu va putea şovăi răpitorul,. zi- 
când că iaste mic de zile, de nu' e vremt 
încă de însurat, ci tot se va certa şi aşa, iară 
aşa mal. puținel. - ia | 

[Zac. 33.] Nunta ce se va face între ohra- 
zul cel răpitoriii, şi al cer.răpite, atunci şo- 
văiaste răpitoriul şi scapă -să nu se omsre, 
iară aşa numa! ce'șI piarde bucatele și le va 
lua muiarea să fie ale ci, iară sfetnicii şi a- 
jutătorii răpitoriului nu se vor putea mân- 
tui așa, ci se vor certa după cum va fi voia 
judecătoriului. şi acâsta se zice pentru ceia 
ce vor fi ajutat la răpit. iară nu pentru ceia 
ce a ajutat după ce s'au răpit, ce se zice 
ceia ce'l vor fi priimit în casele lor şir vor 
fi ocrotit pre răpitori. SI 

- [Zac. 31]. Răpitoriul depururea, se va certa, 
veri fie cu voia muieril veri nu fic. De ar fi cu 
voia muecrii, pâte fi că nu.sar certa răpitorul 
cu morte, iară dacă 'nu va vrea muiarea și 
se va fi răpit cu sila: atunci se va certa cu 
morte, - 

[Zac. 35). Răpitoriul de se va prileji să ră- 
pescă călugăriţă, şi pentru să scape de pe- 
depsa vieţii lui, va vrea să arate cum ai 
fost cu voia el de saii răpit, aceluia nu! va 
folosi nemica voia el, ci numai ce se va po- 
depsi cu mârte. N " 

(Zac. 26]. Când va mărturisi muiarea sin- 
gură de va zice cum sai răpit cu voia el. ca 
să scape răpitoriul de pedepsa morții, atunci 
se cade să cerecteze bine judecătoriul să nu 
fie tocmela sai învăţătura părinţilor răpito- 
viului, sai a rudelor lui, cu dare şi cu multe 
meşteşuguri, de vor fi plecat muiarea să zică 
acest cuvânt, cum iaste cu voia er, deci să 
socotâscă tot lucrul pre amăruntul, deacia 
de se va alla cum. sînt acâste meşteşuguri, 
atunci răpitoriul numa! ce'și va piarde viața 
iară .de se va afla cum muiarea grăiaşte de 
la ea neîndemnală de niminile, atunci răpi-   toriul se va certa după voia judecătoriului.
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[Zac,- 37]. De „se va afla cum să fie dat 
re un răpitoriii'bani mulţi muerii "nainte 
de ce ait răpit'o pentru să o plece să fie cu 
“voia-el, și să mărturisescă cum s'aă răpit cu 
voia el, atunci trebue să socoiescă judecăto- 
riul afară de ceia ce M-ai dat să nu” fie fă- 
-găduit şi alţii, pentru că deva fi făgăduit şi 
alţii. atunci piarde'şI-va viaţa, iară de nud 
va. fi făgăduii alt nemica, atunel se va certa 
-după voia judecătoriulu!, 

Zac. 38). De vor vrea părinţii Î6tel, și de 
"vor îndemna pre răpitori şă le răpescă fata şi 
fata nu va vrea : atuncl se va „cert a văpitoriul 
cu morte. 

[Zae. 39]. Când se vor iubi amândol, ră: 
'pitoriul cu fata cea răpită,-și neputând întri- 
-alt chip să se împreune, iară pentru drago- 
stca ce ai la mijlocul lor se vor sfătui să se 
răpescă, atunci cum zice o sâmă de dascali, 
nu se va cesta răpitoriul, de vreme “ce iaste 
cum ar fi un lucrn cum ar î turbat de dra- 
goste, iară alţit și ma! mulţ, şi mal credin- 
-cioși dascal! zic, cum să se cânte cu certare 
-ușoră după cun va fi voia judecătoriului. 

(Zac. 40]. Când vor răpi pre o muiare, şi 
„răpitorii vor fi cu sfatul şi ştirea el, şi ea nu 
va vrea Să! facă silă spre cinstea ci, iară ră- 
pitoriul o va sili, și se va culca cu dânsa fără 
voia ci: atunci pentru răpirea nu se va:o- 
mori, iară pentru ce ai făcut silă i se va tăia 
“capul. 

(Zac. 41]. Cânâva arăta: răpitoriul cum 
nici cum să nu fie tocmiţi cu femeia când aă 
răpit'6, ci încă vor fi. şi cununați împreună : 
„atunci nu vor lua nică o certare. 

[Zac, 42). Muiarea. măcar de ar. și vrea sau 
şi cu sfatul şi cu ştirea cl, s'ar răpi și SsăȘI 
strice: şi fetia, atunci, cu acestea, cu tote, mu- 
iarea nu se va carta nici cum: numai Tăpi- 
toriul se certă după voia judecătoriului. 

[Zac. 12]. Trebue răpitoriul să arate jude- 
cătoriulul cu mărturii aceia Omen! de cre- 
dință: sai şi cu gura muerii, cun mtiiarea, 
“aă vrut cu voia el să se răpâscă, şi atunci 
se va izbăvi răpitoriul, de inorte pentr că 
de nu va pune tot lucrul să fie de faţă să cu- 
nâscă toţi înaintea judecătoriului, alla nu 
va fi ci numai ce'și va pârde viața. | 

[Zac. 31] Când va avea răpitoriul mărturii 
“mulţi să mărturișescă cum -aii răpit pre mu- 
iare cu voia. el, iară muiarea va avea mărtu- 
rii cum ati răpit! o cu sila. atunci judecătoriul 

a crede mal muult pre mărturiile. mucrii de 
ar zf numal dot, de cât pre « dei mulţi mărturii 
al bărbatului. 

(Zac. 45]. lară de nu vor avea mărturii, nici 
o parte nict alta, atunci să arate- răpitoriul 
sâmne ca acclea cu tăric ca să se pâtă crede 
"cun Sai făcut răpirea cu voia el, inră sâm- 
nele ce vor să arate sunt acestea : întâl cum 
.muiarea iubea forte pre .răpitoriă, a doa 

N , 
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cum aiă trimis de Pai chemat să mârgă să o 
găsescă, a treia cum la vremea, răpirii n'a 
strigat să'1 vie cineva ajutoriii, a patra cum o 
au găsit cu haine frumbse îmbrăcată fiind 
gata, şi atunci daca va avea acâste s&mne,nu 
se va certa cu morte, măgar de ar şi zice ea 
cu gura cl cum aă răpito cu sila, iară de nu 
va avea mărturil muiarea saă s&mne să arate 
„acesta lucru, atunci nu o va putea ci crede j ju- 

i decătoriul, 
[Zae. 16]. Când va mărturisi muiarea sin- 

gură cu gura el cum mainte de ce saă răpit - 
aă fost făcută nunta adinsă ei "ŞI, atunci deo 
va afla, judecătoriul că face acâstă mărturie 
de în puterea el, saă supt ascultarea. părinţi- 
lor ei; atunci o va crâde judecătoriul. Iară   
atunci nu 0, va crâde. 

Aicea scriem să se știe ce pedepse se ra da 
celuia ce văpește mutare curtă, 

„_Glava 260. [Zac. 1] Nu se va certa ca un 
răpitoriă cela ce va răpi pe vre o :nuiare cur- 
vă, ci se va certa după voia judecătoriului.. 

[Zuc. 2]. Pravilele carele dai certare până _ 
la morte celora ce răpesc mueri cu deasila, 
acelea se socotesc când e la muiare de cin- 
ste, sai să fie slobodă saii măritată, saii fată, 
cocână. 

(Zac. 3]. Răpitoriul' pentru să fugă de pe-: 
depsa vieţel lui, va arăta Ja judecăloriit cum 
acâstă inuiare mainte de răpit, au curvit cu 
altul, şi iaste curvă, atunci judecătoriul tre- 
buc să caut= de va fi fost acea curvie la ară- 
tare de faţă, atunci nu se va certa răpitoriul, „ 
iară de va fi pre ascuns şi vecinii vor zice 

piarde viaţa. 
(Zac. 4]. Cela ce va răpi muiare curvă cu 

Voila el: acela nu seva certa nici cun. i 
(Zac: 5). Cela ce va răpi vre o muiare de 

cinste, socotind cu asuprelă cum să fie curvă 
acela nu'şi va piarde viața : ci se va certa 
după voia judecătoriului. 

(Zuc. 6). Cela ce va răpi muiare curvă, ca- 
rea se va fi întors de în petrâcerea ei cea rea 
şi se va îi cununat cu vreun bărbat cu 16ge; 
atunci trebue să cerceteze judecătoriul de se 
va afla că acea curvă dâcă sai cununat ai 
petrecut viaţa cu cinste, atunci va omori. „pre 
răpitoriu, iară de va fi curvind şi după ce sai 
cununat iarăși: atunci nu'și va piarde viaţa 
ci se va certa după voia judecătoriulul. . 

(Zac. 7]. Curva se cunâşte pre locul celo- 
cuiaște şi pre haine pârtă, de se vafipo- 
căit de curvie ai ba, deci ori cine va răpi 
curvă pocăită acela certase-va cu morte. 

(Zac. 8. Când zicem că cela ce va răpi 
curvă'nu se va certa, acesta se socotește nu- 
mal cum că nu'şi va perde viaţa, iară într'alt. 
chip tot se va certa după voia judecătoriului 

  

de va fi în casă şi supt puterea bărbatului : - 

căiasle mutare bună : atunci răpitorul îşi va .
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[ Zac. 9]. Ori cine va răpi muiare curvă și 
o va ţine în casă cu sila, de aceia vor nu- 
măra zece zile, de când ai luat'o și o ţine 

„în casă'şi, deci acela de nu va da la domnie 
200 de talere :bătute : atunci i se va tăia o 
mână. i 

| Zac. 10). Cela ce va răpi muiare curvă, şi 
de va fi şi cu alte soţii lângă sine încă zece 
Gmeni într'armaţi, aceluia i se va tăia capul, 
saă cum învaţă şi alți dascali, să se certe cum 
va fi voia: judecătoriului, măcar că acestă 
voe a judecătoriulul se tinde cum am şi mat 
zis pre multe locuri până la morte, şi mal vâr- 
tos când se va răpi fără frica. lul Dumnezeti 
şi fără ruşine de Omen]. . 

_„ (Zac, 11]. Cel ce va răpi pre vre o: muiare 
„de cinste şi să o pârte din loc în loc, iară să 
nu se împreune cu dânsa trupeşte, atunci se 
cade să caute judecătoriul şi să ia sema bini- 
şior, şi de va aila adevărat cum pentru căci 
Sai căit ce aă făcut, pentru aceia nu s'a îm- 
preunat cu dânsa, acela nu se va certa cu 
morte ci după voia judecătoriului. Iară de se 
va afla că nu s'a împreunat pentru altă 

„ smintâlă ce au avut: atunci se va pedepsi 
cu morte. | - 

- [Zac,'19]. Cela ce va mtrge în vre o casă 
pentru să răpescă pe vre o muiare, iar nu o 

- ai răpit, de acâstea trebue să cerceteze jude- 
"cătoriul, deci de nu o va fi răpit, iară aşa 
dintru sine, căci se va fi căit ce va să facă 
şi va fi fugit deacolea, acela nu se va, certa 

"cu morte, lară de se ia afla că nuo ai răpit 
peniru că nu o a găsit acolea, sai când 
vor, fi alergat 6meni mulți de nuo vor fi lă- 
sat sai şi pentru altă sminiâlă': atunci va 

„certa judecătoriul pre acela cu mârte ca şi 
“când o ar fi răpit, , 

[Zac. 13]. Cela ce se ispiteşte să răpâscă 
călugăriță măcar de nu o ar nici răpi, acela 
totu'și va pârde viaţa, ca şi când o'ar răpi 
şi de'1 va zice măcar un cuvânt: eși de în 
mănăstire şi eă te voii lua să'mi fil muiare, 
şi mă voii cununa cu tine: şi numai pentru 
atâta "ŞI va piarde viaţa. i 
[Zac. 14). Tote pravilele împreună învaţă 

"de tote greşalele, cumn cela ce nu va face 
încă de tot greşala şi deplin, acela nu va 

-lua certare deplin, ci numa! cel va certa 
mal puţin după voia judecătoriului, aşa într'- 
acesta chip iaste şi greşala răpirii, ce se zice 
când se va face răpirea la muiare de cinste 
Sai la fată, saă la muiare cu bărbat, sati la 
văduvă, şi de nu se va face greşala de tot 
de ispravă „la, acest felii de femei: atunci 
răpitoriul nu se va pedepsi cu morte, ci mat 
puţin după voia judeătoriului, iată de va 

„_Tăpi călugăriţă, atunci nemica nu'l va folosi, 
"Cum zice pravila a altora a tuturor de altele 
să nu se omoră, iară numal de se va ispiti 
să răpescă călugărița, şi de nu o ar nici 
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răpi tot se va certa cu mârte, ca şi cum o 
ar fi răpit adevărat. e , 

„Pentru muiarea care rămâne vădută, şi va 
să se mărite în anul acela, 

Glara 261. [Leu şi Constantini împiraţi). 
Mueri! căria! va muri bărbatul, aceea nu e: 
volnică să ia alt bărbat până nu va irtce 
jalea 1 an. lară de't va zice Impăratul sai 
Domnul, atunci pâte ma! nainte până ce- 
n'aă trecut acel an de jale să se mărite, 

[A lui Armenopolu). Pentru doă vint s'a 
întărit a (i anul de jale unul, ca să nu se 
mărite muiarea întrânsul, însă una, ca să. 
nu se tâmple muiarea grea, iară a doa căcl 
iaste dalâre pentru cinstea bărbatului 'e1 să 
jălescă. Acesta de multe ori se află la Dum- 
nezeeştile canâne de spune, că încă muie- 
rea care hu umple anul cel de jale, ci se 
mărită de ia alt bărbat, aceea are şi certare 
sai pedâpsă. . . | 

Pentru muiarea carea va rămânea vădură și 
se va mărita, că nu ia de în bucatele băr- 
batului ei nemic, fără -numat de la copii” 
de tor" muri, așijderea.și bărbatul. 
Glava 262, (Nearaoa a lui Leu înțeleptul) 

Nearaoa a doa a lui Chir Leu înțeleptul aşa. 
zice : acâstă punere de lâge' aşa o ati tocmit 
împărăţia . mea. Când va uita muiarea pre. 
bărbatul e, și nu va ciosti împreunarea ca 
rea Sai împreunat cu dânsul de sai făcut 
un trup : ci va vrea să se mărite, atunci a-- 
ceea să n'aibă nici odată nimic de întrale. 
bărbatului el, nici să dobândescă darurile 
câle dinaintea nuntei sai alte daruri: 

Muiarea carea va lua-al doilea bărbat,. 
măcar de va fi făcut zapis şi de la copii el 
care "-aii făcut cu bărbatul cel de întâă : şi! 
va fi lăsat vre un lucru ceva, atunci nea- 
părat îl ia. 

Muiarea carea va lua al doilea bărbat, și 
va fi având copii cu bărbatul de întâr at 
fete au coconil, şi se va tâmpla. să moră vre 
unul de întrânșii, atunci partea lui să îm=- 
parte tuturor fraților lul, și ia şi acea mumă 
a lor parte atâta, cum ar lua un copilal et. 
fraţii celul mort. , 

[Semndză]. Acesta să o chibzueşti a face şi. 
pentru bărbat când vine la a doă nuntă. 

Pehtru muiarea măritată care ra avea nis- 
care haine, undlie, și nu va spune unde le-. 
au aflat. . | 

Glava 263, [A ui Armenopolul. Muiarea. 
de va avea niscare haine, sau alte scule şi 
lucruri, și murindu' bărbatul nu va spune: 
cu mărturii credincidse unde le-ai aflat, şi 
de unde le are, şi de unde le-ai adus, ara- 
tă-se lucrul ca o mărturie adevărată. Că ca   o stăpână a casei ce au fost, le arc de în:
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sculele şi bucatele bărbatului săi. Drept a- 

ceea, să fie ale copiilor acea câştigare şi mo- 

ştenire a acelui bărbat al ei de o dinioră, 

„să le ţie ca pe niște bucate ale lor, sai de 

va şi trăi bărbatul şi se vor afla acâle haine 

şi scule la măinile e), atunci de va. vrea i le 

ia bărbatul. | 

Pentru muiareu carea ta rămânea vădură și 

mu se va mărita, ce za lua de în bucatele 

„bărbatului ci ? așijderea și bărbatul. 

Glava 264, [Armenopolu). Cării mueri va 
muri bărbatul, şi a doa. 6ră nu se va mărila, 

aceea să aibă trâhă să'șI ţie darurile câle 

dinaintea nunte! şi totă zestrea el, iară de în 

bucatele bărbatului ei să aibă parte atâta 

cât ar avea un copil al ei, şi cu acelea să fie 

xolnică să facă ce "1 va fi voea. Numa! a 

treia parte de în bucatele eI aceea să o pă- 
z&scă pentru copii'şi. - 

“ [Semnâză]. Aşijderea şi bărbatul carele nu 

seva însura a doa ră, așa 'să, aibă de în 

bucatele muiaril lui parte ca şi un copil. 

" Pentru prețuirea zâstrelor şi nepreţuire, și 
pentru: zestrele de afară. 

-Glava 265. [Matei]. Zestrile prebuite,pre 
"Bărbat rămân de sînt, ori de vor muri dobi- 

tâcele muerii carele sati dat zestre, ori de va 

fi stricat, și va fi ponosit hainele-și, prețui- 

'rea, deplin întorce bărbatul îndărăt, iară zes- 

trea carea nu iaste preţuită, la muiare iaste 

şi dobânda şi paguba. | 

[Armenopolu]. Bărbatul de va fi luat zestre 
casă, sati vie, sai alt lucru, și sai prețuit 

cum "I-ai fost preţul, dâcia acel bărbat va fi 

făcut cheltuială de ai dres şi a crescut şi 
aii zidit acela lucru, atunci trebue să dea pre- 

țul acelui lucru cum s'ai prețuit când tai 

luat, iară celalalt lucru cum Vad dres şi Vaii 

făcut atunci rămâne la dânsul, iară de se va 

face pagubă în acel lucru ce ai luat, atunci 

el iaste datoriă să o plătâscă. . 

[Leu şi Constantin împărați]. Dobânda şi 

paguba zestrelor care aii luat bărbatul, la 

dânsul vin. _! . - 
[Matei]. Bărbatul de va fi şi sărac, zes- 

trea care ati luat o plăteşte. , 

[ Armenopolu). Câte lucruri se vor cumpăra 

"do în ztstrele mueril, acelea în zâstrele ei 
sînt. . 

[Leu şi Constantin și Vasilie împărați]. 

Jară zâstrile câle de afară nu sînt ale băr- 

batului, ci de le va strica bărbatul, şi însă 

muiarea le va fi hărăzit, atunci moștnenil 

nu le cer, iară de le va fi stricat fără de şti- 

rea muerii, atunci tâte întregi să le dea în- 

dărăt, sai el sai moştnenul lui. Pentru că și 

la zâstrele de afară are muiarea putere: ca 

şi la zestrele el. 

  

zestrea el cea de afară, şi la veniturile el ca- 

vele"! vin de la rudenii, pâte să oblăduescă, 

şi să hărăzâscă, şi să dea, fiindu'! măcar vii 
și bărbatul, iară pe zâstrele er pân! va trăi 
bărbatul e! n'are trâbă cu dânsele să le o- 
blăduiască. | 

Muiarea se prețuiaște de tot împrumutătoriul 
sai datornicul și de va întra muiarea che- 
zașă pentru bărbatul ci. | 

Glava 268. Muiarea are prețuire de tot 
omul căruia "1 iaste datoriă bărbatul, ca ea 
săși ia întâii zestrele el. 

[Leu și Constantin împărați]. O muiare s'aă 
măritat, și ş'ai luat zestrea la casa bărbatu- 

lui el, dâcia se tâmplă bărbatului el răutate 

şi pagubă, şi căzu în datorie, sai Domnescă 
sai la alt fie ce om; dâcia el muri. De acâsta 

poruncâște acâstă pravilă împărătâscă ca să 

nu fie volnic nici unul de în datornici să ia 
vre un lucru ceva de în casa mortului, până 

nu'şi va lua întâi muiarea zâstrile, atunci ce 

va rămânea să ia fieşi care datornic după 
datoria bărbatului ei, adecă de nul va a- 

junge bucatele pentru tâtă datoria. carele ai 

dat mult, acela să ia: mai mult de cât cela 

ce aii împrumutat mai puţin, aşijderea şi cel 
mal cu puţin-mat puţin să ia. 

[Matei]. Şi care muiare va vrea să scrie 
în carte unâltele eX, pentru datoria bărbatu- 
lut er, sai şi ea să intre chezaşă, acesta nici 
o pulâre, nică o adeverinţă n'are, nici se 

bagă în s&mă măcar de o va face odată, de 

doă şi de multe ori, şi saii de se va face che- 
zaşă la datorie Domnâscă, sai la alt cineva, 

tot nu se. cun6şte acea prinsâre, pentru că 

așa iaste ca şi cum nu s'ar fi făcut nică odată. - 

cartea şi lucru ca acela. Iară însă adevărat 

de se va arăta. de faţă cum galbeni! aceia ce 
Sai împrumutat s'aii dat pentru trâba ace 
mueriă, atunci plătâşte ea. | IN 

Pentru Vărbatul carele ta face cheltuială. la 

bla muerii lui şi la morte. 

Glava 267. [ară a aceluia]. De seva afla 
muiarea, cul-va în bâlă, şi va face bărbatul 

cheltuială la bâla er, dâcia ea va muri, şi va 

face cheltuială şi la îngroparea el : şi va cere, 

să ia de la socru-săit carele aii moştenit z6s- 

trele fii-sa. De acesta porunceşte acâstă Pra- 

vilă, însă câte ai cheltuit la b6la muerit u%, 

să nu îa de într'acelea nemica pentru că un 

trup ai fost cu dânsa, iară câte ai cheltuit . 

la îngroparea el. acâlea să le ia de la socru- “ 

săui carele ai luat și aii ținut zestrele. 

Pentru prețuirea zestrelor de întâi și de 
„a doa, -   Glava 268. [Leu și Constantin împărați] 

-Un om ati luat o muiare, și decă ai murit, 

[Iară a acelora împărați]. Fie ce muiare la |aă luat a doa, şi ai luat și cu muiarea cea
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de întâ! zâstre şi cu.caa de a doa : şi ai mu- 
rit bărbatul, iară moştânii amândurora muc- 
rilor acum el cer şi caută să ia bucatele, a- 

“decă zestrele de în bucatele celul mort băr- 
hat.- Și de 'acâsta prrunceşie acestă Pra- 
vilă împărătâscă ca întâi să dea zestrea cea 
de întâi după aceea a doa de vor prisos 
bucate. Iară de se va tâmpla, să se afle haine 
de înir'a doa ztstre şi se vor arăta adevărat 
şi cu mărturii, atunci să le ia moștânil at doa 
zestre, iară moştânii ai zestrii de întâl de în- 
tracelea nu iaii, ci vor lua -de în bucatele 
"mortului de va avea, aşijderea, şi moşinenil 
al zâstrel de întâi, câte. unâlte 'și vor cun6- 
şte ale lor şi se vor. afla care aii dat zâstre, 
acelea le iaii neoprite; iară de nu va avea de 
în zestrea de întât nici de într'a doa : însă a- 
tunci iaă moştnânii zestrea cea de întâr cum 
am zis mal sus, că acoia.are prețuire ca o 
zestre ce iaste de inlâi, iară după aceia iaă şi 
cel al doilea. de vor rămânea 'să prisosâscă, 

Pentru tocmirea bărbatului și a muerei, și 
pentru daruri ce se vor face între ei. 

Glava 269. [A Dă Afateit]. De sc va tocmi 
bărbatul cu muiarea lu! că de va muri să"! 
moştenâscă ce va avea, tocmela aceea nu 

“ iaste bună nici se socolâşte. Iară de se va fi 
fost făcut tocmâla de întâr. ca de va muri 
muiarea mal nainte, atunci zâstrelei să ră- 
anâie la bărbat, măcar de va fi fost zâstrea 
şi de la tată, atunci iaste acea toemtlă, şi 
decia nu mal are trâbă tată-său să facă ceva. 

[Armenopolu]. Davul de între bărbat şi în- 
tre inuiare nu se socotește, căci că se face 

“pentru dragostea împreunărei trupului, şi 
pentru ca să nu aibă carte pentru dar, şi 

- pentru ca să nu se facă bogatul sărac, şi să- | 
xacul bogat. | Ă - 

[A lui Constantin). La mârlea lul ori ce va 
hărăzi neştine mueril lui, aceea se socotește, | 
iară cele de în viaţa lui nu se bagă în semă. 

[A lui Leu.] Oră ce va. hărăzi muiarea băr- 
batului ca 'să ia vreo dregătorie sau cinste, 
aceca se socotește. | 

[Vasilie împărați]. Când se va face carte 
de despărțelă. de se desparte bărbatul de 
muiarea lui, saă muiarea de bărbatul ej, a- 
tunci ori ce aii dăruit unul pre altul, ca să 
aibă şi să ţie acela dar după mârtea lui, a- 
cela nu se socotâşte ci și'l ia. 

Pentiu darurile ce să fac naintea nuntei. 

filava 270. [ară a acelora împărați). Da- 
vurile naintea nunte! sînt ncînturnate, adecă 
mal nainte de blagostovenia bărbatului cu 
muiarea ori ce va hărăzi unul altuia, aceea, 
se socoleste, măcar de se vor şi blagoslovi 
întracea zi ce vor face darurile, 

  

  [Nalejaştee]. De voiă dărui muerii mâle 
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pod6be saă de câte sînt de 
celea tote le ia. - 

De voii hărăzi mueril mâle podâbe, adecă 
lanţuri, cercel. inele, gherdane. şi câte's ca 
acestea sai altele câte aim grijit pentru nu- 
mele el, ce se zice am împodobit şi am fă- 
cut adecă haine : de se va tâmpla să moriă eu, 
atunci muiarea mea acâlea tote le ia. (7dlc!, 

podâba. el, a- 

Pentru daruri, și pentru ce. lucruri se în- 
torc darurile iară. îndărăt. 

Glava 21. Darul iaste dar carele se dă 
fără de nevon. - | A - 

[Armenopolu]. Cine face dar, adecă cine dă- . 
ruiaște un dar acela.nu pote să'l. întorcă. 

[Mateiii]. Darul cela ce se face cu bine, a- 
cela nu pote să'l întorcă nici cu cartea îm- 
păratului, Ă Ie ” 
-Tot darul ce se face deplin nu să pote 

strica, fără numal când nu'! are harul. 
' [Armenopolui. Pentru întovcerea darurilor]. 

De se va arăta nemulţumitorii cela ce va 
lua darul, cătră cela ce Pai dăruit, și'l va 
sudui sai ?l va mustra și'l va batjocori, sau 
"1 va bate, sai îi va face pagubă de în ]u- 
crurile lui, sai”! va învrăjmăşi. viaţa : sati 
câte „daruri s'au făcut cu dăruire saii cu seri- 
sore sau fără scrisore, şi nu le va fi făcut şi 
va arăta de faţă cu mărturie numar o vină 
de câle ce scriii mat sus, atunci se strică a- 
câle daruri şi merg iară la mâna celui ce 
le-aă aat.! - 

Pentru bărbaţi și mueri de cor rămănea 
tăduri, și Je ca rămânea cocon şi ra muri, 
sati și de nu cor face, și ca muri bărbatul 
sai nuiarea fără de cocon, cum se vor. îm : 
părți hainele lor, - 

Glaia 272, [Atanasie Putriavrhul de la A- 
lecsandria]. Răspunsul prea sfântului Patri- 
arh de la. Alcesandria Chir Atanasie, și a să- 
borulul ul, în carele s'a făcut şi porunca 
de pururea pomenitului împărat Andronin 
Paleologul, şi poruncese aşa. Că de va muri 
muiarea cuiva șiI va rămânea copil, decia 
vor muri şi copii, sati-de va muri bărbatul 
şi vor rămânea copii, deeia vor muri şi co- 
pii, atunci să nu se socolescă acea ltge ve- 
che, carea zice aşa pentru muiare sai băr- 
batul carele va muri şi vor rămânea co- 
pil, sau de va muri şi copilul, decia partea 
cea vie carea va rămânea ai bărbatul au 
muiarea, atunci acela să moştenâscă tâtă 
“partea mortului, adecă de tot, iară ticăloşil 
părinţi a! mortulur de lipsa coconulul lvr ca- 
rele ai murit, şi-de avuţia lor adecă de bu- 
catelo lor a se lipsi fără de drâptă judecată 
nu se cade. o. 

[Caută de vezi]. Ci sătimparţi zâstrea mor- 
tului în trei părţi, și însă o parte să o ţie 
bărbatul saă muiarea carea va rămânea, lată
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altă parte să o ţie părinții mortului : : iară cea 
laltă a treia parte să se facă de pomtnă şi 
de milosteniă săracilor şi robiţilor pentru cel 
mort.- Insă acestă o zice când va muri be: 
batul sai muiarea şi le va rămânea copil, $ 
copilul nu va trăi ci va tmuri. 

(Armenopolu]. Iară ceia ce rămân văduvi 
fără de copil, ori bărbaţi Orl mueri, acelora 
să nu le ia bucatele lori, sati ce vor avea, 
nică ceia ce ţin deregători Domnești, nict 
ceia ce ţin în judeţul “lor şi în eparhie : a- 
decă pre la casele lor, ci să ţie părinţii 'saii 
vudenia mortului a treia parte de bucatele 
lui, iară cea-laltă de în cdle trui să i se facă 

"de pomenă: şi de milostenie, iară cea dea 
treia să o lie partea carea va trăi au băr- 
bat ai muiare, iară de va muri şi: partea 
care, trăiaşte adecă carea rămâne, atunel ru- 
denia lui pre lege să le împarță, iară de nu 
va avea rudenie, atunci jumătate să ia Dom- 
nâscă, iară ceia jumătate sil facă de po- 
menă şi: milostenie săracilor şi robiţilor. 

[Caută de vezi și socotința Patriarhului de 
Tavigrud pentru “ucâstă Neara ce îaste mai 
sus scrisă a Pupei de Ta Alccsandrid). Acestă 
tocmălă ce e mai sus scrisă aşa se judecă 
până în zioa de astăzi de Vlădica al tuturor 
prea sfântul şi a tOtă lumea, Patriarh, şi de 
Dumnezeeseul şi sfântul lui săbor, că însă 
muiarea după mortea et de'1 va rămânea. co- 
pil, iară apot peste puţină vreme va muri”şi 
copilul, atunci moşinenâzte tatăl copilului a 
treia parte de zâstre, cum ' zice Nearaoa cea 
de sus a sfântului Atanasie, Iară şi muiarea 
de va muri fără de copil. atunci nu ia băr- 
batul de în zestrele 'muiarii nemica, numai 
așternutul patului, încă şi acela cu socotinţa şi 
darurile cele dinaintea nuutey carele au dat 
muerii lui, şi acâsta să fie după cum e 0bi- 
ceiul, aşijderea și mostenil mueril iai dela 
bărbat darurile câle dinaintea nuntel, carele 
aii dat lui, şi aşa sint amândoă părțile fără 

pagubă. , 

Pentru prețuirea moșteniilor și pentru mo- 
șul dei ca rămânea feciori și nepoți, ct 
zor moşteni pre dânsul, 

Glava 233. [atei]. Copii, aii parte bărbă- 
tescă aii muer6scă, aceia să preţuese. să mo- 
ştenescă pre părinţii lor, şi pre mumănt, iară 
nici moşii lor şi nici fraţii tătâni-săii nu pot 
să moștenescă pre acel tată al lor ce aă mu- 
rit, ci numa! acul copii al lui. 

Insă dei va muri moșul şi”! .va rămânea 
fecior. d&cia va avea şi nepoți de la un fe- 
cior al lui ce va fi murit, atunci întră ne- 

„poţii în locul Tatălui lor. și: împart avuţia |: 
moșu-săii împreună cu unchiul fratele tă- 
tâne-săti toema în două, şi ia unchiul lor a- 
decă fratele tatălui lor jumătate, i iară acel co- 
pil ori de vor fiparte bărbătâscă, ori mue- 

249 

râscă, saă mici. saă mari, iai și el cea-laltă, 
jumătate, şi unchiul mare nici '0 preţuială 
mal mult de cât nepoţii lul, adecă de cât co- 
pil frăţine-săă carele aă murit. 

"| Pentr 1 cela ce more făr ă zapis sai fară -X carte - 
asi bărbat aii muiare și copil nare, ci nu- 
mai părinţi şi frați, cărora li se za cădea 
săi moștenescă. : 
Glnva 274. De va muri fecior saii fată, şi 

va trăi tată-săă și mumă-sa, atunci ori ce va. 
avea cela ce ai murit, părinţii lul moştenesc 
și iară de va avea îraţi şi Surori, atuncI acel 
frați a lu maă- nici o voe să câră de în 
moştenirea, fratelut lor. de la acel tată şi de 
la acea mumă, ci numai părinții lul "ll moş-" 
tenesc cum am zis. Iară de nu va avea pă- 
rinți acel mort, şi va avea moş şi. mOŞĂ, a- 
tunci aceia!l moştenesc de împreună, adecă 
mnoșu-săi şi mâşă-sa, şi fraţii și surorile", 
iară de nu va avea moș nici moșă, atunci'l 
moștenese Îrafil şi surorile”y cari sînt de în- 
imun rală şi o mumă, iară de nu va “avea 
frați de un tată și de o muină, şi va avea 
alt frate care va fi de un tată şi două mu- 
mini, atunci'i moștenește frate-săti, carele să 
chiamă (eterothalis, şi eterothalis se chiamă 
când sînt dot fraţi de un tată şi doă mu- 
mint. Iară Amfithalis-se chiamă cela ce iaste 
de un tată şi de o mumă cu fratele Iul). 
lară de nu va fi avut fraţi cela ce ai inurit, 
atunci să'l moștenâscă numa! rudeniile câlea 
ce'i vor fi rudă nai de aprope, iară de nu va 
avea nici rudenie, iară muiare va avea, a- 
tunci să moștenescă acea muiare jumătate de 
bucatele celui 'ce "1 aă fost el odinisră bărbat, 
iară cea-laltă jumătate ia-le să fie Domnești. 

Pentru cela ce va muri şi va avea frate de 
dod niumăni și nepoți aă frăţine-săil, carii. 
ror fi fost cu tatăl lor de un tată și de o 
mumă, carii de în tiânşii le or moșteni. 

Glava 275. [Mateiii). De va muri neştine 
și! va rămânea un frate de altă mumă sati   de alt tată, şi va remânea şi frățiire-săii co- 
pil de un tată şi de o mumă, adecă nepoţii 
lut copii frăţine-săii de un tată şi o mumă; 
adecă a frăţine-săă caril.sînt de un tată şi 
o mumă : atunci. acel copil să prețuesc să] 
inoştenescă, iară nu alt cine-va,. 
[Leu și Constantin Impărați]. Când nu 

sînt fraţii de întrun tată şi de într'o mumă 
a lor, atunci câţi fraţi sînt de un tată şi 
doă. mumini, saă de într'o mumă şi doi taţi : 
aceia moştenese pe fratele lor carele aste 
de întrun tată saă mumă. 

Pentru celu ce more de nu ra area fraţi saă . 

- nepoți, cul se vu cădea. săi moștenâscă și 
pentru moștenirea bărbatului și a muiarei,   Glava 236, [Iară a acelor împărați]. Când 

|va muri neştine şi lrate nu va avea, nici co-
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pil al frătine-săă, atunci să'! moştenescă 
moştenirea verii lui caril vor fi întru spiță 
mal aprpe şi de se vor afla mulţi aşa a- 
prâpe într'acea spiță,-atunci'l' moştenese toți 
tocma de împreună. 

(Mateiă]. Că şirudenia. de a opta spiţă şi 
de nu sunt alţii ma! aprâpe, şi el se chiamă 
întru moştenire, adecă acel de a opta. 

(Leu și Constantin împărati). Când more 
omul sai bărbatul sai muiarea, şi să nu fie 
făcut carte, şi să n'aibă feciori, nicl tată, nică 
mumă, nică frate, nici sor, nicl altă rudenie 
de pre sânge până la a şasea spiţă, atunci 
bărbatul moştenâşte pre muiarea lui, saii mu- 
iarea .pre bărbatul e*, măcar de vor fi fost 
şi puţină vreme însuraţi. - 

Pentru aducerea, adecă de va fi dat tatăl fie-sa 
zestre, și aii făcut și aă tocmit ca să nu 
mai ia de în bucatele hui. 

Glara 277, [Mateiă). Tatăl cându'și mă- 
rită fata şi să tocmâște cu dânsa, ca zestrea 
ce "I-ai dat să fie pentru tâte lucrurile cf, 
şi mai mult să n'aibă trebă în bucatele lui. 
Acea tocmală n'are nici o putâre, nici ade- 
verinţă, nic! se opreşte fie-sa a nul moşteni 
de va muri fără de carte, dar ce se face? 
aduce'şI ea întâ! zâstrea carea "I-ai dat tată- 
săti şi darul dinaintea nuntel şi le amestecă 
cu bucatele tătâne-săii şi aduc şi fraţii el 
hainele'şi saă ce vor avea de le va fi dat ta- 
tăl lor când ai fost viă, şi atunci împart 
toți fraţii tocma, şi. câle ce sai fost dat 
zestre, şi câle ce nu s'aă fost dat zâstre, iară 
cartea carca va face sai au făcut tatăl lor la 
mârtea lui sai rmuma, aceia să fie adevărat 
cât aă vrut şi au scris, O | 

[Armenopolu]. Bucatele feciorilor celor 
mari carele le-aă dat tatăl lor când ai fost 

-viă, acelea aduc de le pun la mijloc de va 
muri fără de carte, iară dobânda care ai do- 
bândit cu bucatele lor, carele le-aă dat tatăl 
lor acelea nu le pun la mijloc, ci sunt ale 
lor, iară fraţii lor n'aă nici o trebă în do- 
bânziă ci numai întru c6lea ce-ai luat frații 
lor de la acel tată al lor, cum am zis mal 
sus, 

Pentru care copil se chiamă adins că “și 
oblăduitori și cure neoblăduitori. 

Gilava 218. !.Mateiă]. Feciorii cel adins 
ei'şi oblăduitori, aceia se chiamă pre cari'l 
îns6ră tatăl lor şi.le dă partea, sai câtva 
parte şi se hrănesc el în puterea lor şi şed 
osebi de tată-săă sai și de împreună cu 
dânsul, sati şi într'alt chip, sai de nu'l va 
însura şi le dă partea și! face adins ci'şI 
oblăduitori. . : 

ară copii cel neoblăduitori se chiamă 
caril n'aă luat dela tatăl lor parte nemica, 
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numai ce şed cu dânsul întru plecarea, ascul- 
tarea şi voia lul. . 

[Armenopolu). Câte bucate va da tatăl fe- 
ciorilor săi la mârtea lui ca să le ţie, atunci 
când vor să le împarţă toți fraţii, acelea nu 
le pun la mijloc, iară de va fi dat tatăl încă 
viă fiind cătră feciori! săl, împărțâla carea 
vrea să se împarță, atunci le aduc de le pun 
tâte la mijloc, iară de va fi zis tatăl lor cănd 
a dat acâlea, ca să leţie feciorii lul ce le-ai 
dat, a pentru hărăzălă, saii pentru alt dar, 
atunci să nu le aducă la mijloc adecă la îm- 
părțală, ci să fie ale lor, şi să fie aşa cum 
aă zis stăpânul bucatelor, ce se zice tatăl 
lor. : . 

Pentru părțile al feciorilor și al fitelor, carii 
ai luat dela tatăl lor părțile sale, și tnu- 
vind el iar vor să ia. - 

Glava 279, Armenopolu). Împărţirea face- 
se aşa, avut'aă un om feciori sai fete, şi 
ai dat feciorilor partea ce li sai căzut și 
fetelor zestrea, şi s'au făcut adins:ei'şi o- 
blăduitori, deacia are și alţi copil şi partea 
nu le-a dat, pentru că aă fost mici, iară 
după acea ai murit tatăl lor şi carte n'a fă- 
cut, sau de va fi şi făcut, şi acelor copil ce 
le-aă dat partea şi sai făcut adins ci'şi o- 
blăduitori nu le-a lăsat nemica, iară dâcă 
aă auzit de acesta acel feciori, nu s'au su- 
ferit, ci vor să intre întru moştenirea tătâ- 
ne-săii cu ceia-lalţi fraţi ai lor cari! a'aă 
luat nici o bucată dela tatăl lor: să împarță 
bunetatea tătâne-săă tocma, deci judecata 
purcede pântru lucrul acesta, şi numal de 
acâsta zice Pravila, dâca vr&me ce vor er 
să împarţă cu ceia-lali fraţi tocma atunci 
să aducă tâte bucatele lor care le-ai dat 
tată-sei. când ai fost vii” şi să le pue ]a 
mijloc, aşijderea şi darurile dinaintea nuntel 
să: fie tote de împreună fraţilor, deacia a- 
tunci să împarţă tote bucatele toți fraţii toc- 
ma, ori parte bărbătâscă de vor fi or mu- 
erâscă, (acâsta se chiamă în pravile, împăr- 
ţire), iară ori caril de în feciori caril sunt 
parte bărbătâsră va lua bucate, şi de în fâte 
zestre aceia nu pot într'alt chip să între 
întru moştenire cu ceia-lalţi frați caril n'a 
luat, de nu voraduce la. mijloc or! ce le-aii 
dat tatăl lor. halne, zăsire, darurile dinain- 
tea nuntel, sau alte bucate. 

Pentru cela ce va area să ia moștenire până 
în câți ani să se asculte, şi pentru datorii 
până când se vor cere, și pentru alte bo- 
gate datorii. 

Glava 280, [Armenopolu). Tot omul este 
volnic să'şI ccră moștenirea care i se cade 
să ia dela rudenia lui, trel-zeci de any, iară 
de nu'va fi cerşut până atunci nici ai zis 
nemica, acela nu mal iaste volnic să câră,
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că se cade să fie în moștenire și în averile 
câlea ce i se cade să iaşi să câră de la ru- 
deniile lui deca vor muri, numai până în 

" trel-zeci de any, adevărat mal vârtos de va 
fi neșştine să fie fost rob, acela câţi ani de 
ar face când se va întârce, atunci 'șI va lua 
moștenirea orl unde va fi, fără de nic o în- 
curmezișare, a 

Și surdul și mutul cere moşia și moşte- 
neşte. - . ” “ 

(Leu și Constantin împărați]. Iară datoria 
se câre până în 30 de ani, de va trăi omul 
carele s'ai împrumutat, iară de vor fi zăloge, 
până în 40 de ani se cer. , 

[Caută dă vezi același împărat). Datorni- 
cul carele se va lepăda că nu e datorii, şil 
vor vădi că e datoriă, acela să dea datoria 
îndoită celuia ce Vai împrumutat, fie ce bu- 
cate ce vor fi, cum va socoti datornicul. 
-Plodurile carele rămân de zălog acâlea se 

socotesc la datorii, şi de vor ajunge să se 
plătescă, atunci se dau pentru totă datoria, 
şi deacia se sparge şi zapisul, şi se întârce 
şi zălogul, iară de vor fi plodure mal multe 
decât e datoria, atunci să întorc acelea în- 
dărăt ce prisosesc, - 

(Caută). Plodurile ţarinilor să dai şi se so- 
„cotesc întru datorie, şi nu numa! celea ce aă 
luat datornicul, ci încă şi câlea ce va îi putut 
să ia, iară de va fi stricat țarina. aii vie, ai 
fie-ce va fi fost luat, atunci are judecată pen- 
tru aceea. N | 

[Zri]. Omul cela ce ati împrumutat pre al- 
tul cu zălog, apol '] va fi pierdut de nevoe, 
acela nu se pâraşte, sai nu se închină, ci 
trebue să arate cu adeverinţă că Lai perdut 

“ saă Pau stricat, pentru că celora ce se tâmplă 
- aşa aceia n'aă nevoe de datornic, ci pote 
deca se tâmplă să se strice lucrul acela, a- 
tunci să'şI ceră numa! datoria, iară de se 
vor tocmi adins eişi şi le vă plăcea ca să 
slobozescă datornicul pentru piarderea. zapi- 
selor sati a zălogulul : atunci să fie volniă, 
că acâsta se pste fi. 

Pentru camătă, ! 

Glavra 281. [ifarele Vasilie, Canonul 14). 
Marele Vasilie grăiaşte la al 14 canon, cine 
ia camălă, de va fi cliric şi va vrea acea 
dobândă nedreptă şi spureată. să o dea săra- 
cilor, deacia să se ferâscă de aceea. bolă, a- 

_tunci pote să se facă -popă. Pentru că gră- 
iaște întralt loc Marile Vasilie [Zri] că plu- 
gariul ia plodul spicului, şi nu may caută să 
ia sămânța de supt rădăcini, iară cămatni- 
cul el ia și plodurile şi tot, şi nu”! lipsâște, 
sati nu lasă nemica, fără de pământ sădește 

"și s&mănă, şi fără de sămânță seceră. Pentru 
„acea arama, şi argintul carele nu se nasc, iale 
nasc preste fire, iară pământul carele rodâ- 
şte şi face pre firea lui, el remâne pustii. 
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(Leu şi Constantin împărați] De vreme ce. 
aă părut la mulţi de cel de ma! 'nainte vr6- 
me a fi bună şi priimită dobânda, cametelor, 
pste că dâr o ai vrut pentru sgârcâla şi rău- 
tatea datornicilor, ci am socotit sai am ju- 
decat căci nu i se cade să fie întru viaţa, 
creştinilor, drept aceea să ne părăsim şi să. 
fugim de dânsa pentru că nu lasă sfânta, şi 
Dumnezeiasca pravilă ci o apără; pentr'aceia 
porunceşte împărăţia n6stră, să n'aibă voe 
nici într'o socotlă nimenea a lua dela cine- 
va camătă. ca să nu ne socotim că călcăm 
şi trâcem l6gea lui Dumnezei, iară de va fi 
luâna cine-va ceva, aceia să se socotâscă în- 
tru datorie. 

Pentru (falchidiu) acesta falchedia să chiamă 
ldge, sait judecată pre limba latinește. 

Glava 282, [Alateiă]. Lâgea carea taie ca 
şi cum ar tăia s&cerea (şi acest nume ce zice 
falchidios, iaste cuvânt româneşte adecă la- 
tin€şte! şi iaste legea carea scâte de la is-. 
pravnici sa dela datornici a treia: parte de 
avuţia părinţescă, și se socotește cu cun6- 
şterea şi al&gerea feciorilor ca mat întâ! să 
aibă pace moştânil cel adevăraţi, şi iaste 
aşa De să va tâmpla să aibă tatăl 1 fecior, 
sau 2, sai 3, până în patru. atunci întâi! scot 
datoriile şi cheltuialele îngrupăril lu!, şi cele 
ce se vor da pentru sufletul lui, încă şi plata 
slugilor saă a argaţilor, atunci dacia iau şi 
“copii saă feciorii partea cea adevărată -a 
treia a tătâne-săii, iară de va. avâ tatăl 5 co-. 
pil, atunci iaă şi mal mult, adecă jumătate 
de într'a tătâne-săă, iară ceea-l'altă o hără- 
zâşte tatăl unde" iaste voia, sai unuia de” 
în fecioril lul, saă la strein, sai unde'l va fi 
voia, şi de va, vrea tatăl să le arunce în mare 
mare nimenea trâbă a'l opri saă să'i ia sema, 
pentru că zice pravila tocmâlele şi 1&gea, a- 
decă tocmelele lui câlea ce se lasă de po- 
mână saă pentru suflet ispravnicii, actlea po- 
runcim să fie cun scrie mal sus, , 

Pentru feciorii ca să cinstescă părinții lor, și - 
ca părinții să nuwși desparță feciorii, şi să 
dea unuia mai mult, altuia mai puţin. | 

Glara 283, (Dumnezeeștii Dascali]. Ascul- 
taţi pre nol feciori! Tatălui vostru şi ai Dom- 
nului şi Dumnezeului şi Mântuitoriului no- 
stru al lu Is. Hs., şi faceţi: cum vă zicem de 
vă, e voia să vă spăsiți. pentru că Dumnezeii 
ascultă pre Tată şi pre Mumă. şi face voia şi 
cererea lor. Și înțeleptul Is. feciorul lui Sirahă] 
Carele cinstește pe Tată sai pe Mumă, acela 
se izbăveşte de păcatele lu! şi adună vistiariii 
de bunătăţi. Cela. ce cinstâşte pre Tată-săii 
sai pre mumă-sa acela va trăi rnulţi ant. Cur 
iaste frică de Dumnezeu acela cinsieşte pre 
Tată-săă şi pre Mumă-sa pentru că ruga şi   blagoslovenia Tatălui şi a Mumănil întăreşte
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casa feciorilor, iară blestemul lor dezrădăci- 
nEză şi tembele, Fie- -țI milă de Tată-tăă şi de 
„Mumă-ta la bătri ânsțele lor, ca să te izbăveşii 
de tot răul : şi în vrâme de scârbă "va veni. 
bucurie, și cum se topâşte ghiaţa de sâre, așa 
vor peri păcatele tale, Că blestemat iaste de 
Domnul carele va urgisi, şi urzişeşte pre Tată- 
săă şi pre Mumă-sa. 
[Atu Solomon). Grăiaşte şi Solomon de în 
Duhul sfânt : fiiule zice cinstește pre Tată- 
tău şi pre Mumă-ta. ca săi fie bine, şi iară ; 
cine va grăi cuvânt de răă, adecă va mustra 
pre Tată sau pre Mumă cu morte să m6ră: 
-ce se zice care copil va grăi de ră adecă va 
-hbatjocori pre Tată-săti şi pre Mumă-sa acela 
vea morte va să moră, care Tată şi Mumă ati, 
sau țin locul facătorulul al Domnului și Dum- 
nezeulul și Mântuitorului Nostru Is. ls. în- 
tmacâstă lume, numai ce să se. ferâscă tot 
copilul saă feciorul, şi să iubâscă pre Tată- 
săi și pre murnă-sa, ca să nu ia urgie de la 
Dumnezeiă şi munca de vâci, şi ca să nu se 
mustre şi să se înjure şi să se batjocorescă ş şi 
el de feciorii lui. 

(Postnicull. Oul cine “5i va iubi sau "ȘI va 
socoti pre feciori lui ca nişte hrăniţi de altui, 
pre unul să'] blasteme şi de altul să se roge 
adecă să'l blagoslovâscă. şi pre unul să ur- 
gisescă iară pre altul să îndrăgâscă : şi nu va, 
împărţi sau nu va da bucatele sati părţile lor 
tuturor tocma, acela ca un urâtoriu de fecior! 
să nu se priceștuiască Dumnezeeştilor taine 
până ce se va îndrepta. 

Vinile carele fuc pre feciori Jără de moște- 
nire de în bucatele păr inților lor, și pentu 

" feciorul carele se ra îusuvra fără de roca tă- 
tâne-săiă. - 

Glava 284. [Armenop olu]. Poruncim tutu- 
ror părinților : Părinţi, Mumăni, Aloşi, Moşe 
ca Fecioril şi Fâtele lor, la tocmâla de vremea 
morti! lor, să nu'i urgisâscă de în partea lor 
cea dreptă. din carea li se cuvine să le dea, 
nici să'l facă fără de moştenire de la buca- 
tele lor, fără de vinile ce's mal jos scrise. [Ve- 
deți zinile]. Că că pentru aceste vini ce se 
zice fac pe feciorii lor fără moştenire de în 
bucatele lor, | 
" [2]. Cine va, râdica mâna pre părinţii Iul 
ŞI va. bate, sai va zice lor, mustrare cum nu 
se cade, sai întru greşală îI va dosădi: a- 
decă va bănui că greşesc, saă viața lor va 
vrăjmăsi ca, săi omâră. 

[2]. De se va afla irnpeşte întru păcat cu 
mașteha lui, saă cu posatnica Tătâne-săii. -- 

[3]. De seva face pârâşi asupra Părinților 
“lul, şi peutru. acea pâră şi clevetire vor că- 
dea în grea pagubă. 

[4]. De se vor afla Părinţi! zăcând în bolă 
în multă vreme, sai vor fi în sărăcie şi în 
slăbiciune, şi feciori! se vor lepăda de dânșit   

“PRAVILA MATEIU BASAR AB 

şi nu le vor ajuta,. nici vor purta grijă de 
dânşii şi să1 chieme Părinţi iară el să nu 
mergă la dânşii. - 

[5]. De se va tâmpla să se pârască Părinţii 
lor de cine-va, şi vor chema pe feciorii lor 
partea. bărbătescă să intre chezaşi, sat pen- 
tru obraz, saa pentru bani : adecă -pentru 
datoria lor şi et nu vor'vrea. . 

[5]. De va fi vrut Tatăl să facă tocmâlă sati 
carte ca să'1 fie după morte, iară de în fe. 
cioril lut îl vor fi oprit şi înfruntat, iară după 
aceia de va putea să facă acea tocinelă: atunci 
e volnic pentru acea vină să facă fără de 
moştenire. 

[7]. Cine -va vrea de în cel părinți ce's zişi 
să'şI înzestreze fata. luy, sai nepâta după cum 
% va fi puterea, iară ca nu va vrea ci va 
merge în cale rea. 

[8]. Cine se va afla lânged sati cu bâlă-de 
în cel părinţi ce's zişi. şi fecioril lui, saii de 
nu va avea feciori saă altă-rudenie a lui, 
caril vor vrea să moştenâscă, de nu vor purta 
srijă cu totul de dânsul, să! izbăvescă și săl 
tămăduiască, acela e volnie să nu le lase 
nimica la tocmâla. cea de morte a lui, iară de 
se va tâmpla altul cuiva saă al lul sait striin, 
să] in la casa lui: și va purta grijă. cu ne- 
voinţă de tămăduiala lui, şi'l va socoti până 
la sfârșitul Luk, atunci acela, să'l moştenâscă. 
orl a lui de va fi oul striin. | _ 

[Leu şi Constantin împărați!. Feciorul de 
va avea Tată, şi va lua muiare fără voia şi 
sfatul Tătâne-săii : : acela să.-n'aibă de în bu- 
nătăţile Tătâne-săă, nemica, numa! ce să fie 
fără de moştenire, iară de va muri şi! vor 
rămânea feciori, aceia feciori cer moştenire 
de la Moşul-săă și iată, iară nu şi mumă-sa. 

Pentru tocintla sait -cartea ce se face ca să fie 
și după morte, şi de câți ani sint coluici 
feciorii și fetele să facă acea tocmelă, și 
câte mărturii să fie, și pentru fraţii de 
ror fi bucatele lo» neîmpăr fite, şi pentru co- 
dichel adecă zapis, suiă răcășel. 

Glava 285, [tatei]. “Tocmâla sai cartea 
jaste drepta sfătuire a omului care va să facă 
la morlea lui ispravă întru bucatele lul şi le 
împarte cum va. 

(Zri]. Cela cewa să facă tocmâlă, sati carte 
aceluia trebue să” fie mintea. întrâgă și sănă- 
tOsă, iar nu trupul. ă . 

Voinicul deea va împlea 1+ ant să facă 
tocmtlă, saă carte, iară fata deca va împlea 
12 ani. 

Tocmâla şi cartea cea de pe urmă strică 
pe cea de întâi. 

Socotâşte-se tocmela şi cartea cea nescrisă 
adecă fără de serisore, când se află împreună 
şapte mărturii, şi-vor arăta tocmitul lui sfat. 
Iară de va fi la un loc unde nu se vor afla 

«
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şapte mărturii, atunci potu-se socoti şi cinci 
Gmen! de vor fi bin. pa - 

[Leu și Constantin împărați]; De vor avea 
niscare bucate fraţii, fiind mulţi saă puțini, 
ale tătâne-săă sai ale mânc:sa, și va vrea să 
le împarţă şi nu le va fi ajuns părți, atunci 
să ia cineşi părticeoa ce i se vă veni. lară de 
va vrea vre unul de dânşii să facă (tocmelă 
sai carte) nu se opreşte pentr'aceea, pentru 

„că numai pre partea. lui ce i se va tâmpla 
pre aceea face, iară nu şi pre ale fraţilor. . 

De se va tâmpla muiarea greci6să carea 
_se va spăla la bae, şi va muri acolo înlăun- 

tru, şi va face tocmâlă nescrisă înaintea a 
noă mueri, şi aceea se socotește. 

De va fi neştine întrun loc şi va face o 
tocmâlă şi se va afla până în trei mărturii și 
aceea să fie adevărată. - 

Scriitorul cărţei bine 'mărturisâște de 
dânsa. -: : 

[Pentru Codichel sai Răvășel]. De va face 
neștine carte, şi va-lăsa niscare bucate sai 

" fie ce, carele vrea să scrie într'aceea, 'saă alt 
lucru, iară apoi își va aduce aminte şaltele 
bogate : atunci scrie altă carte, şi ia câlea ce 
aii lăsat de nu le-ai scris în cartea cea de 
întât, atunci aceia ce ai scris mal pe urmă 
se chiamă Catastişel sati Răvăşel. - 

Osebeşzte-se Cartea de răvăşel, căci că în 
Carte şi moştnân şi nemoștnân fără de nici o 
încurmezişare se scrie, şi Legata, adecă cul 
ce se cade să ia de în bucatele lui, adecă ce 
se lasă "pentru sufletul celui bolnav pomene 
și ce va fi, şi slobozire, şi înainte tocinire și 

- si'pre urmă tocmire, iară în Catastișel adecă 
în Răvăeşl nici unile de acestea. | 

[Socoteşte de vezi]. Inainte tocmire iaste, 
tocimirea moştenirel de întâ!, ce se zice spiţa 
cea de întâi a moștntnilor. 

“Pre urmă tocmire aste; schimbarea de în- 
tru oblăduirea moștnnului de întâ! întru altă 
moştenire : cum am zice, să fie cutarele moş- 

- men, iară de nu va fi să fie altul. 
In catastişelul saii răvăşelul cela ce face 

mat pe urmă de tocmâlă, adecă -de cartea 
cel făcută întâi, şi e pusă la vre un pri6- 

ten să stea şi scoţi de întraceea o parle şi 

o hărăzeşti altuia, ca să fie pentru sufletul 

și pentru pomena bolnavului sai a mortului 
cu, scris6re și cu. mărturii. 

Atunci acea tocmâlă adecă catastişel sati 

răvăşel pâte sta şi să crâde pre cinci mărturii 
Omen! buni. “ 

- Pentru cârtea lucruriloy celora ce sînt supuși 

la un loc, şi pentru legata, adecă dările ce 

dă omul ca să stea la un loc. | 

Glava 286. [Leu și Constantin împărați]. 

„Călea ce sînt: supuse la un loc, acâlea se 

pun întru câștigările lor, şi câştigările se 

chiamă câlea ce face neștine de în munca 

lui, adecă de în călătorie, sati de în meşte- 
sug, sai do în simbrie, sati de în voinicii, 
Iară de se va, tâmpla să .dea părinţii cătră 
fecior niscare bucate când călătoreşte, sati 
vor face cheltuială ca să pue la cinste unde 
va avea dobândă, pre acâlea el nu pâte să 
facă carte, ci rumal să le îndreptâze 'cătră 
dânşii. Iară întru cslea ce ai dobândit cel cu 
a lul trudă. şi nevoe, are putere sai voe pre 
dânsele să facă ce.va vrea, adecă să'l toc- 
mescă cum "1 va fi voia. . . 

[Armenopolu]. Legata saă isprava iaste 
tot lucrul, carele dâca' more neştine atunci 
el lasă ori ce'l iaste voia cătră alt om, nu că 
lasă aceia pre cuvânt de-moştenire adecă să . 
fie al lui, ci pentru arătarea prieteniei, și 
cine va lua aceia, acela are să pomenescă : 
mortul cela ce'l o ai lăsat, 

(Iară a acelui!. De'și va da.un om casa 
cuiva să o ţie, sau să şază întrânsa, dese 
va tâmpla să arză, atunci va lua locul cela 
cel o ai lăsat ca să fie întrânsa ispravnic. 

[Leu şi Constantin împărați]. De se va da o 
parte de bucale cuiva ca să fie ispravnic pre 
dânsele, acela ce le moşteneşte trebue sai să 
dea partea bucatelor saii prețul lor, iară bu- 
catele care nu sînt despărțite, atunci de tâte 
orile şi în tot locul numai ce se dă preţul ce 
plătesc. . 

Pentru ispraenici și pentru vîrsta micilor şi 
mai măriceilor feciori sait coconi. 

Glava 987, [„irmenopolu]. Ispravnicul iaste 
cel ce sc dă şi se pune de iaste ispavnic copii- 
lor.mic! ; ce se zice carele încă nu iaste pre. 
l&ge în vârsta lul deplinii, care ispravnic să 
şază cu dânşii şi să ţie bucatele lor şi să le 
păzescă bine, până ce'șI vor veni copiil aceia 
în vâvsta ce e pro l6ge, acela e Ispravnicul. 

De va muri neştine șii vor rămănea copil 
mici necrescuţi, şi ispravnie lor nu va lăsa, 
atunci se dai lor ispravnici: de la Domn. 

De va. muri o muiare, încă vii fiind bărba- 
tul cf, iaste volnică să pue şi să lase ispravnic 
fiiu-sât. 

[Mateii]. De vor fura. ispravnicii bucatele 
copiilor celor necrescuţi, aceia îndoit să le 
plătescă. " : 

"Săborul $. Canon 3]. Episcopil, preoţii şi 
călugări! și er se pot face ispravnici copiilor 
celor necrescuţi, E a 

(trmenopolu). Necrescuţi se chiamă până - 
în 14 any partea bărbătâscă, iară muierescă 
până în 12, și până atunci se grijese de îs- 
pravnici. ” e _ : 

Iară crescuţi se zic de la 14 ant până la 
doă-zeci şi cinci. i 

„Pentru unclte sait zăluge.   Glava 288. [Iară a celui de sus]. Uneltele
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sai zăloge sînt un lucru care dă neştine că- 
“tre alt om să le păzescă şi să le ţie. 

Și carele'şi dă unțltele așa şi zălogul, ace- 
luia de e voia să fie adevărat lucrul lui, el 
să ia scrisâre de la omul cela ce'i au dat u- 
nâltele şi zălogele şi încă nu numa! scrisâre, 

"ci să chiaine și mărturii cinstite şi bune să fie. 
[Aateiii]. De va piarde actle unâlte sau 

zălâge cela ce le-aii luat, ori de. gâna furi- 
lor ai a silnicilor, atunci nici el nici mo- 
ştenil lu! le plătesc, însă adevărat cela ce ai 
ținut untltele sai zălâgele de nu va fi făcut 
vre o înşelăciune sai vrăjmăşie, saii de se 
vor fi tocmit pentru acâlea ca de vor peri să 
fie pagubă şi perite. 

Pentru răspunsul sai judecata judecătorilor 
"celor ' aleși. , 

Glava 289, /Armenopolu]. Socotinţa, sati 
judecata judecătorilor celor aleși iaste adeve- 
rită pre ce s'a făcut acea judecată. 

Socotința sai judecata. judecătorilor celor 
aleși nu se judecă la altă judecată, 

Pentru toemiri. 
Glava 290. fArmenopolu). Tâtă tocmirea 

ce se tocmeşte omul unul cu altul pre un 
- lucru, şi cu scris6re şi fără scrisâre, să fie a- 
devărată, - . 

[Mateiii]. Câte tocmiri sînt făcute fără vi- 
clenie, şi nici staă împrotiva judecăților, a- 
celea se socotese. | Ă 

[Legea]. Tocmtla când se tocmesc de voe 
acelea închid și aşază lucrurile saă tocmâlile 
părinţilor celora, ce stai împrotivă şi mal: 
mult acel lucrn 
merge. . 

[Neareaoa lui Leu înțeleptul]. TGtă tocmi- 
rea ce seva face; şi va îi şi scrisă închi- 
puirea cruce a Mântuitorului saă a sfinter 
Troiţe, crezută şi adevărată să fie, pentru a- 
devărarea mărturiilor cari's într'ânsa. 

[Armenopolu]. Tocmirile cele fără de Itpe, 
nu se socotesc, adecă tocmirea carea -se face 
fără de lege, nici trebue nic are nicl:0 pu- 
tere, 

și tocmâlă la judecată nu 

Pentru doă soții unul de înt”amândoi de ra 
prinde pre altul soție, fără de roia celuia- 
dalt. | îi 
Glava 291, /Zacon]. Petru şi Pavel, cum 
am , zice s'au tocmit amândoi și s'au făcut 
soțil să negoțitorescă, iară apoi Pavel ai prins 
soție pre alt om anume Ioan fără de sfatul 

- dul Petru, şi cere Pavel ca să fie soţ şi Joan 
întru soţiirea carea aiă.avut cu Petru: dea- 
câsta zice Pravila şi poruncește, că soția so- 
ţului meă. nu'mi iaste soț mie, însă Petre 

- cu loan n'aă făcut nici o însoţire, nicisaă 
supus să fie soție lu; dar deca.nu Pai fă- 
cut soţie cum pote să fie? cum am zice Pa- 
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vel numai ce iaste soție cu loan, iară Petru : 
pu : şi t6tă dobânda saă paguba carea va 
face Pavel cu Ioan numa! a lor amâdurora 
iaste, iară nu iaste şi a lui Petru. - 

. Pentru jurământ. - 
Glava 292. [Leu şi Constantin împărați]. 

Jurământul are putârea judecăților, şi cine 
sufere pre pârâşul lu! să facă jurământ, pre 
acela pune judecătoriul, şi deacia nu mat 
pote să stea sai să grăiască împotrivă: că- - 
tre dânsul, căci că au suferit de ai făcut 
jurământ. ” . 
_De va avea neştine trâbă cu cineva, sai 

altul, sai judecătoriul va da lui să facă ju- 
rământ : atunci acolo într'acel ces tae jude- 
cata daca va jura. . 
„_Aearaoa lui Leu înțeleptul). Grăiaşte si Nea- 
raoa 104 a lui Leu înțeleptul, şi dă voe ca 
să se caute lucrul celuia. ce ai jurat, ca să 
nu fie jurat strâmb. 

[Avmenopolu]. La copilul carele nu iaste 
în vârsta lui deplină, aceluia jurământ nu i 
se dă.. . ” 

[Matei]. Jurământul iaste cavânt, carele 
pentru dânsul se crâde adeverinţa. 
[Leu și Constantin împărați]. Cine se jură 

ori despre vre o parte ce'l vor câre să facă 
sai fără de judecată, şi va jura, iară după 
aceia se vă arăta că a jurat strămb, aceluia, 
să taie limba : așijderea si mărturiilor carit 
vor jura strâmb. | 

lară alte Pravile sai legi zic, să se taie 
mâna celuia ce va jura strâmb. 

[De bogaţi învățători]. Omenilor ră ce se 
zice cărora nu le e frică de Dumnezeă,. jură- 
mântul lor pre apă să'l seril. 

Cine va jura pre Dumnezeti strâmb, acela 
să nu gândescă că'1 va uita. 

De jurământ să fugi, măcar de vel vrea să 
juri şi drept. . 

[Grigorie]. Cine se jură strâmb, ae Dum- 
nezeii se lepădă. . - 

[Bogoslov]. Ferice iaste de cela ce nu se 
jură orl drept, ori strâmb, Ă 

Pentru feciorii ca să hrănescă pe 
părinții lor. ! 

Glava 293, |AArmenapolu]. Fecioril se ne- 
voese să hrănescă pre părinţii lor de vor fi 
săraci, iară a: plăti datorii nu se nevoesc,. - 
nici feciori! pentru părinți, nici părinţit pen- 
tru feciori, aşijderea și părinţii se nevoese a 
hrăni pre feciorii lor, iară nu “se nevoese a 
plăti Qatorie pentru dânşii. - 

Pentru plugariii de va ara tre o arină fără 
: de voia celuia ce a cui aste. | 

Glava 294. (Iustinian împărat). De va 
mârge. vre un plugariă la vre o țarină, fără 
de ştirea şi voia aceluia. ce iaste țarina de o 
va ara şi o va semăna : acela să nuia ne-
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mica ăci o ai arat sai o aă semănat, ci să 

"1 piară şi sămânţa ce ai semănat. 

Pentru cela ce va lua boul să Increze fie ce şi ta 

muri și pentru mora căria cumui cură apa. 

Glava 295, [Iară a aceluia). De va lua ne- 

ştine boul vre unul om ca să are şi va muri 

boul, atunci să caute judecătoriul, ca înse de 

va fi murit dobitocul în locul cela ce Lai 

luat omul ca.să lucreze cu. dânsul, atunci 

cela ce Vaii luat să nu plătescă nemica, iară 
de'l va fi dus într'alt loc şi aiă arat şi ai mu- 

rit, atunci să] plătâscă. 
[Tomujde). De va fi o mâră şi va cură 

apa şi va. sirica ţarine saă vii, atunci cela ce 

a cul iaste mora să dregă şi să facă să nu 

strice viile saă ţarinele, iară de nu să opre- 

scă saă să strice mâra să nu îmble. 

Pentru plugari [Vina de întâi]. 

Glava 296, (Zac. 7]. Cade-se ca tot plu- 
pariul să!'şi are şi să'și lucrâze pământul cu 

dreptate; iară să nu cum-va. îndrăznâscă a 

eşi de în hotarul lu să apuce hotarul al ve- 

cinului săi, E , 

(Zac. 2]. De va eşi neştine de în hotarul 
lui, şi va micşora hotarul vecinului săi, de 

va. face actsta la vremea plugului cându'și 

ară pământul, acela să'şi piarză lucrul și 0- 

stenâla ce va. fi făcut acolo, iară de va fi 

schimbat hotarul, când şaii sămănat sămânța, 
atunci să'și piarză şi sămânța şi arătura, și 

tâtă râda ce va face acel pământ ce ai să- 

mănat pre loc străin, pentru că aă călcat 

- hotarul altuia. 

[ Zac. 3). Oră cine de în plugari, de va intra 

în pământul altuia dei va ara sai "1 va şi 

semâna, şi nu va fi întrebat pre stăpânul pă- 
mântului, aceluia dăm învăţătură. să nu ia 

nemica dintracel pământ, nici pentru munca 

lui, nică pentru arătură, nici din râda ce va 

face, şi încă necum alt, ci nici sămânţa ce ai 

aruncat acolo nici aceia să nu aibă voe să oia 

(Zac 4]. De se vor tocmi do! plugari să'și 

schimbe pamânturile mainte . de vrâmea se- 

mânăturel, iară după aceia unul de dânșii va 

vrea să întârcă, atunci de va fi apucat cela- 

lait să fie semănat pământul, nu vor putea în- 

târce, iară de nu va fi semănat nică unul, a- 

tunci pot să strice acea tocmâlă. Iară de se va 

prileji cela ce va să strice tocmela să nu fie a- 

rat, iară cela-ialt va fi arat, atunci să are şi 

cela-lalt, şi dâcă va ara să întârcă să'și ia ci- 

ne'și pământul, şi să fie o tocmâlă stricată, 

[Zac. 5]. De se vor tocmi doi plugari să 

schimbe nişte pământuri, veri noă, veri vechi, 

şi de se va, afla unul de dânşii să fie luat u- 

nul mat mic pământ şi may prost, atunci a- 

colea să se socotâscă să'l mal dea și dintr'alt 

pământ să fie tocma, iară „de le va fi fost 

  

    

tocma aşa precum va fi, atunci să nu mal dea 

nemica. | , 

(Zac. 6). De se vor tocmi dol plugari să 

schimbe niscare pământuri dinaintea a doi 

sai a trei mărturii şi tocmâla lor s'aă grăit 

să fie stătătâre, atunci aceia tocmălă să stea 

întregă şi adevărală, şi neclintită. 

(Zac. 7]. Un plugar ore carele de se va 

prileji să aibă a se pâri cu cineva pentru yre 

un pământ semănat, şi nu va întreba întâi la. 

judecătoriă să vază cumul va mârge l&gea, 

ci va mârge la pămînt fără ști ea celuia ce 

Tai semănat, şi fără ştirea judecătoriului lo- 

cului aceluia, şi se va apuca de va. secera, 

acela măcar de”Y s'ar şi veni să fie a lui pe 

dreptate, iară să nu i se dea nemica, iară. 

de va fi şi pârât la judecătorii, și dell va 

fi făcut judecătoriul carte să ţie el, atunci 

d&că se va afla că ai părât pe strâmb, şi n'aiă 

avut el ir€bă: acela de râda ce va fistrins 

să întârcă înapol de doă orl pre cât va fi 

luat. : . 

[Zae. 8]. Ori cine se va afla că ai tăia: 
pădure, sai aii săpat de aii făcut curătură, 

pre locul altuia, şi apot del va fi lucrat saiă 

"1 va fi semânat: de acestea dăm învăţătură 
să nu ia nemica de într'aceia râdă. . 

(Zac. 9]. De se va fi prilejit cuiva să'ş îm- 
parță vre un lucru sai vre un. loc adins ei'şi 
cum S'ar zice, să sape sai să cosescă unde- 
va, sati alt lucru ce va să facă la vre un 

loc unde-va, aceia să fie volnici să strice 
acea toemâlă şi acea împărțelă. 

[Zae. 10]. Doă sate de vor avea certă pen: 
tru hotarul, saă pentru pământuri, atunci 

acolo trebue să socotâscă judeţele să facă 

dreptate, să dea acel loc pentru carele se 

pricesc, acela să'l dea celora ce se va afla. că 

Pai ținut mat multă vreme, fără numai . 

cănd va fi hotar bătrân ţinerea cea veche 

aceia biruiaşte, cum sar zice, cum se va 

afla Caă ţinut cel de vâci, aşa să rămâe 

neclintită. | 

[Zac.. 11]. De va lua neştine vre-un pământ 

de la vre-un om sărac să'l are, şi se vor fi 

tocmit să le fie în parte, acesta tocmelă să 

stea pe loc, iar dese vor fi tocmit să'l şi sa- 

mene, atunci iară să fie tocmâla adevărată. 
[Zac. 12]. De se va tocmi vre-un lucrătorii, 

şi de va, lua asupra. lul să lucreze o vie, şi va 

lua şi arvună de la stăpân şi va încâpea lucra, 

iară dup'aceia se va, căi ce au făcut şi o va pă- 
răsi dea lucrarea, : de acâsta dăm învăţătură, 

unul ca acela să plătâscă stăpânului cât va . 

fi fost preţul viel, iară viea t6tă să fie a stă- 
pânu-săii cum Șai fost. , 

[Zac. 13]. De se va apuca neștine de vre o 

curătură, siriină părăsită, să fie mărăcinosă 

şi plină de pădure, de acesta, de vr&me ce se 

va afla că iaste a altui lucrătoriă, atuncă pen- 

tru truda ce va: fipus acolo de o vafi cu-
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răţit, tre! ant să se hrănâscă cu râda e, iară 
dâcia să fie iarăși a stăpânului a cărul ai 

- fost mal de mult. - 
" (Zac, Zi]. Un om 6re cine dâcă va sărăci şi 

va slăbi de nu va ia! putea să 'și lucreze 
viea sa curătura, sai altă ocină ce vă avea, 
sai când va fugi de se va înstrăina, atunci 
acea ocină să fie pre sema Domniel, sai a 
stăpânului a cul va fi locul, aceia să o ţie şi 
să ia roda ce va fi. lară de se va întâree acel |. 
om și va veni la locu'șă, atunel să nu arbă 
nimenile trebă cu ocinele lul, nici să i să cene 
altă nemica, ci să fie în pace. a 

(Zac. 15). Țăranul dâca va fugi de în sat 
Şi! vor rămânea pământurile, sai viile, sau 
curăturile, atunci ceia ce se vor hrăni de în- 
imacslea, aceia să' aibă a plăti dajdea şi tote 
răotăţile câte's preste an, cum ai fost plătind 

și el când ai fost de faţă. iară de nu vor vrea 
„să plătescă, pre cât vor lua e! de într'aceluY 
fugit, atunci de doă ori pre cât ati luat să dea 
judecătoriului. . 

[Zac. 16). Ceia ce vor lua ocine pentru da- 
toril, și mal vârtos pentru camătă, atunci de 
vreme ce se va arăta cai mâncat râdă de în- 

"tracâle ocine mai mult de şapte ani. atunci 
să socotâscă judecătoriul tot venitul ce va fi 
fost dentwacea ocină, deci jumătate de în 
tot să numere și să facă să fie capete, să se 
iuşureze de în datorie. 
„[Zac. 17]. Mergând neştine pre un drum. şi 
va alla vre un dobitoc de va, îi unde:vavătă- 
mat sati și mort, atunci fiindu'! milă va spune 
stăpânu-săi, iară stăpânul boului 'ŞI va pre- 
pune pre cela ce "I-ai spus, caii ucis el dobi- 
tocul, atunci acela, de nevoe să jure pentru 
vătămătură, iară de mortea dobitocului ni- 
menilea nu se judecă. | | o 

(Zue. 18]. Când va fugi ţăranul de la locul 
şi de la stăpânul săi, atunci nimenilea ne- 
căirea să nuw] priimescă iară de'l va şi priimi 
de o dată, atunce! de grabă să'] întorcă îna- 
pol la satul lui de unde iaste, iară de va [i a- 
vând vre o tr&bă ca aceia cu dânsul, acela ce 
Vai priimit, atunet să aYbă a'șI spune trâha 
cătră Domnul al acelui sat, iară de va mește- 
şugui într'alt chip, şi va călca pravila acâsta, 
atunci să plătescă la Domnie 12 litre de ar- 

“gint: şi 24 de litre boiarenuluy celuia ce al cul 
va fi țăranul, şi într'acesta chip să aibă în- 
demnare dela Domnie să întârcă țăranul să'l 
ducă de unde aă fost, iară er să rămâe cu tâtă 
paguba și cheltuiala. Ă | 

(Zac. 19]. De va lua neştine dela altul boiă 
să are cu dânsul. şi va muri, boul, atunci să 
socotescă judcțele de se va afla cai murit 
boul întracel lucru ce Pai fost dobândit să 
lucreze cu dânsul, atunci să' nu aibă nici o 

„pagubă, iară de va fi murit întralt lucru a- 
tunci să plătâscă houl deplin. | 

(Zac. 20]. De va lua neştine vre-un dobitoc, 
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cal saiă boii, fără, de ştirea stăpânului al cui 
iaste, și se va- duce în vre:o cale unde va 
vrea, atunci ce va fi plata ce se zice chiria, 
să” plătescă îndoit, iară: de se va. prileji să 
rnâră pre cale: atunci să”! dea doă vite drept 
una, ori ce feliii de dobitoc va fi - |. 

Pentru ceia ce tor împărți voda ce- vor fi să- 
mânat în parte. - 

Glava 293, [Zac.: 27). Un plugariă ce va f 
sămânat semânța lui în pământ! străin, şi 
va fi cheltuit t6tă: chieltuiala lui, acela de 
va îndrăzni să'și care snopil fără de ştirea 
celuia-cu- pământul, atunci ca un fur să'sI 
piarză tota roda depre acel pământ, 

[ Zac” 22). Partea celuia ce samână pre lo- 
cul altuia do va fi sămânța luj, şi cu totă chel- 
tuiala, atunci sînt a Iul noă snopi, iară ace- 
luia ce ai dat pănsântul un snop, iară cela ce 
va împărţi într'alt chip, acela iaste blăstemat 
de Dumnezeă. 

Pentru ceia ce samână în parte, acelora cum 
! li se cade să împarță 

Glava 298. Zac. 23]. De va lua vre un plu- 
gari pământ striin să samene, şi se vor tocmi 
să împarță în doă cu stăpânul, și dâcă va 
veni vrâmea de nu va lucra pământul bine 
cum se cade, ci va semâna aşa fiete cum, a- 
cela să nu ia nemica de în râda ce va face a- 
cel pământ, pentru că cu minciunile Lui ai în- 
șelat pre stăpânul pământului. 

[Zac 24). De va fi luat cine-va vre un lu- 
crătoriii vreo vie dela vre unom sărac, casă 
o lucrăze şi se împarţă vinul în doă, şi acela 
de nu se va nevoi să lucreze tâte lucrurile la 
vrâmea lor, ci o va numatineăla. sai de o va 
lăsa dezgrădită, acela să'și piarză munca și 
să nu ia nemica de în r6da vie. . 

[Zac. 25). Plugariul cela ce va lua pământ 
în parte de la vreun om sărac, iară mal nainte 
de ce va veni vrâmea lucrului se va părăsi, 
şi va porunci omului celuia cu pământul cur, 
nu pote să lucrâze, iară el se va lenevi şi va 
lăsa pământul nelucrat, atunci să maibă nicr 
o pagubă cela ce ai fost năemit pământul. 

(Zac. 26].: Plugariul carele va lua pământ 
în parle dela cine-va ce va fi dus în vreo 
cale, și el se va părăsi, şi nu'l va lucra, acela 
să plătâscă îndoită râda, pământului. 

Pentru furtişagul. |Vina a doa]. 

Glara 299, (Zac. 27). De se va afla vre un 
lucrătoriă de vii la vremea când se sapă viile, 
„atunci să fie furat vre o sapă, sa vre un hăr- 
leţ, sai ternocop, şi decă va trece vrâmea să- 
patului se va văd; lucrul, atunci să plătescă   atâta zile, câte ati fost trecute de când ai fu- 
rat-el sapa, întracesta chip va plăti şi cela: 
ce va fura sâcere la vrâmea secerișului, sat 

i cuţit la vremea tăiatuluy viilor, sai săcurea
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când tae omul lemne în pădure, şi altele ca 
acestea. ” 

[Zac. 28]. De va fura neştine clopot de la 
dobitoc dela fie ce feliă de dobitoc, şi de se 
va vădi : atunci să'l bată ca pe un fur, iară 
de se va prileji să piae şi acel dobitoc: a- 
tunci să aibă 2/1 plăti cela ce ai furat -clo- 
potul. . : E ! 

(Zac. 297. De se va afla vre un viiariii sau 
vre un grădinariă să fie furând la locul ce 
păzeşte el: acela. să'și piarză simbria şi să 
fie bătut ca un fur. : 

[Zac. 80]. De se va găsi vre un pistoriii de 
ol să fie mulgână oile stăpânu-săii furişi, și 
de va fi vânzind laptele : acela să'şi piarză 

" simbria, şi să fie bătut forte. Ă 
[Zac. 31]. De va fura neştine prilogul sai 

miriştea altuia. acela să "I-o plătâscă îndoit. 
(Zac. 33]. De va fura neştine cal, sati boi. 

acela săl plătescă de doă ori şi să fie bătut 
forte, şi să plătâscă şi trepădul dobitocului, 
cât îl va fi purtat. 

|Zae. 33]. Cela ce va fi vrut să fure boti de 
în ciredă și va Îi gonit pre văcarii, și fiind 
cirâda fără păstorii vor fi dat niscare gadine 

"de vor fi stricat şi alte vite : atunci aceluia să 
i se scoță ochit să fie orb. ! 

(Zac. 34]. Cela ce va fura snopi, sait va 
-freca - spice la vremea de secere, pre acela 
de! vor prinde săl bată și săi ia hainele tote 
cu ce va fi fost atunci îmbrăcat. 

(Zac. 35]. Ceia ce vor intra în vic, saii în 
pomet peniru să mânânce numai pome : aceia 
să nu se ccrie, iară de se va arăta lucrul 
cum ati mers să fure, atunci să”! bală și să 
le ia' şi hainele.  - = | 

[Zac. 36]. Ceia ce vor fura plug. saii her de 
plug, saii-jug, şi de se vor găsi: atunci să so- 
colescă de în ce zi sati furat până în cezi 
Sati găsit, deci să plătescă pe zi câte 12 aspri 
cari! fac 2 costande de argint, sai cât se va 
da unul om ce lucreză pre zi, 

' [Zae, 37]. Ceia ce vor fura carul altuia, sai 
de”! vor arde, aceia să plătescă doă prețuri. 

„AZac. 38], De vor fi întrun sat nişte omenk 
furi şi dei vor prinde cu furtişag, atunci pre 
aceia să! bată ca pe nişte furi, şi să întorcă 
tot celuia ce'i vor Îi furat. lară de vor fura şi 

"a doa Gră, atunci să'1 hală şi să întorcă doă 

preţuri celuia cu paguba, iară de vor fura și 
ia Gră ă stă i să 

a treia Gră, atuncă să le scâţă ochi! lor să! 

orhescă. | 

[Zae. 39], Cela ce va îmbla de va fura n0p- 
„tea bucate, sati alte băuturi : aceluia să! fie 

certarea ca şi altor furi, 

Pentru păstori ce se zice răeurii și boiurii 
carii pase civezule - [Vina a treia]. 

Glava 300. [Zauc. 40]. Văcariul saă boariul. 
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de se va lua în cireda lui vre o vită striină 
dela plug, şi se va amesteca cu alte vite, şi: 
după aceia. se va tâmpla acea vită de o vor 
strica padinile, atunci să .arate stăpânului 
semnul acel vite perite şi decă se va cunâşte, 
nu va avea nici o certare. a 

(Zae 41]. Un 'văcariă de va lua asupra lu! 
un boii să/l pască și del va piarde întracea 
zi ce Paă luat, atunci de va spune stăpânu- 
săi întracea zi zicând iată că până în cutare, 
loc "“țI-am văzut boul şi până în cutare, decia 
nu'l ştiii ce s'aii făcut, de va zice așa nu va 
plăti boul, iară de nu'i va fi dat ştire într'acea |, 
zi, atunci va plăti boul.. 7 

(Zac. 42). Văcariul de va lua diminâţa bou 
dela plugariii, iară boul nu se va ţine în ce- 
râdă cu alte vite, ci se va împărți şi va intra 
în niscare pâini, sati în vil, saă în alt ceva și 
va face pagubă : atunci să: plătescă văcariul 
paguba, iar simbria să se deâ să nu sc o- 
prescă, | a A 

[Zae. 48]. Văcariul de va lua bou dela plu- 
sariii să'l pască şi de va peri boul, atunci să 
jure văcariul pe nunele lul Dumnezcă cum 
wati făcut el vrun mesteşug şi cum nu ştie 
cl nemica: de: peirea boului, -dâcia să fie în 
pace să nu atbă nici o pagubă. . . , 

(Zac. 4]. De va lua văcariul dimineța boul - 
dela plugariă şi va fi boul.sănătos de nu va 
avea nici o vătămătură, iară sâra se va alla 
boul aă cu piciorul frânt, aă cu cornul sărit, 
ai de vre un ochiă orbit, sait şi aiurea vătă- 
mat, atunci să jure văcarul cum n'ai făcut el 
vre an.vicleşug. şi cum nu ştie nemica de vă- : 
tăinarea boului, dâcia să fie în pace. 

[Zae.. 45]. De vrâme ce va jura văcariul că 
cum nu ştie de peirea boului, nici de vătămă- 
tura lui, iară apol se va vădi şi se va arăla 
cu doi sati cu trei mărturii „Gen! de credinţă 
cum ati jurat strâmb, .atuncl aceluia săi se 
tac limba, şi: să plătescă paguba -celuia cu 
boul. i ” ? 

- (Zac. 46|. Văcariul carele va arunca cu lo- 
iagul cela ce paşte vacile, şi va vătăma vre o 
vilă, ai 1 va îrânge piciorul, ai ît.va vătăma 
ochiul, atunci acela nu va fi fără de pagubă : 
ci va plăti paguba stăpânului, iară de o va . 
lovi cu piatră, atunci nu va plăti pagubă. 

Pentru paguba ce fac dobiticele. [Vina a patra]. 

Glava 301. [Zee. 17). De va ala neștine 
un dobitoc în .vie saă în țarina cu pâlnea, sari 
întralt loc, şi va fi făcând pagubă, şi nu va 
spune stăpânulul al cui iaste boul de vreme 
ce are a'şă cere paguba ce T-aii făcut atunci, 
şi de va ueidle acea vilă sati îl va frânge pi- 
ciorele, sai o va orbi: atuncea să dea do- - 
bitoc pentru dobitoc.   - [Zae: 48). Când se va,prileji vre un dobi- 

1. |
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"toc să! fie a făta şi va paşte pre locul altuia, 
iară acela cu locul nu't va înaădui, o va goni 
de grabă de o va osleni, sati de o va lovi cu 
ceva, şi dintr'acea, ostenglă sai lovitură 'se 
va prileji de va lepăda : atunci neîngăduițo- 
riul să plălescă vita.. 

(Zac. 49). Cănd va găsi neştine un dobitoc 
făcând pagubă unde-va la re un loc, şi dâca'l 

„va găsi nul va mărturisi domnu-săii ci va 
- tăia urechile, sai câda, sati "1 va orbi,. atunci 

să nu'l mal ia stăpânu-săă, ci să'i dea alt boi 
sănătos. " 

(Zac. 50]. De va. afla neştine râmătoriii, 
"sai dulăiă, saă și alt dobitoc, stricând şi fă- 
când pagubă la locul lui, și de odată va spune 
slăpânu-săii, şil va slobozi, iară cl va face 
şi al doilea rând iară'și aşa, şi de se va pri- 
leji și până a treia 6ră să” tot facă pagubă, 
şi de! va tăia coda, sati de'l va şi ucide: a- 
tunci să nu atbă nici o nevoe. 

/Zac, 51). De va intra dobitocul în vie, sai 
în pomet şi va: cădea în vre 0 grâpă, sati se 
va înpăra în gard şi va muri, atunci să n'albă 
nică o nevoe cela, cu via, sati cu pometul, : 
„(Zac 52]. Orl ce feliă de dobitoc vrând să 
sae, peste gard li vie, sati la pomet, şi de se 
va înpăra : atunci să n'aibă nici o pagubă cela 
cu gardul. . 

__ [Zac. 53]. De va ucide cine-va vre un-do- 
bitoc căci 1 va fi făcut vre o pagubă odată 
„Sau şi de doă ori, şi nuva fi spus stăpânu-sătă 
să plătescă paguba : aceluia dăm învăţătură 
să plătâscă acel dobitoc, cela ce Vaii ucis. 

[Zac. 54]. De se va prileji vre un viiariă să 
afle în via lut vre un dobitoc făcând pagubă, 
şi nu va merge să spue degrabă :celuia cu 
boul, ci vrând să'l scâţă "1 va ucide de va 
muri, saă "I va frânge vreun picior, sată '] va 
repezi de se va înpăra, în gard, atunci acela 
să plătâscă boul deplin. . ă 

Pentru pagude, ce se tor face În țarină. 
Vina a cincia]. ” 

"Glara 302, [Zuc. 55). De va secera neştine 
în țarină şi'și va strânge snopil, şi vor fi pre 
lângă pământul lu! alte pământuri nesecerate, 
iară el va aduce niscare dobitoc de'l va băga 
în țarină, şi va strica cuiva pâlnea, spicele saă 
snopil ; pre acela să'l bată cu 30 de toiage, și 
să plătâscă totă paguba ce va fi făcut dobito- 
cul lui, | - 

(Zac. 56). Do 'șI va culâge nestine. viea, şi 
vor rămânea alalte vi! neculese ale vecinilor 
lui, iară el va aduce dobitocul săi să pască 
la viea lui, şi vor face pagubă la viea'culva : 
acela încă să aibă certarea. celuia-lalt, 30 de 
toiage, și să plătescă paguba ce va fi făcut, 
după cum scrie Pravila. ! 

(Zac, 57]. Ceia ce vor avea obroce, ai vedre, 
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saii alte măsuri liiclene may nici de cât cum 
a fost obicâiul de vâc; pre aceia forte să 
cârte cu bătae, ca pe nişte păgăni, şi 6meni 
necredincioşi ce sînt. Ma 

Pentru uciderea doliticelor. [Vina a şesca].: 

Glava 303. (Zac. 587. Când va tăia un om 
niscare lemne în pădure, saii va dărâma -a 
niscare dobitoce, şi va cădea asupra vre unut 
dobitoc şi'l va omorâ : acela 'să dea suflet 
drept suflet. --.. | ” 

(Zac, 59]. De va dărâma. neştine în pădure 
tăind ramurile de în copaci şi cu nesocotința 
lu! va scăpa săcurea de în mână,-şi se va 
prileji de va lovi vre o vită şi o va. omorâ 
fără de voia lut, acela să dea vită drept vită. 

ducă niște dobitoc de în câmp şi i se va pri- 
leji să ia și niște dobitce striine împreună 
cu ale lu), decia el le va goni şi nule va pu- 
tea despărţi, ci le va aduce până la casa lui, 
şi acolo nu le va strângo-să le închiză cu ale lul, 
ci le va lăsa pustii, atuncă de se va prileji să 
piară acele dobitoce, sai să le mânânce lupii, 
acela să le plătescă, să dea dobitoc pentru 
dobitoc, iară de va fi spus stăpânului celuia 
cu dobitocul, şi" va fi arătat şi locul unde-le- 

innci să fie în pace fără nici de o pagubă. 
Î Zac. 61]. Cela ce va întinde laţuri, sati va   

„Saii vulpi, sai epuri, saă şi altele, şi de se va 
prileji să se prinză vre un dobitoc dumestie, 
şi de va şi muri acolea, acela să fie un dobi- 
toc mort, şi cela cu-laţurile să n'aibă nici o 
pagubă. Acâsta se socotește nial vârtos când 
va întinde neștine curse la vre o vie, sati la 

prinză pre cari! strică r6da, sai alte bucate, 

Pentru luptarea a dobităcelor și pentru 
rătămarea lor. * ” 

una -de într'ânsele a se hui, -ca să întărâte 
pre vre una să se lupte, deci împungându-se 
acele doă vite, şi de se vor mesteca şi alte 
vite, și luptându-se iale. acolo, se va prileji 

plătescă stăpânul dobitocului celuia, ce ai în- 
ceput sfada, aşijderca de se va prileji vre un 
om acolo, şi umblând el învăluindu-se să le 
desparţă, de'l vor vătăma şi pre dânsul, sai 
de'și va piarde ceva,. atunci (6lă paguba şi 
aceluia, să o plătescă cela cu boul, . 

[Zac. 63). Când va, veni un dobitoc buindu- 
se spre altul, iară ceta nu va. da cale ci va   

il 

[Zac. 60]. Când va mârge neștine să'și a- 

au lăsat, zicând că n'a putut să le aducă, a 

îngropa curse pentru se vînâze jigăniy, lupi,   
vre un. pomet, saii la alte ceva pentru să! 

Glava 304. [Zaci 62]. Cână vor paşte niște | 
vite striine împreună ia un loc şi va începe 

de se vor vălăma vre unele, sati doră vor și 
omoră pe vre una, atunci acea pagubă să o' 

sta împrotivă, și de'! va birui pre cela ce vine
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asupra lui, atunci nici o l&ge să n'aibă cela 
cu boul, -iară de va birui cel de întâr pre cela 
lait şil va strica, atunci stăpânul aceluia să 
mergă la judecătorii şi să'1 facă legea să! 
dea boul cela ce l'ai împuns 'de Laiă stricat, 
iară de nw'l va plăcea: acela, atunci să i se 
facă plată după cum va fi fost dobitocul Iul. 

(Zac. 64]. Când se va prileji să se sfădâscă 
doi câini, iară stăpânul unuia va lovi pre ce- 
laclalt, ati cu lemn, aă cu piatră, au fie cu ce 
armă, şi de'l- va vătăma, atunci să plătâscă 
celuia cu câinile după cum se vor putea toemi 
ei amândor. ! 

[Zac. 65]. De va avea. neştine un cârne tare 
şi dărz, și va: mânca pre toți câinil, şi de se 
va apuca de vre un câine mal slab. şi'l va bi- 
rui..iară stăpânul săă va sta de va privi şi 
nu” va despărţi, ci încă! va amuţa del va 
semeţi, atunci de va vătăma pre cel slab, saă 
del va și omorâ, să plătâscă t6tă paguba ce- 
luia cu câinele şi să”! dea şi zece toiage.: 

[Zac. 66). De va ucide neştine câtnele păs- 
toresc ce se-zice dulăă de turmă de oi, şi de va 
tăcea şi nu va mărturisi, și de se va prileji să 
dea lupii în ol, şi atunci se va vădi cela ce ai 
ucis câlnile, atunci să plătescă totă paguba 

- câtă seva fi făcut în turmă cela ce ai ucis 
câinile,-și să plătescă şi preţul dulăulul. . 
[Zac.67]. Cela ce va omoră cârnil de turmă cu 

otravă, aceluia“să'l dea o sută de toiage şi să 
dea doă preţuri, pre cât va fi plătind dulăul 
stăpânului celuia cu dulăul, iară de va [i fă- 
cut vre o pagubă în turmă, atunci să o plăt&- 
scă tută cela ce va fi ucis câinile, căci a o- 
morât pre paznicul turmei, însă de se va 
mărturisi cum acel câine aă fost tare şi s'aă 
fost luplând cu lâte gadinile, iară de se va 
afla că ai fost vre un câine prost şi de nică o 
irehbă atunci numai să'l bată, şi să plătescă 
îndoit preţul câinelut. | 
[Zac. 68]. Ori cine de va strica dobitocul al- 

tuia măcar de "I-ar fi fost şi vinovat, şi de se 
va vădi : atunci să plătescă paguba celuia cu 
dobitocul. E ăi 

Pracila pentru pomi. [Vina a şaptea]. , 

Glava 305, (Zac. 69]. De va păzi un om 
un pom, șil va crâşte de'l va face mare de 
râdă, întrun loc neîmpărţit, iară după aceia 
se va prileji de se vor împărţi-acel Omeni, și 
de se va veni acel pom în partea, celuia ce 
nu Vaii făcut, atunci să aibă nicl o trchă 
cela ce i s'a venit în partea lui, ci să'l ție 
lot cela ce Pati crescut, iară de nu va putea 
Suferi stăpânul cela cu locul, atunci sei dea 
pom drept. pom într'alt loc. 

[Zac 70]. De. va sta un pom într'o margine 
de vie a unui om, şi cu ramurile lu! va face 
umbra alţii vii ce e lângă a lui, ce se zice viel 

| 
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vecinu-săii, de acesta dăm învăţătură stăpâ- 
nul cela cu pomul să'şi taie ramurile pomulul 
câlea ce fac smintelă vecinului. | | 

(Zac. 71]. Când va avea neștine pâră cu 
altul, pentru niscare tufe de vie, sa pentru 
vre un pom, şi cunoscând el cumu'! vine ju- 
decata, iară într'aceia se va scula singur de 
mintea, lui fără putere de la judecătorii şi “za - 
tăia acele tufe, saii alt pom ce va fi: -aceluia 
dăm învăţătură să i se taie mâinile, sati să. 
plăiescă prețul acei pagube. , 

[Zac.72].. Acela ce va tăia vie roditore, saii 
și saduri : aceluia să'i taie mâlnile, şi să plă- . 

preţul cât va, .. tescă şi paguba, ce se zice 
face. . 

" [Zae. 73]. Ceia ce vor tăia pomil, şi mal - 
vârtos viea; aceia să se cârte ca nişte tâl- 
har, a 

- (Zac. 74), Pomul de va fi bătrân, sati uscat : 
acela nu se ch&mă pom, aşijderea și pădure- 
țul carele nu va [i prisădit sai aluit, acela nu 
se chiamă pom ; cine va tăia unil ca aceia să . 
maibă certarea, | | ” 

Zac. 75]. Socotâşte şi acâsta, că nu se 
certe numai cela ce taie pomul cu mâna lu! ci 
şi cela ce. învaţă . sati îndâmnă pre altul să - 
taie pomi, şi aceluia îndoită să" fie certarea. 

Aicea scriem pentru arsuri și pentru tote 
felurile de pârjdle.. [Vina a opta]. 

Glava 306. /Zac. 76). De va lăsa neştine 
Pârjol în pometul lui ca să” curățescă, saă în 
vie, sati în fânețe, sai în livezi, şi de va sări 
focul de acolea și va arde casa cui-va sai a- 
ria, saă via, acela 'nu iaste vinovat, şi.să 
n'aibă certare : fără numa! când va vedea că 
iaste vînt mare şi va, lăsa atunci pârjol : a- 
tunci se va certa, - o 
(Zac. 77]. Cela ce va slobozi pârjol în pă- 

dure striină şi de vor arde niseare pomi : pe 
acela să'l pecetluiască în mână şi să plătâscă 
paauba îndoită. | -. 
„|Zae. 78]. Cela ce va arde pardui viel pe a- 

cela să] pecetluiască în mână, şi-să!l bată şi 
să plătâscă îndoit preţul gardului. 

(Zac. 79]. Ceia, ce vor aprinde casa omului, 
sad aria cu pâne, saă aria cu fânul în pizmă, 
peniru săși răscumpere despre vre un vrăj- 
maş cel va, fi făcut vre o răutate : pre unii 
ca aceia: să'l arză în foc. 

(Zac. 80], Ceia ce vor pune foc la grajd sati 
la alt oc unde va sta fânul saă paele, acelora 
să li se tae mânile. . j 

zicea sericm pentru năemiţi. [Vina a' noa]. 

Glava 307, [Zae. $7]. Năcmitul unul om, 
de va strica dobitocul cul-va, boii, sai vacă, 
sai Gic, sati râmătorii, de le va ucide şi le 
xa beli în pădure sati fie în ce loc pustiă : a- 

+
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“tuncy stăpânul aceluia să. plătescă tâtă pa- | striin, și va fi tot lemnul al lui, şi tÂtă chel- „guba. LL - 
[Zac. $2]. Năemitul de va vrea să fure n6p- 

tea, şi se va scula de va, scâte oile de în sa- 
tul, și de vor da gadinile într'ânsele şi le vor 
strica : atunci acela. să'l spânzure ca pe un 
tâlhar și ucigătorii. 

- [Zae, 33]. De va avea un om năemit, şi-va 
umbla furând nâptea do multe ori. sati de va 
goni turma saă cirâda cul-va : de acâsta dăm 
învătătură, să se cârle şi stăpânul și să plă- 
tescă or! ce va, peri, pentrii că ai cunoscut vi- 
nile lut și n'aă spus. i 

(Zac, 84]. De va da neştine vre un dobitoc 
la vre un păstorii bocresc să'l pască fără ști= 
rea stăpânu-săă,. iară păstoriul va piarde a- 
cel dobitoc, sai '] va vinde sati '] va strica. în- 
tralt chip: acela să fie slobod şi nici o cer- 
tare să n'aibă nică €l nici stăpânu-săi, 

[ Zac, Să). De se va priloji: păstoriul cul-va 
Să in niscare ol să pască or în ce felii de 
locmelă, şi să fie cu ştirea slăpânu-săii, şi de 
va mânca păstoriul acele vite, sai de le va 
piarde : de acesta dăm învăţătură stăpânului 
acelui păstorii, să plătescă tâtă paguba ace- 
luia cu oile. : . - 

Pentru ceia ce vor. zidi, sai vor răsădi pre 
locul altuia. [Pina a accea]. 

Glara 308. [Zue. 86]. De se va prileji vre 
un om sărac si'și facă casă, sati să răsădâscă 
vie pre locul altuia, să se apuce să facă tot 
de în (elină, după aceia cu vreme de va veni 
stăpânul locului : atunci să n'aibă voe să ră- 
sipescă casa omului sa via să o scoță de în 
rădăcină să o Iepede, ci să socotescă să! dea 
loc Grept loc, unde” va plăcea Iul, iară de nu 
va vrea cela ce aii făcut casa, saă via: a- 
tunci tot să”! dea loc drept loc, şi să aibă voe 
cela cu locul să răsipescă casa şi viia să o 16- 
pede de pre locul lui, şi să'şiţie locul. . 

[Zac, 57]. Cela ce va zidi saă va răsădi pe 
- pământ striin, sati va semâna, saă va face 
fiece lucru fără de ştirea stăpânului celuia 
cu locul, de: acesta, dăin învăţătură, a- 
celea bucate să p'aibă trebă cu dânsele cela 
ce ai muncit acolca : ci să-și piarză totă os- 
tenela, și necum alta, ci cheltuiala încă să 
nu'Și ia, 

(Zac. SS). Cela ce răsădâşte pom! pre pă- 
mântul altuia, saă altuiaşte : acela cu acel 

" pământu'şi piarde şi prisădirile, şi alte tote 
ce va răsădi, ” , | 

(Zac. 89]. Ceia ce vor răsipi casele altora 
fără de voia judecătoriului, pentru să'șI dregă 

„ale lor case, saii de vor strica garduri de la 
vii penru săși dregă ale lor vit: acelora să 
li sc laie mânile. i 
(Zac. -90). De va face neștine casă pre loc 

  

  

tuiala : de acesta dâm învăţătură cela ce va 
oblădui acel pământ, acela să oblăduiască și 
casa, după pravila ce zice ca să fie biruitori 
cel mal de sus celor ina! de: jos, deci stăpâ- 
nul acelui pământ depururea să fie biruitorii 
asupra acei case, cu tdte namestiile ci, pen- 
tru că nu pote cela ce aii zidit casa să se pă- 
rască la judecătoriă pentru cheltuiala ce va 
fi făcut. - N - 

Y N 

“licea serien pentru mori. [Vina 1). 

Glava:309, [Zae. 91]. De se. va prileji ne- 
şline să fie lăcuitoriti întrun sat, şi de va 
cunsşte vre un loc ca acela bun de moră, și 
întv'acel sat vor fi toţi megiașt, şi acel loc va 
fi a tot satul, iară cl va apuca mainte de toți 
de va ţine acel loc, şi va face mOră, iară a- 
pol deca va sfârși mâra se vor scula loţi de 
vor striga asupra lui zicând căci ati făcul el 
im6ră pre locul lor şi nu "1 ati întrebat : de a- 
cesta dăm învățătură, ca să întorcă cu toţii i6tă acea cheltuială ce va fi făcut, și să în- 
cape toți împreună să ţie frăţâşte acea moră 
cu tot venitul ce va fi. - ! 

[Zac.: 92]. Când se vor scula niște megiași 
deși vor împărţi locul cât vor avea în vre 
un sat, şi dup'accea în partea unuia de se va 
găsi un loc de moră, şi se va nevoi de va 
face moră : atunci 'nu vor putea să zică ne- 
mica ceia-lalți megiaşi căci ati făcut mora. 
„[Zae. 93]. De se va prileji apa imoril să 

însce niscare pământuri sai MOŞII, saii vil, 
sati pomete, atunci să plătâscă “paguba 'stă- 
pânul morii, iară de nu să stea oprită mora. 

(Zac. 91]. De va avea neştine nişte pămân-: 
turi în ţărină, și sc va îndrepta apa 'moril 
penti'acele pământuri : atunci are putere cela 
cu pământurile să oprescă: apa să nu lase să 
trecă pre locul lui, sai cuni va vrea asa 'să facă. ” 

90 fe „e și ia serii A Pentrucela ce calua calcu chinie sai cu năemie » ai a a ” ESI șil ca încărca suit îl ra împorăra gieă. 
„Glava 310, [Leu și Constantin împărați). 

Cine va năcmi cal şi! va îrnpovăra, del va 
prea încărca mai mult de cumu'! va fi toc- mâla, şi] va beteji, aceluia i” se judecă he- tejala, - . ” „[ehmenopolul. De va năcmi cine-va cal să 
morgă în cutare loc, iară el apol se va duce într'altă parte şi se va tâmpla de va muri 
calul, atunci să'] plătescă, pentru că nu s'au 
dus acolo unde ati zis, ci aă schimbat călă- 
toria, iară de se va duce la locul unde ai 
715, ŞI se va tâmpla de se va beteji calul, 
sati "1 va piărde, atunci cela ce laă năcmit 
să fie fără de pagubă, adecă să nu'l plătescă 
adevărat de nu va fi fost făcut vre o hitlenie 
Și zăbavă, - i 
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Pentru cela ce va lua vie sati farină să o lut- ; 
creze în parte, și pentru cela ce fuce chel- 
tuială la un luru striiu. 

Glava BL. [Justinian împărat] Luerăto- 
riul de pământ de va lua o țarină să o s€- 
menc, şi nu '0 va ara bine sait nu va lucra 
hine, numai ce va arunca sămânţa desupra 
ţarinil, acela să nu ia nemica de în plodul a- 
cela se va eşi. Aa | 

(Iară « lui]. De va lua 'neştine o vie în 
parte, şi o va săpa, şi apol iară de o va săpa 
a doa Oră, și va [ace tot lucrul ce trebue vici, 
şi cum i se va cădea nu o va cercui, plivi, 
clădi : acela să nu ia ce va eşi de în plodul 

"viel nemica, 
Şi cine va zidi sati va sădi, sai va semăna, 

saii va face alt ceva pre loc striin acela să 
„m'aibă nici o voe pre acela lucru să'l oblădu- 
iască, ci încă să'șI piarză 
cheltuit. 

Pentru socotela zilei, şi pentru Dumnezceştile 
“puşti, și pentru postul sfinţilor upostoli cite 
zile sânt, și pentru în an cdte săptămâni și 
câte zile are. - 

Glava 512, Zioa se socotește de la al şap- 
tolea ces de nopte, până la al şaselea ces af 
ceia-lalte nopţi. | 

Tară Sfintele Paşti ale nâstre Creștinilor, 
să ştiţi că se sue până în 25 de zile de ale 
lui Aprilie, și se pogoră până în 22 zile de 
ale lunci a lu Alartie, iară ma! mult nici se 
sue nici se pogoră . 

(Mateiă]. Şi câte zile sânt de în zioa, Sfin- 
telor Paşti, până în doă zile a lunei May, a- 
tâta zile iaste şi postul Sfinţilor Apostoli. 

Anul are zile 365 şi cesuri 6, carele fac 
săptămâni 32 și când iasle visectos, atunci 
are zile 566. PE 

Pentru care zile să chiamă calande, none 
A și id , 

Glava 313, [Zonaru]. Calande, se chiamă 
- cele zâce zile ale luner de întâ!,. None se 
chiamă cele doă-zeci de zile, iară ldi, se 
chiamă cele trel-zeci. -- 

Pentru 24 de slore ale buchilor ccie grecești 
cine le-cri aflat, 

Glara 314, /Zri]. Să ştiţi că prea întelep- 
tul Palamid aă aflat 16 slove, carele sânt a- 
cestea : ae, rata MUST. 

Iară după. dânsul ati adaos Cadmos Oimi- 
lisie încă şi alte trei slove. e. 4, x . 

Drept aceia în.mulţi antai ţinut şi aă a- 
vut aceste noă-spre-zece, decia începătoril ne- 
având W, Waaiaa zic&I Pisalida, şi alte multe 
cuvinte. 2 Di : 

„ Dup'aceia Simonid de la Ilio aii adaos 
duoă slove, u şi .w. ! - 

Dâcia, Epiharmos saracusul, ai adaos şi el 
„trei slove : a,4j;, &. - 

şi cheltuiala ce ai] 
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“Și așa sati împlut 2k de Slove ate Bu- 
chilor. - . ă 

[Chiril sfântul şi Aeftodie fiate-săă cpis- 
cop Alorupsehică după săborul 6, let 41, în 
rremea a luă Mihail îupărut yrecese și mumă 
sa “Itodore și Boris Craiul bulgăresc și has- 
tița Domnul Moravului și Costel Domnul Bla- 
tese ot somdamira 6363]. Gramatica 0 ai iz- 
vodit întâi un Ellin anume Promoteu iară în. 
Roma o aii dus un om Gre carele anume Cra- 
tes Maleotos, când Vai trimes împăratul -At- 
tal, într'al doilea şi.al treilea război Pu- 
nicesc. | IN 

Iară buchile sloven€şte le-au făcut singur 
St. Constantin, carele s'aă chemat întru cinui 
Călugăresce Chiril Filosoful, el le-ai făcut, şi 
cărţile aii prepus de pe grecește în puţină 
vreme și anl. ă 

Pentru câte mile țin ostrorele cele mari, 
„ale mări a tătă lumea. 

“Glava 315. Măsura Chiprului împrejur, 
sânt mile 690. . . . 

Iară împrejurul Critului sânt mile 692. 
Iară la Evvia, adecă la Evrip mile 450. 
Iară, la Sichelia, adecă la Țiţiiia 670. 
Tară la Sardo, adecă la Sardonia 690. 
[ară la Vuetania, adecă la Englitera, 500. 
Iară la Lesvu ce se zice la Mitilin 260.. 
La Hiu, adecă la Sacâz 130. 
La Rodu 130, . : 
La Peloponisu, adecă la Morea mile 730. 

Pentru câți munți muri sânt și cinuts: 
Ia numele lor. 

Glava 316. lutâi Alvanios, 2 Casion, 3 Ta- 
vros, & Aţalios, 5 Olimhul, G Araratul, pre ca- 

rele şezu corabia în vremea potopului, 7 Zi- 

nos, 8 Lufos, 9 Chirneos, 10 Chitară, 11 Er- 
monios, 12 Armonos, așa li sc chiamă nu- 

mele acestora munţi. , 
> 

a . 

- Îmdreptarea Legii 

şi cun că Arhiereilor sei dat 'coe şi bluoslo- 

venie să înmulțescă și să împuțintze canunele, 

și pentru ceia ce să pocălese să nui întorcă 
Ș Pia SRR 

nici să se Iepede dânșii a mei priimie 

Glava 317. [Sorul 7, Canon 12]. Cano- 

nul 12 al săborulul de întâr şi al doilea dela . 
Anchira şi a cincea, Arhiereilor dă voiă să 
înmulţescă şi să îinpuținâze păcatele :, adecă 

canonul . păcatelor Grnenilor, aşijderea să . 

vază și viaţa cum petrec şi trăesc în lume, 

ori răă, ori cu întregă înțelepție, şi așa să 

numere și să socolâscă canonul lor. ” 

[Săborul dela Curtaghenc, Canonul: 6]. Ceia 

ce se pocăesc şi'şI spun gândurile lor să! 

priimiţi, a dezlega și a lega păcatele Gmeni- 

“lor Arhiereilor, s'au dat actsta volnicie, că ar-
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“duce chipul Apostolilor,: cărora Hs, le dede 
”.. pulcrea şi le zise : Câte de veţi lega pre pă- 

mânt, legate vor fi și în ceriă, şi câte do veţi 
erta pre pământ ertate şi lăsate vor fi și în 
ceriiă. [Mateiă 7, 116). 

[tpostolă, Canon 52). Şi ori carele de întru 
cei sfinţii, Arhiereii sai Preot; carele nu va 
priimi nici] va, lua în brațe pre cela ce se 
întorce de în păcat, ci'l va goni, -aceluia să 

„i se ia darul, că scârbste pre Hs. carele aă 
zis : Bucurie mare se face la ceriuri pentru 
un păcătos ce se pocăiaşte, Şi pentru spăsa- 
nia păcătoşilor stai pogorât de în ceriuri şi ; 
S'aii întrupat şi nici un păcat nu iaste carele 
să potă hirui milosîrdia carea are Dumnezeă 

„asupra Gmenilor, - - : 

" Pentru Preotul de va ispotedui fără de voiea 
- Arhieveului săă, saă se ua tămpla vre o 

necoe del vor chiema la tre o un bolnav și 
nu ca merge săl ispoveddscă, - 
Glava 318. [Săborul dela Castaghen, Ca- 

nonul 43]. Canonul 43 al Sfântului Săbor de 
" la Cartaghena poruncâşte, ori fie ce Preot, 

carele va îndrăzni fără de carte ce se chiamă 
Daltirie a Arhiereulut al acelui ținut de unde 
va fi, să priimâscă gândurile şi ispovedania, 
să'1 ispovedescă, unul ca acela se canontşte 
să se pâdepstscă multă vreme cu oprirea de 
preoția lui ca un călcător de Dumnezeeştile 
Pravile, pentru că nu numa! pre dânsul ce 
s'ati pierdut, ci şi câțI s'au ispovedit la dân- 

.. Sul neispovediţi sânt, şi câte ai dezlegat sai 
ai legat -neîndreptate sânt... - 

(Postnicul]. De se va tâmpla 'la nevoe, ca 
să fie neştine bolnav, şi va fi nevoe și acolo 

„„Duhovnic nu se va afla, atunci unul ca acela 
priimește' gândurile adecă ispovedania, iară 

- de'l vor chema, și nu va mârge, și va muri 
„omul neispovcduit acela Preot să se canont- 
„Scă trel anl. - i 

Pentru că se dă și Preoţilor mirâni şi Lero- 
monașilor să jie duhornici, şi ce. să chiamă 

> duhoenicul, și duhornicul de va spune cuiva 
păcatul celui ce se isporedeşte. . 
Glava 319. [Valsamon]. Grăiaşte Valsamon 

la tâlcul Apostolesc la 72 de Can6ne.. Că şi 
Preoţii, adecă Ieromonaşii, și, Popil inireni 
priimesc gândurile adecă ispoveduese , şi 
iartă păcatele, cu isprava şi puterea Arhi- 

- ereulul. . : , 
|Dumnezeeștii Părinți]. lară Duhovnie va 

să se chiame iscoditoriă care iscodeşte lu- 
„crurile sufleteşti carele are omul. Carele sânt 
ascunse şi nearătate, şi întru, suflet şi întru 
inimă se află. _ 

Deci de va lua daruri la Ispovedanie, acela 
să fie oprit de slujba Duhovniciei câtă-va 
vreme, : - Ă 

-, [Postnicu]. Duhovnicul de. va spune păca- 

"mâncat întacea zi. 
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tele celora ce'l se ispovedesc acela să aibă 
„canon, cu oprirea de preoția lui trei an. 
„Tată alţi învățători - zic şi poruncesc, săi 
fie luat darul de tot, şi de darul Preoţier şi al 
Duhovniciei, numar. acesta să aibă ca să se 
cuminice Dumnezeeştii Priceştenil. - 

[Legea, împărătescă]. Iară. cetățesca „lege 
zice, să i se scâță limba pe câtă, şi să "1-o 
tragă până ce va muri. . - 

lară cela ce va să fie Duhovnic, trebue să 
fie ma! mare de patru-zeci de anl, 

Pentru boluaci de zor fi mâncat Să si priceş- 
tuiască, și pentru cei 'canoniți, de le ta ji 
la morte să.se cuminice, 
Glava 320, [Achifor. Țărigrădenul]. Sfân- 

tul Nichifor Patriarhul de la Țarigrad zice, 
de va mânca bolnavul carele se află întru ne- 
voe de mârte, atunci să se cuminece Dumne- 
zeeştilor taine, și să nu se apere căci au 

[Soborul 1, Canonul 73]. laxă de vor fi vre 
unil canoniţi ca să nu se cuminece, şi le va 
sosi câsul morții, atunci să se priceștuiască 
neapărat, ca să nu se lipsâscă de sfințenie 
ca acea. Iară de se vor tămădui şi se vor 
scula, atunci iară se fie întru porunciţii ani 
să nu se cuminece, . Da 

Pentru de câţi ani se cade. a se isporedi par- 
tea bărbătescă și muerdscă, şi cun se cade 
tuturor să ne pocăim şi preoții și mirenii, 

„Glava 321, /Zoan Chitrul]. Sfântul Ioan 
Chitrul poruncâşte că copii partea 'bărbătescă 
după [+ ani să se ispovedescă la Părinţii Du- 
hovnici de păcatele lor, iară partea. muereşcă 
după 12. i 

- [Simeon Soluneanul). Şi tuturor ne trebue 
să ne pocăim, Arhieroj, Episcopi, Popi, Călu- 
gări, Călugăriţe, Bărbaţii, Muerile, Mirenit, și 
nici unul să nu se desparță sati să fugă de 
pocaanie, şi dela ispovedanie, pentru că toți 
greşim ori cu cuvântul, ouă cu lucrul, ori cu 
vederea, ori cu gândurile, ci trebue să ne po- 
căim. [Matfei gla. 3. Zac, 5). Pentru că și 
Mântuitoriul nostru zice, şi â! lui Botezătoriii 
loan Dumnezeescul Prediteci : Pocăiţi-vă că 
se apropie împărăția cerurilor. Și David 
(Psabu. 141] : aprope e, zice, tuturor celora 
ce chiamă pre dânsul. Deci grăesc ceti tare, 
și strig tuturor cu mine, pentru darul Mân-: 
tuitoriului nostru să ne pocăim ca să ne spă- 
sim, că şi sfinților şi mirenilor de trehă le 
iaste ispovedania şi pocaania, și mărturis6- 
şte de acâsta Apostolul. Ispoveduiţi-vă unul 
altuia ereşalile şi vă rugați unul pentru a)- 
tul ca să vă tămăduiţi (Joan, Gara 5. Zac, 37). 
De întracâsta arată Apostolul că trebuiaşte . 
să'se răscumpere tot omul de câlea ce ai 
greșit, că nimenea nu iaste fără de păcate, 
fără numai singur Domnul nostru Is, Ha, ca- 
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vele fără de păcete s'ait întrupat şi sfințește 

S'aă născut : și ai trăit şi ati muril pentru 

“toti izbăvitoriul, și dacau în vis trăiaşte şi 

iaste singur fiind fără de păcate. 

_ Pentru câți se isporedese de a lor bună role 

cum li se cade să se canonescă. 

Glava 322, [Niclifor 'furigrădenul]. Deşi 

va ispovedi omul păcatele cu tot sufletul de 

în bună voe a lut, atunci datorii iaste Du- 

hovnicul să facă ranelor a acelora, uşoră 

vindecare, şi canonul cu carele va vrea să 

canonâscă să'l împarță în trei, însă o parte 

să o pue spre milosirdia de Omen! alui Dum- 

nezeă, că nimenea nu e fără de păcate, fără 

numa! singur Domnul carele aii răscumpărat 

pre nol cu cinstitul lul sânge de în “mânile 

diavolului, şi ai izbăvit pre noi, iară cu a 

doa parte să canonâscă pre acela ce ati făcut 

„păcatele, după putâre şi după voiă lui, iară 

a treia să o ia Duhovnicul, ca cela ce are 

putâre dela Arhicreă să desltge şi să l6ge 

“după cum zice nemincinosa gură a Domnului 

nostru ]s. js. a DN 

Pentru ceia ce se Iepădă de 118. de voe săi 

. : de neroe. a. 

_Glava' 323. [ilarele Vasilie]. Carele seva 

_Jepăda de lis. de voe nenevoit de'niminea, &- 

cela numa! la mârtea lut să se cuminece, iară 

de se va fi lepădat de multe nevol și munci, 

carele n'aă putut să le rabde : acela 8 anl să 

nu se cumineee. RE E 

“ Iară însă Boserica de actsta până în zioa 

- de astazi așa ţine. Adecă acestă toemire a 

prea, sfântului Patriarh al 'Țarigradului Chir 

Metodie. “ N 

Şi iaste așa: Ea 
Insă de va fi fost acela copil, pre carele l'aii 

luat şi s'ati lepădat de lâge'și, adecă de [Is. 

sai de frica sa, sau de nepricepere, sâii de 

neștiinţă, iară dâcă șa venit şi s'aii făcut 

deplin întru virsta lui, şi: ati adus aminte 

„de pravoslavnica, credință a lui Is., carea 

“ţinea părinţi! lui, şi se va, întorce cu tot su- 

fletul spre sfânta Besârică întru pocaanie 

şi ispovedanie, atunci să'1 citâscă molitvele 

de înşelăciune şi de curăţie în şapte zile, 

iară a opta.să se spâle şi să se ungă cu sfân- 

„tul Mir ca şi la cel ce se bot&ză, și atuncl să 

îmbrace cu haine noă, şi așa să se priceşiu- 

iască Dumnezeţştilor Taine, şi dâcă se va 

priceştui atunci într'alte opt zile să nu lips&- 

 scă nimica dela eta. Besâricil ca, şi cel bote- 
zaţi. E - 

(Vezi bine de tot). Lară de va fi fost voinic 

cela ce stai lepădat, însă de se va fi lepă- 

dat de Hs., atunci să se facă pre dânsul 

milă adecă milosîrdie. Deacia să postescă 

doă sărăcuste, și să păzscă la sfânta Bes6- 

rică, întru molitve şi posturi şi rugi, 'şi deca 
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se vor împlea câle 2 
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sărăcuste, atunci să”, 

ciltscă molitvele de curăţie 8 zile, şi să zică- 

în tâte zilele Gospodi pomilul o sută de-ori, 

şi după aceia să se spele preste tot şi aşa săl 

ungă cu sfântul și marele Mir: şi să se facă - 

Liturghie ca să se priceştuiască Dumnezeeşti- 

lor Talni, şi să păzâscă la Besârică şi la Li- 

turghie 8 zile. E 
Iară de se va fi lepădat de Hs. de voe fără 

de nici o nevoe, acela are canon grâznic şi ' 

mare, iară pentru iubirea de Gmeni a lui - 

Dumnezeii şi pentru ectăciunea lui să se pos- 

tâscă de carne 2 an! și de oao, şi de brânză » 

şi de vin de va, putea, şi să zică Gospodi po- 

milui în zi 200 de orl. a | 

lavă de nu va putea să facă acestea de sus 

atunci închină! şi! tocmâşte mai întru bun 

lucru în care va. putea. fară de va fi neputer-. 

nic, el să facă după cumul va fi puterea Iuj, 

şi dâcă va împlea. acel do! anl, mal nainte 

de 8 zile să'i citâscă Molitvele de ertăciune, 

şi aşa să se priceştuiască şi să se facă, cum . 

am scris mal sus, ori bărbat ori muiare, nu- 

mal carele va fi în vârstă deplin. 

Și să zică aceste Molitve, către acela ce se 

întârnă iară la lege". - | 

ToensAS ISMOANAICA 

TpaReAcu €crt PSensAn Hi pan cSan TR, He 

pe us czrpkurenite Hauuya CATESPUAZ ECU IAMA 

IlpecaSurarsiqie RS Baton TRSA Caati np't AaXSAMea 

CAMPTU, CAME AO MHASCRPAZ N Haaana Rkabii 

exonpaureute Ham take ASRats ccTa, ii take noipk . 

Cumnpra Kpknseri aula, Sainavenpătiea tă Mac 

CNACŢU RAAFORSAN TROE CAAAANIE CEPAZA PABA Npia- 

TH, N CAMRȘTH DBIRAMEHUAACA NPHBORIA THSETO 

CRPABA, IAR H3GARNAZ ECH HACA CHAbI CMABTHNA, Hi. 

nerazaaz ten aaa nSra Giacatia "uonaz cu'k- 

ruaz ASyoata Boicereennoe Tlopoitaeuie, n cna- = 

cenn Tkseto HaareAsTiie RACNRRaEMA TECE CAMSTPE- 

mie, N AMOANMA CAL MANA AREA KA BETOASE 

TRGE NPULIECTEIE RHIO E XOIELII CSANTI AHDEIMA 

A ABATBNAA, WU BABAATII FOMSAAS 19 AEAOAtA 

«re, nsavkiut asr TESA 1IkS OTA Bia cSTi, 

n ngespn, ucaonketezaa aula cxrp'kiultiiia, NpseTii 

RAMA BCkKO NOTP'RUIEHIE ESANSE 4 HEROANSE, E2 Pa- 

aSavh ui ax nepasSatiii, IRCTA RO UeAoRERA ctte 

săS EITHA N HECAFBĂUIATH IN CANA AEIIA RHIRAETZ 

aaa ere uneTS. lire Ro nsygasuTea unteTrS uavk- 

TH CRPALE, HAN KTO APANETA MHCTA SITH CEBPZLH $ 

STA Baci RO Han BA caen tati Akaouz, carpEuiix9- 

MR DpEAZ TORSI, N SETPANHRIIINCA TROFA CASRH 

maakeaea engagaarea Ha crpamtrkatz "TâceMA 

cSak, ne OT AFA NBARANI, NE RO CATRSPIUXOALA.- 

479 RAACO Mă BEAMANt î HA OZ REPII HETININI, ȘI Eze 

ma rep uensneaatiie, căt RO BEAATII TA NPABAS 

RCECZENBIUENSIO, Hi NSAHATH TREI AEP:IEARS KOPUIA 

REGARPTTIA : HI ENA EXOMA n nenenkaSema n Rk- 

pStaa. tao Tai ECH.Hite OTZ HECSIjYA EH Et ENTI 

npugesa tei Hacz, n OTnaAuuiț AtaSali, n carpk- 

IWARIȚaAA Nfiititiali n 9TA CASTA HBOTASPAN,
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„n acantmTaee Poensăn Doiie Haurz, cana carpkunt- 
oaia npkaz Tokes late nazrenseiu, ui Ba aupk 
NpRENBARIȚIE, îi BoaKanilo Sfaoietat, ape Ba cask 
HAN AEAOMZ MAN NSANINAEHIEANA, CAAD 14RO RAaraA 
n Mese kreateiţz, în ataseriz aaauia, ceai, 
cerati, npesput ui npoerii : carpkutenia. Iana si ue 
EZACĂIIL HN î88€ EAHINAL CA BABA, TRCUALA KA CSA, 

MARO HE ONpAtAHTEA NPEAA POGS Beatz întră, 
tao "Tit cc exina beărp'kinenz, ui npinatiaalt ta- 
miica, n rerk caanS paenaatata Oris u Cuu$ n 
crkroms ASyS, Iliurk n nzecraa n nike th- 

 RSALZ. o E | : 

După aceia să zică şi acești Psalmi 50 şi' 
37 şi 102, iar după Psalmi să zică Molitva 
acesta. 

, , i . 

Locus NOMoAtAteA_ 
" [10]. Baaăne Peensaui- Boite Iatnz, mie Han 

“ua Iagergia "rasere IerpS lepkonnsaS users 
Asa Sekprisz ec, Ha NEA cRATSI "TROI 

"Ilepona CcHSRaaz cent, i Aagoitaaz, teti cAS cua$ 
TROIA AAPOAA , ELE kasari Hu pazprkuaTut "Ha 
Beau, Şcannuan MacA fini uk ME Heaserrotiurk MSAA- 

maavriea o oruSeniii nnuRumneatS vrnoeuS pass, u 
Sant AUIASCTII TROIA IA tEAVA ciacaait Saostapiuga 

na “ra. Pi Bo petaa ccn L'ocusant Seruaaut hars- 
Hscuuya TESUYz Îlaspsta : onparuraca Ba aurk ti 
OBparjiSca FA'EaMA, 149 neYoipenii czanprit rprkui= 
"MRS, UA ERE ORPATITEIICE în GEURS EESTI EMS CaatA 
SEO UEAPRROAISBUL, HI CECO PARA TESECO STA Npeace= 

“itaa NSTu RABEPAȚASI țese, n apsckiuS sra re 
Fk- OTISipeiine HE STEBAMIAICA, HA BA AMASCTIL 
“NC kRTIL 5 E4 IEARSTA puteti, ate ENI sent Kato- 
ama hora, HA TA SEparpateținia ca Gnaca ? 

"18 "TEREK CAanS RBBCHASEAZ, CA REZILIIAANNI MA Tit Or 
neatza, ui npkerkTaaa n RAATRNIAA II AHNBOTEOPANII- 

- ata Tu ASXoara, Iutrk u uceraa îi ua han nhioaa 
SI ana. ÎN 

Și se face otpust cun se cade. . 

Pentru de în ce cârstă se socotesc lu Dumne- 
„zeii păcatele omului. 

Glava 324 [Auastesie a Dumnezeeştei cc- 
tăți Antiohia]. Sfinţii părinţi şi alţi învăță- 
tori zic, că după cum e mintea și înțelepeiu- 
nca omului aşa se socotește, sai de în 12 
ani saii de Îl an! înainte. Pentru că vel afla 
copil de 12 ani, de vor avea minte mat multă 
de cât smul cela ce iaste de 50 de ani, şi iară 
vel afla.6meni de 25 ant" şi de 30 şi mal sus, 
de vor fi având puţină ininte, şi mal puţină 
de cât copilul acela, ci însă Dumnezci nu so- 
'col6ște pre ceia ce fac păcate pre ani carii 
ati : ci după cum e mintea şi înţelepția omu- 
lui cum am zis. - 

„Pentru omul păcătos, carele ra face un lucru 
bun, putea-ra lua ertăciune de tâte păcatele 
lui aci ba. , - 

Glava 325. [Zoinjed). De acâsta zice că e 
adevărat, pentru că şi cea curvă anume Ra-   
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ava, carea priimi pre iscodele ale lu! Is. Na- 
vin, ia să spăsi, şi tâlhacul se spăsi pciitru 
credinţa, şi curva cu lacrămele'si, și alti 
mulţi păcătoşi, caril ai făcut lucruri bune 
toţi s'a spăsit, - 

Pontru de ca fuce un tâlhari o sută de u- 
cideri, decia sl. priuză sI taie capul, păte 

“fi izbăeit de uciderile ce aă făcut de tite 
= caii ba. . : | 

Glava 525, [Duninezeești încățători).. De 
acâslea de tâlc vom zice, că numa! 0 uci- 
dere aii împlut, adecă aii plătit, iară cele- 
lalte 9) în vâcul ce va să fie: adecă la adoa 
venire a Domnului nostru. [3. Hs. atunci va 
să aibă a'și darea sema, de dânşele, 

Pentru Duhocnie cin i'se cade să aibă loc cin- 
stit și sfânt pentru ceia ce ?i se ispovedese și 
ce să zică către dăinșii, și pentru ceia ce 
sufer de țin canonul lor, și pentru ceia ce 
a sufera ținea. 

Glava 327, [Simeon Solundiul). Duhov- 
nicul irebue să aibă loc cinstit şi sfânt, în- 
tru carele va să ispovedescă omenii, şi: să ia 
pre cela ce va să i se ispovedâscă.. cu curată 
faţă. și lină şi blândă şi cu Dumnezesscă 
frică; iară nu cu vre o faţă -mâhnită, sai în- 
greoială, saii chip răă : ci cu bucurie mullă 
să mâegă cu cela ce va săi se ispovedâscă 
la acel sfânt loc, cum trebue iscusiţilor Du- 
hovnici să facă. IN 

Când va Duhovnicul să ispovedescă pre 
vre un om, aceste cuvinte trebue să zică că 
tre dânsul. _ LL , 

| Postnieul!. Caută bine fătul meit că Ils. 
stă desupra a, aşteplându'ţi ispovedania, şi 
să nuwţi fie ruşine saă să te temi de mine să - 
ascunzi cova de în păcatele carele al făcut, 
ci cu îndrăznire şi de întru tot sufletul şi i- 
nima să le spul, ca să iai ertăciune și. bla- 
goslovenie dela Domnul nostru Is. Hs. Iară 
de-vel ascunde ceva de întrânsele atunci lu 
vel să aibl păcat îndoit i te păzeşte dâca 
vreme ce al venil.]a vraciii să te tămădu- 
eşti, să nu te duci netămăduit fără vindecare. 
şi va săţi fie păcat ție iară nu mie, şi aşa'l 
întrebă una şi alta. Întâr de va fi făcut vre 
unul de câle 7 păcate de mârte, carele sunt 
acestea : | pa 

Lepădarea de l&ge. : 
Fără nedâjdea de către Dumnezeii, carele 

să chiamă otceaania. DI 
Prea înălțarea, adică trufia, 
Ucideraa de voe:; 
Amestecarea de sânge. | 
Zăcerea cu bărbat unul cu altul. 
ȘI fără de lâgea spurearea saă stricarea de 

copil. Ia ” 
Aşijderea şi pentru alte păcate, şi.auzind 

cuvintele lul și păcatele carele sînt, dă'l ca- 

a
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non cum zic Pravilele Dumnezeeştilor pă- 
rinţi. şi cum vel vedea bunătatea şi voia lul 
cca bună, „ _ 

[Masele Vasilie]. Și câți -sufer a ținea ca- 
nonul lor grăiaşte Marele Vasilie la Să de 
canâne ale lul, şi nu să priceștuese zic, pre 
aceia să! țiI şi feciori de Duhovnicie. lară ceia 
ce nu suferă a ținea canonul lor, nu lăsa nică 

„pre aceia a se duce fără tămăduire, cil în- 
vaţă întâl şi a doa ră, decia de vor asculta 
de bine, iară de vor rămâne întru, nepocăință, 
şi nu vor vrea să se întorcă de tut [Semucză) 
atunci tu lasă păcatul să fie asupra lor. Şi să 
știi aşa să il păcatele celora ce ţi se ispo- 
vedesc ca cum ar fi şi ale tale, şi aşa, să aibl 
grijă a darea semă Domnului nostru lul Is. 
Hs, la a doa groznică a lui venire. | 

[-lpostolilor, Cuu. 52). ară câţi nu sufer a 
ținea nemic să facă de în canonul carele le 
dai, şi vor eşi dela tine fără vindecare, însă 
de se vor întorce și vor veni întru pocaanie, 
şi se vor pleca să facă canonul lor, primeşte” 
și "1 cuprinde în brațe, Că Domnul nostru 
zice: Nam venit să chem drepţii, ei păcă- 
toșii întru pocaanie, iară de nu vor vrea, a-: 
tunci. ci vor purta greotatea păcatelor sale 
în zioa' judecății. Numai ce eşti datorii să”! 
înveţi cât vel pulea, şi să facI vindecare spre 
dânşii, când al doră vel putea. să! faci să te 
asculte. . - o | 

[Postnicnl|. Când se va afla om smerit, şi 
voiaște să facă în tote zilele cumu'r va. fi pu- 
terea metanil, atunci pogoră l an mai jos 

“de în măsura părții carea "-al dat să nu se 
priceştuiască. 

[Caută de vezi acestea forte bine o Duhor- 
nice). lară de va vrea să facă milostenie 
după cumu'! va fi pulârea, atuen!I "1 erţi şi 

-alt an. 
Şi de va posti Miercurea şi Vinerea după 

socotința: şi porunca Dumnezeeştilor Apos- 
toli, erţii iarăşi şi alt an.. , 

Iară de va vrea să ţie Lunea să nu mă- 
nânce carne, şi alt an iară să laşi. i 

lară de va fi omul acela mat jos de 30 
de ani, iară să laşi şi alt an. | 

[ară de va fi mal jos de 20, mal puţin se 
canoneşte, 

lară de va vrea să se pocăiască după pă- 
cat, şi va vrea să se facă Călugăr, atunci doă 
părți ale păcatelor lui să'l canoneşii iară 
alta să ro er. _ 

Iară de va vrea să mârgă în obşte, atunci 
jumătate de canonul păcatelor lu să! erți. 
* ară de nu va vrea ispoveditul să facă de 
în câle de sus carea am zis, atunci el să îm- 

ple toemal porunciţii ant ai păcatelor luj. 
[Zri.] Și Duhovnicului î. se cade să vază 

pre omul aă tânăr de iaste ati bătrân, ai lare, 

„ati slăb, şi locul şi obrazul care ati făcut pă- 

catul, și de va fi făcut de multe bucate saii 

de beţie, sai învățată o ai avut şi o ai îm- 
preunat, saă de frică se va fi făcut, sati de 
silă, sati de sărăcie, acestea trebue să vază 
duhovnicul şi să socolescă, că tînărul de va 
greşi are canon ial uşor decât cel bătrân 
cum am zis, Așijderea şi alte păcate tote a 
bogate : drept aceia trebue. să le ispitescă - 
cum S'aii făcut, şi atunci să Ie facă canonul 
lor după cun se cade, și după cumu'! voia 
omuluf. . : , 

[Marele Vasilie, Canon. 70]. Şi de va, face 
şi toemâlă să înpuţineze canonul păcatelor, 
ca cela co are pulâre a lega, şi a dezlega, 
ware nică un canon, nică păcat, nici osândă, 
că povesteşte şi zice cătră no! Dumnezeâsca 
scriptură, ceia co se ispovedesc cu durerea 
incinil şi a sufletului, într'acel ces vine spre 
dânşi iubirea de Gment a lui Dumnezeii şi 
ja ertăciune şi se fac moştulal îinpărăţic 
Ceriulul. - a 

Pentru erdji şi fermecătorie,. şi pentru ceia 
ce merg pe la vrăjitori și pentru ceia ce 
portă buere. . Ia 

Glava 328. [Iluvrele Vasilie Cuu. 65]. Ca- 
nonul 65 al Marelui Vasilie porunceşte, că - 
vrăjitoriul şi cela ce varsă coră, saii plumb, 
cosiloriti, saii carele Ieuă bărbatul şi muia- 
rea să nu se împreunc, saii va face alt fe- 
liă de vrăjie, acela ant 20 să nu.se cumi- 
nece. ! ÎN i i 

Şi să ştiţi că pre aceia chiamă vrăjitori, 
carii chiană draci! şi fac vrăjile, pre voile 
celea ce vor întru stricăciunea Omenilor., 

[Cuută de cezi bine de acestă socotelă]. Încă 
şi ceia ce aduc vrăjitori! în casele lor să le 
scâlă vrăji, sai carit citesc stelele,-saii ca 
să înveţe ceva ce nu ştii, saii se duc la . 
vrăjitori, sati la vrăjitore : aceia 5 ant să 
nu se priceştuiască. - a 

[Săborul de le -Anchira, Canon. 24). Aşij- 
deea şi ccl ce portă baere sait norocul cesta, 
ce zic-&menil că. are noroc.omul, saii vor 
căuta, de vor socoti zioa în carea s'aă năs- 
cut bună iaste aă rea, aceia să se canonâscă 
anl 5, : 

Pentru Malachia, adecă cineşi bute mădula- * 
riul în mână, şi pentru currie, şi pentru 

*_celu ce se culcă cu fămee nebotezată.- 

Glava 329, [Poxtnicul). CÂT vin la acest 
lueru de fac Malachie, aceia să mănânce sec 
zile 40 şi să facă în tâte zilele câte 100 de 
metanii, iară de nu vor putea să mănânce 
sec, atunci să nu se priceştuiască i an, și 
să facă în tâte. zilele câte 100_de metanii 
saii 50, . Dn 
_Tară de se va face Malachia între dînşil a- 

tunci să mănânce sec 80 de zile, sau să nu   * 
| metanit câte 50. 
se priceştuiască aut 2 şi să facă în tole zilele
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Iară de va Îl cineva de în partea și rândul | se slobozi firea-'şi se va pricâpe şi va eşi afa- 
-sfinţiei, şi mal nainte de luarea preoţiei va 
'căgdea întacel păcat al Malachiel acela în- 
-Lăi să se canonescă, decia să se hirotonâscă. 

Iară dacă se va. [ace preot va face fără de 
minte, să fie lipsit de preoţie un an, iară de 

"0 va face cu minte dup” aceia, atunci să fie 
"lipsit de preoţia lut de tot. 

Iară de va, face acesta călugărul, canonul 
Jur iaste să mănânce sec zile” 60 şi“să facă 
metanil în zi câte 80. 

Şi câte mueri se împreună cu bărbaţii a- 
decă cu cineva şi nu vor fi făcând lucrul pă- 
catului de tot, acâlea să se canonâscă în cel 
canon de mal sus al malachicl. ” 

„ ŞI orl cine va curvi zice Dumnezeescul Gri- 
gorie ostrovenul an! 9 să nu se cuminece. 

”„ Lară Marele Vasilie zice 7. 
"Iară Dumnezeescul Patriarh Postnicul po- 
runcâşte după 2 ant să se cuminece, adevă- 

„rat de va vrea să mănânce sec până la 9 ces, 
și să facă în zi și metanil 250. Iară de nu 
va vrea, atunel să nu se cuminece, cum po- 
runcesc mal sus Dumnezeeştii Părinţi. - 

lară cine va curvi cu: muiare nebotezată: 
acela 5'ani să nu se cuminece, şi să se pos- 
tescă şi să facă milostenie şi metanii. 

Pentru amestecarea “de sânge. 

Glava 330. Carele se va împreuna cu so- 
ru-sa întru păcate, cari! vor fi de un tată şi 
de o mumă, 20 ant să nu se cuminece, 

- [De în canonele Marelui Vasilic). De se va 
alla neștine cu norusa, .saii la socrăsa, sai 
la muma socrel, ant 11 . 

Iar la varăsa premare anl 10. 
Jar la a doa vară, ani 9, 
[ar la cumătrăsa, an! îl. 
Iar la finăsa carea'l. iaste fată sufletescă, 

anl 20. 
„Iar la muiarea frăţinesăă ant 1].- 
 Aşijderea şi cela ce se va alla cu doă su- 

TOTI. . 
Aşijderea şi muiarea carea se va alla cu 

do! frați: 
Iar de să va afla neştine cu maştehăsa, 

ani 12. 
__ Cizice Dumnezeescul. Patriarh Postnicul, 
canonul al acelor păcate ale mestecării de 
sânge după vrerea 6menilor face canonul lor 
cu carele vel să canonești orl grei, orl u- 

- şor, cum "țl-e vocă. 

Pentru mniarea care se află întru materia ei. 

Glava 331. [Postnicul]. Muiarea care se 
ană întru mueria et, după obiceiul firii mue: 
reşti, aceia nu se pote priceştui Dumnezeeş- 
tilor Taini, până ce se .va curăţi, nică intră 
în Bestrică până în 7 zile nici se. împreună 
cu bărbatulu'şi până ce se va curăţi. 

Iară de se va afla în bestrică și! va veni ai 
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ră întracel ces, atunci nu se canoneșie, iară 
de se va pricepe şi! va [i ruşine de nu va, eși 
afară, ci va lua anafora, atunci se canontșie, 

„Pentru cela ce zuce cu dăr bat și face 
cu dobitoc. 

Glava 332, [Grigorie Ni ischi). Al treilea 
canon al lul sfântul Grigorie Ostrovânul, po- 
runceşte cela ce va face acâstă grozăvie. a 
zăcerii cu bărbat ant 13 să nu se cuiminece: 

lară Marele Vasilie zice ant 15, - 
[Postnicul) lară Dumnezeescul Patriarh Post. 

nicul, poruncâşte ani 3 şi după tre! să se cu 
minece, adevărat de va suferi să postâscă.până 
la al 9 ces şi să mânânce sec, şisă facă şi câte 
200 de melanii, iară de nu va vrea să facă 
acest canon, să nu se cumninece 15 any, după 
socotința de sus a marelui Vasilie. 

[Marele Vasilie]. lară spurcătoriul de vită 
ani 15 să nu se cuminece. 

Pentru sodomie ori ce felii ca fi își câte filiuri 
de sodonuie sînt, şi ce feliii de certare li să dă. 

Glava 338, [Zac-'1). De vreme ce am zis 
şi am scris pentru ceia ce fac silă fetelor ce- 
lor ce sînt cocâne, şi muiarelor văduo şi al- 
tele, acuma să şi stăm tot pre aceia cale să 
spunem şi pentru ceia ce vor face silă la co- 
cont cruzi mici de! vor spurea, care păcat se 
chiamă pe spre fire. Acest lucru pe spre fire 
se face în trei chipuri, întâl când se împreună 
neştine trupeşte cu mumă-sa carea Lai năs- 
cut, şaă cu fata'și, sa cu soră-sa, deci acest 
păcat se chiamă sânge armestecat, al doilea.- 
când se împreună neştine pe spre fire cu vre 
un dobitoc fie ce felii va fi, a treia când se - 
împreună neştine cu fie ce obraz parte băr- 
bătescă, care lucru mai pre scurt se chiamă 
sodomie : pentru care lucru vom să arătăm 
cuvânt răspuns într'acesta chip. 
-[Zac. 2]. Sodomlânil nu se ctrtă' numar cu 

in6rte, ci şi după morte trupurile lor le bagă 
în foc de e ard. 

(Zac. 3]. Omenil cel vechii de demult şi Eli- 
nil pre ceia ce Y-aă fost certând cu o muncă 
mare, pre carii făcea acâstă erozăvie, ce se 
zice sodotmia, și după aceia "I-ai fost omo- 
rânâ. 

ai ocări înaintea judecătoriulur. 
[Zac. 5]. Sodomlânil mal nainte încă până 

nu'! vor ruşina înaintea judecătoriuluy, nu sînt 
voluici cu avuţia lor la moârtea lor, să o dea 
cul vor vrea. Jară de va lăsa neştine cul-va 
averea lul la. mârle şi de ar face şi zapis, şi 
după aceia se va arăta lucru! cum aă fost so- 
domltn, atunci stricase-vor acblea tocmâle 
ŞI SC vor sparge acelea zapise, cun nu şi Sar: 
i făcut, și avârea lut tStă va (i Domnsscă, | 

[Zac 4]. Acesta;feliii sodom lEnil se chiamă - 
şi siut (ără de cinste, şi mal nainte încă până | 
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[ Zac. 6). Cela ce'va face silă vre unui copil, 

pâte acela să'l ucigă de tot, . şi nu. va avea 

nici o cerlare dela judecătorii. 

[ Zac. 7]. După pravila împărătescă nu va 

putea nimenile să fie ispravnic vre unul s0- 

domlen nici la un lucru, nici la judecătorii 

_nu va îndrăzni să grăiască pentru sodormlen. 

Acesta se socotește când va fi greşala lul a- 

rătată de faţă, înaintea judecătoriului, iară de 

nu va fi arătată greşala : atunci fie cine ar 

putea grăi. pentru dânsul să isprăvâscă ce va 
trebui la judecătorii. a | 

[Zac. 8]. De se'va afla neştine de în cliro- 
sul Bestricii să fie sodomlen, acela se va să- 

răci de tâte,după cum serie Pravila Beserecil, 

de tot binele ce va fi având de la bescrică se 
va, lipsi. şi] voropri de la Bos6rică şi! vor 

“ duce de'l vor închide într”o mănăstire departe, 

şi mal vârtos îl "vor lepăda de tot şi cu totul 

de în cinstea lui, şiatunci se va da pre mă- 

na judecătorului celul mirenesc, să'l certe cu 

morte, ce se zice să! tae capul,. şi acesta se 
va face cândse va afla c'aăi făcut sodoinie nu- 
mal odată şi deplin. Iară de” nu va fi făcut 
desăvârşit ci va [i făcut numa! vărsare pe din 
afară pintre câpse : atunci nu i se'va tăia cae 
pul, ci se va certa într'alt chip după cum va fi 

„voia judecătoriului. 
(Zac. 9). Cela ce se chiamă că face sodomie, 

acela ia şi certarea. Dară nu sechiamă că 
face sodomie numai cela ce se împreună tru- 

peşte cu partea bărbătescă, ce se zice cu co- 
pil, ci şi cela ce se împreună cu muiarea pe 
spre fire : | , 
+ [Zac]. 10. Cela ce se va împreuna singur e 

“muiarea lut, întralt chip, iară nu cumul 
obictiul muerilor, aceluia răspunsul lut iaste 
de ispravă să'l facă morte, şi nu 'va folosi 
de ar cât şovăi, de vr&me ce iaste mal grea 
acesta greşală, când se împreună omul pe 
spre fire cu femeia lui de cât cu, striină. 

[Zae. 11), Sodomlân se chiamă. încă și cela 

ce face vărsare cu inâna, lui, iară del va ve- 

dea cine-va şi de!l va prinde, atunci nu se va 

„certa cu mârte ci numal cum va fi voia jude- 
toriuluy. ii o 

[Zac. 12]. Om care muiare va meşteşugi 
de va mârge la altă muiare ca un bărbat 

cu meşteşuguri ca acelea cum am scris și 

mal sus, şi frecându-se iale acolo de va arun- 

ca sămânţa una la altă, ce se zice de vor face 

acel lucru desăvârșit,să se stâmpere de pollă: 

atunci pre amândoă să le omoră, iară de nu 

“ vor face lucrul deplin, atunci se. vor certa 

mal ușor după voia judecătoriului. .. 

(Zac, 13). De se vor afla frecându-se doă 

mue:I una pre alta, însă fără nici un meşte- 

șug până când se vor slobozi amândoă : şi 

acelea se vor certa după voia judecătoriului. 

(Zac. 14]. Care muiare va face în loc, de 

bărbat cu vre un copil, aceia să'1 facă morte 
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ca unit sodomlence, alţii dascăli 'zic să se 

| certe după voia, .judecătoriului. 
[ Zae.15]. Nu va putea judecătoriul nici într- 

un chip să ma! micşoreze certarea carea se dă 

la sodomie, ci depururea le va, tăia capetele 

şi va arde în foc, numa! să socot&scă jude- 

cătoriul când va fi lucril desăvârşit ce se zice 

în lăuntru. atunci săi şi piarză, iară când. va 

fi din afară: atunci săl cârte după voia lui" 

cum am scris şi mal sus, - ÎN 
[Zac, 16]. OxI care sodomlân va face sodo- 

mie cu copil sai şi alt obraz parte bărbătescă: 

aceluia să” facă morte şi să!l arză în foc. 

'Zac. 17). Cela ce se va împreuna ci vre o 
muiare pe spre fire dormind în somn, și căi 

va fi muiarea rudă de în sângele lui, şi ia 

dacă se va deştepta va. striga: atunci acela 

să se cârte ca un răpitori, ce se 'zice să i se 
tae capul. . , i 

(Zac. 18). Sodomia nu naște: rod. drept a- 

ceia nu se smintâşte, să se facă nuntă din ro- 
dul sodeml&nulul. | 

[Zac. 19]. Greşala'sodomiel se judecă de 

la două judecăţi, judecătoriul bestricil "| a- 
foristşte, iară judecătoriul cel mirenesc. fa- 

ce'i inârte, şi după morte trupul luy "1 arde 
în foc. Ă Ă 

(Zac, 20]. Cela ce -va: săruta, copilă cu 

râmnă : acela să se certe după voia judecă- 

toriului. ! ! i . 
Zac. 21]. Greşala sodomiei se arată cu 

semne, şi cu înțelesuri. ! 

[Zac. 22]. Arată-se încă şi'cu mărturii, 
caril vor zice cum aii văzut pre sodomlen a- . 

pucatu-se de copil, şi vrea săl întârcă cu 

faţa în jos cu deasila, şi el aii auzit văetându- 
se şaă alerat de Vaă scos : şi altele ca ac€- 
stea. ar i 

(Zăc.23]. Ţipetele şi 'strigarea copilului iasto” 
de faţă semn cum "I-ai făcut silă, . 

„[Zae. 24]. Când va dormi neştine întrun 

pat cu copil tânăr, atunci face prepus mare - 

cum iaste adevărat sodomlen. 

[ Zac. 25]. Când va fi cămaşa copilulul cu 

sânge, atuncl iaste de faţă semn de sodomie. 
[ Zac. 26). Să prinză neştine copilul cu d&- ” 

sila că'l sărute : acela. face prepus cum 

iaste acela sodomilân, fără numat când va fi 
copilul mal jos de zâce anl. - : 

| Zac. 27]. Ajută forte mult la arătarea, so- 

domiei, vestea celul vinovat cel vor zice că 

iaste sodomlân. ? 
[Zac. 28]. Moşa' şi vraciul, ' aceia pot să 

mărturisescă, de vreme ce vor fi văzut copi- 

lul, și de vor cunâşte făcut'aiă sodomie 
aă ba. ” . 

"[ Zac. 29]. Cuvântul copilului nu va arăta 

la judecătorii greşala”sodomici:: iară aşa 

face mare prepus cum să fie vinovat, -- . 

“ [Zac.: 30). Certarea sodomiet pote judecă-   toriul să o ma! micşorâze când se va face în- -
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tre coconi micşori 
vârstă, | 

(Zac. 31]. Când va păţi copilul acâstă paco- 
ste sodomia, atunci de i se va fi făcul silă as 
tunci nu se va certa, 

Pentru ceia ce vor fuce curcie cu dobităce, ace- 
Iova cecertare li se vu da. : 

Glava 331, (Zac. 1]: Bărbatul carele se va 
împreuna cu dobitoc parte fămeiască ,. sati 
“muiarea carea se va împreuna cu dobitoc 
parte bărbăl&scă : celora întăi li se tac ca- 

“petele, dup'aceia, se ard în foc cu acel dobi- 
toc împreună, cu carele se va fi împreunat. 

Pentru uciderea, 
Glava 335. [Jfarele Vasilic). Canonul 35 

al Marelui Vasilie poruncește, că cine ucide 
„de voia sa-acela ani 20 să nu se cuminece, 

lară de va ucide de nevoe ani 10.* 
[Postnicul, lară Dumnezeescul Patriarh 

Postnicul grăiaşie în 3 any, adevărat de va 
vrea să mânânce sec, şi după a19 ceas şi să 
facă și melanie câte ircl sute în zi. 

[Zri]. ară cela ce ucide în răsboiii sati în 
tâlhărie anl trei să nu se cuminece, adevărat 

„de! vor veni asupră cu sabil, iară de nu va 
fi venit tâlhariul cu săbir, ci numal ca să 

” fure, iară cl putând să fugă şi n'a fugit ci aă 
„“Scos sabia saii arma de ati ucis pre tâlhariă : 
acela să se canonâscă ca un ucigaș. 
„Pentru-clirie suit miâvdn, de cor bate sail ca lori 

pe ere un om și ta muri, şi ci sfințiți adecă 
câți ai rândul preoţiei de vor bute pre ci- 
neca. , . : 

Glava 336, [Apostolii Canonul 63]. Cano- 
nul 6ă al Sfinţilor Apostoli poruncește : Care 
cliric în mânie saă sfadă va lovi pre cine-va, 
şi de acca lovire va muri, acela sc lips6şte de 
preoţia lui de tot fără de nici o ertăciune, 
iară de va face acâsta mirenul : atunci acela 
să se alurisescă și să se canonâscă ca un uci- 

gaş, 
ŞI iară ori care Episcop, saă Preot, sai 

Diacon, va bate pre om carele aă stricat ceva, 
or! credincios orl necredincios, acela să fie 
Jipsit de darul său. Că de'ţi va strica ţie 
preote mirenul, tu să vădeşii iară să nu'l 
baţi. Ci de actsta Domnul nu ne-ai învăţat 
aşa, ci zic că de te va lovi cine-va preste falca 
dreptă, tu să întorci şi cea stângă, şi cul vor 
lua hainele, el să'şi scâță și cămașa să "1-0 
dea, şi acestea sunt poruncile Domnului : şi 
irebue să se păztscă tote, ma! vârtos preoții. 
ca să se facă chipuire şi începătură întru bine 
Gmenilor celor mireni. 
„lice scriem, cine ce certare vor lua, carii se 

cor găsi acolea de faţă, unde se va fi făcând 
ere o sfudă fiind cu arme, și se ra timpla 
de se ca juce ucidere. - Ă 

Glava 337. (Zac, 7]. De se va afla neştine   
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„ cari nu vor fi încă de! de faţă unde se va face ucidere, mai vârtos 
fini cu arme, atunci trebue să cerceteze jude- 
căloriul să vază şi se afle ati doră pentru ve- 
nirea aceluia, se va fi blăznit, şi se va fi spă- 
riat cel ucis şi so va fi.lăsat de'! vor fi ucis, 
de se va afla acest lucru să fie adevărat, a- 
tunci se va certa tocma ca şi cela ce va [i fă- 
cut uciderea şi mal vârtos cându!'l va fi știut” 
mal de mult cum iaste ucigătoriă şi mal inult 
pentru aceia se va fi îngrozit dâcal va fi vă- : 
zut acolea de faţă, iară de se va fi numa! tâm- 
plat acolea, și nu va [i știut nemica cum va 
să se facă ucidere, și căci aii mers cl acolea 
nimica n'aiă făcut : atunci nu se.va certa. 

[Zae, 2]. Cela ce se-va găsi la un loc de 
faţă cu arme unde se va tâmpla ucidere. a- 
cela se va certa ca şi ucigătoriul; sade va 
fi mers cu ucigătoriul după ucidere, do'L.va fi 
fost soţie până la lăcaşul luf, măcar de p'ar 
fi făcut altă nemica, căci aii fost acolo de 
faţă. : 

(Zac: 3]. Cela, ce va sfătui pe ucigătoriti să 
nu facă ucidere, iară când se va afla acolo de 
faţă, unde se va făce uciderea, şi nu va nevoi 
de ce va putea să'l disparţă să nu se facă u- 
cidere : acela să se cârte locina ca şi cela ce 
va fi făcut uciderea. 

Scnnele cu carile se cunoște cel cu arie. ce 
„_Suă prilejit acolo lu sfulă, oc întradins 
„ti mers acolea aă tâmplutu-s'aii fără creste. 

Glava 338. /Zuc. 1]. De”se va alla neştine 
acolea de faţă cu arne unde se va face uci- 
dere, și judecătoriul nu va putea aşa lesne să 
cundscă într'adins ati mers, a tâmplatu-saă 
de s'aii nemerit acolea, atunci se cade să fie 
îngăduitoriă şi cu milă, şi să erâză că s'aii 

A 

găsit acolo de faţă neștiind nemica că se va . 
face ucidere : drept aceia nici cum nu'se va 
certa acela. _.  - Ă 

(Zac. 2). De se va afla la judecătorii mal 
mult de doă semne, să se arăte cum acela ce 
saă găsit acolea la ucidere, aă fost mers în- 
iradins să ajute de va trebui : atunci! va. 
certa, ca pe un fur, iară de nu se va găsi semn 
nici cum, atunci să'l slobozâscă ; intră de vor 
fi numai doă sâmne, atunci să!'l muncâscă să 
spue adevărat, iară de va fi numa! un semn, 
atunci să! dea jurământ să mărturisâscă cum 
va şti că iaste mat adevărat. 

(Zac. 3]. Un om cu arme când ar putea face 
să lipsescă dela acel loc unde star face uci- 
dere, iară el nu va să lipsescă : atunci face . 
semn cum s'aii găsit acolea de faţă într'adins 
drept aceia să se certe ca un ucigătoriăi. 

[ Zac, 4]. Când va fi neştine cu arme şi va 
face semn, cum Sai tâmplat la acea ucidere. 
iară n'a mers într'adins, și încă la acea 
vreme ve arăta cum lipseşte de la acel loc, 
acela tot se va certa, de se va afla că acea 
ucidere s'aă făcut puţinel mal apot de ce aă 
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lipsit el, şi încă când se va fi l.ucurat căci se 
va fi făcut acea ucidere. 

[ Zac. 5). Ucigătoriul de va fi om striin, ca- 
rele nu va fi cunoscut nici odată pre acel om 
cu arme, carele s'aii găsit acolea de faţă la 
“acea ucidere : atunci nu se va ceria. 
- Cela ce se va prileji la vre o ucidere şi va 
fi cu arme şi va nevoi să'l împarță, şi să! 
facă să se împace, acela dâca nu va putea nu 

“so va certa nic cum, . 
(Zac. 6]. Când se va afia neştine la vre o 

ucidere fără arme, iară armele va fi dat la 
“altul să î le ție, pentru să potă şovăi să zică 
caii fost fără arme, atunci trebue să cerceleze 
judecătoriul, de se va afla cum cela cc aii ţi- 
nut armele aii stătut aprâpe de dânsul, ra 
de! vor trebui să fie îndemână a le apuca; a- 
tunci'l vor certa Ca pe un ucigăloriii, iară de 
va alla cum cela ce aă ținut armele, aii stătut 
departe: atunci va şovăi şi nu se va certa, 
" [ae 8]- Când se va prileji neştine cu arme 
să nemerâscă la un loc după: ce seva fi în- 
cepul sfada. şi mal vârtos de va merge după 
ce se va [i făcut şi uciderea, şi după ce se va 
[i rănit, şi el nu va fi nemica rănit la acea u- 
cidere, saă să fie zărvit ceva : atunci nu va 
avea nică o certare. Sai iarăşi de va fi mers 
mai apol şi va fi ceva mestecat, şi va fi zăr- 
vit acolo la acea ucidere, acela nn se va certa 
ca un ucigătoriii ci atâta se-va certa pre câtă 
zarvă și greșală va fi făcut, după voia jude 
cătoriului. i : 

Certurea şi pedepsu carea cor lua eciu ce vor 
ajuta rinotutului, după ce ca fuce greşalu. 

Glava 339, [Zac. 1]. Cela ce va petrece pre 
„cel vinovat după ce va face greșala, pentru 
sivsi potă scăpa capul, acela se va certa după 
voia judecătorului, însă nu ca cel vinovat. 
lară de'l va petrece pentru să nu'l prinză 6- 
menil col Domnești, caril vor fi trimişi într'a- 
dins să”l prinză : atunci se va certa cu morte, 

Zac. 2). Muiarea carea'şi va ajula bărbalu- 
luY celui ce va fi vinovat, după ce se va fi fă- 
cut greşala, pentru să nu'l omoră ; aceia nu 
se va certa nică întrun chip. 

[ Zac. 3]. Cela ce va petrece -pe cel vinovat, 
după ce va face greşala, şi de'l va petrece pu- 
țin lucru până % va arăta calea, și va fi fără 
arme: acela nu se va certa nici cum. 

[ Zac. 4]. Cela ce va petrâce pre ucigătoriii 
după ce va face uciderea. neştiindu!l că iaste 
ucigătoriii, nicI cum ati ucis; atunci înt'acca 
dată, nu se va certa nică cum. - o 

[Zae. 5). Cela ce va petrece pe vre un vino- 

val după ce va face vre o răolate : acela se 
va certa ca şi cel vinovat, măcat că zic 0 
sâină de dascăli cum să nu se certe, ci numal 

după voia judecătoriului, iară del va fi pelre- 
cut mal târziă peste câte-va zile : alun nu 
se va certa, ” . 
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[Zae. 6]. Cela ce va şti că a făcut vreo 
răotate, şi după ce aii făcut acea răotate "-aă 
năemit calul lui sati îl va fi dat să fugă să 
scape de certare : acela să se certe după voia . 
judecătoriului. Su 

[ Zac. 7]. Cela ce va ascunde furul sai fie ce 
vinovat, după ce va [i făcut vre o răotate pen- 
tru să nu'l prinză. păgubaşii, sait Omenil cei 
domneşti, sati de'1 va da cale de fugă: acela 
să se cârle după voia judecătoriului, măcar 
că zic unil să se certe ca şi vinovatul. 

[ Zac. 8]. Cela co va ascunde trupul omului - 
celui ucis, ca să nu să ivescă : acela să se 
certe ca şi ncisătoriul, | 

| Zac, 9]. Cela “ce va priimi sau va ascunde 
lucrul furat, atunci de so va găsi cum ati ştiut 
că iaste de furtişag, acela se va certa după 
voia judecătoriului, iară de nu va îi ştiut, a- 
tunci nu se va certa iară de va fi lucrul în- 
păcechiat știut-aii ati maiă ştiut : atunci er&de . 
judecătoriul să nu fie şliut. i 

| Zac, 10]. Cela ce va lăuda pe cel vinovat, 
şi de va zice bine ati făcut de ati făcut acesta, 
de acesta dăm învățătură, de va fi greşala 
ce aii făcut, greşală de cele inari co sînt de 
cap, atunci se va cerra.mat mult decât cel vi- 
novat. Şi acesta'se va face, când va fi lău- 
dat pre cel vinovat mal înainte de ce va fi | 
făcut greşala, iară del va fi lăudat după ce: 
ai făcul greşala : atunci se va certa tocma 
ca și cel vinovat. lară.de nu va fi greşala ca- 
rea ati făcut de în câle iati, şi de.va lăuda 
mainte de ce va fi făcut greşala: atunci nu . 
va lua mat multă certare, ci ca şi cel vino- 
vat. N i 

[Zue. 11]. Cela ce se va făgădui celui vi- 
novat, după ce va face greşala să „ajute la 
ceva, și de'T va da ceva ajutoriă :. atunci a- 
cela sc va certa tocma ca şi cel vinovat. 
[Zac 12). Cela ce va petrece pre cel vino- 

vat, pentru 'să pâlă scăpa, sai să'l. potă 
ascunde unde-va, sai să facă cale-să fugă, 
sati și întralt chip cumva, să'l ajutorescă; 
acela face prepus cun şi el iaste soție cu dân-. 
sul la greşala care ai făcut cel vinovat „drept 
dccea să'l inuncâscă să spue cu dreptul, fără. 
numal de nu va fi ajutat atunci întracel ces 
ce ati făcut răotatea, ci mai târziă peste câte- 
va zile, sati fără numal când se va. arăta, de 
pre alte sâmne, cum acela va fi ştiut 6re ce 
'de acea greşală, saii iară numat de va fi fost 
rudă vinovatului, cela ce "-ai ajutat, drept 
accea să chiamă că "I-ai ajutat pentru că "1 
ati fost omul luă, iară nu M-ai fost soţie la 
greşală. | 

slicea scriem pentu certurea sait pedepsu carea 
zor lua ceia ce priimese pre în casele lor 
furi şi tălhari, - E A 

Glava 240. [Zac. 7]. Cela ce va priimi în   casa lui fur saă tălhariu cu lucruri de furti-



. cu jurământ cu furul acela, ca furul să fure, 
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șag, acela se va certa ca şi furul, iară de va 
priimi numa! pre om, -saă numai fartişagul 
numal așa singur, acela se va certa după 
voia judecătoriului. : , 
„[Zae, 2]. Cela ce va priimi în casa lui tăl- 
hariă de drum, pre acela ca pe un tălhariă 
să'l certe cu morte. 

[Zac. 3]. Tot omul iaste datorii dacă va 
prinde tălhariul să'l dea pre mâna judecăto- 
riului, și de va şti -neştine pe vre un tălhariti 
unde-va şi de nu'l va spune judecătoriulut 
și pre acela, sa de va lua dela dânsul ceva 
ban! saă alte lucruri, şi de'] va slobozi cându!] 
va ținea legat: acela să se cârte ca un tăl- 
hariă, ” 

[ Zac. 4). Cela ce va priimi în casa lui tăl- 
hariă, acela se va certa: nu numa! cândutl 
va priimi în casă'şi : ci încă de'l va și:as- va p 
cunde, sati '] va. petrece şi”! va fi soţie să nu'] 
învăluiască cine-va, atunci se va 'certa ca şi 
tălhariul, iară de'l va fi numatascuns, atunci 
nu se va certa ca, un tălhariu, ci după voia 
judecătoriuluy, N 

[Zae, 5]. Cela ce va priimi lucru de furii- 
şag, ce se zice, numai furtişagul.. de va, prii- 
imi de multe-ori, căci va fi legat prielenşug 

iară celă-lalt să ascunză în casa lui: atunci 
acela ca pe un fur să] spânzure, fie cine ar 
fi, fie bărbat fie muiare. IN 

- [Zae. 6]. Cela ce va priimi. bani saă alte 
„lucruri de furat, de la vreun om slujitoriă |: 
sa şi într'alt chip.ce va. fi având pre mâna 
lui bani Domnești, sati alte lucruri: pre a- 
cela'l vor ceria ca şi pre un fur. | 

[Zac. 7]. Cela ce va priimi furtișag în casa 
lui, și de nu va şti, acela să nu se cârte. 

| Zac, $]. Atunci se va certa ca un fur cela 
ce v= priimi lucru de furat în casa lui, când 
va lua ceva. pentru să. ascunză, sati. să 'do- 
bândescă ceva, 'de într'ânsele. 

= 

dicea scriem: pentru ce certare 'va ua cela 
ce dă putere şi învățătură cuira, să mErgă 
să facă vre o răotate cuica. , 
Glava 341. [Zac. 1]. Când dă noştine pu- 

icre altuia să mârgă să facă vre o greşală, 
acela, lucru se face în multe “clipuri. pentru 
căci că se face şi cu cuvinle de învăţătură, 
cum Sar zice învaţă întm'acesta chip, pasă 
zice să ucizi pre cutare om, saii să Daţi pre 

" cutarele, încă se face acesta lucru și cu cu- 
vinte de rugăminte, cum Sar zice, rogu-te 
să scoţi pre cutarele de în cutare meserâre, 
saii altele ca acestea. . 

(Zac. 2). Cela ce va zice cuiva de a'și av 
cine-va să ucigă pre cutarole, forte "I-ași 
mulțemi, sait de va zice de ași putea face 
în vre un chip să găsese cine-va vre un om, 
sai şi dol să ucigă pre cutavele, cii le ași 
plăti forte bine, 'şi încă "T-aşi şi dărui, acola   
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dă putere şi trimite pre acel om să facă a-. 
cea ucidere : drept aceea ca un „ucigătoriă 
se va pedepsi. a . 

[ Zac. 3]. Cela ceva zice către slugă'şi, 
sau năemit ce va fi, rusine'mnf iaste şi oca- 
ră şi răotate ca actsta ce "mi au făcut-cu- 
tare om, nu trebue să lăsăm să nu ne re- 
scumpărăm, acela şaă dat putere slugii'şi 
cu aceste cuvinte ca să mârgă sluga și să 
se nevoiască să facă acea. greșală, drept 
aceea se va cerla pentr'aceea greşală, că 
cel va fi făcut sluga, aceea iaste ca, şi când 
ar fi făcut el singur, a 
„ [Zac 4]. Cela cei va fi dat neştine o pal- . 
mă pesle obraz, sai un pumn, şi de va zice 
către cineva, cutarele m'ată suduit. și m'aă 
bătut tot peste obraz, şi mi-iă făcut atâta 
ruşine, deci te rog să mă răscumperi de pre 
dânsul, saă și alte cuvinte ca acestea de'l 
va zice, pentru să'l pâtă îndemna să'1 izbân- 
dâscă, iară acela se va scula Şi va ucide, 
atunci cela ce ati îndemnat şi Pai trimis 
nu Se va certa ca un ucigătoriiă, “pentru că 
drept o palmă şi drept -un pumn ce va da 
neşline altuia nu se cade să se cârte sai | 
săi rescumpere cu ucidere, că acela de alta 
Lai rugat și "-aăi zis săi facă răscumpărare . 
drept palmă, şi drept pumn, iară nu ucidere, 
drept aceea atunci numai Singur cela ce va. 
fi făcut uciderea se va certa ca un ucigă- - 
torii. . - Da 

[Zac, 5). Când nu se vor putea alâge cu- 
vintele să se ştie putere “I-a dat când lau | 
trimis, a învăţătură , cum, s'ar zice, acea 
putre și acea învăţătură spre bine Pati fost 
învăţat ati spre răii, atunci scrie. să se ina! 
crâză cum să fie fost mal mult spre bine 
“decât spre răă. 
„_[Zac. 6]. Cela ce va zice către cineva de 
vel să ucizi pre. cularele ucide'l, atunci nu se 
chiamă că laă trimis el să] ucigă, pentru. 
că asupra lui ai lăsat putârea să facă cu-, 
mu va fi voia, . e 

[Zae. 7]. Cela ce va zice culv'a pasă de | 
întrebă pe Andrei de va vrea SățI zică să. 
mergi să ucizi pre Ioan, și dâca va vrea el 
ucide'l, atunci cela 'ce Tai trimis Andrey ȘI 
ucigătoriul : toţi întrun chip se vor certa 
ca nişte ucigători. - - ă 

[Zac. 8]. Cela ce'şi va zice slugil : să nu 
le văz înaintea ochilor mei până nu voiă | 
auzi car făcut ceva vre un lucru. ca acela, . 
pentru să'mi. poţi răscumpăra răotatea şi ru- 
şinca ce rie-aă făcut cutarele, și atunci de 
va merge sluga și va ucide, lrebuie să câr- 
ce judecătoriul să vază re ce fcl de răo- . 
tate "i aă făcut, și cut ai făcul slugil au - 
slăpânu-săă ? pentru să se'şiie căruia dintre 
acel dot, sai de va fi fost vre o răotate mare 
ca aceia, să fie lucrul în cumpănă de morte 
pentru că -de va fi fost într'aut chip lucru
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de nemica , atunci cum se va. certa sluga 

ce aii ucis, aşa se va certa şi cela ce lau 

trimis, deci de va fi făcut răotatea stăpânu- 
lui, şi va fi lucrul puţin, şi de va fi şi omul 
de jos şi micşor, atuncl iaste semn cum Y-aiă 
fost gândul stăpânului să'l ucigă cănd șaii 
trimis sluga, drept aceia întrun chip ce va 
certa sluga ce aă ucis, ca şi stăpânul ce lati 
times, iară de va fi făcut acea răotate slugi), 
atunci arată semnele cum stăpânul când aii 
trimis pre slugă, mai avut gând că! va ucide, 
ci stai gândit că numat -cel va sudui, sai "1 
va face altă nevoe înpotrivă ce le va fi făcut 
şi acela, drept aceia nu se va certa stăpânul 
cu morte ca sluga carea va fi făcut uciderea : 

„ci se va certa după voia judecătoriulul.: 
(Zac. 9]. Stăpînul carele va da putăre slugiY'şi 

să ucigă pre cineva şi nu'l va auzi. nimenile 
cându'l va învăţa. pentru că”! va şopti laur€- 
che, şi el se va duce şi va ucide pe vrăjma- 
şul stăpânu-săă, aicea trebuie să cercet6ze 
acela judecătorii, ntâiit cănd "1 aii dat acea 
putere să mergă să ucigă n'a auzit nimeni: 
le? a doa cel ucis de va fi fost stăpânu-săii 

-cu vrăjmăşie de morte. a treia de va fi grăbit 
sluga şi va fi ucis omul într'acea dată numa! 
cum M-a zis stăpânu-săi, pentru căci că a- 

„tunci va râde judecătoriu' cum stăpânul âti 
dat. putere” slugi'şi să'l ucigă, şi atunci va 
certa pre stăpânul slugii ca şi pre un ucigă- 
toriă, iară da va lipsi vre una de acâstea ce 
zicem ma! sus: atuncă crede judecătoriul 
cum să nu' fie dat stăpânul pulâre într'acesta 
chip ca să'l ucigă, drept aceea nu'l va certa 

„ca pe un ucigătoriă, ci numai după cum va 
fi voia judecătoriului, şi acesta se.va face 
când va da stăpânul putâre slugiY'şi pre as- 
cuns, ce se zice "1 va şoplila ureche, iară del 
va fi dat acâstă putere unul ispravnic:al lui, 
pentru să îmble. să pârască la judecătoriu 
pre acel vrăjmaş al lui, şi să nevoiască săl 
omsră, atunci să socotește lucrul că "1 aii dat 
putâre să îmble să" facă răscumpărare, pen- 
tru răotate ce'l va fi făcut, după cum va a- 
lege judecătoriul, iară de se va grăbi, şi'şI va 
răscumpăra el singur fără de judecătoriii, ce 
se zice va ucide singur cu mâna lul: se va 
certa ca și un ucigătoriă. 

iZae. 10]. Cela ce va zice slugil sale, iaţi 
un toiag şi să nu mal vi! la acâstă casă, până 
numi vel face izbândă pentru ruşine ce "ni 
aă ficut cutarele, sai şi. cu alte cuviute de” 

„va grăi să'l pâtă îndernna spre r&scumpărare, 
şi încă mal vîrtos cându” va zice de multe 
ori, să'şI ia toiagul, atunci sluga de va mâr- 
ge, şi va ucide pre acela, stăpânul slugil ca- 
rele Vaii trimis nu se va certa -ca un ucigă- 
toriă : ci numal după voia judecătoriului. de |: 
vreme cel va fi zis numai să'șI ia toiagul, 
că aicea arală semnul, cum să”! fie zis săl 
bată iară să nul ucigă. !. 
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(Zac, 11.] Feciorul sai sluga, sati ruda, sai 

priatenul, de va ucide pre cel ce va fi făcut vre 

orăotate tatălui, sau stăpânului, sati rudei, sa 

priatenului, acela nu se va chemasă fie fă- 

cut acea ucidere cu putârea tatălul, saă a. stă- 

pânului saă a rudei, saii apriatenului: drept a- 

ceia tatăl, stăpânul, ruda, priatenul, lor s'aiă 

făcut răotatea şi sudalina. pentr'aceia nu se vor 

certa ca nişte ucigători, şi acesta va fi când fe- 

ciorul, sluga, ruda, priatenul vorfi Smeni buni, . 

şi vor avea. vâste de 6men! buni, şi încă când 

vor fi făcut răscumpărarea atunce'și curând, - 

după ce le vor fi făcut acea vătămare ce cum 
va fi, neavând vrâme să se sfătuiască cu cei 

scăndăliți şi vătămaţi, ce se zice cu cel su- 

duiţi, iară de vor fi Omen! răi, feciorul, sluga, 

stăpânul, ruda, priatenul, şi vor avea veste 

de răi, şi de vor fi făcut uciderea târzii pre- 

ste câte-va zile după sfadă, atunci iaste semn 

cum cel suduițt ai ştiut de toemela uciderii 

și n'aă nevoit să nu se facă, drept aceia se 

va certa tatăl, stăpânul, ruda, priatenul, carii 

sai suduit ca,şi feciorul şi sluga şi ruda şi 

priatenul, car! ati făcut uciderea, şi actsta va. 

fi adecă să nu se certe ucigătorii cel suduiţi,: 

cum sar zice tatăl, când '| vor fi suduit cer- 
tânda:se de în cuvinte: adins ei'și, iară nu: 

pentru vre un lucru ce aă avut să ia sai să 

dea unul altuia, pentru că de vasudui neştine 

pre tatăl ul-va pentru niscare lucruri, iară. 

feciorul se va scula de va ucide pre cela ce- ; 

aă suduit pre tată-săii, ca să dobândescă a- 
cele lucruri tată-săă,..şi uciderea s'au făcut 

pentru folosul tătâne-săii : atunci iaste semn . 
cum să fie şiut şi tată-săii, drept aceia. şi tatăl 

şi feciorul ca nişte ucigători se vor certa, act- + 

stea tâte aşa se socotesc și pentru slugă spre 

stăpâri, şi pentru rudă spre rudă, şi pentru, 

priaten spre priaten, încă de se va alla că fe- 
ciorul la uciderea celuia ce ai suduit pre ta-, 
tă-său de va fi făcut cheltuială; atunci. iaste 
semn cum şi tatăl şi alţii aă ştiut de acea u- 
cidere, şi drept aceia ca niște ucigători se vor . 
certa. Incă se va certa (atăl ca un ucigătorii, . 
când va fi început el a sudui întâi pre cela ce . 
Tati suduit, sati Pai într'alt chip vătămat, iară 
feciorul lui Pai ucis de aă murit pre sudui- 
torii. lară de nu va [i tatăl început, sfada, ci 
sîngur suduitoriul : atunci se va certa numai 
feciorul; aşijderea vor i. şi ceia-lalți când va 
ucide feciorul pre cela ce va. îi suduit pre ta- 
tă-săii, şi de va părea răi tătâne-săă, atunci 
iaste cum n'aă fost cu voia lui uciderea, iară 
de se va bucura tatăl pentru căci ati ucis fe- 
ciorul lut pre cela ceai suduit : atuncl iaste 
semn cun să fi fost cu ştirea lui, drept aceia 
ca nişte ucigători amândoi se vor certa. ! 

]Zuc. 12]. Când va „fi lucrul împărechiăt, 

ore șliulaii şi fostaii cu voia lui ai maii fost, 
“ce se: zice,. lalăl, stăpânul, ruda. priatenul, 
cum va să ucigă pre suduitoriii, feciorul, sluga,
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ruda, priatenul : atunci judecătoriul de va a- 
vea nişte s&mne Gre carele cum să fie ştiut, 
iară semnele vor fi mici: atunci să'! muncâscă 
să spue cu dreptul iară de nu vor fi semne bici 
cum : atunci ajunge săi puie numai să jure. 

[ Zac; 13]. Datoriă iaste tatăl, stăpânul; ruda, 
priatenul, să nevoiască în tot chipul să smin- 
tescă să nu se pâtă face ucidere de la fecior, 
de la slugă, de la rudă şi de la priaten, iară, 
de nu vor putea face nici întrun chip să smin- 

-tâscă să nu se facă ucidere : atunci de se va 
face, nu se vor certa ca ucigătorii, ci după 
cum va (i voia judecătoriului. 

(Zac. 14]. Sluga judecătoriului de va bate 
pre cela ce va zice că legea carea legiuiaște 
acest judecători nu'm! place, dept aceia voii 
să merg la alt judecătorii, aceia iaste semn 
cum să'l fie bătut cu voia jutiecătoriului, 

[Zac. 15). Cela ce va trimite pre altul să 
facă vr'o greşală, și acela va merge şi va 
ace : atunci aceia atmândol se vor certa după 

„cerlarea acei greşale. 
[ Zac. 16]. Aceia carii vor trimite să facă 

vre o greşală la vre un loc, şi de vor fi într'a- 
cel loc GmenI mulţi, și acer trimiși iarăși vor 
fi mulţi : atunci de va fi greşala mare, atunci 
fără nici de un felii de șovăiale, toți câţi vor 
[i se vor certa de la judecătorii, după curs va 
fi și greșala, pentru greşală de câle mari cu 
morte, iară de nu va face greşală de câle 
mari, atunci va cerceta judecătoriul carele 
dintraceia va fi .mat cap, şi carele va fi în- 
ceput întâl greșala, şi cela ce va fi trimis în- 
tâl să se facă greșala : şi atunci pre aceia 
va certa cu mârte,.iară pre ceia-lalți vor 
certa după voia judecătoriului, 

[ Zac. 17]. Cela, ce va, zice acolo unde vor 
fi strânşi nişte Gmenr mulţi, de ași putea găsi 
pre cine-va să'mi ucigă pre cutarele, sati să 
facă cutare greșală, da'-aşi atâțea bani, iar 
ore carele dintr'aceia Giment ar merge şi ar 
face acea greșală : atunci amândor se vor 
certa după cum va fi greşala, de vreme ce-se 
chiamă că Pati trămis, - 

[ Zac. 18). Cela ce va trimite pre alt om să 
facă vre o greşală, acela nu se va certa i. al 
mult de cât Vaă învăţat să facă ori ce felii de 
greşală când Paii trimis, iară acel trimis de 
va face mal mult de cumil-ati fost învăţătura : 
atunci acela singur se va cerla pentru cel 
mal mult ce aiă fiicut, - 

[ Zac. 18]. Cela ce va trimite pre neștine 
să facă cuiva răotate, iară după aceia iarăşi 
să facă împreună chip să zică să nu facă, iară 
acela tot să'și:facă pre cuvântul de întât : a- 
tunci se va certa cl singur, iară nu cela ce 
Pau trimis. - 

[ Zac, 19]. Celuia cer vor da învăţătură să 
facă vre o :greșală, şi el va priimi să facă, 
iară după aceia să zică celuia ce la trimis, 

„nu voii face acea -greşală ce m'al învăţat 
, 

  

să fac, iară după aceia iarăşi să mârgă să o 
facă : atunci acela 'singur se va certa dupe 
cum va fi munca acel greșale, iară, cela ce 
Vaă trimis nici cum nu se va certa, 

[Zac 20). Cela ce va trimite cum s'ar zice, 
pre loan să ucigă pre Petru, iar Petru va u- 
cide pre Ioan, atunci cela ce Pai trimis nu 
se va certa ca un ucigătoriă, ci numa! după 
voia judecătoriului. ” a 

| Zac. 21]. Cela ce va trimite pre Costea să 
ucigă pre loan, iară el nu va ucide pre loan 
ci va ucide pre Pavel: atunci cela ce Tai 
trimis nu se va certa. 

(Zac. 22). Cel trimis când va face arătare 
cum nu ce vinovat la greşala ce Vaă părât, și 
de va [i acea mărturie să arate nuinal singur 
pre dânsul : atunci acela ce Vaii trimis să facă . 
greşala. nu va fi- slobod de acea greșală ce 
Vaii pârât cu mărturiile ce arată celuia-lalt, 
iară de va da răspuns cel pârât pentru amâu- 
do! : atunci vor îi amândoi slobozi. 

[Zac. 23). De va slobozi: judecătoriul pre 
cel vinovat carele ati făcut greșala, atunci nu 
se va chema pentru aceia slobod,şi cela ceai 
trimis să facă greșala, aşijderea de sa slo- - 
bozi şi pre cela ce Paă trimis, atunci iară nu se 
va chema slobod și cela ce ati făcut grezala. 

| Zac. 24). Carele va putea face vre o greșală 
de carele iartă şi slobozese pravilile, cum star 
zice să'şi ucigă fata când va face preacurvie, 
iară el să trimâță pre altul striin să o ucigă : 
alunci nică unul nici altul nu sc. vor cerla * 
“pentru uciderea ce! ai făcut. 

Zac. 25]. Cela ce va trimite pre altul să 
facă preacurvie, acela nu se va ceria ca un - 
preacurvariă : ci aşa mai pre.uşoră cortare i 
se va da. a . 

[Zac. 26]. Ori care cocon ce va [i încă nu 
de vârstă, carele se va găsi tot supt: asculta-” 
rea părinţilor, de va trimite vre unul să fie 
mărturie mincinâsă atunci pentru. căci iaste 
încă nu de vârstă tânăr, nu se va putea, certa 
certare deplin; cum se cade la mărturia. min- 
cin6să : ci numai şi de acesta cum va. vrea 
judecătoriul, de vrâme ce nu iaste putinţă cel 
trimis să ja ma! multă certare decât cela ce 
va Îi trimis, . 

„licea seriem pentru ce certave se vu da celora - 
ce mulțimese rinoratului, după ce fuce gre- 
șala. ! | 

Glava 342, (Zac. 2! Cela'ce va mulţemi 
cul-va după ce va face vre o greşală, acela 
alâta iaste vinovat ca şi cela ce va trimite de 
va face greşala: drept aceia ca şi cel vino- 
vat se va certa, măcar că n'ar avea acela ce 
mulţimâşte nici un folos, nicl o dobândă de 
Ia acea greşală ce saă făcut. ÎN 

[Zac. 2]. Mulţemire se chiamă decă face 
&reșala cel vinovat, când M-ar dărui neştine 
vre un dat ceva bani, sai alt lucru, saă cu
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- şine şi ocară bărbatului muerii : atunci şi 

„când Tar fi trimis el să facă preacurvie : drept 

ucide de tot, şi când cel trimis va bate şi va 

x 

cuvinte de mulțemire să1 mulţimâscă sai 

să'1 făgăduiască ceva sai să se cucerescă lui 

sati del ar părea bine de acea greșală. - 

“ (Zac. 3]. Cela ce va priimi saă va ascunde 

pre cela ce face greşala, acela iaste semn cu- 

mu! mulţimește pentru căci ai făcut acea 

răotate, şi așa iaste ca şi când Yar fi trimis să 

o fac : drept aceia se va certa ca şi vinovatul. 

(Zac. 4]. Cela ce va tăcea şi nu va zice n6- 

mica celuia ce. va spune cum ai făcut cu- 

tare răotate, atuncl iaste semn cumul mulţi- 

mâşte : drept aceia 'se va certa ca un vinovat. 

(Zac. 5). Cela ce va da învățătură cui-va să 

facă vre o greşală, iară după aceia iarăşi va 

zice să nu facă, iară acela - va face greşala şi 

dâcă o va face, atunci cela ce Vai fost ânvă- 

ţat "i va mulţemi, atunci se chiamă "cum . lar 

trimite : drept aceia se-va certa tocma ca şi 

cel vinovat. : , 

[Zac. 6]. Cela ce se va prinde chezaş dina- 

intea judecătoriului pentru cel vinovat : a- 

cela nu se chiamă.cumu'” mulţimeşte. 
[ Zac.7]. Cela, ce va zice de vitme ce mar fi 

făcut cufarele cutare greșală, eii aş fi făcut'o, 

că aşa mi-aă fost gândul, arela se chiamă că” 
mulţimeşte. e 

[Zac.8]. Cola ce se va bucura de preacurvia 

ce va face altul : acela, nu se va certa caun 

preacurvariii, însă de va fi făcut preacurvia 

pentru sburdăciunea. şi pofta lui, iară de se 
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va fi îndemnat de pizmă, pentru să facă ru- 

cela ce se va bucura face semn cum mulţi: 

mâşte preacurvariului, şi atâta iaste ca şi 

aceia ca şi preacurvariul. se va certa. . 

[Zac. 9]. Judecătoriul de nu va putea cunâ- 

şte cu s&âmne în ce chip ai făcut neştine pre- 

curvie; de sburdăciune,. ai numal pentru să 

facă ruşine bărbatului acel mueri : atunci 

crâde judecătoriul cai făcut de sburdăciune. 

(Zac. 10). Cela ce ya. trimite să bată pre al- 

tul, acela se va certa ca un vinovat, fără nu- 

mal del vă bate în beserică sai în mijlocul 

târgului, pentru că atunci se va certa. numai 

el singur. i ÎN pu 

(Zac. 11]. Cela ce va trimite să bată pre 

gine-va, iară acela nu'l va numa! bate cil va 

ucide de tot, şi va fi de faţă şi cela ce Pai 

trimis : atunci se vor certa amândoi ca nişie 

ucigători. lară de nu va fi de faţă cândul va 

ucide cel trimis, atunci numat ucigătoriul se 

va certa ca un ucigătoriii, iară cela ce Pau tri- 

mis se va: certa după voia judecătoriulul. 

[Zac. 12). Cela ce va. trimite pre cine-va să 

ucigă pre altul;iară el numa! ce'l va bate sati 

"| va răni : atunci amândoi se vor certa după 

certarea bătăi! sai a rănitului, iară nu mal 

mult. - 
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facă o greşală, iară mar apol se vor împăca, 

sa "ŞI va [i vre o rudă cu vrăjmaşul : atunci 

cel trimis de va face greşala, se va certa el 

singur, pentru că cela ce Vaă trimis, se chia- 

mă-că şaă luat învăţătura înapol pentru ru- 

denia. co'și vor fi cu vrăjmaşul săi. - 

[Zac. 14]. Cela ce va zice pasă de ucide.pre 

Ioan. iară peste un câscuţ să zică - pasă de 

hate pre Ioan :' atunci de va ucide pre loan, 

amândol ca nişte ucigători se vor certa” 

[Zac. 15). Cela ce dă învățătură cul-va să 

facă vre o greşală, 'şi va. trâce vreme multă, 

iară după aceia o va face, atunci amândol 

se vor certa îatr'un chip ca nişte acigători, 

măcar câtă vreme ar fi trecut. 

(Zac. 16]. Depururea se va. certa cela ce în- 

aţă pre altul să facă vre o greşală, măcar - 

de ar şi zice după aceia, să nu o facă. ară 

de vrâme ce'l va fi zis să nu facă cutare gre- 

șală și el de o va face, atunci acela, ce Vaii 

irimis se va certa mal puţin după voia jude- 

cătoriului, iară de nu'! va fi zis să nu O facă: 

atunci se vor certa amândol după certarea a- 

cei greşâle ori ce greşală va fi. . 

fură și tâlhari. 

Glava 313. [Afarele Vasilie). Furul de se 

va ișpovedui de voe, î an să nu să priceştu- 

să, plătâscă ce aii furat, iară de'l vor vădi a- 

tanci săt fie canonul lul ani dol, 

canonâscă. - - a 

: /Postnicul) Furul' carele se ya pocăi de 

voe, zile 40 să nu se cuminece, iară de se va 

vădi, atunci 6 luni să mânânce sec după 9 câs 

şi metanil în tote zilele câte 100. Iară tâlha- 

riul se canonâşte ca şi ucigașul. 

Pentru săpătoriul de morminturi şi furul 

: „de sfinte, A - 

“Glava 344, [3arele Vasilie]. Carele sapă 

mormânturile şi fură de acolo ceva, acela 

ani 10 să nu se cuminece. 

lară Dumnezeescul Postnic poruncește ani 

1, însă de va mânca see și după al 9 câs şi 

să facă în zi metanil 250. e 

[Grigorie Nischii). lar furul de sfinte, adecă 

carele fură ceva de în bisârică acela anl 15 

să nu se cuminece. - | 

Iară Dumnezeescul Patriarh Postnicul zice, 

să so facă tocmire şi canon de acâsta,şi preste 

Pracile împărăteşti pentru furtișaguri. 
[Vina întâi). | 

Glata 345. [Zae, 1]. Vom să facem vorbă 

pentru rândul furtișagului, deci se cade întăi 

să spunem nişte lucruri Ore carele, pentru   [Zac, 13). Cola ce va învăţa pre neştine să ca- să putem înţelege mal lesne, pedepsele şi 

18 

Pentru furi şi pentru ceia ce priimesc pre -; 

iască, şi de va putea, adecă de va fi puternic: 

lară. priimitorul de furi, ca şi furul să se + 

, 

trei ant să se curinece Dumnezeeştilor taine. A
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certările 'a tot omul, 'carile se dai pentru fie 
ce fel de furtişaguri. -: 
(Zac. 2]. Trebue de acum să șiim cum că, 

“şi Dumnezeu singur uraşte lucrul furtişagu- 
lui, de vreme ce şi la învăţăturile lu Dum- 
nezeii la vedâre de faţă. tuturor zice de gră- 
"iaşte, nu fura, și tote felurile de limbi şi de 
Seminţii, aii uh lucru grozav, și urgisit, ace- 
sta furtişagul. Drept aceea se: cade judecăţi- 

„lor săT pedepsescă forte cu 1nari şi groznice 
„certăni pre furi. « . . 
 [Zae. 3). Furtişagurile sînt de multe feliuri. 
Un feliă iaste de vatămă numai o parte, ce 

"se zice numai pre un Om, iară alt.feliă de 
"furtişag iaste de vatămă pre mulţi împreună, 

[Zac. 4]. Alt furtişag iaste mare, altul -mic, 
"deci furlişag mare se chiamă când iaste lu- 

crul furlişagulul de mare preț, sati când iaste 
omul învăţat într'acest meşteşug al furtişa- 
gului, sati când va fura de la vre un Boiaren 

-saii alt om mare de cinste; sai când va fi 
:furat niscare prăvălii cu negoţ, sau când va 
fi făcut scări să-se sue la vre o curte  Dom- 
„nescă sau Boerâscă, sai când va sâpa casă 
sai va sparge zid, sai când va fi sfăramat 
lacăte : şi alte multe ca acestea. Sai-când 
fură şi pate nevoe tot satul, măcar de ar fi 
furlişagul cât “de micşor. Furtişag mic se: 
"chiamă iarăși când nu va fi făcut nici unele 
de acâstea ce am scris mal sus. 
"(Zac 5]. Cade-se să ştim 'cum doă certări 

se dai furului, deci 'o certare iaste în buca- 
tele lui, ce se zice să întârcă înapol tot ce va 
fi furat, altă certare. iaste asupra trupului 
șăi, pentru greşala şi răotatea ce va fi 
făcut. ie 

(Zac. 6]. Omul cela cei vor fura bucatele 
şi avuţia, acela pâte să cerce pre în tote ca- 

„sele, pre unde'și va prepuns, sai va cunsşte 

y 

niscare semne de furtişag să fie lucrul la ară- 
tare, saii şi cându'1 va, părea adevărat că'şi 
va găsi furtişagul de faţă : însă nu cu pui6- 
rea luk. ci să ia voe şi pulâre de la judecă- 
toriă, iară nu aşa fiete cum. 
[Zac 7]. Mai apoi de va cunâşte judecă- 

toriul, cum acel păgubas, cârele va să cârce 
casa cuiva iaste vrăjmaş, acelui om cu casa, 
întru carca va să caute, aicea se cade jude- 
cătoriului să nu' dea voe să cârce. Incă se 

"cade judecătoriului să socotescă să nu dea 
voe nimănui să cârce casa 'celul ce iaste 
om de cinste şi vestit de om bun, carele 
“mal de "nainte nu va fi avut nici odată-cu- 
vinte de om răă “sai de fustișag. 

Pentru furii carii țin drumurile Jără arme. 
(Vina 73), 

Glava 346. [Zac. 2]. Carele va ţinea dru- 
murile şi căile Omenilor de va fura, şi însă 
arme nu ya purta cu sine, pre acela să] 

„coță şi să'l gonescă dintracel loc, iară de 
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va fi purtând arme, şi va fi furat multe lu- 
cruri : pre acela să'l arunce în ocnă acolo, 
să se pedepsescă, după cum va fi voia jude- 
cătoritlui. Și de în. cât va avea de. va fi: 
vre un fecior de boiariă,  'a..treia parte de 
în bucatele lu să se dea la vistieria Dom- 
nului, iară de va - fi într'alt chip: atunci 
să'l spânzure în furci. , 
_[Zac. 2]. Or] carele se va face a vâna pe 

lângă drum, şi de va” găsi ceva îndemână 
să fure sai să jehuiască -pre cineva, acela 

de vor.cunâște cai făcut numa! odată, a- 
tunci să'] cârte cu ocna, iară de 'va fi făcut 
și altă dată, atunci să-i se facă morte, 

(Zac. 3]. Câna va fura neştine de sparge 
vre un zid, sa ușă, sati tron,:saă alt ase- 
mere acestora, de; va fi făcut acâsta 7ioa, și 
de va fi om de rudă bună, atunci Să'l scoță 
de în locul lur, o sâmă: de vrâme, acesta 
se .socoteşte de va. fi om de ocină zice săl 
scoţă din ocinile lui câtă-va vreme cât va 
fi voia judecătoriului, iară de va fi om mal 
de jos, atunci să'l bată ca ps un fur, şi săl 
trimiţă la ocnă câtă-va vreme „ iară de va 
fi făcut acâsta nâptea, şi de va fi cum am 
zis om dea firea,-atunci să fie scos şi gonit 
de în locul lui, până la sfârşitul vieţii lul. 
lară de va fi om de jos, atunci întâi să] 
bată, deacia să!l trimiță la “ocnă să se pt- 
depsescă deapururea acolo. - - - 

[Zac. 4]. Cela ce va vrea să fure, şi de 
se va. ascunde unde-va. la vre un;'loc. până 
va înopta, atunci dâca'l vor găsi, sai să 
bată forte, sati să'l trimiță la ocnă câtă-va 
vreme, sai: să'l gonâscă din locul: lui până 
când va fi voia judecătoriului. sa 

(Zac, 5]. Carele va fura haine de la bae, a- 
şijderea să se cârte, ca și acela ce mal sus 
scrie. - ae . 

[Zac. 6]. Cela ce va fura lucru puţin de la 
vre un om mișel, acela când va. fura întâi, a: 
tunci să'] bată, iară de va fura. şi-a doa 6ră, a- 
tunci să'l semnâze la nas deoparte, iară de va 
fura şi a treia Gră, atunci să m6ră în furci. 

[Zac. 7]. Cela ce va fura de în casa stăpă- 
nu-său lucru măcar cât de Puțin, şi dei ar 
fi atunci întâl a fura, acela se va certa mâl 
cumplit, întâi să'] semn&ze la. nas deoparte : 
iară de va fura şi a doa Sră, atunci să'l spân- 
zure, iară de va fura măcar -şi de întâi din 
casa stăpânu-său vre un lucru mare, şi atuncl 
să spânzure, să nu caute că e întâr. 

1Zuc. 8]; Carele va fura de în Bescrică vre 
un lucru ce va fi sfinţit, măcar de va fi furat 
atunci întâi, pre acela tot să” spânzure, iară 
de nu va fi stinţit lucrul acela ce ati furat, 
de l-ar fi atunci întâi, tot să ŞII tae nasul. 
cum scrie mal sus, iară de va face şi: de al 
doilea rând, atunci să” spânzure.  * »   [Zac. 9]. Cela ce va fura găini, gâişte și



at
a 

CS
R 

7 
PP

E 
AT
 

Da
t 
O
R
I
 a 

i 
a 

ca
ca
: 

  

“Aare ce va lua asupra 
-ciorul saă robul altuia. atunci i se cade încă 

să dea și preţul ce aă luat îndoit „părinţilor 
7 

- PRAVILA NATEIU BASARAB. . 

:alte pasări dumbstece, acela de va fura oda- 

“ță de doă ori. a traia 6ră săl spânzure: 

[Zac. 10]. Cela ce va fura furtişag mare, 

pre acela de întâiaşi dată să'l spânzure. 

[Zue. 11|. Cela ce va timpina pre neştine 

în deum noptea şi'l va desbrăca, acela de va 

face şi al doilea rând. atunci săl spânzure, 

[Zac. 12]. Carele va face trei furtişaguri, ce 

se zice. del vor fi prins în trel rânduri cu 

furtigag, pre acela săl spânzure, însă întăle- 

gând că acele trei fustişaguri le ati făcut tot 

întrun loc, supt oblastia unul. Dorin și jude- 

„cătoriă, măcar şi aiurea întralt loc, sati fos- 

Vaă certat pertru acâlea, aă dOră nau fost 

certat, numa! să fie mărturisit adevărat şi de. 

față cum le-au făcut. 
[Zue 13]. Cela ce va fi tălharii „de drum, 

şi de se va fi inărturisit el singur, saii de vor 

îi mărturisit niscare Gmeni buni credincioși, 

saă del vor fi piins tălhărind de faţă : pre 

acela săl spânzure într'acel loc unde va fi 

tâlhărit. 
(Zac. 14). Când vot fi nişte soţii multe de 

„vor ţinea drumul de vor tâlhări saii vor. fura, 

„atunci pre aceia pre toți săi spânzure. se nu 

pstă plăti cu mortea unuia pre ceia-laţi- pre 

toţi. : 
(Zac. 13), Cela ce va vinde feciorul altuia, 

sati robul altuia. saă fie pre ce om, acela de 

va li boiaren să'! bage în ocnă, inră de va fi 

slugă, ce se zice om mal de jos, atunci din- 

târ să'] porte de codele cailor, deacia. săl 

spânzure; iară de va fi om dea firea : atunci 

să'i taie capul E : 

|Zuc. 16]. Dinafară de acestă cumplită cer- 

uit cela ce va vinde fe- 

saă stăpânului acelul rob vândut 

[ Zac. 17]. Cela ce va fura. 6ie, sait boi, sai 

'cal, saă alt dobitoc de în pădure, sai de în 

câmp, sai de în turmă, sati de în casă : acela, 

ză se cârte cu ocna, până la o semă de vreme 

„după “cum demult va fi: fost furtişagul, și 

după cum va fi voia judecătoriulul, iară de 

"se va afla cum acel om iaste învăţat a fura 

depururea. şi va fi făcut și de altă dată acest 

lucru : atunci așa într'acel loc ce ai furat do- 

bitocul acolea să'l spânzure în furci. 

[Zac. 18!. Carele va [ura dobitoc ce va fi 

slobozit pe drum. acela să nu se certe cu 

-ocna : ci mal puţin, după cum va fi voia ju- 
decătoriului, , a 

[ Zac. 19). Cela ce trage apa şi 

“în imatcă, de o duce ta grădină sai la pome- 

tul lui, fără de ştirea judecătoriulul : acela 

să so certe ca un fur. 
(Zac. 20]. Cela ce va lua de pe lângă drum | acela de nu va spune 

adăpătorile carele s'ai făcut să se adăpe că- 

acela să se certe ătorii, saii de le va strica, 
<a un fur. pc , : 
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(Zac. 21. De va fura neştine vre un lucru 

ceva, şi de va. grăi să] întârcă al cul ai fost 

până nu Paii întrebat : acela să fie ertat de 

greșală, de ar fi cât lucru mare, iară dacă 

vor trece o zi doă și'l va da atunci înapol, Şi 

mal vârtos când va fi îmblat de va fi cercat. 

și va fi întrebat cela cu paguba: aturici de ar 

şi întorce. tot se va certa ca un fur, după 

prețul acelui lucru, -veri va fi mare veni mic, 

ver mult veri puțin. = , 

(Zac. 221, Tiganul, sai ţiganga lut, sati co- 

pilul, de va fura odată, sai de doă ori, saii 

și de trei ori. găină, gâiscă, sal alt lucru mic-. 

şor, atunci să se iarte, rară de va fi alt lu- 

ru mal mare furat, atunci să să se certe ca 

și fie ce fur. _ -, - 

[Zac 23. De va câre neştine ceva vre un 

lucuu la altul şi el nu'i va da, iară el se va 

mânia şi i se va lăuda că! vă face ceva vre 

o răotate + pre' acela să'l pedepsescă ca pe 

un fur. i i NE 

[Zuc. 24]. Când va trimite neştine pre al- 

va fura pre cuvântul aceluia. aceştia atnân- 

doi. ca nişte furi se vor judeca si se vor 

certa. ” .   

| spune, 

(Zac. 25). Cela ce va. sfătui pe neştine să 

fure, pre carele nesfătuit de nimenilea depu- 

rurea, fura, atunci acela ce Vaii sfătuit să nu 

tul să fure vre un lucru și el' va_mârge de - 

+ 

aibă nici o certare, fără numai când va fi 

sfătuit pre neștine să fie fur, carele, mal di 

mult niaă fost fur: atunci acela să fie de 

certare. . 

[Zac. 
ce feliii, şi mainte de ce 

26]. Cela ce va ajuta furului ori în 
va fura, de'i va da 

piscare lucruri carele sânt de. lreba lui, .. 

cumi'i sfredel, sai topor, sati funii, saă al- 

tele multe as&mene acestora, saii deca va 

fura să! rădice furtişagul, saii săl porte să'l 

ascunză, sati măcar singur și pre fur : pre a- 

cela ca pe un fur să! certe, fără numar de 

va putea arăta. cu o credință ca aceia cum 

n'aii ştiut nemica că iaste lucru de furat şi 

cum aste om bun. | 

[Zac. 27i..Un tată, saă feciori lu, un frate, 

saă muiarea, sait alte chipuri as&menea a- : 

cestora, de vor avea de întru dânşii vre u- 

! nul să fie fur, şi de'! vor acoperi şi. nul vor 

cil vor ascunde, şi pre dânsul şi fur- 

i tişagul'lul : aceia nu se vor certa în loc de . 

! furi. Dar când nu se vor certa? atunci când 

!nu'l vor fi ajutat nici la un furtișag, nici *| 

| vor fi sfătuit nic odată să fure, iară de se 

o scâte del vor ala cati făcut vre una de acestea : a- 

tunci să se cârte toți într'un chip. , 

(Zac. 28). Cela ce va găsi ceva mergând 

pre un druin fie ce va fi, veri mult veri puțin, 

și să strige să mărtu- 

risâscă, cum iaste la dânsul” acel lucru, şil 

ţine să'l dea al cul va fi: acela ca un fur 

se va certa - 

  

+ .
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" (Zac. 29]. Carele va găsi pre marginea unil 
ape mari, lic-ce lucru, veri mic, veri mare, 
carele'l va fi aruncat apa ca-o plovie : atunci 
acela de nu'i va mărturisi, nu va avea nick 
0 certare. i . 

[ Zac. 30), Iară numai când seva fi restur- 
nat vre un car, şi vor fi și Omenil de faţă îm- 
blând după alte nevoi. . | 

(Zar. 317. Cela ce va lua vre un lucru ceva 
dela casa ce arde, sa când se va răsipi de 
va cădea înlr'acea zi ce va fi ars, sati se va 
fi răsipit : acela să se cârte ca un fur, după 
cum va fi preţul acelui lucru ce ati apucat, 
iară de va trâce o zi doă, şi va sta în vre un 
loc nebăgat în sâmă, ca cum ar fi: lepădat, 
și del va lua cine-va de față: atunci să 
n'aibă nici o certare. Ă 

(Zac. 32]. Cela ce va lua vra un lucru de 
la casa ce arde, care lucru de n'ar fi luat ar 
fi ars acolea, acela să n'aibă nici o certare. 

(Zac. 33]. Carele va muta hotarul cu put&- 
rea lu stând cu arme să facă răzhoiă, ace- 
luia săi dea certare pe trup după cum va 
fi voia judecătoriului, iară de va fi mutat fu- 
ri$ Singur : aceluia să. fie certarea cu bani, 
ce se zice să plătâscă pradă. : 

| Zac, 31]. Cine va lua piatra hotarului, 'sată 
măcar lenin ce va fi semnat hotarul], acela de 
va fi știind că iaste semn de hotar, atunci se 
va certa ca un fur, iară de se va afla că n'aă 
ştiut, atunci numa! să'l bată. ÎN : 

[Zae. 35). Cela ce va îndemna pre altul, 
saă va trimite de va muta hotarul : acela. 
să se cârte împreună cu cel ce Tati trimis tot 
-un felii de certare. o | 

[Zac. 36]. Cine va lua, niscare bani de va 
da altuia împrumut, și de nui va da acela. 
ce l-ai luat: acela ca un fur să se pedep- 
sâscă. Ă 

(Zac. 37]. De va veni neştine la un pria- 
ten să poftescă un cal saă un boi, să mârgă 
până la cutare loc, şi el nu'i va opri cil va 
da, iară el nu va miârge unde ai grăit, ci va 

- merge într'alt loc mal departe : acela să se. 
cârte ca un fur, cum sar zice, un om s'a   rugat să'1 dai un cal să mârgă călare zece 
mile de loc, ei i'l-am dat, el mai mers că- 
lare ci Vai înhămat de ai mers 20 de mile, 
atunci acela să se cârte ca și cum ar fi 
furat, iară pentru ce au mers mai departe, 
deosebi să aibă certare de aceea. 

(Zac. 35]. Cine va crede pre neștine de 
vre un lucru ca. acela, şi il va da să il. ţie 

” şi săil păzescă, iară el se va, sluji cu dân- 
sul, şi 'e1 va trebui tâte ir&hele ca şi cum 
ar fi al lu: atunci acela să se.cârle ca un 
fur. - " ” : | 

[Zae. 39]. Cela ce va lua bani de la cineva 
ca să'l ție şi 'I va cheltui pe trâbele lui, deci 
de'i va fi numărat cându'l va fi dat, atunci 
să m'aibă certare, iară del va fi pecetluit în 

N 

Saii de în slujbă când vor veni el 
aceluia să i se taie capul, şi să i sc ia tot ce: 
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pungă și cl va fi-stricat pecetea : atunaă să 
se certe ca un fur. | 

(Zac. 40) De vor da cui-va nişte avuţie să 
o ție şi-să o păzescă, şi de o va.îi furat cina- 
va de la dânsul, niscare 6meni de carii n'a 
vrut a avea nădejde, ai vor fi spart ușa ati 
răcliţa, aă lacătul ce vor fi fost, sau altele 
ca acâstea : atunci unul ca acela să n'aibă 
certare, nici iaste datorii să dea nemica, iară 
de vor lipsi acestea toemâle, atunci să se. 
certe. Ă . 

(Zac 41). Cela ce va câre de Ia un om un 
lucru să il ţie, iară cela cu lucrul se va fi 
rugat mal de demult să i'l ţie: acela dei se: 
va prileji să îl fure, atunci iaste datoriă să 
1 plătâscă, . 

[Zac. 42). Cela ce va zice că "1 ati furat a- 
vuţia ce ai fost el păzind, sati banit ce ai. 
fost luat în datorie, acela iaste datorii să a- 
răte de faţă lucrul, iară de nu numai să o. 
dea înapol a cul ai fost; că de ar şi jura 
nimenilea nu'] va crede, fără numai de ar 
avea împreună cu jurământul şi niscare măr- 
turii saă niscare semne ca actlea să pstă. 
arăta adevărat acel furtişag, să pâlă cunb- 
şte fie cine. : . 

(Zac. 43). Ori cărui neguţător vor da niște: 
ban! să'I ție, şi! vor număra înaintea lui, iară 
decolea îi vor fura, şi'I vor fi spart ușa şi se- 
criul, şi lacătele, și alte ca acestea, atună 
de se va afla când "I aii dat că "1 aă zis săi 
începă să'1 cheltuiască, şi li! +a da mat apoi 
cându' vor trebui : atunci neguţâtorul iaste. 
datorii să le gea bani! de la sine, iară de nu 
"I vor fi zis așa, atunci nu e Qator cu nimica. 
» [Zae. 44]. Cine se va face ispravnic vre u-. 
nul om, şi va lua ban! dela niscare dator- 
nic) al aceluia, iară el nu va fi ispravnic să 
se arate cu “scrisâre : acela să se cârte ca un 
fur, ce se zice de vrâme ce acel bani va fi 
cheltuit pe trebele luy. - i 

” (Zac. 45), Cela ce se va lega de vre un om. 
zicând că” iaste dator cu atâţea bant şi nu? 
va Îi cu nemica, iară el cu înşelăciune şi 
fără de voia lul va lua acea datorie minci-: 
nosă : pre acela ca pe un fur să'l pedep- 
sescă. . , 

Zac. 46). Când vor avea nişte soții bant 
împreună, şi! vor da la un loc să îi ţie, 
iară el va cheltur acel bani pe lrâbele lut: 
pre acela să'l gonâscă de în locul lu, şi să! 
ia tâte bucatele câte va avea, iară de va fi 
Om să nu ţie bani! soțiilor, ci când vor vinde, 

"va strînge, 

va avea, A | 
(Zac. 47]. Cela ce va strica niscare bant 

al besâricil, care bant vor fi lăsaţi de cine- 
va să tocmâscă bestrica, şi să dregă ce pre 
unde va fi stricat, sai va fi zis să cumpere 
niscare ocine, sait de vor fi niscare bân! caril 
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-se string de în veniturile bestricil, acela om 
-de va fi cum se zice ispravnic besâricil şi va 
ținea el banii, şi dacă”! va cheltui pe trebele 
lux : acela să n'albă altă certare, ci să fie 
gonit de în locul lul şi tâte bucatele și oci- 
mile ce va, avea, t6ie să se dea bescricii, iară 
de nu'l va fi cheltuit cela ce'l ține, ci va îi 
-chetuit cela ce! strânge, şi aduce de pre 
unde sânt veniturile și'1 Qă la vistiariul hes6- 
ricil : acela de va fi făcut una ca acâsta şi 
se va adevăra cu mărturii! Gmeni de cinste 
:şi credincioşi, atunci certarea lui să fie mor- 
tea, ce se zice să i,se taie capul şi să i seia 
tot ce va fi.având, veri mult ver puţin., | 

(Zac. 38]. Ori cine va fura lucru sfinţit, de 
în loc ca acela cinstit şi sfânt, pre acela să! 
Spânzure, sai să'l arză de vii în foc: însă 
-de acăsta după „cum va [i voia judecăto- 
riulul. 

[Zac. 49]. Cela ce va fura lucru sfințit de 
în loc nesfinţit, sai. lucru nosfinţit de în loc 
sfinţit, acela se va certa după cum va fi voia, 
judecătoriulu; iară să nu i se ia viaţa, fără 
numai de va îi făcut acel lucru de doă trer 
ori, după cum spune pravila. 

[Zac. 50]. Pre cela ce'l vor certa pentr u 
furtişag, măcar ce certare micşoră ar fi pă- 
țit, acela nu va putea să fie oprit, de se va 
-afla când au făcut furtişagul, cai fost mai 
mare de 15 ani, pentru că de ar fi mat jos 
ce se zice mal mic ar putea fi, iară de va fi 
şi preot şil vor prinde cu furtișag, atunci, 
să'l l&pede de în preoţie.. - 

1Zac. 51]: Care lucru priimeşte preotul în 
hesârică peniru ca să le citâscă vre o molitvă, 
acelea l6te se chiamă sfinţite. 

(Zac, 53]. Cela ce va fura şi va vinde nis- 
care sfinte „moşie, pre * acela săl cârie cu 
morte. - 

(Zac. 53). Cela ce va fura cruce de în be- 
serică, măcar de ar fi şi de lemn: acela 
fură lucru sfinţit și de în loc sfinţit, certavea 
lui iaste să'l-spânzure, sai săl arză în foc 
ae viă. . 

Aică scriem pentru vama cea domnescă. 
(Vina 14]. 

Clara 317, [ Zac. 1). Om cine va îmbla 
“cu înşelături şi nu va plăti vama cea dom- 
n&scă, acela iaste ca un fur, decl se cade 
să piarză tot negoţul, drept carele nu va f 
plătit vama. 

(Zac. 2]. Cela ce va zice cum n'âti știut 
“unde iaste vama, drept aceia-n'aă plătit vama 
-alunci, de va fi vama. pusă de curând şi acela 
va fi străin de departe loc: atunci să se creză 
şi să plătâscă numa! vama cea dreptă, iară 
-de va fi vama bătrână şi omul va fi de loc; 
atunci nu'l vor crede, ci'şi va piarde tot ne- 
goțul. 

(Zac. 3). Cine va ocoli locul acela unde 
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se cade să plătescă .vamă, saii va trece pre 
niscare drumuri neimblate, fără numa! de 
ar fi cu ştirea vameşilor, iară într'alt chip 
de va lăsa, drumul cel mare : atunci nego- 
țul să'și piarză. 

[Zac, 4]. Cela ce va fi luat plată ca să a- 
ducă nişte negoţ de în loc în loc, iară el va 
trece şi va, ascunde negoţul, şi nu. va plăti 
vama : acela iaste datoriii să plătescă stă- 
pânu-săii tot cât aii păgubit într'aceia. 

(Zac. 5!. Vameşul cel ce va afla un dobi- 
toc încărcat cu negoț și să fi deparie de acel 
loc de unde plătesc vama, acela nul va pu-. 
tea lua drept vamă, zicând cumul! peritoriă 
acel nemoț, căci Vati ascuns de vamă, până, 
nu va fi stăpânul de față împreună cur acel . 
dobitoc când Tai găsit. . . 

(Zac. 6]. Care vameş nu va lua negoţul cel 
perit singur de la cela cel va fi ascuns cu în- 
șelăciune de vamă, atunci de se va prileji a- 
celuia morte, nu va mal putea dâcia să câră 
de la feciorul “ul, de vrâme ce n'aă luat ne- 
mica până ai fost tată-săti viu. 

(Zac. 7]. Vameşul carele nu'și va lua vama. 
de la neguţători până în cinci ant; acela 
dâcia nu va putea lua nemica pentru că Saii 
trecut o vreme. 

[ Zac. 8]. Cela ce va sări asupra vameșilor, 
cându'l vor tîmpina cu negoţul în cale, şi nu 
va lăsa să cârce -negoţul care nu-va fi plătit 
de vamă, atunci acela de în negoț să n'aibă 
nici o pagubă căci n'aă plătit vama, iară așa 
nuwmal să se cârte pentru căci ai stătut îm- 
potriva Omenilor celor Domnești. 

| Zac. 9]. Oul care vameş va lua vamă may 
mult de cât iaste obicâiul să ia: acela să aibă 
certare cum va fi voia, judecătorului. | 

[Zac. 10]. Ori care vameş va câre vamă de 
niscare lucruri ce n'a fost obicciul să se dea 
vamă, nică iaste cu ştirea Domniel: acela 
de se va afla pentru unele ca acâlea să, fie 
luat plată ce se zice vamă, atunci săi se tae 
capui, însă mainte.să dea drept ce ai luat a- : 
cea vamă de una patru la vistierie, iară de . 

„| nu va fi luat, ci numal ce va fi cerșut, tot să 
se cârte şi atunci după cum va fi voia. jude- - 
cătoriulur. 

(Zac. 11]. Ori care vameş va face năpastă 
cuiva, şi va'lua negoţul zicând că-nu ş'aii 
plătit vama, şi el va adevăra că aă plătit : a- 
cela nu numa! negoţul va. întârce înapoi, ci 
încă şi ca un fur se va certa. 

(Zac. 12). Ori care vameş va fi vină ca să 
nu trecă neguţătorii cu negoţ pe la vre o 
scală făcându-le multă asuprâlă, şi luându-le 
mal mult de cum ai fost obicâiul :-acela iaste 
datorii t6tă asuprela. şi paguba ce vor fi pă-" 
gubit neguţătorii pentru dânsul, tot să se so- 
cotâscă şi să plătâscă la vistierie. 

[ Zac. 13). Cela ce va face vamă noă carea . 
n'aă fost, sa de va mal adaoge cea veche de



- întrtacel loc, să fie mal mare de cât dânsul, 

- vor împlea 20 de an! și el și feciorii lui, iară 

"fura: acela să se certe după voia judecăto- 

„ca să curvtscă cu. dânsa, ştiind cum mainte 

"cru la altul, și nu'l va putea scote de la dân- 

„numai atâta pre câtu va fi simbria :. acela 
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cum ai fost, atunel de va fi alt judecătorii: 

cum ar fi Domn, pre acela să "1 certe cu bani, 
ce se zice să'l ia avuţia, şi să'l gonâscă din- 
twacel loc în t6tă viaţa lui, să nu se mar afle 
pre. acelea locuri. 

[Zac. 14). Cela ce va fi Domn, şi nu va a- 
vea alt Domn mal mare asupra lui, acela 
pâte să facă vamă noă cu voia tuturor, însă 
să plătâscă şi cel de loc, ca şi cei striini, iară 
nu numai cel striini. 

(Zac. 15). Cela. ce va fi ertat, ăcela să nu 
plătescă vamă, de vreme ce "I-ai dat Dum- 
nezeă un dar ca acela, ci pote să -se bucure, 
şi să se vesl6scă cu acel bine, până când se 

nu mai mult. 

Pentru ceia ce fură în pizma cuira în loc de 
batjocură. | Vina 15]. 

Glara 348. [ Zac. 1]. Ori cine va fura ceva 
vre un lucru, nu p:ntru să păgubâscă pre 
cela ce Vaii avut, ci numai pentru să'şi riză 
şi să'şi bată joc de dânsul: acela. să se certe, 
iară nu ca un fur. 

[ Zac. 2). Cela ce va mârge să fuve ș şi nu va 

viului. 
(Zac. 3). Cea ce va apuca slujnica altuia 

ai fost-curvă : acela să se certe, iară nu ca 
un fur, ară de -va fi fost fată acea slujnică, 
atunci să să certe ca un fur. . 

(Zac. 4]. Când va avea neştine vre un lu- 

sul, şi de'1 va fura ceva, însă nu mai mult ci 
numat cât va fi preţul acelul lucru : acela să 
nu aibă nici o certare'pentru furtişăg. 

(Zac, 5). Cela ce va lua pietri de Ja via al- 
tuia, acela ca un fur să să corte: Acesta sc 
socotește aşa şi când sapă neştine piatră de 
pre hotarul altuia, aceia încă se chiamă fur- 
tişaa. 

[ Zac, 6]. Cela ce de mare sărăcie va fura 
iară nu mult, ci numal câtva mânca și cât 
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  se va îmbrăca : acela să se iarte, Iară de vor 
vrea, atunci să] și certe mal pre puţin, iară 
nu ca pe un fur, pentru că să chiamă că ai fu- 
rat de nevoe. 

( Zac.-7]. Cela. ce va fura de la ceia ce sunt 
depururea vrăjmaşi şi pizmaşi unul sat, ce 
se zice acelul loc unde Tăcuiaște, aşijdere a 
şi de la păgâni : atunci să se arte, să nu se 
cârte. 

(Zac. 8]. Năemiitul de va sluji la vre un stă- 
pân şi nu'l va plăti simbria, şi del va fura   
să nu să cârte, ci să fie ertat, | 

[ Zac. 9]. Cela ce Va fura o.hiară sălbatică, 
sau pasere până nu va fi învățată, acela să nu 
aibă nici o certare.. | 

[Zac. 10]. Celan ce va fura de la tatăl săi 
ver mult, ver puţin, acela nici o certare să. 
nu aibă. lară de se va prileji să fie vre un 
om de casa lor la mârtea lui să lase ceva 
acelul fecior: atunci ae într'acel lucru at fe- 
ciorului pote tatăl să ia să'și plătescă furti- 
șagul, 

[Zac. 11]. Sluga ce va fura în casa stăpânu- 
său, de va fura lucru- puţin, acela să nu să 
certe, iară de va fura lucru mare atunci să 
să ce6rte, iară tot mal puţin de cum ar fi furat 
altul. Ă 

- Zac. 12). Care muiare va fura pe bărbatu'st 
aecia să nu aibă certare, nici să aibă strân- 
s6re să întorcă ce aii luat, ci să-se împace cu 
bărbatulu'şi, iară de se va prileji să se des- 
parţă sai să moră muiarea : atunci bărbatul 
să'ş ia plata de în zâstrea el. Acestă pravilă 
să se socolscă şi când va fura. bărbatul pre 
muiare. 

[ Zac, 13]. Cela ce va sfătui pre muiare să 
fure de la bărbatu'şi şi să'1 dea lui, fără nu- 
mal de vor fi având împreunare rea, pre a- 
cela să”l certe ca pre un precurvariă, iară de 
nu vor fi având mestecătură într'acest chip, 
atuncă să'| certe ca pe un fur. ! 

[ Zac. 14]. Muiarea care va fura. de la cela 
ce curveşte cu dânsa, aceia să se certe ca un 
fur, aşijderea şi bărbatul de va fura de la mu- 
iarea carea curveşte cu dânsa :. acela iar ca 
un fur să se certe. | 

| Zac.15). Călugărul carele va fura pre Egu-- 
menul, acela nu va avea certare,. căci că se: 
chiamă: că e fecior, iară așa numal să aibă 
strânsore, cât să întorcă tot ce va fi luat. 

[| Zac. 16). Cela ce va vrea să dobândescă și 
să moștenescă avuţia culva! după morte, şi! 
va fura ceva încă fiind viă, acela să nu aibă 
certare, ci numai să întorcă tot ce aă furat 
şi să fie în pace. 

| Zac. 17]. Cela ce se va îndatori cu câva la 
altul, saii cându'i va da neştine ceva să ție, . 
iată el va încâpe într'alt chip după cum va fi . 
voia lui, nucum vavrea cela ce I-a dat,atunci . 

"de va vrea stăpânul să priiniescă bine va fi 
nu se va certa, fără numal când va zice așa 
avut-am nădejde că va priimi aşa, „pentru a- 
ccia am îndrăznit, atunci treliue aicea să s0- 
cotescă judecătoriul acea nădejde să vază cum 
iaste? deci de va fi cu cale. atunci să] iarte, 
iară de nu să'l certe. Cum sar zice, un oma 
luat un.cal de la o rudă a lui, sati dela vre un 
priaten bun al.lul, să îmble cu dânsul nuinal" 
trei patiu zile, iară el aii ținul calul zece zile:. 
atunci nădejdea iaste cu cale să fie, căcliaste: 
omul lui saii priatenul + “lui cela ce i Pau dat, 
jară de va lua calul să mergă la oste : atunci 
nu. este cu cale aceia vină. 

[Zac. 15]. Oul cine va zice că Pau ertat pâ-: 
„Tâșul pentru furtişag ce "I-ati făcut, măcar de- 
ar. și zice pârâșul. că” iartă, atunci. nemica. ă 
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nu foloseşte acea certăciune să nu'l cârte ca 
pe un fur, dâcă nu iaste lucrul cu cale să cu- 
n6scă judecătoriul pentru ce'l iartă şi atunci 
să crâză, că nu să iartă vinovatul de'naintea 
judecătoriulut, ci până a' duce la judecătorii. 

[Zac. 19].-0w cine va fi fără ştirea jude- 
. cătoriului numat cu voia lui, de'șr va găsi lu- 
crul în mânile altuia şi'l va lua; acela ne 
cum sănu'l dea înapo!, ci nice'și pote să'l 
nat ceae, iară de seva afla că acel lucru n'aă 
fost al lut. atunci nu numal lucrul va întârce 
înapoi, ci încă va plăti şi prețul celuia ce a 
cul ai fost lucrul. * ” a 

[Zuc. 20]. Ori care ţăran va lua cu voia lui, 
pământul să dea. la altul, sai casa'şi; sai alt 
lucru ce va fi avut, şi apol '] va găsi în mânile 
altuia, atunci de se va afla cau: fost Omen 
acolea aprâpe pre cari! putea el face să! în- 
trebe, și nu "T-aă întrebat da'l-va înapoi, a- 
tunci acel lucru şi'i perit de la dânsul, iară 

„de'1 vor zice Ginenil câ pote .să facă acest lu- 
cru sai de nu vor fi fost 6meni pentr'aceale 

" sate pre împrejur : atuncli se va lăsa săi 
ție lucrul. NR | 

[Zae. 21. De vreme ce Petru, ce se zice, 
Șaii lăsat avuţia, lui la, Pavel să „se hrăncscă 
câtă-va vreme, şi atunci după aceia să o mo- 
stentscă I6n; Ore acest I6n numai singur. cu 
voia lui şi fără voia judecătoriului-va sc6le 
afară pre Pavel de întracea avere ce i s'aă 
dat să se hrănâscă, şi să se apuce el să oţie. 
curma ar [i a lu! ? aicea pote Pavel cu voia ju- 

„decătoriului să certe pre: I6n..şi să'1 ia totă 
averea. înapol, şi încă să'l facă să mai dea pre 
atâta. Me A 

[Zae. 22]. Un om de va vrea să lase altui 
curva vre un lucru pentru să “se hrănâscă, 
iară cela ce va fi fost 'mal dinainte acel lucru 
al lui atunci nu î'l va lăsa, nici il va da să se 
hrănescă, ci fără voia judecătoriului numa! 
singur cu voia lu! îl va lua, atunci piarde-va” 
i6tă acea dobândă carea vrea să aibă de vrea 
fi luat cu judecătoriul. - . e 

[Zac. 23]. Cela ce se va apuca de vre o vie 
stuiină părăsită sau de vreo casă pustiită, 
saă de vre o ogradă, sai curătură părăsită, 
să le drâgă și să le înoiască cu voia stăpânu- 
lul ale cui vor fi fost, şi se vor tocmi pretot 
anul ca. să'l facă plată or! mult ori puţin, 
iară decă le va găta şi se va hrăni după cum 
va, fi locul, atunci nu va vrea să! plătâscă 
cum aiă grăi: atunci pâle stăpânul săl go- 
“nâscă şi să! scoță de într'acel loc şi fără voia 
judecătoriului. - . 5 

[Zac. 24]. De va muri cela ce aii lucrat şaă 
nevoit viea sai curăturile sai alt ce va fi, şi 

-de nu vor rămânea feciori, sait altă rudă pre 
urmă : atuncă pote stăpânul şi fără voia jude- 
cătoriului să'şi ia acelea tote înapoi. 

(Zac. 25). D&ca va curăţi neştine viia, sa 
curătura, saii ograda, sati va drege casa, sai 
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altele ca acestea, iară deci se va părăsi şi le 
va lăsa pustil fiind lucrul gata, și vor începe 
a se strica : atunci stăpânul locului pote săl 
gontscă, şi săl scoță de întracel loc și fără 
ştirea judecătoriului. 
-[Zae. 26]. Când vor avea doi 6ment pâră 

pentru vre o vie saij pentru vre un pământ, 
şi până.a se pârâ. unul! de întrânșşil va 
mârge de va secera pământul, saă va culege 
viia. fără de voia judecătoriului : atunci acela, 
"ȘI piarde tot venitul ce i star cădea pe drep- 
tate, şi încă să plătâscă pre cât va, fi preţul 
acel vil sai acelui pământ. . - 

[Zac. 27]. Cela ce:și va lua lucrul de la al- 
tul înapol singur cu voia lui, și decă va lua, 
de într'acel lucru: 6re ce puţin foloă, atunci i 
va da celuia lucrul iarăși înapol : acela să se 
certe şi să plătescă cât va, fi prețul şi cât va - 
face acel lucru. 

[Zac. 28). Când se vor certa doi omeni adins 
ei'şt şi va scâte de în loc unul pre altul: de: 
vor face acâsta amândol intr'o zi atunci să nu 

se cârte, iară de vor trâce câteva zile, atunci “-- 

să se 'cârte amândol, şi să plătescă cât va fi 

preţul acelui lucru. 
(Zac. 29). Cela ce se va tâme că! vor scâte 

de într'o casă, sat de într'o vie, sau şi dealta 

asmenea, acestora, atunci de'l vor scâte fără 
voia, lui, de acesta, pole să ceră voe la jude- . 

cătoriă, să! dea 6meul.cu arme să! păzâscă 
să nu'] scoţă. ; i i 

- [Zae. 30).-Când va goni neştine pre stăpân . 

de la bucatele lui şii le va lua: acela de va 
fi nebun nu va avea certare, ci numai ce va îi 

luat va da înapol. lară după aceia de se va 
prileji să se înțelepțescă, atunci tot să nu se 

certe. - , “ _? pi 

(Zac. 31]. De:se va prileji un tată cu un 
fecior să se scâță unul pre altul de în buca- 

tele lui, fără de ştirea Judecătoriului, atunci 

da ar trâce între dânșii și vreme cât-va, tot 

nu vor avea nici o certare, iară aşa numal 

ce vor întârce bucatele înapol. a 
[Zuc. 32]. Ori care .Vlădică, sai. Egumen, 

saă ispravnic, sati Călugăr singur cu voia 

lui, şi fără ştirea judecătoriului, de va lua vre 

un lucru al bes&recii de la cela ce!l va fi ţi- 
ind, de vreme ce nu va fi făcut săbor să se 

sfătuiască, acela nu se v.. certa, iară: aşa să 
dea încă pre cât aii luat. Iară de va fi făcut și; 
săbor atunci să se certe, -. Ă | 

(Zac. 33). Om care Vlădică, sai Egumen, 

saii Ispravnie, sait Călugăr, împreună cu tot 
săborul numai singur cu voia lut, de va. lua 

averea Vlădicăr ce va rămâne după morte , 

sai a egumenului. sai a ispravnicului, sa 

a călugărului, de ia cela ce le va fi țiind, 

însă de se va afla cum acel mort âii fost ţiind 

acele unelte cum să fie ale, Besârieil, atunci 

nu se va certa şi să nu dea nemica, iară de 

le va fi ţiind ca în chip de rmirenie, acela-se: - 

7
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va certa, şi să dea înapor lot ce aii luat, și să | striini și vor lua zapisul cel de dar : aceia 
plătâscă preţul cât vor.face acâle lucruri. 

"lară de nu se va cunâşte lucrul, ci va fi cam 
cu prepus, adecă, fost-aui de ale Bostricil ai 
mireneşti : atunci iarăşi nu seva certa. 

(Zac. 347. De va împrumuta neştine pre al- 
tul saă "1 va da.in chirie vre o casă, sai vre o 
prăvălie, sai alt fie ce va fi, şi după aceia 
Singur cu voia lul fără știrea judecătoriului 
va scâte'l saă de! va lua. vre un lucru ca. în 
chip de zălog, acela nu se va certa, iară de nu 
va fi singur stăpânul cela ce'i aă dat bani îm- 
prumut, sai va fi năemit acel loc, ci va fi al- 
tul striin, acela să se cârle și să dea înapol 
cât va fi plătind acel lucru. 

(Zac. 35] De va fi neştine Ispravnie vre u- 
- nul neguţătoriii vănzându'i negoţul ce'i aă 

fost trimiţind acel . negoţitoriii, deacia de se 
va prileji să nu mal trimâţă alt negoţ să 
vânză, iară el va lua de la allul de va -vinde,; 

“atunci nu este daloriii acel neguţător din- 
târ să dea sema, de se va prileji ceva pagubă 
întracel negoţ ce aii luat el singur. măcar de 
aă & fost ispravnic lui când aii “luat acel. ne- 

i 36). Când'va judeca un judecătoriă 
strâmb, sau când va da voe culva şi nu va 
fi înţeles pâra de ispravă amânduror: atunci 

„acela ce va.lua ceva vre un lucru cu voia a- 
celuia judecătoria, acela "nu va putea să şo- 
văiască să nu plătescă şi alt preț, însă de 
„cun vor preţui acel lucru. 

“[Zae, 37]. Certarea ce zicem să dea de doă 
orl prețul acelui lucru ce s'a luat fără de is- 
pravă, iaste aşa : cum s'ar zice, când nu va 
fi acel lucru de faţă, atunci să'l plătescă în- 
doit, iară de'va, fi de faţă, atunci să'l dea îna- 
poi, şi să dea şi preţul cât va plăti acel lucru. 
Acest obicei ai fost legiuit, de legiuitoril 
cel bătrân), iară în vrâmea de acum cești may 
tineri s'aă tocmit toţi î împreună, ș şi aă schim- 
hat acea tocmâlă într'acesta. chip, adecă să 
dea numa! lucrul ce ai luat, iară să certe 
judecătoriul -după cum va fi voia” lui, cum 
S'ar zice să'l globâscă, sau săl închiză în 
temniţă, saă în gros, sa într'alt chip ori cum 
va părea pe dreptate, să nu îmble fără is- 
ravă, 
(Zac. 35). Nişte omeni de vor avea la cinc- 

va un lucru şi vor ctre, iară el nu'l va da. 
aceia de se vor sfătui cu toţii şi numa! singuri 
cu voia lor fără știrea judecătoriulul de şi "ŞI 
vor lua lucrul său : aceia să n'atbă nici o cor- 

„tare nici într'un lucru. 
[Zac. 39]. Un om de hună voia lul de va 

lăsa ceva vre un lucru vre unul om sărac sai 
şi bogat de în ce se va fi îndurat pentru su- 
fletul său, și "1 va fi făcut şi zapis cu mărtu- 
ril, iară după aceia. se va. [i căit ce ai făcut, 
acela cu voia lui fără de ştirea judecătoriu- 
lut, de va trimite niște Smeni al săl, sai și 

nici o certare nu vor avea.: 
(Zac. 40]. Cela ce va avea datori!, ŞI se va 

fi tocmit cu voia lui să ia vreun lucru în 
preţ, acela iarăşi nu pâte lua fără de judecă- 
toriă numa! singur cu voia. lul, de vreme ce 
datoria nu va fi alâsă să se ştie ci vor fi având 
catastişe, şi isvâde adins ci'și, drept aceia tre- 
bue întâi să'şi ia'sema prea mărunt și atunci 
cu voia lul singur să'şI ia acel lucru ce'vor 
da, iară de va lua mal "nainte, atunci se va 
certa după cum va fi voia judecătoriulul. . 

[Zae: 41]. Cela ce va face toemslă cu altul 
până în cutare vrâme de nul va da cutare 
lucru. atunci ca să aibă'voe să ia cutare sat, 
iară de se vă prileji satul să nu fie pre 
mâna lui, ci să] ție altul : atunci nu va pu- 
tea cu voia lui să'l ia, măcar că le-ai fost 
tocmăla așa, ci aicea trebue putere. de la ju- 
decătoriă, iară de va lua el singur cu voia lul 
atunci va avea certare. 
[Zac 42). Un om de se va tocmi cu altul 

până lao zi, după aceia va socoti întralt 
chip și va da altuia numal pentru să nul 
dea “celuia ce Vaii făgăduit : acela, să aibă 
strânsâre să se  răscumpere lucrui acela de a 
cine Pai dat, şi să'l dea celuia 'ce s'aii tocmit 
întât şi să aibă și certare după cum va fi voia 
judecătoriulul, 

| Zac, 43]. Un om la mârlea lui de'şi va lăsa 
cu limbă de morte, mult puţin ce va avea ori 
cul va vrea el, acela pote singur cu voia lul,- 
fără de judecătorii. să'șI ia acea rămășită fără 
nici o smintelă, și fară nicl o certare. 

[ Zac. si Pre cela ce?! vor. lăsa să moşte- 
nâscă bucatele culva, şi să se hrănescă până 
la o s&mă de vreme, adela dacă va veni vre 
mea pâte şi singur fară judecălorii, să'şi ia 
acele bucate, după cumu's făgăduite fără nici 
o cerlare. 

[Zac. 45). Orl cine va fi ispravnie, să moşte- 
nâscă avuţia vre unul mort, acela pâte lua 
niunnal singur cu voia lui bucatele celur mort 
ori ce va.fi mult puţin de la fie cine vor fi, 
fără numal de le va fi lăsat cu zapis să le ţie, 
şi să se hrănescă până. în cutare vrâ&me, a- 
tunci caută să îngăduiască până la . acea 
vreme, 

(Zac. 36). pe va lăsa, neştine ceva vre un 
lucru să se hrănâscă cineva cu dânsul pâră 
în cutare vreme, şi va fi făcut şi zapis, cum 
de întraceia vrâme să cază pre măna celuia 
ce va-să moştenescă, cum s'ar zice un. om are 
un cocon micşor, iară la 
când că iaste micşor atunci lasă t6te bucatele 
lui pre mâna. unui om bun să le ție şi să se 
hrănâscă cu dânsele, până în cutare rârme, 
adecă până va fi coconlul de vărstă, atuncl ca 
un moşten să le ia, să lo ţie cl acela isprav-   nic cumu'şI va muri stăpânu!, atunci într” a- 

săi dea un dobitce, sai alt lucru ce vafi 

in6rtea Lui cunos-" 
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ce] câs pâte să ia acâle bucate de la moştân 

singur cu voia lu, fără nici de un judecătoriii 

ma! vârtos când va scrie zapisul ales, şi înțe- 

legând zicând fără de multe cuvinte, şi fără 

nic! o gâlcâvă, Te 

[Zac. 47]. De vor lăsa cuiva drept suflet 

- ceva, atuncl nu va putea el singur cu voia luk 

să ia, ci trebuiaşte să ia ispravă de la judecă- 

toriă, fără numa! acel lucru ce aii lăsat drept 

- suflet de va fi învăţătura. să facă Descrică , 

sai Bolniţă, sai Ospătărie, ce se zice casă 

de striin!, sati gropniță, şi alle asâmene ace- 

stora, pentru că atunci. pole să ia singur cu 

voia lui și nu'1 trebue nici un judecătoriă, şi 

ncă mai pote să ia singur, căndu'i- va alege 

stăpânul în zapis, iară de va fi întralt chip, 

şi de va lua el singur cu voia lui, atunci. pâr- 

de'şi-va tol venitul ce “vrea el să aibă drept 

sufle:ul acelui mort, i , . 

[Zac. 48]. Carele va lua cu voia lul o parte 

de întru acâle bucate ce s'aii dat drept suflet: 

acela piarde'şi-va tâtă acea parte ce a luat 

singur,numal ce-va rămânea cu cea-laltă par- 

te ce aă fost ne luată. - - e 

(Zac. 49). Cela ce va lua acel lucru ce i   “Sa dat drept suflet. şi del va lua de faţă să 

vază şi alţii, atunci nu'şi va piarde venitul, 

iară de'va lua pre furiș, atunci va piarde şi 

- nu va mat putea să câe nemica, pentru că şi 

ce ai luat va da înapoi. ' 

Acea scriem pentru sânnele furtişagului, 

| a [Pina 16). - | 

Glava 319. [Zac. 1]. Furlişasul, de vreme 

ce iaste un lucru forte nu .nevoe al arăta » 

drept aceia trehue să se arate cu nişte s&mne 

“6re carele, şi cu nişte prepusuri câteva. Sem- 

“ nul furtişagului iaste așa: când. se va fura 

cui-va ceva. atunci să strige cu glas mare, şi 

să facă pâlcâvă să se culremure tot într'acel 

ces când vor fura, şi să arate cum "I-ai spart 

cămara sai ușa, sati racla, sait lacătul, şi alte 

asemenea acestora. acolo unde vor zice cai 

fost acel lucru ce s'aii furat. *- . 

[ Zac. 27. Vestea tuturor şi fuga xobului, ce 

- se zice: a năemitului, aceia arată furtișagul 

- aşijderea când se vor găsi scări pre unde s'aii 

suit, saă alte meșteşugure, carele slujesc la 

descuiat sai să strice loc ce va fi închisore. 

[Zac. 3;. Trehue încă şi după acestea semne 

tote, să se arate cum într'acel loc unde se 

vede stricat. fost-ati acolo întăuntru acele lu- 

cruri ce zice stăpânul că i le-ati furat, şi de 

va fi om bun şi cu nume bun, atunci ajunge 

- jurământul, iară de nu, trebue altă arătare 

mai bună într'acesta chip, cum acele lucruri 

ati fost stând tot acolo până ce le-ai furat. 

"[Zac. 4). Celuia ce'i va piarde lucrul, ace- 

luia i se va da jurământ, să spue câte lucruri 

Y-aă furat, şi cât le-ai fost preţul, și încă 

câtă pagubă ati avut de întracele lucruri, -$i 

cât au cheltuit umblând colăcindu-le: 
- (Zac. 5]- Încă si celuia ce vor fi dat vreun 

lucru să păzâscă şii la furat şi aceluia 

vor da jurământ ca să arate. - 

[Zac. 6]. Încă se dă jurământ, şi celuia ce 

mută hotarul, pentru ca să arate de! va fi mu- 

tat saii de nu'l va fi mutat. “ 
[Zac. 7]. De va fi apucat neştine o scrisâre 

de în mâna vrăjmaşului săi, şi o va fi ars. sati 

o va fi spart: atunci să se dea jurământ celuia 

cu cartea, iară nu celuia ce aii spart, pentru 

ca să arate ce ati fost scris în carte., 
[ Zac. 8]. Când va avea pâră, creştinul cu 

un ovreiii, atunci nu se va da jurământ o- 

vreiulul. Jurământul carele se dă împrotiva 

furului, acela. nu se âă ca să arate el furtișa- 

gul, ci numa! dâcă va arăta furtişagul singur 
furul a de va mărturisi cine-va. atunci se dă 
jurământ celuia ce şati plerdut lucrul : ce se 
zice, păgubaşului; pentru ca să arate adevă- 

vat cât a fost, și de ce preţ aii fost, şi încă 

să'și arate cheltuiala. o 
_[Zae. 9). Prepusul furtișagului se arată pre. . 
numele omulul cel răi, ce se zice, alt omiaste 
vestit de om bun, iâr altul vestit de om răii, 
aşijderea se cunoşte omul şi pre obicâiul cum 
aii fost învățat mai de mult, iară aşa, aceste 
doă prepusuri nu ajung amândoue să facă pre 
judecător să inuncâscă pre cino-va. - 
1Zac. 10). Cine va trece pre un drum, pre 
unde nu "i-ai fost calea să trecă pre acolea, 
atunci pote. să'şi prepue pre acela pentru fur- 
tişag, cum s'ar zice, de'l va fi văzul cive-va să 
trâcă pre acolea pre la acel loc, pre unde în- 
tracea zi s'aă făcut şi furtişagul şi aceia. pre- . 
punere: atunci drept aceia poie să”! dea strân- 
sore să'şi dea sâma ce ati umblat pre acolo., 

„[ Zac. 11]. Prepusul se face încă şi când 
vor găsi pre cine-va întracel loc, unde s'aii 
făcut furtişagul, sai de va fi întralt și va fi 
eșit de întracea casă, sai de'l va fi văzut ci- 
neva. scoțind' ceva, saii țiind dedesubt subt 
haine, sai învălit cu alt lucru ceva. 
[ae 12]. Care slugă sai năemit va fugi de 

în casă într'acea zi când s'aă făcut furtişagul, 
aceia dă prepus 6re cum, cum să fie făcut el" 
acel furtişag, atunci ajunge şi pre acela săl 
muncescă, fără numat dâcă va fi fugit să fie 
ascuns să nu sc vază nicăirea, 

[Zac. 13]. De se va prileji să se afle alcul-va 

ver işlic, saă altă fie ce haină, sai cuţit, sai”. 

vre o scară de suit. saii topor, saii fie ce u- 
nâltă : acdlea tâte fac prepus, de furtişag, de 
vrâme ce s'aii: găsit întracel loc, unde s'aii 

făcut furtişagul : şi pre acela săl muncescă 

să arate de va şii.. a 
" (Zac. 11]. Un om de va fi sărac, şi va în- 
c&pe a cheltui ban! mulţi, acela face prepus 
cum să fielfurat, mat vârtos cându'și vor și   semâna cu aceia ce s'a furat într'acelea zile 

“a
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[ Zac, 13). Cela ce va'avea în casa lut me- 
șteşuguri bune ca acelea de furlişag, acela 
face prepus cum să fie el furat, 
„Zac. 16). Un om re carele ce n'ar avea 
nică O trebă la acea pagubă, nicl Par chema 
nimenile așa. fără de nici o strânsâre, şi ar 
merge de ar arăta pre cine-va către judecă- 

_toriă cum aii făcul acel furtişag, şi încă ar 

7 

îndemna să] şi muncâscă : acela face prepus 
cum să fie făcut el acel furtişag : drept aceia 
pre acela să'l muncâscă, . 
“ [Zac. 17). Cela ce ar putea face un furtişag 
ce va să se facă, şi el pote să'l smintâscă să 
mu se facă, iară el lasă de se face : acela face 
prepus cum să fiw cu ştirea. lui acel furtișăg. 

[Zae. 18]. Aceste prepusuri nu sunt nici de 
o trebă judecătoriului, mal. vârtos când vor 
îi împrotiva vre unul om bun, şi vestit de lu- 

-cvuri bune, cum s'ar zică, când va fi deosebi 
numai una de acelea, atunci nu e drept ne- 
mica, iară de vor fi împreună doă: sati trei, 
saă şi patru : atunctl vor munci. o 

(Zac. 19). Și încă face prepunere de furti- 
șag. şi acela om ce face pre altul că inste vră- 
jitoriă şi cetitoriii de stele. a 

(Zac. 20). Ori la carele vor găsi-niscare lu- 
cruri de furat, pre acela de va fi om vestit de 

—văti, atunci se cade să muncâscă, inră de va 
fi om bun, atunci să nu'l muncâscă. 

[ Zac. 21]. Fie cine va îi la cela ce vor, găsi 
„lueru de furat, şi de va, zice că nu cunoşte pre 
vânzătoriul cela ce i le-ati vândut, saă nu'şi 
pote aduce aminte, atunci de va fi om vestit 
şi ales de om bun, saii de va fi de în ceia ce 
vând lucruri ca şi acele multe ce sunt de fu-!: 
rat, atunci el să se crâză, iară de nu săl 
muncescă. . , : 

“[Zae. 22]. Cela ce vor găsi la dânsul lucru 
de furat măcar de ar fi şi om bun, iară aşa 
de va avea vre un prepus de câlea ce ar zis, 
atunci nu va putea fi întralt chip,cil vor munci. 
(Zac, 22). Pre cela cel vor munci pentru vre: 

un prepus, şi de.pu va spune nemica, acela 
altă certare să n'aibă, ci să fie slobod de tote. 

(Zac. 21]. Cela ce va cumpira lucru de fur- 
tişag. acela să aibă certare de vreme ce: se 
va afla cai știut că este de furat, | 

_ [Zac 25]. Cela ce va cumpăra un lucru prea 
eflin, acela de vrâme ce va fi lucru scump. 
atunci face prepus cum să fie de furat, drept. 
aceia să aibă cerlare. . | 

[ac. 26]. Celuia ce'i vor dărui lucru de fu- 
ral: acela să se certe după voia judecătoriulul. 

[Zac. 21). Cela ce va cumpăra un lucru ca- 
rele nu iaste de ineşteşugul ur, acela face 
prepus cum să fie de furat. _ 

(Zac. 28). Cela ce va cumpăra lucru de fu- 
rat, iară dacă va prinde de veste atunci '] va 
întâree înapoi, şi nic banil nu va lua, acela 
nu va avea certare, . 

z 
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„. [Zae, 29). Cela ce va cumpăra lucru -de fu: 
rat, şi acel lucru va fi de bes&rică, măcar de 
n'ar fi-nici ştiut, acela tot să se dea la bes6- 

|rică, şi să nu'şi ia banii ce ai dat. 

șiI va pune zălog lucru de furat : acela să dea 

ia nici un ban, şi mat vârtos când va aduce 
acel lucru om sărac, saă rob, şi lucrul va fi 
de om bogat şi de.mult preţ. atunci atâta a- 
junge cu cât nu iaste acela om de credință. 

ce pune zălog. a . E 
|Zae. 31]. Cela ce va cunipăra lucru de fu- 

rat: ştiind că acel om iaste răă tâlhariă şi 
| prădătoriii, atunci acela nu iaste datorii să 
dea acel lucru stăpână-săii, până nu'l va da 
banii ce a dat. ; 

- [Ze 32]. Cela ce va cumpăra un lucru de 
furat, şi va spune tuturor, ca să înțelgă cum 
cumpără să'l dea slăpână-săti al cul aă fost: 
acela nu va da lucrul până nu'l vor da bani. 

[Zae: 33]. Ori care stăpân ce i se:va fi furat 
un lucru, şil va fi cumpărat cineva, şi el 
degrabă îl va fi dat. bani şi'şi va fi luat lu- 
crul, acela nu nai pote să câră banil de la 
cela ce "1-a dat de ai răscumpărat. 

: [Zae. 34]. Oul cine va cumpăra lucru d: fu- 
rat'și'l va da stăpânului at cul ati fost, acela 
nu pâle să'şI mai câră banii de la-dânsul. - 

„dicea seriem de cina de întâi pentru care se 

terea și pedepsa. 

nem vinile pentru carele se înââmnă judecă: 
toriul de mal. micşorăză certarea şi pedepsa 
celui vinovat. și întâia vină : iaste înșelăciu- 
nea, şi vicleşuaul, pentru căci că graşala ce 

greşală, drept aceia numai ce se certă aşa pu- 
țin lucru. numat drept, legea. A 

(Zac. 2) După chipurile celor ce vor greşi 

cătoriul şi va crâde de va i, greșit, cu înşelă- 
ciune sai de nu “va fi, pentru că cela ce a 
greşit, de va îi vre un țăran gros şi prost, 
sai vre un cocon mic. de vârstă, saii vre 'o 
muiare : atunci nu se va chema să fie gresit 
cu înşelăciune sai cu vreun hicleşug. 

„licea scriem care yreşale se chiamă fără 
înșelăciune. . - 

Glava 251, [Zac.:7|. Când face neştine v o greșală, şi pentru acea greşală nu dop 
deşie nicl o cinste, sai când 
o frică, saă de vre o zburdăciune ; 

re   atunci vom de cat masii fină înca : i crede c'ati greşit fără înşelăciune, şi mal vâr- 

[ Zac. '30). Cela ce va da bani împrumut, 

acel lucru stăpână-săii al cul va fi,. şi să nu 

cu atâta se cundşte că nu'Tal lu! acel lucru 

îndemnă judecătoriul de mei mieșoriză cer 

: RI . N 
Glava 330. [Zec. 7i. Acum voim să spu- 

se [ace cu înșelăciune şi cu vicleşug, aceia. 
"este forle imare,. iară greşala ce se face fără- 
de înşelăciune, aceia nu se chiamă nici cum. 

ce felii vor fi, depre acelea va cundşte jude- 

ân- 
va face de vre: 

a
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tos când va păgubi sai va, păţi altă nevoe 

pentru acea greşală. a ! 

| Zac. 2]. Cine va face vre un lucru de față 
de vor vedea toţi, care lucru nu va da pravila 

să se facă, cil va sminti : acela nu se chiamă 

„să fie făcut greșală cu înşelăciune: 
[Zae. 3). Cela ec va face greșală cu învă- 

țătura mat marelui săi, aceia nu se chiamă 
- să fie făcut greşală cu înșelăciune. , 

[Zac. 4). Cela ce va greşi priatenulul săi cel 

un, aceia nu se chiamă să fie făcut greşală 

- cu înşelăciune, 
[ Zac. 5]. Cela ce va face greşală de nevoe 

îndeinnândul mesererea carea are pre mâna 

lu : aceia nu se chiamă cau greşit cu înşelă- 

ciune. - . . 

: Cage yreşulă se chiamă cu înșelăciune. 

“Glava 232, [Zac. 17. Cela ce e învăţat a 
face răotăţi. acela tâte greșalele ce face, act- 
Jea sînt cu înşelăciune. - a 
„Zac. 2]. Cela ce face lucrurl pe spre fire 

- si din afară de obictele creştineşii : acela 

„_că face greșală cu înşelăciune. 

se chiamă că face greşale cu înşelăciune. 

(Zac. 3). Cela ce va fi ispravnic vre unul 

cocon micşor, de! -va ţinea bucatele pre ur- 

ma şi după mârtea părinţilor, și de va lă- 

comi să ia ceva.de într'acâlea bucate fără de 

- blagoslov: nie şi fără de ce se vor: da la: vre 

“o trebă pentru nevoile acelui cocon : aceia 

se chiamă că face greşală-cu înşelăciune. 

1Zac. 4]. Cela ce nu face la boeria lul după 

tocmâlele şi năravurile ce aă fost mai de de 

mult a acei boeril, ci face alte obice după 

voia lul : acela se chiamă că greşaşte cu în- 

selăciune. Di - : i | 

(Zac 5]. Cela ce face silă cuiva să facă 
vre un lucru fără voia luy : acela se chiamă 

(Zac. 6]. Cela ce ar pulea face vre 0 gre- 

şală de faţă şi la veatre, iară el face acea 

greşală pre ascuns 'să nul vază nimenilea : : 

acela face. greşală cu înşelăciune, fără nu- 

mal de va avea cuvânt a grăi, să zică caii 

„făcut pentru cutare lucru. 
| Zac. 7] Pre ascuns se chiamă şi se face 

vre un lucru, care lucru nu'l spun celuia ce 

i s'ar cădea să'l ştie. 
[ Zac. 8]. Cela ce va vătăma forte răi pre 

cine-va, sai de va face altă nevoe mare, a- 

tunci se chiamă să fie făcut acel lucru cu 

înşelăciune, şi nu va putea să şovăiască să 

Zzică cum nu Pati vătămat cu înşelăciune. - 

[Zae. 91. Cela ce va asculta şi va face vre 

o greşală pre cuvântul altuia : acela nu se 

chiamă că greşaşte cu înşelăciune, fără nuinal 

de va fi fostacela ce "1 ai zis vreo muiare. 

„Aicea scriem pentru a doa cină carea micșo- 

râză judecătoriul certarea şi pedepsa celui 

rinorat. , 

Glava 353. [Zae, 1]. Doă vint carea în- 
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d&mnă pre judecătoriiă să mal micșoreze cer- 

tarea, „celui vinovat iaste : Mănia şi sfada, de, 

vrâme ce şi Pravila dă învăţătură, cum gre- 

şala ce să face cu mânie ::aceia să se certe 

mal ușor, Ea . - 
„ (zac. 2]. Dreptatea şi jalba vinovatului, a- 

ceia pâte“să!l sprijinescă la nevoia lul când 

va greşi cum s'ar zice, tatăl cându'şi va găsi. 

fata curvind, saă bărbatul, cându'şI va găsi 

muiarea făcând precurvie cu altul : atunci 

pentru dreptă jale şi de la inimă durere, de 

va'omori pre curvariă şi pre curvă întracel 

câs, atuncea, putea-vor şovăi să se cerle mal. . 

puţin. . 2 Pa 
(rac. 2), Cela ce se va mânia fiind îndeim- 

nat de cuvintele altuia saă “de lucrul lui, şi. 

acela întracea mânie de!l va vălăma întru 
ceva, atunci mar puţin se va certa, ori cu ce 

vătămare de, Par vătăma. cum lar vătăma 

când nu Par fi întăritat cu mânie asupra lul.. 

- [Zac. 3]. Cela ce va strica pacea carea ai 

fost făcut cu vrăjmaşul săi pentru mânia şi: 

scârba ce s'aii scârhit. pre dânsul, atunci de. 

se va alla că stati mâniat și s'a scârbit pe 

dreptate parte, se va certa mai puţin, iară de 

se va afla'că stai scârhit pentru un lucru pu- 
ţin, atunci se va certa deplin. 

[Zae, 4) Ori că lucru ce se va face cu: mâ- 
|nie, şi.cu scârbă, acela nu e bun: de nemica, 

că atâta, iaste cum nu ar îi fost, fără nu- 

mal când se va face milostenie, că miloste- . 
nia rămâne în veci neclătită, măcar de sar 

face şi cu:scârbă. ură de va fi fost mânia 

aşa de maro cât să scoță pre om şi de în 

minte : atu :că nici milostenia nu îaste drept 

nemica, ca şi cum must sar fi făcut. 

[Zac. 5]. De ar făgădui neştine ori ce fă- 
gădluință să facă, ce se zice să nu se însore,. 

sat să dăruiască cul-va vre un lucru, saă să 

! se postâscă, saii şi altă fie ce făgăduinţă de 

! ar face, de vrâme ce făgăduinţa va fi fost cu 

i mănie, atuncă nu iaste datori cela ce ai fă- 

păduit să ferâscă acest lucru măcar de ar fi 
făgăduit. și cu jurământ. 

( Zac. 6). De s'ar despărţi neşline de femeia” 
lui într'o'mânie şi într'o scârbă, sa de se va 

lepăda de feciotu'și. şi] va scote de în tâte 

ocinele lui, săti de s'ar face călugăr, sati de 

Şar vinde casa, saă via, sai satul, și mai 

pre scurt de-ar face ce va face în mânie, a- 
tunce acgia nice cum să nu se prinză în 

semă, ca şi cum nu Şar fi fost nermica. - 

[Zac. 7]. Alorisania carea 'se va face cu 

mânie, numa! aceia se prinde în sâină, şi 

iaste forte rea şi cumplită : aşijderea și de 

alte or! fie ce blestem.. e 

_ [Zae. 8]. Care judecător. de va fi mânios şi 

va judeca pre cineva, şi det va isprăvi în 

re un chip, actia judecată nu se cade să fie 

desăvirșit, până nu vor irâce trel-zeci de 
zile. . 
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[Zac. 9]. Cela ce va fi biruit de mânie, și 
de va face o greşală întracea mânie, iară 
după ce se va desmânia va zice'că ce am 
făcut de am şi greșit bine am făcut, saă şi 
alt cuvânt asâmene acestuia, nepărându'! nici 
un răă căci ai greșit: atunci acela se va certa 
pentru acea greșală, și nu va putea şovăi să 
zică c'aă fost mânios. , , 

“ [Zac]. Cela ce va zice că de mânie ati făcut 
vre 0 greșală, pre acela nu'l va crâde jude- 
cătorul : ce trebue să arate acest lucru cu 
mărturie Gmeni de credinţă. 

" Aicea scriem . pentru a treia vină, de carea 
șordiaște cel rinorat să se certe mai puțin 
de cum i se cade, după. greșula ce ra fi 
făcut. 

"Glava 354, [Zac. 1]. A treia vină carea 
îndâmnă pre judecător să . ma! micşoreze 
certarea celui vinovat, iaste nevârsta, pen- 
tru căci că pre bătrâni şi pre coconil cel ce 
nu's de vârstă, pre aceia mal puţin "1 cârtă 
Pravila, iară pentru să se înțelâgă bine firea 

“şi tocmâla Pravilei, trebue să spunem bine 
pre amăruntul înălţimea și pogorirea vârstey 
omeneşti cum se cade, pentru să înţelegem 

- Şi Pravila mal bine, ce se zice care vârsiă 
se chiamă cocon; și care tânăr în “măsură 
de vârstă, și carele iaste mic și carele hă- 
trăn. . i. | 

(Zac. 2]. Cocon se chiamă până la al șap- 
” telea an de vârstă. Tânăr în inăsură de vâr- 

stă. se chiamă parte bărbătescă, de la zâce 
ani și jumătate până la Lt anl, iară parte 
fămeiască de. la 9 ant și jumătate până la 
12 ani. | . . Ă 

[Zac. 3]. Acesta se socotește când răotatea 
tinerilor nu va trece pre vârsta lor, pentru că 
de vor fi tinerii forte răl, până mainte de 
10 anl și jumătate, atunce se vor socoti mal 
sus de 29 ani. Cum aii fost Gre când un co- 
con, cum scrie Sfetir Grigorie dvoe slov: 
cum pentru dâse și multe şi înfricoşate blăs- 
teme şi hule ce făcea când era numal de 
5 ant, atunce apucară diavoli! de în mânile 
părinților lul şi periră cu dânsul, sai ca și 
alt cocon ce era de 5 ani şi jumătate, deci 
pentru blăstemele şi ocările ce făcea, părinţi- 
lor, se supărase tuturor cetăţenilor Rimuluay 
și sa sculat cu toții de Pai ucis. 

Zac. 4]. Mic se chiamă până în 25 de ani, 
. iară dâcolea înainte se chiamă mare, să potă 
face tot lucrul. . , 

[Zac 5). Bătrân se chiarnă de la 50 de ani 
până la 80 de ani, i 
" (Zac. 6]. Bătrâni! când fac vre.o pieșală, 
pentru careu învață Pravila să se câr'e tru- 
pește, acela se cârlă mat puţin de cât cel tâ- 
năr, aşijderea şi la tâte greşalele se cârtă 
mat puţin, fără numai de va fi greşala ce va 
face bătrănul de în graşalele ce se cârtă cu 
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mârte : 'ce se zice cum e uciderea, pentru 
căci că atunci veri bătrân veri tânăr, tot i 
se va tăia, capul fără nici o socotință, or cu- 
mu'i va fi vârsta. , 

[ Zac. 7). Mat puţin se vor certa cel bătrâni 
nu pentru alt, ci pentru căce li se impuţinăză 
sângele şi puterea simţirilor, şi li se împuţi- 
nEză şi. mintea; iară de vrâme ce va fi elcu 
t6te bătrânețe și cu barbă albă şi de va fi 
bărbat, şi bun şi întreg la simţiri şi la minte 
atunce -de va: greşi se va certa, ca, şi un 
tânăr, o Ă “ 

bani, atunce se cârtă toema şi cel bătrân ca 
și cel tânăr. | 

[Zac. 9]. Măcar că cel bătrânt la o semă 
de greşale se cârtă mal puţin, iară - drept a- 

putin. 

Aicea scriem pentru certarea celor tineri. 
— Glara 855, [Zac. 1]. Ceia ce sînt mal mic!   de 25 de anl. aceia mal puţin se vor certa, la 
tote greşelele. - | 

[Zue. 2). Coconil de tot şi cu totul se iartă, 
Orl ce greșale ar greşi. - 

Aicea scriem pentru certarea coconilor. 
?„Glava 355. (Zac. 77. Caril nu vor fi de 

mal puţin se vor certa, măcar că sînt er des- 
toinici să înşale pre toţi cu lucrurile lor. 

țin se vor certa la tâte păcatele câle trupeşti; 
şi acesta să socotâşte când le lipseşte puţină 

să le vie mintea în cap, că de le va lipsi vrâ- 
me multă până a veni la măsura, vârstel, a- 
tunce nu se ror certa nici cum. Aă fost 6re- 

împlea 9 ani. el îngrecă pre doica carea'l 
apleca, şi de acâsta nu iaste a se mira, că 
mulți cocon! saii aflat de micşori atâta de 
tari la fire, cât aă putut lucra ca şi cel mari 
bărbaţi, cum mărturiseşte de acest lucru și 
sfântul Ieronim, scriind la o istorie, cătră un 
preot de Pai chemat Vitalie: cum aă fost   Solomon de unsprezâce ant, când aă născut   zice : cum şi acela de 12 ani ai fost:când a 
născut pre fiiu-săui Ezechia ; iară drept aceia 
acâstă Pravilă iaste deplină şi adevărată, 

mal puţin la t6te păcatele şi greșalele tru- 
peşti, și de se vor împreuna cu 0 ovreică, 
saii cu alt copil parte bărbătâscă, saă cu vre 
o rudă carea se chiamă mestecare de sânge. 

[Zac. 3). Încă şi la greşalele cele mari, ce 
se zice la ucidere mat puţin se cârtă ceia ce 
nu Sînt âncă de măsura vârstel.:   

[Zac. 8]. La greșalele carele ce cârtă cu 

ceia tot nu pâte fi să nu se cârte ori cât de! 

măsura, vârstei, aceia de vor şi greși, atunce: 

"[Zac. 2]. Cei fără de vârstă, aceia mar pu- 

vreme să vie la 'măsura vârstei : ce se zice, . 

unde un cocon, carele mainte până a se! 

pre fiiu-săă pre Rovoam; şi pentru Ahav: 

cum cel mal mici şi făra de vârstă se cârtă 

[Zac. 1]. Cel fără de vârstă de vor face | 
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bani ră! calpuzani, aceia nu se vor certa. cu 
tote certările după cum învâţă Pravila : ci 
numal după voia judecătorului, însă nu 'cu 
morte, 

- (Zac. 5]. La uciderea carea fac coconil 
adinseiși jucând, atunce iau o certare forte 
micşoră, cum a fost acel dol coconi, carii 
jucându-se cu jucăreile lor, s'a mâniat unul 
pre aliul, şi Vaii lovit cu cuţilaşul cel de con- 
dee şi Pa junghiat de Pai omorit, şi pentru 
certarea, Pai issonit de îutwacel sat de unde 
ati fost făcut mârte, cu învațitură ca actia 
să nu se mai întârcă la acel loc, până nu va 
face pace cu părinţii coconulul celui ucis. 

[Zac. 6]. Cel nu de vârstă, şi la furtișag, 
aceia ina! puţin se vor certa, de ar fura şi 
de înlăuntru de în besârică. . 

(Zac. 7]. De va fi neştine nu de.vârstă, şi 
de va face vre-o greşală, şi pentru căci va fi 
mic de vârstă se va certa puţiuel, iară cl de 
vreme ce nu va fi de vârstă, va face iarăși 
aceea greşală : atunci se va certa mal mut 
de cât cea de întâi, iară tot nu cu "morte, 
măcar dear şi certa Pravila, pentru + aceea 
greşală cu mârle. i 

[Zac. 8]. Or care fără de vârstă va face 
vre-o greşală și de nu'l vor piri la judecător 
până se va face mal.mare : atunce judecă- 
torul nu'l va certa după vârsta ce va fi având 
atunce, ci după vârsta ce va fi avut atunce 
când au făcut greşala. - . 

(Zac. 8]. De ar vrea de war vrea, judecă- 
torul tot iaste dator să micşorâze. certarea 
celui mic, când va greşi, să o micşoreze 
după voia lui, pentru căci că tote judecăţile 
ferese acest lucru, ce se zice micsorarea 
certăril.. 

Aicea scriem să ştiţi cum se micşoriză certa- 
„rea celuia ce nwi de vârstă. 

Glava 357. (Zac. 1). De vreme ce cel fără 
de vârstă carele face greşală, de va îi de 
opt-spre-zece anl mergând, alunce săl bage 
în fiară şi în temniţă, până în câtă-va semă 
de vreme, iară de va fi de itani, atunce 
pentru greşala ce va face se cârtă ca și hbăr- 
baţii cel mari. ce se zice cu morte, cum e 
întâ! furtișagul, sait sodomia, atunce'l va 
bate pre în tot târgul, ȘI va închide în tem- 
niță cu obâdc în piciore ; iar de va fi mai sus 
de 14 an), şi nu va ajunge până la 25. şi 
greşala ce va face iaste de cap: atunci ia- 
răși se va bate pre în târg şi!l vor trimite la, 
ocnă. 
Zac. 2). Cel ce nu e-de virstă, de se va 

găsi că iaste eretic, sai de se-ar prileji să'şI 
ucigă pre tată-săiă, sati pre mumă-sa': atunce 
nu va putea scăpa cu vârsta, ci se va certa 
că şi un mare, cum a fost tînărul cela ce o- 
trăvi pre tată-său de vreme ce nu era încă 
nice de 18 ani, și! tăiară capul, în cetatea   

Rimului ; ca şi în vremea lui Matheiii Voevo- 
dul ţării Muntenești, când taiase capul tătâ- 
ne-săi un copil în cetatea Bucureştilor. - 

Aicea scriem pentru a patra vină, pentru 
carea micșoreză judecătorul certaria celui 
rinorat. , 

Glava 358, /Zac. 1]. A patra vină carea 
îndemnă pre judecător să micşoreze certarea 
celui vinovat de cum i se cade iaste.: beţia, 
de vreme ce dă învățătură Pravila de zice, 
cum tOtă greşala, de ar fi cum ar fi-de mare, 
şi de se va face la vr&mea de beţie, acela nu 
se va certa deplin după cum spune Pravila,. 
iară aşa numal după voia judecătârului, 

(Zac. 2). Omul beat. de ar greşi tocma şi 
spre chipul Domnului ţării : iară aşa tot se 
va. certa mai puţin. 

[Zuc. 3). Omul cel beat, de ar Înjura, de 
ar huli, de ar face şi jurămâînt miucinos, şi : 
de ar strica şi pacea ce va fi făcut cu vrăj- 
maşul luI, "acela de pururea -şovăiaște şi 
scapă şi se “cârtă, tot ma! puţin după voia 
judecătorului . şi mal vârtos vinul ce va fi 
băut văzindu'l limpede şi frumos la faţă, 
şi mâle și dulce la gustare, de ar fi şi în- 
țelept neștine tot să înşală că” pare: că nu 
se va îmbăta, 

-[Zac. 4]. Câna se va îmbăta: neştine cu 
înşelăciune, mal vârtos când va, meşteşu- 
gui cine-va "să" îmbâte : atunci orl ce va 
greşi nu numa! va şovăi pentru să scape, ci: 
încă nu se va certa nici cât de puţin. - - 

(Zac. 5]. Mal puţin se va certa omul cel 
beat când va fi prea. omorit dă beţie, decât 
când ar fi numal în vreme, că atunci se 
chiamă că nu ştie nemica ce face, iară când 
se va cunoşte că nu-e prea beat. şi de va 
greşi: atunce se va certa mal mult, iară 
tot nu cum ar fi trez. 

- (Zac, 6].. Bâtul carele va face vre-o gre- 
şală şi'ŞI va cunâşte lucrul că de t6te ovile - 
când să îmbată iaste rău la beţie, și să câr- 
tă şi se sfădâște cu toţi, acela să se cârte 
deplin ca şi cum ar fi greșit în trezvie, şi 
după cum spune Pravilele şi după greşală 
ce va face, pentru că se cade cine "SI cu-, 
nâşte firea că iaste zglobiv la beţie , 'acela 
sai să nu'şi bea vin nice cum, sai să bea 
puţinel să nu se îmhtte. 

[ Zac. 7]; Cela, ce se va îmbăta într'adins, 
ca să potă şovăi la greşala ce va greşi, ca 
pentru să se certe mal puţin: acela nice 
odată nu va scăpa, ci se va certa deplin. 

[Zac 8). Celuia ce'i părea bine după beţie, 
căci au făcut vre-o greşală, îmbătându-se - 
iarăşi şi lăudându-se zicând : bine arm făcut 
de am făcut aşa: acela nu seva cerla puţin, 
ci tocma şi deplin după cumva fi scriind Pra- 
vila. . 

(Zac. 9]. Cela ce va zice judecătorului, că
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am fost beat când am tăcut acâstă greşală, 
atunci judecătorul - nul va crede, drept a- 
ceia trebue să arate mărturii, care mărturii 
să mărturisâscă cure "l-ati văzut bâud intr- 
acea zi, și cum aă fost horînd şi ai fost 
făcând tote nebuniile beţiel, Şi. alte sâmne 
ca. de om beat. _ 

- „liceu scriem pentr ua cincea. cină, pentru 
* carea micşoriză judecător ul cer turea. 

(lava 359. [Zac 1); A cincea vină, pen- 
iru carea se îndâinnă judecătorul a mal 
micşora certarea celui vinovat. iaste acesta : 
-adecă când nu e omul cu t6lă mintea, ce 

„se zice” eşit de în fireşi nebun. de vr&me ce 
învaţă şi Pravila omul ce va fi den afară de 
minte, acela măcar ce > greşali ar face nu 
se va certa. 
.[Zac. 2]. Xehunul şi cel den afară de 
minte, acela de se va înţelepţi când-va, a- 
tuce nu se va certa pentru greșalele ce aii 
făcut la nebunia lul. 

[ Zac. 3]. Cel: ce iaste când și când nebun, 
iar. nu în tâte zilele, cun: se-ar zice, patru 
lun! este: nebun şi cinci sase luni jaste în- 

- țelept, acela felii de va face vre-o greşală 
-în vrâmea nebuniei lui. atunci nu se va 
certa, iară de va greşi la xremea carea ia- 
ste. înțelept. atunce se va: certa tocma după 
cum scrie: Pravila ca şi fic-cinc ; iară de va 

-fi lucrul împărechiat 6re nebun ai fost ati ba 
când ati făcut acea greșală : atunce stă acesta 
-lucru în mintea judecăto ruluI, să cun6scă 
despre lucrurile ce Yor, fi fost pre împreju- 
rul acei greşale. = 

(Zac 4]. Cela ce va fi cu minte, și va, face 
vre o greşală. si pentr'acdia greşală se va 
pâri la judecător. şi grăind mărturiile, iară 

-el într'acel ceas va nebuni , atunce” judecă- 
- toriul *| va certa cu bani sai cu dobitoc ; 

iară de va nebuni el decă va isprăvi ju- 
decătorul pira, şi va vrea să! dea și vre 
o cerlare pe trup : : atunce de vreme ce pre 

- nebun nul pot certa trupeşte, atunce le va. 
- schimba certarea lul pre bani, și acesta se 
va face când nu va mal fi nicio nădejde de 

"ase mal înţelepţir ca cel nchun ; iară de va 
"fi nădejde să se înțelpţescă : : atunce judecă- 
torul] va pune la pază, până se va înţelepţi 

"să'l certe. Nebunul de ar ucide şi pre tată- 
„Să, tot nu se va certa nice cum. 

_ = Aicca avătăm semnele chinul. 

Glava 360. (Zac. 7]. Cela ce se va face 
şi se va arăta cum aste nebun, pentru să 

» scape de certare, iară el nu iaste adevărat 
* nebun, acela se va certa deplin după Pravilă, 

iară pentru să'l cunscă judecătorul at dâră 
“se face. ai adevărat iaste nebun, atunce tre- 

" bue să'l întrâbe judecătorul multe întrebări 
şi în multe feluri, şi cu multe meşteşuguri, 
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şi să întrâbe şi pe vraci. caril forte lesne! 
vor cunoşt:> de va fi nebun adevărat. 

(Zac. 2]. Cela ce va sfătui pre cel nebun 
să facă vre o greşală, sati să ajute. cum 
se-ar zice să dea sabie p6lă. arătându! 
pe cine-va-să'l ucigă. nu va putea şovăi a- 
cela căce a fost cl nebun şi aă făcut greşala. 
să nu se certe după Pravilă cela ce va fi stă. 
tuit. 

[ Zac. 5]. Cel nebun inăcar că nu se va 
certa la nebunia lui de va face vre o gre- 
șală, iară aşa tot nu se cade să'l slobozescă 
de tot să îmble pe drumuri slobod : ce să 

va inţelepţi. 

„dicea scriem pentru a sasea rină pentru 
| carea micșoreză judecător ul cei 'tarea celui 
- vinorat, - 

Glava 361. [Zac 7. A şasea vină carea 
îndemnă pre judecător să mal micşoreze cer- 
tarea celul vinovat, de cum învaţă pravila : 
iaste obiceiul locului, după care obicâiii cine 
va greşi nu se va certa nice cum,cum dati în- 
văţătură toți dascali!, toemindu- -se toţi întrun 
cuvînt. 

cârte carelă ?] va face, iară acel lucru de vre- 
me ce va fi obicâiul locului să se facă: a- 
tunce acela ce îl va face nu. se_va certa 
nice cum. |. 

| Zac. 5]. Judecătorul judecă câte o dată şi 
împotriva Pravilel pentru acest obicdiii al lo- 
cului, şi de multe ori face și cum " iaste 
voia ut. ă 

[Zac. 4]. Lucrurile carele se fac după! cun 
iaste obiceiul locului. 

tot nu va certa judecătorul pre ceia ce fac 
acel ohiceii, măcar că aicea "1 cerlă Bessrica 
iară la vtoroe prişestvie, va certa Dumnezeii 

triva Dumnezeoştilor Pravile lucrurile fără 
lege. - 

4idca seriem pentru a șaptea rână, pentru 
carea micșordză judecătorul certarea. 

Glava 362, [Zae. 1]. A șaptea vină carea 
îminicşoreză certarea celui vinovat : iaste 
mulțimea de 6meni, unde se pornesc cu toții 
să facă vre o răotate, atunce judecătorul nu 
pâte să alâgă cine ati făcut răotatea, după 
actia iară nu pâte pre toți sărcerte pentru 
unul, și pentru căci că acâle soții multe, iale 

ştim cum unele orl sînt împreunaţi mulţi şi 
fac toți o greşală, şi iarăși altă dată sînt 
mulţi împreunaţi întruna și numai unul de 
întrînşii face o greşală, întwacâia nimenilea 
nici de în soțiile lui n'ati înţeles, nice T'aii vă-   

aibă pază să fie pre lângă 6n: enil lut până se . 

Zac. 5). Când va fi un lucru cu cale să se . 

măcar de ar şi fi îm-- 
potriva firci şi a pravilei, iară drept ceia - 

cu munca de vâc, pre câţi o vor face împo- 

se fac în dâo feluri, drept actia trebue să 

zut, nice judecătorul pâte să!l cunsscă, și în-
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"twacâsta faptă sînt d60 pravile : şi întiia pra- 
vilă iaste acesta : | 

[ Zac. 2). Când sînt nişte Omen! mulţi strinși 
ia un loc, şi fac tre o "'greşală. atunce drept 

“acea greşală se îndemnă judecătorul să mal 
micşoreze certarea după cum scrie Pravila, 
iară: mal vârtos” greşala ce vor fi făcut acel 
muţi se certă după Pravilă cu morte atunce, 
aşijderea se îndemnă judecătorul să-mat mie- 
şortze certarea.: pentru “să nu omoră pre; 
mulţi numai pentru o greşală. * 

(Zac, 3]. Când se va “prileji în mijlocul a 
mulţi, de vor fi uni! de într'ânşii mat capete 
cum Sar zice ispravnici, atunci la unil ca a- 
ceia nu va micşora judecătorul: certarea acei 
greşale pentru cel mulţi. 'penlru că ce că fie 
a ce greșală, ceia ce sînt capele după pravile 
“se cârlă depururea deplin. numai ce înmicşo- 
râză certarea celora ce sânt toţi într'un chip 
de vinovati; şi nice unul de într'ânşil nu iaste 
mare sai mic. 
"- (Zac, 4. Adoa pravilă zice : când se va tâm- 
pla de între nişte Gineni mulţi să greșască unul 
de întrânşii, şi atunce nice aceia nice judecă- 
torul “pote să ştie carele ni făcut greșala î 

„atunci pre toţi să1 slobozâscă de tâtă certarea 
trupescă, şi se vor certa numai cu bani. cum 
sar zice, depre o ferestră a unei case unde aii 
fost strânși nişte Omeni mulţi, de acolo sau a- 

- runcat O piatră $ Şaui ucis pre un oim ce ai fost 
trecând pre uliţă. iară aceia ce sânt. în casă 
ei nu știii cine să fie aruncat acea piatră, 
de care lucru nu pote să. fie intralt chip, 

„ci unul de într'ânșii aă aruncat piatra, şi el 
nu va spune : atunci să fie slobozi, și numa! 
cu bani să se cârte. . 

(Zac. 5). Când vor fi într'o casă nişte men! 
« mulți lăcuitori, şi se va găsi -între “dânşiy u- 
nul ucis, şi vor arăta semnele cum să!l fie 

„ucis unul de într'ânşil iară nu "mulţi, de vre- 
me ce se va afla că arc nunial 0 rană. iară 
nu mal multe. şi nu se.ştie carele de între 
dânşii să fie făcut acea ucidere: atunci vor 
fi toți slobozi de certarea uciderer. numa! ce 
se vor certa după voia judecătorului şi nu se 
va certa nici unul cu ndrte. Aşijderea iară 
de ar avea cât de multe rane “cel ucis, măcar 
„de ar fi atâta de multe, pre cât. Omeni vor fi 
într'acea casă, şi să nu ştie niminilea cine 
să. i le fi făcut acelui ucis : atunce toți vor fi 
slobozi de mârte. numai ce se vor certa după 
voia judecătorului 

[Zac. îi). Când se va prileji să aibă price ni- 
şte Gment şi vor sări toţi cu arme asu- 
pra unuia și] vor ucide cu multe ranc, iară 
să nu fie nici aicea lucru de faţă, ore cine lati 

„rănit, şi cine nu Tai lovit ?: atunce (oți se 
vor certa după voia judecătorului; iară de se! 
va cunoşte carii Vaii rănit. şi caril nu Paă 
ucis, atunci ucigători! se vor omori, iară ceia- 
Ialți ce le-ati fost ajutor, atunce se vor certa 

după voia judecătorului, iară de nu le vor fi 
ajutat, ci numa) fiind acolea de faţă vor fi sărit” 
si el cu armele : atunci aceia nu se vor certa. 

[Zac. 7]. Nişe Gmeni miuulţi de vor ucide 
pe vre unul cu rane de: morte, carele una de 
intr insele 'singură putea să] om6ră, iară la 
judecător să nu se pâtă adevăra carele Vai 
omorit : atunce pentru căcl sînt mulți, nu sc 
va omori nici unul, iară așa se vor certa după 
voia! judecătorulut. Ă 

| Zece. 8]. Când vor ucide mulţi pre unul cu 
rane nu de morte, care lucru una de întriace- 
lea nu Var fi putut omori. ci tâte împreună . 
Tau omorit, şi judecătorul nu știe carele va 
fi făcut rana cea de. mârte, numa! ce se ade-. 
vereză lucrul, cum la ucis toţi împreună, 
atunce pentr : mulţimea se va certa toţi după 
voia judecătorului. 

[ Zac. 9). Cel ucis de mulţi de va avea și 
rane multe, şi deîntwacâlea când unele sînt 
de morte. iară altele nu sînt de morte, şi să 
nu potă judecătorul să adevereze cine î-aă, 
făcut mortea, atunci pentru mulțimea, toți 
se vor ceria după voia judecătorului, iară de 
va cun6şte judecătorul pre ceia ce aă făcut 
ranele câle de mârte, atunce'l va certa ca. pe 
niște ucigători : iat ceia ce n'a făcut rane de 
morte, pre aceia 1 va cerla judecătorul după 
cum vafi voia lu. -.* 

[ Zac. 10]. Ma! marele care va. fi cap între 
multe soţii, şi de va fi făcut rană de morte 
celui ucis :.iară ceia-lalți soţii să fie vătă- 
mat cu rane nu de indrte:: atunce cel mat 
mare se va certa ca un ucigător cu morte. - 
iară ceia-lalți după voia judecătorului ş și după 
rane care le vor fi făcut fie-carele, însă şi a- 
tunce se cade forte să cerceteze judecătorul 
pre amăruntul, în ce parte de” trup a rănit 
fieş-earele de dânșii, pentru că măcar de n'ar 
fi tăcut toţi rane de morte. alegănă fără de 
cel mai mare, iară aşa. drept aceia mal mult 
se va certa cela cel va îi lovit în piept, de cât 
cela ce! va fi lovit într'un deget. şi ana! mult 
se va certa cela ce aă făcut rana de "1-a scos 
sufletul, de cât ceia-lalţi, deci or! câţi vor fi 
făcut rane de morte aceia tot! se vor, omori, 
iară ceia-lalţi să se certe după voia “judecă- 
torului. . 

(Zac, 11]. Când se va ucide neștine de mulţi . 
şi judecătorul nu va şli carele de într' acel” 
mulţi Vaii ucis : atunce toţi se vor certa cu 
bani, sait i vor scote de în moșie, sau i vor.- 
duce la ocnă. 

[Zac. 12]. Pote judecătorul să muncescă pe 
! acela sati pre aceia ce vor avea niscare semne. - 
ca acâle cum să fie ucis aceia pre cel mort, 
măcar de ar fi momit și pre alţii pre mulţi în- 
tacea, ucidere. Aşijderea de va 
ştine' vre o piatră de în vre o casă unde vor 
fi 6meni mulţi, șiva ucide pre cine-va, atunce . 
iară nu ii va munci pre toți judecătorul, nice   „arunca ne-
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va putea să”! muncâscă pentru să ştie carele 
iaste de întru toți cela ce aă aruncat piatra, 
iară de va fi carca cumva de într'aceşti mulţi 
de se vor găsi vre unil'să albă niscare semne, 

„ cum aceia să fie aruncat piatra: atunci pre a- 
cela sai pre aceia humai ce va munci jude- 
cătorul, să spue cum va fi cu dreptul. , 

Pentru a opta vină. pentru curea micșortză 
judecătorul certarea, 

Glara 363. [Zac 1]. A optă vină pentru ca- 
rea se îndâmnă judecătorul să micşorăze cer- 
tarea celui vinovat, la greşala ce ai făcut: 
iaste ascultarea carea va face neştine spre 
Domnul ţării, sau: spre stăpânul carele i va 
sluji, şi cum zice cartea cea vechea vtorii Za- 
con la 17 capete : cela ce nu se va pleca, ce se 
zice ce nu va asculta de judecătorul carele 
au ales Dnmnezei, acela cu mârle voii să 
moră. Măcar că acest cuvînt al scripturit cel 

„vechi zice aşa, iâră aşa se socotește pentru 
învățătura judecătorului celuia ce judecă pre 
lege şi pre Dumnezeeștile Pravile, şi pe Pra: 
vilele cele'ce sunt după fire, pentru că cine 
nu se va pleca supt tăriea învățăturii legii 
şi judecătorului : acela nu se va certa cu 
morte pe dreplate şi după Pravilă. 

[ Zac. 2]. Cade-se.să asculte şi să se plece 
Boiarenului şi mal marelui nărodului, însă 
când vor da învăţătură spre lucrurile carele 
vor fi mărturisite de Pravilele câle împără- 
teşti sai de obicâele locului, sai de singură 
firea omenâscă, care lucru să înțelcgă când 
va îmbla neştine pre aceia ascultare, atunce 
puţină vătămare va face spre apropele lui, 
“ară de vrâme ce cu acestă ascultare 'ce va 
face neştine spre mal marele săi, ce se zice 

spre Domnul săi, îmblând 'de tote pre voia 
lui, de va greşi şi va vătăma forte mult pe 
aprăpele fieșI- cul : atunce nu se cade ascultă- 
torul să ție acestă ascultare. 

[Zac. 8]. Cela ce va ucide pre cine-va, fiind 
- trimis de Boiarenul Săborului, ce. se zice de 

cel mai mare al glâtelor, atunce pâte şovăi 
să nu se certe după cum serie Pravila, care 
lucru să înțelege întracest chip: Cându'l va 
trimite cel mai mare, şi ?1 va îngrozi de "1 va 

zice că de nu va omori el pre acela, alunce 
judecătorul va omori pre dînsul, şi mal vâr- 
tos mal marele slotelor, de va fi 'deprins a o0- 
mori pre unil caaceia cari! nu'l vor asculta; 
iară de vreme ce nu!'l va îngrozi mai marele 
glâtelor. şi să nu'i zică aşa că de nul va 
omori atunce va muri el în locul lui, şi încă 
când nu va îi învățat a omori pre ceia ce nu'l 
ascultă : atunci cela ce va face uciderea nu 
va putea şovăi să zică că Pai mânat mal ma- 
rele lul, ci se va certa, după cum strie Pra- 
vila. 

(Zac. 4). Rugămintea Domnilor iaste ca şi 
când ar îngrozi pre neştine.   

MATEIU BASARAB 

Zac. 5..Oră care muiare de frică şi de silă. 
cel va face Domnul, de se va pleca şi va face 
pre voia lu : aceia nu se va certa nici cum. 

[Zac. 6]. Un judecător de la unt îrg, ce se 
zice un diregător, nu iaste dator să asculte pre 
Domnul ţării să muncească. saă să spânzure 
pre neștine, cunoscând el că nu e vinovat, şi 
iaste lucru cu asuprelă aceia muncă saii a- 
ceia morte, ce mal bine" iaste lul să-şi lase * 
scaunul cel de judecător ce ţine, de cât să se . 
plece învăţăturii Domnu-săi eca, cu asup'âlă; 
iară de nu se va îndura să facă părăsire scau- 
nului săă, atunce trebue să scrie să dea ştirea 
Domnu-săii de aceia tocrmnâlă ce "-ati porun- 
e't, cum iaste lucru cu năpa-te, şi să socol€- 
scă să mal cercetâze,. şi dup'acâia să aştepte 
răspuns; iară judecătoriul de. va răspunde 
şi al doilea rând, şi de .va zice de nu veri 
asculta, tu ştil, sai să faci cum îți daă în- 
vățătură şi să nu mal cerel alt lucru sai altă 
vină, sau de va zice si într'alt chip, citit'am 
scris6rea ce ne-al trimis şi am înțeles de tot, 
iară drept actia să faci cum ţi-am ' dat învă. 
ţătură, tară întralt chip să nu fie: atunce 
de va asculta de învăţătura mal marelui săă, 
va putea şovăi şi nu se va certa, după Pra- 
vile. pentru ” greșala ce va fi făcut pentru a- 
scultare.. 

[ Zac. 7]. Când va zice. judecătorul, cutare 
lucru Yam făcut, pentru că 'ml-aui dat învă: 
ţătură Domnul mieă, carele 'iaste mal mare : 
pre o ţară, atunce nul vom crâde acest cu- 
vînt, numal ce trebue să. arate acea învăţă- 
tară. a acelui Domn, aii cu mărturie aă cu 
scrisâre de mâna Domnului ţării. 

[ Zac 8]. Un judecător ce va isprăvi şi va îm- 
pl€ legea altui judecător al alţii eparchil,atuneă 
nu se va certa nice iaste dator-acela să cerce- 
tâze tocmela acâia să vază drâptă e a cu usu- 
prâlă, fără numat de se va pune împrotivă cel 
vinovat de va'zice, cum acestă l6ge nu e bună 
de nimica, de vreme ce se-aă făcut de un 
judecător .striin, şi cum -nu i'se-aă căzut 
să legiuiască el greşală ca acesta, cum se- 
ar zice judeţul Braşovului căce n'a putut 
prinde pre un vinovat la mânile lul, aă fă- 
cut lege să fie isgonit de în tâte cetăţile câte 
sînt supt ţinutul Craiului unguresc. şi așa. 
ati isprăvit cum de va încăpea în mânile vre 
unui scaun Crăesc, atunce să aibă a tăia 
capul, şi aşa aă dat ştire pre la tâte cetăţile 
ţării Ungureşti, iară vinovatul. se-au prile- 
jit de se-aă prins la mâna judeţului dela 
Sibiiă, deacia având judeţul la mâna lut is- 
prava celuta județ! de la Brasov, cum orl 
unde''l vor prinde să'i taie capul, acum 
pote într'acel! ceas fără nice de o certare ce 
pre judecata celuia să'l taie capul, iară de 
va fi judecata celuia şi strimbă, atunce a- 
cela ce“-aă tăiat capul nu se va certa nice
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„cum fără numa! când va zice vinovatul ace- 

lui judeţ de la Sibiiă, ce trebă are judeţul 

de la Braşov cu mine, saii ce puternic e el 

asupra mea să'ml taie capul? de vreme ce 

ei nu sînt ungur, ci sînt nâmţ şi omul cela 

ce lam ucis iaste de în țara Nemţască, și 

Pam ucis Ja Ispania, deci cetrebă are jude- 

țul de la Braşov cu greşalele ce se. fac în 

țara Nemţâscă? deci atunci acel judeţ "1 va 

ținea la închisore, şi va scrie la Craiul un- 

guresc ce vor putea alege pentru acest lu- 

cru, şi după cum va veni răspuns de acolo 

aşa vaisprăvi. o 
(Zae 9). Patriarhul de va scrie la vre un 

posluşnic al lui, şi de”! va zice să facă cu- 

tare lucru iară de nu vei face de grei te afo- 

risesc şi acel lucru ce'i zice se facă iaste cu 

năpaste şi cu asuprelă : atunce acel posluş- 

nic nu iaste dator să asculte pre Patriarchul, 

nice aforisania, lul, iară așa se cade să! dea 

ştire cu scrisâre cum iaste năpaste, şi cum 

se face asuprâlă pre învăţătură ce I-ai dat, 

şi dup'acâia să aştâpte răspuns. . 

(Zac. 10). Judecătoriul cel mirenesc se 

cade să ispitâscă şi să săvirșască o loge ce 

va fi legiuit judecătoriul Biscricii, de i va pa- 

rea c'aiă legiuit drept : însă pote şi acela Ju- 

decătorul mirenesc să cerceteze tocmtla cu 

mărturii, să potă cuioşte lâgea ce-ai legiuit, 

de pote fi să'l facă sfârşit, ce să zice certare, 

ati cu mârte aă întralt chip; fără numai de 

va fi tocmâlă pentru cresuri, pentru că atunce 

judecătorul cel mirenesc, nu mal cerceteză 

nemica : 'ci atuneel oul ce-fel de eretic i 

vor da de la judecătorul Bescricii de'l va o- 

mori fără de nimica altă îngăduinţă, şi fără 

nice deo întrebare cum ai fost tocmela. 

[Zac 11]. Omenii cel Dorineşti, ce se zice 

armașii şi armăşeni şi alţii ca dinșit când 

vor muuci, când vor spânzura, sait vor tăia 

capul cuiva, şi altele ce vor face cu învăţătura 

Domnulu! ţării, atuncea de ar fi învăţătura 

Domnului la arătare de faţă să vază toţi că 

iasle cu asuprâlă, şi cu mare năpaste, aceia 

nice odată nu se vor certa nice.cum nice 

drept un lucru.: , 

(Zac 12) Plugarii şi alți lucrători de vor 

ara îu pămînt striin, sai de vor cultge în vie 

cu învăţătura cuiva, când le va fi zis că iaste 

a lua ; atunci nu se vor certa nice cum, fără 

numa! atunce când vor ști lucrătorii că nu 

iaste a celuia ce Y-aă pus să lucr&ze acolea 

acel pămînt, sai alt ce va fi, sau fără numat 

“când Y-ar .pune să stcere încă fiind crud sai 

să sirîngă alte pome într'acest chip, sati 

când le ar zice să mute vre un hotar de în l0- 

cul lul, saă unde! vor pune să. lucrâze şi! 

vor păzi cu Gmeni cu arme, saă când le vor 

zice să lucrăze nâptea, ce se zice să fure: 

pentru căce că atunce depururea se Vor certa 

şi nu vor putea şovăi, 
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[Zac. 13|. Feciorul carele va face vreo 
greşală pre învăţătura tătâne-săă, saă a mâ- 
ne-sa, sau muiarea pre învăţătura bărbatului 
el, saii robul-pre învăţatura stăpânu-săă : 
aceia nu se vor certa nice cum de va fi gre- 
şala micşâră, iară de va fi greşala . mare : 
atunce sc vor certa, însă nu deplin cum scrie 
Pravila, ce după voia judecătorului. 

Aicea scriem pentru a noua tină, de în carea 
micșoreză judecătorul certarea şi pedepsa 
celui vinocat. o , 

Glava 364, [Zac. 7]. A noa vină pentru 
carea se îndemnă judecătorul să mal mic- 
şoreze certarea celui vinovat. de cum cârtă 
Pravilele: iaste neputinţa şi slăbiciunea firel, 
pentru carea mal puţin se vor certa muerile, 
decât bărbaţii la greşalele ce vor face. | 

(Zac. 2). Muiarea se va certa mal puţin de 
cât bărbatul, când în casa el se vor face 
bani ră! calpuzani. sai când va cumpăra, 
ceva vre un lucru 'eflin ca săl vînză mal 
scump, sa când va sparge . Cartea Domne- 
scă, şi încă şi de se va mesteca în tocmâla 
ereticilor, sai la jurămînt mincinos, iar când 
va greşi la lucruri, carile se fac împotriva 
Dumnezeeşti! Pravile, şi a Pravilil firii ome- 
nești: atunci nu se va, certa muiarea, mai 
putin, ce tocma ca şi bărbatul. i 

[ Zac. 31. Țăranul cel gros, acela pâte şo- 
văi să nu se certe, mal ales când va fi măr- 
turie cuiva, şi de va grăi cuvinte fără de is- 
pravă fără cale, de se va cunoşte lucrul că 
grăiaşte de prostimeu lui, iară de va grăi de. 
învățătura lui cea rea: atunce se va ceria 
tocma ca şi alţii, aşijderea şi la alte la tote 

gresalele ce va face țăranul cel gros, de va 

face de grosimea lul, atunce mal puţin se va 

certa, iară de va face de în răolatea și felul 
lul cel ră : atunce se va certa tocma ca şi 
alalţi, şi acâsta iaste în puterea judecătorului 
să1 judece, de va fi de grosimea lul sai de 
nu va fi, fără nuinal de va fi greșala, spre Dum- 
nezeiasca Pravilă, saă:spre Pravila cea de 
fire, căce că atunce grosimea lul nemica nu'i 
va folosi nice va şovăi să scape de certare. 

Pentru a zecea vihă, pentru carea judecătorul 
înmicşoreză certarea și pedipsă 

Glava 365. (Zac. 1]. A zâcea vină carea 
îndâmnă pre judecător să mai mnicşorâze cer- 
tarea vinovatului : iasle somnul, de vreme ce 
mulţi s'a găsit de ai făcut multe şi minunate 
lucruri în somn, iară deca se deştepta atunce 
nu ţinea minte nemica ce ai făcut; cum ati 
fost odată unul de-ai fost dormind la Bes6- 
rica lui Sveti Venedict la ţara frînceâscă, şi ati 
fost eşit de în Bestrică adormit de aă îmblat 
doao mile de loc, şi acolo ai găsit pre un 
copil şi laă ucis de ai murit, ncavînd nice | 
un lucru cu dânsul, nice Paă ştiut nice Vai 
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cunoscut, şi iarăşi așa adormit s'a întors şi 
Sati dus.de ati întrat în besrică, iară dimi- 
nâța n'aii ştiut nemica cşitaă afară au n'aă 

-eşit. Altă dată iarăși ai fost întrun oraş ce 
- sai chemat Pizan. unul de aceia carele de 
inulte ori eşia n6ptea de în casă'şi cu arme, 
şi încungiura. tirgul tot cântând, şi iarăşi dor- 
mind se întorcea de merpea acasă şi nu se 
ma! deştepta, şi de multe ori priatenii lui 
dtca'l găsia îmblând pe drum. e! "1 deşiepta 
și 7] întorcea deştept la casa lut de în carea 
eşise dormind, sa cum ati fost o muiare, ca- 
rea se scula nOptea de'şi frământa pâlnea, şi 

"o punea de o învălia şi o gată de tot numai să 
o bage în cuptor, şi iarăşi adormită, se ducea 
de să culca în patuşi, iară dimintţa nu știa 
cine M-ati grijit aşa pâinea, şi aşa depururea”t 

- părea că'l fac acesta vecinile el, ca să rîză cu 
dînsa : şi alţil mulU s'aii aflat ca aceştia, deci 

"pentru aceia s'a făcut aceste pravile. - 
[Zac. 2]. Acest fel de Gmeni, dormind în 

somn, de vor bate sai vor răni, sai vor u- 

1. 

cide pre cineva, aceia. nu se vor certa după 
Pravilă, co după voia judecătorului, de vr&me 
ce şi somnul se închipuiaşte cu mortea; iară, 
afară de acâsta se cade să aibă judecătorul 
milă la greşalele carele sunt de în fire. 

[ Zac. 3]. Un om cu fămâia lu! dormind în- 
“tun aşternut, de vor impresuraş coconul în- 
tre ei şi] vor omori : atunce acesta lucru nu | 
se va chema cai făcut el de mintea lor cea 
rea, ci le-au fost greşală, de vreme ce si jude- 
călorul depururea. crede, cum părinţii may 
bine "și păzesc feciorii, de cât singuri pre 
sine, saă muma nu se va chema să'şi potă 
uita pre fiiu-săă, fiindu'! de în măruntaele el, 
drept acţia nu se vor certa după pravilă ca 
niște ucigători : iară pentru nesocotinţa, lor, 
atunce se vor certa. după voia judecătorului. 

[ Zac. 4]. Cela ce va greşi dormind, -acela 
„se va certa dupa Pravilă, însă când se va face 
că dorme, iară el adevărat va fi deşteptat. 
"[Zac. 5). Cela ce va greşi dormind, şi dâca, 

se va deștepta nu se va căi ce-ai făcut, ci 
încă-va zice bine am făcut de am făcut aşa în 
somn : acela, se va certa după Pravilă și.nu 
va putea să şovăiască, . 

(Zac. 6l. Când va dormi neștine, şi de va. 
merge să facă vre o răotate, saii de va vă- 
tămă pre cine-va, atunce pole celalalt să'l u- 
cisă, ca să scape dinaintea lu! cu viiaţă, şi 
nu se va certa, care lucru se socotește cănd 
nu va putea într'alt chip să.scape de în mâ- 
nile lui, ce numal ce'i caută să! ucigă. 

- N 
„licea scriem pentru a unsprezecea vină carea 

ea micşora judecătorul pedepsa şi certarea 

Glava 366. [Zac. 7]. A un-sprezâcea vină 
carea mat micşorâză judecătorul cortarea şi 
pedepsa celul vinovat, iaste dragostea, de 
vreme ce dragostea se închipuiaşte cu beţia, 
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aşijderea şi cu nebunia, iară aşă mat vârtos 
iaste şi mal rea chinuire de >cât acelea de cât 
tote : drept aceia s'a făcut acâstă Pravilă. 

|Zac. 2]. Cela ce va face vre o greşală fiind 
îndemnat de dragoste : acela mar puţin se va 
certa de cum spune Pravila, E 

(Zac. 3]. Cela ce va, fi biruit de dragoste, și 
de va tâmpina vre o fată mergînd pe drunu, și 
o va săruta .acela nu se va cerla -nice cum, 
cum aii făcut un muncitor de Ia Athina, pre 
carele *] chiăma. Opisistratos, carele a zis 
mueri'și când '] îndemna. să nu fie întralt 
chip. ci să oră pre cela ce-ai sărutat pre 
o fată feciuriţă a lor mergând pe drum, iară 
el '1 zise acest cuvînt, de vrâine ce pre ceia 
ce ne iubesc şi ne sărută, lu zică să'1 omorim, 
dară încă ce învăţătură veri da să facem ce- 
lora ce nu ne vor şi ne vor fi cu vrăjmăşie ? 
- [Zac]. 4. Orl care muiare pentru multă ara- 
goste ce va avea cătră ibovnicul ci, de va 
priui în casa el furtişagul ce va fi el furat: 
aceia mal puţin-se va certa de cum iaste seris 
la Pravilă. „ 

(Zac. 5]. Dragostea, precurvia şi răpirea 
fetei, și alte greşale ca acestea, şovăesc, ce se 
zice, când ar pune scări la ferestri să se sue 
să intre la ibovuicu'şI şi altele ca, acestea. 

Pentru a doaspreztce vină, carea micșorezt 
Judecătorul pedipsa și certarea. 

Glava 367. [ Zac. 1]. A doaspreztcea vină 
carea îndâmnă pre. judecător să micsoreze 
certarea celul vinovat, de cum seri Pravilele: 
iaste ruda cea alâsă, boeria, de vrâme ce nice 
cel de rudă bună, nice boiarii, nice feciorii lor 
nu se vor certa cu Catarga. sau cu Ocna, ci pen- 
tru acelea se vor goni de în moșia lor câtă-va 
vr&me, iară nu se nict spînzură în furci ca alți 
făcător de răi, nice se înțâpă: ci pentru a- 
celea pentru tote i'se tae capetele, nice pre 
uliţă pre în lirg nu se portă uni! ca aceia. 
„Zac. 2). Câna certă judecătorul, sai Pra- 

vila, pre cine-va cu ban: atunce tocima se 
cârtă boiarenul ca şi cel sărac. 
“[Zac. 3]. Certarea cea trupâscă carea dă 

Pravila pentru greşale, de ar (i cât de micsâră 
aceaia certare dâcă se va da vre unul boia- 
ren, aceia se chiamă prea mare, de cât când 
S'ar da fie cul de cel mat MICI, și iarăși vine 
lucrul unul drept altul, cât ar fi de mică cer- 
tarea carea va fi cu bani la vre un om de 
cești mal mici şi proști, la aceia iaste mâl 
mare de cât s'ar.da la un boiaren drept a- 
câia Pravila schimbă. certarea cea trupescă 
cu bani, când iaste vre un boiaren. şi acestă 
cu certare de bani; iară de iaste vre un om de 
Jos ȘI. micşor şi sărac, atunce acela se va 
certa cu cerfare trupâscă, . 

| Zac, 4]. La greşale ca actlea carele sînlla 
Pravilă, mal mart se dai boiarilor de cât să- 

! racilor, și mai mult se vor certa hoiarii de
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câț cel mal nici şi mal săraci, cum s'ar zice, 

de să va afla vre un boiaren hiclân unul 

Doma, şi hain țării, și de sar arăta într'acesta 

chip și unul de cer. mal mică, atunce mal mult 

s'ar certa cel mal marc boiaren, de cât cel 

mal mic și om mai de jos; aşijderea şi 0- 
mul cel mat de jos, de'l vor prinde la răz- 
boiit viu atunce'l vor tăia capul, iar de vor 
„prinde vre un boiaren atuncel vor spinzura. 

[Zac. 5) Greşalele carele fac ruşine boiaril 
boiarilor, atunce mal mult să cârtă boiarii, 

de cât cei mal mici și 6meni mai d= jos, cum 
sar zice, la greşala votriei se va certa mal 
mult boiarenul de cât cel mai micşor. . 

[Zae. 6]. La greșalele ce învaţă Pruvila să 
piarză în furcl. cum e hainia, şi hicleşugul, 
când hiclentşte pre Domnul săă, atunce se va 
spînzuira şi boiarenul ca şi cel mal prost, 
iară asa furcile boiarenului să se facă mai 
nalte de cât ale celui ma! mic. 

[Zae. 7]. Când va mărturisi  neştine min- 
ciunt, saă vafi eretic, şi când nu va asculta 
de Domnul săi, şi la lucrul cel ce vor sudui 
pre Împăratul saă pre Domnul locului, atunce 
întrun chip se vor certa şi boiaril şi cel mai 
proşti. | | E , 

1Zac. 8]. Cela ce. va face o greşală. nădăj- 
duindu-se că nu se va certa căci iaste hoiaren, 

„şi de va fi scos cuvînt, să fie înţeles cine-va 
„cum să fie zis acest cuvint, şi cum să fie fă- 
cut acâstă greşală cu acest gînd : atunce bo- 
iarenul se va certa întro potrivă tocma cu 
cei mal săraci. 

Zac. 9). Când se va cădea unul boiaren 
“pentru greşală ce ati făcut, să'l trimită la oc- 
nă, sati să'l bată prin târg, sau altă certare 
să paţă, iară judecătorul ca pe un boiaren, a- 
tunce va certa cu bani, acesta se face o dată 
sai de doă orl, iară a treia Gră de vor mal 

- prinde pre boiaren făcând iarăși acea greşală, 
atunce se va certa tocma ca şi cel or mic şi 
mal prost. i 

[Zac. 10). La certările celea ce dă Pravila 
după voia judecătorului, la acclea pote jude- 
cătorul să nai, împuțineze certarea boiare- 
nului, jară acelea certări ce de față învaţă 

Legea, şi Prasila certarea cum va fi. la acelea 
- nu pote judecătorul să cârte mal puțin pre 
boiaren de cât pre cel om mal mic şi mal 
de jos. a 

(Zac. 11). Pentru preacurvie, tocma: într'o 
polrivă se certă boiarenul ca şi cel ma! mie. 

Pentrit a treiasprezece vină, pentru carea mic- 
șoreză judecătorul pelipsu și certarea 

(lava 368, [Zue. 1]. Judecătorul se îndem- 
nă să mal raicşoreze certarea celui vinovat, 

pentru iscusirea şi destoinicia lui, cum Sar 

zice : de vrâme ce neştine va şti vre un me- 
şteşug ca acela frumos şi scump. şi atât săl 

știe de bine, cât să nu se alle altul asemenea 
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luY: atunce acela de va face vre o greşală, mal 
pulin se va certa; cum aă fost odată un lăcă- 
tuş bun , carele pentru uciderea ce făcuse, nu 
Taă omorit, ce Vai isgonit de în locul. lui şi 
de în moşia. lul, şi iarăşi la, vr&me de 6ste Vaii 
adus, acesta se face când se va arăta meşte- . 
șugul lui de față de vor vedea toţi, carele va 
fi tuturor de tr&bă, şi greşala lui trebue să fie 
așa : adică să nu fie hainit cum-va moşia lui, 
sai să fie fost tâlhar de drum, pentru căa-" 
tunce nic! un meșseşug nu'! va folosi. 

(Zac. 2]. Câna va fi făcut neştine un bine 
mare locului aceluia unde lăcuiaşte, care bine ” 
să se pomenescă depururea, dup'aceia de se 
va prileji să facă vre o greşală : atunce ju-. 
decătorul pentru acel bine ce se pomeneşte, 
va certa'l mai puţin de cum se cade, fără nu- 
mai când va, fi acel bine ce-ati făcut locului, 
lucru puţin iară greşala lui va fi mare: a- 
tunce acel bine ce-aă făcut nu' va fi drept ni- 
mica. a - 

(Zac. 3]. Binele ce va face neştine locului 
şi moșiei lui, ai el ai moșii lul, acela! va 
folosi ca șă se certe mal puţin saii să nu se 
certe nice cum la greşale ce va fi făcut, şi a- 
câsta pote fi când ya fi trecut vreme multă 
de când va fi făcut acel bine, până când aă 
făcut greşala pentru că de se va face acel bine 
în vremea carea se va, face şi greşala,: atunce 
acel bine nu' va folosi nemica, ca şi când nu 
ar fi fost, de ar fi cât de mare, ce se chiamă. 
că va mal micşora 6re-ce, cum se-ar zice, 6re 
cine fură de la un boiaren o răcliță cu bani, 
şi găseşte acolo înlăuntru nişte cărţi hiclene, 
carele le scria la niște vrăjmaşi să vie cu 6- 
ste să ia acel loc, și deca le-au găsit le-aă a- 
rătat Domnului acelui loc, şi se-aui grăbit de.. 
aă îndreptat şi aă potolit cum ai ştiut acel 
lucru, acela adevărat mare bine au făcut ace- 
luf loc, iară aşa nu Vaă făcut cu sfat bun şi 
cu gând bun, cum se cade să se facă binele, 
ci i-au venit acest bine mare de în furtişagul 
lui, drept aceia ca un fur se va certa, iară ma! 
aril acelut loc vor face milostenie feciorilor 
lu, şi pre dânsul încă "1 vor .certa mal iuşor 
Srece puțin lucru, pentru acel bine ce i se-aiă 
nemerit. - : 

Aicea scriem pentru a patra-sprezece vină, ca- 
vea micșoreză judecătorul pedepsa și certurea. 

Glava 369, [Zac. 1]. Schimbându'şi neștine 
firea şi viiaţa cea rea. ce-aii fost având şi ple- 
cându-se către Dumnezei, acâia îndemnă pre- 
judecător de mal micşorâză certarea, de cum 
spune Pravila pentru greşala ce aii făcut :.. 
drept aceia se-aii făcut acestă Pravilă. 

[Zac. 27. Ovrâiul de va face o greşală. şi 
dup'aceia va veni spre credința creştinescă 
şi se va boteza, acela sati nu se va certa nice 
cum, saă se va certa pentru acea greşală -de 
cum învată Pravila, şi acesta lucru stă cu to- 

+ Ia



- face şi creştinul călugăr. 

"tru să spue şi să'l cârte după Pravilă. 

„judecătorului, şi 1 va micşora certarea ce i 

„pre acela de'l va prinde tată-săă şi de'l va tri- 
” mite la judecător, atunce inalpuţin se va certa 
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tui în voia. judecătorului, să] cârte saă să 
pu'l certe, veri inult veri puţin. Ă 

[Zac. 3). Ovrâiul carele se-aă botezat, de va 
fi luat covâși cât de puţină cerlare, pentru 
greşală ce au greșit încă maiute de botez : 
atunce judecătorul nice într'un chip nu va pu- 
tea să'l cârte cum spune Pravila. | 

" [Zac, 1]. Ovreiul dâcă se va boteza, de ar fi 
făcut câte păcate şi scârnăvil, iară pentru da- 
zui botezului, tole se vor curăţi, şi va remâ. 
nea cum ar fi născut a doa 6ră: şi atunce 
pâte să fie şi preot fără nice o smintelă. 

[Zac. 5]. Tote acestea, vor fi, când se va 

Pentru a cincea-srpe-adcea rină, pentru carea 
" micşoreză certarea judecătorul. . 

Glava 370, (Zac. 17. Judecătorul să în- 
demnă a mal micşora certarea celul vinovat, 
de cum spune Pravila, când cel vinovat iaste 
surd saii mut, de vr&me ce unul de aceia iaste 
ca şi un cocon micşor, şi ca unul de cel fără 
minte nebun. 

[ Zac. 2]. Surdul şi mulul cându'! va fi min- 
tea întrâgă şi deplină, şi va putea cu măhăi- 
tul să arate fieşte căruia firâşi şi voia. lul : a- 
tunce se va certa tocma ca şi alalţi, iar alţi 
dascal zic; cum mutul să se certe mai puțin, 
pentru că mărturia carea face mutul cu mă- 
hăitul, aceia pote să fie și cu greșală, fără nu- 
mai acel mut şi surd de va ști scrie şi să ci- 
tescă, pentru că atuncea judecătoru ”] va în- 
treba cu scrisâre, şi el va răspunde iară: cu 
scris6re, şi atunce pote să! şi mnuncâscă pen- 
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Pentru a șasca-syrezece rină, pentru carea ! 

" micșoreză certurea judecătorul. 

"Glava 571, [Zae. 27. Când va piri tatăl pre 
fiiu-săă cel trupesc la judecător, pentru vre o 
greşală ce va fi fâcut, atunce i se va face milă 

se-ar cădea după greșala lui cum scrie Pra-. 
vila. Feciorul carele ar fi fugit şi se-ar fi fă- 
cut/legea după vina lul unde'l vor găsi, aco- 
lea să'1 facă morte, iară tată-săă de'l va prin- 
de şi să'l dea judecătorului : atunce judecăto- 
rul va mai micşora certarea lui, ce se zice 
nu'] va omori cel va certa într'alt chip. 

Zac. 2]. De va fi feciorul fugit, pentru că | 
ce va fi greșit împotriva Impărătici sâă a 
Domnie, şi aii făcut pagubă ca aceia țăril : 

de la Judecător decât de lar prinde omul 
Domnesc. 

(Zac. 3]. De vr&me ce şar prinde neștine 
feciorul şi Par duce de Var da pre mâna jude- 
cătorului, nu căce d6ră iaste om bun, ci pen- 
tru căce să tâine să nu'l cumva prinză omenil ; 
cel Domnești : atunce încă se va certa mai 

  

puţin de cum se cade şi de cum învaţă Pravi- 
lele pentru aceia greşală. 

(Zac. 4]. Cela ce'și va da feciorul lul pe 
mâna, judecătorului, ca pe un vinovat, atunce 
de ar fi tată-săăi şi ovrâiă, tot mal puţin se va 
certa. 

__ Zac. 5). Așijderea şi feciorul, de va da pre 
tată-său la judecător ca pe un vinovat, ca săl 
certe după greşală : atunce iară mal puţin se 
va, certa. 

/ Zac. 6). Muma de'şi va da feciorul sai fata 
la judecător, ca pe nişte vinovaţi : pre aceia 
mal puţin va certa judecătorul, iară aşa nui 
va slobozi de tot. 

[Zac. 7] Acestea tâte ce am zis, pentru da- 
rea tatiilui pre fecioil, şi feciorul pre tală-săi, 
iaste adevărată şi neclătită, după Pravilele îm- 
părăteşti, şi după cum scriă-toţi dascălii, toc- 
mindu-se toţi întrun cuvînt fără nice de o 
price, iară carele aă fost ma! prost şi mal mie 
nemica nu se-aii pus îinpotriva acelora nice 
cu unele de câte am zis, iară drept aceia act- 
stă dare de tată pre fecior, saiă fecior pre tată 
nu Se-at prilegit nice o dată să fie acesta lu- 
cru, să dea tată pre fecior, şi fecior pre tată, 
până la vremea unul dascăl mare şi toermi- 
tor de Pravile, numele lui era: Farînasc, ca- 
rele aă strâns tote Pravilele câle Impărăteşti 
şi încă se ispili şi se nevoi cu învăţătură ca 
aceia, să cun6scă care Pravile şi obicâe se 
socotesc la oblastiile: Creştineşti în tâtă lu- 
mea, acel dascal ai fost după Hristos 1598 de 
ani, iară până într'acâstă vreme nu se-aii pri- 
lejit nice o dată vină şi faptă ca, acesta să se 
legiuiască la judecător, ce se zice tătăl să'şi 
dea feciorul ca pe un vinovat la judecător, 
ce numa! la Polonia, supt oblastia Papei 
de Roma, acolo ce aă dat aşa un tată pre 
fecioruşi, care fecior ai fost izgonit de în 
moșia lui căce era greşit Impărăţiel, iară 
aicea nu se ţine în sâmă Pravila cea de mi- 
lostivire, ca să certe mai puţin pre fecior, 
căce Vaii dat tată-său, ci Pau certat cumplit, 
după Pravile, pentru că greșala era sudalmă 
pre Impărăţie, și judecăţile la greşale ca a- 
cestea nu deşchia Pravila cea de milostivire: 
ci numa! Pravila cea de- certare cumplită, 
pentru ca, să nu cumva ceră milă, nice talăl, 
nice feciorul de la judecăţi, ce cum aă fost 
de acâsta numai o dată se-ai prilejit acest. 
fel de judecăţi. 

Pentru jurămăntul și mărturia strimbă şi 
de cela ce va lua un lucru asuprit cu ju- 
rământ. i - . 

Glava 372, [Jfarele Vasilie). Carele se jură 
strimb de nevoe, sait silit, acela an! 3să nu 
se cuminece, iară de va face jurămînt strîmb- 
şi fără de nevoe, anl [1 să fie nepriceştuit. 

[Postnicul). Iară de-va vrea să mănânce: 
sec şi după 9 ces şi în tâte zilele să facă me--
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tanii 250, atunce numat un an să fie necu- 
minecat. - 

(Grigorie Nisie]. Aşijderea, şi mărturisito- 

rul strîmb 
lară cine va jura strimb, şi va lua al cuiva 

ce va să fie al lul şi'l va asupri: acela de 

va lua canon n'are nic! o vindecare a se certa, 

[Caută de vezi firte bine, o Duhornice, răs- 

punsul Patriarchulu], fără numa! pînă nu 

va întârce să d& acea asuprelă de unde ai 

făcut jurămînt strimb” şi o aă luat: atunce 

dâca o va da se canonâşte anl 3 se nu secu- 

minice, şi să facă şi post și metanii și milos- 

tenie, ca să i se facă de dinsul Hristos Dum: 

nezeii milă să'l iarte de jurămînlul ce aă ju- 

rat strimb, şi se-ati lepădat de dinsul. Pentru 

că zice dumnezeescul Grigorie bogoslovul: 

cine va jura strimb, acela de Dumnezeii se 

1&pădă.. ii 

Pentru clecetirea şi ţiitoriul de mânie şi ascul- 

tătoriul la ferestră suii când șoptește unul 
cu altul el ascultă, și pentru rânzătorul 
sai pârâșul. , 

Glava 373. (Psalm. 100). Clevetnicul un 
an să nu se cuminece, că grăiaşte Durmneze- 

escu! David + Pre cela ce clevetia pre vecinul 

săi pre acela goniiam IN 
„Iară ţiitoriul de mânie, acela să se des- 

parță de pesărică î an, şi să facă şi metanil 

câte 150 în zi. o. 

Toan Patriarhul, ucenicul Marelui Vasilie]. 

lară ascultătorul la ferâstră un an să nu se 

priceştuiașcă şi metanil câte 15 în zi: 
Aşijderea şi cela ce vinde sai pâraşte pre 

altul. şi acela un an să nu se priceștuiască, 

adevărat de se va. ispovedi de voe. şi va cur- 

ma a nu mal face, iară denu se va lăsa, 

atunce să gonâscă dela bestrica a lui 

Hristos. : “ 

Pentru mwiarea carea va purta erli sai ra 
mânca, ca să nu fucă feciori, sait deşi ra 
omori cepilul, sai d?și vă urgisi copilul 
carele va naşte. ae 

Glava 374. (Marele Vasilie, Canon. 2]: 
'Carea de in inueri va purta erbi. sai le va 
mînca ca să nu facă feciori, sati va face în- 

valt chip meşteşug de va omori cepilul în 
pintecele ci, sai "ŞI va otrăvi zgăul acolo 
unde să zămislâşte copilul ca să nu mai facă 
copii, actia ca un ucigaș să se canonâscă. 

Iară dumnezeescul Postnic poruncește ani 
5, saă şi trel să i se facă tocmire și canon 
atunce să se cuminece, și ceaia ce portă erbi 
de se va lăsa atunce să se canonâscă an! 5, 
sai și mal puţin. i 

fară muiarea carea se va stîrpi, adecă să'și 

-omâră copilul de nevoe un an să nu se'pri- 

«ceştuiască, iară del va omori de vos ca un 

'ucigaş să se canonâscă. 
. 

e 
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[Zomul IV. Can. 33 şi 52]. lară câia ceși 
va urgisi copilul carele va naște, șil va 
lăsa de va muri, şi actia ca ucigașii să se 
canonâscă. a - 

[ară de se va afla în singurătate saă în 
pustie, atunce de va muri copilul să nu se 
canon6scă. - ! 

[Zri). lară muiarea carea va adormi şi 
va mur! copilul la ţiţă, sai '] va împresura, 

acdia să fie nepriceștuită anl 3, şi în tote zile 

să se ferescă de carne şi de brînză, iară în 

câlea-lalte zile să facă post şi inilostenie du- 

pă cumul va fi putârea, deacia atunce să, 

se priceştuiască, iară de va fi fost mortea 

copilului, de săturarea bucatelor, saă de be- 

ție, sai de l6ne: actia iaste tocma ca cel 

ucigași ce ucig de voe; iară de va fi fost de 
voia diavolului atunce are ertăciune. numal. 

şi acesta'cu socotință saă cu măsură . să se. 
canontscă | . 

[Soborul Anchirii, Cun. 25). lară curvele 

carele "și omâră copiii în pîntece'și, sai de- 

cat vor naşte, acelea:10 ani să se cano- 
nâscă. - 

Pentru călugariță de ca şti pre altă călugă- 

riţă că fuce păcate, şi nu ra spune stariții ; 

și de ca ști vre un mirean pe altul greşind 
şi nul va opri. , 

Glava 375. [Marele Vasilie, Can, 70 şi 71]. 
Călugăriţa de se va alla. în mănăstire şi va. 

şti pre altă călugăriță că curveşte, sai să 

fie făcând alt văii, carele pote fi de stricăciune 

şi de muncă sufletului și nu va spune sta. . 

riţi! : aceia 'atăta să se canontscă, ca, cât. şi 

câia ce face păcatul. , ae 

(ri). lară de va şti neștine pre alt cine- 
va făcând păcate, şi va putea să'l oprescă 

de în păcate, să nu mal mârgă la. dinsele, 

şi nu'l va opri, sati "1 va fi întrebat Arhi- 
ercul sai Duhovnicul şi n'aă spus, acela să 

se cânontscă ca şi cela ce face păcatul. 

Pentru ceta ce mânâncă carne, a fieși cării . 
„jigni mârte, saă. mursecată. 

Glava 376, (Apostolii, 60). Cine va mânca, 

carne mortăcin. sait prinsă de hiară, sati 

mursecată, adecă mâncată de lupi, sati de 

alte fier. sati de pasăre zburătore, ce se 

zico 'de șoim, saii de altă pasăre, aii sugru- 
mată. aă- necată, sai într'alt chip carea se 

află în curse : acela deva fipopă săiseia - 

darul preoţiei lut, iară de va fi miren să nu 

se priceştuiască ant 2, şi să aibă canon post, 

rugă şi milostenie. - 

Pentru muiarea carea ca muri dica va face 

și pentru mășă când trebue să se priimescă 
la biscrică. ” N 

Glava 377, [Postnicul!, De va muri mu- 

'liarea deca va face, mal nainte.de ce vor 
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trâce 40 de zile, şi se va priceştui dumne- 
zeeștilor taini, canoneşte-o, sai să facă 
pentru dinsa liturgil şi milostenie cum vei 
şti tu, că acelea se pot, ori de va muri, ort 

„de vatrăi, . Lu | 
[XVicolae Tărigrădenul). Iară sfântul Patri- 

arch Țărigrădenul, Kyr Nicolae, se-ati între- 
hat de acesta şi de altele bogate de Episco- 
pul de la Zitun, ce încă r&spunsă aşa pentru 
acesta : că femâia de se va tîmpla să nu'l 

"trâcă 40 zile să se curățăze, atunce să ci- 
tescă molitve de curăţie, şi să nu se priceş- 
tuescă, iară de i se va tîmpla ei bolă și să 
va nevoi.să moră, şi mal nainte de a se 
împlea câle 40 de zile de curăţie, atunce 

"să se priceștuiască neapărat, şi mal. nainte 
de priceştenie, de va ave preotul vreme să”! 
citescă molitvele de curăţie, şi atunce să o 
„priceştuiască, iară. de se va nevoi forte: 
“atunce și fără de molitve să se priceştuiască 
dumnezeeştilor taint, ca să nu m6ră nepri- 
ceştuită. şi apol'va fi păcatul popel. 
-(Postnicul). Iară pre m6şă carele apucă, 

_pre mueri şi nasc, pre actia după $ zile 
deca va naşte muiarea, să o priimâscă la he- 
sârică şi să se priceştuiască pentru că slujbă 
face şi ea. 

Pentru mortul de se va afla strigoi căruia ?î 
zic zircolac, ce trebue să i să facă. 

Glava 358. [Postnicul). Dumnezeescul' Pa- 
triarh Postnicul zice aşa: că am auzit în 

„multe orașe şi cetâţi zice făcându-se niște 
lucruri groznice şi pre slăvite, de mare ne- 
pricepere şi de neştiința Gmenilor preste lu- 
crul drăcesc. Pentru că vrăjmașul nostru prâ- 
„spurealul de diavol unde află. loc deşert să 
„lăcuiască să'si facă voia, el acolo şi lăcuiaște, 
şi de. multe or! cu năluciri de față întru mul- 
te tocmele trage pre Gmeni şi! duce spre 

„voia lui, ca de tot ticăloşii de er să'1 afunde 
"si să'1 nâce întru adâncimea peirii a focului 

de veci, deci lucrul acesta prea fără de lege 
şi grOznic carele se face de bogaţi creştini 
nepricepuţi, carele iaste vrednic a mare în- 
tristare și lacrămi. Miru-mă Şi mă-ciudese 
şi mă îngrozese a'l povesti, Grăesc unil 6- 
meni nepricepuţi, cum de multe ori când 
mor Omenil, mulţi de într'acei morţi zice 
se scâlă de se fac Strigol şi omoră pre cel 

-vil, ce însă mortea ce vine de năprasnă și 
de grab la mulţi Gmeni, nimenea altul nu 
ştie de dînsa, fără numai singur Domnul no- 
stru lisus Ilristos, carele e tocmitorul firii 
nostre, iară ceia ce ard pe fraţii lor crestini, 
şi fac atâta păcat de mare, îngrozeşte-te săre, 
şi'i acopere întru întunerecule, şi tu pămîn- 
tule gemi și! înghiţi, și nu numai pre dînșii 
ci şi pre ceia ce'l îndemnă. Pentru că trupul 
omului deca more nice cum nu pote face nice 

"un lucru fără de sullet, ce dâca vreme ce 
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m6re trupul, iără sufletul merge la locul unde 
i se. va porunci de Dumnezei, «după cum ai 
făcut ori bine or! răi, iară a se, întorce în 
trup nu pâte, până ce va: veni singur Dom- 
nulla a doa a lui venire să judece luinea. 
Atunce trupurile acele morte eşi ia cineși su- 
fletul, deci cum am zis, cum pote acum fără 
de suflet să lucrâze trupul, adecă să îmble? 
o mare ininunc să auză neştine şi să se mire, 
să omoră zic mortul pre vik,. o nepric&perea 
ocananicilor şi orbia de nu văd'că iaste lu- 
crul dracului, și! înșală de ard trupul aseme- 
nelor ca să'l bage în muncă. Bârfesc unil ne- 
bun! şi zic, că multe trupure ale Omenilor 
dâca mor şi le îngrâpă în pământ, iale nu pu-" 
trezesc ce se află. întregi pline de sînge. și a- 
cesta iaste nălucă drăcescă cum am zis, ca 
să ducă în iad pe creștini, pentru că acela 
dracul în tot chipul se închipuiaşte, şi anghel 
să se facă, şi călugăr, şi bărbat miren, şi mu- 
iare,şi copil, şi lemn, şi toiag, şi apă. şi sânge 
şi discos, și haină, şi om mort: şi alte lu- 
crure tote câte sînt se face, ci însă ca o nă- 
lucă. Pentractia nu se cade să crâdeţi actia 
ce vedeţi. pe trupul - omului "mort, pentru că 
omul deca more singe n'are în trup, dară încă 
cu cât ma! vîrtos mai mult şi ma! mare și 
mal minunat iaste a socoti acâsta neştine, 
de zic că dâca'l îngropă şi face câte va, zile în 
mormînt, se află sânge într'însul. [Zri). Să 
stițI şi cum se topește omul în păr.iînt, decia a- 
tunce să crâdeţi, că trupul carele se arată cu 
sînge iaste nălucă drăcescă. 53 

- [Nichifor Xanthopull. Nichifor Xanthopul 
la sinaxarul de la sâmbăta lăsatei de carne 
cu alți. dascăli şi povestitori zice şi spune 
cum se topeşte omul în pămînt. A treia zi în- 
câpe fața omului a se strica și a se împăe- 
Jena, şi a se inarozăvi, iară a noa zi începe 
zidirea trupului a se deşchia, numai ce ră- 
inâne inema, iară la 40 de zile se topeste şi 
inema: Deci de acestă să ştiţi toți creștini, 
cum ca 0 nălucă se arată acel trup cu sânge, 
și să ştiţi că alt irup întreg nu se află în mor- 
mînt, fără numai cel afurisit, şi se râgă să ia 
erlăciune, şi deca se iartă atunce se topâşte 
ca şi alte trupure ale morţilor, iară sînge 
mare : şi de veţi vrea să şiiţi inat bie, că 
dâca iase sufletul omului de în trup sînge 
ware ; ascullați : Trupul omului iaste de 
 stihil, de în sânge zic, de în flegmă, de în 
tuse şi de în hiiare ncară, deci însă sângele 
căce e cald iaste de în foc, iară flegma căci 
iaste râce iaste de în apă, iară tusea căce 
iaste umădă, iaste de în văzduh, iară fiarea 
căce iaste uscată, iaste do în pămînt, iară în 
vrâmea morţii cu porunca lui Duainnezeiă se 
împart acele -£ stihir, și se desparte su- 
fletul, şi întâiti sc desparte stihia sângelui,   ca o căldurosă şi viitore ce iaste şi viază 
tot trupul, drept aceia trupurile cele morte
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hiare aă deca mor, şi ficgmă şi tuse : 
"iară sânge nic cum; stiţi acum sai auzit ce 
zice pentru acesta, căce când iase sufletul o- 
mului dâcia nu mal are trupul acel sânge, 

” nice nemica se află, iară de acesta cum am a- 
rătat maj sus. de va părea unora 6meni că 
are sînge trupul mortului și în coşul pânte- 
„celui lui altele bogate, acclea le face diavo- 
lul ca să ducă îa muncă pre vol creştinii. că 
multe năluciri mat nainte a făcut Satana, în | 
vr&mea. lul Moysi dâca muri, vrea să între în 
trupu'1 să prelăstâscă şi să”! strice legea; în 
vr&mea. Dumnezeeştilor Apostoli, cu Simon 
vrăjitorul, şi în vrGmea lul Sfetii Silivestru 
Papa de la Roma, şi în alte bogate vrem! şi 
Tocuri ai făcut și face ce nu pâte, numar ce 
fârte se rușintză şi slăbeşte de să biruiaşte 

„. și se surpă de Domnul nostru Isus Hristos. 
carele pole şi le biruiaşte tote, şi omoră și 
înviază, carele face slabele tari, și tarile slabi, 

„carele ati făcut ceriul şi pămîntul, şi tâte câ- 
te's pre diînsul, şi iaste adeverit făcător de 
minuni, şi vîrtos, și aroznic, însă bine pen- 
tru acesta lucru auzit şi ştiţi acum, deci căți 
veţi să nu inârgeţi în iad să vă munciţi, de a- 
cest diavolesc lucru să fugiţi departe, adecă 
să nu ardeţi trupurile morţilor, nice şă crt: 
deţi câte se arată pre.acel trup mort. 
"" [Cuută bine de vezi). Iară cine va vrea, să 
facă lucru. ca acesta fără lege. poruncâște 
vîrtos şi grei acel sfânt Patriarch Postnic, 
ca de va [i clirie să i se ia darul, şi să iasă 
și de în spiţa carea se află a cinsti: şi să nu 
se priceștuiască Durmnnezeeştilor taiu!, ci nu- 
mal la mârie,. ca un împreună lucrător de 
lucrul hitlânului de diavol, iară de va face a- 

- cesta mirenul, 20 ani în pocanie să lucreze, 
dâcia atunci să se amitstece cu credincioșii. 

(Caută de vezi]. Să ştiţi iară când se va afla 
trup ca acela carele iaste lucrarea diavolu- 

- lut. să chemaţi pe preoţii să citescă Paracli- 
sul Precistii și să facă şi Osfeştenie mică, dâ- 
cia să slujască Iyturgie şi să rădice şi pana-   ghic întru ajutorul tuturor, și să facă şi po- 
mână cu colivă, dâcia să zică molitvele câle 
de blăstem. şi amîndoao molitvele de blă- 
stem ale botezului să le citeşti pre acele oase. 
atunci cu Osfeștenia. cea mică carea ai lăcut 
să stropeşti 6menil cari! se vor tîmpla şi a- 
colo, şi mai mult să.o verşi pe trupul acela, 
şi cu darul lui Hristos va fugi dracul. de a- 
colo. 

Pentru spurcăciune de va cădea în puț, sii 
întralt vas, sai, în făină, sati grâti, sati 
unt de Îcmu. E 

Glava 3719. [Postnicul). De va. cădea şo- 
rece, sai alt ceva nceurat în puţ,: sai în alt 
ceva, adecă în unt de lemn, saă în vin, atunce 
cine va mânca de într'insul, trei zile să se de- 
părteze de carne să nu mănînce şi de brinză, 
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nice să se priceştuiască Dumnezceșştilor taint 
în 7 zile. ÎN _ 

- [Joan Chitrul]. lară în. vas de vin, saii de 
unt de lemn, sait de miare, carele va fi plin 
şi va cădea şorece, sai altă spurcăciune, sati 
altă jiganie. şi se va neca acolo, atunce nu 
trebue chipul acela ce va fi şi se va afla în 
vasul acela să se l&pede ca un spurcat şi u- 
rit : ci sfințite acelea ce vor fi: le vom 
mânca fără dă nice o îndoire şi urîciune, căci 
că a ne sfii nu putem, iară vasul să se sfin- 
țâscă şi să fie iară de trâtă celuia cel are; 
iară de va pulrezi în vas acea. jiganie necu- 
rată, şi va face şi viermi, atunce or! ce fel 
de hucate var fi în vas să se l&pede să nu se 
mănînce. iară vasul să se spele bine şi să se 
sfințescă şi iarăşi să fie de trebă. Ă 

(Aiehifor Tarigradinul]. lavă spurcăciunea 
ce va cădea în isvor, adecă In fântînă, sai - 
în puț, acâia să o scoţă afară să o ltpede : şi 
de în apa acţia să scâță 10 vedre, decia a- 
tunce să'l sfinţescă cu Aghiasmă rare de la 
sfinta Bogoiavlenie, şi dâcă o vor sfinţi a- 
tunce să bea de într'insul fără de păcat. 

[Zri]. Iară de va cădea în griă, sai în fă- 
ină vre o spurcăciunc, și se va neca, acolo şi 
se va sfirși atunce griul să'l spâle bine şi să 
” sfinţâscă, decia să se facă pilne să se mă- 
nînce, iară de va cădea în făină şi se va sfirși . 
acolo, atunea cât loc va ţinea şi va-fi aprâpe 
de spurcăciune, să! ia de în făină și să'l l6- 
pede. iară cialaltă să o sfințescă preotul, 
decia să se facă pilne să o mănince fără de - 
păcat, numa! de acea făină să nu se facă 
prescuri, pentru că popa nu va putea să slu- 
Jescă cu dînsele Iyturgie. - 

Pentru postul ajunului nașterii a lui JIris- . 
tos, și al bobotezii, și de se vor timpla u- 

- câste prazdnice miercurea saă vinereu. 

Glava 380, [Ioan Chitrul). Ajunul Crăciu- 
nului şi al Bobotezii, îu ce zi se va timpla se 
postâşte de 'pâşte şi de unt de lemn, numa! 
vin ce să bea, iar dese va timpla Simbată 
sai Duminecă,. atunce dupe vecernie vom 
mânca unt de lemn și vom bea și vin. 

- (Zri]. Să stiţliară că de se va tîmpla ajunul 
bobotezi! Simbăta sai Dumineca, atunce nu 
se ține post într'acele zile, adecă cesurile : 
ci Vineri vom face ajunul şi vom citi Tropa- 
rile câsurilor ale ajunului, iară dâcă vom citi 
câsurile şi vecernia, atunce mârgem la masă 
de mâncăm brînză şi oa0, iară mirenil carne, 
măcar de şi ar duce tocmâla ajunulul acea 
Vineri. iar nu o postim, pentru că iaste în 
câle 12 zile. : , 

- Postnicul). lară zioa Crăciunului şi a Bo- 
botezi! în ce zi se va tâmpla, orl Miercuri, ori   Vineri, 'atunce mirenil să mânânce carnea, 
iar călugări! brînză şi 0a0
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Pentru postul sfintelor şi marilor părdsimi, 
şi a tăte Miercurile și Vinerile, şi cânc se 

- slobozește ajunarea acestor dio zile, şi cum 
se cade călugărilor și lunea să o păzâscă 

„CU post. 

Glava 381, [Dumnezeeștii dascăli). Post 
postim carele aă postit Domnul IIristos, 
sfântul şi marele carele se chiamă si iaste 
Părâsemile, cu curăţie şi pentru a nostră er- 
tare, și mâncăm o dată în zi sec după vecer- 
nie, şi legumi fără unt de lermmn,:iar vin” şi unt 
de lemn în tâte Simbetile și Duminecile vom 
mânca, iară pâşte nic! cur, fără numal în 

” zioa Blagoveşteniilor de aceia niel cum. 
[Apostolii canon 68]. Că zice canonul 68 al 

sfinţilor Apostoli și poruncește, or fie-care 
episcop, aii preot, sai diacon, sai ipodiacon 
sau citeț, saă cântăreţ, ce nu va posti sfintele 
Păresimi și tote Miercurile şi Vincrile a tot a- 
nul: aceluia să i se ia, darul, și să se scoță 
de în cinste ce iaste, iară do va fi inirân să 
se afurisâscă,: fără numai de va fi cineva 
bolnav. - - 

[Zonara]. Dumnezeeştii Apostoli vor şi 
poruncesc cum postim sfintele și marile Pă- 
r&simi, tocma să postim AMiereurile şi Vinerile 
a tot anul, iară de va fi cum am zis mai sus, 

" adecă de va fi sfinţit să i se ia darul iară mi- 
vânul să se afurisescă; ce se zice să'se cano- 
nâscă, adevărat de va fi fără de bâlă. 

[Marele Athanasie). Cine va dăslega Miercu- 
rea sa Vinerea, acela răstignâste pe Hristos 
ca şi ovreil pentru că Miercuri se-aă vîndut 
iar Virieri se-aă răstignit. 

[Caută de vezi] Deslâgăse postul Miercuriă 
şi al Vineril, când se tâmplă praznic Domnesc 
şi al Preacestil, şi de la Paști până la Pete- 
desetniţă. şi la naşterea a lu Preacestii, şi la 
Usepnovenia lui, iară într'ale sfinţilor Apo- 
ștoli, şi ale sfinților erarși şi alesfinţilor Mu- 
cenici nu se slobozâşte în praznicele acestora 
a mânca pâşte. Nurmnal în zioa a dot Prâvprea- 
stolnici apostoli Petru şi Puvel, şi în câle 
12 zile şi în harti când se începe Triodul- şi 
în săptămâna brânzii : într'acâstea săptămâny 
se face razdreaşenie în tote, 

(Postnicul]. lară călugării, şi Lunile să pă- 
zescă a tot anul, ca și Aliercurile și Vincrile, 
cum am luat de la sfinții Părinţi, dar ce er- 
tăcinne va fi călugărului. dâcă nu va prisosi 
postul lu rna! mult de cât al mirenilor? că 
încă mai vârtos uni! cucârnici de în 'mirân! 
le păzesc, cu cât ma! mult călugărilor ? pen- 
(ru că zice sfintul Simeon făcătorul de mi- 
nuni întru viața luf, să postâscă călugărul 

> zice în tâte zilele, și fără de posturile câle ce 
sînt tocmite şi poruncile, iară nu mal puţin 
de al n6olea câs, Ă   
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Pentru muiarea carea va naște în postul mare 
şi pentru dmenii și mueri bolnavi cum să nu 
ție a nu mânca unt de lemn şi vin ci numai 
de carne și de unt să se ție a nt mânca, 

Glava 382, [Timoteiă Alezandrânul]. Mu- 
iarea carea va naşte în postul cel mare, sati 
în săptămâna cea imare. aceia să nu ţie de 
poruncitul post a se posti de unt de lemn și 
vin, ci fără de păcat să mânânce şi să bea. 

- Pentru că postul pentru smerenia trupului 
se-ai făcut, iară ea aflându-se bolnavă şi sla- 
bă, cere şi primâşte hrană ca să ia putere și 
săcătate  [ Vulsan:on]. Și alt cine-va carele va 
fi slab şi bolnav nu se oprâşte de zilele ca- 
rele sînt pornncite a le posti, ci să mânânce 
unt de lemn şi vin, iar carne să nu mânânco 
măcar de se-ar afla, şi la mârte, cum grăiaște 
Valsamon, la povestea canonului 68 Aposto- 
licesc. E 

[Postnicul|. Iară Dumnezeescul Patriarch 
Postnicul grăiaște, că cine va mânca carne 
sai brânză în sfintul marele post, saii Mier- 
curea saii Vinerea, acela 4 ant să nu se cu- 
minece, și să ia și alt canon greă. 

Pentru blagoreștenii, de se vor tâmpla în săp- 
tămâna cea mare, mânva-rom pește ai ba. 

Glava 383, [Dumnezeeştii învăţători], Mulţi 
zic de întru Dumnezeeştii Dascăli, că în orl 
ce zi de ale săptămânii acel mari de se vor 
tâmpla Blagovesteniile atuncea să nu mân- 
căm pâşte, iar alţii zic să mâncăm. ! 
[Nichifor Ţărigrădenul]. lară Dumnezeescul 

Nichifor Țăriprădânul zice : de se va tâmpla 
Blagoveşteniile în Jol mari, sai în Vinerea 
cea mare, să nu greşim să mâncăm unt de 
lemn şi pâşte. - : 

[Xichita Srron] lară sfântul Mitropolit de 
la Serron Kyr Nichita, şi dumnezeescul Zo- . 
nara poruncese, de se vor tâmpla zice Bla- 
goveşteniile ori în ce zi de ale săptămânii cel 
mari, atunce să se nânânce pește, fără nu- 
mal de se va tâmpla în Vinerea cea mare şi 
în Simbăta cea mare, şi asa ţine şi muma 
şi stăpâna tutulor Bisericilor, adevărata ma- 
rea Besârică. într'aceste 2 zile, [Zonara) orl în 
care se va tâmpla Dlagoveșteniile numa! unt 
de lemn vom mânca şi vin vom bea. pentru 
hucuria lumi şi a mântuitorului dumnezeese 
Praznic, iară peşte niel cum. - 

Peniru postul crăciunului și al sfinților 
„Apostoli. 

Glara 384, /Postaicul|. Postul Crăciunu- 
lui şi - al sfinţilor Apostoli, mâncăm cu see 
3 zile, Lunea. Miercurea şi „Vinerea, şi ținem 
şi de peşte. şi de unt de lemn și de vin, fără 
nurmal carele va hi bolnav, şi vom mânca le- 
gumi fără unt de lemn, ca şi în postul cel mare, 
iară caril vor vrea să placă mat bine lui
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Dumnezeii, aceia numai Sâmbăta şi Dumineca 

Pentru postul de în luna lui August al Dom- 
nei nâstre sfintei născătorei de Dummnezeii. 

a 
Glava 385. [Dumnezeeştii învățători; Pen- 

tru dumnezeiasca cinstita, Adormire a slăvitel 
şi prea blagoslovitei Născătâre de Dumnezeii, 
ruma cuvintului lut Dumnezeiă, mal nalta şi 
mai cinstita. de tote zidirile văzute şi gândite 
datori sîntem neschimbat toţi creştini! sfin- 
țiţii şi mirânil, archiereit, preoții, diaconil. că- 
lugării, călugărițele, bărbaţii, muerile, copil 
mar! şi mici: depururea să cântăm, şi să slă- 
vim pre acea sfântă născătâre de Dumnezei 
că pentru dân-a ne-am izbăvit de în mânile 
diavolulut şi am luat moşia cea de întii, ce se 
zice raiul, şi pentru dânsa iară ne nădăjduiri 
să luăm impărăţia cerului a unuia fii născut 
alei, pentru că ea.iaste scara de la ceri până 
la. pămînt, adecă scară cum o ai văzut lacov 
carea sue la ceriă pre ceia ce o cinstesc şi o 
rogă şi may ales sîntem datori la purtarea de 
Jumină a praznicului de prestăvirea sfinţiei 
sale, să o cinstim cu t6tă smerenia, şi cu dra: 
goste Duhovnicâscă. să”1 eşim înainte cu post 
a 15 zile, întru carele să cinstim şi paracli- 
surile sfințiel sale, si să postim toţi aeclea 
15 zile, şi Lunea și Miercurea şi Vinerea să 
mâncăm sec, nice unt de lemn să mâncăm, 
nice vin să bem, pentru cinstea adormirii 

i garea zilel. 

  Sfinţiei sale, iară în călea lalte zile vom mân- 
ca unt de lemn şi vom bea şi vin, iară peşte 

- nice cum, numai într'acea zi a prea luminatei 
şi prea slăvitei Preaobrajenil a unuia fiiă al 
sfinţiei sale, or! în ce zise va tâmpla vom 
mânca pâşte ori în ce zi se va tîmpla ori Mier. 
curea or! Vineri, cum grăiaște dumnezeescul 
“Nichifor 'Țărigrădenul. 

(Vezi Patriarșesc și împărătesc răspuns). 
Jară pristăvirea sai adormirea sfinţiei sala, 
-orl în ce zi se va tîmpla, or Miercurea ori 
Vinerea. cârne nu vom mânca, ci numal peşte. 

Pentru acest post, și sfintul Patriarch Kyc 
Luca, cu cinstitul lui săbor. carele se afla a- 
tunce al sfinţilor Archicrer, şi cu porunca Îm- 
părătescă aă tocmit, ca. neschimbat să se pos- 
tescă acest post, ce se zice acelor 15 zile de 
adormirea a prea curâter Născătâre! de Dum- 
nezei de toţi hlagocestivil creştini, şi nimi- 
“nea să nu facă într'însul razdreşenie de bu- 
cate, adecă de carne, sati de pâşte, fără nu- 
mai de se va timpla bolnav, şi încă şi aceia 

să se facă cu ertarea a Archiereului locului. 
[Caută de cezi) Insă câţi prăznuesc și cn- 

stesc acea blagostovită şi cinstită prea, slăvită 

-Născătâre de Duimeezeii pre .la praznicele el, 
şi în tote zilele anului cu rugi. şi cu posturi 

şi cucernicii, atunce darul sfinţiel sale cuprin- 

de pre dânşii, și dăruiaşte aceste plate de în 

„destul cu prisosire tuturor creştinilor, după 

căldura și pobhta a fiecul, pentru că sfinţia ei, 
iaste folositâre neruşinată nemului . nostru 
creştinilor, avînd îndrăznire ca o mumă a lui 
Dumnezeti. şi dragoste spre no! pentru rude- 
nia trupului, dec! acestă Dâmnă şi Stepână a 
nâstră. fără de cârerea şi ruga nostră nu lip- 
sâște depururea a se ruga şi a soli pentru not, 

cu cât mat mult încă când o vom cinsti şi o 
vom slăvi şi vom câre de la dinsa darurile cu 
credinţă adevărată, atunce de în destul cu 
prisosire dă şi face bine tuturor după. credinţa, - 
și cucernicia a fie-cu, şi izbăveste de tote ne 
voile. : 

Pentru. postul înăiţării cinstitei cruci. 

Glava 38%. [Postnicul).  Postim iar și în 
zioa nălțării cinstitei şi de viață făcătoret 

Cruci, luna Septemvrii 14. ori în ce zi se va 

timpla. orl Sîmbătă ori Duminecă, sai în-. 

traltă zi, şi alt nu mâncăm fără numat unt 

de lemn și vin, iar pește nicii cum, pentru le- 

Pentru sgmbol, adecă rearuiă ră cdinago doge 
când sai jăcut. - Ă 

Glava 387, [Simeon Solunenul]. Săborul 
de întiiă o aii făcut de început pînă aicea a- 
decă pînă la Duha sfetego Gospoda jivotvo- 

reaştago, iară al doilea -Săbor o aii început 
de la Gospoda Jivotvoriaştago ije ototța is- 
hodiaştago, şi o ai obirşit de tot. 

Pentru cele 7 sfinte și a tătă lumea săbbră 
„- când s'aă făcut şi pentru ce. 

Glava 388. [Soborul 17. Sfintul şi a tâtă 

lunea, Săborul de întiiii 318 purtători de Dum-- 
nezei părinţi: făcutu s'aă la Nichea Vithiniei 

întral zecele an da împărăţia Marelui Con- 
stantin, de la naşterea a luf. Hristos pînă la 

acest săbor, vleato 318, şi era. mal mare la a- 

cest săbor Sylvestru şi lulie de ta Roma cea 

vechie sait bătrină, și el ai trimis pre aceştea, 

pre Viton şi pre Vichentie, fostai la acest să- 

por și Țarigrădenul Alexandru, 'şi de la Ale- 

xandria Alexandru, şi el avea împreună ne- * 

voitori pre Marele Athanasie fiind diacon, de 

la Antiochia Evstathie, și Macarie de la le-" 

rusalim. adunatu-s'ai asupra spurcatului de 

Arie, carele ati fost de la Alexandria, şi s'a 

unit în spiţa preoțescă de era preot acer be- 

sârică, şi făcea şi zicea epurcatul de dînsul . 

pre fiul şi cuvintul lut Dumnezeii zidire şi făp- 

tură, iară sfinţit Părinţi ar acelui săbor pro- 

poveduiră, că Tatăl. Fiiul şi sfintul Duh, nu- 

mal obrazele ce se desparte, iar întru fiinţă | 

mai despărţire tocma cinstit Tatăi, Fiiul şi 

Dahul, de sfinții 318 de Dumnezeă purtători 
Părinţi, pre toţi câţi aă' fost cu acel spurcat 

de Arie. şi pre accia ati blăstemat şi î-aă dat 

anathemay, drept aceia și pentru întărirea 

tocmâlel besâricil ai scris doă zeci de ca-   !nâne.
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| „_A2 doile sălar.. . , 
[Sălor. 2]. După aceia cu îndreptarea. lux 

Dumnezeă, adunăse şi al doilea sfintul și a 
i6tă lumea săbor, întru al doilea an de împă- 
răția Marelui Theodosie,-cu 52 ani mar pre 
urmă de săborul de întîii, şi sau adunat la 
Țarigrad 150 de episcopi, şi avea exarch să- 
borului aceluia, pre Timotheiii de la Alexan- 
dria şi din destul vrednicul Meletie de la An- 
tiochia, Cyril de la Ierusalim, şi Nectarie de 
la Țarigrad : carele se făcu oglăşenic în zilele 
“săborului acestuia. și se hotâză şi se hirotoni -Ț ărigraden, şi era şi Grigorie episcopul de la 
ostrovul Capadochier, şi “multul și marele 
Grigorie bogoslovul, carele ținuse scaunul Ţa- 
rigradului, de acia de nevot și de zuhure, el 
lăsă şi se despărţi de să duse de şedea la ma- 

șia lul la Nazianz, şi au scris şi cuvînt carele 
îl chiamă de tocmire, căruia i e începătura : 
(Cacovatn vașa osdruzi Pastirie) şi cu acestea 
cuvinte îngrozi şi înfricoșă pre toți episcopil, 
decia preste puţin sosi şi Damas de la Roma, 
cea veche, decia ce porunci acest săbor, tote 
le isprăvi acel sfint Damas. Deci acestă sfintă 
câtă a Arhiereilor, goni pre luptătorul de duh 

- pre Machedonie, şi luptător de duh i-ati zis, 
căci că grăia hulă spre Duhul sfint, prâspur- 
catul, şi acel Machedonie att fost apucat seau- 
nul Țarigradului mal nainte vrâme de Pai (i- 
nut cât-va, deci acest sfint săbor blăstemară!l 
Și] dâderă anatherei împreună cu soțiile lu, 
iar pre sfintul Duh mărturisiră toema cinstit 
Tatălui şi Fiiului şi Dumnezeii adeverit, şi 
nu numa! pre aceia dederă anathemet, ce şi 
pre nebunul Apolinarie şi pre soțiile lul, iar” 
pte Hristos mărturisiră și propoveduiră Dum- 
“nezeii deplin și om deplin, şi numai 7 canâne 
ati făcut, _? | " 

, Săborul al treilea, . 
(Sălorul 3). lară întral trei-spre-ztcolea an. 

de împărăţiă a lui Theodesie cel tînăr, întru 
Efesul despre Asia s'aii făcut al treilea sfint 
Săbor, de la al doilea Săbor până la al treilea ŢI an trecut an! 241, era mat mare Săborului a-: 
celuia Cyril de la Alexandria, și ispravnicul 

” al lui Celestin al Paper de la Roma cea veche, 
"Uvenalie de la lerusalim, și 'Emnon de la 
Efes, cari! s'ai adunat acolo părinți 200, a-. 
supra ereticului Nestoriei, căruia "1 era moșia 
„de la Antiochia, și s'aui făcut Patriareh 'Țari. 
gradului, afară de dreptate, deci acest pre 
spurcat Nestorie pre unul Domnul Isus lri- 
stos împărţia'l în dor fil, şi zicea” că alt fiu 
iaste, carele s'aă născut. de la Tatăl şi altul 
iaste lHristos carele s'ati născut de în Precista, 
şi zicea cum mîntuitorul Hristos că iaste 
siriin de Dumnezeire, aşijderea şi adeveritey 
născălârel de Dumnezeii, zicea să nuj zică 
născătâre de Dumnezei, ci născătore de [ris- 
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tos. Iară acest sfint săbor al sfinţilor: Părinți, 
propoveduiră luminat, că Hristos iaste Dum. 
nezei de plin, şi om deplin, întrun obraz, în 
doao fini, iară sfinta născătore de Dumnezeu 
fără sămînţă preste fire aii născut pre Fiiul și 
Cuvîntul lu Dumnezeiă și al Tatălul pre Dom- 
nul nostru Isus [Hristos, fără amestecare de 
bărbat, și fără de durere, şi. geamere, carea 
ati fost fată ma! nainte de îngrecare, şi d6- 
Cai îngrecat şi dâca'l ati născut iară ati fost 
fată şi adevărat născătâre de Dumnezeiă așaaă 
poruncit și ai propoveduit, iară pre mincino- 
sul Nestorie şi pre soțiile lui, și pre dogma- 
tele, adecă învăţăturile luY le d&deră anathe- 
mei, și aă făcut acest săbor canâne 8. decia 
după gOna Nestoriey înţelese IOn sfintul Pa- 
triarech de la Antiochia, şi află cum s'ait făcut 
săborul mal nainte pină a mârge el, şise 
scârbi căci goniră pe Nestorie fără de dinsul, 
decia luo pre episcopil ceia ce să adunase dă 
venise cu dinsul, şi punca vină şi bănuia de 
a scote de în scaun pe sfetii Cyril şi pre Mem- 
non de la Efes, scăce fără de cale şi fără ca- 
nonul Besâricil ai făcut saborul, şi pentr'a- 
câia de la Efes se despărţiră, şi avea mare 
netocmire unii cătră alţii: adeci Anatoleanii 
şi ceia ce era cu fericitul Cyril, iară apol după 
acsia multă nerointă ai făcut împăratul de 
pace, pînă s'aii împăcat unii cu alții. 

Sdbavul «l patrulea, 
[Săbor 1]. Iară.dâca trecură tvel-zeci de ant 

de la al treilea Săbor âtunci se făcu sfintul şi 
a totă lumea Săboral patrulea, în ânul de În- 
LI în carele împărățea blagocestivul Marchan, 
şi se făcu Săborul acesta la [lalchedoua în 
vestila cetate a Vithenier 630 de Episcopi, şi 
era mai mare săhorului acesta Anatolie Ță- 
rigrădenul, şi Maxim Antiochianul şi luvena-" 
lie Ierusalimnânul, şi Pascasin, şi Luchinsie 
Episcopi cu Bonifantic preotul, în locul sfin- ! tului leu Papa al Romei cei bătrîne; acel 
sfint Papă nu trimese numar pre acestea, cel 
încă şi poslanie minunată trimese, și întăria 
lucrările săborului, şi chemară Dumnezeeştii 
Părinţi ar acelui-săbor pre cea: poslanie; 
Stilpul pravoslaviei, şi dederă anathemei 
pre kvlichie archimandritul de ia Țarigrad şi 
pre Dioscos de la Alexandria, ca pre nisce răi 
pravoslavnici, cari ainesteca, pre .cel întru: 
doao firl cunoscut unul Ilristos pre Domnul 
nostru şi Dumnezeă, şi ati făcut cansne tret- 
zecl, ” 

“Săborul al cincilea, - 
[Săor 5). Sfintul şi a totă lumea săbor al 

cincilea, făcutu-s'aă în Tarigrad, după ce tre- 
cuse 102 ani de la al patrulea săbor, într'al 
18 an de împărățiă 
şi Sai adunat-165 de purtători de Dumnezeă 
părinţi, și era mal mare Mina, Țarigrăa6nul, -. 

a lul Justinian cel mare |
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-salim era ispravnicil Didim și Evagrie, iară 

"mel acest sfânt săbor, pentru că tocmia de 

. poruncit şi ai propoveduit, şi aă întărit, că 

PRAVILA MATEIU 

dgcia d&că acesta muri, se fâcu Patriarch Ev- 

tichie la adunarea săborului, Apolinarie de 

la Alexandria, Domnos de la Antiochia, iar 

în locul lui Evstachie Patriarchul de la leru- 

Vigilie Papa de la Roma era şi el în Țarigrad, 
şi ori ce porunci acest sfint Săbor el întări, 
şi săhorul acesta canâne n'a făcut. Numal 
“ce deaderă anathemel pre ceia ce învăţa 
de tocmele ale lui Origen, pre Didim şi pre 
Evagrie şi pre ucenicii lor, şirpre cel ce se 
pleca şi asculta întru învăţăturile lor, cari! 
vrea să nu socotescă povestile ellineşti întru 
nemica, ci brodia şi nevoia să le lipâscă și 
să le pue la Bestrică, şi zicea nebunil de el 
că sulletul îmblă singur mat nainte de zimis-" 
lirea trupului : și întră în trup şi se naşte şi 
dâca inâre omul acela, el mârge zic, de să na- 
şte într'alt trup şi iar dacă more omul acela, 
atunce se naşte de câte orl va, şi iaste zicea şi 
sfârşenie nesfârşitelor şi "vecInicelor munci, 

Sătorul a şesea. 
(Săbor 6]. Sfântul al şasele şi a totă lumea 

săbor, făcutu-se-aii într'al treilea sprezâce an 
de împărăție a lul Constantin bărbosul, după   at cincilea săbor ani 128, şi: se adunară în 
Țarigrad 170 purtători de Dumnezei părinţi, 
şi era. începătorii săborulul acestuia, Grorgie 
'Țărigrădeanul, Theodor şi George preoții cu 
ierodiaconul Ioan, aceştea era în locul: sfân- 
tului Agathon Papa de la Roma, şi de la An- 
tiochia Theofan hirotonit de acest sălior,iară 
seaunul Alexandriei şi al Ierusalimului atun-" 
ce era pustie saă vaduă, căci că acâle epar- 
chii atunce. le cuprinsese Agareanii, ce tot 
se allară în locurile lor ispravnici. şi soli, 
însă de la Alexandria Petru călugărul, iar de 
la lerusalim Georghie călugărul şi preotul. 
Acest sfânt săbor se-aă adunat pentru răii 
slavnici care învăţa tocmelele ale lui Ser- 
ghie, şi era atunce aceia eretici Pir şi Pavel, 
răit Patriarşi al Țarigradului : şi Onorie de 
la Roma. Kyr de la Alexandria, şi Macarie 
de la Antiochia, Teodor de la Faran, şi Ste- 
fan şi Policronie,pre cari. dederă"i anathe- 

zicea câ aă avut Ilristos Dumnezeă o voe şi 
o lucrare după întrupare, iară aceşti sfinți 
dumnezeeşti Părinţi a! acestul sfint săbor aă 

aă avut după întrupare Domnul nostru Isus 
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Justinian al doilea nas tăiat, carele era fecior 

lu Constantin bărbosul, deci cu porunca îm- 

părăţiei lul adunară-se Archieret 227, la lo- 

cul carele se chiamă Trulla : acesta, era casă 

prâvestită împărătâscă carea se află în Ţari- 

grad şi se adunară ca să întărescă al cinci- 

Jea, şi al şaselea săbor, şi să serie canone de 

tocmirea: Besâricii, şi au împreunat acela al 

cincilea cu acesta și le-ai pus numele Pen- 

thecti : adecă cincea-șasea,sca cum ce ar fi 

lipsa de la cincea şi de la șasea ei 0 aii-îm- 

plut : pentwaceia săbor a'tâtă lumea Lai 

chemat, şi.era mal mari săborului acestuia 

Pavel 'Țărigrădeanul, Petru Alexandreanul, 

Georghie Antiohianul , Anastasie lerusalim- 
nenul, loan de la Noa Justinianopoli, Vasilie 

al Gorteaniloi Mitropolia ostrovului Critului, 

şi era ispravnic a tot săborul sfintei Bescrici 

de la Roma, și aceștia ati făcut canâne o sută 

și doao. însă 

Săvorul al şaptelea. 

[Săvor 7]. 'Trecură ani 120 de la 6 săbor 
până la 7.şi se adună al ş ptele săbor 19, Mi- 

tropolia de la Nicheia Vithinier 367 purtători 

de Dumnezeii bărbaţi. într'al optulea an de 

împărăţia alu Constantin $i mumă-sa Irina, 
mai mari săborului acestuia era vestitul Ta- 
rasie Țărigrădeanul. Petru Potropopul şi alt 
Petru preot şi egumen de la mănăstirea a lu 
sfetii Savel, carii era ispravnic! în_ locul lul 

sfetil Adrian Papa de la Roma, iară loan și 
Thoma preoţii luminătoriil întru post, era is- 

pravnici în locul Patriarşilor dăspre Anatolia, . 

adecă în locul lui Politian de la Alexandria: 
şi a lui Theodorit dela Antiochia şi a lui Ilie 
de la ferusalimm.. şi acest sfint şi a totă lu- 

mea săbor, pre luptătorii de icone, cari zicea 

icânel lu [Hristos şi sfinţilor lut, ca sînt idoli; 

decl cu socolinţa a “tot sfintul şi dumnezee- 

sculul săbor cu legătură nedezlegată pre a- 

ceia "I-ai dat anathemei, si aii tocmit 22 de 

candne de folosința ereşiinilor întru ant de la 

zidirea lumel 6296. , . 

Săvorul a opta. 

[Săvor 8]. Săborul al optulea de la Flo- 
renţia făculu-se-aă în anil 1430 de la naşte- 
rea lu Hristos, în luna lulie 6 într'o zi lunca. 
nv. (52) întru împărăţia Kyt loan Paleologul, 
patriarşind Kyr los'f, carele se pristăvi acolo 
lo Florenţia, după răsipirea săborulul, şi ur-       Hristos doao vol adeverite pre fire şi doao 

lucrări, nu că despărția obrazele, ci nice o 
five de într'amîndoao ale lu Hristos, a Dum- 
nezeiril zic şi a omeniri! nu era “fără de .voe 
sau fără lucrare, şi ai făcut şi acești sfinți 
Părinţi canone 82. pentru sfintele isprăvi şi 
tocmele ale Mântuitorului. E 

Săborul cincea șeselea. 

(Săbor cincea șasele]. Întru împărăţia lu 

gia a lu Dumnezeii muri nepricestuit Durm- 

nezeeştilor taini, pentru căci.că ati iscălit 

| nişte lucrure la acel săbor răii, ce se-aii fă- 

cut şi se-ât împreunat cu Latinii. Însă mai 
nainte de adunarea săborului ce să făcusa 

în Țarigrad, slujiră Iyturgie Archiereil si cli- 

licit pre număr 500. întru marea: Bes6rică ă 

| cuvîntulur lu Dumnezeă Sofia, și hirotoniră 
atunce cu voia Impăratului, și pre Patriar- 
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chul Kyr Marco efeseanul alesul esarch al 
săborului, deacia ducându-se cu Împăratul 
făcură dot ani tocma tot neisprăvina nemica; 
deacia deca făcură înpreunare, iar Kyr Mar-, 
co efeseanul stind împotrivă nu vru să iscă- 
l6scă, iar fără de dinsu! alţi! toți au voit Și 
aă iscălit; iar ceia ce era în cetatea Țarigra- 
dului, elirici! și călugărit şi egumenil, nu vr€ 
Împreună să slujâscă sai să pomenscă pre 
cel ce venia de“acolo, ci făcea pre dinşii ca 
pe nişte păgâni căci se-aii amestecat ei cu 
Latinii, şi mulţi se lăsa de Preoţie, şi aşa 
se făcu împreunarea ni împreunire, ci des- 
părțire. . - 

Pentru sfintele icone, carele cor fi fărte stri- 
„cate, ca trebue să se facă de dinsele. 
Glava 389. 'Dela otecinic fărte lucru mi- 

nunat). Un stareț prea, sfint, aflase spre păr- 
„ile Anadol adecă ale Anatolier întrun loc 

pustiiii singur, şi se duse la o pr& sfintă mă- 
năstire, ca să vază frații cari! era în mănăs- 
tire, şi deca se duse acolo trecu puţină vr&- 
ma şi se războli starețul o b6lă mare, și pe 
într'ajutorul Domnului luo tămăduire și se 
sculă de în b6lă, şi vru iară să mârgă în 
pustie la chilia lui, iară fraţii 71 rugară ca să 
şază cu dinșii puţină vr&ine pentru folosința 
sufletelor lor, însă ascultă sfintul lut Dum- 
nezeă stareţ ruga fraților, şi aşa rămase, 
iară afară de mânăstire era o mânăstidră pre 
numele măntuitoriului Hristos, și era de- 
parte de mânăstire ca o milă de loc, și a- 
colo şedea stareţul de învăţa şi tocinia. fraţix 
de spăsenia sufletului, iar în mănăstidra a- 
ctia se afla multe Icâne, forte stricate, de 
"vechi ce era nu le puteat apuca, şi cum le 
văzu stareţul se înfricoșă să nu cum-va să 
se sfârime să se calce ca pămîntul, şi vru 
să le bage în foc, deacia deca gândi acâsta în 
cuget, într'o zi adună multe nuiale în cur- 
tea mânăstiorel aceia şi puse acâle lcone 
vechi şi luo foc şi purcâse să'l pue în nu- 
iale unde era acele Icâne vechi, iar mat na- 
inte până ce să se apropie, veni glas cu tu- 
net mare zicând: nu le arde nu, că de ne 
vel arde vel să te dal în munca vâcului, ci 
acesta să fac] să îngropi pre nol în loc cu- 
rat, şi cum auzi stareţul aşa. cuprinse!| 
frică și cutremur.mare, cât de fiică căzu si 
nu putea să grăiască, iară a doa zi dâca 
se sculă, trimese de adună toi fraţii mâ- 
năstirii şi le spuse acea mare minune ce 
se făcu şi dtca auziră forte se inirară, a- 
tunce făcură în zion acâia praznic , şi slu- 
jiră dumnezeesca Iylurgie băgând lemnul 
acel putred al acelor Icne întrun cosciug 
şi cânta slava tebea Ile bogae Aposlom poh= 
vala. miznicom radovanie, și făciră văhod 
cu dins-le, şi atunce le-aă îngropat întru 
Sfintul jertfelnic, şi după acsia sfintul stareţ 
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i se descoperi de Dumnezeescul ânger că 
câți ard sfintele Icâne osîndă vor să iaa 
focului de veci, pentru actia trebue să cău- 
lăm bine și cu deadinsul scripturile sfinți- 
lor Părinţi, ca să nu cădem întru osîndă și 
să ne dăm focului de veci. i 

Pentru cum se zice pohrala Archiercului la 
- câsurile cele muri. 

Glava 390. Utrerdi Bozse sviatuin pra- 
voslavnuiu vearu hristianskuiu. B-seze. Ano- 
ga leata sotvori Bozse prieosviasczennomu 
Mitropolitu sviatieiszoi Mitropolii imerel. 
Gospodina, naszego i vladiku kyr imerek. 
(şi acesta de 3 ori). - 

Da sochranit Gospod Bog hbozsestvenuiu 
vysotu, hogovideannago Arhiereistva, tvoego, 
nebolieznennu, blagodieistvuiustu, zdravu, i 
dolgozsivotnu, i kromie vsiakia skrăbi să- 
protivnhia. 

Săhrani utverdi Bozse sego sveatlago kli- 
ra, să sim. blagorodnimi boliări, vă mnoga 
lieta pricobchozsdeny amin. 

Vă mnoga leata Viadyko, vă mnoga leata 
Vladyko, vă mnosa leata Vladyko. 

To vucla şederi nainte a curioșilor patriarși, și 
Alitropoliți şi Archiepiscopi carele se afiă 
până în'zioa de astăzi de sint supuse înpă- 
răției Turigraduhii, 

„Olava 391, 
+ Roma Antiochia 

Țarigradul Ierusalimul carele 
Alexandria se chiamă Elias. 

Mitropsliile sunt acetea 
Alcătuirea a dea- 18. Pisidia 

pururea pomenitului 19. Corinthul 
Împărat Kyr Andro- 20. Monemvasia 
nic II Paleologul cum 21. Athina 
trebue să jie scaunele 22. Paleepatre 
ale șederii mai sus a 25. Trapezonda 
Mitropoliilor : 24. Larisa 

1. Chesaria 25. Navpacta 
2. Efesul „26. Filipopoli 
3. lraclia 27 Radosul : 
4. Akira 28, Serre 
5. Chizicul |. 29. Filipul 
6. Filadelfia 30. Christupoli sai 
7. Nicomidia Cavala 
8. Nicheia 31. Smirna 
9 Halchidonul 32. Mitilinul 

10, Sotunul 33. loanina 
11. Tornorul 34. Dedimothicul 
12. Udriiul 35. Melenicul 

15, Amasia » 36. Neepatre 
14. Brusa 37. Thiva 
15. Neochesaria 38. Enos 
16. lconia 39. Cherasunda 
17. Iverria 49. Deiul N  
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"41. Methimna 

” chirii, şi se chiamă exarch a tâtă Ungurimea 
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| 87. Maronia 
42, Christrianop2l 58. Peritheoria 
45, Lachedemonia 59. Zichinon 

44. Paronaxia. 60. Drama 

45. Mesemvria 61. Necopoli sai Ne- 

46. Sylivria vrocopu 
47. Argul şi Napliu 62. Ganul 

48. Evrepul 63. Rizeul ..- 

49. Sofia . Gt. Lazia |, 

50. Midia 65, -Vitthia 
51. Sozopoli 66. Cata 

52. Anchialul. 67. Heul . 

53. Varna 65. Limnul 

54. Dirsturul 69, Imarul. 

53. Brăileanul 70. Ungrovlachia şi 

56. Caravizinul 71. Moldovlachia.   
[Zri). Să ştiti că unii de în Episcopl se-aii 

făcut Mitropoliţi, adecă de la Corinth de în 

Episcopii se-aii făcut Mitropolii 2, Argul şi 

Nauplia, şi Monemvasia se chiamă ca şi i, 

exarh a tot Peloponisul, ţiind şi locul al 

Sidil. “ . N 
De la Paleon Patron, Lachedemonia. 

De la Navpactu, Ioaninul. - 
De la Trianopoli. Ditimotih, Xantie, şi Pe- 

ritheorie. Ă _ 

De ia Rodos, Hiul şi Co Archiepiscopul. - 

De la Filipopoli, Hristopoli saii Cavala. 

De la Udriiă. Sozopole. 
De la Serron Zihionul. 

[Semndză de vezi]. Deacia apol se-aă făcut 

la Ungrovlachia, adecă în -tara, Muntenescă 

doi Mitropoliţi, şi însă unul ţine locul al ân- 

  
şi al Plaiului. Ea 

Iară altul se chiamă Mitropolitul laturii ţă- 

zi! Munteneşti spre Severin, şi locul ţiind al 

Amasii, iară acum nu se chiamă acela Mitro- 

polit, ci Episcop, căce că sint 2 Episcopii 

subt Mitropolitul ţării Munteneşti, adică Râm- 

nicul și'Buzăul, Rîmnicul mal mare iară Bu- 

zăul mal mic, iară Mitropolituy are blagoslo- 

venie de hirotonâşte el, şi pre Episcopi! țării 

Ardtlulul de în ţara Ungurescă, aşijderoa și 

pre acel de loc al lul. .. 

Iară Mavrovlachia alţi doi, şi în Galaţi, ca- 

rea iaste laturea despre Rusia cea mică. 

Iară Mitropolitul Rusiel să scrie al Chievu- 

  
lut şi a tâtă Rusia, şi subt mâna lul sînt ace- 

sie Episcopil adecă : 
Marele Novograd, Cernihovul, Sudaleroto- 

vul, Marele Vladimir, Pereiaslavă Rusisco, 

Marea cetatea Albă, aprope de Chiey, Sfetii 

Georgie, la rîul ce se chiam Ros, Poltisca 
Hazani, Tiferul, Saraiul.: Ă 

Iară laturea Ialiciului carea. iaste a Rosiel 

mici, supuse sînt şi el acâste Episcopi: a 

lui Vladimir, Peremislia, Luţisca, Hov, Shohn, 

„ Cetatea Albă la gura rîului ce se chiamă E- 

linsu, 

- [Semndză de vezi], lară nesupuse sub nice 

un Patriarch iaste besârica Sirbilor carea se 

chiamă Ohridul, carea o aă făcut şi o ai cin- 

stit Impăratul Justinian. carea de în tiner- 

țele lur ai fost cunoscut, Mitropolia Rosii, a 

Chiprului și pre acâstea sâborul al treilea şi a 

şaselea, o ai ciastit; a verilor, carea aă cin- 

stit cu socotinţa săborului de la Antiochia 

supusă mal nainte actia. Archiereil al ace- 

stor Mitropolii se hirotonisesc de at lor Epis- 
copi. ” „* 

Supuse sînt şi scaunului sîrbese, adecâ Oh- 

ridului, aceste Episcopil: E 

“ Castoria, Scopia. Velevundin, Troadiţa, Me- 

lesova. Miglena, Pelagonia, Prindiana, Stru- 

miţa,.Onisos, Glaviniţa, Vantova. Belgradul, 

Diiul, Lipei, Strimi, Rasos, Daăvolis, Stla- 

niţa, Greveno, Canina, Devre, Avlabhilor. 

“ [Zri). Aflăse seris în Pravila a Luk Matheiă 

Vlastari, cum şi Moldovlachia ai fost supusă - 

Ohrideanilor, iară acum. nice Ohrideanilor se 

pl&că, nice Tărigrădânului, și nu ştim de unde 

ai luat acestă putâre. . 
[Căută de vezi). Mai sînt încă şi carii Sa - 

lepădat de isprăvile Romei, iară acum se su- 

pun scaunului Țărigrădenului, Mitropoliţii şi 

după dinşi Episcopil acestea : Soluneanul, 

Corinthânul, Necopoianul, Athin6nul, Patro- 

nânul. 

Archiepiscopiile Țărigrădenului. 

[Archiepiscopiile Ță- |. 4, Pogoiani 
rigrădenuluil;. . 5. Elasona 

„1. Priconisa 6. Co 
2. Carpathon 7. Leveada “ 

3. Egina 8. Fanariul. 

[Semnceă să şti]. Archiepiscopia de 'la Po- 

goiani n'a foşt, ci cum povestesc ai fost a- 

colo Protopopă supus Patriarchului de la Ţa- - 

rigrad şi aă fost şezînd la. Pogoianina. | 

Pentru care mitropoliți țin şi aă pînă în zioa 

| de astăzi subt mâinile lor episcopii. 

“Glava 392. Eraclia a Evropiel ține acâstea:. 

2, Redestului, a Panier, a Calipoli, a Perista- 

sulul şi Miriofitu, a Metronului şi a Thirilor. 

Nicomidia Vithiniei ţine actsta : a Apolo-. 

niadel. - 

(Chitrenul căci iaste mai mare seaunul, pârta 

Polistavrion și portă la Mante, riure ca şi , 

Mitropoliţii). Solunul Thetaliei ţine acesta : a 

Chitrului, a Casandrii, a Serviei, a Campaniei, 

a Petrei, a Erculeilor, sai a Armadarilor, a. 

Erastu și a sfetil Agorei, a Liliel şi Rentinel, 

a Peleaninil şi a Vardarului, a Piatamonului 

şi a Licostomului. , 

'Purnovenul ține acâstea : a Cervenului, a 

Lopţu, şi a Preslavului. 

Corinthenul al Peloponisului ține acestea : 

a Damalului şi Pediadon, a Chefaloniei, a. .
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Zachinthului, a Zeminalil şi Tarsului, şi Po- 
lifengus.. 

[Așijrlevea și Archiepiscopul al Damascului]. 
Monemvasia al Peloponisuluiține acestea : a 
Chithirier, a Methoniel, a Coroniei, a Elusului, 
a Macenel, a Zivnonulul sai a Calamatei, şi a 
Reontului. . . 

Athinânul al Eladet ţine acâstea: a Dia- 
- vliel, â Talantiei, a Andrii, a Schirului, a So- 

lonosuluii, și a Mendiniţit. . 
„ Paleapatronul al Peloponusulu! ţine ac€- 
stea : a Olenil şi a Terniţii. 

Trapezondenul al Lazichiel ţine acâstea : 
- a Caninulul şi a Ofeosului. . 

Larisianul al Eladict ține acestea : a lu Di- 
" mitriad, a Liţei şi a Gratului, a Fanarului, a 
Zigunului, a Thavimacului, a, Stagonului, a, Li- 
dorichiului, a Gardicheului, a Radovisdiului 
Şi a Schiathului, ... 7 
„LA fanarului sai cinstit întru Episcopie 

când patriarsei Tyr Ieremia). Navpactul al 
* Nicopoil ține acestea : a Vondiţii, a lul Aetu, 

a Aheloului, şi a Rigonuluy. E 
Rodoseaniul al ostrovului Chicladului ţine 

acâsta : a Lernisulul. o 
Filipinânul al Machedoniei ţine acâsta : a 

Levtherupolul. IE 
Udrianul al Emimondului ține una: a Aga- 

thopolil. Mă ă „o 
Mitileanul al Lesvului ţine una : a lu Erisu. 
Serroneanul al Machedoniei ţine acâsta : a 

Ezivonului. a - 
_ loneanul ţine- acâstea : a. lu Avelas, a lu 
Vonthrotu, şi Glicheon, a lu Drinupol, şi a 
Himnaruluy. . - 
Lachedemontnul al Peloponisului ţine a- 

" c6stea: a Amicleanilor, a Carepolului, șia| 
E Vrestenil. - 

" Buzăului. 

Evripeanul al Epviel ţine acestea: a lu Q- 
şeon, a lu Carest, a lu Porthmu, a lu Avlon, 
ri a Canalionilor. Ă , 

Muntenul ține acâstea : a Rimnicului şi a 

Moldovenul ţine acestea : Rădăuţul, şi-a 
Romanului și Huşi. ! , 

[Amar de urgie Citeşte de tot și Jirte că jeli 
şi'ți ca părea răi). Mal era şi alte Mitropolit 
şi: Archiepiscopil, şi Episcopii, cum se arată 
scrise, întru alcătuirea Impăratulul Kyr Lou 
înțeleptul, iară când ai fost în zilele impăra- 
"tului Kyr Andronic al doilea Paleolog cel mat 
de sus, care lmpărat Paleolog, pre unele Mi- 
tropolil le înălţă și le cinsti de în scaune mici 
la mal mari, şi altele mari ai pogorit întru 
'senune mal mici. avend putere ca un Impărat, 
de în carele multe aă pustiit și de lot ati pe- 

rit de silincii noştri, şi nice Mitropolit se află 
în Mitropolie, nice Archiepiscop întru Archie- 
piscopie, nice Episcop. întru Episcopie, nice 
preot pre la Bescrici, nice călugăr întru mă- 
năştire sait la schiturţ, saii la vre o chilie,   
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nice alt creștin mirân în cetate ati în oraş, 
sau în sat. ce osînda lor Dumnezeii o va ve- 
dea. că sunt nespuse judecăţile lui şi ncîm- 
blate cărările lut, 51 de Mitropolii sunt pustil, 
şi Archiepiscopil 18, şi Episcopil 478. 
Intru alcătnirea acelul în părat ce am zis mat 

sus, Kyr Leu înțeleptul, sînt 90 de Mitropolii. 
Iară într'uceluia-lalt, iară ce e nat sus zis 

Kyr Andronic, al doilea Paleolog, sînt 113; și 
Archiepiscopil doăzeci şi cinci. 
„Pentru Mitropoliţi, carii se zic preacinstiți 

și esarchi, și carii numai preacinsiţi. 
Glava 393, Chesarânul al Cappadochiel, 

Precinstitul Cinstiţilor şi Exarch a tâtă Ana. 
tolia. . - 

Efesânul Precinstit şi Exarch a tâtă Asia. 
Iraelenul Prîvopreastolnic al Precinstiţilor 

şi Exarch a tâtă Thrachia şi Machedonia. ' 
Anchireanul Prâcinstit. şi Esarch a tâtă 

Galatia. - | | 
Chizicenul, Exareh a tot Elispondul, sau 

preste tot. - ÎN 
- Filadelfenul, a tâtă Lydia. 
Nicomidenul, a tâtă Vitinia. 
Nicheianul, aşijderea. 
Halchidonul, aşijderea. 
Solunenul, a tâtă Thesalia. 
Tirnovenul, a tâtă Bulgărimea. 
Udrianul, a Emimontului. = | 
Neochesărenul, al Pontului, Polemoniacu. 
Iconeanul, a tâtă Licaonia. 
Corinth&nul, a tot Peloponisul. 
Monemvasia, aşijderea. 
Athineanul, a tâtă Ellada 
Palconpatrenul, a tâtă Ahaia. 
„Trapezondânul, a tâtă Lazichia, - 
Laris6nul, a doa Thetalia şi a tâtă Ellada. 
Navpactânul, a tâtă Etolia. 
Fillippopul6nul, a tâtă Trachia. 
Rodosenul, al Nisiei Checladulur. 
Serronânul, a tâtă Machdonia.: 
„Fillippopultnul, aşijderea, 
Thivânul, a tâtă Viotia. - Da 
Lachedemonia. a tot Peloponisul. . 
Ungrovlahul, Prâcinstit şi Exarch a tâtă 

Ungurimea şi al Plaiulut. 
Moldovenul, al Sucâvei şi a 

viachia, - i 
Iară ceia-lalţi Mitropoliţi. numai. Precin- 

stiți ce să scriă, iară nu şi Exarehi. 
Boeriile sati cinstele saii dregătoriile Avchie- 

reilor, și tocmirile lor. 

Glara 394. [Rindul 1]. Jconomul, Sache- 
larul, Schevofilaxul, Hartoâlaxul, Sacheliul, 
și Protodectul. ă 

|Pindul 2]. Protonotariul, Logothetul, Can- 
sirisiul, Referendarul. și Ipomnimatograful. - . 

[PRindul 3). leromnimul,Ipomimnișcul, Das- 
calul Evangeliei, Dascalul Apostolului, şi Das- 
calul Psaltiriel. 

“tâtă Moldo-
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[indul. 4). Epitongonatul. Epitoncriseon, | 
Epideiseon, Epitis Ierascatastaseos, și Epiton 
Seeretan. 

[Zindul 5). Incepătorul Mănăstirilor, înce- 
pătorul Bestricilor, ma! marele Evangeliei. 

- începătorul Antimniselor, și incepătorul “Bote- 
zaţilor. 
|Pindul 6). Ritorul, al doilea a! Preoţilor, 

Protopoput. al doilea Diacon:lor, Protopsal- 
tul, Lambadarul.. 

[Rindul 7]. Domesticul stranel cei mari, 
Domesticul strariel a %-a, Strîngătorul de 6- 
meni, Notarul, începătorul Svetiinelor, în- 
cepătorul Cânărhani şi Tocmitorul. 

| Semneză). Iară Protopopul se-aii cinstit să 
aivă loc, şi mai sus șederea la t6tă slujba 
Bescricii, cu protonotarie, adecă să fie ma! 
sus de Logofătul. 

Iară ceste rânduiule ce se dati la Teromonași 
și Diaconi. 

 Protosineel, Archimandeit, și Singel. 

Iară vinduialele cestea-lalte,-se dai la 
bărbați mireni, 

Protonotariă, Logofeţia, Riloria, Protop- 
saltia, Lambadaria, -c6le doao Domesticii, 
Notaria, începătoria Svetilnelor, Protocano- 
narșia. și Toemitoria, 

* Lucrurile vcdnduialelor. 

Iconemul iaste, de ţine tote câştigările Be- 
sericil, tocmâtşe şi casa a Arhiereulul, si Be- 
strica, 

Sachelariul iaste, de. ține tote mănăstirile 
de călugări și de călugăriţe, iaste ispravnie 
și preîncepătorul” mânăstirilor, : 

schevofilaxul iaste de ține vasele si_tote 
odejdiile Besericil. 

Hartofilaxul iaste, ispravnicul tuturor lu- 
crurilor ca o mână drâptă Archiereului, ţiind 
întorcăturile şi nuntele saii logodnele. ” 

Sachileul iaste, carele ţine, sacheliile şi ale 
„ Bescricil, avînd ispravnic pre mai: mnarele 
Bescricilor. 

Protodectul iasţe , 
iaste judecator tuturor lucrurilor de greşală, 
avînd sub dinsul şi pre cel vinovați. 

„Aceștea șed la sfinte jtedecată cu. drhiereul. 

Protonotarul iaste, ușă celor de afară, şi 
pre pitacure, şi ma! mate notarilor, adecă 
cărtularilor. 

Losofătul iaste de-a scrierea cuvintele, lu- 

crurilor Boiarilor cele de cinste. Ă 
Canslrisiul iaste de a. schimbarea Archie 

- ereu], 
Referendacrul iaste, de a să trimeterea la 

“Împăratul și pre la boi n mari. 

folositor robiților , şi 

Ipomnimatograful iaste, de a scrierea lu- 
crurile şi a le aducerea aminte; 

Ieromnimul iaste, de a ţinerea Iyturgia a 
Archiereului, ţiind şi scaunul Besâricitor. 

Ipomniscul iaste, de aducerea aminte Arhi- 

ereulul în taină. 
Dascalul Evangeliei iaste, „de a tilcuirea 

Evangelia. - 
Dascalu! Apostolului “iaste, de al tileui- 

rea. 
Dascălul. Psaltirier, iaste de a o tâlcuirea. 
Epitoncriseon iaste, de aducerea pre aceia - 

ce vor să se judece și i pune pre dinşil unde 
Yor să stea. îi 

Epitongonaton iaste, de a pururea beder- - 
nița Archiereului. . 

Epitondeiseon iaste , de-a trimeterea la. 
Impăratul pentru vinovat. | 

Epitisierascataslaseos iaste.. de a facerea 
hună toeinire în lăuntru în oltar. . 
„Epitonsecreton iaste, de a încetarea Gmenii 

să nu vorbescă. 
Incepătorul Mănăstirilor iaste, de a luarea 

sâma. lor şi a purtarea, grijă cu Sacheliul î îm- 
preună. - 

Incepătorul Bessricilor iaste, de a luarea - 
s&ma, lor şi a purtarea grijă cu Sachelul. 

Incepătorul Evangeliei iaste, de a ţinerea 
Evangelia pre la Jitit când fac. - 

Incepătorul' Antimiselor, iaste de aducerea 
pre carii merg la sfinta Priceştanie, şi ţine 
și Antimisurile, 

Incepătorul botezaţilor; iaste de a purta- 
rea grijă de cel botezați. 

Ritorul iaste, de a spunerea. de în scrip- 

tur. . i ” 

AL doilea preoților, iaste de a băgarea pe 
preoţi în lăuntru. . 

Protopopuliaste, mal marele oltarului. 

Al doilea, Diaconilor, iaste de a băgarea în ; 

lăuntru pre Diaconi. . 

Pentru cum scrii arhiereii lu Papu, Țărigră- 
denului, Aleraudrici, Autiochiei, Ier usali- 
muluă și Ochridului. 

Glava 395, (Rimnalui]. Prefericitului, - 
Pr&sfintului, şi întocma îngerilor : întru île 
stos părintele părinţilor: şi stăpin a tote a- 
deveritele Apostoleşti Bessrici, ca nişte robi 
ție nainte căzînd. sărutăm urmele picidrelor 
Măriei şi Presfinţiei tale putere şi domnie. 

Ţărigrădenului, 

Presfinte al nostru oblăduitor şi stăpîn, şi 
a tâtă lumea Patriarch, dumnezeescule de 
Dumnezeii dăruite, şi tot alt ori fie ce nume . 
sati lucru mare ce ţi se cuvine, rogumă mi- 
lostivuluY Dumnezeii, să dăruiască sănăta!e 

sfinţict tale, şi ca un dumnezeese şi cinstit |   trup al cl întru tocmire şi “îndreptare al a-
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deveritei mare! bestreci a lu Iristos a tâtă 
lumea. Aa Ă 

dlezăndrenului, 

Piesfinte stăpînul miei, Papa şi Patriarch 
al Alexandriei şi a tot Egyptul, Pentapoleon, 
Livia şi Ethiopia, întru Duhul sfint, Dumne- 

- Zescul și Prâcinstitul miei Părinte. ăi 

Antiochianului. 

Presfinte părintele mică, Patriarchul cetă- 
tății a lui Dumnezeă, al Marei Antiochir, 
şi a t6tă Anatoba, întru Duhul sfint Dum: 
nezeescule şi Precinstitul miei Părinte. 

Jerusalimnenului. 
Presfinte părintele mici, Patriarehul Ieru- 

salimului sfintului. Sion, Syria, Arravia, de 
* cGia parte de Iordan, Cana a Galileiului : și 

a totă Palestina, întru Duhul sfint Dumne= 
zeescule şi Prâcinstitul mieii Părinte. 

Ochridenului, 

Prefericite Archiepiscâpe, a marea întiia 
lustinianiel a Ochridului, şi a tâtă Bulgări- 
mea, întru Duhul sfint Dumnszeescule şi Prâ- 
cinstitul mieă Părinte. 

[Semneză să știi]. Să ştii că la pitacure, a- 
decă la cărţile Patriarchului, sau a Mitro- 
politului, saă la alt obraz mare, atunce nu 
scriă cel mici pentru adins işi cum iaste 
obicsiul, adecă ; că şi nol sîntem sănătoşi ci 
acesta'ce zice. ca sîntem și noi sănătoși, se 
scrie numal la obrazul: carele va fi tocma cu 

„cela ce scrie, saii şi la mal mici obraze. 
lară Archiereil când scriă la Patriarchul 

Ţarigradului, atunce d&ca pecetluese cartea, 
el nu scrii desupra numele Patriarchului, a- 
decă să se dea. întru sfintele mâul ale lu! ce 

„numai despre fața carea iaste pecetea cărţii 
fac treY cruci aşa. - ” 

ta 
lară de ceia parte de carte, mai jos de le- 

gătura peceţii carea iasle în dos legată : a- 
colo scriii Archierei numele lor aşa : Smere- 

- nici Mitropolit Cutare, sai episcop Cutare. 

Pentru cum serie Bitropolit către Mitropolit, 
şi cum către Archiepiscop, și cum către L- 
piscop. i 

Glava 396, 

De la 'Alitropolit către Mitropolit. 

Prsfinte Mitropolite al sfinter Mitropolir 
cutare, Prâcinstite şi Exarşe cutare, întru Du- 
hul sfint iubite frate, şi tocma slujitor sme- 
renie! nostre, nădăjduescumă la lumnezeă 
la carele mă şi rog, să dea sănăta'e sfințiel 
tale, şi după Dumnezeescul şi cinstitul tâă 
trup întru tocmire şi îndreptarea împleri! de 
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păstorie turma cea chemată de Hristos carea 
paşii, și întru a nâstră bucurie şi veselie su- 
fletescă, | ” 

Coneţul se . scrie aşa : Sănătoşază. întru 
Domnul, prâsfinte frate şi tocma. slujitor, 

Mitropolitul către Archiepiscop. 
„Presfinte Archiepiscope al sfintex Archie- 

piscopil cutare. întru Duhul sfânt iubite frate 
și tocma slujitor -smereniei nstre, dăruias- 
căţi Dumnezei sănătate Sfinţiei tale, şi după 
dumnezeescul şi cinstitul tăă trup întru întă- 
Tire și împlerea de folosinţa turmei anume- 
nitel de llristos carea o paşti, şi întru a, n6s- 
tră sufletescă bncurie şi veselie, 

Coneţul : Să petreci sănătos întru Domnul 
sfinte frate şi tocma. slujitor, “ 

A Afitropolitului către Episcop 

lubitâre de Dumnezeii Episcâpe al sfinter 
Episcopii cutare: întru 'Duhul sfint iubite 
frate, şi togma slujitor smereniel n6stre; dar 
să aibă bogoliubiata de ia Dumnezei a, tot 
puternicul. 

Coneţul : Și darul Domnului nostru Isus 
Hristos să fie cu bogoliubiata. 

Aşa serie Mitropolitul la. Episcopil lul, a- Li 
șijderea și la alţi Episcopr streini. 

„Pentru cum scrie Episcopul cătră AMitropo- 
Zitul lui, şi cum cătră alt Episcop, 

Glava 397. 
" Episcopul cătră Mitropolitul îui, 

Presfinte Mitropolite al sfintei Mitropolit 
cutare, Prâcinstite şi Exarșe cutare : întru 
Duhul sfint al nostru oblăduitor şi stăpân, să 
petreci sănătos sfinția, ta, și după Dumnezees- 
cul şi cinstitul tăi trup întru tocmire şi întru 
împlerea de folosinţa a t6tă numenita, „de: 
Hristos turmă carea paşii, iar noao robilor 
țăi de bucurie și de veselie sufletâscă. 

Concţul : Iară sfinta rugă a sfinţiel tale să. 
fie cu noi. ” 

Şi dâca sfirsaște' cartea să scrie mat jos 
aşa : smeritul Episcop cutare şi robul sfințier 
tale. , 

„Episcopul cătră Episcop. 

- Tubitâre de Dumnezeă Episcâpe al. sfinter 
Episcopi! cutare, întru Duhul sfînt iubite 
frate şi toma, slujitor smerenie! nâstre, să 
petreci sănătos Arcbieria ta, şi după dumne- 
zeescul şi cinstitul tăă trup întru tocmire şi 
de folosul Gmenilor, numenitei de Hristos 
turmă carea paşii şi întru a nâstră bucurie 
şi veselie suiletescă. 

Coneţul : Petrece sănătos întru Domnul iu- 
bite frate şi tocma. slujitor. |
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Pentru, cum serie drchiereul la boiarii ceia de 
" la marea bescrică. 

Glava 39$. Cinstite mare Iconome, sai 
Hartofilax al sfinter lu! Dumnezeii marei Be- 
s6rici, prea dulce şi pre iubitul mieii frate, 

Deci așa şcriă celor mat mauri, adecă celor 
mari rînduiele ce's mal sus scriși. : 
„Iară de la Protonotarul pînă la Ipomnima- 

tograful nu să zic fraţi : ci cucârnici, şi numat 
ce să serii fil iubiţi după Duhul. - 

lară de la leromnimul şi ceia-lalţi, aceia 
să seriă : cinstiți, şi Protopopul, şi carele e 
după dînsul. ” Pa a 

lară cari! n'a rinduială, aceia șe seriiă cre- 
dincioşI dumnezeești preoții şi diaconi. 

Iară pe clirici! Archiereilor aşijderea' scriii, 
“ cinstiţilor cucernicilor, şi credincioşi Dumne- 

zeeşti. după rînduiala spiţii. fără de marile. 
rînduiale, şi fraţii, că acâstea” într'alte rîndu- 

- iale nu se-aii dat, ce numai întru ale rharil 
Besericl ca o stăpină şi mumă ce iaste tuturor 
Bescricilor. - a - 

nostre, dar hie folosinții tale de la Dumne- 
zeu a tot iitorul. 

tine, Amin. | 
Smeritul Mitropolit cutare. . 

Pentru cun serie Archiereul cătră mai marele 
sfet-agorii, si la gumen şi la stariți. 

Giava 401, Prea cuvi6se mal mare al 
Sfintului Munte ce se chiamă Athonul, dulce 
şi prea, pohtite după Duhul, iubite frate -şi 
fiiul smerenie! nostre, dar, pace, milă,. spă- 
senie sufletescă, şi orl ce alt bine de spăse- 
niă, ne rugăm să se dăruiască maril sfințiex 

tale do la Dumnezei a tot ţiitorul, 
Coneţul : Darul şi mila lui Dumnezeă, să 

fie cu curviinţa sfinției tale, Amin.. 

| « La Egumen şi la Stareț. | 

Prea cuvi6se Cathegumene, al Dumneze- 
ești! şi cinstitei Lavre a sfântului 'cutare, şi   

Pentru cum serie Archiercul la eniazul sârbici 
şi la suprujnița lui, adecă la Domnă-sa. 

„Glava 399. Preanalte mare Cniaje a t6tă 
Sîrbia, preinţelâpte şi prea dulce, cinstite în- 
tru Domnul, şi prea iubite liyr. cutare, fiiă 
după Duhul smerenici: nostre, dar, pace şi 
milă să se înmulțescă Domnie! Tale dela 

“Dumnezeiă a tot ţiitorul. 

, “La a lui Domnă. , 

Marea Domnă a t6lă Siîrbia, cinstita, înţe- 
lepta şi mat împodobita Domnelor, fată întru 
Duhul sfint, dar. pace şi milă să se înmulţe- 
scă Domnie! Tale, de la Hristos Dumnezeul 
nostru. : E - 

Pentru cum scrie Archiereul la jupân, la boiur 
mare și la o cinstit. | 

Glava 400, [La Jupin]. De bună rudă, lu- 
minale şi. prea vitâje Jupînc, întru Duhul 
sfint prea iubite fiiă smerenie! nostre Kyr cu- 
tare, dar, pace şi alt tot binele rugămune lu! 
Dumnezeă să ţi se dăruiâscă dumnetale. 

Li Boiar marc. | 

„De bună rudă, slăvite, înțelepte, a tolă 
cinstea şi înlelepeiunca vrednice Iyr cutare, 
dulce şi preapohlite fiiă după Duhul iubit 
smerenici nâstre, dar, pace, milă, şi orl ce 
alt bine de spăsenic, pohlim să se dăruiască 
cinstii tale dela Dumnezeă a: tot ţiitorul. 

Coneţul : Și Domnul Dumnezeti să ferescă 
pre bunul neam al duinnetale fără b6lă, cu 
sănătate şi mal sus fără de totă întristarea 

- Acâsta așa să serie le roinie de cinste. 

Cinstite şi înțelepte Kyr cutare, întru Du- 

prea dulci şi prea iubiţi Stareţi at Dumne- 
zeescului săbor, dulcilor şi prea pohtiţilor 
după Duhul fii smerenie! nostre, dar hie voao 
tuturor, pace şi milă de la Dumnezeă a tot 
țiitorul. o a 

Concţul : Şi darul şi mila lui Dumnezeii 
să fie cu cuviinţele vâstre. Amin. . 

Carte de mărturia Duhornicului, pentru cela 
_ce va putea hi harnic de Preoție. 

Glava 402. Cade-se celora ce vor să slu- 
jască sfintelor şi dumnezecştilor Taini, şi vor 
să li se dea,în mână slujba puterilor înge- 
reșii, ca nişte chezaşi ce sînt lu Dumnezeă, 
dâca vr&me ce pentru noi Dumnezei fără de 
păcate se-aii făcut om, şi acea înfricoşată 
jevtfă fără de sînge și slujbă a înfricoşatelor 
tain!, dat-aii noao 6menilor, carea o facem 
întru pomenirea şi slavoslovia, acelui trup şi 
sînge al stăpânului, pentru acâia şi de pro- 
poveduitorii - de Dumnezeii Apostoli, şi de 
purtătorii de Dumnezei Părinţi ni s'aă po- 
runcit, ca ceia ce li se tîmplă să se înalțe 
la acea închizăşuire. şi rânduială să nu'l sue 

| fără iscodiul, ci carele va vrea să fie preot: 
să fie curat şi cu tolă cinstea podobit de în- 
tru care şi acest fiii duhovnicesc a! mică, cu- 
tare, de în cutare cetate, oraş saă sat, întru 
carea ait născut şi aii crescut, venita. cătră 
mine duliovnicul lui, cutare Ieremonach, cer- 

rea rînduială a preoţiei, deci ei pusu-l'am 
înaintea icânci a stăpâuulul IHristos şi a sfin- 
ter Evangeliy, si-an iscodit pre dinsul de 
cele ce ai făcut. de în copilărie şi n'am aflat 
vemica, întru dînsul de cele ce opresc a întra 
în spiţă sati în rinduială ca acesta, drept a- 
ctia inărturisesc pre dinsul ca un destoinic   preoţici, pre fiiul mică de duhovnicie cutare, 

20 

chul sfânt fiii după duhul iubit smereniet - 

Coneţul : Darul Domnului mieă să fie cu . 

şind a lua mărturie de la mine ca să ia ma-



206 PRAVILA MATEIU DASARAR 

şi iscălese cu a mea mână. Eu tatăl duhov- | cotinţa lor pre lege, iară pre câ ce vel lri- 
anicul lui cutare Ieroimonach. . 

Vă leat cutare, measeţ cutare; Ieromonach 
cutare, şi duhovnicul lui, mărturisesc pre 
dinsul vrednic dă preoţie. 

Pentru cum scrie „drchiereul cartea cea toci- 
ză preotului carea se chiamă daltirie şi 
cartea cea de slobozie.: 

Glava +03. Pavel, marele Apostol al Dom- 
nului, va şi poruncește să se dea preoţilor 
Poslanil tocmite de la ccia ce! hirotonisese, 
de tocmirea preoţiei lor, deci uni! porunci 
ca aceia plecându-se şi acest Kyr cutare, pen- 
tru acâsta tocmim carte, ca de la noi, cu da- 
vul Duhului sfânt a făcătorulul deplin Dum- 
nezcă, Pam hirotonit pre Lege şi pe Pravilă, 
citeţ, ipodiacon,. diacon şi preot, şi poruncim 
tuturor celora ce cătră vol va veni acest slo- 
bad preot, Archiereilor zic. şi preoţilor, egu- 
menilor, bărbaţilor şi inirânilor. Boiari, cur 
'se-aă împodobit cu vrednicia preoții de sme- 
renia nostră, mărturisit de bărbaţi vrednici 
credincioşi, cum iaste vrednic de rînduială 
ca acesta, drept aceia şi pentru tocmirea şi 
întărirea lui dă-se acâstă carte, după cumu'i 
obictiul de la noi întărită. . 
„Vă leat cutare, meşeţa cutare, indiction cu- 

tare, e ED 

„icea scriem pentru cartea de slobozie. 

Smerenia n6siră, cu acestă cate a nâ.lră 
-de slobozie facem ştire tuturor creştinilor 
dă pretutindenea, sfinţiţilor. şi mirenilor, că 
acest cucernic preot kyr cutare, pentru căce 
nu avea aicea loc ve ui trăi, rugatu-s'ati ca 
cu socotinţa şi cu ştirea nâstră să mergă că- 
ivă Țarigrad sait aiurea, către pravoslavnicii 
Creştiul, pentr'aceia datam lut îndeletuicie şi 
slobozie ca să mergă şi să se ducă, ertând 
pre dinsul şi pre acolo să slujască neapărat 
cele ce sînt ale preoţiei, ca un preot harnic 
şi forte cinstit şi Vlagogestiv, drept actia se- 

„ai făcut şi acestă carte a nâstră de slobozie 
pent.u credinţa, şi se-ati dat preotului Kyr 
cutare, fiii după Duh al simerenici nostre, 

Cartea de duhornicie a Dulornicului când 
| - se” face. i 

Glava 404. Smerenia nostră, dă-se ţie cu-] 
cernicului intru Ieromonachi Kyr. cutare, 
Slujba Duhovnicie! părintezcă, de care lucru 
ţi se cade să priimeşti gîndurile şi lucrurile 
şi tot felul de patime ale celora ce vor veni 
cătră line la ispovedanie, şi să toemeşii po- 
cania a bogalelor păcate, căruia după cumul 
va fi puterea şi spăsenia lor, să Li gi actlea ce 
să cad a lega, şi să dezlegi câlea ce să cad 
a dăzlega, şi ţi se cade de vei fi călugăr le- 
romonach, tu să tunză călugari (adecă să faci 
călugări) clip mic şi nare, sehimnici cu so- 

mite către rînduiala preoţiei, aşijdere eşti 
dator de lucrurile lor de tote să”! ispiteşti cu 
dedinsul cum poruncește Apostolesca Pravilă 
ca să nu pentru lenea saii vre o răpire ceva 
să te înșeli adins tineși să fie părtaş pacate- 
lor streine (cun am zice după cuvîntul dum- 
nezeescului Apostol). Pentru aceia se-aii fă- 
cut şi acestă poruncitore carte a smerenie! 
nostre, şi ţi S'uii dat să fie de tărie. 

Vă leat cutare, meseța cutare.. 

Cartea de ertăciune carea scrie Archiereul. 

Glava 405. Smerenia n6siră. de în darul 
şi mila şi puterea a Prâsfintulul şi de viață 
începător Duh, carele se-aă dat de la mintui- 
torul nostru: [sus Hristos, dumnezceştilor şi 
sfinților lu! Ucenici şi Apostoli.. a lega şi a 
dăzlega ale 6menilor păcate, zicând lor : Prii- 
miţi, Duh sfint. ori cur veţi erta păcatele, er- 
tate să fie lor, și oul cul veţi ţinea ţinute să 
fie, şi oil câte veţi lega pre pămînt să fic le- 
gate și în ceriă, şi orl câte veţi dăszlega pre 
pamînt să fie dăzlegate şi în ceriuri, iară de 
la aceia şi la, not unul după altul cu venirea 
acelui dumuezeese dar, am ertat şi.-pre fiul 
iubit al nostru sufletesc, cutare, în câte şiel 
ca un om aii greşit, şi pre Dumnezeă ai mus- 
trat şi au miîniat, cu cuvîntul, cu lucrul, cu 
gîndul, și cu tâte simţirile lui, sai de va hi 
căzut supt blăstemul Archiereului sai al 
Preotului, sai al tătină-săii, saă al mîne sa, 
sati singur ad'ns eluşi se-au blăstemat, sai 
va fi jurat strîmb, sa ori de cine se va fi 
legat cu afurisanie, sai întralte păcate ale 
lui şi el ca un oi fiind se-aă policnit, și du- 
hovnicului aă ispovedit, şi canonul de la dîn- 
sul aă priimit, decă de acâste groşale de tote şi 
de legături îl slobozim și! ertăm, cu puterea 
şi cu darul a tocmitorului și Dumnezcesculul 
înch:nător al prâputernicului Duh, iar câte va 
fi uitat sau aicea va hi lăsat neispovedile, şi 
acelea să iarte lut milostivul Dumnezeu, ca- 
rele iaste blagoslovit întru veci. Amin. 
Pentru cum serie Archiereul' Starropighion, 

adecă ră drujenie cresta, şi cum scrie anti- 
misul, . . 

Glava 406. Stavropighion, sati vă drujenie 
cresta, saii rumînâşte înfigerea cruci: sfințitu- 
S'att eu darul prea sfîntului Duh, şi so a bla- 
goslovit de mine smeritul Mitropolit cutare, 
şi se-aii dat în cutare cetate saă oraş sati sat. 
cutăruia spre ridicare a Dumnezeeştii Des6- 
rică a sfintului cutare, ridicată de cutare, în 
vremea Patriarşiel a Prea, sfintului și a lumil 
Patriarch Kyr cutare, Vă leat cutare, meseţa 
culare. Ă 

Iară aşa se serie Antimisul. 

"Jerlăvnicul dumnezeese şi sfint. preste ca-   rele să obirșese dumnezeeştile slujbe, blago-
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slovitu-s'aii și s'aii sfințit de Preasfinţitul Mi- 
tropolit al sfintei Mitropolii cutare, Preacia- 

ştitul şi Exareh-cutare, în vremea Patriarşiet 

a Presfintului şi a lumii Patriarch Kyr cutare, 

pre numele sfintuiui cutare. Vă. leato,-meseţa 
cutare. . . E 

Pentru cum serie Archiereul carte, câud se 

face săbor și el nu mârge, ceși dă sfatul 
cătră alt Archiereă : : A 

Glava 407. Dâca: vrâme ce pentru bogate 

trebi, sai bolnăvire, de să nu pot veni să şez 

la scaun împreună cu sfinţii archierel la sfin- 

tul săbor, iată că datu-mi-am sfatul şi am 

lăsat ispravnic pe Preasfinţitul Mitropolit Kyr 
cutare, Preacinstitul şi Exarhu]. cutare, ca in 

locul mie să dea sfat la tote, or de ce se vor 

face în săbor; pe îndreptarea. Pravilii, şi pen- 

tru întărirea s'au scris acestă ispravă. Vă leat 

„cutare, cutare. - . a . 

Pentru cum 'se sciiie prazia Episcopului. 

_. Glava 40$, Deca vreme ce vrea şi trebuia 
şi la cutare sfintă Episcopie să se hirotonescă, 

cătră cuvîntătorele ol de acolo grijă şi prive- 

ghiare de păstoria spăseniei cum, poruncesc 

dumnezeeştile şi sfintele Pravile, şi smerenia 

:mostră, în grijă multă fiind ca. să aflu. cl să 

priimescă folosinţă sufletâscă, căutând allaiă 

pre cinstitul întra lermonaşi cutare, împodo- 

bit cu înţelepţie sufletescă şi vrednic saii de- 

stoinic forte, şi plecat întru viața. călugărescă 

de în coconie, spe rinduiala Archieriel pre 

„acesta chemat un, și pe Pravilă cu sorți s'aii 

ales, de cel ce sc-ati aflat la noi Archierel şi de 

iubitorii deDumnezeiă Episcop! pre nume cu- 

tare şi. cutare, frați şi tocma slujitori noao, 
şi pre dcesta hirotonitu'l-am Episcop la .acea 

sfintă! Episcopie. cutare, cu chemarea și cu 
darul a prea sfintului şi închinătorului Duh. 
Drept aceia dator iaşte acest iubitor de Dum- 

-nezcă Episcop, să mtrgă la acea Episcopie 

. carea i se-aii timplat de la Dumnezeiă, să pască 

sufletele pravoslavnicilor de întrînsa, și să 

facă tâte câle's ale Archicriel neapărat. Citeţi 

să semneze, cântăreţi, şi purtători de sveşt- 
nice, ipodiaconi să facă, şi să aducă. şi la 

vînduiala preoţiei şi duhovnici să pue, şi că- 

lugărI să facă chip mic şi mare, duinnezteştii 

-Bestrici să +finţescă,. şi cum am z'5 câte se 

cuvine Archiereului pre lege tote să facă, şi să 
se plce şi smerenici noste, şi să dea haraciul 

- besâricil pre an.. Drept. aceia. datori sunt și 

creştini! de acolo adecă preoții şi Gmenil toți 
să se cucerâscă lui și să 1 să plece întru tote, 

şi mal vîrtos spre ceia ce va avea cuvînt de 

spăsenia sufletului, să'l cinstescă, să] iubescă 

şi să'I dea lul totă cheltuiala Besericil, ce e 

pre lgc de la nunte, cererea de pre la zbo- 

“ vure, cum ati fost obicdiii mat denainte vecie. 

şi ori pre caril va afurisi, să fie afurisiţi, și 
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să aibă voe'a lega şi a dăzlega. Pentru care 
dar şi acâstă a nâstră Praxie de întărire se 
dă la acest iubitor de Dumnezeu Episcop Kyr 
cutare, fratelui şi tocma slujitorulul smerenie! 

n6stre, iN Ma 
Meseţa cutare, Văleat cutare, Indiction cu- 

tare, 

Pentru cun scrie Avchiercul carte celuia ce ra 

să trică pre în ţară, sait preste mare, carele 

să chiamă de cere tot diuna sai pandete. 

_ Glava 409. 
Cea pre în ţară sa pre uscat. 

De bună rudă şi înțelepţilor boiari de în cu- 

tare loc, fil după duhul iubiţi smerenie! n6s-- 

tre, dar, pace, milă, spăsenie sufietescă şi - 

sănătate trupâscă şi alt bine tot carele e de 

spăsenie. rugăm să fie voao de la Dumnezei | 

a tot ţiitorul, acesta om ce aduce acâstă carte 

a nâstră Kyr cutare, cu soțiile lui, vrând să 

iasă de aicea, purcestaă sănătos cu ajutorul 

şi darul lut Dumnezei. şi slobozi de tâtă 

nevoia, și vă facem ştire pentru cetatea saă 

oraş, sati satul nostru şi de tâtă Eparchia,-că 

cu ajutorul lui Dumnezeii iaste slobod şi ne- 

smintit de nemica, pentr'aceia viind cătră 

“not. cerşut-aii carte de mărturie, ca 'să măr- 

turisim pre dânşi! naintea dragostil vostre, că 
sînt fără dă nice o bolă şi [ără nice o nevoe, 

drept. aceia pentracâsta priimiţi pre dânşii 

cu faţă lină şi cu pace de tâte nevoile slobozi, 

ca bişte Gmeni ce aă eșit sănătoşi de în ce- 

tate de la nol ce se zice de în cutare loc, cu- 

tare, carii fără de nice o pizmă şi nice 0 în-. 

şelăciune pre adeverinţă "1 încredin jăm Y60, 

darul și mila Domnului nostru' Isus Ilristos . 

să fie cu loți cu roi, Amiu.. . 
Văleat "cutare, i meseţa cutare. - 

Iavă acesta se serie când merge pre mare, 

De bună rudă şi înțelepților boiari de în 

cutare loc, cutare fi sufleteşti smereniel 

nâstre, dar, pace, milă, spăsenie sufletescă şi 

sănătate trupescă, şi alt bine tot ce e de spă- 

senie,. rugăm să se dea voă de la Dumnezeii 

a tot ţiitorul. Acestom ce aduce acestă carte | 
a nâstră, Kyr cutare, împreună cu soțiile lul _. 

eşind de întracâce, sloboztşte-se întracolo, 

cu darul lui Dumnezeii sănătos împreună cu 

cel ce merg cu dânsul pre mare, şi "! dăm în 

stmă dragostii vâstre sănătoşi şi slobozi de 

(6lă nevoia, ca nişte Omen! ce aii eşit de în 

cetate, sănătoşi. adecă de la noi de în cutare 

loc, cutare. drept aceia rugăm pre voi fără de 

nice o sfială, priiiniţi pre dinşi cu bucurie, și 

cu userdie, erezînd mărturia aceştii cărţi a 

nâstră carea fără de niceo pizmă și fără nici 

o înşelăciune mâl adevărat pre vol încredin-   țeză, mărturie fie Dumnezeii a cărul darul, a- 

*
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jutoriul, şi 'nespusa nilă să fie cu Lo|I cu vot | 
min, i : E 

- Vă leato cutare, i meseţa cutare, 

"Smerehii Mitropolit cutare. 

Cartea de cererea Mănăstirii, carea serie. 
, Archiereul. pa] 

Glava 410, Carir vă aflaţi întru Eparchia 
n6stră, iubitori de Dumnezeii creștini, sati pre 

„aiurea pe într'alte părți, câți sîuteţi a toe- 
melelor rîndului preoţiei, şi aj vieţii mire- 
neşti, fil sufleteşii iubiţi al sinereniel nâstre, 

a tot ţiitorul, în știre să fie v6o tuturor că în 
cutare loc se află o dumnezeiască şi sfintă 
Mănăstire, carea e cinstită pre numele sfin- 
tului cutare, de mulţi ani şi vreme învechită, 
stricată, şi forte trebue să se drâgă, să se zi- 
dâscă, să se înoiască, şi să se întârâscă, ce de 

- acesta n'aă puterea călugării cari se află în- 
"trînsa şi egumenul, deci viind cătră voi cre- 
știnilor iubitorilor de Dumnezeii aceşti călu- 

„gărl, ca să împărțiți să dați și să iniluițl lor 
spre lucrul acesta cu mână de ajutor, drept 
aceia cu bucurie și cu userdie şi cu dragoste 

“_priimiti pre dînși!, și vă îndemnați toţi de 
- împreună de ajutaţi lor, și daţi la zidirea şi 

- la înnoirea a sfinte! și aceii Dumniezeești case 
cu Yoe şi cu bună dare şi cu'userdie toți pen- 
tru Domnul carele priimeşte datoria în loc de 
dar, şi întOrce darul în loc de dar, aşa fa- 
ceţi cu bună voe toţi, ca şi pomâna vâstră 
depururea să se pomenâscă întru acea sfintă 
şi Dumnezeiască casă, şi să vă faceţI 'vor cti- 
tori noj, ca şi alţii inat de demult, să fi plai 
şi bunătăţile de vâci la judecata ce va să 
fie, cu Hristos lisus Dumnezeă și mântuilo- 
rul nostru, darul Iul şi mila cea nespusă, si 
ertăciunea. să fie cu toți cu voi, Amin. 

Curtea robului, 
Glava 411, Celor ce sunteţi și.vă aflaţi 

întru Eparchia nâstră saiă şi aiurea pentr'alte 
locuri şi părţi orl unde se va tîmpla, pre la 
ceia ce sint socotiți cu tocmâlele preoţicI şi 
a vieţel mireneşti carii sînteţi creştinr. dar, 
milă, pace şi blagoslovenie rugăm să lie v6o 

„de la Dumnezeă a tot țiitorul. Acest sărac cu- 
tare, care e de în cutare loc, cutare, robitu- 
se-aă de tâlharit mării, şi se-aă răscumpărat 
drept a cutare, de cutarelă. Drept aceia ve- 
nind cătră smerenia nstră. cu chip ticălos 
şi cu lacrăme ca săi se dea cartea n6stră 
să fie de mă:turie lul, într'aceia, şi smerenia 

„n6stră, dic'am adevărat bine de robia lui, 
dat-am cartea nâștră, şi vine fortea cu multă 
userdie cătră vol blagosloviţilor creștiul, ca 
să limple vre un ajutor pentru slobozia da- 
toriel lui, dect miluiţ! şi ajutaţi pre sufletul   scârhit şi smerit, ca să se întârcă de în multă 
sărăcie şi de ticăloşia lu! pentru dragostea 
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Domnului nostru lisus Hristos, cârele aă iu- 
bit săracii şi pre sine aă dat morţii. pentru 
dinşii, carele cu' cumpăna dreptăţii măsură 
ale nâstre, şi pentru una de în vecul acesta 
o sulă de ori mal mult, iară în cela ce va să 
fie viața de vtci, şi moşia netrecută carea 
n'are sfirşenie, â căruia dar şi milă să fie cu 
toţtcu vol, Amin. . . - 

Pentru cum serie Archiereul cartea de des- 
părțilă carea dă muerii când o pâraie 
bărbatul și nu pute să o dea de față, şi ra 
să o lase. . NR 

Glava 412. Șezind prea sfințitul Mitropo- 
lit al sfinte! Mitropolil cutare, împreună cu 
cinstiţii lu clirici, venitaă cutare cu vină de 
cucvie, pirîndu'şI muiarea lui, cum se-aă ple- 
cat cătră pohta altor bărbaţi, iară de drago- 
stea carea avea către dânsul se-ai lepădat, 
şi de tot s'a spureat cu dinşii, iar muiarea 
dul decani auzit bănuiala şi pâra fără drep- 
tate carea o piraşte bărbatul el, îndemnată de 
nevoe cerşu de la dînsul să dea de faţă pira 
curviel el, iar el neputând, atunce cerșu mu- 
iara lui carte de despărțelă de către bărba- 
tul cI, deci după cum zice Legea şi Pravila, 

„că bărbatul carele piraște pe muiarea lui şi 
nu arată de faţă, poruncit-aă pentru acestă 
vină să se desparță de bărbatul ex. Deci pen- 
twaceia. . şi no! după judecata, Dumnezeeştil 
Pravile deslupimu-o de tot şi o despărțim . 
de. cătră bărbatul el carele e may sus zis cu- 
tare, şi el cutare de cătră muiarea, lui cu- 
tarea, cu să fie striin! și despărțiți unul de 
altul, şi dăm voe aceşti fămei, de va vrea, 
neapărat să se mărite după alt bărbat, și să'și 
ia de la cela-lalt bărbat ce aă avut eat na- 
inte. cutare !6te zestrile ei, şi darurțe! ce ai 
făcut naintea. nuntel, cum poruncese dum- 
nezecştile Pravile, şi pentru acâstă arătare şi 
întărire, făcutu-s'aă şi acâstă carte de despăr- 
țelă, şi s'aă scris întracâstă dumnezeiască 
condică a acestii sfinte Mitropolil a nâstre. 

Vă leat cutare i indic cutare. 

| Carte de despărțelă de cureie, 
Glava 415. Şezînd smerenia nâstră, îm- 

preună şi cu cinstiții noştri clirici, venit-ai 
cătră no! cutare, strigînd că avînd muiare a- 
nume cutare, și ea s'a lipsit de întrâga în- 
țelepția er, adecă de curăţie, curvitaă, spur- 
catu-s'aii de mulţi, în multe şi bogate vreuil 
şi locure, de în carele bănuiale unele le-ai 
mărturisit de faţă cutare mărturie, cutare, 
mărturisind pre dânsa curvă, într'aceia aă 
cerşut acesta, cutare, să se desparță de dînsa 
și să ja carte de despărțălă, ca să pâtă lua 
altă muiare pre lâge. Deci smerenia nâstră 
după judecata Dumnezeeştilor Pravile , şi. 
după mărturia acelor mărturir._ vrâdnice cre- 
dinciâse ce's mat sus, poruncim întru Duhul 

N
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sfint, despreunată şi despărțită să fio acestă 
nuntă, ca de acum striin şi despărţit să fie 
acest bărbat cutare de călră muiarea lul cu- 
tare, aşijderea şi ea de dinsul, şi dăm voe şi 
slohozie bărbatului ce e zis mal sus cutare, 
să'şI ia altă făme, şi peutracestă arătare şi 
întărire s'aii făcut şi acestă carte de despăr- 
țElă şi sai pus într'acestă dumnezeiască con- 

Cavte de despărțelă, cândwi bărbatul legat, 

Glava 414, Carte de despărtelă dă-se a- 
ceştil fămel anume cutare, de către bărbatul 
ci cutare, după cum zice Pravila : Când băr- 
hatul nu iaste să facă câle bărbătești, acela 
se departe de împreunarea nunței, după ce 
vor trâce 3 ani. Deci așa cu. dedinsul pen- 
tvacâsta căutînd, mărturisitu-s'aii şi de faţă 
s'a crezut naintea nostră. Drept acâia după 
judecata dumnezeeştii Pravile despreunăumu-o 
de tot, şi o despărțim de cătră bărbatul e! 
carele e mal sus zis, cutare, ca să fie el striini 
şi osebiţi unul de alalalt, şi dăm cătră a- 
câstă fămte voe şi slobozie, şi cătră altă 
nuntă pre l6ge să se mărite neapărat, şi să 
"ŞI ia de ja bărbatul cl cele ce aii avut mai 
nainte : cutare, fără lipsă totă zestrea el, iară 
darurile de naintea nuntel să rămie la din- 
sul, după judecata dumnezeştii Pravile, şi 
pentru acestă arătare şi întărire s'a făcut și 
acâstă. carte de despărţelă şi s'a pus într'a- 
cest dumnezeesc catastih al aceştii sfinte Mi-" 
tropolil. 

Văleat cutare, meseţa cutare. 

Carte de despărzelă, când se duce dărdatul 
“și nu se mai veade, 

Glava 415. Şezind smerenia nâstră, îm- 
preună cu cinstiţii clirici, arătă-se înaintea 
n6stră o fămeae anume cutare, şi spuse noao |. 
că ai avut bărbat pre lege anume cutare, cu 
carele ati lăcuit câtă-va vr&me, şi de a lor 
bună voe s'aii tocmit de amîndoao părțile, 
ca să mârgă aiurea într'alte părţi să slujască.. 
ca să'şI căştize să se hrănâscă întru viața 
lor. Intractia el s'a dus. iară ia pre lege ai 
aşteptat până în 5 ani, şi veste neviinduii 
pice cum se şlie de dinsul, aii cuvînt, aă scri- 
sâre să vestâscă de dinsul, şi aşa fără de 
hrană fiind, şi nădăjduinduse sa priimâscă 
de la dinsul ceva de hrana vieţii, iară el cum 
am zis nu s'aă mal văzut de tot, şi n'aă au- 
zit nemica de dinsul ce s'aii făcut, ai mort 
iaste aă viii, ai robitu-saă, deci ea de doao 
şi de trei ori venind la no!, şi rugăndu-se să 
se mărite a doa 6ră, cerşut-am el mărturii, 
şi I-am întrebat de va fi adevărat viii şi se 
arată întratita vreme nevăzut, şi scrisore de 
Ja dînsul saă cuvint n'a priimit, dămu-i voe 
după Pravilă să se mărite a doa ră, că zice: 
bărbatul saă fămeia de se va robi saii nu se 
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va mal vedea după 5 ani, sati măcar de şi lră- , 
iaşte, atunce se slobode nunta şi pentr'acâstă 
vină şi ai adus pentracesta mărturii vred- 
nici credincioşi pre cutare, şi cu grea şi ne- 
deslegată alurisanie şi jurământ aă mărturi- 
sit, cum nu le-a venit veste de cel ce sai . 
dus ce s'au făcut pină în 5 ani, ci niceel ai 
seris6re, aă cuvînt n'a trimis cătră dinsa, 
deci pricepînd adeverinţa de la dinşii, dătu-i . 
am voe să'și in alt bărbat pre l6ge a doa 6ră. 
Drept acsia şi acestă carte de despărțială cu. 
scris6re stai scris într'acest catastih 

Văleat cutare i meseţa cutare. 

Cartea de despărțăla omului îndrăeit. 

Glava 416. Şezind prâsfinţitul Mitropolit 
a! sfintei Mitropolil cutare, împreună cu cin- * 
stiţii lui clirici, veni cutare și strigă (adecă 
se plânse) de nuiarea. lu! tea luată pre l€ge, : 
cum iaste îndrăcită, şi cu lanțuri de mână şi 
de picidre:o lâgă, nu numa! de doao şi de tre! 
ce şi de multe ori, iară no! rugatu-Pam ca 
să o ma! aştepte încă puţină vreme şi să mal 
fie cu diînsa încă anl trel, iară el nai vrut 
să mal aştepte pentru nevindecarea a el. 
Drept acâia cerşul-am lui mărturii vred- 
nice credincioşi, cutare, şi l-am ispitit, şi 
grea afurisanic lor dat-am, şi ai mărturisit 
cu jurământ, că aşa iaste adevărat, deci datu | 
i am voe ca să ia altă fămeae pre l&ge, după 
cuin zice judecata dumnezeeștii Pravile :"0rl 
cine zice are fămeae îndrăcită, şi o ţine legată 
cu lanţuri. şi nu pâte să'şi vie în fire la în- 
irega înțelepţie, de aceia să se desparță, şi de” 
va vrea, să ia alta i proce, şi pentru arătarea 
acâsta şi întărirea, făcutu-s'au şi acâstă carte 
de despărţelă, şi s'aă pus- întracestă dunine- 
zească condică. Văleat i meseța cutare. 

Carte de despărțeală pentru când nu trimite 
bărbatul cheltuială de hrana vieții muerii 
dă. ” ” 

Glava 417, Şazind sinerenia n6stră. îm- 
preună şi cu cinstiţi el clirici, venit-aă cutare 
muiăre cutare pîrînd şi jeluind de al săi băr-, 
bat cutare, şi zicînd, că bărbatul e ce e ma! 
sus zis, tocina șase ani siut de când o aă pă- 
răsit de tot, şi el de când s'aii dus, nici o dată 
“ai adus aminte de a lu! muiare şi de alui 
„casă să! trimâţă cheltuială sai scrisâre, sai 
“alt-ceva vre'o dată ajutor cătră hrana vieţii, 
şi aă adus înaintea nâstră mărturii destoinici 
credincioşi anume cutare, câril cu jurămint 
şicu afurisanie nedeslegată aă mărturisit 
cum aă zis muiarea. Drept aceia şi no! au- 
zind mărturia lor, şi după judecata, săborului 
a p-easfintului şi al lumit Patriareh Kye Dio. “ 
nisie, carele ai poruncit să se desparţă băr- 

[bat şi muiare ca aceia, când va trece cinci 
“ani, și bărbatul nu'și va aduce aminte de mu- 
iare, ce "o va năpusti de tot, deci într acest 
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chip şi noi poruncim pentru acestea tle, şi 
; 0 despreunăm de toț şi o despărţiin: pre a- 

cestă fămeae cutare, de bărbatul cr cutare, 
carele e mal sus zis, şi dăm voe şi slobozie a- 

- ceştii mueri să se împreune altul bărbat pre 
l&ge. ară pentru acestă arătare și întărire 

".. făcutu-s'au şi acestă carte de despărţelă, şi 
S'aă pus într'acest catastih dumnezeesc al 
sfintei Mitropolii : | 

„ Văleat cutare, meseţa cutare, Indiction cu- 
tare. . , 

" Coneţ i Bogu Slaca 

Pervâia ciasti Nomocanona, 

Moleniem ivseakim t ştaniem Stefana Mi- 
tropolita, Prevedena iz Ellinskagoo naprostăir 

"Vlascăii.iaziik. Trudo liobiem mnogo Greaş- 
nagoo : Daniila Andreana. Monaha. -.. 

Panonskăiea : Z (7). vă Milostivah Vaşih : 
nezabăivaite. | 

. a 

Nomocanonicul Dumnezeii 

Avână adunate pre tâte candnele ale sfin- 
ților Apostoli, şi ale sfintelor a şaple săbore 
ale lumii. şi ale celora-lalie săbâre carele 
s'aii făcut pre în bogate locure, carele să 
chiamă Nameastnice, după actia şi a Marelur 
Vasilie, şi ale altor sfinți bărbați și Părinţi 
purtători de Dumnezeii, alcătuită cu ruga şi 
îndemnarea Blagocestivului împărat Chir I0n 
Comninul de învăţătoriul Diacon al mari! 
bescreci a lu Dumnezei şi păzitoriul de pra- 
vilă Chir Alexie Aristinu, E i 

„_ Nieaje tştaniem Moliemje i vseachim ubă- 
jdeniem Stefana Mitropolita. Novoo preve- 
denâi ot Elinscagona prostâii Vlacâii iazic. 
Trudo liubiem hudeaişagoo v Rasoderţeah : 
Daniila, Andriana Panonscâiea. 3. (7). 

Can6nele sfinţilor Apostoli, 

Gluva 1. Pentru hirotoniile Episcopilor. 
Glaya 2, Pentru preotul carele duce sfin- 

tului Oltariii, lapte sati miare, saărachiii, sai 
dobitâce sati legumi. 

Glara 3, (1) Pentru pomele să se trimeţă 
pre la case. 

Gila. 5, Pentru preotul carele'ș gontşte 
preotesa. ” i 

GI, 6, Pentru preoti carele priimeşte grijă 
mirenescă,. a 

G1. 7. Pentru ceia:ce fac paștele cu ovrtil. 
“Gl, $, Pentru preotul carele nu se price- 

ştuiaște. “ 
* Q1,9, Pentru carele nu va să stea Ja rugă 
nice aşteptă pînă la pricâștenie, | 

1, 10. Pentru cari se râgă cu ereticul. piscopilor. : 

(1) Glava 4 lipsește din original la acâstă titulaţie, dîră este prevăzută în canâne. 
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(1, 11. Pontru cela ce sc râgă cu cela e 
ie luat darul. ? - - 

GI, 12, Pentru cela ce priimeşte pre carele 
de într'altă parte e nepriimit. 

G1, 13, Pentru carele va minţi că nu e a- 
furisit.- - | 

- GI, 14, Pentru ceia ce sar de în scaun în 
Scaun, o cr : 

GI, 15. Pentru Cliricul carele fuge de la 
ținutul săă şi aiurea, lăcuiaşte. 

GI. 16, Pentru cela ce ţine pre unul ca a- 
cela cliric, şi'l ştie cumu'Tiaste rândul. - 

__ GI, 17, Pentru cela ce e cu a doa cunu- 
nic şi carele ţine posadnică să nu fie preot. 

GI, 18. Pentru să nu se facă popă tine 
ține lăsată, sati văduă, sai slujnică sati curvă. 

GI]. 19, Pentru să-nu se pue la cliricie 
cine va ţinea d (2) surori sati nepote d (2). - 

G1. 20. Pentru cliricul să nu între che- 
zaş. e SI - 

- GI, 21, Pentru cela.ce se scopâşte dă silă 
sati așa iaste de fire. - . 

GI, 22. Pentru mir6nul ceşi va tăia mă- 
dulariul adins eluş. : 
GI, 23, Pentru cine se va tăia apor după 

ce se va face cliric. -. i ! 
GI. 24, Pentru miren carele's 

pialea mădularuluy. 
GI, 25. Pentru preotul carele se va: vădi 

că curveşte sati jură strâmb, saă fură. 

- 1, 26, Pentru cela ce va să se preoiâscă. 
G1. 27. Pentru preotul carele bate pre cre- 

dincios saii necredincios. a 
G1. 28, Pentru cela cei se ia darul pre 

dreptate. - - - 
G1, 29, Pentru cel hirotonit pre banr.: 
Gl. 30. Pentru episcopul carele să face cu 

boiaril. - A a E 
„GI, Bi. Pentru episcopul carele fuge fără 
de vină. | . 

G1]. 32, Pentru cel afurisit să fie şi de alţii 
afurisit, . Ia . | | 

+ G1. 33. Pentru preotul carele n'are carte. 
„GI, 31, Pentru episcopil să nu pâtă face 
nemica fără de mal marele lor, 

G1. 25. Pentru să nu hirotonâscă neștine 
peste hotar. a 

GI. 36, Pentru episcopul noă de va blă- 
stema în potriva Omenilor, caril i sc-au dat 
în s&mă. DE 

GI, 37. Peniru să facă .episcopil săbâre 
peste an în toţi anil de doă orf. o 

GI, 58, Pentru să îndrepteze episcopil cu. 
deadinsul Incrurile și tâte tocmelile besricir. 

G1. 39, Pentru preoți şi diaconi să nu facă 
nemica fără de ştirea episcopilor. 

G1. 40, Pentru uncltele bessricir şi ale e-. 

va rătunzi 

+
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G1. 41. Pentru să fie volnic episcopul pro. 

tote câte's ale bestricii lor. — . 

GI, 42, Pentru să nu fie preotul beliv sai 

să se jâce în tablit, sai în harjate saii în 

ținte saii în coinace. - 

GI, 43. Pentru să nu fie popa cămatnie. 

GI. 44, Pentru cine se rogă împreună cu 

eretici). Ă 
GI. 45. Pentru să nu primâscă popa bo- 

tezul saii jertva cea e de la eretică. . 

GI. 46. Pentru cine botâză pre cela ce aă 
fost botezat. 

GI], 47. Pentru mir&uul carele'ş genâşte 

femia de în casă şi aduce alta lăsată. 

GI. 48, Pentru cine nu hoteză întru Tatăl, 

şi Fiiul și în duhul Sfânt. . 

G1, 49, Pentru cine nu va boteza întru trel 

afundări, ce într'una. i 

GI. 50. Pentru tot cliricul ce se va sfii de 

carne și de însurare, nu pentru postire şi ţi- 

nere ci pentru alt eres. . 

GI, 31, Petru cliricul şi mirenul beţiv, și 

j6că în tablii, saă în harjeţi, sait în ţinte, saă 

în coinace. , 
G1, 52. Pentru cine nu priimâşte pre ceia 

ce se întorc la pocaanie. 

Q1, 53. Pentru preotul carele nu mânâncă 

carne. nice vin bea fără numal când se pos- 

:în tocinâlele ovre€şii, sai socotește ale pă- 

sânilor. 
GI. 79. Pentru cine fură ctră saă unt de 

lemn de la beserică : , 

GI, 71. Pentru cine va lua sfintele vase, 

sai sfinte, saă alte ceva'să'l fie acasă de vre 

o lrcbă. , , : 

GI. 72. Pentru episcopul părăt și chemat 

şi nu va băga s&mă. | 

Q1. 73. Pentru ereticul carele păraşte pre 

episcop.- | Ai 

GQ]. 74. Pentru episcopul ce more să nu 

pue el la mârtea lu! alt episcop 

GI. 75. Pentru cine e şchiop sati cu un 

ochit şi va fi harnic de a [i episcop saii preot, 

G1.76. Pentru orb şi şchiop carele va fi. 

destoinic. i Pa 

GI. 77. Pentru să nu se facă clirie carele 

să îndrăceşte. | 

GI. 78. Pentru să nu se facă episcop nu-. 

ma! cât carele e botezat de curând, sau carele 

ai venit de întru ce ati avut may nainterca. 

G1. 79. Pentru episcopul carele „se ames- 

lică în lucrurile miveneşti.. | . 

GQ]. S0. Pentru robul să nu fie cliric, sa 

slujuicul. - 
(1, S1. Pentru popa Boiariii. 

01. 82. Pentru cliricul și mirânul carele nu   
tește. 

GI, 54. Pentru cliricul carele va- merge 
fără de nevoe de va mânca la cârciumă,. 

GI. 55. Pentru cliricul carele mustră pre 
episcopul. 

G1. 36. Pentrn preotul şi diaconul carcle's 
bate joc de orb şi de şchiop sau de mișel. 

Gl, 37. Pentru episcopul carele nu înveță 
Pravoslavia. a 

GI, 5S. Pentru preotul careie nu va milui 
pe cliricul sărac. 

GQ]. 59. Pentru cine bagă în besârică cărţi 
păgâneşti. ' . 

GI. 60, Peniru cine să vădâşte în prea 
“ curvie, sati în curvic, sai întralte vini. 

GI. G1. Pentru cine se lepădă de llristos, 

G1. 62, Pentru cine va mânca mortăciune, 

necată. sati prinsă de pasări, sală mursecată, 

saă de în curse... 
"Gr. 63. Pentru cine să postâşte Sâmbăla 

şi Dumineca. . o 

G1, 64. Pentru cine se râgă împreună cu 

ovreil. | , 

01. 65, Pentru cliricul și mirânul ucigași 

sai sfădaci. EI . 

GI. 66. Pentru cine va apuca fata cu dă- 

sila. 
Q1. 67, Pentru cin» să hirotonâşie a doa- 

0ră.. . . 
GQ]. 65. Pentru cliricul carele nu se postâ- 

şte pre părtsămi şi preste an, Miercurea Şi 

Vinerea, E 

Gi. G9. Pentru miren „carele să amestec!   
va băga în s&mă pre împăratul sai pre domn: 

ce'l va mustra. : E 

GI, S3. Pentru cinstita carte carea sc 

chiamă exiconiavivlon şi de altele bogate, 

Cunânele'sfinților Apostoli. 

G1. [. Dor sati trel episcopl hirotonesc pre : 

un Episcop. - NE 

Tâle, Trei episcopl fără nici o încurimezi- =. 

șare trebue să facă pre Episcop, iară nu inal 

puţini de atâta, iară de nu vor putea să se 

îinpreune la un loc toți Episcopi câţi vor fi, 

de acesta caută la săborul de la Nichea la al 

patrulea canon. . . 

GQ]. 2. Un episcop pole să hirotonâscă pre 

popă şi pre diacon . 

| Aderărat. - o 

G1. 3. Care preot va duce în oltariul bes&- 

ricil lapte, saă miare, saii rachiă. sati dobi- 

tâce, sa legum!, fără de numal de Glă u60 

și struguri, şi unt de lemn, şi tămâie : aceluia 

să i se ia darul. LL | 

Pâle, A aduce la jertăvnic de aceste soco- 

tite ce's mal sus, unele ca, acsstea sunt Eli- 

neşti, alta iară sunt Ovreiaşte lepădate, ce 

numa! pârga plodurilor celor ndo : adecă a 

legumilor şi a strugurilor acâlea iaste ertat şi. 

slohod să se ducă la vremea lor, întru mul- 

țumirea lui Dumnezeii cela ce aă dăruit acâ- 

stea. . 

GI, 4, Lepumile să se trimeță pre la case 

ca mal marii să le împarţă şaltora,
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Tâle, Fără ae struguri și alte legumi ca- 
rele sânt pârgă, nu st cade să ducă Oltariuluy 
ce să se trimeţă acasă Episcopilor și preoţi- 
lor ca să le împarţă el diaconilor și altor cli- 
rică, pentru că strugurul cao pOmă ce e mal 
al6să de întraltă pâmă se aduce la bessrică 
că de întriînsul să ia vin de se face slujba a 
jertvil cei fără sânge. - .. ” 

QI. 5. Preotul careleş va goni fămeaea să 
0 gontscă, iară de nu o va chema iarăşi; a- 
tunce să i se ia darul. | 
“Tâle, Orl care preot sai diacon ce '3I va, 

goni muiarea, sa pentru vina smerenie! ca să 
se ție de către dînsa fără de altă vină, să'] a- 
furiseşi], iară după afurisanie de se va lăsa 
într'acâia neîndreptat să i se ia darul şi de a- 
cesta căută să mal afli la a șasele săbor de la 
Trulla, la 12 canâne, iară așa zicând, 

G1. 6. Preotul care va lua să porte grijile 
„mireneşti acela, să nu fie pâpă. | 

'Tâle. Episcopului sau preotului sai diaco- 
„„ Bulul, acestora nu li sai dat voe şi ertăci:ne 

să priimâscă grijile mirenești pentru dobânda, 
lor cea rea, fără numa! ce se chiamă pre lege, 
adecă de va fi pus Ispravnic pre'niscare: ju. cruri ale vre unor copil mici care vor fi ră- 
ras dela părinţi săraci, să le păzescă huca- 
tele şi pre el până vor creşte 'saă se va ceare 
întralt chip să fie de ajutorarea văduolor și 
de'a purtarea grijea' mișeilor şi bolnavilor, 
iară de se va înfrunta ca să se părăsescă de 
acâlea lucrure mireneşii Şi nu va vrea ce va 
fi tot într'acea tocmelă, atunce: unuia“ca, ace- 
luia să i se ia darul. 

GI, 7, Să scia darul şi celuia ce face Paştile 
de odată cu ovreil. 

- Adecărat. , 
G1, $, Preotul carele nu se va priceştui, 

acela să'ş spue vina iară de nu va spune să'] 
afurisescă, căce' că ai făcut vinovat pre cela 
ce slujaşte. o - 

Tâle, Preotul sai altul fieşt carele din eli- 
- rică şi de în rîndul norici adecă de în preoți 

ce nu se va priceșlui și nu'şi va spune vina 
căce face acesta pre acela să] afuriseştI căce 
că bănaiaște asupra celuia ce face jertva fără 
de sânge. Ă A | ! 

GI, 9. Să se afurisâscă și cela ce nu slă 
la rugă şi la slujbă la liturghie până la vre- 
mea pricâşteniel, IN E 

Tâle. Cine nu aşteptă la bestrică ce iase 
de în beserică încă nefiind Sfârșită slujba Ii- 
turghia ca cum ar face netocmire bestrici! 
cade-se acela. să se afurisâscă. 

G1, 10, Carele se râgă împreană cu cela „ ce nu e împreunat creștinilor aşijderea şi cl 
să fie ca şi dînsul, : 

Tâle. Cine să râgă împreună cu ereticul 
în bestrică; sai în casă acela să fie despărțit dă hesârică ca şi cela-lalt,   
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“GI, 11. Cine să rogă împreună cu cela cel 
iaste luat darul; aşijderea să fic el ca şi dinsul. 

Tâle, Cine să râgă împreună cu cela cel 
iaste luat darul, adecă face liturghie cu dîn- 
sul şi acelui să i fie luat darul. - 

GI. 12, Cine va priimi pre cela ce nul vor 
priimi aiurea, şi acela. să fie neprimit. 

Tâte, Cine va [i întrebat şi ispitit de vre 
un episcop, iaste priimit sfintei a. lu! Dumne- 
zeă bescrici aă ba ? iară el ştiindu'ş greşalele 
şi neputând trăpi acea întrebare se va duce 
de acolo întwaltă parte la alt episcop și acela 
"1 va priimi fără de carte preoțescă arătându'și 
nevinovata slujire a vieţii 'luY 'cumu'“ curat, 
acela. să fie afurisit şi el şi cela ce va priimi 
pre dînsul. e 
„61.13. Cine va fi afurisit, şi unde va mârge 

va prinde tagă că nu e afurisit: să fie neprii- 
mit şi acela. | . o | 

Tâle, Carele va fi afurisit de episcopul să 
dâcia se va duce la alt episcop şi'şi va ascunde 
afurisania şi cela-lalt "1 va priiini ca un om ce 
nu va știe aceluia să i se mar mul!&scă afuri- 
sania ca unul mincinos şi înşălătoriă dă be- 
scrica lu! Dumnezei.  .. .: n 

GI. 14, Nu îmbla sărind de în seaun în 
scaun fără numa! când va fi cu socoisla şi 
înbiala acelor de acolo, când dâr vei fi nai - 
bun şi mal învățat şi încă şi acesta cu ruga 
şi cu socotâla a mulți episcopi. ! ! 

Tâle. Nu se cade patriarhului, saă mitro- 
politului sai episcopului să'şi lase -eparchia 
lui şi sâ sără întralt scaun, fără numal de 
vor socoti și vor ispiti cari! vor fi acolo că le 
va Îi mal de folos ca tin om mal învăţat cu 
învățătură mal bună. - ” 
"Pentru că s'aii tocmit canonul acesta aicea" 

aşa, iar la canonul al.șase-spre-zecelea de la 
săborul Antiochict zice : că episcopul deşert 
(adecă fără episcopie) la besârică deșartă (a- 
decă, fără preot saă fără episcop) acela iaste 
volnic să se priimescă iară aşa să fie cu 'is- 
pită deplină a săboruluy şi să fie, şi cu voia 
Mitropolitului, iar de nu va fi deșert (adecă 
va fi cu episcopie sai cu besârică) acela nici 
cum nu se pote priimi să mergă la altă ce- 
tate, aşijderea zice şi canonul al ciucl-spre- 
zecelea al săborului de la Nichea. aşijderea 
şi de la Sardia, canon 1, aşijderea şi cano- 
nul 21 de la Antiochia. _ 
Gl. 15. Fie care cliric ce să va duce saă să 

va depărta de în ţara lui sai de unde lăcueşte, 
și aiurea va lăcui, iar episcopul rugal-va să 
nu se ducă el nu va asculta să se întârcă ia- 
Tăși, acela să fie nepriceștuit, 

Tâle. Fic-care cliric adecă popă, diacon,saă 
altul de în rînduiala preoţiei ce'şI va lăsa țara 
sai ăcuinţa sa şi într'altă parte va mâge şi nu 
se va întârce rugat fiind de episcopul săi Și nu 
va asenlta, acela să nu inal facă liturghie, iar 
de să va lăsa întracestă netocmire să i se ia
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darul şi acolo să se priceștuiască ca un mi- 
ren, de acâsta caută că vel afla la săborul 
Anliochiel canonul trei. 

G1. 16. Cine va şti şi pre unul ca acela va 
priimi acela întru judecata lul să fie şi cl. 

Tâle, Deva fi în ştirea episcopului de acea, 
oprâlă poruncitâre ce va fi asupra acelu! cli- 
ric, şi'l va ţinea ca pre un cliric,. acela să fie 
afurisit, ca'un învăţător. sau dascăl al neîn- 
dreptăril. « . 

GI. 17, Cine va ţinea fămeae cu a doua cu- 
nunie sai posadnică, acela nu pote să fie nice 
într'o rânduială besâricâscă. ” 

Aderărat.: | 

G1, 1$, Cine va ţinea văduo sati lăsată de 
altul saă slujnică sait curvă, acela să nu fie 
Preot. - - : ! 

'Tâle, Unul ca acela carele nu va lua mu-| 
iare fără vină şi “fată curată ce va lua pre 
care va fi supusă de altul saă văduo, saăi sluj- 
nică, saă curvă, unul ca acela la Preoţie nu se 
priimâşte. DR ” a 

GI. 19,: Nu staă dat voe a fi cliric cine va 
ținea doao surori sai nepâte. . 

Tâle. Unul ca acela nu pote fi cliric ce să 
fie supus supt: mare şi area îngrozire căce 
trage dup'acesta încă şi însurarea fără de 
lege. i ” 

G1. 20, Cliricul să nu între chezaş iar de 
va intra să i se ia cinstea. 

'Tâle. Nu se cade cliriculul să se amestice 
în grijile și în valurile şi în lucrurile judecăţi- 
lor pentru dobânda cea rea cum grăiaşte Pavel 
pentru că de să va tâmpla să fie între doi 

” înşi neloemire pentru niscare lucrure de ale 
" judecăților şi nu se va crâde ce'ş va căuta 
chezaş să”l ia în chizăşie iară atunce cliricul 
îl va lua în chizăşie ca să'l. dea în sâmă la 
zi urpisinduş a lui cinste pentru să ia ceva 
dobândă, aceluia să i se ia darul, iar de! va 
fi milă cliricului de omul acela şi va fi închis 
într'o închisore şi de acolo într'alt chip n'are 
cum ieşi de nu-va intra cine-va chezaş pen- 
tru dînsul ca să nu fugă el fiindu't milă şi se 
va milostivi. Pentru Dumnezei de'l va priimi 
şi va intra chezaş pentru dînsul ca să'l dea 
în stmă cându'l va câre : acela cliric nu nu- 
mal ce nu se scâte de în cinste ce încă se 
socoteşte a fi şi lăudat că. sufletuluș pune 

„pentru altul ca să'l scâţă de în nevoe,iar de 
se vor judeca cliricii şi! va cere cine-va che- 
zaş; atunce el să nu se l&pede ce să stea de 
față la vremea când trebue să se bage che- 
zaș iar nu pre dobândă, că de va da cheza- 
şul chezăşuirea în semă atunce nu i se ia 
darul sai cinstea. Pentru că se află la a pa- 
tra lucrare carea s'aă făcut la Săborul de la 
Halchidon cum Dumnezeeşti! părinţi și slă- 
viți! Doiari caril şedea cu dinșil la săbor.ne 
voiră și îndemnară pre Episcopi! Eghipetului   

să se închezăşuiască iar caril nu vor avea 
chezaş accea să se ereză cu jurământ. 

GI, 21. Cine va fi scopit' dă nevoia Ome- 
nilor, adică cu desila saă aşa va [i de fire 
născut şi va fi dăstoinic dă preoţie, acela să 
se facă, iar de să va hi tăiat ba. : 

Tâle. Del vor fi scopit dă nevoe, acela, 
p'are canon, ce de va fi harnic de popie de' 
acesta nu se oprâște, iar cine să va scopi dă 
voia, ul, nice cum să slobhozâşte, ce încă de 
va fi şi cliric să i se in ciustea ca un pizmaş 
vieţii lut şi vrăjmaş tocmiril lu Dumnezeă, . 

Gl, 22, Mirânul de'ş va tăia mădulariul 
cel de ruşine acela să se afurisâscă, şi clirie 
să nu se facă. Tdlcul se aii pus naintia acestia. 

-QG1, 23, Cine se” va taia după ce se va face 
cliric să i se ia aceluia cinsiea sai darul. 

- Ca şi cea de întditi. 
GI, 24, Mirenul careleş va rătunzi pielea 

de la, mădulariii să se afurisâscă an! 3, ca un 
vrăjinaş trupului săii. 

| Acdsta ca și cea de mai sus. 
GI]. 25. Preotul, episcopul sai diaconul : * 

carele se va vădi că curveşte sai fură saă 
jură strâmb sau nestrimb, aceluia să i se ia: 
darul iar să nu se şi afurisâscă, ca să nul 
urpişeti de doaă. , îi 

Tâle, Destul iaste pedâpsa luării darului! 
celuia ce să vădâşte că curvâşte sai jură sai 
fură nescare lucrure sfinte, şi pre acela nu 
se cade a'] şi afurisi ca să nu paţă munca şi 
pedepsa.. îndoit, care lucru .iaste de tot fără . 
de omenie. - . ! 

Q1. 26. Cine-va vrea să se preoțâscă acela 
întâiă să se însâre, numai cântăreții şi citeţil 
dâcă 'se vor face vor putea apoi să se în- 
s6re. - , ” 

'Tâle, Nu e voe nic! pulâre după hirotonia . 
preotului adecă dâcă se va face popă să se în- 
s6re şi să fie intracca cinste, ce numai acâ- 
sta se-aii dat să fie citeţilor şi cântăreților. 

G1. 27. Preotul carele va bate pre creştin 
saii măcar şi păgân, aceluia să i se ia darul. 

Tâle. Preotul carele va hate pe creştin; 
sati păgân, carele greşaşte vrând să'l îndrep- 
tâze şi pentru a lui frică şi certă să vază alții 
să le fie temă, să nu cază şi el într'aceiaş gre- 
şală făcând înpotriva lâgil care ati zis : cine 
te loveşte .peste obraz, întârce lui şi ceea. 
parte, accluia să i se ia darul căci că pentru 
mănia, trufia şi neomenia ai făcut acâstă 
vană adecă bătae, iar de va fi înțelept preo- 
tul şi va. vedea pre cine-va fără de lege la 
lucrurile câle sfinte făcând şi'l va, bate ca să - 
*și vie în minte, cum ai gonit şi Domnul cu 
biciul de sfâră de în bestrica legii pre ceea 
ce făcea neguțătorie întrânsa : aceluia nu i 
se va lua darul, pentr'actea păzitori! de legea 
biserici! se chiamă îndreptiitori, ca nişte toc- 
mitori ce sînt dela cei părinţi mal de nainte 
lucruri ca acestea să indrepteze.
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GI, 2$. Căruia se va lua darul pe dreptate ! hia lor, aşijderea şi inal marele lor fără din- 
şi apol iar va îndrăzni să se lipescă acela 
să'l desparţi, să”l afurisești de tot de be- 
serică, : 

Tâle. Curi se va lua darul pe dreptate, 
sai pe dreplate de faţă va fi greșit, și după 
luarea darului, iar va, îndrăzni a se atinge de 
Dumnezeiasca liturgie : unul ca acela de tot 
să, se taie de la bestrică ca un mădular pu- 
tred. a 

Gl. 29. Cine se va face preot cu bani. a- 
celuia să i se ia darul împreună cu cine Vaii 
hirotonit şi să fie tot nepriceștuit ca şi Simon 
vrăjitoriul. . i Ă 

- Tâle, Iată acum aicea de doao opriri "1 în- 
groztşte că amândorura să ia darurile şi ră- 
mân să fie nice odată priceştuiți pentru ma- 
rea preşală, 

„GL, 30, Cine se va face episcop cu boiaăii 
aceluia să "1 să ia Qarul şi să se afurisescă, 

Tâle. Unul ca acela să se afuris&scă și să 
i se ia darul ca un om ce aii greşit mare 
pgreşală, că se cade celuia, ce va să se hiro- 
tontscă episcop să 'se pue şi să se alâgă de 
toţi episcopii eparhici, iar de va. fi nevoe al 
strânge pre toţi împreună, atunce nice în- 
ivun chip să se hirotonâscă de tre! şi să fie 
cu socotinţa şi aceloralalți.. | 

G1. 31. Episcopul carele se va oscbi, sat 
se va despărţi, fără de vină şi va face alt ol- 
tariii, adecă bescrică cu ceia ce Pati priimit 
acela să fie gonit. N - 

Tâle, Cine nu va băga în sâmă sat va ur- 
gisi fără de vină pre Episcopul săă, ca un om 
ce nu se mal întâree către blagocestie nice 
către dreptate, și'şi va aduna câtă deosebi ua 
lui de Gineni deş va face alt oltariă adecă 
bes6rică : aceluia, să i se ia darul ca. unul iu- 
bitoriă de mărie, împreună, cu cliricil carii 
vor urma lui, acesta trebue să se facă de nu 
se vor întârce de doao şi de trei ori să râge 

"pre Episcopul. 
GI. 32, Cine iaste de alţii afuristt, să fie 

. şi de alalți. 
Tâle, Carele va fi afurisit de Episcopul 

săii popă a Diacon, viă fiind Episcopul ca- 
rele T'aii afurisit, acela nu trebue a fi prii- 
mit de altul. . | 

GI, 33. Popa siriin ce nu va avea carte 
nu se priimâşte, iară de va avea să se ispi- 
tescă, dece de va. fi îndreptătoriă drept să 
priimeşte, iară de nu să i se dea ceva şi să 
se ponescă. ! 

Tile, Nu se cade a priimi pre Popa striin 
fără de scris6re, iară de va avea scrisore 
să se priimâscă şi aşa să - se ispitescă de va 
fi ncîndoit, bun, hlagocestiv să priimeşti, 
iară de va fi protivitoriă ve întrun lucru, să 
i se dea ceva şi să se gontscă, - A 

GI. 34, Episcopii fără de mat marele lor 
nemica să facă fără numa! cincş pre la epar-   

ȘiI nimica, pentru pacea ce Li se cade să aibă. 
Tâle, Nice episcopi! nice Mitropoliliy, fără 

de ştirea ma! marelui lor, nn trebue să facă 
cătuși de cât ceva, nice Episcopul să se rân- 
duiască adins eluş să facă întrebare pentru 
uiscare Doamate iadecă învățături ale Lsgil) 
sai niscare lucrure şi toemele ale bestricil a 
face, fără numa! ccle ce sănt fieş căruia la 
eparhia, şi pre la satele şi oraşele lui, așij- 
derea şi mai marele fără de ştirea lor nu 
pâte vre unele de acâstea a, face, că dâcă nu 
vor face așa se arată că nu păzesc hotarul 
păci). 

G1. 25. Nu se cade a hirotoni peste hotar, 
iar de va face fără ştirea episcopului a cui 
iaste eparhia, acela să fie nchirotonit cu cela 
ce Vai hirotonit, 

Tâle, Nu e volnic vre unul de în episcopi 
să hirotonescă pre cine-va afară de hotarăl 
eparhie! lu), iară cine va, face acesta fără de 
ştirea episcopului a cărul iaste eparhia, săi 
se ia darul şi lui şi celui ce Vai hirotonit el. 

G1. 36, Episcopul carele pus nou, și va 
blăstema sai se va mânia cătră Omenil ce 
i se-aii dat în mână acela să se afuristscă 
până ce va iară priimi, iară de nu'l vor 
priimi Gmenil, să se afurisâscă cliricul, căce 
maă învăţat gl6la, iară episcopul să'ş fie în 
cinste. - . 

Tâle. Episcopul carele se va hirotoni noă, 
carele nu se va da să ia grija omenilor lui 
carii i se-ai dat în mână, să fie afurisit 
până ce'i va iară priimi; iară de va merge și 
nu'] vor priimi 6menii, nu pentru greșala lui 
ce. peniru blăstemăţia, lor, eluş iaste şi ră- 
mâne episcop, iară clirosul să se afurisescă 
tot, căce n'aă certat nice ai învățat pe ne- 
smeriţii Omenil. | 

GI. 37. Episcopil de d6ă or! întrun an să 
facă săbor să pârte grijă pentru lucrurile și 
tocmelele creştinătăţii, însă întâiu a palra 
săptămână de Rusaliy, iară adoa ră în luna 
lui Octobrie. 

Tâle, Acest canon al sfinţilor așa porun- 
cește, iară şi săborul al şasele la a 8-lea ca- 
non şi al doilea săbor de la Nicheala 6-lea 
canon poruncesc să se facă Săbor, odată 
preste an, pre în fieş-care eparhie între Paşti 
Şi în luna Octobrie. : 

GI. 38. Să pârte grijă cu adeverinţă epis- 
copil de lucrurile Besericil şi să ni dea vre 
unsie de acâlea rudeloruş fără numal ce va 
hărăzi ca unor săraci. 

Tâle. Nu se cade episcopilor a nu băga 
sema de îndreptările şi lucrurile besericit, 
pentru că et aii putere şi voiă să pârte grijă 
a le îndrepta; iar rudenil luy de vor fi săraci 
să le dea şi lor de trebă câre puţinel adecă 
să miluiască numar. . 

G1, 39. Preotul şi diaconul nemica să nu
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„facă fără de Ipiscop, pentru că luY i se-aii dal 

"omenil în inână. 
'pâle, Nu e volnic popa sait diaconul lără 

de ştirea episcopului săi să afurisescă Ome- 

nil saă să îmmulţescă saă să împuţineze ca- 

nonul, sai alte ceva de întracgstea a face, 

pentru că Gmenit Domnului în mâna Episco- 

pului se-aii dat şi cuvânt cu semă de su- 

fletele lor de la dinsul va să se câră. 

GI, 40. Ale bestricii şi ale episcopului u- 
nâlte, tote să se pue de faţă ca să sc ştie și 

ale episcopului şi bestrica să rămâe fără de 
pagubă. ! - - . 

'Tâle, Cadesă episcopului pentru ctlea ce 

i se daă în s&mă la episcopie să facă zapis 

de unâltele lul şi de faţă să le pue în s6mă, 

aşijderea şi de ale bestricil ca pentru ale lui 

cile de în viaţa şi după : Grte după sfatul 

lui se aă tocmit şi ale bestricii iară sânt în 

semă. : . 

GQ]. 41. Episcopul iaste volnic peste lugru- 
rile bescricilor, pentru că pârtă grije a în- 

drepta şi t6te sufletele după cum place lui 
Dumnedcă. „Acesta se-asi tălenit de în'susul a- 
cestuia, : ă - : 

GI. 42. Popa ce jocă în 6se, în arjeţiă, în 

ținte şi în tablii şi e beţiv, de nu se va părăsi 

să îi se ia darul, Da 

 “Tâle. Oră Popa, orl diaconul carele va juca 

în arjeţi cu 6se, sai tablil sau va fi bețiv, de 

nu se va părăsi să i se ia darul ;-cu mult mal 

mult caril aă cinstea cea mare a preoțiil, ju- 

cându-se şi îmbătându-se li se ja darul. 

41. 33, Cliricul sai mirânul, aşijderea fă- 
când să se afurisâscă. 

N 

Aderărat. * 

CI, 44. Preotul carele împrumutâză şi ia 

camătă, sai să se părăcâscă, saii să i se ia 

- 7 
botezat şi nu vaţboteza pre cel spureat de pă- 

gânl acela să nu fie popă, | IE 

Tâle, Nu sati erlat să se botâze cine-va- 

de doao ori, deci cine-va boteza pre acela de 

început adecă de întii, cu totul să i se ia da- 

rul, iar unil în multe chipuri pre cel ce se-aă 

botezat 'creştinâște numai ce cu miru'! sfinţesc: 

şi carele nu va boteza pre cela ce aiă luat bo- 

tezul păgănilor ce'l va, priimi ca pre un cre- 

dincios acela să i sejia darul, - 

G]. 48. Mirenul careleş va goni fămeea de 

în casă, şi va băga alta sai curvă sati lăsată : 

acela să fie afurisit. -. . “ 

âle, Cineş va goni muiarea fără de nice 

o vină de câle ce sânt tocmite pre lâge vini, 

și va băga alta în casă acela să se afurisescă. 

G1, 49. Cine nu va boteza în Tătăi şi Fiu- 

și stîntul Duh ce va trâce unul ca acela să nu 

fie preot. : EI 

dderărat. 

GL. 30, Cine nu va-boteza în trel afundări 
ce într'una mârtea a Domnului de care n'aii 

zis Domnul : acela să nu fie popă. : m 

Tâle, Domnul zicând să boteze întru _nu- 

mele 'Tatălui şi a Fiiului şi a sfintului Duh, 

deci care episcop ati preot va sta în potriva 

poruncit Stăpânului și va boteza întro afun- 

dare; ca cum ar arăta botezul acela msrtea 

Domnulul : aceluia să i se ia darul. 

01, 51. Fie-care cliric, ce să va, scărbi sati 

sfii de vin, de carne și de însurare nu pentru 

postire, acela de nu se va îndrepta să i se ia 

darul. PE ' , 

Tâle, Ce să zice iaise darul unuia ca ace- 

Juia şi se goneşte şi de la hescrică. 

(1. 52. Cine nu va priimi pre ceia ce să 

întore spre pocanie el să fie mai nepriimit. -. 

'Fâle, Şi acesta cliric fiind să i se ia Garul   darul. * . 

'Tâle. Cine cere milă sai ia dela altul ban! 

de dă în camălă, sai! ia mită făccud ace- 

stea, sai să se părăsescă, sai să i sc ia darul.. 

G1. 45. Cine să râgă împreună cu ereti- 

cul, să se afurisâscă să se ia şi darul celora 

ce vor pune pro aceia clirici. 

Tâle, Singur cela ce se va ruga împreună 

cu crelicil, aă pr.otai dizcon acela să se a- 

furis&scă, iară cine va erta pre dinșiI să slu- 

jescă ceva ca nişte preoţi şi cliricl aceluia să 

i se ia darul. - 

G1. 46. Pepa carele va priimi 
jertva cretictscă să nu fie popă 

Tâle, Episcopul sai popa carele nu se va 

scârhi nicl se va sfii de botezul carele e făcut 

de la eretici, cel va priinii, sau va priimi câle 

ce vor fi aduse dă ei în loc de jerivă aceluia 

săi se ia darul, pentru că nu e amestecare 

lui Hs. către dracul săi vre o parte cu necre- 

dinciosul. 
GI, 47, Cine va boteza pre cela. ce,aii fost 

botezul și 

ca un protivnic Domnului ce aă zis : Bucurie 

să face în Ceriii de un păcătos ce se pocă- 

iaşte. . . DN 

GI. 33, Preotul carele nu va mânca carne 

şi vin nu va, bea fără numai de postire acelu! 

să i se ia darul, 

Adecă rat. 

G1, 54. Cliricul carele se va afla mergând 

la cârciumă şi mâncând fără de nice o nevoe. 

acela șă fic afurisit. : ” 

"râle, -Cliricul carele va fi călătorii şi de 

nevoe va merge de va găzdui în cărvăsărie 

acela să. fie certat, iară fără de nevoe de. va 

mânca în cârciumă să fie afurisit. 

G1., 53. Cliricul de șa mustra sai va în- 

jura pre episcop aceluia să i se în darul, iară 

popa şi diaconul să se afurisescă. 

Adecurat. 

GI. 56, Cineş va bate joc saă va ride de  
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hetejuni, acelâ să se afurisescă,. .. 
Tâlc, Carele va baijocori, orhul sat schio- 

pul saă surdul sa pre allul carele va avea 
vre o vătămătură pe trup acela să se afuri- 
sescă, ca un om co'şi rîde de zidirea lui Dum- 
nezei, . . 

Gl. 37, Episcopul carele nu va învăţa Bla- 
gocestie, acela să se afurisescă, iară de va fi 
așa neînvățând să i se ia darul. 

Tâle, Cade-se episcopului să şi înveţe Cli- 
rosul şi Gmenil rîndul creştinătăţii iară cine 
se va sfii de învățătura acâsta şi nu va vrea 
să învețe acela să se afurisscă, și după afu- 
risanie de nu se va întârce spre acâsta, a- 
tunci să i seia darul. _ - 

Gl. 5$. Preotul carele nu va milui pe cli- 
ricul sărâc, acela să se afurisâscă, iară carele 
va fi nemilostiv de tot să i se ia darul.. - 

„derărat, , - 
G1. 59. Cine va băga cărți păgâneşii în Be- 

serică acelui să i se ia darul. 
Tâle, Cine va citi cărți păgăneşti sai ere- 

licești în Besârică şi să le socolâscă sfinte a- 
celui să i'se ia darul... 

G1. 60. Omul creştin carele se va vădi de 
curvie ai de prea curvie, sai de altă greşală 
acela să nu fie cliric. - DR 

Tâle, Credinciosul carele va fi mustrat de 
curvie, sai de -prea curvie sai alt lucru de 
mustrare şi se va vădi, acela în Cliros nu se 
primeşte, iar de va fi neştine necredincios şi 
va greşi ceva de cele ce am zis mal sus dâcia 
se va boteza, şi după botezuş va păzi viaţa 
nevinovată, acela neoprit se primâşte întru 
cliricr, - 

GI. 61, Cine se l&pădă de [s. acela să fie 
scos sai gonit, iar cine de cl'ros se va lepă- 
da de seva întârce, atunce acela ca un mi- 
ren să fie priimit. 
“Tâle, Cine se lepădă de Hs. pentru frica 

Omenilor, acela să fie scos de la besârică; iar 
cine nu se va fi lepădat de Hs., ci de numele 

„cliricese şi el fiind cliric. atunci să i se ia 
cinstea, iară de se va pocăi să se priime&scă 
ca un miren, 

G1, 62, Preotul ce va mânca necată saă 
mursecată, ai mortăciune aceluia săi se ia 
darul iar mirenul să se afurisâscă, 

Aderărat, 

„01.63. Cine posteşte Sâmbăta saă Dumi- 
neca fără numal Sâmbătă aceluia să i se în 
darul. - , 

'Tăle,'Cine va posti Dumineca și altă Sâm- 
bătă fără Sâmbăta Paştelor, aceluia să i se 
ia darul, iară de va fi acela mirân atunci să 
se afurisâscă. Caută de acâsta la șaselea Să- 
bor, canonul 58. ă 
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orh saii de şchiop, sai de surd, saii de alle 

  

GL. 64. Cine se râgă împreună cu ovrăil, 
acela să se afurisescă. : Ma 

Tăle.. Carele: va intra în- Săborul sai în 
Bojniţa ovreiască sai a Erelicilor şi se va 
ruga cu dânșii împreună însă acela de va fi 
miren să se afurisâscă, iară cliricul să i se ia 
darul ca un oin ce pârtă grije de tocmclele o- 
vrceşii, iară cine se va, ruga în'casa numai 
ereticscă acela, de va fi episcop, aă preot, ai 
diacon să se afuris6scă după cum scrie la 
canonul 45. . Ă . 

GI, 63. Cliricul carele va hi sfădaciă şi u- 
cipaşiă, aceluia să i se ia: darul, iar de va fi 
miren pre acela să se afurisescă, 

Aderărat. 

„GI, 66, Cine va apuca fata'cu d&sila acela 
să se afurisescă şi să o ia să o ţie: 

Tâle, Cine va apuca fata nelogodită cu dţ- 
sila şi o va strica acela să se afurisescă și 
să m'aibă putere a lua alta ce pre aceia să o 
ție carea s'aă zis măcar d'ar fi și săracă; iară 
a opta tocmâlă ce e în (78) de capet, a 37 de 
title, a 60 de cărți ce e împărătăscă zice și 
poruncește unuia ca aceluia să i se tae nasul, 
şi a treia parte de avuţia lui să se dea fâtel 
ceia ce o aă apucat şi o ai stricat. 

G1..67. Cine se va hirotoni de doă ori a- 
cela cu cel ce Vaii hirotonit să li se ia aarul, 
fără numa! de va fi fost hirotonia. cea de în- 
tâY ereticescă. “ | 

Tâle. Episcopul sai preotul carele va 
priiini a doa hirotonie să le pară. rea şi pr- 
stă cea de întâiă, aceia cu cel ce i-ati hiroto- 
nit să li se ia darul fără numai de nu seva 
fi făcut cca de întâl de eretici. * , 

GI. 6$. Cine nu se va posti în tuspatru 
posturile, sai Miercurile şi Vinerile, pe clirie 
să ia darul, iară pe miren să'l afuriseşii, 
fără numal de va fi supărat de bâlă. 

Aderăra E 

„G1. 69. Mirânul carele se va amesteca în 
toemtlele ovreeşti sau ale păgânilor, pre a- 
cela să'l ajuriseşti, iară pe clivie săi se in 
darul. N Ă 

Tâle, Cine va. purta grijă de câle ovreeșii 
şi cu dânşii se va posti, saii va prăznui însă 
acela,- de va fi cliric să i se ia, darul, iară de 
va fi miren să se afurisâscă, E 

G1. 70. Cine va fura câră saă unt de lemn 
de în hestrică saă fie ce, „acela, să o întorcă 
încincită. * . A 

Tâle, Lăţimea canânelor nu voesce să în- 
târcă furul numai ce aă furat : câ încă după 
aceia să dea de cinci ori pre atâta. 

xl, 71, Cine va lua sfintele vase să'1 fie de 
cova la vre o trebă, acela să se afurisescă. 
“Tâle, Cine va duce în casa lu 'să'r fie de 

trehă niscare lucruri sfinte, vas asi sfit Po: 
croave sfinţite, sati fie ce de cele ce 'sânt de
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tr&ba bestricil sfinte, acela să.se afurisescă 
ca un călcătoriă de lâge.  - 

GI, 72. Episcopul carele va fi părăt șil 
vor -chema şi nu va asculta atunce să! chia- 
me de 2 şi de trel ori şi de nu va merge a- 
tunel cum.va socoti săborul aşa să se ju- 
dece. . - CE 

'Tâle, Episcopul carele va fi părăt de nişte 
mărturii credinciose pentru vre o vină şil vor 
cheina la. judecată el nu va asculta, atunce 
de acolea nu trebue să'l judece săborul ci 
să'] mai chiame de 2 şi de 3 ori, trimiţind că- 
tră dânsul de t6te orile câte 2 episcopi, iară 
dâcă nu va băga în sâmă ci va. rămânea şi 
nu va intrge la judecată, atunci să ispitâscă 
vinile de amăndoao părţile şi cum vor so- 
coti şi cum vor afla e! despue dănsul aşa.să 
se judece. - 

GI. 73, Nu pote pără ereticul pe episcop, 
„nici numal un creştin.” . 

'Tâle, Acest canon tocmit n'ati socotit bine 
de acâsta pentru că a nu părâ ereticul sati a 
mărturisi de episcop adevărat iaste, iară a 
nu putea un creştin să puc pără asupra cpi- 
scopului minte, pentru că mărturia unuia ce 
inărturisește asupra cul-va nu se pri:mâşte, 
iar păra şi de uuul şi inal de mulți se prii- 
meşte şi se face, . , - . 

G1, 74, Episcopul murind nu 'pâte pune e- 
piscop în locul săi, ” 

'Pâle, Cela ce va să i se dea în mână cpis- 
copia, aceluia cadesă să se pue şi să se ca- 
nonâscă de episcopi eparchiei, iară la mor- 
tea lui de va vrea să pue el episcop în locul 

" lui nu se cade, că nu e drept a face moşinen, 
şi celea ce sânt ale lut Dumnezeiă să le dă- 
ruiască patermelor omneşti, că nu e nice un 
folos, nice datre bestrica a lu! Dumnnzeii 
supt moștnenI a o pune. a 

G1. 75. Cine va fi schiop, sa cu un ochii 
şi va fi destoinic acela, pâte-se face episcop. 

'Tâle, Cine vafi vălămat pe trup, iară viaţă 
va avea curată acela a să înălța la rânduiala !- 
Episcopie! nu se apără, fără numal cela ce va 
vrea. să fie episcop de va fi surd sai orb de 
tot, căăă că unul ca acela nu doră se apără 
ca un ncharnic şi spurcat, ci ca un om uitat 
ce nu pote face lucrurile şi tocmelele și tre-. 
bile lesericil. . 

(1. 76. Carele va fi orb de tot şi surd a- 
cela nu se va putea face. 

Acâsta se-aă tâlcuit mai sus. 

G1, 77. Carele se. îndrăcâşte acela nu se 
pâle face cliric, nicl se pote ruga îinpreună 
cu credincioşii, iar după curăţie de va hi har- 
nic atunci se va face. “ 

Tâle. Nu se pâte face clirie carele se în- 
drăceşte, până nu se va izbăvi "de dracul, 
mcă nu se nici râgă împreună cu credincioşii 
ar de se va izbăvi de acea patimă, atunci 
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hi destoinic pâte se şi hirotoni. 
- GI, 78. Cine să va boteza (adecă va fi bo- 
tezat de curând) şi mal nainte vreme'ş va hi 
fost petrecut viaţa ră, întru: răutăţi, acela. 
nu se pune episcop nuinal cât, . - 

tezat. de curîână, şi va hi avut viaţă rea, saii 

ceva răii, aceluia nu se câde numal cât să 
se facă episcop : ci întâ! să se ispitâscă şi să 
i se ia sema, dâria atunci fără smintelă să 
vie la tâte spiţele preoțiel şi se pote decia 
face şi episcop. - 

GI. 79. Episcopul carele se va amesteca 
în tocmâlele mireneşti acela nu e episcop. 

Tâle,. Episcopul carele. se va amesteca 
sai se va da întru grijile şi isprăvile mire-. 
nesli, aă popă, a diacon: acela sai să se 
părăsâscă sau de nu se va pleca să i sc ia 
darul. . 2 o 

Gl. S0. Slujnicul sati rabul fără de ştirea 
stăpânu-săă, nu pote fi clirie; iar după slo- 
bozie de va. hi: destoinie atunce să. se 'nalțe 
la rânduială, . 
Tâle. Nu se cade slujnicului fără de ştirea 

Acea să va slobozi, şi se va arăta vrednic de 
cliricie atunci să se priimâscă. , 

„GI, S1. Preotul boiariă.să nu fie popă, că 
se cade câle crăieşti ale craiului, şi cele Dum- 
nezceşti a lu! Dumnezeă- să fie. . 

Mâle, Cine va vrea să ţie rânduială voi- 
nicâscă şi arijă preolâscă aceluia, să i se in 
darul, că câle ce sâut crăieşii trebue să fie ale 
lu craiă, iară câle ce sânt Dumnezeeşii a lui 
Dumnezeă să fie. Sa 

G1. $2. Cine nu va băga în sâmă pre 
Impăratul şi pre Domnul, ce'i va. mustra şi 
% va ocără, acela de va fi cliric să! se ia 
darul iar mirenul să -se afurisescă. 

Tâle, Cine va ocărâ pre Împăratul saă 
pre Domnul pravoslavnicl fiind şi croştin&- 
şte trăind, însă acela de va fi cliric să i se 
ia darul, iar de va Îi iiren să se afurisâscă. 

GI, $3. Numar cartea care se chiamă Gre- 
câşte (exicondavivlos) aceea să vă fie de 
cinst>. 

“Pale. Tuturor cliricilor şi mirânilor nu- 
mal aceste cinstite şi sfinte cărţi datori sânt 
a citi, adecă de la Biblie de în l&gea veche 5, 
Beitia, Ishodul, Levitul, Cisla şi Vtoreii Za- 
con, A lu Is, naviiu 1, Sudia şi Rut 1, Țar- 
stvii 4, Paralipomean. Cartea zilelor'2, Es: 

alu Solomon 3, Pritcea, 'Eclisiast, Peasni- 

peasnei, Prriscii 16. Și fără de acâstea și în- 
țelepţia a mult. învățatului Sirah. Iară ale 
legi! noao evanghelii £. Mater, Marco, Luca,   

7 

va hi fost măscăriciii sati vre un tocmitor de * 

stăpânusău să se priimescă întru cliric, jar 

dra 2, Estir 1, Macavei 3, lov 1, Psaltirea 1, 

se priimește şi la rugă şi în Cliros, şi de va, 

Tâle.: Cela. ce va hi venit de se va hi bo- . 

. 
N 

loan, Poslanil ale lu Pavel 14, lu Petr Pose



„GI, 2, Pentru cela ce vine de în viață pă- 
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lanil 2, a lu Ioan 3, alu Iacov î,a Iuder 1, | 
şi Deaania Apostolilor, , 

Și poruncile ale lu Climent, carele's pro- 
poveduite episcopilor, întw'o carte ce se 
chiamă (octovivliis) carele nu trebue să le ară- 
tăm de tot, pentru taincle ce sânt într'ânsele, 
căci că mal vârtos, a, doilea canon al șaselui 
Săbor carele se-ati făcut în Trulla de tot le 
lspădă acele tocmâle, căci că alţi (adecă 
uni! de altă credință) ai pus niște lucrure şi 
tocmâle mincindse şi străine de tot Blagoce- 
stiel, adeca creștinătății. . “ 

Acâstea de la no! pentru canâne se scrise 
voao Episcopilor, drept aceea vol dă le veţi 
jinea vă veţi spăsi, și veţi avea pace, iar de 
vă veţi lenevi şi nu le veți ţinea în munca 
Iadului veţi mârge, şi de purea veți avea 
unul asupra altuia războii, şi aşijderea veţi 
păţi muncă pe dreptate cum se cade peniru 
neascultarea,. „. . 
Dumnezei cel nevăzut și făcătoriul tutu- 

ror se strângă pre, toți pre voi pespe pacea 
Duhului sfânt şi să vă îndreptâze spre tot 
lucrul bun, drepţi, curați nevinovaţi şi fără 
păcat, şi să vă vrednicescă cu nol vieţiI- de 
veaci pentru solirea iubitului fiă al săi 15.115, 
Dumnezeă şi Mântuiioriul Nostru, cu carele 
Slava, a prea puternicului Dumnczeii Tată cu 
sfântul Duh mângâitoriul aemu, şi lot de una 
şi întru Vecii Vocilor, Îusu. „ 

Sfârşitul cansnrlor sfinţilor Apostoli. 

- Sfîntul Sibor de întit a tâtă lumea,.-: 

Carele s'aiă făcut la. Nichea Vitinier. Aduna- 
tu-s'aă 318 purtători de Dumnezeă sfinți Pă-. 
rinți, în vremea lu! Constantin cel mare şi | 
mumă-sa Elena, după a zecelea an de în Pă- 
răţia lui, după ce trecuse de la naşterea luj | 
lis. ani 318, asupra spurcalului de Arie ca. 
rele zicea şi hulia 'spureatul de el că Fiiul și 
cuvîntul lul Dumnezeă iaste zidire și făptură, 
Drept acâea Sfinţii Părinţi, blăstemară!! şi”! 
dederă Anatimel împreună cu toţi soţii luă, 
şi pentru întărirea l6gil făcură Doao-zeci de 
canone. : . | 
„G1.1, Pentru famenil cari! se priimese în- 

tru cliros şi carii nu sc priimes€. 

  
gânescă să nu se facă Popă nuinat cât. : 

G1, 8, Pentru să nu ţie ncștine în casă fără 
Mumă şi Soră. 

GI. +, Pentru să se pue episcopul cu voia 
a tuturor eparhianilor. Ă 

GI, 3. Pentru ceia ce sânt afurisiți să nu 
se priimescă de alţii. * : 

Ul, G. Pentru fieş care Patriarch cum să le 
sosescă oblăduirea lor. 

GI. 7. Pentru Ierusalimlenul să se cinstţ- 
scă în loc de episcop. 

Gl, $. Pentru cresu! celora ce să chiană 
curați.   
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(1. 9. Pentru cgia. ce să hirotonese fără 
ispită. | 4 
Gl. 10. Pentru ceia ce aă căzut şi aut făcuţ 

păcate, şi I-ai hirotonit cu şlire sau fără P 
ştire. , a : 
__G1, 11. Pentru cela. ce să lâpădă dă li 
fără nevoe.. ._ - : 

GI. 12. Pentru ceia ce silese să se l&peă: | 
Şi le pare că vor sta înpotrivă. 

G1. 13. Pentru ceia ce mor să se pricetu |! 
iască. . | | i! 

GI. 14. Pentru cel Oglașenici caril cad:a ! 
decă sânt oglaşenici şi greşesc. : | 

GI. 15. Pentru să nu se mute de în celate :! 
în cetate şi de în loc în loc, nici episcop aici | 
preot, nick diacon.. a 

G1. 16, Pentru să nu se priimâscă la allă 
beserică nică Popă, nici Diacon, deca fuge de i 
la bes&rica lui. . 

GI. 17, Pentru ceia ce iaă camătă. - 
GI. 1$. Pentru diaconii cum li se cade si '! 

fie întru cinul şi rânduiala lor, i 
(1, 19. Pentru Pavlicheani. a 
GI. 20. Pentru să nu se facă metanil ei 

genuchele la-pămnânt, Duminicile şi Sâmbetele -+ 
şi peste tote zilele Rusalielor şi în tote Prazk :. 
micile. : . " 

i 

Domnești 
  

a (1) Sădor. Marele Constaudin Papa Silice: 
stro Patriarh, Alitrofau '[ărigrădenul la Ai- 
chea, asupra Arici Părinţi, 318, Leaş. 50. | 

  

Aciurmeză clișeul mat inultor sfinţi părinţi.   
  

Canduele Săborului 'de la Nichea, 
GI, 1, Fammenii să se priiinescă întru cli- 

ricl. ” , - 
Tâle, Zisu-seaii şi la cannele Apostoleşii, 

adecă la 22, şi la 23 şi la 24, Carele va îi scoșit 
de nevoe și va fi destoinie de Preoţie, acelt 
să nu se apere a se înălța întru elirici, iara : 
rele se va îi tăiat de voc, acela iaste cum şi-ar 
fi singur ucigaș, și întru cliricl nici cum să nu 
se priimâscă, ci încă de va fi și cliric săi se 
ia darul, deci. aşijderea iaste şi socotela ca !: 
nonulul acestuia. 

GI,» d 
boteză, aceia să nu se.hirolonescă numal câl 

Caril vin de în viaţă păgănă și 

până nu se va ispiti întrun an, iar cinei + 
greşi după hirolonie şi se va vădi apoi unul 

ca acela să se părăsescă de cliricie. 
Tâle, După. cum zice canonul 13 al Apo 

stolilor, aşijlerea. şi acâsta zice, cela en săi 
botezat acuma să nu se pue numal cât epis 
cop saii Popă, ca să nu cumva să se ingâufe 
ca un om botezat de curând să cază într'o 0 
sândă şi în laţul Diavolului ce se cade unuia 
ca aceluia după cum zice canonul 11 al săbo- 

g
m
p
 
a
 

i rului de la Sardia adecă întâr să vie la spiţ +
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de întâi citeţ, |Semndză). ipodiacou şi la altele 

câle sânt, măcară să facă vreme 1 an dicia 

de se va socoti vrednic de Dumnezei sca 

preoţie. alunci să ia marea cinste; cade-se a- 

pol iară că de va greşi după hirotonie şi se 

va vădi, atunci să se lipsâscă de daru'ş. 

GI. 3. Să nu ţie neştine în casă altă mu- 

 iare fără mumă şi soră, ca acâste fețe să fură 

de t6tă bănuiala. . 
Tâle, Fără de acâste obraze cade-se a fugi 

de tâtă prepunerea cea rea, adecă de mumă, 

de soră şi de mătuşă şi de allă rudenie, iar 

a lăcui la un loc cu alt cine-va fără cu carele 

am zis, nu lasă nici iartă acest canon; nică al 

3-lea canon al 6-lul Săbor de la Trulla, nicl 

a 13 şi 22, a doile Săbor de la Nichea, |Sem- 

ndză]. nici Marele Vasilie către un preot Gri- 
gorie scriind să se desparță de țiitOrea muiare 

zice măcar de iaste şi de 70 de anl şi a lăcui 

cu dinsa la un loc să nu se socotescă. 

GI. 1, Episcopul să se pue de toți epar- 
hianil iară de vor lipsi de în ceia-lalţi tre de 

în serisârea ce să vor fi făcut Rânduială : a- 
tunce putere să aibă Mitropolitul. 

"Pâle, Insă de dol sait de trei episcopise hi- 

rontşte episcopul după cum zice canonul de 

întây al sbnţilor Apostoli : de dol şi de trei să 

se rinduiască, iară de se va tâmpla tuturor 

episcopilor ay eparhici dă vre o ncvoe sati 

pentru lungimea, căi de uu vor putea să vic, 

atunci tot trebue și cl toţi să facă scris6re de 
rânduială la cpiecopil cari! sânt,.şi deca se 
vor face rânduialele, atunci după locmirea 

sorţilor pultre să aibă Mitropolitul ca unul 

ce sati ales de întwacei trei rânduiți, adecă se 
chiamă ma! alrs. . 
„GI, 3. Cari: sânt afurisiţi de cine-va pre a- 

ceia alţii să nui priimâscă fără nuinal de! 
vor fi afurisit pentru împuţinarea sufletului, 
sau pontru vrajba. Peulru că de unele ca a- 
cestea se-aii socolit să se facă săbor de doao 
ori înt”un an întru l6le eparchiele, însă 0- 
dată între Rusalii iar a doa Tomna. 

'Pâle, -Cade-se după cum zice cuvîntul cel 

vătămnat zice să se lămnăduiască de la cela ce 

Vaii bctejit.-aşijderea și cela ce s'aii afurisil 

de episcopul său; să nu se priimescă de altul 

fără de ispilă și întrebare. ci pre unul ca a- 

cela să] întrebe săi spue vina afurisanici şi 

să o descopere; să nu cumva să”! fie afurisit 

pe dreptate sai pentru mânie, sai penlru 

vrajbă, saii pentru altă ceva vină a cpisco- 

pulu!, ca însă nic! cel afurisiţi să nu sc afuri- 

sescă de fie ce, nic! iar afurisind pe dânşii c- 

piscopil să nu bag2 semă ce să! priimâscă 

alţir fără de întrebare. Ce de doao ori peste 

an întru tâte eparchiele poruncişte acest ca- 

non să se facă sfânt săbor ca cu mintea lu- 

turou episcopilor aceii eparchiy, tâtă întreba- 

rea bestricil și t6tă îndoirea și încurmezişa- 

rea să se desltge și să se tocmescă cum zice   
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și canonul 37 al sfinţilor apostoli, deci cum 
am seris acolo la canonul d al săborului de 

la Trulla şia G-lea de la a doilea săbor de 

la Nichea, adecă pentru împuţinarea cheltu- 

ialel de pre calea episcopilor ce să. vor a- 

duna ati tocmit să se facă săbor numal o 

dată preste an întru t6tă eparchia unde va. 

vrea Mitropolitul să facă intrebare episcopi- 

lor între Praznicul sfintelor Paşti şi în luna 
Octobrie. - i e 

GI. 6. Alexandrenul să fie volnic adecă să 
oblăduiască pre Fghypet şi pre Livia şi pre 

Pentapoleos, şi Rinul pre ceia ce sînt supt 

mâna lui, şi Antiochia, şi alţil cine'ş pre al 

lor iar carele se va face episcop fără de şti- 

rea Mitropolitului acela să nu fie episcop iar 

de se vor face Rinduiale de mal mulţi pre ca- 

n6ne (adecă pre tâcmelă) şi trei de într'ânşii 

vor sta împotrivă aceia să nu fie adevăraţi. 

Tâle. Fieş care de în Patriarşi trebue să'și 

ţie şi să” fie de în destul cu ale lu! ce aă avut 

inal nainte oblăduiri, iară nu cualtă eparchie 

a altul cut-va care n'aii fost de demult de înce- 

put supt mâna lul să o jehuiască, să o su- 

pue . căci că gâmfare ca acâsta, iaste a oblă- 

duiril mireneşti, asijderea se cade şi episco- 

pilor a fieş-cărul eparchii să cun6scă pre mal 

marele lor, adecă pre episcopul lor de la Mi- 

tropolie care'va fi şi fără de ştirea acelui e- 

piscop, să nu facă nemica, fară de va face nis- 

care tocmâle fără ştirea lul, atunci să nu fie 

episcop unul ca acela, şi iară de va, fi voia --- 

Mitropolitului să se adune episcopi! să facă 
vre o rânduială saă toemâlă ceva şi la aceia 
voe la un loc nu se vor strâuge toţi ci unil 

pentru a lor voe rea sc var încurmezişa, a- 

tunce mal tnult să se ţie toemtla şi rânduiala 

celor mat mulţi caută la săborul de la Efes 

Canonul 8, [semndză] la Apostol! Canonul în- 

1âY şi al doile, şi la Săborul de la Sardichia 

Canonul tre. ” 
GI. 7, Episcopul Elias, de la Ierusalim să 

fie cinstit întru Mitropolie şi să albă întărire 

şi paza dregatoriel sale. II, 

'pâle. Nearaoa cea de în Tilla de întâi 
carca îaste în cartea de înlât zice : Episco- 

pul Ierusalimului zice carele se: chiamă E- 

lia adecă patriarchul cade-se după cum zice 

acest canon episcopului Ierusalimului 'să fie 

cinstit întru cinstea patriarchului, pentru că 

Mitropolia . Chesaricl iaste mal nainte de a 

Palestinei şi după dânsa iaste și sfânta” ce- 

tate. Cadese şi Patriarehului săşi ție a sa cin- 

ste, aşijderea'să'și păzescă şi Mitropolia Che- 

sariel, a cl deregătorie carca mal nainte se-aii 

făcut, şi caută de actsta la a 12 Can6ne al 

Săborulul de la Ilalchidona GL. 8. 

GI, 8. [aste un eres carii se chiamă. cu- 

vați, carii zic că dică more omul nu iaste 

Pocuanie). Ceia ce să chiună curaţi, de să 

s 

vor întoree atuncl întâi să mărturisâscă că
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se vor spăsi şi vor ţinea toemelele RBesâricil 
şi se vor împreuna, cua adoa nuntă, şi va 
erta pre cel ce vor fi greșit, şi aşa carii se 
vor afla hirotoniți să'şi fie întru a lul tocmelă, 
adecă carele va fi adevărat episcop să. fie e- 
piscop; iară de în cer curaţi de va fi episcop 
de sate sai de oraşă aceia să'și ție cinstea de 
va îi Popă Popă, de va fi Episcop Episcop ; 
pentru că nu pot fiidot Episcopl într'o cetaic. 

Tâle, De în ceia ce vin cătră sfânta'a iu 
Dumnezei adeverită Bestrică Apostol&scă 

“însă unil se botEză, iară alţi cu Mir se ung, 
iară alţii numal ce blastemă tstă alta a lor 
eresă; adecă caril se-aii înșelat de se-au prel- 

„Stit-de un popă anume Navat, al Bestrici Ri- 
nului, şi se-aă chemat de dânsul curaţi, zi- 
când că ceia ce greşese n'a pocaanie, și a- 
părându-se de a doa nuntă, unil ca aceia de 
vor veni cătră. bestrică şi: vor mărturisi şi 

-_xor primi a doa nuntă şi pre ceia ce vor 
greşi şi se vor pocăi vor erta, ȘI cur am zice 
mai pre scurt vor urma pre tâie tocmâlile 
Descrecil şi'şI vor blăstema a lor eres şi altele, 
aceia să se priimâscă şi numal cu sfântul Mir 

“să se ungă, şi însă unil de într'ânşii 'de vor 
fi fost şi episcopl iară să'și fie întru a lor 
deregătorie riuimna! de se va afla într'acea ce- 
tate alt episcop al adeveriter 'bescrici de va, 
fi fost hirotonit mal nainte de venirea lor (a- 
decă a acelora) că mal nainte se cinstește 
unul ca acela adecă adevăratul. episcop cel 
de întâl şi singur în scaunul episcopie să 
şază de cât aceia, pentru că nu se cade 2 epi- 

"scopl să fie într'o cetate, iară acel episcop ca- 
rele se-aii numenit episcop de curaţi ca un 
preot să se cinstescă, iară de va vrea epis- 

"copul să"! cinstâscă numele cu nume de epis- 
cop, iaste volnic, iară alte lucrure ce se cu- 

" vine Episcopie! a lucra nui se cade, | 
„Gl. 9. Carir se hirotonesc fără ispită 
şi apol de alţii se vor vădi că aă greșit 
unil ca aceia să se părăsescă, - 

Tâle. Neştine dă sc va fi înşelat să gre- 
şască; şi fără de ispovedanie sai fără între- 
bare va fi ajuns întâr la spiţa preoţiei sau a 
cpiscopici şi după hirotonie se va vădi că ati 
greșit : acela de preoţie să se părăstscă. . 

G1, 10. Carir vor fi greşit şi se vor fi hi- 
rolonit fără știre sait cu ştire (adecă sati vor 
hi ştiut sai nu vor hi ştiut ceia ce se-aă hi- 
rotonit) acelora să li se ia darurile. 
“Tâle. De nu vor fi știut greşalele ceia ce _ 

ai hirotonit celora ce i aă hirotonit, sau de 
va îi fost şi în ştirea lor şi de actlea nu vor 
fi fost băgat sâma acâstea nu aduce osânda 
canonului besericii. Ci deca vor pricâpe după 
aceia ceia ce iai hirotonit alunel ca şi ceia 
ce ai greşit să li se ia darurile. 

;  Gle 11. Câţi fără nevoe se-aii lepădat de lsge şi' a fost harnici să tâmple erlăciune, 
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+ unil ca, acâea să se destoinicâscă a cova er. 
tăciune şi 2 ani să cază cu pocaanie, 

Tâle. Câţi se-aii lepădat de l6ge fără ne. 
voe măcar de vor fi fost și nedăstoinici mil 
mal ales cel de întrânşii cari se vor pocăi, 
aceia să se destoinicâscă. a ceva, milă, însă 
A ani să fie întru cel ce ascultă adecă să 
stea lângă Dverile cele împărătești şi să a- 
sculte Dumnezeeştile scripturi, iară după vre- 
mea a trel ani să: între. înlăuntrul curții Bi- 
sericil şi să obârşâscă. 6 an! împreună cu 
ceea ce cad după ambon (adecă mat îndărăt 
de ambon) şi după ce va. trece vrâmea a 
6 ani, decia după alți 2 ani, să priimescă sta: 
vea credincioşilor adecă să stea. cu cel cre- 
dincioşi să fie împreună. cu dinșii la rugă 
până. ce se va obărşi liturghia, iară de Dume 
nezeeasca priceştenie să. nu se apropie în- 
imacei 2 ant ce după aceea să se destoini: 
câscă şi Sfinţiei Priceştenir.. .. 

Gl. 12. Caril a fost nevoiţi şi le-au părut 
că vor sta înpotrivă iar apo!l se-aii lepădat 
de păgânătate şi se-ati întors aceea zâce ani 
să lie despărțili căulănd firea a fieș căruia 
de Pocaanie și dâca se va pocăi şi va primi 
canonul ina! cald adecă cu userdie atunci să 
Pl dea episcopul mar cu milă -iar del va 
priimi mal rece atunci să il dea mat tare. 

- Pâle, Câţi se-aă chemat ae în Dumnezee- 
scul dar, şi după strânsârea de întâ! nevoiți 
fură şi se tociniră să stea păgânilor împo- 
trivă şi au lepădat şi brâul Voiniciei adecă 
al Cinstelor, iară apoi se-ată plecat şi se-aă 
întors ca, câlnil la borătura lor şi seaii adaos 
a înţelepţi iar câle ce sânt ale păgânilor ca 
să i pue la cinstea de întâi, şi iară să ia 
slujba ;: aceia dâcă se -vor întârce, să „Îi se 
dea Canon de pocaanie în tret ant să as- 
culte, iară până în zâce să cază, dâcia atunci 
să se destoinicescă Priceştenier. Putâre are 
episcopul a împuţina. şi a mări Canânele tă- 
zând pre ceia ce se întore cătră Pocaanic, 
dă se vor întârce 'cu frică, şi cu trăpenie și 
cu lacrăme, atunci să” slăbâscă mat pre 
uşor iar de se vor întârce cu ma! nesoco- 
linţă şi nebăgare sâmă şi cu lene unuia ca 
aceluia mai grea învăţătură să'I dea. 

G1, 13. Carir vor să moră aceia să se pri 
ceștuiască iar dă se va sănătoşi vre unul de 
|aceia iar să fie întrebat adecă să se ispore- 
descă și numai ce :să fie la rugă cu ceia ce 
să priceștuesc, 

'Tâle, Tot credinciosul 
săă pentru bună petrecanie să se priceştu- 
iasă, iar decă se va sănătoşi atunci el să 
fie la rugă cu ceia ce să Priceştuiesc, iar să 
nu se priceștuiască Dumnezeceștilor Sfinţii 
ce deca va împlea întru rugi vremea stării 
ul decia de atuncă înainte să. se destoinict- 
scă și acelui dar, adecă priceștenici. 

la eşirea sufletului   “Ul. 14, Or care oglașeinic va cădea acela
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numai trei any să asculte; decia să so 'râge 
iar cu cel Oglaşenicl. - 

_ Male, Doao fetiuri ale oglașenicilor sânt; 
însă unii carit aă venit acuma, iar alțil s'ati 
făcut deplin şi mal mult să învățară credin- 
țel, adecă oglașenicul cel ma! deplin carele 
ati căzut şi ai greşit, acela nu se lasă fără 
Canon măcar și sfântul Botez de îndestul da 
i-aă spălat rugina saflatului ca deca ai. greşit. 
tot are canon ce să se împreune cu cel ce a- 
scultă şi după tre! ani iar să se râge îm: 
preună cu cei Ogiaşenici şi de acesta caută 
ia Neochesaria la cincilea Canon. 

GI. 15. Nici episcop, nici popă, nici dia- 
con, să îmble de în cetate în cetate, de în o: 

raş în oraş, de în sat în sat, căel că li 
se cade iar să li se dea în mână Besericile 
carele le-ai fost datuli-se în mână. 

'Tâle, Canonul acesta nu numai ce lepădă 
de tot schimbările Episcopilor ci încă şi ale 
preoţilor şi ale Diaconilor aşijderea să facă, 
ia bestricile câle ce se-ati închizășuit şi li se- 
ai dat în mână. iar să se întârcă. lar Săho- 
rul de la Sardia canonul de întâi şi al doilea 
mal iute pedepsâşte pre unil ca aceia, supu- 
indui cu oprirea de pricâştenie să nu se pri- 
ceştuiască câtă-va vrâme, 

GI. 15, Câi Preoţi şi Diaconul vor fugi dă 
pre la RBestric! aceia să fie nepriimiţi la altă 
bescrică, ci să se întârcă la lăcaşul lor, iară 
cine va aduce dela altul să'l hirotonescă fără 
ştirea episcopului. lul aceia să nu fie hi- 
rotonie. ” 

Tâle, Acest canon pentr'acâstea adins elu'ş 
șa, poruncâşte. NicI un preot zis sai Diacon 
să nu se desparţă de la besârica carea se-aii 
chizăşuit şi i se-ati dat în -mână şi de alt 
episcop să se priimescă ce iar să se întârcă 
la lăcasul săii, Iar care episcop va priimi de 
va aduce cliric de ajurea şi'l va hivotoni și 
va înălța la mei mare spiță la Biserica lui, 
fir de ştirea episcopului săă aceluia să'!. hie 
deşartă hirotonia. 

GI. 17. Cine va lua camătă sati mită saji 
jumătate de capete acela striin să fie de Be- 
s6rică şi luatul darul după hotarul acesta. 

Tâle, Insă cametele de sute sânt când dal 
zâcea în doispre-zâce iar mai puţin de aceş- 
tea sânt a şasea carii se cunosc a fi camătă 
mal mare de t6te; deci orl-cine va Împru- 
muta pre cino-va şi va lua aşa cum am zis 
mal sus și va cere, camătă mal grea adecă 

de o sută și ma! puţin adecă jumătate de a- 
cesta, ce să zice 6, ca cum ar. fi uitat scrip- 
tura ce zice : Argintul săi nu l'aii dat în ca- 
rnătă, unul ca acela de va fi de în clirici să 
i se ia darul, măcar de și nu zic acâste să- 
bâră adecă canonul 4i a sfinţilor Apostolii, 
şi Săborul. de la Trulla canonul 6 de aicea 
să i se ia darul: ce când face așa, adecă ia, 

  

„Bal 

camătă şi i porunceşii să se părăsâscă şi 
nu va. . Ă _ 

"41. 18. Diaconil întru al lor rând să fie, . 
nici să dea. priceştenie preoților. nicI să se 
tinză înaintea mai marelul lor, nici în mijlo- 
cul preoţilor să şăză, că fără de cale şi fără 
tocmeâlă iaste adecă caril fac aşa. i 

Tâel, Acest canon aflând făcându-se pre 
în cetăţi şi pre în kogate locure lucrure cum 
nu se cade şi fără de tocmâlă, îndrepteză şi 
poruncese, să nu cumva să dea vre un Diacon 
preotilor Dumnezeâsca Pricâștenie, nici mal *- 
nainte de dânşii să se tinză, ci el să ia Pric6- 
ştenie după” Preoţi, saii de la episcop saii de 
la Preoţi, nici ci să șază între Preoţi ca să nu 
cumia ăflându-se șezând mal sus de dânșii 
să zică că's mal cinstiți, că acesta lucru iaste 
forte fără de cale, iară carele nu se va lăsa 
acela să fie lipsit de Diaconie. --:: : 

G1, 19. Pawlicanii să se bot&ze a doua oră: 
şi decă se vor boteza. şi vor fi clirici dă se 
vor arăta cu viaţă bună potu-se şi hiro!oni, 
iară de nu se vor arăta cu viaţă bună să li 'se 
ia darul, iară Diiconiţile dâcă se vor întrece. 
se nu se cumva amâstece întru hirotonie ce 
să se.socotâscă întru mirâni. ! : 

'Tâle. Caril vor veni de în eresul Pavlica 
nilor, aceia a doua. 6ră să se boteze, şi Oră ca- - 
ril de întrânșit ca nişte cliricl vor fi slujit la 
Pavlicani aceia dtcă se vor boteza, de vor a- 
vea viaţă curată atunci să se hirotonescă, -- 
iară de să vor alla, nedestoinici să li se ia da-" 
rul, de vor veni către adeverita Bestrică şi se 
vor boteza la un loc să fie cu mirtnil. Pavli- 
canil sânt caril se trag de la Pavel Samosatul 
carele prost pentru Hs. ai gândit şi ai soco- 
tit şi zicea că iaste om prost, și zicea că. nu 
aii luat începătură de la Tatăl mal nainte de! 
vâc ci de la Maria ocananicul de dînsul. - 

GI. 20. Nu se cade a face metani cu genu- 
-chele la pământ Duminicile şi în zilele Rusa- . 
liilor ce dea în piciorile să se râge Omenii, 

Tâle, Nu se cadea pleca genuchile Dumi-. 
nicile şi în zilele Rusaliilor; ce stând drept 
sățI dal rugile lui Dumnezeă : până la Să- 
şesteie Stago Duha, după cum aii zis mulţi 
Sfinți şi S-ti” Vasilie şi poruncește de zice să - 
se roge tot creştinul stând în piciore; care lu- 
cru închipuiaşte că am în vis cu lrs. drept" 
aceia ni sc cade să căutăm cele de sus, zioa 
cea, fără de sâră, acelui vâc ce va să fie fără, 
sfârşenie. ” . . 

Coneţul Sfântului Săbor de întât de la Ni- 
chea. 

Săhorul Sfinţilor Părinţi carele se 
-  ehiamă Namâstnic, “ 

Adunatu-se-aii la Mitropolia Anchira Gala- 
tiel asupra lul Pavel Samosatul carele aii fost 
întât începători ereselor ; carele era episcop . 
la Antiochia, în vremea lul Aurilian împăra- 

21.
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„tul Rimului; şi se-aii făcut acesta Sâbor mar 
Întâi de t6te săborele, iară se-ai pus aicea, 
mal pre urmă pentru pod6ba şi îmfrumseţa- 
rea, a Săborului a t6iă Lumea ; și era mal 
mare la acest sfânt Sâbor Vitalie episcopul 
Antiochiei Syrier, Agricolae dela Chesaria 
Capadochiet dsrtino Mucenicul Vasil:e episco- 
pul dela Amasia carele se-ai încununat cu 
cununa muncii : în vremea lui Lichinie mun- 
citoriul de Creștini. Pentru că în vremea 86- 
nel mulţi creștini nu putură să rabde munca 
până în sfârşit : ce se plecară Muncitorilor, 
şi se închinară Idolilor, iară apol după acsia 
se căiră şi iară veniră la Pocanie cătră Sobor- 
nicâsca şi Apostolesca Bessrică, decia” fu în- 
trebare de Sfinţii Părinți pentracâstă cum se 
va cădea să se priimâscă carii se-au lepădat 
de ls. drept aceia de acesta şi de alte vin! 

“Slîntul Săbor făcură- canâne 25 pentru întă- 
rirea Pravoslaviel, , , o 

GI. 1, Pentru preotul și Diaconul carif may 
nainte se vor fi închinat de vor fi făcut Jertvă 
Idol&scă. . Ne 
„31, 2, Pentru ceia, ce vor fi muncit şi 

" după muncă vor fi luat bucate Idoleşti. 
Gl, 3. Pentru ceia ce ati mers de ai tă- 

mâiat cu tămâie şi aă mâncat bucate [do- 
eşti. a E - 
„Gl, 4. Pentru ceia, ce aă mers 
lacrăme de aă mâncat. 

G1..5. Pentru ceia ce se-ati înfricoşat nu- 
mal, şi aă mers de a junghiat apoi saă Po- 
căit. - . 

Gl. 6. Pentru cela ce aă avut ale sale hu- 
cate şi ai mâncat îmnpreună cu păgânii. 

xl. 7. Pentru cela ce va fi junghiat de d6o 
şi de trel or! însă cu sila saă de nevoe.: 

Gl. 8, Pentru cela ce-n'aii junghiat numar 
cl de voe, ci ai îndemnat și pre altul. 

(1. 9. Pentru cela ce vrea să se hirotonâscă 
Diacon, Ă 

G1. 10, Pentru fata ce 
tul o răpâşte. ” 
„Gl. 11. Pentru cela ce aă junghiat mar 
nainte de botez. e ! 

cu jale şi cu 

să logodâzte iară al- 
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„41. 20, Pentru cuivarii 
crbi «le omorîrea copiilor. . 

G1..21. Pentru omul ucigaş de a lul voe, 
„. Gl. 22, Pentru: omul ce ucide de nevoe, 

- Gl, 23, Pentru cela ce'i vrăjaşte cine-va și 
bagă. niscare lucrure de acclea în casa lul 
ca să afle lecuro. . - - 

GI]. 24. Pentru o fată ce se va logodi, iar 
apol logoditul va fi stricat pe soru-sa. 

Să ştii că glava cea de întâi şi a doa Sati 
tâlcuit amândoă la sin loc. . 

şi curvele carii iai 

Can6nele Sfântului Săbor 
Anchyra _ 

GI. 1şi2. [Amândoă la un loc]. Preotul 
şi Diaconul cari! vor îi junghiat Jerifă Idoli- 
lor, dâcia se vor iară îul6rce în adeverinţă 
aceia numal să'şi ție scaunul şi cinstea, iar 
de câle sfinte nemica să nu facă. 

-Tâle. Câţi de în Preoţi şi Diaconi în vr&ma 
de gonă i-ai nevoit şi aă junghiat Idolilor, 
deacia întru adeverinţă vor . veni căindu-se 

de la 

ce ai făcut, aceia datori sînt să'și ţie numal 
scaunul și cinstea, iară a sluji întru câle sfinte 
mată el putere cum am zis, Agneţul sati poli- 
rul să pârte, saă să facă Cazanie Gmenilor, 
saă să obârşescă ceva de în sfânta Liturghie 
nu pot. a - 

GI, 3. Caril se-ai nevoit și se-ati pedep- 
sit adevărat şi după muncă ai luat bucatele 
de la, Idol! de nevoe, unii ca: aceia să nu să 
apere dă Pricâştenie, iar de se va fi tâmplat 
să nu fie greşit nemica atunce de vor vrea 
potu-se şi hirotoni jar aşa să fie negreșiți, 

Tâle. Caril se-aă nevoit şi după caznă ai 
luat bucate de câle junghiate Idolului, şi căz- 
nindu'i fără de voia lor le-aă băgat în gură, 
aşijderea și ceia ce ai luat întriacesta chip 
tămâe întru mânele lor şi nevoiţi fiind de ne- 
voe aii aruncat la Idol şi vor mărturisi cu to- 
tul că sânt creştini și pentru jalea ce li se-aii 
tâmplat depururea întru tâte vor arăta cu 
hainele, cu chipul și cu viața sinerenie ca 
cum. ar fi afară de păcate (adecă fără voe ai 
greşit) unil ca aceia de priceştenie să nu seo:   GI, 19. Pentru să nu hirotonescă episcopul. 

de sate. Ă 
G1. 13, Pentru 

mânca carne, | 
Gl. 14. Pentru să nu vâuză ceva, preotul 

de ale Besericii. . 
„G1, 15, Pentru cela ce face păcate cu dobi- 

t6cele mal nainte de 20 de anl. ! 
GL. 16. Pentru stricatul zăcătoriul de dobi- 

tâce, şi de altele... - : 
„__G1. 17. Pentru carele se face episcop și nu'l 
-priimesc la Besârică 6menil. carii sânt acolo. 

preoții cari! se IEpădă a nu 

prescă ce să fie întru a lor cinste, iară de rorfi 
unii ca aceia mnir6ni, de vor vrea să se hiroto- 
nescă, însă de va îi fost viaţa lor cea ma! de 
nainte nevinovată adecă curată, de aceia nu- 
mai nu să apără a tâmpla cinste ca aceia. - 

G1. £, Câţi aă fost duşi să junghie Idolilor 
împodobiţi şi au mers de ai mâncat, unil ca 
aceia să cază în 6 anl. - Ls 

Tăle, Câţi i-ai nevoit să junghie, saă să și 
aă cinat întru Capişte şi vur fi mers cu haine 
luminate şi de mult preţ împodohbiţi şi vor 
fi mâncat la cină sat de vor (i dus şi jertvă,   (1, 18. Pentru carele se figăduiaşte să lă- 

cuiască ncînsurat şi aport se l&pădă. i 
01 19 Pentru prâcurvariul şi prâcurva. | 

unil ca aceia de se vor pocăi să fie la un loc 
întrun an cu ceia ce ascultă, iară în rel antsă 
cază, și după alţi dor an! să priimescă să stea 
cu cel credincioși şi numa! la rug! să se îm- 
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preune, iară după ispita acâsta să li se obâr- 
şescă canonul, şi să se priceştuiască Dumne- 
zoeştil Pricâştenil. 
GI. 5. Caril vor fi mers cu Baine de jale ș şi 

vor fi mâncat cu lacrăme : aceia trel.ani să 
cază, iară de nu vor (i mâncat atunc! doi ani; 
şi să caute săvază fostaă nevoitorii, mai 
nainte întru viața lufaă maă fost, însă cum 
se va arâta episcopul ai cu milă ait fără 
milă, - 

Tâle, Caril vor fi fost nevoiţi să intre în 
Capiştea Idolâscă şi să mânânce într'ânsa de 
vor fi întrat cu veştminte de jale, şi vor fi 
mâncat cu lacrăme aceştia'ca cum se-ar sfii 
de muncă şi socolind de.tot că fac așa da ne» 
voe pentru tăiarea mădularelor sale, căci. nu 
pot răbda- să ja muncă pentru împlârea voii 

_ceil fără de l&ge, aceia numai 3 ani să cază, 
dâcia să se priimescă întru cel credincioşi 
fără de împreunarea Dumnezeeştil pricezte- 
Dil, iară de n'aă mâncat ce numai ce ati intrat 
atunce în dot an) să cază și întrun an să stea 
cu credincioșii şi după aceia trei ani să li se 
împle pocaania, iară putârea iaste la Episcop 
cumul va vedea că se nevoesc aii să lenevesc 
așa să'l și tocmâscă, şi să le ispitescă .şi ceia 
viaţă a lor de mal nainte, carea şi cum au fost, 
deacia şi de într! amândoăo tocmirile carea € 
acuma şi ceia ce ait fost mal nainte şi atunci 
saă să împuţineze sati să îmulţescă canonul. 

Gl. 6. Care om numa! de frică va mârge şi 
va junghia decia se va căi acela cinci ani să 
cază, 

'Pâle, Caril nu se-aă dus la munci ce nu- 
mal de frică se-au Spări iat şi aă junghiat, de 
acia aă aşteplat până va trece vremea aceil 
rătăciri şi iară se-aă întors spre pocaanie, a- 

„ceia înt”'un an să fie întru cel ascultători iar 
în trel any cu cei c> cad, şi în do! aul să stea 
cu credincioşi! şi numai: să se împreune la 
rugi decă sc vor îinplea toţi acel şase ant a- 
tunce să li se sfârşescă canonul şi să se îm- 
preune ] Dumnezeeştii Priceştenil. 
GI, î. Cine va avea ale lui bucate şi va 

mânca cu păgânii împreună la, prasnicele lor ! 
acela doi ani să cază. i 

Tâle, Ol cine va merge la praznicele pă- 
gânilor carele se fac pre în - bogate locure 
despărțite, de va mânca cu dânşii având-cl 
bucate : acela numar 2 ant să cază, dâcia 
de i va trebui lui de atunci, cl numat să: se 
î npreune cu credincioşii. la rugă, socotința 

, episcopului să fie că i se cende să ispitâscă să 
vază cum ait fostul şi mal naile viața celui ce 
să pocăiaște. 
„GL. 8, Cineai.j: inghiat de 2 şi de3 ori 
însă. dă nevoe, acela 7 an! să cază. 
„Tâle, Câţi “de nevoa aă jungheat idolilor 

„nt nurnal odală ce şi de irci orl, aceia patru 
„ani să cază și dol ani să fie fără de prictş- 
tenie și numal la. rugă să se împreune cu 
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cel credincioşi, iar după a şaptelea an săi 
se sfârşâscă, canonul deplin. - 

G1. 9. Carele n'aii junghiat de voe numa! 
el singur ce aă îndemnat și pre altul : acela 
zece ant să cază. 

Pâl=, Acesta ca un om ce singur pre sine - 
piarde și pre alţi! adună şii îndemnă întru 
peire de se va întorce atunci în trei ani să 
fie cu cei ce.ascultă, iară într'alţi şase ani 
cu cel ce cad, îară întralt an cu cel ce staă, 
şi să se împreune să stea la rugă cu cel cre- 
dincioşi până la Sfârşitul liturghiei, şi:aşa 
deca vor trece vreme a zece anl, atunci să i 
se împle canonul.. şi să se destoinicescă; şi 
Dumnezeeştii priceştenil, iar dâca se va is- 
piti şi ceea viață a lui şi nu se va afla că aă 
fost bună, atunci să-nu'l slobozești la Dum- 
nezetsca prceştenie. 

Qla. 10. Carele va vrea să se hirotonâscă 
Diacon, 'de va mărturisi episcopului că nu 
pote să trăiască ne însurat, acela dâca se va. 
însura el să se facă Diacon, iar de va tăcea 
şi apol se va însura, atunci să se părăsâscă 
de Diiconie. 

Pâle, Acest canon poruncâste, cela ce nu 
va putea să se ţie neînsurat şi va spune e- 
piscopului mal nainte de hirotonie cum va 
să se îns6re, acela să nu se apere, iar de să 
va însura, după hirotanie şi va hi spus epis- 
copului şi va fi blagoslovit, atunci iar să 
fie într'acea slujbă şi “cinste, iar carele când 
se-aii hirotonit nu va hi spus că va. să-lăcu- 
iască ncînsurat, iară apol de să va însura a- 
cela să se părăsescă de Diiconie, iară acestui 
canon stă împotrivă canonul 6 al 6 Săbor şi 
apără cu totul pre cel neînsurat ce va veni 
să se facă ipodiacon şi Popă şi după hiroto- 
nie să se îns6re, însă cine acâsta va  în- 
drăzni a face poruncâşte. să li se ia darul 
şi acel canon a şaselea să se ţie iar cesta si 
se lipsescă, 

Gl. 11. Fata de să va fi logodită, iară a-- 
poi de altul se va „răpi, atunci să se dea, ce-   

  

Jul deîntâiă. 
'Pâle, Acest canon poruncește 46 se va fi 

logodit vre-o: fată şi după accea de altul se- 
a răpit. atuncă să o dea logoditului de întâr, 
măcar de o va fi şi stricat “cola ce o aă ră- 
pit, iar titla: 58, a şaplei cărţi a împăraților, 
a mari munci supun: pre cela ce ai: făcut. 
răpirea muerii, așijderea şi cela ce ati ajutat 
la răpire, aşijderea şi ceea ce vor fi îndem- 
nat spre acesta,.de acia de va şi vrea. muia- 
rea cea răpită, măcar și părinţii ci să o ţie 
muiarg cel.ce o” aii răpit nu iartă însă şi ceea 
ce vor împreuna nuntă ca acesta, £ să fie pe- 
depsiţi. cu închisorea.. 

(1. 19. Carele va fi junghiat Iăolilor may 
nainte de botez, şi apol dEcă se va boteza 
să fie nevinovat. 

Tâle, Decă vr&me ce sfântul botez, spală 

%
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t6lă rugina sufletâscă, de va fi junghiat jertvă 
întru laudă Idolilor, ma! nainte de botez, a- 
cela dca se va boteza să fie nevinovat, după 
accea de i se va afla, viaţa nevinovată. adă- 
cesă și la spiţa preoțici. . 

G1. 13, lpiscopului de sate-nu pote să hi- 
rotonâscă făr de isprava episcopului. 

Tâle, Acest canon f6rte apără tare pre e- 
„piscopil de sate, făr de isprava episcopului 
a hirotoni ; iară al 10 canon a săboruluy. de 
la Antiohia, [semndză] iartă lut să facă numay 
citeţi şi ipodiaconI şi jurători, iar să nu în- 
drăsnâscă a hirotoni preot sai diacon, făr de 
şlirea episcopului de în cetate saă de în oraș, 
că supt mâna lu! iaste supus și satul, iar 
marele Vasilie, aflând de la episcopit de sate 
făcând fără întrebare posluşnicI hescricilor, 
[semndză] de multe ori şi de preoți şi de dia- 

„Con cu isprava acelora episcopi de sat şi er 
iăcând, drept acea nu iartă episcopilor de 
ză să priimâscă el niscare lucrure ale bes6- 
ricil fără de ştire ce însă să se ispilescă şi 
atunci pre acel episcopi. de sat să-l şi prii- 
ms&scă, iar să nu-t bage în cliros may nainte 
până ce nu va spune de lucrurile lul ce e de! 
dinsul; iar episcopii de sate să ştii că sânt 
caril sânt astăzi pe în oraşe şi pe în sate dă 
se chiamă protopopr, . 

GI. 14. Preotul carele se va lăsa de carne 
şi numa! ce 0 va gusta acela se pâte depărta 
de dinsa aşa, iar de nu va nici gusta carnea 
cu vârze, acela să se părăsescă de preoție. 

Tâle, Popa sai diaconul de va gusta nu- 
may carnea, apol de i va fi voia iar o pote 
lăsa, iar carele nu va: vrea nici măcar v6r- 
zele cu: carne'să guste aceluia să i se ia da- 
rul ca un om ce ispitâşte tocmirea lu! Dum- 
nezei. şi o lasă şi o lepădă, caută de vezi şi 
la canonul 51 a sfinţilor apostoli. . 

Gl. 15, De vor vrea să vânză preoţii orx 
ceva, de-ale Bestrici! să nu fie volnici ce să 
fie stma t6tă pe episcopul. . 

Tâles Deca more episcopul, lucrurile be- 
sericil mult puţin ce.va fi, trebue să le pă- 
zâscă cliricil, sai de nu vor fi clirică atunci 

“să le ţie Mitropolitul, ca să le den fără lipsă 
tote în sâmă episcopului: carele va, vrea să 
fie lu acea, beserică, că cliricil dar dă le vor 
lua şi vor face ale lor ceva. Nici dâca va 
rămânea hesârica văduo să nu fie mult fără 

„de episcop ce mai multă zăbavă să nu fie de 
în trei luni; fără numai dă se va tâmpla, o 
vreme cu nevoe să nu p6lă fi în demână, 
iară între.acea vr&me celiricil de vor lua, saă 
vor răsipi saă vor vinde de în lucrurile be- 
sâricil ce va să n'aibă voe ce să fie pre voia 
episcopului, iar de va vrea să întârcă vân- 
zarea atunci să fie volnic să'ș ia lucrul saă 
unâlta aceea, iar de i va fi voia el să fie vol- 
nic să întârcă și prețul adecă să nu se lase 
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lui, sai săi plătescă dâca'! va plăcea. Caută 
la cauonul 25 a săborului de ia Halchidon şi 
la cansnul 35a saselul săbhor de la Trulia. 

- G1, 16, Zăcătoriul cu dobitoce mal nainte 
de 20 de an! acela 15 an! să cază iar de va fi 
mal mare de acestă vârstă și va [i căzut șiva 
avea muiare atunci 25 de ani să cază, iară 
carele va avea muiare şi va, fi de 50 ant, a- 
cela să cază până la eşirea sufletului. 

“Pâle; Capul 81 atitlei 32 a şapte cărți îm- 
părăteșt:t zice şi poruncește zăcătotilor cu do- 
bitoce să li se tae mădulariul cel dă ruşine a- 
şijderea şi celora ce fac cum nu se cade cu 
parte bărbăles. ă pentru care poruncește cano- 
nul acesta deva fi fost mal m:că de 20 de antsă 
cază în 15 an! și într'alţi 5 să stea împreună 
cu credincioşi şi numal întru rugI să se în- 
preune dtcia. să :se atingă de Dumnezebsca 
pricâştenie-iară carii vor trece mai mult de 
doao-zeci de ani şi vor avea muievi şi vor că- 
dea într'acâste patime acela să cază să îm- 
ple 25 de anl şi alţit 5 ani îutru împreunarea 
Molitvelor. şi după aceia să tâmpl» împreu- 
narea Dumnezceştii Slinţii, iară caril vor că- 
dea după vrâ&mea a 50 de aul, şi vor'fi având 
muieri, acela să cază întru totă viaţă lui şi la 
sfârşită se priceștuiască pentru bună pelre- 
canie:; a 

Gl, 17, Stricatul, zăcătoriul cu dobitâce saii 
şi el altora de'l strică : acela să se râge cu cel 
cel bântuiaşte Duhul necurat la un loc. , 

“âle. Dâca vrâme.ce erea necurat cel stri- 
cat întru legea lul Albisi, aşijderea şi acest 
canon. pre zăcătoriul de dobitce ca pe un 
necurat chiamă!l stricat, deci va pre unil ca 
aceia caril fac stricăciune la. Mueri afară de 
five saă la bărbaţi sai la dobitâce stricând pe 
dânșii sau dând şi el altora a lui stricăciune 
ca cum “i ar trebui să se sature de păcate, a- 
cela să se râge împreună cu cel învihorâii. În- 
vihorâţi sânt, după cum zice Marele Dionisie, 
caril sânt cuprinși de duhul viclen, pre caril 
nul lasă să se râge împreună cu credincioşii 
ci avea loc osebit de elu'ș de să ruga acolo. 
Caută de acesta la canonul 7 şi 63 al Marelui 
Vasilie și vel afla de aceştea scărândivitori, 
îngroziri mal mici adecă mat puţin canon. 

GI. 18, Episcopul carele se va face şi nu 
va, vrea să se dea locului în carele se-aii che- 
mat, ci va căuta altă episcopie, acela să se a- 
furisâscă iară de va vrea să se socotâscă cu 
preoţii, el să se înceteze adecă să fie în ctta 
şi în rândul preoţilor, iară de se va încurme= 
zişa şi episcopilor de acolo atunci să se lip- 
sescă şi de cinstea preoţii. , 

Tâle. Deca se va face episcopul episcop şi 
nu va, vrea să porte grijă pentru cei se-ai 
dat în mână, şi'l vor goni 6menil şi va înc&pe 
a se închizăşui să lăcuiască la altă episcopie 
întraltă parte şi va face episcopilor de acolo   acel lucru, ce saă să'] dea la mâna episcopu- 'vre O învăluire, acela să se afurisescă iară de | 
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va vrea să se împreune .cu preoții și să şază 
cu dânşii şi tocma să ia cinste, atunci să fie 
împreunat cu dânșii, iară de va face vre un 
val împotrivă şi acelor episcopi ce. sânt de 
şed acolo 'răpind s'att apucând niscare lu- 
cruri episcopeșii atunci şi de acea cinste preo- 
ț&scă să fie lipsit. o Ia 

G1. 19, Cine se va făgădui să se ţie neîn- 
surat şi apol se -va lopăda acela 4 an! să se 
desparță de besârică, şi fâtele să nu mergă 
cătră cineva ca cătră nişte frați. 

Tâle. Insă acest canon întru lăţime cere 
„şi va aşa. Carele se făgăduiaşte să fie neînsu- 
xat şi apoi se lâpădă, acela să împle canonul 
acelui ce se îns6ră a doa tă, şi certarea a- 
celul ce se însără a doa 6ră acesta iaste, cum 
zice Marele Vasile la a patrulea canon, în- 
trun an să sa desparțţă: de hescrică, iac alţir 
ge în părinți pre unul ca acela despărțitu-aii 
în 2 anj, iar acesta Marele Vasile la a 19 ca- 
non a lut aă tocmit zicând, că pentru mărtu- 
ria Gmenilor celora ce zie că nu se vor însura 
nu ştim fără numal unil de în Gmenil carii 
pre sine adins eiş se-at gat întru.câta călu- 
gărilor, însă şi 'de acel Omen! carii se făgă- 
duese să'ş ție curăţia trebue să fie cea ce se 
cade adecă să întrâbe pre dânşil şi mărturia 
lor adevărată a o lua, adecă ca să nu cumva 
să se l&pede de mărturia lor, şi să se întorcă 

- cătră dulcâța şi iubirea. trupulul insă cine a 
ad inat acest canon şi întru lăţime Pai pus, 
tocmit'aă cine se va făgădui să'şI ţie curăția 

- (adecă neînsurat) și apol se va lepăda acela 
să aibă canonul celora ce să îns6ră a doa 6ră, 
iar Marele Vasile zice; cine se va făgădui şi 
de actia se va lepăda adecă acela să aibă ca- 
nonul celor curvari, pentru că canonul unora 
ca acelora în 7 an! iaste, însă 2 să plângă, 
2 să asculte iară într'alți-2 să cază i într'u- 
nul numa! să stea cu credincioşii, iară la al 
optulea să se priimescă la împreunarea sfin- 
tei pricâştenii, cum poruncâşte canonul 60 
al Marciul Vasilie, află-se de bogate orl uni! 
fiind supuși supt canonul curviei, având ca- 
„non în 4 ani, însă întrunul plangând stând 
denafara curţi besâricii, iar într'al doilea an 
primescul la ascultare, la al treilea tocmiţi 
la pocaanie cu el ce'cad, iară la al patrulea 
întru câta 6menilor'neluând anafora. şi la al 
cincilea tâmplând buna priceştenie, iar carii 

„ati mueri adevărate şi de bogate se ţin pre 
„taină cum zice canonui 22 al sfintului cum 

au arătat şi aă tocmit gcest canon aceluia 
să" fie pocaania mal- nică de acelor curvari 
adecă după a patrulea an să se priceştuiască 
apără acest canon şi pre. fetele cele ce se-aii 
făgăduit a sluji lu Dumnezcă -nicl. cum. să nu 
lăcuiască la un loc cu bărbăţiI pentru bogate 
ale lor vin!. Ra . 

GI. 20. Preacurva şi preacurvariul 7 ani 
să îie desparţiţi. 

Tâle. Și canonul 47 al șaselul săhor de 
la Trulla prelungâză pocaania curvariulul 
șapte ant cum zice şi acest canon, deci într'un 
an să plângă, do! ant să asculte, trei ani să 
cază și a 7. să se împreune cu credincioşii, şi 
aşa să se vrednicâscă priceşteniei însă de'şi 
va face pocaania, cu lacrăme iară canonul 55 
al Marelul Vasilie în 15 ani canonâşte pre 
preacurvariul ca în 4 să plângă, în 5 să as- 
culte, în patru să cază, în dot să stea îm- 
preună: cu credincioşii şi după aceia, să se 
vrednicâscă pricâşteniel, - 

facă feciori 10 ani să cază. ” 
'Pâle, Carele vor lua erbi ca să strice rânza, 

unde să zimislese coconil, 10 ani să se pocă- 
iască, însă 2 an! afară de curtea besericil 

cele împărăteşti ascultând şi  Duranezeeștile 
seriptari, iară a!ţI patru an! înlăuntrul tinziy 
bestrici! despre partea ambonului de îndărăt 
căzând şi cu cel oglaşenici să se împreune 
(ndecă când va zice Diaconul eliţi oglaşeni 
izeiideate, atunci! să iasă şi iale afară) iar în- 
iun an să stea cu credincioșii, şi la rugă să 
se împreuuă şi aşa: după „aceste spiţe să se 
destoinicescă. priceştenil. ! 

1, 22, Omul carele ucide de voe acela la 
sfârşitul vieţii lui să se priceştuiască, 

- "Pâle. Cine .ucide de voe acela la sfârşe- 
nia vieţii lui să se destoinicescă, pricâşteniel, 
şi- Dumnezeiasca cuminecătură să ia după 
cum zice acest canon, iară canonul 55 al 
Marelui Vasilie, depărteză de pricestenie pre 
cela ce aii ucis de voe 20 de ani, însă 5 an! 
poruncâşte să plângă pre sine, cinci să as- 
culte, în 7 să cază, şi în patru să sc împreune 
cu credincioșii, şi după acâia să se împreune 
pricâşteniey, . - a 

Gl, 23. Omul carele ucide de nevoe acela 
cinci anl să cază. | | 

Pâle. Pentru cela ce ucide dă nevoe acest 
canon zice cincl anr să se pocăiască, iară câ- 
nonul 55 al Marelui Vasilie zice 2 an! acela 
să plângă și cu cel ceascultă să imple 3an! 
și în patru să cază, și întru unul să stea cu 
credincioşii, până la al zecelea an să timple 
obârşenie deacia atunci să se destoinicâscă 
priceşteniei. 

GI. 24, Vrăj 
lut l$curi descântece sai cirăție ca să do- 
hândâseă ceva, aceia. cinci anl să cază. , 

scântătoriului, sai fărmăcătoriului, sai al- 
tora cari! vor fi împotriva acestora ca să 
descopere lu! pentru ce pohtâşte; saii să afle 
cine'l va fi fărâmecat saă acâstea a curăţi 
ca cum ar vindeca răotate cu răotate, acela   preune să stea cu credincioşii” şi numai la 
rugă să se împreune şi aşa după 5 anl să se 
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G1. 21. Curvele carelă vor lua erbI să nu 

7 

stând şi plângând și tre! stând lângă ușile 

itorul şi cela ce bagă în casa 

- Tâle. Cine se va da vrăjitoriului saă de-. 

să cază în tref an! şi în do! ani să se îm-.
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împreune priceştenici, [semneză] iar cano- 
nul 60 al şaselul săbor de la Trulla depăr- 
t6ză de pricâştenie, pre unul ca acela 6 anl. 
„G1, 25. Cine se va logodi cu o fată şi a- 

pot va strica pre sora el apol va lua pre cea 
logodită, iar cea stricată de răotate mare s 
va Spânzura. . IN 

Tâle. Carit vor fi ştiut acela lucru și vor 
fi putut-să oprâscă de acea spânzurare saă 
morte rea şi nu vor fi apărat, aceia să. fie şi 
să se judece ca niște vinovaţi aceit ucideri şi 
să se canonscă zâce anl, dâcia atunci să se 
împreune şi să se roge cu credincioşi! 

lară aşa întâl să vie pre rând la cele rân- 
duiale de pocaanie atunci dâcia să se împrou- 
ne cu credincioși! şi apol să se priceşiuiască. 

Coneţul &.săborului sfinţilor părinţi carii 
se-aii adunat la Anchira.. , i 

Săboraul sfinţilor părinţi carele.se' 
. chiamă Xamestnie,.. 
Al doilea a doa fă după cel dela Aa- 

chira şi mal nainte de cel de la Nichea ca- 
ri! se-aii aduuat la Neochesaria carea e a: 
prope de marea pontului, iar cel de la Nichea 
se-ai pus mal naintea acestora” pentru mai 
cinstea a tolă lumea iar acâstea merg după 
dânsul şi la acesta iar aă fost împreună cu 

Sfinţii părinţi şi Sfântul sfeşteno mucenic Va- 
'silevs' episcopul A masiet ca şi la câla-lalt Să- 
bor. şi a facut [4 canâne să fie ce întărirea 
bestricil şi a pravoslavnicilor creştini. 

- GI. 1. Pentru preotul cerele seva însura. 
GI. 2, Pentru cela ce va lua doă surori. 

GI. 3. Pentru cel ce se însâră de multe-ori; 
Gl. 1, Pentru cela ce aii pohtit şi nu se-aă 

pornit să facă. - . . 
Gl, 5. Pentru cela ce greşaşte când iaste 

în pocaania celor oglaşenici. - 
Gl. 6. Pentru muiarea greciâsă că se ho- 

teză când va vrea, | E 

GQ], 7. Pentru să nu mânânce preotul la 
cela ce se îns6ră a doa 6ră. 

GI. S. Pentru să nu se facă irirenul cliric 
cărul va fi muiarea îmblată cu altul de se- 
aii spurcat. -. ! - “ 

GI. 3. Pentru popa ce măriuristşte că aâ 
eşil. | 
Gl. 10. Pentru Diaconul ce va cădea în: 

tracelaşi păcat. . - . 
GI. 11. Pentru să nu se facă popă mat 

nainte până nu va ajunge de 30 de ani.. 
- Gl, 12. Pentru să nu se facă preot cela ce 

"să botâză pentru bolă. i 
„GI, 13, Pentru să nu slujască popa țăran 

în bescrică de în cetate. IN 
Gl. 14, Pentru să fie şapte diaconi întru 

marea cetate după cum zic deaaniile. 
Caun6nele silnților părinţi carii se-ait 

adanat.la Xeochesaria, 
Gl. 1. Preotul de se va însura, atunci să   
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se mute de în cin, iară de va curvi saii va 
prâcurvi să se scâţa -de tot şi să se aducă 
spre pocaanie. . . 

“Fâle. Preotul carele va lua -rmuiare acela 
de preoție să sc lase, iar de. cinste: şi de 
scaun să se ţie,-iar carele va fi curvit sai 
prâcurvit, acela de tot. să se scâţă şi călre 
pocaanie să se aducă. . 

G1. 2. Care muiare va ţinea doi fraţi accea 
în viaţa cl gonită să fie de la Bes&rică; iară 
de i va veni:mârtea şi. va vrea să se des- 
parţă de va trăi are pocaanie iară de va muri 
unul dă cl într'acea nuntă : -cela ce aără- 
măs nevoe! iaste pocaania, 

- 'Pâle, Carea se-ai măritat de: ai luat dot 
fraţi şi aă petrecut într'acea împreunare fără 
de lâge pre aceea întru totă viața er să o go- 
nâşiI de la beserică, [semndză] caută şi la 
Marele: Vasilie canonul 23, iară de va reni 
cătră morte şi va vrea să se despariă : atund 
de vastrăi se priimeşte la pocaanie. şi cum 
va fi priimită caută la canonul 63 și Gfale i; 
Marelui! Vasilie, iară de va muri unul de în- 
tramândoi într'acea împreunare (ără de lege 
atunci anevoe iaste pocuania celui ce va ră- 

-l mânea, căce wailăiat nici ati îndreptat până 
ati fost împreună acea nuntă fără de ltge cu 
mintea. şi cu voca lor. 
-"G1.3, Ceea ce să însâră de multe or, a- 
celora iaste vremea adevărat inulta, iară ne- 
voința pocaaniel lor o tac. 

Tâle. Vr&mea canonului celor însurați 
câte de 3 ori şi de multe ori se află întrual 
patrulea canon al Marelui Vasilie şi la 80 de 
can6ne a lui, că zice cel ce să îns6ră de 3 ori 
să'] -desparţă de besârică 5 ani, însă nu de 
tot să'l depărtezi de la bescrică, ce în dol 
sai în trei ani să se destoinicescă să as- 
culte Dumnezeeștile scripturi după acea 
până va împlea 5 ani să stea cu credincioși, 
iară de I)humnezetsca pricestenie să se de 
părleze, iară cel cu ma! multe nunte carii ca0 
curvie greşesc mal mult 1 an să plângă, cind 
să cază, atunci să se priimescă să stea la un 
loc cu credincioşii, însă puterea şi voea iaste 
la episcopi, cum zice acest canon, et să îm: 
puţineze vremea pocaaniel curn va vedea pe 
trecania şi credinţa celora ce să vor pocăi. 

GI. 4. Carele ai pohtit şi. nu se-ai pornit 
să facă acela de Dumuezei izbăvitue. . 

" [Sfetiă Vasilie]. Ori cine va fi vrut cu t8tă 
inema să zacă cu muiare şi nevoinţă avâni 
spre accea şi n'a făcut nice uă venit întru 
lucrul pobtii sale, arată-se ca cum se-ar 
izbăvit cu darul celui de sus, iară de va 
pohlit şi se va fi nevoit şi se va fi apropiatde 
trupul şi nevoinţa lut deplin nu o va fi luat 
pentru pacostea şi primejdia cei se va fitân- 
plat pe denafară, acela canon ca acesta să îi 
cuim ziee canonul Marelul Vasilie 66. penlru 
Diaconul ce: să: spurcă întru. buze. 
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"GI. 5, Carele va fi de în cel oglaşenici şi 
va greşi acela de va fi îngenuchind și nu va 

“ may greşi, el să fie întru cel ce ascultă, iară 

de va greşi şi întru cel ce ascultă atunce de 

tot să'] depărtezi. . : Pa 

- Mâle, Doao feliuil sânt ale oglaşenicilor, 

unii sânt căril aii venit acuma; «drept aceca 

nu's deplin şi după ascultarea Dumnezeești- 

lor scripturi şi a sfintelor evanghelil aciaş es 

afară iară alţii ati venit mal nainte de vrâme 

și se-aii făcut mal deplin cari și dupi evan- 

gelie şi după molitva oglaşenicilor stai şi 

când zice oglaşeni! glaricșu gospodei preclo- 

pite iară el atunce'ş plâcă genuchile (adecă 

îngenuchei adecă ca mal deplin gustă de che- 
marea cuvintelor lui Dumnezei, dece aceștea 

de vor greşi el se mulă de în starea loculul 

lor şi se pun la un loc cu cel ce ascultă nu- 
mal iară de vor greşi şi ascultând atunce 
de tot se gonesc de în besârică. a 

GI. 6. Mluiarea grecâsă când va vrea se 
va boteza, că se socotește şi se judecă voea 
a fieş-căruia. a = 

Tâle, Pentru că nu se apară muiarea gre- 

cedsă a nu se boteza pentru copilul ceva 
vrea să nască, că nu se bagă sâmă că dor se 
botză rânza mucrii ce va să nască în carea 
iaste pruncul şi dâca se va naşte şi se va 
hoțeza va gândi că se boteză a doua 6ră (ha 
nu pote fi aşa ce să se botâze coconul deca 
va'naşte de într'ânsa că nu pote fi botezat şi 
coconul de înir'ânsa dtca se botâză ca: că 
încă acela la lumină naă eşit nici adins e- 
lu'ş iaste nice are vra 0 voce. - 

Q1], 7. Sănu mănânce preotul la a doa 
nuntă cu el ctre ertăciune dară cine'l va da 
ertăciune. A aa 

Pâle. Preotul carele va cunună pre cel cu 

a doa nuntă datoriii iaste să nu mârgă la ma- 

să şi să nu mănânce împreună cu dânsul că 

dâca vr&me ce iaste supt canon cela ce se în- 

soră a doa 6ră, ce ertăciune va să i dea Preo- 

tul carele pentru mâncări îinpreună nuntă 
ca aceea. - AER 

GI, S, Muiarea a fieş cărui miren ce va 
curvi nu pâte fi cliric iar de va fi cliric şi o 
va ţinea spurcată atunce se scâte. E 

fâle, Carele va îi în clirici şi inuiarea lul 
+a curvi şi nu o va 'lăsa, acela de în ciuste 

“să se schimbe şi să nu cumva: să se prii- 

inâscă mirânul întru clirici căruia, "i va fi cur- 

vit muiârea. . 
GL, 9, De va inărturisi preotul că ai gre- 

șit decia să nu mal slujaşcă că celea-lalte pă- 

cate hirotonia le-ati ertat, iar de nu va mărtu- 

risi nicl să va vădi singur atunce să fie volnie. 

Tâle. Insă celea-lalte păcate t6te hirotonia 
je spală numar ce se apără de păcatele tru- 
„pulul de va fi greşit cine-va întru curvie nai 

nainte şi apol se va preoţi, şi după hirotonie 
a. mărturisi păcatul, atunce să fie întru scau- 

  

nul şi întru cinstea preoților iară liturghie 
să nu mat facă; iar de nu va mărturisi singur 
nici se va vădi de alţii de fasă atunce în- 
vocea lui iaste ori de va vrea să se lase de 
preoţie, ori.de nu va vrea. . 

GI. 10. Aşijderea Şi diaconul de va cădea 
întracel păcat să fie de în slujbă căzut şi de. 
altă posluşanie a besfricil să fie. . ” 

Tale, Şi diaconul de va fi pornitu-se într 
acteaşi câdâre să se părăsâscă de u mal-pur- 
tarca Agneţul saii Potiriul, sati Gmenil a în- 
văţa, sai cu lotul a sluji ceva de cele preo- 
țeşti numai ce să fie de altă trebă de a sluji- 
rea besericil. ” 

GI. ti. Omul de nu va fi de 30deanrsă, 
nu se facă popă, măcar de ar fi şi harnic să 
ție tocmâla botezului a Mântuitorului. ! 

Tâle. Pentru să nu se facă omul popă mal 
mic de 30 de ant măcar de ar fi forte om 
destoinic şi acest canon poruncâşte, aşijde- 
rea şi canonul 1+ al Săborului de la Trulia.. 
_Gl. 12. Cine se va boteza pentru bolă a- 

cela să mu se facă popă fără numai pentru 
nevoinţa lut şi a altora şi a împuţinării 6me- 
nilor. - -. - . 

“âle, Insă carele fără de nice o. nevoe de 
câle ce se tâmplă de va ctre botez (Pentru 
că t6tă rugina. sulletâscă de în destul spală 
iur botezul) acela şi preot şi episcop se face 
cum zice şi -poruncâşte canonul 78 al. sfinţi- 
lor apostoli şi canonul 2 al săborulul de.la 
Nichea, şi al treilea de la Laodichia, şi” al 
45 de la Cartaghena, iar carele se va boteza 
pentru bâlă iar nu de voe ce dă nevoe va 
veni la botejiune acela -nu se priimâşte. în- 
tvalt chip la preoţie fără numai de „va avea 
acâsle două lucruri adecă să'l nevoiască 6- 

menil și să fie destoinic şi să se nevoiască 

după botez cu mare nevoinţă. E 

“GI, 13. Popil ţărani în biserică de în ce- 
tate nu slujesc fără numai de va lipsi episco- 

pul şi toţi preoţii de vor lipsi, şi] vor chema 
să slujască, însă episcopii de sate ca nişte 
toema slujitori slujesc având chipul celor 

şâpte-zecI de apostoli. : 
Tâle. Preoţii cel ce sânt hirotoniți de e- 

piscopi pre la sate nu se iartă a face litur- 
ghie în bes6rică de în cetate iar de vor lipsi 
toți şi vor chema, vre unul de în ţărani la. 
rugă să slujască Liturghia atunci nu se apără 

a nu sluji, iar episcopii de pre la sate ca ni-. 

şte, slujitori ce sânt. episcopilor şi cinstiți fi- 

ind, căci ati chipul acelor 70 de apostoli şi 

lipseşte episcopul celăţil şi preoţii de nu e 

nici unul atunci slujesc neapărat în bestrica. 
cetății. a „. 

Gl. 14, Şapte Diaconi să fie la Marea be- 
strică după cum zice dânia sfinţilor Apostoli, 

Pâle. Cum aă tocinit a şaselea Săbor de 
la Trulla la 16 canon, Nu poruncește acest .   canon pentru să slujască aceşti Diaconi tai-- _
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nelor (adecă liturghie) ci pentru tocmirea ce- 
lora ce li'se-aii dat în mână pentru să fie 
d&purtarea grijă;și să e fie inilă călră ceia ce's 
lipsiţi, că şi cartea dâniel porunceşte de ac6- 
sta ca să f;a zice de treba şi de slujba Mese- 
lor măcar de va fi şi mare cetate mat mulți 
de șapte diaconi poslujnică nu trebue să fie, 
iar la slujirea tainelor. şi cela-lalt cliros ca: 
rele iaste Ja, bes6reciy cătră treba bestrici să 
se tocmâscă, ' - 

Coneţul Săborului sfinţilor părinți cari se- 
ai adunat la Neochesaria, 

Săhorul Sfinţilor părinţi carele se 
„chiamă Namestuie, 

| De la Mitropolia Peflagoniel făcutu-se-ată 
- după săborul de la Nichea asupra unul eretic 
anume Evystatie carele (după cum povesteşte 
Ermie Sozomenschil) zice că aă fost besericil 

_Armeniet mai mare Ispravnic şi pentru petre- 
cania lui cea deşartă călugărâscă ai fost în- 
ceput a filosofi şi a ijderă multe bărtele şi 
hule împotriva Pravoslaviel, drept aceia a- 
cest sfânt sâbor surpându'! balamuţiile ca u- 
nul eretic şi întărind Pravoslavia pre dânsul 
şi pre soţii lu! dâderăl Anatemei și” despăr- 
țiră de trupul.sfintei Besrici ca pe un Mădu- 
lariă Putred, şi făcură canone 20, 
-G1, 1. Pentru cela ce să l&pădă de însurare 

carea e pre lege. i 
GI, 2. Pentru cela ce va mustra pre cela 

ce mănâncă carne fără inortăciune Și junghia- 
tă Idolilor. : - 

- GL, 3, Pentru cela ce va îndemna pe slugă 
” sai argai să fugă da la stăpân. | 

„GI, 4, Pentru cela ce nu va lăsa pre altul 
să, se cuminece de la popa ce are preotesă. 
G1, 5. Pentru. cela ce va zice că „bescrica |. 

lu! Dumnezeă nu e nimica. a 
Gl. 6. Pentru cela ce va face altele de ale 

- lut lucrure afară de besârică. o „ 
G1. 7. Pentru cela ce va face niscare lu- 

crure ale bescrecii fără de ştirea episcopului 
saii a preotului. . 
„Gl. S. Pentru cela ce dă sati ia plodurile 

ce să âduc la besrică fără de episcop şi is- 
pravnicul adecă Icononuul, - - 
„01, 8. Pentru cela ce .nu se ține neînsurat 

pentru vre uu bine ceva. 

îns6ră. , 
Gl, 11, Pentru ceia ce! chiamă la pace şi 

„se lepădă. o e 
"Gl. 12, Pentru ceia ce'și bat joc de ceia ce 

" porlă cuşme, : ! 
Gl. 13. Pentru mucrile ce se vor îmbrăca 

în haine bărbătești. . .--. 
-G1, 14. Pentru câte se lasă de bărbaţii lor urând nunta, a 
"GI, 15. Pentru ceia ce'şi lasă coconii și nu'Y 

“îndâmnă ălră blagocestic. 

G1. 10. Pentru ceia ce'șI râd de cel ce să: 
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Gl. 16. Pentru coconit cari! fug de părinți 
credincioşi, - E 

GI. 17. Pentru muerile carile pentru căci 
le va. părea că fac bine dce'ş taie cosiţile. 

G1, 18, Pentru cela ce se va posti Sâmbăta 
sati Dumineca, fără numai Sâmbăta Paştilor, 

Gl. 19. Pentru cela ce se I6pădă.de postu- 
rile bestrici). | ' 

GI. 20. Pentru cela ce nu va băga în stmă 
praznicile sfinților Mucenici. 

Can6nele sfinţilor părinţi carii sc-aii 
„adunat la Gangra, 

După Săborul de la Nichea și aă tocmit pre 
socotâlă Canone 20. 

GI, 1, Cine se lâpădă de Nunta cea ce e 
pre lEge să fi nedestoinic. 

Q1, 2, Cine va muslra pre cela ce mănâncă 
carne, fără de morltăcină, şi junghiâre Idoli- 
lor. Anatema.. 

Gl. 3. Cine va îmbia pre slugă, pe slujnică, 
sali pe rob să se desparță de stăpân părân- 
dul că fac bine. Anatema. 

GI, 4, Cine va mustra. pre cela ce să price- 
ştuinște de la preotul cu preotâsă. Anatema, 
= G1, 5. Cine va zice pa nume Dumnezeeștii 
bescricl că i se cade a fi urgisită acela să fe 
Anatema. 

GI. 6, Cine va face alle lucrure ale sala 
afară de besârici să fie Anatema, 

G1, 3. Cine va fâce niscare lucrure ale be- 
săricii fără de ştirea, episcopului sai a preo- 
tului să fie nedăstoinic. 

G]. $. De va da cineva saă va lua de în 
venitul bescricil, fără de. episcopul şi de Ico- 
nomul carele e tocmit întru facere de bine şi 
cela ce va da şi cela ce va lua să fie Anatena. 
GI. $. Și cine va vrea să 'se ție netusurat 

nu pentru vre un binc, ce pentru căci va urâ 
nunta și- acela să fie Anatema, 
„G1, 10. Cine'ş va bate joe de ceia ce se în- 

SOră să fie Anatema. ai 
GI. 11, Cine va chema la pace şi nu se ver 

pleca să se împreune lor ce se vor lepăda şiş 
va bate joc de aceia ce face să fie „Anutema. 

GI, 12. Cineş bate joc de ceia ce porlă 
cușme : Anateme. . 

GI. 13, Câte mueri se îmbracă în haine 
* bărbătești : Anatema. '-. . 

GI. 14. Și câte se despart de bărbăți urând 
nunta. să fie Anatema. | 

GI. 15. Și câți 'șI lasă copil. şi nui învaţă cătră blagocestie şi aceia să fie nedăstoinici. 
„GL. 16. Și coconir câţi fug de părinţi cre- 

dincioşi: Anatema. _ 
GL. 17, Și câte mueri "șI rătâză părul soco 

tind că fac bine pentru blagocestiă : Anetena 
Gl. 18. Cine va-posti Sâmbăta saă Dumi- neca fără numai Sâmbă!a Paştilor: Anatema, _G1. î9, Cine se I6pădă de posturile bestri- 

cli : Anatema. | A 
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- G1, 20, Şi cine nu va băga în s&mă Săb6- 
răle şi praznicile sfinţilor Mucenici: Anatema. 

Tâlcuirea cestor 20 de canne ale 
” Săvorului de la Gangrea. 

Acest săbor se-ai adunat şi pentru alte 

treb! ale bestricii şi ati căutat şi pentru rân- 

dul unui Eustatie. şi ati -aflat făcute şi toc- 

mite multe lucruri. fără ae l6ge de Eus- 

statie şi de cet ce era cu dînsul, iar acâste 

pravile ale acestui Săbor ai lepădat pre 

actlea ca să nu cumva. să cădem în- 

tru eresul lor adecă al Masalianilor şi caril 
„se chiamă rgători, că acestea se lepădă și de 

nunta. ce e pre Jtg€ şi carnea. urăsc; adecă de 

dânsa se sfiese şi nevoiese pre slugi, argall, 

robi să se desparță de stăpân! iară el de a 

gata pre dânși priimesc; bestricile şi oltarele 

nu bagă în semă, şi de praznicele ce să fac 

pe într'ânsele la vr&mea slujbei deosebi el în- 
vaţă să so adune, şi învaţă a se ruga pre în 
casele lor şi fac dăscălil și săbâre de eluși; 
şi fac tainele besericii fără ştirea episcopului 
şi a predtulul şi cum 'am zice mal pre scurt 
tâtă pravila bessricii călcând, făcându'ș lege 
adins - ciși deosebi, încă fieş-care denlru ei 
cumu'ș aduce aminte hulă spre beserică şi 
spre a lui pagubă aşa pune şi face, deci pen- 

- tru acestea, acest Sfânt. Săbor ai socotit cre- 
surile lor afară să fie lepădate, iar tocmălele 
besericil să fie așezate zicând carele se va le- 
păda de nunta cea ce iaste pre lâge, sai va 
mustra pre carele mănâncă carne fără inor- 
tăcină şi junghetură de la Idol sati pre slugi, 
robi, argaţi vor învăţa să fugă de la stăpânii 

-lor părându-le că fac bine, şi slujba lor să nu 
o bage în sâmă saii va mustra pre cela ce să 
priceştuiaşte Dumnezeeştii Sfinții de la popa 
eu preotâsă, sai se va despărţi de casa lul 
[)umnezeă şi de bescrică părându'i că face 
hine, şi pre într'alte beserici va face altă în- 
vățătură a lui, sai va face tainele bestricil 
fără de ştirea episcopului sati a preotului ne- 
băgând în mă pre: dânşii, părândui că 
mal mult pâte rugăciunea lu! saă va învăța 
pentru venitul besbricii carele e dat mal nainte 
vreme pentru facerea de bine pe carele e vol- 
nic episcopul şi iconomul să zică să nu'l dea 
hesericit ce să .le dea. lor. şi celora.ce sânt 
cu dânşii ca unor sfinţi saii cela ce se ține”nc- 
însurat nu se ţine peniru a lui bine şi cin- 

-stind nunta ce ca cum o ar huli şi urâ: şi bă- 
tându'ş joc de cel ce se îns6ră saă nu va merge 
cu cel ce'] vor chema cu dragoste după opu- 
stul bessricii să mânânce pâine şi vin să bea, 
ce se va lepăda de dânșii, şi chemat fiind să 
se împreune 'cu dânşii şi nu va merge de 
trufă, sa pre cela ce să îmbogăţâşte cu drep- 
tate şi cu facere de bine, va. dosădi sati va 
osândi saii va ocără pre cela ce pârtă haine 
de fringhie, părâudu'! că sânt alte' batjocure 
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şi lucrure străine, că văd într'acelea, părân- 
du'i că el se va îndrepta sai şi niscare mu- 
ieri de vor afla haine bărbătești şi se vor îm- 
brăca bătându'și-joc de celea lalte haine mu- 
erești.. ca cum le ar părea de aceia eă iale 
sânt cinstite şi drepte saii de bărbat se vor 
despărți văd ca cum ar urâ nunta, sai al 
lor cocon! vor părăsi şi nu'l vor hrăni ca 
pe_ niște. cocon! nice'l învaţă cum şi cât se 
cade spre buna credință ce în loc de ţincre 
nu pârtă grijă de dânşii, sai'ş tund saii tae 
cosițele sai fug feciorii de la părinţii credin- 
cioşi și cinste cum se cade nu le fac, cum se 
cade a să cinsti blagogestia, sanii va călca 
neştine posturile cele“ obşte ale besâricil ca- 
rele ne sânt date şi aşezate şi nu le va păzi, 
Dumineca sai Sâmbăta carele va zice să se. 
'postescă fără "sâmbăta Paştilor sati cine va 
huli şi va urâ ca un trufaş săbârete Prazni- 
cele Sfinţilor Mucenici și Liturghiile şi stuj- 
bele carele se fac într'ânsele. Orl-cine se va 
afla făcând ceva măcar cât de câstea, ce am 
zis mat sus ca cum se-ar văznesi și gar bate 
joc de ceia ce. lăcuesc adevărat drept şi va 
călca tocmâlele bestriceşii şi va băga, niscare 
lucrure osebite ale lui noao pentru ocară : a- 
cela şi aceea să fie Anatema gș că besârica 
lauâă şi smerenia carea e cu înlrega înțelep- 
ţie adecă curăţia, aşijderea, și părăsirra lu- 
crurilor mireneşti priimâşte ţinerea şi pos- 
tirea carea iaste cu cinste şi cu blagocestie și 
cinstește buna petrecanie a nuntei şi avuţia cu 
dreptate şi cu facere de bine nu ocăraşte, și de 
câle prâsteşi de cele buneîmbrăcaminte,carele 
nu's făcute pentru îngâmfarea ce nuria! peniru 
nevoința şi grija trupului cunâşte a lăuda şi A. .- 
cinsti şi nu că a6ră nu priimâşte şi pre cel 
îmbrăcați în haine proste şi sparte și vechi, 
ce priimeşte (cum am zice mai pe scurt) tote 
câte se fac de împreună de folos întru nu- 
mele şi mulţemirea lui Dumnezei, iară carii   priimâsc eslea ce sânt date şi tocmite şi aşe- 
zate de sfinţii părinţi în loc de trufă şi de 
nesocotinţă şi de batjocoră : pre aceia fortei 
1&pădă departe şi" uraşte şi mai vârtos pre 
ceia ce voesc a, face unele și altele ca, acâstea. 
împotriva blagocestiel. 

Coneţul săborulul sfinţilor părinţi cari! se- 
ai strîns la Gangra. “ 

Săboral Sînţilor Părinţi carele se 
chiamă Namâstnie, ati 

Care săbor se-aii adunat al doilea rând la 
Antiohia Syrici, în vremea Impăratului Cos- 
tanţie feciorul Marelul Costantin, dâea să 
pristăvise Tată-săi cătră Damnezeii după ce 
trecuse 5 aul. : 

“In ştire: să vă fie că la Antiohia. Syriel 
doao săbâră se-aii făcut unul (cum am apu-   cat de am zis ma! nainte) în vremea lui Av- 
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rilian Impărat al Romei, că după Valerian aă | GI. 1. Pentru cela ce se va ispiti să schimbe 
împărăţit Clavdie numai un an dâcia după 

“ dânsul au apucat împărăţia Avrilian şi o ai 
ținut Gant.-  -- | 

- Deci în ani! acestuia se-aii făcut 1 săbor, 
asupra lui Pavel Samosatul carele ai înce- 
“put” întîiă. eresurile, de acâsta prinzând de 
veste îndreptătorii bes6ricii răsăritului, mulţi 
se adunară la Antiohia Syrie! unde era epis- 
copul Pavel Samosatul, şi ai fost atunci la 
acel Săbor mai maul: Evmenie Irslimlânul, 

. Grigorie Neochesarânul, Ciudotvoraţul : Ati- 
nodor şi frate-săă şi Firmilian al Chesariei 
Cappadochiel. . Ă | 

Decia întîi cu învăţătura și cu arătarea de 
- în' Dumnezesca Scriptură *] îmfruntară, şi 
nul pulură pleca să se lase anu huli spre 
Domnul nostru Is. Hrs. drept accea văzându'l 
cu mintea bolint fără întârcere. atunci făcură 

"- judecală şi răspuns toți cu mintea de îm- 
preună de'l tăiară de preoţie ca un mădula- 
vii putred şil proclețiră ; el nevrând să lase 
scaunul bestricoi Antiohie! atunce: săborul 
Sfinţii Părinţi spuseră de acâsta lui Avrilian 
Împărat, iară el măcar de era și elin răspunse 
să se desparţă de Săborul lor cela ce ati stă- 
tut împotriva săborului credincioşilor şi 'așa 
să se gonâscă de la, bestrică, şi scrise şi e- 

"piscopului besericit Rimulu! şi Arhiereilor 
carii era cu dînsul ca să adeverâze pentru 
Pavel să vază del vor fi scos pe dreptate a- 
tunci să'l gonâscă de la hestrica creștinescă 
cum aă şi fost (după cum scrie şi Evsevie 
Pamfiliischii) şi.canânele ale acelui Săbor de 
îutâ! carele se-ai făcut la Antiohia. nu se află. 

-. Jară sfintul şi linul sălor, adunatul de Dum- 
nezeii a doa Gră la Antiohia Luncii Syriel a 
Finichier, a Palestinel,: Arabiei, a Mesopota- 
miei, a Chilichier, a isavrii, celora ce sânt 
înteu tote eparchiele întrun suflet sfinţilor şi 
tocma slujitori, ră Gsdea Radoritisă.- 
Darul şi adeverinţa. a lui Is. Hrs. Domnul 

şi Mântuitorul nostru carele cercetâză sfinta |- 
Bestrică a Antiohianilor, şi stringe săbor 
cu împreunarra şi cu împăcarea Duhului: 
însă altele multe aă îndreptat cu învăţătura 
a sfintului și de pace făcătorului Duh,. carele 

„ne pare că forte bine sânt toemite cu multă 
socotință împreună cu socotirița a nâstră a 
tuturor Episcopilor caril ne-am adunat la un 
loc la Antiohia, de în bogate eparhil şi arm tri- 
mes călră înțelegerea vostră carii aţi crezut 
întru Duhul Sfint, ca aşijderea şi vol să gân- 
diți întrun suflet ca şi cum aţi fi într'o pu- 
tere cu noi ajutând cu rugile mal vârtos ca 

„şi cum ați fi fost aicea cu no! împreunaţi cu 
Duhul Sfint şi tocmâle bune ca acâlea cu nor 
să gândiţi şi să porunciţi şi cu drâpta cro- 
"dinţă să le întăriți şi să le Pecetluiţi cu toe- 
mirea a Duhului Sfânt carele am tocmit să 
fie de întărirea Pravoslaviel canâne 23.   

hotarul Dumnezeeştilor Paşti. 
GI. 2. Pentru cela ce întră în besârică şi 

se J&pădă de Dumnezeâsca Pric6ştenie. 
GI. 3. Peutru cliricui carele'ș lasă al luţ 

lăcaş, _* o 
"GI, 4, Pentru episcopul carelel iaste luat 

darul de săbor în can6nele acestui săbor la 
15 şi ale sfinţilor apostol! canâne 3]. 

GI. 5. Pentru preot şi Diacon carii nu vor 
băga în s&mă pre episcopul. - 
-G1. 6. Pentru cliricul carele e afurisit de 

episcopul, i - 
Gl, 7. Pentru striinul carele nu pârtă cărți 

de pace. - 
Gl. 8. Peniru să nu se dea Preoţilor dă 

pre la sate cărți de tocmire. 
Gl. 9. Pentru să razime 

rea Mitropolitului. - 
- Gl. 10. Pentru să pue şi să facă episcopul 
cel de pre la sate și jurători şi citeți, şi Ipo- 
dianoi şi cântăreţi, . a 
„Gl, 11. Pentru episcopul sati preotul ca- 
rele va mârge la împăratul sai la Doma de 
voca lul. - 

GI. 12, Pentru cela ce"! iaste luat darul şi 
mârge de dodiiaşte şi supără pe împăratul 
sai pre Doma. . . ” 

Gl, 12. Pentru episcopul ce va merge în- 
traltă oparhie să nu h'e volnic a face ceva. 

GI. 14. Pentru episcopul carele va fi părit 
de niscare greşale. : 

GI. 15. Pentru episcopul cărui va hi luat 
darul de toţi episcopi! eparhiel. 
"Gl, 18. Pentru cela ce va sări la beserică 

care nare stăpân fără săbor. 
Gl. 17. Pentru cela ce priimâşte hirotonia 

și apol de dînsa se l&pădă. 
„Gl. 18. Pentru episcopul carele se hirotont- 

$te şi apol nul priimese celățenil unde mârge. 
- G1, 19, Pentru să nu se semneze Mitropo- 
polit saii episcop făr de săbor şi făr Mitropolit. 

Gl. 20. Peutru să se facă săbor de doao 
ori întrun an. " _ 

GI. 21. Pentru episcopul ce va fi îndem- 
nat saă silit să se mule. O -- 

G]. 22, Peutru -să nu se ducă episcopul 
într'altă cetate să hirotonescă pre cine-va la 
acest Săbor 13 şi 22.. . E 

Gl. 23. Pentru să nu pue episcopul alt e- 
piscop la eşirea sufletului săi, adecă la morte. 

GI, 24. Pentru că se cade ce iaste pe drepta- 
te a beedricii să cunâscă şi să păzâscă dlirosul. 

Gl. 25. Pentru să fie volnic episcopul peste 
i6te untlte ce sânt ale besâricir. 

episcopii de ști- 
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“ Candnele Sfinţilor părinţi de la - 
a. Antiohia, a 

GI, 1. Cine să va îspiti să schimbe hota- 
rul Dumnezeeştilor Paşti, acela ce va face 

ce va fi mirân să fie scos de la bestrică. iar 
de va fi clirie săi se ia darul şi să se scoță 
«i de la bescrică. - - 

Tâle, Zisu se-ai şi întral saptelea canon 
al Apostolilor, cine va face Paştile de odată 
împreună cu ovreail acela de va fi popă să i 
so ia darul, deci de acesta şi acest canon 
zice : orl care miren va călca hotarul Dumne- 
zeestilor Paşti, de va face împreună cu oyrâi, 
sai adins elu'ş va osebi să le facă într'altă 
vrâme, acela să n'aibhă împreunare cu crești- 
nil, încă să fie şi de la bestrică scos, iar de 
va fi cliric cela ce face acesta, atunci să i se 
ia darul şi să fie lipst şi de cinstea darului, 
aşijderea şi după luarea darului câţi clirici 
se vor împreuna cu dinsul., i 

GI, 2, Cine va întra în besârică şi va as- 
culta Dumnezăeștile scripturi, dâcia nu va 
băga în s&mă ce va eşi şi se va lepăda de cu- 
minecătură, acela să fie scos până când va a- 
răta plod de pocaanie dâcia atunce șe va erta 
şi cela cesă împieună cu cel nepriceştuiţi. 
acela încă să fie ne priceştuit, şi cela ce să 
vâgă împreună cu ceia ce nu se rogă la bo- 
erică, acela să fie vinovat, și cela ce priim&- 
ște pre cela:ce nu vine la” besârică şi acela 
să fie vinovat. SI 

'Pâje. Scos să fie de la beserică şi cela ce 
nu se îinpreuvă omezilor la rugă ce iase mal 
nainte de opust, ca cum n'ar băga în sâmă 
«i se-ar întorce de Dumnezcesca pricâștenie, 
acela dă se va pocăi şi să arate plod de po- 
caanio, şi să se pocăiască cald atunce să se 
priimeecă, iară cela ce va priimi pre cela ce 

_mu mârge la bestrică şi nu se rOgă împreună 
cu credincioşii, ce să râgă pre la casa lui, 
saii va face niscare tocmele pre la alte bese- 
zică, acela să fie vinovat ca şi cela ce să îm- 
preună celora. ce nu se priceştuese aşa să 
fie și el nepriceştuit, . 

GI. 3. Orl care cliric'ş va lăsa lăcaşul 
lul şi întaltă parte se va duce. sai de a- 

colo se va muta şi va lăcui întralta multă 
vr&me, acela să nu ma! slujescă încă de'l 

“va chema episcopul săi și nu va veni ce de 
va rămânea într'acea netocmire atunce să i 
se ia darul şi să nu mal fi stătător şi or! care 
episcop va priimi pre acel ce'l iaste luat da- 

rul acela să se canonescă de tot săborul ca 
un dăzlegător legii besâricil.: . 

- "Tâle, Aşijderea poruncâşte şi Apostoles- 

cul canon 15 ca şi acesta, să nu cumva vre 

unul de în preoții saii de în Diaconi snă de! 
în tâtă socotința preoţiei să'ş lase lăcuinţa 
lut şi să incrgă într'alta şi în multă vreme a- 

"colo lăcuind să. slujască şi anal vârtos de va 
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fi chemat de al să episcop şi nu va asculta 
să se întârcă ce va rămânea întru acea ne- 
tocmâlă, atunci să i se ia 'darul,. nădejde 
dea mal starea să n'aibă, iară şi episcopul 
carele va priimi .pre.unul ca acela luatu'l 
darul în loc decliric, poruncește să se cano- - 
nâscă de tot săhorul când se face. adunare 
(adecă Săbor) de toţi episcopii al eparchiei, 
pentru întrebările şi căutările cannelor și a 
vrăjmăşiel lor, carele se tâmplă ale hestri- 
cei, ca un călcător de lege şi de tocmela be- 
sericil. .. a : IE 

GI. $, Episcopul cărui iaste luat darul de 
Săbor, şi episcop, preot şi Diacon, pentru neo- 
menia lui de va sluji liturghie, acela să nu 
mal aibă stare. Me 

'pâle, Insă acest cănon aşa arată, aşijderea 
şi a 'doi sprezâcelea canon, episcopul. carele 
"% iaste luat darul şi de i se va [i făcut acea 
judecată rea asupra lui, acela pâte să chiame 
săborul a dou 6ră şi să se judece de alt sobor 
mal mare să sc îndreptâze fără numa! de va fi 
îndrăznit acel episcop cei se va fi luat darul 
să facă liturghie mal nainte de îndreptarea Ju- 
decăţii lul, că de atunci de va zice că răi 
mț'aii judecat şi pre nedreptate mi-ati luat da- 
rul, atunci va avea voe să şază și loc de a'şi 
darea s&ma a doa ră, iară a cin-sprezecelea 
canon al acestul Săbor zice, celuia ce i se-aă 
luat darul de toți episcopi! de eparchie, aceta 
să nu mal pâtă chema, ce judecata ce se-ai 
făcut asupra lui: să fie aşa întărită, iară la 
săborul de la Sardichia la 8 şi la 4 canon, . 
dai voe episcopului celui ce i se-aii luat da- 
rul de toțI episcopii al eparchiel să chiame și” 
să alârge la fericitul episcop de la besârica 
Romel ca să se îndrepteze. şi la episcopia lul 
să nu se rânduiască altul pănă ce va căuta 
judecata lui episcopul Rome! şi deplin o va 
înce adevărată şi jaste voia acesta mal adevă-   rată şi mal milostivă şi să ţine până în zioa 
de astăzi. i] 

G1. 5. Or! ce episcop, preot saii diacon ca- 
vele va părăsi și va. lăsa pre episcopul său 
şis va face alt oltariă și de'] va chema epis- 
copul de 2 şi de 3 oil şi el nu va băga semă 
ce va rămânea întracea neomenie, acela no- 
vindecat să fie şi luatu'1 darul. - . 

Tâle, Unul ca acela carele nu” va cunâște 
că lăcuiaşte episcopul întru blagocestie „şi 

în dreptale cum zice canonul 37 'al sfinţilor 

Apostoli ce. de trufie şi de gâmlare se va afla 

după cum zice canonul 70 a săborului de la 

Cartaghena, de se va despărţi adins elu'ș de 

besbrică şi'ş va face alt oltariii adecă bes6-. 

pică: şi va, trage Gmenil de elu'ş; făcând să- 

; bor deosebi, dâcia "1 va chema de rel o: e- 

piscopul și nu va. asculla ceva rămânea în- 

tacea netocmire, acela i se cado do tot săi 
se ia darul dtcia să nu mal tâmple nădejde,     de vindecare nice cinstea lul să o mal aibă. 
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G1. 6. Cliricul carele va fi afurisit de epi- 
scopul săi, de va fi săbor mat mare să mergă 
să'l judece adoa Gră şi să se ţie acea judecată. 

Tâle, Cela ce *] ai legat pâte pâte să şi 
Găzi6ge, drept acela cliricul carele e'canonit 
de episcop şi -afurisit, acela nu se cade a'] 
priimi de altul ca un om fără de canon, de 
nu se ya dăslega de cela ce se-aă legat, iară 
de va judeca săborul pe cel afurisit şi "1 va 
lua sema și va afla că au afurisit fără vină 
şi fără ispravă, atunci pâte acel lucru ce se- 
aă făcut rău să se îndreptâze şi să se dăzlege 
şi judecata pentracâsta rămâne întărită, 

GI. 7, Striinul carele nu pârtă cărți de 
pace să fie nepriimit. . 

Tâle, Intru multe canâne se-ai zis şi de 
acesta ceia ce sânt hirotoniți de striiny să nu 
se priimsscă, fără de tocmita carte a episco- 
pului de la carele aă luat hirotonia. . - 

Gl. S. Episcopul să nu dea cărți de toc- 
mire ţăranilor sati numa cătră episcopul 
Yecin 
“Tâle, Zisuse-ai să se dea cărți tocmite 

numai episcopilor, şi episcopilor celor de pre 
la sate cari's nevnovați (adecă curaţi) şi cli- 
ricilor celora ce vor vrea departe loc să se 
ducă de la casele lor iară -preoților caril o- 
blăduese pre la sate, acesta toemâlă mar: 
nainte m'aii fost, iar cătră vecinul episcop (a- 
decă către carele e apr6pe) a serie pentru 
"nişte clirici ca aceia şi a le mărturisi: hiroto- 
nia şi credința și viața Lor, iartă-se lor a serie 
de actsta. - Ă 

GI, 9. De şlirea Mitropolitului 'să razime 
toţi episcopii şi să nu tocrmâscă cine-va ceva 
fără de ştirea lui, fără numai cei se va că- 
dea întru Noria lui, şi hirotonie să facă pre 
Omenii cel curaţi fără vină, 

Tâle, Aşijderea într'acesta chip învaţă ca- 
nonul 5 al sfinţilor Apostoli ca și acest ca- 
non de pre la fieş-care eparchie să cunâscă 
pre mal marele lor și fără de ştirea lu! n'ce 
episcop să facă nici alt mar mult să lucreze 
acolo de câle ce's zise de noi fără numal cslea, 
ce i se vor cădea fie-căruia pre la casa luy, 
să hirotonescă preoți şi Diacon! şi altele 
câte vor urina acestora. N _ 

GI], 10. Episcopul de pre la sate să pue 
jurători şi Citeţi şi Ipodiaconi şi Cântăreţi, 
iară preoţii şi diaconi!, nu, fără numai episco- 
pui de cetate, iar cine va îndrăzni. a călca 
acesta aceluia să i se ia darul, iar episco- 
pul de la cetate face pre episcopul de pre la. 
sate. o. 

Tiile.. Cade se fie cul să'şI ţie a sa mă- 
sură și într'ale sale hotară să petrâcă, însă 
drept aceia şi episcopul de pre la sate dă 
va îndrăzui a hirotoni preot sati diacon fără 
de cele ce sânt poruncite lu. adecă citeţi, 
Cântăreț. Jurători şi Ypodiaconi, aceluia să 
i se ia darul, măcar do şi pare întralt chip   
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Marelui Vasilie” de aceste spiţe, cum aă scris 
la 13 'can6ne Sfântul Săborul de la Gangra. 

GI. '11. Episcopul au preotul carele ra 
mârge de voia lu! la Împăratul saiă la domn 
neporuncitui de ma! marele episcop al lo: 
culul adecă de Mitropolit: acela să. nu cază 
numai de pricâstenie şi să fie lipsit ce încă 
şi de deregătorie. , 

Tâle, Părinţi! carit l&pădă pre netocmitul 
întru toţi şi păzesc pre cel ce e bine tocmit. 
apără şi pre episcopil şi preoții şi pre alţii 
caril sânt în socotela preoţiei, fără de scriso- 
rea, mal marelui lor să nu cum-va să mârgă 
la Împăratul saă la. Domn să bată cu gâlcâră 
urichile lui sai să”! aducă aminte pentru ti- 
neva, ceva, pentr'acâia cela cewa mâree la 
Împăratul saă la Domn fără de ştirea Mitro- 
politului şi a episcopului a cărui iaste epar- 
hia, aceluia, poruncesc să i se ia darul și de 
Priceştenie să se lipsâscă. o 

GI]. 12. Cela cei se ati luat darul de va 
supăra pe Împăratul saă pre Domn, şi va cârz 
mal mare Săbor, atunce să. sufere săborul 
cel de întîi, ca el să'ş caute judecata, iar de 
va” pizmi iar, atunci să n'aibă nici o stare. 

? 

Caută de acâsta la 70 Canne de la Sardia și 
de ta Africa adecă de în Cartaghena 106. „ 

Tâle.-Cul se-aii luat darul de Săhor șii 
va părea că nu Paii-judecat drept pre acela 
nul apără canonul pentru înt6reerea judecă- 
țiI, a nu chema mat mare săbor şi de dînsul 
să i se descopere lucrurile câle ce are pe 
dreptate ce încă mai vârtos să întorcă de a- 
cesta. şi să facă să'ş caute dreptatea, jar ca- 
rele nu va vrea să mârgă In imal mare săbor 
săi se judece judecata de dinsul pe dreptate 
ce să va ispiti a amesteca întru. urechile Îm- 
păratului sai a domnului ca să facă jude- 
cată : acela să nu se dăstoinicâscă nicea0 
ertăciune nicl să aibă loc a darea lor răspuns. 
nice să aştepte cu nădejde dă vre o stare ce 
va vrea să fie (adecă de rândul cinstei aşi 
veni la loc),- , 

G1..15, Episcopul să nu fie volnic în care 
eparhie va merge să facă ceva sai să hiroto- 
nâscă sati ale sale lucrure a face, iară qe va 
face să fie neadevărate și lui să i se în darul. 

Tâle, Multe canâne ve! afla oprind acâsta, 
episcopul carele va merge de la eparhia lui 
într'alta și va hirotoni întinsa, sai va face 
alt ceva lucru episcopesc şi de nu va fi fost 
chemat de cineva cu voia episcopului a cărul 
iaste ținutul şi va face aşa cel de dăparte ce 
va fi trecut de la eparhia lui într'alta saă va 
şi face hirotonie sati va tocmi niscare lucruri 
besâriceşti carele nu se vor cădea luY, atunci 
câle ce vor fi făcut de dânsul să fie neadevă- 
vate împreună cu el și poruncese să i se în 
şi darul. * - i | 
„-G1, 14, Episcopul carele va fi judecat de 
bogate de episcopii a eparhicy, volnic iaste să 
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mail chiame alţii de aprâpe să”! dăzige îndoi- 
rea ceiu ce stă îinpotriva judecății lut. 

Tâle. Fe-care episcop carele e părăt dă! 
vre o vină, acela irebue să se judece deal 
ul Săbor, iară de vor.striga episcopii epar- 
hiel judecându'l de vor zice unil nu e vinovat 
iară alţi! vor zice că e vinovat, atunce pote 
Mitropolitul să chiame a,doa ră pre alți 
episcopi aprâpe de locul eparhici, ca să dăz- 
lege judecat: câia ce ai fost dă se-aii făcut 
întraceia la alţi episcopi.  -- . ! 

GI, 15, Episcopul carele va fi judecat de 
toți episcopii a eparhiei acela nu se cade iară 
ai chema. să'l judece . - 

Tâle, Acest canon nu iarlă pre cela ce vor 
fi luatu'i darul toți episcopil a eparhiei, pen- 
tru acea vină, să se mai judece de alţii ce va 
acea chemare ce se-aă adunat să fo întărită 
acea judecată asupra lul carea se-aii făcut de 
toţi episcopii eparhii, însă cum am zis la a 
patrulea canon al cestul Săbor, mal vârtos să 
se ţie acea tocmâlă adecă cela cei va părea 
că nu e judeca! drept acela să mal chiame 
Săborul (cum se-aă zis) şi ajutor să tâmple 
cum se va cădea mat cu dreptate şi mal cu 
milă, 

GQ]. 16. Cine va sări fără de obârșenia Să- 
borulu! şi fără de a Alitropolitului săă spre 
besârică ce nu va avea stăpân, măcar de va 
fi şi cl văduu fără beserică acela să fie scos. 

Tâle, Episcopul carele nu va avea bese- 
rică șil va pune Săborul de obărşit la altă 
bescrică carea nu va avea stăpân fiind acolo 
şi episcopul Mitropoliei, acest canonul prii- 
mâşte, iară carele va apuca scaunul adins 

__elu'ş în voia lui măcar de va fi rugat şi de toți 
Smenil de acolo acela să fie scos de va vrea să 
se facă, iară cela ce nu va nevoi nice cum să 
apuce altă bestrică având hes6rică, .cano- 
nul 20 al acestul Săbor şi alte canâne bogate, 
cum se-ai scris şi în 14%.Canâne Apostoleşii 
nu lasă să ție altă beserică: ce să fie-la bescrica 
ceia ce de întâr i se-aă dat de la Dumnezei. 

GI. 17. Gela ce va lua hirotonia şi de 
dânsa va fugi acela să fie nepriceştuit, până 
ce'ş va veni în fire să o ia. . - Da 

Yâle. Carele nu se va pleca să mergă la 
hestrica, ceia ce i se va fi dat în mână să toc- 
mâscă Gmenil. acela să fie afurisit, iară de se 
va întârce să fic de folosinţa acelor suflete 
ce i se-au dat în semă : atunci să'l priimâscă. 

GI. 1$. Episcopul dâca se va hirotoni şi 
nice cum nufl vor priimi cetăţenii atunce să'ş 
ţie cinstea şi numa! să facă liturghie, aştep- 
tând cându'i va slobozi Săborul eparhiel. 

Tâle, Cela ce nu'l vor priimi cetățenii la 
care cetate se va fi hirotonit, nu pentru a lu! 
vină ce pentru neomenia 6menilor, acela şi 
cinst&'ş ține, şi a sluji liturghie nu se oprâște 
şi i se cade să aştepte şi să nu'! trebuie altă 
putere sau să caute vre un ajutor de la nis- 
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care puternic! până ce i va porunci într'un, 
chip pentru dînsul tot săhorul eparhici. 

G1. 19. De nu va fi Săborul şi Mitropolitul 
să nu se facă episcop, iară de va fianevoe a 
se strângerea toţi, atunci să facă rănduiale: 
cu scrisori cel mal mulţi, dâca se va face a- 
cesta lucru, atunce de vor sta'împotrivă vre - 
unii, să se asculte atunce rânduiala celor mal 
mulţi ” - . 

Tâle,. Zisu-se-aii de multe or; nici pre e- 
piscop adecă pe Mitropolit, n'cl pre episcop 
fără de ştirea altora să nu se rânduiască a se 
face episcop, iar de nu vor putea toți episco- 
pil eparhie! să se adune, Îa 'ânduiată pentru 
neîndemână atunce cel mai mulți să se a- 
dune şi cu scris6rea să se facă de împreună 
rânduiala de acâsta şi așa dtea seva face 
rânduiala de vor sta vre unil împotrivă cu pri . 
ce atunci să se ţie râr.duiala celor mal multă 

Gl. 20. Pentru trebile bestricil de do or 
în an trebue să se facă săbor întru tâte epa. . 
hiele, a patra săptămână de Rusalii şi a zecea 
zi de Octobrie., - 

Pâle. Tocmitul canon al Sfinților Apostolt 
scris'aiă la 37 de canâne de do or! în an să 
se facă săbor pe în l6te eparhiele iar aceste 
2 săbră aşa, aii poruncit (adecă de al optu- 
lea canon al G-lul Săbor de la Trulla şi dea 
şasele Canon a doilea săbor de la Nichea) 
odată peste an în t6te eparhiele să se facă 
săbor, între paşii saă şi în luna Octovrie, și 
întrebările Pravilil şi tocmâlele să se dăzlege 
şi să se îndrepteze de el. . 

GI, 27. Episcopul carele va fi nevoit de 6- 
men! şi de episcop! îndemnat: a merge întwalt 
lăcaș să nu mârgă. | : 

Tâle, Mutarea episcopilar carii sânt ne- 
voiţi şi îndemnați de alţi episcopi şi de 6rieni 
să cază într'altă lăcuinţă lepădată. iaste de 
tot,. ([semndză] aşijderea zice şi canonul 13 
al acestul săbor de acâsta fie-care de în epis- | 
copi să nu se ducă de la lăcaşul lui într'al- - 
tal şi să facă hirotonie s'aă să facă alte cova 
lucrure episcopeşii, fără de ştirea episcopului 
a cărul va fi dat întru rânduiala ţinutul a-: 
cela, iar de nu va vrea atunci ca unul vino= 
vat să i se ia.şi darul şi ce vor fi făcute de 
dânsul să fie neadeverite şi neîntărite. 

GI, 22. Să nu mârgă vre un episcop de în 
cetate în cetate să hirotonâscă, ce cu ştirea 
episcopului-cetăţii, iară de nu să nu fie în- 
tărită nici adevărată hirotonia lui şi el să 
fie vinovat. | 

, Adecărat. . 

Q1. 23, Episcopul la mârtea lui să nu pue 
alt episcop ce dâca else va pristăvi atunce 
să fie volnie Săborul să pue carele va putea 
să fie destolnic. |, 1 - 

Tâlc, Nu e putâre pristăvindu-se episco-   pul ia mârtea lui alt episcop în- locul lula 
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pune, ce după mortea lui Săborul eparhieă cu 
ştirea Mitropolitului el să rânduiască pre cu- 
“rele va putea fi harnic.. ” | 

GI. 24, A tot clirosul se cade se păzescă 
co iaste pe dreptate a besâricii ca dâca se va 
pristăvi episcopul celea ce sânt ale bestricii 
să le păzescă, iar câle ale episcopului după 
tocinirea lui să se socotescă. . 

'Pâle. Cade-se episcopului să'ş facă scri- 
s6re de un€lteie lui şi de față să le pue săi. 
Je aşaze aşijderea şi ale besâricil şi să le cu- 
nOscă şi să le păzescă preoţii și diaconi ca 
dăca se va pristăvi la lăcaşul lul să fie după 

„ tocmâla lui, iar de nu va face aşa atunci a- 
câlea t6te să se închine best'icil. ÎN 

GI. 25. Volnic să fie episcopul. peste unel- 
tele bestricil, şi. să aibă trâbă cu dânsele 
cum se cade iar de nu i va ajunge să se îm- 
ple cu câte are el ce va vrea să cheltuiască 
unâltele hesericil la trâba lui şi venitul saă 
plodurile ţarinelor în voia lui şi nu cu ştirea 
'cliricilor, acela să fie certat de săbor iar de 
celea ce vor fi să se dea de treba săracilor 
şi el le va face ale lui și de acâlea să dea 
stema săborului. Ie 

„* Tâle, Cela ce se-ai băgat chezaș pentru 
sufletele Gmenilor, acela are putere a ținea 
multe lucruri a besericil ca Să împarţă acâlea 
celora ce li e lipsă, preoţilor şi. diaconilor şi 
să'ş ia şi lul de va fi lipsit, la trebila lul câle 
de nevoe, şi să fie pentru fraţii carii sânt |: 

" lângă dânsul striinY ca să nu'l părăsâscă, şi 
-pentru 6speţii ce'l vin, iar de nu i vor sosi. a- 
celea de treb! ceva alege dobânâa şi venitul 
besâzicii şi'l va face al săii, şi venitul lucruri- 
lor bes€ricii Gmenilor lui şi Rudeniilor ?l va, 
da, ca să înşale şi să ascunză venitul besâ- 

» ricil: acela de săbor să se adeverăze şi să se 
judece să” se ia s&ma cum ispitesc și adeve- 
TEză judecata episcopilor. 

Coneţul săborului Sfinţilor părinţi aril se- 
"ai adunat la Antiochia 

Săbornl Sfinţilor părinţi carele sc 
„chiamă Nameastuic, 

Carele se-aii făcut după săborul Sardichier 
la Laodichia Mitropolia, Frighier, adunatu- 
se-au Sfinţii părinţi de pre în bogate locure 
de ai întărit hotarăle Pravoslaviel și ai fă- 
cut 59 de canne, ca să fie de folosul besâri- 
cil şi nemica nai mai scăzut de în canânele 

- celora-lalţi Sfinţi părinţi, carele sânt acâstea. 
"GL, 1; Pentru a doa însurare carele se în- 
soră pre ascuns. ! ” 

GI, 2, Pentru ceia ce se-aii prins în bo- 
“gate păcate. i . 

Gl. 8. Pentru cela ce:să holâză să nu'] 
pue numa! cât episcop. DN o 

-- Gl, £+ Pentru să nu fie fie rândul preoţesc 
cămătarnici sai mitarnici, . -:   
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GI]. 5. Pentru:să' nu. se facă hirotoniele 
întru auzul 6menilor. - 

- Gl, 6. Pentru să nu între ereticii în bes6- 
rică, 

GI]. 7. Pentru Navatianii şi Fotianil și Pa: 
tru sprezăcânii.. .. . - 

GI. 8. Pentru Frâncil sai Frighes de să 
vor pocăi să se bottze. 

Gl. 9. Pentru ceia ce să vor ruga la grob- 
niţele ereticilor. N 

G1, 10. Pentru că nu se cade a să însura 
cu nuntă ereticâscă, - : 

Gl. 11. Pentru muerile carile se chiană 
Stariţe de şed mat sus. ME 

GI. 12, Pentru cel cu bună viaţă credincios 
şi iscusit, . | - 

G1], 13, Pentru nealesul cel ateg Mirânil. 
GI. 14. Pentru să nu se trimâţă Pricâşte- 

nie pre în case, - 
G1. 15. Pentru să nu 

fără Yelon. “ 
" 61.16, Pentru cum se cade a ceti evan- 
ghelia, apostol şi alte sfinte scripturi Sâm- 
betele. - , ME 

GI]. 17, Pentru să nu se curineze citeniele 
şi psalmil pre la Praznice. 

G], 1$. Pentru să se facă Molitvele vâsire 
pre la deveti câs şi vecerniile. 
-G1. 19. Pentru să se aducă în bestriră 

ceia ce sânt întru pocaanie după Molitva o- 
glaşeniilor.. - . Ia 

G1. 20, Pentru să nu șază diaconul până 
nu i se vazice, - 

- Gl. 21. Pentru să nu pipăe sluga saă po- 
slujnicul vasul besârecil. - Ă 

se sue pre Ambon 

xl, 22. Pentru să nu pârte poslujnicul 
orariu. o | 

G1, 23. Pentru cântăreții şi citeţii aşijderea. 
GI; 24, Pentru tot cliricul să fie fără'de 

cârciumă. E - 
G1. 25. Pentru să nu se dea slugii adecă 

poslujniculul potirul sati agncțul.. 
„Gl. 25. Pentru carele nu va fi pus de e- 

piscop să nu jure. - Nae : 
- GI, 27, Pentru cliricul carele chemat ză 

facă pace să nu ție cu vre unii, 
GI, 2$. Pentru să nu așternă pre la be: 

scricl aşternuture. i 
G], 29. Pentru să. nu serbeze ereștinul 

Sâmbăta ce Dumineca. | 
„ Gl, 80. Pentru că nu se cade a se îmbăit 
cu muei păgâne. . „ 

GI]. 31, Pentru să nu dea creştinii coconiit 
la împreunarea ereticilor.: | 
„Gl, 32, Pentru să nu'se priin&scă prind” 

sele co să aduse de eretici. | | _ 
Gl. 33. Pentru să na se râge împreună 

cu ereticii sati Popijil. .. . 
„Gl. 34, Pentru să nu cinstescă pre muce- 

nicil cel mincinoși at ereticilor. 
Gl. 35. Pentru să. nu: se împreune cell 

—“* 

e
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eres ce se chiamă Anghel€ni caril zic că se- 
au zidit lumea de Aggli. - 
„GI. 36. Pentru să nu se facă preot carele 

va fi vrăjitor, cimpoitoriă. sai măscăriciiă 
cetitor de stele saă făcător de baere. , 

GI]. 37. Pentru să nu prăznuiască cineva 
împreună cu ovrâil saă cu ereticil. 

GI. 38. Pentru să nu se ia de la ovrti a- 
zimă. 

GI. 39. Pentru să nu se prăznuiască îm- 
preună cu păgânil. 

Q1, 40. Pentru cela ce e chemat de săhor 
şi se 1epădă. 

- Gl, 41, Pentru cliricii cari's fără cărţi de 
tocmire. 

GI. 42. Pentru cliricul carele îmblă fără 
carte. 
G1, 43, Pentru să nu lase poslujnicul Dverile 

bestricil când se face liturghia sai slujba. 
GI. 44 Pentru să nu între Muerile în ol- 

tarii. 
Q1, 45, Pentru să nu se priimâscă la bo- 

tez după 2 săptămâni ale postului Mare. 
GI. 46. Pentru că se cade celuia ce va să 

se boteze să învâţe credinţa. 
Gl. 43. Pentru cel bolnav ce va să se botâze. 
G1. 4S. Pentru să se ungă cu mir cel ce 

se boteză după botez. 
G1. 49. Pentru să nu se facă liturghie în 

postul Mare fără Sâmbăta și Dumineca, 
Gl. 50. Pentru să nu să dăzlege postul 

cel Mare în săptămâna cea mal de pre urmă 
Joul. - 

GI. 51. Pentru să nu se facă pre părâsemi 
Pamete, Mucenicilor fără Sâmbăta şi Dumi- 
neca. 

G1. 52. Pentru să nu se facă pre păr&semi 
nuntă sai veselie şi jocuri de nașteri. | 
G1. 33. Pentru să nu drângăiască la nunte 

nice să joce. 
Gl. 54, Pentru preoţii şi cliricil să fugă 

mal nainte până nu încep măscăricil. 
GI. 35. Pantru,să nu facă mirenul sau 

cliricul răfănâlă. 
GI, 56. Pentru să nu între preotul î în  ol- 

tariă mal naintea episcopului: - 
GQ], 37. Pentru să.nu se pue episcop la 

sate saii la oraş ce călător adecă, exarch. 
„(1 58, Pentru să nu facă preotul liturghie 

saă episcopul pre în case. 
GI, 59. Pentru să nu se cânte sati să ci- 

tâscă alţi psalmi striin! sau să cilEscă niscare 
cărţi carele nu va pravila. 

Candnele sfinților părinți de la 
- Laodichia. 

(1. 1. Cel nsurat de doă ori ce nu se va 
fi însurat pre ascuns cu mat pnţin canon se 
îndeleiniceză. însă « mal nevinovat. 

Pâle, Carele e insurat de dă or! acela un 
an se desparta de bestrică, în deletnicindu-se 
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întru rugă şi în post. dâcia se destoinicâşte 
priceşteniel, iar de nu se va fi însurat a doa- 
Oră cu slobozie şi cu l6ge, ce se va fi culcat 
ma! nainte pre taină, şi după aceia va fi ve- 
nit la împreunarea nuntel, acela iaste supt 
canonul curviel, 

G], 2. Ceia ce trag pre sine de cad în bo- 
gate păcate aceia de' vor veni în minte să se 
ispovedăscă şi de se va pocăi cum se cade, a- 
cela e bine priimit - 

Tâlc, Toţi-ceia ce greşesc fieş-carele de'ş 

3535 

va spune păcatele de se tor ispovedi, şi se. 
vor pocăi, şi de se vor lăsa de tot de răotăți 
dâcia după cum va, fi s&ma greșalei vor o- 
bârşi vr&mea ceia ce e dată lor de Pocaanie 
întru rugi şi întru Pocaanie, atunci să se prii- 
mâscă la priceştenie pentru mila şi bunătatea 
alu! Dumnezeă. . - 
“GL, 3. Cel ce e botezat de curând acela să 

nu fie preot. . 
Tâle. Carele e botezat de curând acela nu 

se pune numai cât întru rânduiala, preoţescă. 
il, £. Nu se cade celora ce sânt în rân- 

dul clirosului a se gândi întru reale dobânzi, 
saii să împrumutze întru. grâle camete saă 
uş6re; ceea. ce fac acâstea de nu vor vrea să 
se părăsâscă atunce să li se ia Qarul 

Tâle, Camete sai mite rândul preoţesc 
nu iai. 
GL, 5. Hirotoniile întru auzul Gmnenilor 

nu se fac.. - 
Tâle, Molitvele celora ce să hirotonesc să 

nu se citâscă cu mare glas, cum am zice să 
le auză 6menil. 

GL, 6. In bestrică să-nu între erelicil. 
Tâle, Nu se iartă nici să slobozâşte ere- 

ticul să între în casa lu Dumnezeit măcară 
de şi Marele Vasilie pre împăratul Valent în- 
teu rândul credincioşilor Vai priimit că încă 
nu cra pravila nice săborul acesta până a- 
tunce făcut. 
G1, 7. Navatianii şi Fotianil şi patra- spre- 

zâcânil de nu vor da anatemer alte cresure 
şi ale lor să fie nepriimili iar după ce se vor 
lepăda şi vor da cresurile anateract: atunce 
să se ungă cu Mir şi să se priceștuiască. 

'Tâle, “Aceştea de vor da anatemet alte e- 
-i resurt şi ale lor atunce se priiinesc de bos6- 

rică şi numai ce se ung cu sfintul Mir, însă, 
numai Navatianil şi Patrusprezâcenil. 

[Zril. lar Fotianil le trebuiaşte şi sfântul 
botez al Mântuitorului, pentru că începătorul 
lor Fotin multe eresuri aă înoit, ale lut Pâvel 
Samosatul şi a lu Savelie, Livosul şi a lut 
Mondan, carele învăța şi tocmia de zicea că 
cuvântul a lu Dumuezei nu € de început nici 
e făcătoriii a tote vâcurile nici iaste mat na- 
inte de t6te zidirile ce noi şi de curând şi aii 
luat începătură naştere trupşte de în fecedră 
iară cest cres ce se chiamă Patrusprezecâni 
acestea sânt caril în patrusprezâce zile
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de ale lunil- măcar lun! saă Marţi saă Mier- 
curi saii Joea, prăznuiesc învierea Mântuito- 
rului Nostru Is JHrs. deci acestia nu se prii- 
mesc ca Navaltianii dâca se întore spre poca- 
anie căce că ţin şi cărţi hulitâre şi altele bo- 
gate ca acâstea rele înţelepțâză. : 

GI. $. Frâncil sai Frighes de se vor pocăi 
să se boteze a doa Gră şi măcar de vor li fost 
la el și clirici. E . 

Tâle, Aceştea de se vor pocăi şi se vor le- 
păda de eresurile lor şi: vor veni cătră nevi- 
novata credinţă şi vor anatimisi eresurile lor 
alunci să priimesc și cu t6tă nevoința se 
cuprind şi se botâză, măcar de vor fi şi 
fost în rîndul cliriciel Frânceşti acestea 
Frâucii ţin 'cresul de la Mondan și Pris- 
chiila,. şi acel'. Mondan se chema el adins 
cluş Paraclit (adecă duh Sfânt) şi ţinea 
doao mueri curve anume: Prischilla şi Mazxi- 
milla; pre carele le puse numele Prsriinţe şi 
pre un policandil sati o cetățue Frâncescă ce 

„ O chema Pepuzan elu' puse numele Jerusalim 
nuntele eria să se desparță şi de bucate să 
se ferescă şi paştile aă schimbat şi tre! o- 
braze a..unit firi a Dumnezăirii, într'o faţă 
răă o amestecă, învăța să amâstece sânge cu 

_făină şi acoa în loc de priceştenie să o dea 
şi cine se priceştuia zicea că se l&pădă de ru- 
şine creștinâscă, " 

G1, 9. Cine se va ruga la grobniţele ere- 
ticilor părându'! că's Moşte de Mucenici sai 
va mârge pentru vre o b6lă părându'l că se 
va tămădui acela să se'desparță de bestrică 
până ce se va pocăi și va mărturisi că aii gre- 

-şit, atunci dâeia să fie priimit.- a. 

„derărat, 

G1. 10. Nu sc cade a împreuna fecioril cre- 
Ştineşti nuntei ereticeşti. 

Aderărat. 

G1. 11, Celea ce se chiamă mar. mari (a- 
decă Starițe) în besârică să nu şaza mai sus. 

Tâle, Neştine carit vor socoti pre unele ca 
acelea fiind întru rânduialele mireneşti să fie 
când va înaintea clirosului acelea se apără a, 

"sluji că dâcă -vor fi iale nainte dar clirosul 
cum va oblădui, 

GI, 12. Cel cu bună viaţă carele va fi cre- 
dincios şi iscusit şi cuvântătorii harnic e de 
episcopie. “ 
” Tâle, Cade-se episcopului să fie înțelept, 
curat şi iscusit întru credință şi drept întru 
viaţă. - 

GI. 13. Neales 
renj. E - 

Tâle, Rânduiala. şi Sorţil Mitropoliţilor şi 
a episcopilor pun pre episcop!, deci carele nu 
se va înălța și nu se va alge la episcopie aşa, 
ce se va altge de glota de 6ment acela ne- 
priimit iaste şi neales. i e 

N 

să fie carele e ales de mi-   
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GI, 14, Caril trimet sfinta priceştenie pre 
în căse nedăstoinie să fie.. - 

" Pâle. Carele va vrea să se priceştuiască 
sfinţilor acela lu: bescrică să morgă și de la 
preoți când slujesc liturghia să ia pricâitenia 
cum zice: marele - Vasilie iar a trimâte sfânta 
pricâștenie într'alie părţi pentru blagoslose- 
nie sai alt ceva acela să fie nedestoinic. 

GI. 15. Fără de felon niminea să nu se sue 
pre Ambon. - Da 

'Pâle. Nimărul nu se cade să se sue pre 
Abon fără de tundere. Preoţescă şi fără de 
blagoslovenia. a păstorulul săă, şi canonâşie 
priimiţi nic! să spue cuvintele lui Dumnezei 
Ginerilor, însă niminea alt cine-va să nu ci- 
tescă pre Ambon fără numal cel ce sânt îm- 
brăcuţi cu felon. RE 

G1. 15. Evanghelia şi Apostolul şi alte” 
cărți Sâmbetele să se citescă. 
--- G1, 17. Pre la praznice să nu'se curmăze 
citeniila şi cântările. , . 

Tâla. Adunându-se menit la bestrică că- 
tre utrăne cade-se între cântări să se citâecă 
şi citenil și să nu le laşi să cânte tot de una 
ca să nu ostenâscă cel ce se-aii adunat să 
plece spre potrivire şi spre I6ne. 

Gl. 18. Devetile şi vecerniele vâstre să se 
facă. . . a “ 

Tâle, Fără de Molitvele 'câle ce sânt po- 
runcite, şi cărţile cele ce sântirânduite, nu se 
cade alte Molitve sai psalmi Striinl a cili 
sai a cânta ce acâste molitve de pururea se 
facă şi pre la 9 câs și pre la vecernil. 

GI. 19. După molitva oglaşeniilor se cade 
| a se aduce ceia ce sânt întru pocanie şi după 

a credincioşilor şi după pacea adecă după 
sărutare şi numal după ce să face priceștenie 
să intre în oltariă şi să se priceştuiască. 

Tâle, Acest canon învață rindul şi tocmțla 
molitvelor cum se cade a face şi zice însă în- 
tâl să ohârșescă Molitva oglaşenilor de acea 
atunci să aducă în heserică ceia ce sânt întru 
pocaanie, după aceia a credincioşilor, dâcia 
pacea şi sărutarea să se facă şi aşa după 
sfinta liturghie să se priceștuiască în lauu- 
trul oltariului numa! ceia sânt preoți. Adi- 
stea t6te era mat nainte vreme că sărutarez 
arăta pacea, şi pacea smirinie iară acum a- 
cesta nu fac, că se-ai tâte părăsit ca şaltele 
multe mal de nainte vr&me: dâcia după acc: 
stea făcea liturghia şi atunci se priceștuia 
credincioșii de la Preoţi afară la Dveră. . 

“61, 20. Diaconul să nu șază până nui va 
zice preotul. - , 

" Tâle, Să nu şază Diaconul naintea, preo- 
tului de nu'! va zice, el, aşijderea şi alţi po- 
slujnici al besârici! şi eliricit naintea Diaco- 
nilor până şi el nu vor zice lor. . 

GI, 21. Posluşnicii să. nu pipăe vasele 
cinstite. a 

Tâle. Să nu pipăe cu: mâinile,posluşnicii 
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bescricii vasele stăpânului Hs, ce preoții sai | 
diaconit la sfântul prâstoi să le. porte ş şi :să 
le aducă. 
GL, 22, Posluşniculul nu se cade să porte 

orariii nici de la dveri să se lipsescă. * 
Tâle, Fie-cul se cuvine să's împle poslu- 

şania, deci drept acgia datori sânt posluşnicii 
besâricil să nu părăsâscă nici să lipsâscă de 
la dveri, ce să stea acolo până la. sfârşenia 
tainei liturghii Dumnezeeşti, și ce i se cuvine 
lor a posluşi să obârşască, iar orariă să nu 
porte nici el nict citeţit nică cântăreții, că a 
purta de acâstea numa! Diaconilor iaste dat. 

GI, 23, Cântăreţii și citeţii nu pot purta 
orarii . 

Acesta se-aăi tălcuit la 22 de candne. 
GI. 24. Tot cliricul să nu fie cârciumariii. 

. „Aderărat. 
GI, 25. Dela preot până tocma la Tânăul 

cel ma! dă pre urmă a tuturor preoţilor se o- 
presc a mârge la cârciumă. - 

Aderărat.. . 
GI. 86, Agneţul. și potiriul nu se e dă po- 

“ slujniculul. 
Tâle. Acesta iaste lucrul preoților” şi al 

diaconilor iar posluşnicii nu li se-at dat voe 
lucrul lor a face, drept aceia nici agncţul sai 
potiriul să nu dea glotelor. 

GI]. 27, Carele nu ie dat voe de'la episcop 
acela nu pâte să pue şi să facă jurător. 
"Tâle, Și jurătorii sânt ca.şi celea-lalte rân- 

duiale ale cinului preoţesc, de la episcop iai 
voe, adecă nu e volnic să tragă la jurământ 
deca nu e rânduit de episcopul; la spiţă ca 

- acesta acela nu pote nice în n lături pre în case 
nice pre, la beserict. 

Gl. 28. Cliricul carele va hi chemat să facă 
pace atuncl să nu tragă vre într'o parte că 
apoi strică tocmâla. 

Tâle, Nici cliricit nici mirtnil când 'sânt 
„chemaţi să facă pace să nu tragă ventr'o 
parte nici să voiască a lua ceva,. că cine va 
face aşa strică toemtla bescricii ce numa! să 
mănânce şi să se ducă. 

G1, 29. Pre la besericI să nu se aştârnă 
așternuture şi veselii și ospețe să nu se facă: 

'Tâle, Nu se cade casa lul Dumnezeii a o 
face lăcaş de obşte şi într'ânsa a aşterne a- 

' șternuture saă a face într'ânsa câlea ce se 
chiamă dragosti saă ospețe şi în mijlocul be- 
săricil a mânca, - 

G1. 30. Să nu prăznuiască creştinul sâm- 
băta ce Dumineca. 
Tâle,  Creştinul carele prăznuiaşte Sâm- 

băta acela să ovreiaşte, drept aceia se cade 
a lucra într'ânsa adecă întracea zi şi să prăz- 
nuiască Dumineca. 

GI. 31. Nu se cade a se îmbăta cu muie- 
rile păgânilor. - 

(1) în original plara 32 este trecut de duoă ori acest numtr. 
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Tâle, Mare batjocorire dai n6o creștini- 
lor a ne îmbăia la un loc cu fămeile păgâui- 
lor, pentr'acâia acesta, ca un lucru păgânesc 
se lepădă. 
GI. 32, Să nu se dea coconil întru amneste- 

“carea erelticilor ce a lua se cade iar nu a da, 
însă [ăcăduindu-se a se face creştiul. 

- Tâle, Insă a lua feciorit ereticilor cari! se 
făgăduese a fi creștini şi a'i amesteca îm- 
preunarea nuntei cu coconii creştineşti învă- 
țatu-saii și se-aă certat a fi, iar a da creștiniă 
coconilor întru împreunare erelicilor; de a 
cesta întru multe canâne sc-aăi oprit. 
GL. 32 

dobitocie iar-nu blagoslovenie. - . 

cilor, căci că încă aceia iaste mal dobitocie de 
cât Vlagosloyenie, 
Gl. 33. Nu se cadea se ruga împreună cu 

ereticil-sai cu papiştiă sau Schiismaticii, - 
Tâle, Carele se va 'ruga, cu aceşștea acela 

Avdianii cari ţin credinţa. ca şi a dreptei şi 
adevăratei besereci şi mal mulţi de dânşii şed 
pre în Mănăstire şi nu se râgă toti la un loc, 
inustră şi pre episcopi! noșteil caril's bogaţi şi 
pre alţii într'altele și cu ovrâil osebindu-se 
fac paştile, ati și Gre-ce osebirl protivitore dă 
price de tâlcuese nişte uscăciuni. a “Dumne- 
zeeştiI scripturi. 

GI. 24. Cine cinstește pre Mucenici min- 
cinoşi al ereticilor acela să fie Anatema. | 

'Păle, Caril cinstesc pre striinil de Dum- 
nezeii ca pre nişte Mucenici striini. să fie de 
Dumnezeii și acela, 

GI. 25. Cine se adună lângă ceia ce se 
chiamă Aggleli şi se apropie de se închină 
ca unor Idoli acela să fie anatema. 

“Pâle, Taste un eres carele se chiamă Ag- 
gleani sai pentru căci el adins cişi se cinstesc 
ca cinul Ag galilor şi ati viaţă ca aceia, saii căci 
hârfese de zic că de îngeri se-ai zidit lumea, 
era şalți învăţători cum a spus Marele Pavel 

țători că nu se cade a zice n60 că mergem la 
Dumnezeă tatăl pentru [ls. ce zicea că mâr- 
gem pentru îngeii şi zicea că e firea, mal mare 
a îngerilor de” căt a lui Hs. dect acâstă lepă- 
dare. şi hulă voia şi toemirea a lu Dumnezeii 
era să fie întru acoprirea smerenie cu înţe- 
leptie, drept aceia caril se vor aduna şi se 
vor ruga. deosebi şi vor zice că lumea se-aii 
zidit de îngeri saă pentru înger! mergem no! 
la Dumnezei şi tatăl acela să fie anatema, 
ca nişte Gmeui ce părăsesc pre Domnul no- 
stru is. Hs. fiiul a lu Duinnezei şi înțelepţâză 
aprâpe de ceia ce se închină şi slujesc idoli- 
lor.   

7 

aa 

la epistolie către colaşeni zicând acel învă-" 

. (1) Blagoslovenia ereticilor iaste 

Pâle. Nu se cade a priimi prescurile ereti-. - 

să fie despărțit de bessrică: Schismaticil sînt . 

GI]. 26. Carele se va făigădui ș să fie preot .
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aceluia nu i se cade să fie vrăjitori sati Cim- 
poitoriii saii să aibă niscare învățături rele, 
sai cititori de-stele saă să facă baere. 

Tâle, De se va afla neştine de în preoți 
sai de în tot cinul hestricii, atunci unul ca 

“acela de la besârică să se scâță. , 
G1.-37, Nu se cade a prăznui împreună 

cu ovrfil şi cu ereticil nici să se priimescă ră- 
măşiţele de ia prăznuirile lor. IN 
-Tâlc, Nici o împreunare n'are lumina, că- 

tră întunerec drept aceia să nu prăznuiască, 
creştinul împreună nici cu ereticii nice cu 
ovrâil nic să priimâscă câlea ce se obârşescla 
praznicele lor cum am zice ca azinia sati 
altele înpotriva acestora. * . Ă 

Gl. 38, Nu se cade a. lua azimă de la o- 
Yrel sai a se împreuna neștine fără de legi! 

or. : 
Adevărat. 

__ GL. 89, Nu se cadea prăznui împreună cu 
păgânii şi a se împreuna nedumnezeirit lor, 

„Adevărat. , - 

G1. 40. Carele va fi chemat la săbor şi se 
va lepăda, fără de niscare netocmiri, acela 
nu e anu fi nevinovat. : 

Tâlc, Pentru îndoirile şi protivirile carele 
se tâmplă ale besericii şi pentru întrebarea. 
şi ispitirea canânelor poruncit'aă Săborul tu- 
turor episcopilor de în tâte eparchiele întrun 
an să se facă săbor când va porunci şi va zice 
episcopul Mitropoliei, dece întru adunarea a- 
cesta fiind chemat vre un episcop şi nu va 
vrea să vie ce singur adins elu'şi se va su- 
pune supt vină atunci să se canonâscă de să- 

"bor însă de nu va, fi vrut pentru nebăgarea 
în sâmă iară de nu va fi putut să vie pentru 

„miscare alte nevo! potrivit6re atunce să se ia 
"s&ma să nu se canonâscă. 

GI. 41, Nu se cade cliricului a îmbla fără 
de cărţi a sloboziet sai fără de toemire. - 

Tâlc, Nu se iartă de sfintele canâne a se 
"priimi cela ce e hirotonit de într'allă parte 
neavând cărți de tocmire, drept aceia trebue 
lor a îmbla pre tocmâlă cu cărți cum se cade 
şi cliricilor de pre la t6te -bestricile cu ştirea 
şi cu porunca episcopului săă să îmble în- 
traltă cetate și eparchie. - 

Q1, 42, Pentru că nu se cade, omului. ca- 
rele e sfințit, preotului saă cliricului să îmble 
sai să se ducă încătroă-va, fără porunca, epi- 
scopului. 0 : 

Adevărat, 

G1. 43. Nu se cade poslujnicului besâricii 
„când se râgă (adeca când se face slujba) să 
fugă de la Dveră măcar cât de puţinel. 

Tile, Pre la sfintele liturghii nu se cade 
posluşniculuy să lase dvarile oltariului măcar 
cât de puţin şi la rugă să se îndeletnicâze 

li   
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ca să nu se afle urgisind şi nebăgând n stmă 
pre acea slujbă ce i e dat şi e pus p e dânsa 
ispravnic a tocmirii besâricir, şi să cinstâscă 
mal bine ruga lul. . ” - 

GI, 44. În oltariă să nu intre muerile, 
Tâle, Nu se-au aat putere muerilor ce încă 

nici bărbăţilor mireni să între în oltariă cum 
poruncâşte canonul 67 a șaselui săbor de la 
Trulla. ” | 

G1. 45, Nu se cadea priimi la botez după 
doao săptămâni! a părâsimilor ce datori sunt 
de începutul acelui post. 

Tâle, Cest canon îndoit pâte a lua s&ma sai 
după ce va trece 2 săptămâni a părâsimilor 
vor veni la credinţă şi vor începe a posti aceia 
nu se vor putea destoinici botezului întru ma- 
rea Sâmbătă căci n'a postit deplin nicl ai 
arătat postire și nevoinţă de începutul postu- 

| lur-saă căce de vor fi venit la credință mal 
nainte de post şi aă început a posti dâcia mal 
nainte până a lua botezul sosi postul, aceea 
nu aşteptă marea, Sâmbătă a se boteza cum 
aă început a posti şi cel de începutul Părâse- 
milor, ce trebue de întrâceea carii de îndes- 
tul se-aă postit după doao săptămâni să se 
dăstoinicâscă botezului iar după ce vor trâce 
2 săptămâni de părâsimi și de cari! le va pă- 
rea că n'a arătat postire de în destul aceea 
nu se vor boteza, ce se aștâpte şi er să se 
botăze cu ceea ce vor vrea în Sâmbăta cea 
mare cum ar fi numa! ca. aceea priimiţi ca și 
ceea ce se-aii postit de întracca începătură 
a postului ca cum ar fi nevoinţa, lor deplin 
iar nu numa! semnată, | 

GI. 46. Carele se boteză acela să'ş spue 
credința episcopului sai Preotului după 2 
cincea săptămână. . | 

Tâle. Carele va, veni la hesârică să se bo- 
l&ze acela să învâţe să știe credința, iară 
când va fi a cincea săptămână .să o spuce- 
piscopului sai preotului; că nu. se cade nu-. 
mal cât a boteza pre dinșil mal nainte până 
nu vor învăța să ştie credinţa. 

Gl. 47. Carele e bolnav să spue şi acel 
cât de puţin. - N . 
„TYâle, Cine e bolnav şi cere să se boteze 

acela să înveţe credinţa întâr dcia deca se 
va boteza, să ştie că se-aă vredaicit Dumne- 
zeescului Dar. - i 

GI. 48. Cade-se celora ce să botâză, după 
botez să se miruiască cu unsârea, cerâscă, ca 
să pâtă fi părlași împărăției lu le, 

Adevărat. 

G1, 49. Pre părâsemi să nu se facă liture 
ghie fără numa Sâmbăta şi. Dumineca. 

Tâle, Acest canon w'aă trecut de tot, ca 
se păzeşte că fără de Sâmbăta. şi Duminec- 
Și în zioa sfinter Blagovtștenii nu se face li- 
turghie pre Păr6semi -ce numa! ce se face 
Prejde Steştina, iară la Praznicul Blagovâşte- 
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nici nu se face liturghia Prejde Sfeștina ce 
- poruncese acâsle canne 52 a şaselul săbor 

de la Trulla a face liturghie deplin iară pen- 
tru alte zile a păresemilor iaste: vrâme de 
smerenie şi trebue a aduce către pricepere 
pe fie care rătăcit, şi pentru acâstă nevoinţă 
să nu se lase a se pleca către praznice ce a- 
dins elu'ş să se posoinorască şi de ale sale 
să socotescă ca să tâmple şi să se împle de 
bucurie sufletescă mai nainte de vreme. 

G1. 59. Nu se cade pre Păresimi în Săptă- 
mâna cea mal de pe urmă Joi a face Raz- 
dreşenie. 

Tâle, Cade-se întru t6te zilele patemei a.| 
lu Hs. ale obărși cu inemă înfrântă cu post 
şi cu rugă, şi să nu se facă Razreaşenie Po- 
stului Joi în Săptămâna cea mai de apol a 
Păresimilor, ce se cade şi într'actea a posti 
şi a mânca sec, , 
-Q1, 51, Nice Pametea Mucenicilor să se 

facă fără numai Sâinbăta şi Dumineca. 
'Tâle, Pre păresem! fără de Sâmbăta şi Du 

mineca nice pamete Muccenicilor să nu se   facă. . 
GI. 32, Nu se cade a face nuntă pre Pa- 

resem! nică hucurie şi veselie.de Naştere. 

i Adevărat. 

"GI. 33, Nu'se cadea drăngăi (adecă a 
plesni în palme) sati a juca în sgomotul acela 
iară cine va face asa să fic nedăstoinic. 

Adecărat.. . 

GI, 5t, Cade-se Preotului sai Cliricului 
să se scâle mal nainte de ce încep Cinghia- 

- sele. | 
'pâle, Porunceştese creştiniloricaril merg pre 

Ja nunte să se ospelăze cu cinste, iară să nu 
jâce pri la dinsele saă să drăngăiască (adecă 
să bată în palme) şi pespre dinsele să facă 
“sunet, că acesta tocmtlă nu se cuvine nice e 
vrtdnică toemtlil creştineşii,: așijderea şi 
preoţii să nu caute să vază ceva pre la 
munte, ce mai nainte de ce vor întra cinghiile 
saii măscăricil carii făc glume să iasă de a- 
colo. - N 

GI. 53. Răfenea să nu facă nici mirânul 
nici cliricul, : 

Tâle. Pentru mâncarea să nu facă răfenea 
nică mirenul nict cliricul. .. - 

GI. 55. Preotul să nu între în oltariii să 
şază mainte de episcop. | 

'Tâle, Acii fiind episcopul şi slujind mainte 
de venirea lui să nu între Preotul în oltariti 
şi să sază, că netocmire iaste acesta și smin- 
Lire. | , 

G1, 57, Nu se pune episcop în sat sati în 
oraș, ce călători carit's irimeşi iar de se va 

pune vie unul acela nici o ispravă să nu facă 
fără de episcopul cetăţii. 

'Tâle. În 6re care sat și ve întru o cetăţue   

mică în carele pote să fie de îndestul 1 prent . 
acolo nu trebue să se facă episcop, ca să nu 
se pogâră jos sărăceşte numele episcopului, 
ce să sc trimâţă călători (călătorii sânt caril 
astă-zI se chiamă exarşil de se trimet înir'ân- 
sele pentru îndreptarea greşalelor . a suflete- 
lor) iar de se vor fi făcut alții mal nainte 
însă de în cinste să se schimbe şi nici o is- 
pravă să nu facă episcopescă fără -de ştirea 
episcopului a celățuei ceil mici supt carele - 
sânt supuse actle sate şi orăşale. | | 

GI. 58. Episcopul sai preotul, în casă să - 
nu facă litnrghie. - o 

Tâle. Pre în case nu se face jertva cea 
fără de sânge, nici de episcop nici de popă, 
ce se cade a. face liturghie întru adeverita be- 
sârică ; însă canonul 37 a şaselul săbor de la 
Trulla, iartă şi.lasă pre voea episcopului să 
se facă liturghie când'se va tâmpla şi în casa 
ceea ce să tâmplă de iaste de rugă, iar botez 

| nică cum ce numa! întru adeveritele bestriei 
să se vrednicâscă 'a'cinstitului botez carele 
va vrea să 'se bot6ze cum poruncâşte canonul 
59 al aceluiaş Săbor.: . : 

G1. 59. Al psalmi striin! saii cărți netoc- 
mite să nu'se citescă pe în beserici sati să 
se cânte, ce numai ctlea ce's tocmite ale Ve- 
chii şi Noaooi legi, carele sânt-acestea : Băi- 
tia, Ishodul, Levit, Cisla, Vtorâil Zacon, Isus, 
Sudia,. Ruth, Estir, Țărstv Paralipomean 2 
Esdra 2, psalmii 150, Pritcea. Solomonovâi, 
Eclisiast, Premudrost, P&snip&snel, Soov, doi- 
sprezâce prsci, Isaia, leremia, lezechiil şi Da- 
nii], înprun și 22 ale legil noao, evanghelil 4, 
Matei. Marcu, Luca, 16n, Deania, Poslanil a- 
deverite 7, adecă a lu Iacov Z a lui Petru 2a . 
lui ln 3 a ludi 1 a lui Pavel 14, căoim 7, că 
Corint, că Galat 7, că Efes 1, că Filippis 7, că 
Colas că Solun 2 că Evriom 1, că Timothei 2, 
că Titu 7, că Filimon Z, şi Apocalipsis 7, 
iooana Bogoslova. : ” . 

Coneţul Sfântului Săbor de la Laodichia. - 

Sfântul Săbor'a t6tă lumea. al Sfinţilor 
e părinţi, 150 -: 

Carit se-aii adunat a doa 6ră în Țarigrad, 
într'al doilea an de împărăţia a lu! Theodosie 
cel Mare, mat pre urmă de Săborul cel de în- 

tâl de la Nichea după ce trecu-se anl 52, iar 

de la Hs. era trecuți ani 362. Mai mare la a- 

cest Săbor era Timotei Alexandrenul şi feri- 

citul Meletie de la Antiochia, Chiril lerosalim- 

leanul şi Nectarie Țărigrădenul carele era o- 

glaşenic în vremea acestui “săbor, decia se 

botâză şi se hirotoni Țarigrăden, era şi Gri- 

gorie episcopul de la ostrovul Cappadochiei, - 

și multul şi marele Grigorie Blagoslov carele 

(inu-se scaunul Țarigradului, iar pentru nişte 

netocmiri şi cerţi lăsă”! şi se duse de şedea. la . 

moșia lul la Nazianz, şi scrise cu cuvintele 

luy cele de învăţătură de îngrozi pre episcopi ;
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peste puţin sosi şi Damas de la Roma cea 
veche şi acest sfint Săbor' se-ai adunat asu- 
pra lu Maehedoriia carele.na! nainte apucase 
de „ținuse scaunul Țarigradului, de'l goniră 
împreună cu soții lui şi dâderă Anathemel, 

" iar pre duhul sfint mărturisiră unul fiind Ta- 
tălul şi Fiiului ca pe un Dumnezei adererit, 
încă mal blăstemară şi pre ceia ce era soţii 
cu nebunul și spureatul Apolinarie, și măr- 
turisiră pre domnul nostru Is. Hs, cum ati 
luat trup cu minte şi însufleţit adevărat şi ij- 
derâră canâne de întărirea Blagoceslici cătră 

- Blagocestivul împărat marele Theodosie şi i 
le scriseră aşa : Blagocestivulul şi iubitoriu- 
lui de Duwmnezeă împărat Marelui Theodosie” 

Sfântul Săbor al episcopilor cari! de în bo- 
gate eparchii n6m adunat în Țarigrad, însă 
întâl scrisârea cărții nostre carea trimâtem 

-cătră Blagocestia ta har fie lui Dumnezeă ca-- 
rele a cunoscut: blagocestia îmnpărăţiel tale 
pentru pacea carea al obște pre tâte bestri- 
cile pravoslaviel de întărirea sănătosel cre- 
dințe dând şi lul Dumnezeu mulțeniire cum 
se cade am socolit: toți cu mintea împreună 
căte ai făcut sfântul săbor cu scrisore le tri- 
metem cătră Jlagocestia ta şi'ţi facem ştire 

„că n6m adunat în "Țarigrad după scrisorea 
blagocestiei tale, şi întâi am înoit împreuna- 
rea carea avem unul cătră altul, iar după a- 
ceia am izvodit şi nişte canâne cam pe scurt, 
întărind şi credinţa. părinţilor de la Nichea şi 
procletind şi dând Anatemei pre eresurile esle: 
ce se ridica asupra lor, lângă acâstea am po- 
runcit de am întărit şi buna, tocmire a-can6- 

„nelor bestricii carele se-aă făcut, carele tâte 
într'acestă scris6re a Nostră le-am seris dre pt 
actia rugăm pre blânzia ta ca să întărești ju- 

“ decata sfintuluI săbor cu hrisovul blagoce- 
stiel tale, ca cum ai cinstit bestrica cu che- 
marea cărţii aşa să şi obhârşeşii cu pecetluirea 
clea ce se-ati făcut la Săbor iar Domnul să'ţi 
întărescă împărăţia en pace şi cu dreptate și 

"să o trâcă de în ntm în nâm şi să'ți adăogă 
„lângă puterea acâstă pământescă să te indul- 
cești și întru. împărăţia ceriurilor şi să pe- treci cu sănătate întru tote bunătăţile cum se 
cade. Dumnezei să'ți dăruiască rugile Sfinţi- 
lor părinţi al lumi! ca, unu! adeverit blagoce- 
stiv şi iubitorii de Dumnezei împărat. 

Ac6ste 8 canone se-aă izvodit în Țarigrad | 
cu darul lui Hs. de episcopi! caril se-aă adu- 
nat dă pre în bogate Eparhil cu chemarea, 
blagocestivului împărat Marele Theodosie,. 

Meseţa Iuliu 27. 
G1. 1. Pentru să se ţie credința tare carea se-aii întărit la Nichea. a 
Gl. 2. Pentru să nu facă niminea val he- - Sericii afără de hotar, . 
GI, 3. Pentru să se cinstâscă Țarigrădânul după Roma, A - o 
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-- G1, 4. Pentru Maxim Chiniconul să fie striin 
de episcopi. “ a 

i Gl, 5. Pentru Sfitocul al episcopilor des- 
pre apus carii mărturisesc Sfinta Troiță, |. 

GI. 6. Pentru răă slăvițit şi: ceia ce je- 
huesc. . _ ” Na 
„Gl. 3. Pentru Patiu-sprezecânint Navatia- 
nil, Arianil şi Machedonianii. 

Gl. 8. Pentiu botejunea unii afundăul a 
Evnomianilor, Savelianilor şi a Frâncilor. 

Candnele Sfinţilor Păriuţi de la 
ee Tarigrad, . 

- Gl, 1. Credinţa carea se-aă întărit la Ni- 
chea să.se ţie vărtos, iar 'eresurilor să hie 
Anatoma, : i i 
i Adevărat. | 

Gl. 2, Nimenea să nu facă val bessricii 
afară de hotarele lui, nici să, hirotonsscă, 
nice bescrică să sfințescă şi iar Desâricele de 
în limbi să ţie întărită obiesiurile părinţilor. 

" Tâle. în multe canne-sc-aii zis că nu se 
cade episcopului striin să trecă şi să sară a- 
fară. de hotarul lu, şi să srnintâscă lucrurile 
bes6ricii, iar bescricele cele ce sânt înr'alte limbi de în Eghipet, de în Livia și de în Pen- 
tapoli să ţie tare obictiurile mar de nainte 
după cum zice Canonul 6. al Săborului de la 
Nichea, . : Ă | 

GI. 3. Țărigrădenul să se cinstescă după Roma. _ i 
Tăle. Episcopul Țarigradulur să aibă cin- stea a episcopului de la Roma şi a. deregă- 

terielor lor, cum aă socotit pentru canonul 
acesta şi-Săborul de la Ialchidon la 23 de can6ne pentru căci că iaste acesta Țarigradul acum de se chiamă Noul Rim şi se-ati cinstit de împărați şi de Gmeni, iar cum zise Pra- vila Țărigrădânul să fie cinstit după Roma, nu, ca cum ar fi cinstea Rimului mat mare și a Ţărigrădenului mal mică, ce iaste arătarea   vrGmil, ca cum ar zice neştine că pre multe locure şi ani şi pre multe vremi, aă ținut şi țino Țărigădenul cinste tocma ca și Rimul, 
GI. 4, Maxim Chiniconul să fie striin de episcopi şi toți câţi vor fi Sfinții de dânsul să fie lăpădați şi nesfințiți. -. 
Tâlc. Pentru că acesta bestrica a, lu Dum= nezeă ai spart şi de netocimire şi de valure 0 au umplut, lup în loc de Păstoriă se arată, ŞI tuturor celora ce greșia tâte gata erta, fiind păgân şi răă stricătorit de tocmâle, cum zice Marele Grigorie, drept aciea acela Maxim Striin să fie de episcop! și cel ce vor fi de dânsul hirotoniți ori în ce spiţă vor fi să fie nesfințiţi adică să nu fie nici într'o rânduială. 
GI. 5. Caril vor mărturisi pre tătăl şi fiiul şi sfântul Duh o ființă acea mărturisire iaste bine .priimită.   

  

 



    

-neurgisit, cel ce e nepărăt. și să ducă vina la 
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„Aderărat, E 

Gl. 6. Păgânul jehuitor carele pâraşte a- 
supra episcopului de va fi vina bescricâscă 
să nu 0 spue, să nuo spue nicl altul carele 
va. ști mail nainte, să nu o spue nici cel ce nu 
e împreunat, să nu o-spue niel cel scos, să nu 
o spue nică cela ce va fi părăt în ceva pănă 
nu se va îndrepta cl de ale sale, să. părască: 
pravoslavnicul cel ce e împreunat, cel ce e: 

eparchiani ; iar de nu va putea atunci să se 
întârcă cătră mal mare săbor, şi fără de 
scrisorea accii patime să nu se asculte; iar 
fără de acâstea'carele va mârge de va ame- 
steca, la împăratul sati la Domn, acela să" fie 
scos. | - 
-“Tăle, Cade-se a întraba şi a ispili de f€- 

ţele şi de viața celora ce părăsc pre episcopi 
sau pe clirici să nu cumva să fie acela eretic, 
saii urgisit sai scos şi neîmpreunat, adecă 
afurisit, sau de alţii părăt pentru vre o vină 
şi să aibă amesteătură de acea vină, şi de vor; 
fi ceea ce părăse ca aceștea atunce să nu se, 
priimâscă la întrebare, iar de va, fi pravo- 
sluvnic şi va fi viaţa nevinovată și de în 
cel împreunați (adecă de cel ce se pricoştu- 
esc) și va aduce vină besâricescă spre epi- 
scop, acela să se priimescă şi să spue vina 
la episcopil eparchiei, deci e! de nu vor pu- 
tea îndrepta vina episcopului care. e asupra 
lui, atunce merge părăşul şi la mat mare să-   
bor, și întâi să dea scris6ro săborulul de a- 
-cea vină ce să prinde, ca decă va putea 'da 
s&ma adovărat de acea pără ce vădâşte de 
bine iar de nu să pată el ce vrea să pață e- 
pisconul; şi atunce așa să fie păra şi așa să 
-se priimâscă, iar de va face altele afară de 
acâstea, adecă să mergă să, amestece la împă- 
ratul saă la domn părănd pre episcop, sati va 
merge” la judecată mirenescă sait boercacă, 
acela să fie nepriimit la pără, iar ereticul de 
va, îi năpăstuit de episcop atunce nu se-apără 
a nu părâ pre ciscop, o , 

GI, 7. Patvusprezecânii. adecă Miercuraşii 
saii Arianil, sati Navatianil, aceştea sânt cari 
se chiămă curaţi. saii Machedoniany, sai Să- 

. 

- velianii, saă Anolinarianii de vor mărturisi 
credința cu zapis să fie priimiţi şi cum am 
zis trebue a" unge preste tăte simţirile. — 

TPâle, Aceştea de's vor da zapisul de măr- 
turia credinţei lorcum vor crâde bine, şi deca 
"ȘI vor anatimisi tot eresul atunci să primesc 
şi numar cu sfântul Myr să se ungă la ochi, 
la Nas, la urechi, la gură şi la frunte, şi cân- 
du'f unge zice : Peceata dara duba sftago. 

Gl. $. Evnomianii, Savelianii, şi Frâncii 
carii se bottză numat întw'o afundare să se 
-priimescă ca Elinil. a 

Păle, Unii ca aceştea și se bo!6ză şi se 
miruesc căci că se priimesc ca niște clini, 
arept aceia trebue şi mal nainte de botez să se   

înveţe vreme de în destul şi să asculte Dum- 
nezeeştile scripturi, după” âceia să. se hoteze 
deplin și să'1 ungă, şi iată aşa să'I . priimeşti 
ca pe nişte ellini, în zioa de întâi să”! creşti- 
nezi, adoa să'l faci oglaşenici, să se învețe 
credinţa,iar a treia să încă lepădare adecă să'ş 
blesteme eresul şi suflare de tre! ori. în faţă 
şi în urechi, iar aşa și e! mal nainte-să'ș bla- 
steme a lor eres. De „o 
„Coneţul săhorului al doilea a sfinților Pă-" 

rinți caril sc-ai adunat la Țarigrad... 

- Sfintul Săbor al treilea al Shuţilor 
Părinţi a t6tă Lumea, | 

- Adunatu-se-aii la Efesul Asiei în vremea 
lu Theodosie cel mie doză sute de sfinți Pă= 
rinți, de la cel de al doilea până la cesta al 
treilea trecuse an! 4, iar d2 la Hs, 40£..Era 
mal mari acestui săbor Chiril Alexandrenul, 
Ispravnicul Papei Chelestin de la-Rimul cel. 
vechiă, luvenalie lerusalimlânul. Memnon E- 
fesenul, adunatu-se-aiă. asupra. ereticulut: Ne- - 
storie, carele era de moşie de la Antiohia și 
se-aiă făcut patriarh la Țarigrad, fără cale: și 
fără dreptate. Acest prea spureat Nestorie 
împiirția pre Domnul Nostru Is. Hs. în dof. 
fii și zicea că iaste alt fiii cela-ce se-aii năs- 
cut de la Tatăl și altul iaste Is. carele se-aă 
născut de în Precista, şi cum zicea: Mântuito- 
viului (Is. că e striin de Dumnezeire aşea zicea. 
şi adeveritel Preciste, zicea, să nu'l zică Năs- 
cătore de Dumnazei ce născătâre de [Is.,iară 
acest sfint săhor al acestor Sfinţi. Părinţi, 
propoveduiră luininat că Hs. iaste Dumne- 
zeii deplin şi om: deplin întrun obraz și în 
doaă firi, iară sfinta Nascătâre de Dumnezeii 
care fără de sămânță pespe fire pre Fiiul şi 
cuvîntul lut Dumnezeti şi. Tatăl, pre Domnul 
Nostru Is. Iis, adecă fără împreunare de băr- 
bat şi fără durere şi fără gemere, carea mai 
nainte de îngrecare ai fost fată curată şi dâca, 
Pai îngrecat şi dâca Pai născut iară au fost . 
Fată şi adevărat născătore de Dumnezei aşa 
aii Poruncit şi ati propovăduit, iară pre min- 
cinosul Nestorie și pre seţiile lul şi pre. dog- 
matele lui dat'aă anatemel . făcutati „acest 
sfint Săbor carele ati fost adunat cu porunca 

lui Theodosie împăratul cel mic şi Can6ne 9, 
şi au seris așa Sfinţii Părinţi cătră toți Ome- 
ni! Pravoslavnici. ! , A 

„Sfintul a tâtă lumea Săbor carele so-ai a- 

dunat la Efes cu porunca blagocestivilor îm- 

păraţi, episcopilor, preoților, diaconilor, şi a 

tot omul caril vă aflaţi pre în tote eparhiele 
şi cetăţile: - -- : IAR 

Adunatu-ne-am Noi după porunca cinstitel 

cărți a blagocestivului nostru împărat la Mi- 

iropolia de la Efes, pentru că se-aii lepădat 

de nol unil de întru not pre număr ca 30 pen- 
tru puţin lucru, carit n'avea nici o putâre că-" 

țră împreunarea bestricil să polă strica saă
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să folosâscă de la dînsa sai de în rânduiala 
preoţescă ceva, pentru că uni! de întrânșii e- 
reaii isgoniţi și luatu-le darul, căce ţinea şi 
cinstea mal de cât tâte eresurile ale lu Nes- 
torie şi ale lu Chelestin, iară în faţă se arată 
că nu le ţin ce se-aă pocăit, drept actea căci 
nu vrură să osândâscă cu no! pre Nestoria 

- şi să'l procleţescă, pentr'aceea sfîntul Săbor 
„ porunciră înpreună- să.fie striini de împreu- 
narea bestricil și luară de. la dînșil deistvu- 
iala adecă puterea arhierâscă: cu carea putea. 
să strice seaă să folosâscă cui-va, şi am făcut 
aceste canâne să fie de întărirea, bestricil. 

"Meseţa Iulea 70. 
GI, 1. Pentru Mitropoliţii carii se-aă lăsat 

de Săhor şi de Chelestin se-aii lipit. - . - 
GI, 2, Pentru ceea ce să împreună la un 

loc şi ţin câlea ce ţine şi înțelepțeză Nes- 
torie. - a 

G1. 3. Pentru ceea ce -so-aii lepădat de 
preoția. Nestoriel. ! a 

Gl, 4. Pentru cliricil cari! vor face nis-care 
tocmtle de ale lu Chelestin sai dele nes- 
toriel. N : 

G1, 5. Pentru cela ce.va fi urgisit de epis- 
cop şi de Nestorie va fi priimit. 2 

G1. 6. Pentrn mirânul carele să poncişăză 
* Săborului, - 

GI, 7. Pentru episcopi caril fac altă cre- 
dinţă fără ceea ce se-aă întărit la Nichea. 

Qi. $. Pentru să păzescă pre în tâte e- 
parhiele. câle toemele ce ai fost nat nainte 
curat şi fără nevoe, 

GI, 9, Pentru episcopul Evstatie, carele ati 
ținut Episcopia fără de nice un fulos, 

Cânnele Sfinților părinți de la Efes: 
Gl. 1, De seva lăsa Mitropolitul de Săbor 

"şi se va lipi de Chelestin saă va face câlea ce 
face el, scos să fie acela și de altele neîn- 
dreptat. _- | i o. 

Gl, 2. Și ori care episcop ce se va, împre- 
una sai va face câlea, ce face Nestoria şi a- 
cela să fie scos. . Aa 

Gl. 3. Câţi se-aă dăzlupit de preoția Nes- 
torie! acela e prea Sfint iară carele se-at prii- 
mit de dinsul să nu fie Popă.: 

GI. 4, Ori cari clirici vor face împreună 
eresurile a. lui Chelestin şi ale Nestoriet, â- 
celora să li se ia darul, . 

GI, 5. Carele se-aui urgisit de episcopi şi 
de Nestoria va fi priimit, să ic fără de nici 
un folos. Ă | - 

“[dicea' e tâlcuivea acestor candne” de sus]. 
"Nişte Mitropoliţi caril :e adunase la săborul 
de la Efes depărtaresă adins eişi și înțelepţia, 

„ tocmelele Nestoriei "episcopul Țarigradului, 
carele credea în Ginen! spureatul păgân şi 
înţelepţitoriul ovreeşti şi ale lu! Chelestin c- 
piscopul, deci unii sc-aă lipsit şi n'aă vrut să 
se rânduiască acestor păgâni şi spureați epis- 
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dvept acea. porunci sfintul Săbor celora ce 
se vor împreuna Nestoriet şi lu! Chelestin şi 
cari! vor face lucrurile şi tocmelele lor să se 
scâţă. de în cinste şi de la besârică să se l6- 
pede, aşijderea şi cari! vor fi opriţi de preoţie 
de la episcopii lor, pentru căci nu vor fi ținut 
tocmâlele lor drept, iară Nestorie şi Che- 
lestinu'1 vor fi priimit şi-i vor fi şi îndreptat : 
aceia să nu fie Preoţi ce acieaş să li se ia da- 
rurile. . 

G1. 6. Mirânul de se va inponcişa Saboru- 
„1ut'să fie nepriceştuit, iară cliricul încă să fie 

şi scos, - , 
. Tâle, Cela ce va răzjudeca şi se va îinpon-= 

cişa tuturor lucrurilor celora ce se-aă făcut 
la Săborul de la Efes, saii va ispiti a mişca 
ceva, acela de va fi episcop sai cliric, atunel 
de în rânduiala lui să cază de tot, iară de va 
fi miren să fie nepriceştuit. IE 

Gl. 7. Episcopul carele va face şi va trage 
să facă altă credinţă de ceia ce se-au făcut la 
Nichea, acela să se înstriinâze, iară mirnul 
afară de în bescrică să se scâjă, 

Tâle,. Carele va aduce. înainte alt săbor 
Păgânesc și spurcat, pentru că întârcă şi să. 
piarză credință şi tocmirea sfinților Părinţi 
carii se-âii adunat de oa făcut şi o ai tocmit 
la Nichea să o facă elin6şte sati ovreiaşte saă 
orl în fie ce eres sai: întorcând pre câea ce 
vin întru priceperea adeverinţii, acela de va 
fi miren să se auatimisâscă iară de va fi e- 
piscop' sai cliric aceea de episcopie şi de cli- 
ricie să. se înstriin€ze, . a 
„Gl, 8. Să se ţie vârtos pre în fieş care e- 
parhie isprăvile şi .tocmelele . carele aut fost 
mal nainte curat şi 'fără nevoe, iară carele 
va sta în potrivă să se facă -într'alt chip a- 
cela să fie nepriceștuit. . 

Tâle. Câţi episcopi în silă 
ati luat de în altă eparhie ceva carele n'aii 
fost mai nainte şi de întât supt divşii, sati vor 
răpi sau apuca, de altă episcopie ce vor [i 
fost a el de mat nainte vrâme aceea nemica 
de acelea să nu isprăvescă nic) să ţie ce să 
le ţie iar ale cur ai fost, şi să le dea îndă- 
răt, şi să fie volnici fie-care eparchie aș ţinea. 
ce are curat şi fără nevoe şi să nu se în- 
gânfe să se afunde cu chipul către lucrurile 
puteri! mireneşii (adecă să facă în silă ca mi- 
renil) iar cine-va aduce alt chip potrivindu-se 
și luptându-se pentru aceste poruneite acela 
de niminea nemica să i se înfolosâscă, 

G1. 9. De acâsta datorii iaste tot episcopul 
'să ție şi să aștâpte cu îndelungul că Eustalie 
fără de folos dâca dâde dosul şi se Jăsă hiro- 
tonise în locul lut Theodor, iar cela-Jalt plân- 
gând și rugându-se cereş cinstea cela co seaă 
hirotunit în locul lui nu e vinovat, că ţine 
cum am dice lăsarea aceluia în loc de vină.     Tâle, Acest episcop Eusiatie fiind fără is- 

copl ce încă mai vâttos sta înpotriva lor, 

  
supt mâna lor
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pravă şi neputând ținea, isprăvile şi uneltele 
bestricii, şi neputând să împingă pre toţi să 

nu'l pâtă supăra să lăsă de episcopie şi se 

hirotoni în locul lut altul, dâcia el merse la 

săborul de la Efes, închinându-se, rugându- 

se cerşinduşi episcopia iarăşi, şi nul ascul- 

tară că dâca vremea ce de. odată deca se-aă 

lăsat de dânsa şi în locul lui se-ai hirotonit 

“ altul nu mai pâte: iar el tot cerea să aibă cin- 

stea episcopâscă şi priceştenia, şi socoti sfin- 

tul săbor, fără de nici o încurmezişare să se 

chiame episcop, să'ş ţie cinstea şi să şază şi 
la scaun în rând unde'i vor face cinste şi să 

slujască liturghie iar nu de tot în voea lui 

ce cându'l va priimi şi va erta episcopul 

pentru ertarca şi dragostea a lunHs. decia a- 

cest sfint Săbor pentru mila, adadseră și a- 

câsta Săborului de la Parmfilia şi ziseră pen- 

tru lucru ce ai făcut Eustatie ai acum ai 

mal nainte socotiți! cum va fi mai bine, saă 

să] puneţi la o bescrică ce va fi văduoo sa 

întralt chip să miluiască,. 

“ Coneţul săhorului Sfinţilor părinţi carii se- 
aă adunat la Efes. 

Sfîntul Săbor a t6tă lumea al £ a 
'siinţilor Părinți. 

Adunatu-se-aă 630 purtători de Dumnezeă 

părinţi după ce trecuse 80 de an! de la săbo- 

rul al treilea iară dela Hs. 425 în vremea 

Diagocestivului împărat Marchian, în vestita 

cetate Halchidon a Viteniel, şi era mal maril 

al acestul săbor. Anatolie. Țărigrădenul, Ma- 

xim Antioihanul, luvenalie Ierusalimlânul şi 

Pascasin şi Luchinsie episcopi! cu preotul 
Bonifantie de ţinea locul al prea sfintului Leu 

Papa de la Roma cea v&che, carele avea mare 

slavă şi multă nevoinţă şi râmnă pentru Bla- 

gocestie, şi acest sfint Papă, nu trimâse nu- 

mal pre aceşti ispravnici ce încă trimese mi-   nunată Poslanie cu carea: întăria pre sfintul 

" săbor şi puseră numele Sfinţii Părinţi aceil 

Poslanii: Stâlpul Praroslariei, şi pre Evti- 

hie Arhimandritul Țarigradulul şi pre Dio- 

scor al Alexandriei dederă Anatemei şi'l pro- 

clețiră şi "1 Lăiară de la bescrică ca pe nişte |: 

mădulare putrede carii amesteca și împreuna 

pe unulHs, cel ce iaste în donă firi cunoscut 

Domnul şi Dumnezeul Nostru fugând de dăs- 

părțirea Nestorie pentru necurăţia lu), şi ace- 
ştea făcură şi dăruiră bestricil pravile 30 ca 

să fie de întărirea. pravoslaviel şi de rușinea 

Ereticilor. Meseţa Noembre 8. 

GI. 1. Pentru să se ţie canânele tare ca- 

rele aii făcut sfinţii Părinţi ale fieş cărul 
Săhor. . . 

Q1. 2. Pentru ceia ce se hirrtonesc pre 

bani. | ai : 

(1, 3. Pentru ceia ce priimesc grija case- 

lor mireneşti. 

G1. 4. Pentru să nu se zidescă casă de 
rugă sati Mânăslire fără de știrea episco- 

pului. » , : . 

Q1, 5. Pentru ceia ce se mută de în cetate 
în cetate. A 

G1, 6. Pentru să nu se hirotnescă cela ce 
nu va fi fost la besârică sai la Mânăstire 
fără mărturie. 

G1. 7, Pentru caril vor fi clirici saii călu- 
gări de se vor întârce întru mirenie sai în 
boerie fără omenie. - o 

GI. 8. Pentru cliricul carele lăcuiaşte să- 
văceşte sai Mănăstirea. „ 

Gl. 9. Pentru cliricii cari vor avea pără 
de vor lăsa pre episcopul lor şi vor merge - 
la judecată rnirenescă. 

GI, 10. Pentru cliricul să nu se. puela un 
loc să ţie doao besânici ale cetăților. 

GI. 11. Pentru săracii cari! le trebue aju- 

tori şi milă. - a . , 

. GI, 19, Pentru'să nu se tace o eparchie să - 
se împarţă să-fie doao eparchil, 

GI. 13. Pentru cliricul carele nu va avea .. 
carte. | | - 
_ G1. 14, Pentru pravoslavnicul să nu se 
impreune cu ereticul. : 

1. 13. Pentru să nu se facă Diiconâsă de 

nu va fi de 10deani. - 
GI, 16. Pentru călugărul și călugărița să 

nu se îns6re saii să se mărite. . 

GI]. 17. Pentru ceia ce ţin în 30 de ani 
niscare ţinuturi saiă ţarine saă fie ce. 

Q]. 18. Pentru cliricit şi călugării cari bă- 
nuesc spre episcopul. „= - 

Q1. 19. Pentru să se facă săbor de doaoo 
orl întrun an. . i 

GQ]. 29. Pentru cliricul că nu se pune de 

într'o cetate într'alta. , 

Q1, 21, Pentru cliricul sati mirenul ne is- 

cusit ce va mustra pre episcop. - 

"Q1, 22, Pentru cliricul carele va, răpi nis- 

"care unslte la pristăvirea episcopului. 

G1. 23. Pentru cliricil şi călugării cari se 

duc la "Țarigrad fără de ştirea episcopilor săl. 

Q1. 24, Pentru Mănăstirile carele se fac cu 

ştirea episcopului. — . o 

1, 25. Pentru hirotonia a episcopilor 

tocma în trei luni să se facă, iar să nu trecă 

vrâme mal inultă. Pa 

Q1]. 28. Pentru să fie iconom de în cliros 

pre ]a tâte hestricile. i , 

Q]. 97. Pentru cliricul şi mirenul. carii 

vor răpi muerl. 

GI], 29. Pentru episcopul Romei ceil noaă 

să fie tocmâă cinstit cu al Romet-ceil vechi. 

GJ, 29. Pentru cine pogâră pre episcop în 

în loc de preot. , . 

G1. 30. Pentru să nu iscălescă de nu! va   erta şi să'1 slobozăscă Arhiepiscopul.
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": Candnele Sfinţilor. Părinţi de la 
i - Halehidona. ia 
„G1. 1. Canânele carele aii făcut sfinţii pă- 

rinți ale fie cărui săbor tare să se ție,. . 

Adevărat, 

GI, 2, Care episcop va hirotoni până 1a 
ui ban şi ceia ce se-ati hirotonit de dinsul să 
cază de în rânduială și cliricii de vor fi fost 
solitori acelul lucru să cază și cl de în spiţă, 
iar mirenil sai călugării să se anathimisescă. 

__ Tâle, După cum zice Mavele Vasilie : ca- 
rele vinde darul lui Dumnezei cel nevândut, 
acela ma! răi iaste de cât Machedonia luplă- 

- toriul de Duh. Drept acâea carele va hirotoni 
şi cel hirotonit pre bavi, acela striin să fie de 

„a bul spiță, măcar de va hirotoni hie ce spiţă 
de mică de a clirosului, aşijderea şi ceia ce 
vor hi solit pentru acea lirolonie, ce vor fi 
cliriei atunce să .cază de într'a lor spiţă iar 
de vor fi miren! sau călugări să se Anathimi- 

„S6scă, . - „ | Ă 
G1. 3, Caril priimesc grija caselor mire: 

neşti, aceia vinovaţi sănt fără numa! cându't 
va cliema legea să pârte grija vre unor copti 
„mici ce vor rămânea săraci sai "1 va certa e- 
“piscopul să porte grija mişeilor şi a văduălor, 

- Tâle. Carii sânt în rânduiala elivicilor pot 
să se ia pre în casele mirenilor să fie dea le 
învăţa coconil și slugile cum porunecşte şi ca- 
nonul 10 al săborului a doile de la Nichea, 
iar grija lucrurilor să nu priiin&scă, iar de nu 
va vrea acela să fie sunt vinuială (adecă cer- 
tare) iar a fi ispravnic săracilor, mişeilor -și 
văduălor şi altor ticăloşi se-au ertat aşijde- 
rea și de în rudenia lor de vor rămânea co- 

- piă miel şi l&gea'! va chema la acesta să porte 
grijă pentru rudenie, iar episcopil sati călu- 
gări! nu se iârtă dea firea ispravnici (sati Lă- 

„ tinâşte curatoris) nici rudeniilor sale ce aceş- 
tea toţi se pot face ispravnici când more cine 
va şi rămân une alte să le dea pentru sufle- 
tul lui după mortea Jul, atunce se chiamă u- 
nil ca aceia ispravnici după tocmâla Nearalei 
a împăratului Chir Leu Filosoful, 

GI. 4. Nu se cade a face fără ştirea epis- 
copului, nică casă de rugă nici Mânăstire.:cer 

"de în mănăstire să :se cucorescă episcopului 
şi să'nu iasă de în mânăstire până nul va 
lăsa, şi sluga fără ştirea stăpânu-săă să nu 
se călugărescă. Da IN 

- Tâle, Fără de știrea episcopului cetăţii nu 
se cade mânăstire sati bostrică a, zidi, ce încă 
și toţi călugări! să se cucerâscă lui, şi să nu 
iasă de în mănăstire de în carea se-aui făgă- 
duit, fără nurmal-cându!'l va erta, episcopul să, 
fie pentru alt folos, aşijderea şi sluga sai ro- 
bul fără de-ştirea stăpânu-săă să nu'l prii- 
mâscă în mănăstire să se facă călugăr, iar 
cine va trece acâste poruncite acela să fie ne- 

  

PRAVILA MATEIU BASARAB 

priceștuit, așijderea datorii. iaste şi episco- 
piil să” fie aminte cum.se cade de mână- 
stiri. E : 

Gl. 5. Pentru episcopil sati” cliricil caril 
îmblă de în cetate în cetate poruncitu-se-aă 
de acesta, să se ţie pravila. şi canonul carea 
se-aă făcut şi se-aă întărit de sfinţii Pă- 
rinţi. Bu e 

Tâle, Zisuse-ai la 13 Can6ne a Săborulul 
de la Antiochia Să nu îndrăznâscă episcopul 
să se mute .de în eparhia lui într'alta să facă 
hirolonie, fără, de ştirea episcopului al cetăţii 
sai să facă alt-ceva lucru episcopesc, iar de 
nu va vrea atunci și ctlea ce va face să fie 
nesocotite, şi săti se facă netocmiril şi neome- 
nii lu! cum ai făcut şi de aicea să”! fie luat 
darul de sfinta troiță însă acestă întwacâstea 
așa poruncâşte canonul acesta. . . -. 
"GI. 6; Carele nu va fi fost pre la besâriei 

slujind şi pre la Mănăstiri pre acela să nu te 
pornâştt-al hirotoni, iar de nu ca un nehiro- 
tonit iaste cel hirotonit. - o 

_ Tâle, Carele va vrea, să se facă diacon aă 
preot sai în fie ce cin bescricesc să se pue 
la un loc pre acela să nu'! -priimeşti la hiro- 
tonic într'alt chip de nu se va fi fost aflat mat 
nainte la hescrică de în cetate saii la vre un 
oraş sat, sai la mănăstire supt vre o spiță 
slujind la bestrică şi fiind la dînsa, iar de va 
fi fost vre unul sloboă şi va vrea să se hiro- 
tonsscă diacon sai preot ne fiind nici lao 
spiță bescricescă, acela să nu se înfolosâscă 
de acâsta ce deșartă să hie hirotonia ce va 
fi pre dînsul. -- - ” 

Gl. 7. Caril sânt cliricl saă călugări de să 
vor întârce fără de omenie întru slujire voi-, 
-nicescă sau hoerie, să fie blăstemaţi. IN 

„ Tâle, Călugării sau fie cari! ce vor fi toc- 
miţi în rândul cliricesc de vor părăsi viața 
călugărescă sati-cel de în cliros așijderea şi 
vor schimba chipul şi se vor face slujitori 
mireni sa ver veni întru rândul mitenesc și 
nu “se vor pocăi ca să se întârcă întri'acela 
chip în carele lut Dumnezcă 'se-aii făpăduit 
aceia Anatema să fie, acest canon adună și 
pre Ncaraoa a opta a împăratului Leu Filoso- 
iul : zicând care călugăr va lua chipul mire- 
„nesc acela să nu se iarte, măcar de şi stă îm- 
potriva acestul canon și aceşti! Nearale, a 11 
tocinâlă carea iuste în 62 de capete a titlei de 
întâi a patra carte împărătâscă. i 

Gl. $. Cliricul carele lăcuiaște sărăcâşte 
sau Mânăstirea, aceia să caute de oblăduirea 
episcopului cetăţii iar cine nu va socoti ac6- 
sta acela, să'ş știe canonul,  -.. 7 

Tâle, Și aceştea: datori sânt să se supue 
supt oblăduirea episcopului cetăţi! iară de nu 
se vor cuceri cevor vrea să facă în voia lor atunci aceia să cază supt cortarea pravilil.-   

| năpăstuire, de vor lăsa pre episcopul lor şi 

GI. 9. Cliric1 având unul pre altul ceva . 
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vor merge la judecată mirenâscă, aceia, să se 
canonescă, aşijderea şi cliricul de va avea 
ceva pâră cu episcopul să aștepte săborul. . 

„ -'Tâle, Nu se cade cliriculur. când. are ceva 
asupra altul cliric să se judece de judecătorii 
mireni, ce să se judece «le episcopul lor, iară 
carele va lăsa pre al săă episcop şi va mârge 
la judecată mirenescă, acela să se ctrte cu 
pravila : aşijderea şi când are cliricul ceva a- 
supra episcopului atunci datorii - iaste să se 

"judece de săborul eparhii, aşijderea și epis- 
copul sai cliricul, de vor avea .vre o trchbă 
asupra Mitropolitului atunce să se judece de 
exarhul carele e ispravnie adecă de patriarhul 
supt carele sânt supuse acele eparhii, sai 
de patriarhul Țarigradului că acâstă pulere 
nice „unuia de în patriarşi nu se-aii dat nice 
de în pravilă nice de în lâge să judece pă mi- 
tropolitul alt patriarh, fiind el-supt alt pa- 
triarh, fără numai de Țăriarădânul. . : 

G1, 10. Nu se cuvine cliricului a (| la ddo 
bestrici de în cetate, iară de va vrea să fie, 
atunce să se întârcă la cea de întâ!, iară de 
să va fi mutat cine-ta cumva, acela nice cum 
să nu se mal împreune besericii de întâr. 

Tâle, Unul ca acela nu se iartă a (i supt 
dol episcopi şi să fie la amândol clirie, ce de 
va merge pentru pohta slavei deşarte la mat 
mare beserică, acela să se întârcă iară la ca- 
rea ai fost întâi, iară de se va fi mutat la altă 
besârică şi se-auă făcut clirie cu şlirea episco- 
pului săă atunce cu totul să nu se mar am&- 
stice în lucrurile besericit de întâr iară de nu, 
va vrea atunce să cază de .întwa sa cinste 
căce să aintstecă într'acestea pentru lăcomie. 
„Gl, 11, Săracii carii se râgă trebuindu-le 

ajutoriii, adecă carit sânt săraci acelora. să li 
se dea să îmble cu cărţi de pace penlru că 
cărțile cele tocmitâre se dai numai preoților. 
Tâle, Cartea de pace iaste carea se dă ce-. 

luia co vine de o ctre fără de nice o scandală, 
carea. mărturiseşte celuia ce o pârtă eredința 
ŞI viaţa lul cea ncvinovată, adecă săraci! sânt 
cu cărți de pace ale episcopilor să îmble cer- 
Șind ajutoriti de milă pespe carele să miluese 
de cel mari întru ajutoriul lor, iară cărţi t6c- 
mitre lor. nu trebue că acclea se cuvin a fi 
preoților, Diaconilor și altora carii sânt și se 
află în clios, , 
„GL. 12, O eparhie nu se tae să fie 2 epar- 

hi! iară cine va tăia şi o va despărţi să nu fie 
episcop, iară de se va cinsti o cetate cu cărţi 
împărătești, atunce acel episcop de acolo să 
ia numai ce va fi al cinstii iar ce vor fi ade- 

- vărat ale Mitropolici să'ș ție ale sale pe drep- 
- tate. " i i 

Tâle. De va merge vre un episcop către vre 
Un ora puternic şi va nevoi să'l se cinstâscă e- 
Piscopia lu! cu nume de Mitropolie şi pentr'a- 
ceia se va despărţi o eparhie: în doaoo, acela 
se cază de în spiţă lui iară câte de în episco- 

  
  

345 

pil voi fi cinstite cu cinstea Mitropoliei nu de . 
în nevoința episcopilor ce încă: mal vârtos. 
pentru facerea de hine a lor saă pentru cin- 
stea cetăților ati ajuns a se cinsti cu cărţi îm-. 
părăteşti atunce acelea să şi aibă numar .cin- 
Stea de nume de mitropolie, iară initropolia 
supt care aă fost mat nainte aceia să'ş ţie ce 
va avea şi ce va. fi avut cu pace şi iară să 
şază acel episcop al acei! episcopii mai sus 
carele mai pe urmă se-au cinstit a fi întru nu- 
mele mitropolitului de împăratul şi episcopi! 
cparhiei numay. pre acela să aibă Mitropolit 
şi să nu se împarţă eparbiile după Smpărţire 
și orl alt ce va avea întru. t6tă eparhia lu- 
crure unelte deregătorii episcopeşti tâte în- 
tregi să şi le ție şi cum am zice mal prost și 
mat pe scurt nemica să nu se împarţă de câle 
ce va fi avut pre tocmălă ma! nainte ale ei 
nici -să se dea episcopului celui ce se-ati 
cinstit, a pf . - - 

G1. 13. Cliricul fără de carte tocimită în- | 
traltă cetale să nul priimâscă a sluji. - . 

“âle, Acâsta în multe canâne se află cum 
am zice cari! sânt. hirotoniți de striiny şi cli- 
rici! carii de aceştia nu vor purta cărţi de toc-" 
mire de la episcopi! lor, aceia nu se iartă a... 
face liturghie într'altă cetate. : 

GI. 14. Cântărețul şi citețul carele. se va, 
însura cu muiare de altă credință şi va naşte 
coconi, atunci acel coțoni să! ducă să” îm? 
preunn la besârică de se vor fi botezat la ere- 
tică iară de nu se vor fi botezat atunce să nu'! 
mal ducă la ereticl.. - a 

Tale. A se împreuna pravoslavnicul cu 
muiare eretică aceste canone 10 şi îl de la. 
săborului Laodichie! şi canonul 2 al şaselui 
săbor de la Trulla şi acest de aicea poruncese . 
a nu'i lăsarea, iară carele de în cântăreţi şi 
de în citeţi.ma! nainte de acâste canâne va fi 
luat muiare de altă credință şi ati făcut cocon! 
de într însa și coconil se-ati hotezat de cei ere- 
ticiți atunci săi aducă la împrennarea ade- 
veritei bescrică, iară de'! va. fi ţiind nebote- 
7aţi atunce să nu se mal întârcă să! botâze 
la eretici ce să se desparță de acolo şi să"! 
ducă la adeverita bestrică şi să” destoinicâ- 
scă Dumnezeesculul botez (adecă să'1 boteze). 

GI, 15, De nu va fi fămâia de 40 de ant să 
nu se facă Diaconiţă, iară după aceia de va 
urpisi slujba pentru să se mărite. Anatema. 

Tâlc, Nu se cade fămeil a se face Diaco- : 
niță mal nainte de 40 de any, iară de se va 
hirotoni fiind de 40 de an! şi apol după hiro- 
tonie se va mărita ca cum ar urgisi darul lu 
Dumnezcii aceia să se Anaiemisâscă, i 

(1. 16. Călugării saii călugărițele să nu se 
mărite iară de nu să fie nepriceştuiţi.: 
âle, Aceştea carii vor călea de întru fă- 

găduirea lor. şi de în obictiurile lor se vor 
lepăda, aceia să [ie supuşi supt cârta nepric6- 
ştenici iară al cincl-zeci şi 6-lea canon al ina-
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relui Vasilie zice şi opreşte pre unil ca aceia 
ca şi canonul de curvie, ii 

Gl. 17. Țăranul şi Mojicul de vor ţinea 
ceva la. casele lor în trei-zeci de anl şi nimi- 
nea nu le vă cere atâta vrâme, atunclel să le 
ţie, iar de se va tocmi o cetate cu porunca îm- 
părătâscă, atunce să urmeze judecăţi împă- 
răteşti şi a săborului, iară „ale besâricilor să 
fie neschimbate. - a . 

'Pâle, Besericile de vor avea niscare veni- 
turi pentru niscare lucrure nemutate de la 
mirenl şi în patru-zeci de an! ai tăcut ne- 
mica nu se-aii scornit nice aă dodiit pre cine 
le ţinea dea va fi trecut atâta. vreme ale cul 
„vor fi fost nu ma! pot să le ia, iară de va a- 
vea vre o bestrică să'ia ceva de la altă be- 
s&rică şi până în trei-zecl de ani n'ai zis ne- 
mica, ce ati tăcut, după aceia de se va scorni 
peste trecerea atâta vrâme, atunci să nu se 

” bage în s&mă, drept aceia poruncește şi acest 
canon zicând, de vor fi ţinut, niscare episcopi 
în trei-zecă de ani ceva de la alţi episcop! sai 
de la niscare țărani saii de la vecini, sai de la 
ceia ce lăcuese la. '0 margine undeva atunci 
să le ţie nemultate, iară de se vor fi făcut cu- 
vinte saă price între acel treizeci de an! pen- 
inu acclea, (adecă până nu vor fi trecut acel 
treizeci de an') atunce ceia, ce lo ţin nu le pot 
ținea ce să se judece de acelea cu ceia ce le 
pare căi napăstuesc de săborul eparhil de 
aicia să ştii că acâsta ce zice țăran şi mojie 
să pu'ţi pară că sânt niscare cetăți sa sate, 
ce ţarinc, şi însă ţărani sânt carii's în mijlo- 
cul țarinel şi în sate, iară mojicil sânt carii's 
„pre lingă dinşii de lăcuesc-pre în locnre ose- 
bite şi pustil cari! se chiamă venetici sati coli- 
bași, iară de, va zidi un împărat o cetate sati 
Domn sait boiariă sait o va în0i, alunece e- 
piscopul carele va fi aprâpe vecin să nu se 
pricescă de dînsa nici să ceră să fie supt voia 
eparhiel -ul, ce să urmâze toemâlelor şi obi- 
ctelor Omenilor cetăţii, să o ţie şi să fie supt 
eparhia episcopului celuia ce va vrea să o 
dea împăratul şi cine o ai zidit şi o ai dres, 

GI. 1s. Ctiricil şi călugării de vor bănui 
saii vor sfătui niscare lucrure de vină, tru- 
findu-se asupra episcopului de în spița lor să 
cază, ! 

Tâle, Jurământul carele se face de îm- 
preună şi vor sfătui să facă un lucru răă, sati 

„să desparță să strice ver! fie ce de în boiari, 
sai de într'alte tocmele, acela are osândă de 
în lege mal mare de cât tâte greşzalele, drept 
actia. grăiaşte şi acest canon că cine face câtă 
împreună şi sfat sai să vinuiască asupra e- 
piscopului, aceia să cază de într'alor spiţă.” 

G]. 19, De doao ori în an să se facă să- 
bor când va, vrea episcopul mitropolici, ca să 
apere toemâlele câle rele ce se arată. 

Tâle, Cum se-aiă :zis mal nainte a face 
săbor de doaoo or! întrun an oprituse-aii de 

N 
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canonul a şasea al săborului al doilea dela 
Nichea şi de al optulea canon al șaselu! săbor 
de. la Trulla, pentru ostenâla călătoriei a a- 
„dunării Episcopilor, drept aceia poruncesc să 
se facă numal odată întrun an, de la prazni- 
cul sfintelor Paşti, până ce se va sfârşi luna 
Octovrie : ca să strice încolțirile ereticiel ca- 
rele răsăr şi să îndrepleze canonul blago- 
cestie! : Mi 

GI. 20. Cliricul de la o cetate nu se pune 
la altă cetate, iară earele'ş va pustii lăcașul 
moşiei luf. sa de altă nevoe de va merge la 
altă bestrică, nevinovat e, iară episcopul de 
va priimi cliric striin, cu cela ce Pa primit 
să aibă neîinpreunare.. i - 

Tâle. De acesta în multe can6ne se-aii zis, 
cliricul de întwaltă cetate să nu se pue la alta 
fără de ştirea episcopului săi, deci şi episco 
pul carele va face cliric pre cliricul striin la 
episcopia lui, atunce el să fie afurisit şi cela 
ce se-aăi făcut până ce se va întâree acel cli- 
ric la a lui bescrică, iară cliricul carele'ș va 
pustii moşia de vre o nevoe pre acela cinel 
va priimi iaste fără certare. - 

GI, 21. Cliricul sati mir&nul neprocopsit 
-şi fără ispravă carele pâraşte pre episcop să 
fie nepriimit. a E 

Pâle, Cade-se a ispiti bănuialele celora ce 
pârăsc pre episcopi sait pre clirici şi să nu se 
priimescă la păra lor fără îspilă măcar clirici 
„de vor fi ceia ce părăsc, imicară tnirâni să 
nu cum-va să fie fost scoși de la. bescrică, sai 
nepriceștuiţi sati părăţi de vre o 'vină şi încă 
nu se vor fi îndreptat sai într'alt chip vor f 
având viaţă rea sati vor fi de altă credință, 
că mulți unit ca aceia voesce să răsvrălescă, 
să strice şi să amestice tocmeălele cele bune 
bescriceșii, decos şi lipesc alte lucrure asupră 
pravoslavnicilor şi nevinovaţilor episcopi Și 
cliricil. 7 . ! 

GI, 22. Episcopul dâcă se va pristări fi 
niscare Omen! "1 vor.răpi ce va avea acel 
să se greșască de în spița lui. | 

'Pâle. Câţi de în clirici după mârtea epis 
copului vor jehui unâltele, aceia. să se nei% 
iască şi să se pedepsâscă de în =piţa lor. 
GI, 23, Cliricit şi călugării 'caril merg i 

Țarigrad fără de ştirea episcopului, de scot 
nesc netocmire şi valure, aceia de în celale 
să se gonâscă, - 
„ Mâle, Care elirie sati călugăr se vor alle 
în Țarigrad fără de ştirea episcopulul Să îi 
vor scorni sai vor mesteca niscare lucrult 
Destriceşti aceia să se: gonâscă de în celale 
şi să se căznescă de ispravnicul pesâricii 
Țarigradulul. . | ” 

(Gl 24. Care Mănăstire se va fi făcut cu 
(ştirea episcopului, să: fie nedăsfăcută, și 
vor fi ale el să fie neschimbate, iar cine £ 

vinovat. -   va chizășui a face întw'alt chip, nu esă nu fe ! 
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Tâle, Mănăstirile carele să zidesc fără de 
ştirea episcopului, actlea nestătătore “să fie 
şi nesfinte, iar Mănăstirea carea se va zidi 
cu voia şi cu ştirea episcopului cum iaste 
“dreptatea a lu Dumnezei aceia, trebue să fie 
tâte nestricate şi'să se facă scăpare mirend- 
scă şi să se ţie, și să se păzescă zidirea şi în- 
tărirea el şi (6te tocmblele el să fie nedesfă- 
cute iar cine se va lepăda: de acestea şi va 
călca porunca acesta, acela să fie vinovat și 
să se canonescă cu pratila. . . 

G1, 23. Tocma în trel luni să se facă hiro- 
toniele episcopilor, iar de se va tâmpla vre o 
nevoe ceva, atunce pâte-se mal prelungi vr&- 
mea, iară de nu, cela ce ai hirotonit să aibă 
canonul, iar venitul ce va fi să'l păzescă. [co- 
noimul. ” . 

Tâle, Unii de în mitropoliți zăhovindu-se 
şi nu băgând sâ&ma de turmele ce li se-aăă 
datîn mână, nicl de grija .hirotoniel episco- 
pilor, dâca more episcopul să hirotonescă al- 
tul până a se împlea acâlea acâlea trei luni 
poruncintu-se-aă întwatâta vreme să se hi- 
rotonescă, fără numai de se va irâce vremea 
penlru vre o nevoe saă smintelă, iar de va 
vădui besrica fără de episcop mal mult de 
trei luni, fără de nici o nevoe, atunci să se 
câte şi să se canonscă mitropolitul căci nu 
pârtă grijă, iar venitul aceii hestrici vădue 
întvatâta, vrâme ce va trâce întregi şi nemiş- 
„cate să se păzâscă de Iconomul el. 

G1. 26. De în cliros să fie iconom pre la 
tte hestrecile, iar care episcop nu va băga 
în semă acesta, acela nu e să nu fie fină de 
vină, a | ! 

'Tâle. Cade-se a tot episcopul să'şi facă i- 
conom de întra! său cliros, ca să isprăvâscă 
pre voia lui unslie ale besâricil. iară de se 
va afla vre un episcop isprăvind unelte ale 
besricii făr de iconom, unul ca acela iaste ca 
o baljocură Preoţiel țiind acea isprăvnicie cu 
nepric&pere fără mărturie de ispravă, drept 
aceia unul ca acela cu pravila să se îndrep- 
tâze, 

GI. 27, Care cliric va răpi vre o muiare 
aceia să se scoță de la bestrică iar de va fi 
mirân să fie afurisit, aşijderea și ceia ce vor 
fi îndemnat şi vor [i ajutat. - Lo 

Tâle, Carele va face răpire mueril, mare 

osândă are de judecata. împărătească şi 
mare puţină cârtă şi de la Pravilă, iară 

de va fi cliric cum zice acest canon săi 

se ia darul, iar mirânul şi ceia ce aii îndem: 
pat şi au ajutat lut la răpirea muierii să” se 

Anatimisâscă până ce vor da pre acea fată 
răpită îndărăt, însă de va fi fost mal nainte 

logodită logoditului cr, [semncză] iară de vă 

fi fost slobodă la părinţii el după cum zice 

canonul 22 al marelui Vasilie, caută de a- 
cesta şi la 91, a şaselul săbor. NE 

G1. 28, Episcopul al Romei ceii Noaoo 
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(adecă al Țarigradului) să fie tocma cinstit . 
cu al cei! Vechii pentru schimbarea stegului, 
şi Pontul, şi Asia, şi Trachia şi Varvaril să 
se hirotonescă de Ţărigrădenul. | 

Tâle, 'Țărigrădânul să fie tocma într'o cin- — 
ste cu episcopul de la Roma, şi tocma să: 
facă rugă, pentru căcl că se ai cinstit acesta 
de împărați şi de boiari, şi să fie supt mâna 
lu Mitropoliele acestea numa! aie Pontului 
și ale Asiel şi ale Trachiel şi să se hiroto- 
nescă de la dînsul; aşijderea şi isprăvile e- 
piscopilor Varvari să. fie iar supt.mâna lui, 
pentru că mainte vreme ale Machedoniel, şi 
ale Iliricului şi ale Tetaliei şi ale Athinel şi 
ale Amoriei şi. a tot uscatul adecă lumea şi 
isprava acestora de în limbi era atunci supt 
mâna Romel. - . 

GI, 29. Cine va pogorâ pre episcop în loc 
de popă, aceea iaste furtuşag de sfinţie acela,. 
e vinovat şi -nesfinţit, iar carele se va po- 
gorâ. fără de vină acela să fie episcop. 
- Tâle, Fur aste de sfinţie şi protivnic şi 
vrăjmaş cine pogoră pre Episcop în spița 
preoțâscă, fără numa! del va şti episcopul 
că iaste vinovat şi să "1 se ia darul de preo- 
ție, sati fără de vre o vină de "păcat, iar în- . 
tvalt chip să.nu p6tă nic! să îie volnic a'l 
schimbarea sati al mutarea de în deregăto- 
ria episcopâscă, | 

(1. 30. Obiceiă ati eghiptenil (adecă Ale- 
xandrânit) să nu iscălâscă ve într'o carte, de 
nul va lăsa Arhiepiscopul întracceaş nevi- 
novați,- că nu iscăliră în cartea sfîntului pa- 
pe! Leu până nu se făcu Arhiepiscopul lor. 

Tâle, Obictiii se-aii întărit întru isprava 
eghiptenilor (adecă Alexandrânilor) fără de 
isprăvnicia Arhiepiscopului lor, să nu îscă- 
lescă episcopi, pentru-că de acârta în zilele 
blagocestivului împărat Marchian seat adunat 
sfîntul săbor de la Halchidon pentru Arhie- 
piscopul: de-la Alexandrie anume. Dioscor, 
fiind spureat şi eretic, zicâud şi bârfind că 
aii purtat Domnul trup ca o nălucă; şi iaste -. 
într'o fire, şi adăogea de zicea că au pătimit . 
Dumnezeirea, drept aceea Sfinţii părinți sur-“ 
pară”l de în scaun şi? procicțiră, dâcia decă 
"1 scoseră pre acel spurcat Patriarh încă ne- 
fiind _în locul lui altul pus, ru sc nevoiră 
nicl: se îndemnară. a scrie carte de acesta 
sfintulul şi pravoslaYniculul Papei Leu, ci 
se tocmi lor vreme să nu scrie până ce se 
va hirotoni lor Alexandrenilor episcop, dâcia 
atunci aşa după porunca lul să se iscălescă, 
ce rânduiră zicând să dea și să pue chiză- 
şuire să nu se Iepede nici să se de-parţă de / 
marea cetate a 'Țarigradului iar de nu vor fi 
având chezaş atunce să se jure pre capul 
împăratului ca să aştepte de actca până ce 
va dobândi cetatea Alexandrenilor episcop. :   . Coneţul sfintului săbor al sfinţilor Părinţi 

cari! se-aă adunat la Halchidon.
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- Săborul sfinţilor părinţi carele se » 
ehiamă Namâstnie, 

Carele se-aii făcut la Sardichia, carea a- 
cuma se chiamă Sredţea ma! nainte de cel 
de la Cartaghen în vremea împărăției când 
împărăţia Constantie feciorul imarelur Cos- 
tantin. dece acest împărat începu a ţinea e- 
resul Arienesc, şi se nevoca să, strice și să 
schimbe toemelele și credinţa carea se fă- 
cuse la Săborul de la Nichea. acâsta prinse 
de veste fuate-său Consta, carele era împărat 
la Roma cea veche și se sfătui împreună cu ) 
cine era atunce Papă, şi aşa "1 zice Papa sâ 
scrie carte să cârte pe frate-săă şi așa, 
scrise zicând : de nu te vel lăsa zice să nu 
mal turburi bescrica şi să nu mat clătești 
Pravoslavnica credinţă. bine să, ştii că voii 
-rădiea mare Răzhoiii asupra ta, iară el îm- 
potriva lui trimesc cătră [rate-săii zicând, a- 
devereză și întrâbă pentru credință bine, 
căci că că zice nu ea. strică ce mă nevoesc să 
n întăresc: şi asa făcură amândoi pace și 
numal cât porunciră să se adune şi să se 
sirîngă Arhiereii să facă Săbor ca să cante 
să întârescă credinţa. drept acâea cu porunca 
„amândoror împăraţilor fraţi numai de cât 
se adunară episcopii Răsăritului şi ar Apu- 
sului pre număr +1. la Sardichia, carea se 
chiamă Sreadţi. şi mare şi tare întrebare fu 
de celea ce se at făcut la Nichea, și de îm- 
preună toți mărturisiră acâla și ijderâră ca- 
none 21. întărind sfinta Credinţă. carea o toc- 
miră Sfinții Părinţi la Săborul de la Nichea 
Şi porunciră ca acea să se ţie vârtos și ne- 
schimbată. iară pre cari! nu o vor ținea. nice 
vor crede aşa proclețiră! şi dâderă Anate- 
incl și nu făcură numar aceste canâne: ce 
încă aduseră besericil tărie de înpreună și 
folos de obşte tuturor. Ă 

GI, 1, Pentru să nu se mute episcopul de 
în cetate mică întru mat mare. p- 

î  G1..2, Pentru episcopul ce se mută de în 
„cetate în cetate. - | 
- GI, 8. Pentru să nu se mute nicrun epis- 
cop la vre o cetate nechemat. 

- GI. £. Pentru episcopul cetse ia darul şi 
pare că Pati năpăstuit. as 

Gl. 5. Pentru sorții şi rân Juialele naintea 
„cui se fac. Ia - : 

GI, 6. Pentru mitropolitul ce va să se rân- 
duiască. E | “ 

GI, 7.-Pentru să nu se facă cpiscop întrun 
sat și la o mică cetăţue. . - 

G1. $. Pentru săracii şi văduă şi pentru cer 
ce pat nevoeşi n'a nemica,. . 
__G1. 9, Pentru să ajute celora ce fug şi pri- 
begese cătră bestricI. : | 

Gl. 10. Pentru episcopil carii trimit la în 
păratul saă la Domn pentru niscare rugă. 

GI, 11. Pentru să nu se facă episcop oro-; 
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şanul saii ţăranul saă bogatul numay cât, 
"Gl, 12. Pentru episcopul carele'l chiumă 

alt episcop. . 
G1. 13. Pentru să nu'ş lase episcopul asa 

beserică ma! mult dă tre! săptămâni. 
Gl. 14. Pentru să nu se zăbovescă episco- 

pul la oraș sai la cetate sau la: ţarine striine 
mal mult de 3 săptămâni 

Gl. 15. Și acest canon a 15, însoţiază pre 
al 12 al Sfinţilor Apostolr. 
„G1, 16, Pentru -cliricul cel: afurisit de epi- 
scop. E - . , 

Gl. 17. Pentru să nu priimâscă episcopul 
cliric striin. . n 

Gl. 18. Pentrn că acest canon a 18 îm- 
preună pre a t6-lea şi a 19; Canon al acestul 
săbor. , - IN 

GI. 19. Pentru episcopul ce e gonit fără 
dreptate de a lui norie saii eparchie. 

GI. 20. Pentru că şi "acesta însoţiază pre 
canonul a 17 al acestui săbor. - 
_G1, 21, Pentru episcopul. ce va . vedea, pre 

episcop mergând la ma! marii oști sai la a 
ste, i 

Candnele Sfinţilor părinţă de la 
: Sarâichia, 

„GI, 1. Nu se allă nice pâte fi. episco- 
pul de în cetate mare să se mule într'altă mat 
mică, aşijderea de va sări de în mică pre mal 
are ca un trufaş şi răpitor să fie scos şi în- 
tru totă viaţa lui să fie nepriceştuit 

Tâle, Acest canon nici cum nu iartă-să se 
facă schimbări episcopilor ce încă -de se vor 
şi face fârte tare munceşie pre acel ce se 
schimbă și se mută, deci adevărând părinții 
de acest lucru, poruncitaii să nu se nevoia- 
scă nici-un episcop a se muta de în cetate 
mare în mică, ce de va vrea pste se mula de 
în cetate mică într'alta mai mare Qe va face 
acesta pentru trufia sati pentru lăcomia: po- 
runcit'aă sfinţii părinți. unul ca: acela să ni'ai- 
bă a se priceștui nici ca mirenil ce după lua- 
rea darului să fie şi afurisit. ie 

G1. 2, Ori cine se va muta. de în cetată în 
cetate să se pue şi să e lupte a plăcea Gme- 
nilor acela, nicl la mârte să nu se cumineee. 

Tâle. Carele va fi atât de îndrăzneţ şi va 
veni la. atâta deşerlare şi va cuteza a câre 
să Se mute da în cetate în cetate zicând căl 
vor Gmenil şi va lua de acolo cărți vrednicin- 
dul să le fie episcop de care lucru adevărat 
iaste că se-aii făcut actia de în meşteşugul și 
de în măestria lu de i-aă pututu'r -pleca cu 
puţincl 6re ceva preţ și cinste de i-aă tras 
cătră sine :. de vor sta în besârică și se vor 
ruga Și] vor câre de acolo să le fie episcop. 
deci pre unul. ca acela, ca pe un nărălitor de 
îndrăznire şi nedomirit forte"! osândâşte. şi 
ati poruncit nici la eşirea sufletului de în 
viață să nu se vrednicâscă pricâzteniei (ce să 
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ştii de acesta) că striin şi grâsnic lucru iaste 
acesta a nu se priceștui la mârte, de care lu- 
cru nu vel afla în tote pravilele nici într'una 
fiind altă greşală mai răi certată de cât a- 
cesta, e - 

GL. 3. Nice un episcop să nu se mute vre 
într'o cetate nechermat, aşijderea şi episcopul 
de în eparchie de-va avea. vre o judecată să 
nu chinme alţi episcop! striini iar de nu să ju- 
dece Rimul şi să fie şi striin. , 
Tâle, In bogate canâne se-aii zis că niminea 

să nu îndrăznescă de la lăcașul lui să se mute 
într'altă eparchie, fără numai de'l va chema 
mitropolitul şi.episcopil carii vor fi cu dân- 
sul de acâsta aşa porunceşte acest săbor, a- 
şijderea şi orl carele de în episcopi de va a- 
vea vre o“judecată cu vre un episcop 4ă în 
eparchia lui pentru vre un'lucru şi cu dân- 
sul vrea 'să se judece acela nu iaste datorii 
nici i se cade să chiame alţi episcop! înţele- 
gători sati luători de sâmă de într'altă epar- 
chie ce să se judece numa! de eparchianil 
săborului a eparchiel lor, iar de'I va părea că 
nul place judecata, ce'l judecă răii atunce să 
se chiame la Roma supt carele iaste supusă 
acea eparchie şi să mârgă şi el deci saă de 
dânsul să i se caute judecala saă de episco- 
pil cet ce sânt aprope de eparchia lul să i se 
îndrepteze judecata besâricil. i 

GI. 4. Deca se va lua darul episcopului şi 
se va închizăşui că va să'ş mal caute rân- 
dul atunce nu pote să se pue altul în scaun 
de nu.va porunci Rimleanul, ca, să'ş caute 
Iuarea darului, saă cu sol sati cu cărți. 

Tâle, Episcopul carele i se va fi Inat darul 
de episcopi ai eparhiei, de 'ş va na! căuta 
rândul a doa 6ră, părându'l că nu Yaă jude- 
cat drept, atunci la episcopia lui nu se rân- 
duiaşte altul, până nu va căuta şi va lua sema 
de luarea darului săă Rimlenul, supt carele 
iaste supus ucel săbor ce nu'l ati judecat 
drept, că de întracest canon are putere şi voe 
Rimiânul al judeca saă să scrie către episco- 
pil ceia ce sânt vecini aprope de a lul epar- 
ile, să ia sâma episcopului ce'i se-aă luat 
darul se-aii se trimâţă preoţi al lui cu.episco- 
Pil să ispilâscă şi să adeverâze acea judecată, 
_G1, 5, De vorcăută 6menil episcop să'ş pue 
„adecă de vor ctre) şi se vor aduna, iară u- 
nul de întrânşil va lipsi atunce să châme şi 
pre acr-la, iară dâca!l vor chema şi nice va 
vrea să vie nice va scrie, atunce cel rânduit 
să se hirotonescă. o 

Tâle, Acesta acum într'acâsta vrâme nu 
se face, a fi rânduialele episcopilor şi a se 
iace de cliricI şi de dovlitini cetăților, ce a- 
ctstea să se tocmâscă de Mitropoliţi şi de e- 
piscopi, cum poruncâşte şi canonul 73 al să- 
dorului de la Laodichia șia 19 de la Antio- 
hia şi altele multe, ce să cade sai toţi episco- 
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dăpaute cu cărţi şi cu scrisori să le dea veste 
să seric, că deca nu vor putea teni atunce să 
se facă rânduialele împreună și cu a lor 
ştire şi voe. , A 

-- Gl, 6. Deca, se va pune în scaun Mitropo- 
litul atunce trebue să fie chemaţi şi cel ce 
sânt aprope de cetate sai de orașul ul. 

Tâle, Vrând Mitropolitul să se rânduiască 
nu se pâte aștepta să se chiame toţi Mitropo- 
liţil la sorții lul peniru isprava ce numai cei 
ce sânt api6pe de cetate; că alta şi într'alt 
chip iaste când nu pote după cum zice cano- 
nul. 25, a săborului de la Halchidon, episco- 
pilor celor văduoo trebue să li se facă hiro- 
toniile între trei luni. - 

GI]. 7. Intrun sat şi oraş mic, în carele va 
putea fi de în destul un preot, acolo nu se 
pune episcop, iară de să va, face în cetate 6- 
meni mulţi, atunce nu pote [i să nu fie. 

Tâle, Nu trebuiaşte să se pue episcop în- 
trun sat, oraş saii într'o celățue mică în ca- 
rea pâte să fie de în destul un preot, ca să nu 
se prostescă numele episcopului, iară de se   va face aceia mică cetățue cu mulţi Omeni, 
atunce cadese a se hirotoni episcop şi în- 
tracţia. . - . - 

Gl. S. Episcopul Să îndrăznescă şi să mer- 
gă la împăratul şi la doinn, pentru săracu şi 
văduă, şi pentru cel ce pătimesc bogate ne- 
voj,.să'1 roge să le fie într'ajutoriă. şi milă 
de ci să'l miluiască, iură să nu mergă pen- 
tracesta. lucru pre la boiari şi ostaşi şi ce 
pre la aceştea pre diaconul să triintţă; aceste 
2 candne 8 şi 9, ai amândoao un tâlc. 

G1. 9, Celura ce scapă şi merg la bescrici 
acelora să li se ajute.” , 

TPâle, Porunceşte acest cânon episcopului 
să folosescă. și să ajute săracilor și văduolor 
şi celor nevoiaşi ce n'aă nemica, aşijderea 
și celora ce fug de scapă pre la bestricI pen- 
tru greşalele și păcatele lor, şi să mergă pen- 
tru dânşii la împărătul şi la Domn să se roge 
pentru ertarea, şi să ceră judecată şi ispravă 
pentru cel năpăstuiţi, şi jar pentru aceslea 
vini. pre episcopii acest canon nu lasă să'ş 
părăsescă bescricile şi să se ducă pre la ouşti 
sati aiurea unde iaste împăratul al supăra 
pentru dânşii, ca să nu aducă poreclă epis- 
copilor şi mustrare pentru multul vat : ce 
poruncește să trimâţă cu rugile lul pre Dia- 
conul să roge pre împăratul, iară să nu lase 
el besârica şi, să se depărteze la împăratul 
pre departe locure. 

GI. 10, Trimâţând frate cătră frate, atunce 
să “prinză Mitropolitul pre acel sol şi să 
serie către episcopul de la carele aă venit. ca, 
să adevereze lucrul acelui sol trimis. 

Tâle, Trimeţând episcopul cătră împăra-,   tul saă câtră domn săi se 16gc de ceta şi 
pentru acel lucru şi cătră fraţii lu! scriind. 

pil să fie împreună la. sorți, saă şi cel depre în oști îmblând cu împăratul saiă cu dom- 
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nul făcându-se ca cum ar fi chemat de îm- 
păratul sai de domn.să îinble cu dinsul tre- 
bue acela să inârgă întâi la Mitropolitul săiă 
să'şi arate rugile şi diaconul sai sluga pre 
carele va vrea să trimeță ca să”! se caute ru- 
gile întâiu de Mitropolitul iul şi să se ispitâscă 
ca să nu cumva să le fie rugile nedrepte, şi 
așa deca'i va ispiti şi va adevăra, atunci 
să'1 scrie lul şi cărți de tocmire (adecă de 
credință) ca să fie de aderărare şi de întărire 
celui trimes şi să/l destoinicescă cu episco- 
pul cela ce îmblă cu împăratul, ca săi potă 
îi într'ajutoriă diaconului. 

GI. 11. Oroşanul, țăranul, sai bogatul, de 
nu se va sui la'sfintele spiţe întâr, acela nu 
ple să se facă episcop, şi sorocul spiţelor 
să nu fie forte curând ca să se ispitescă viaţa 
credinţei a facerei de bine a lui, iar de să va 
pune altul fără de acâstea, acela iaste ca şi 
un sad noii. . | 

Tâle, [Zri ot Inoce, aconerăru ceueș ogn 
să n 2 seniz, hoditi n Duha stgol. Acest ca- 
non nu poruncește într'alt chip celora ce vor 
să, se sue să şază întru rânduiala episcopiei (a- 
decă acestora) mirenil caril petrec pre la ţarine 
şi se îndeletniceză întrânsele (adecă la ţară) 
sa niscare hogaţişi oroşani Negoţători de nu 
se vor sui de în spiţă în spiță, întâl citeţ, ipo- 
diaconi, diaconi şi preot să fie slujind acâ- 
stea nu pot fi, iar sorocul a fieș-cării spiţă 
iaste câte un an, ca să se ispitescă viaţa cre- 
dinţa lor întratâta, iar canonul 17 al Săbo- 
rului de întâi: şi al doilea cari se-aii adunat 
în besârica sfinţilor apostoli, ati tocmit ca 
nici unul de în mirâui, încă nici de în călu- 
gări nu iartă să se sue la nâlțimea episco- 
pici aşa de grab, să nu cum va să fie de în 
viaţă spurcătă ce întâr de rând să vie la 
rânduialele preoțești pre la fie care cin, îm- 
plând şi obârşind legea cea ce e legiuită şi 
tocmită, decia atunci să priimescă hirotonia 
a episcepiel. ua 

Ul. 12, Episcopul carele iaste chemat de 
alt episcop prost fiind cel cel aă chemat, a- 
lunce să nu'l ritorâscă prea des că acesta 
iaste bănuială şi necinste celui prost şi apoi 
şi logodire episcopiei lui, şi amândoaoo nu 
e să nu fie fără de vină, 

dAderăyat.  - . 
Gl, 13. Anevoe lucru iaste fără de mare 

şi grea nevoe a'ş lăsa episcopul bestrica lut 
muită, vreme. N 

'Tâle. Care episcop va mârge înti'altă ce- 
tate, chemat fiind de episcopul cetății, şi cela, 
ce va fi cheat, pre dinsul nu va: fi iscusit 
întru învăţătură, acela să nu învâţe Gmenil 
des, nice să ritorescă forte, căci că acâsla se 
arată a face ş. a aduce şi a scorni valure şi 
nebăgare în semă, episcopului celuea-lalt ce 
Tati chemat. pre dinsul, și iară se mal pare 
pentru arălările acestea ale accil învățături   

ca cum "ȘI ar logodi acea besârică striină, şi 
ca cum ar trage Gmenil spre dinsul, şi se 
nevoiaşte a'ş părăsi bescrica carea, iaste lul 
dată şi a se multa la aceea, dece pentr'a- 
câsta poruncitau Sfintul Săbor să nu se zăbo- 
vescă mat: mult de tret săptămâni de la 
besârica lul episcopul cel priimit, ce să se în- 
târcă îndărăt la Gmenil carii's daţi pre mână 
fără numal carele se va zăbovi a o lăsa pen- 
tru vre o grea silă, sai pentru ve un lucru cu 
nevoe, ” - 

G1, 14. Episcopul carele va avea. ve o căş: 
tigare ceva. peste hotarul lui de va vrea să 
meârgă la dînsele să nu se zăbovescă cu so- 
rocul acolo mal mult de trei săptămâni pen- 
tru că aşa trebue turma lui pre dinsul să 
aibă ca şi el să fie fără împutare. Ă 

'Tâle, De va avea vre unul de în episcop 
în ţinuturile altor episcopl striint niscare 
câştiguri (adecă moșil sait venituri) aceia nu 
se apără a nu merge ca să'și le caute și sâma 
plodurilor a lua, iară aşa nu se iartă nici a- 
ceia a se zăbovi acolo la satele și oraşelă 
striine mai mult de tre! săptămâni, ca să 
nu piară sait să se strice și lucrurile besc- 
ricilor pentru zăbava, nici să se tinză vina 
irufiei şi a măriet lor a. se lungi mal mult 
să petrâcă într'acea cetate şi loc striin.: 

Gl. 15. Cine va şti pre cela ce ati aturisit 
episcopul săii, şi se va împreuna cu dînsul, 
acela nu.e să nu fie fără de vină. 
_“'Tâle, Cine cu ştire va priimi pre diacon 
sai popa carele e afurisit de al săi episcop 
sait vre unul de în clirici şi se va împreuna 
cu dinsul, adică va sluji liturghie cu dînsul 
acela nu e să nu fie vinovat, co să se afuri- 
sâscă şi acela, după cum zice al 12 Canon al 
sfinţilor Apostoli. , 

G1. 16. Cine va îi urgisit de episcopul mâ- 
nios, acela să se râge să câră ertăciune să 
nu cum va să nu fie ne ascultat, iară aşa să 
fie nepriceştuit până ce va tâmpla ertăciune. 

Tâle, Cliricul sau fie cine de se va, tâni- 
pla episcopului a se porni în mânie şi!l va 
afurisi acela, să mergă la. mitropolitul la ca: 
rele iaste supus episcopul ca să caute vina a- 
furisaniel pe drept iaste aii ba, deci de'l va i 
afurisit nefiind vinovat atunce să priimescă 
şi să!l iarte; iară mainte până nu va ispiti și 
nu va şti nicl va pricâ&pe măcară de!l va fi a- 
furisită drept măcar nedrept nu se priimâşte 
la împreunare (adecă la ertare) ce să fie în- 
ir'acea. îngrozire. 

GI. 17, Sluga saă cliricul striin nu se cade 
a'l punc la vre.o spiţă fără de ştire a acelui 
striin, “iar del va pune aceca să fie neadevă- 
rată. - 

'Pâle. Nu se cade episcopului să priimescă 
cliricul striin şi săl pue la vre o rânduială 
fără de ştirea episcopului săă, iară de va face 
acesta, cine-va şi '] va pune întru clirosul să 
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acea rînduială să fie nesocotită şi nehăgată 
în semă şi neadevărată,. Da o 

GI. 1$. Hotarăle zăbăvilor ale episcopilor 
aă putere a le păzi diaconii și preoţii a- 

Tâle. Poruncitu-se-ati” episcopilor turma 
lor să nu o lase şi să mârgă 'să petrâcă în- 
tr'altă cetate fâră nu mai mult de trei săp- 
tămâni, de acâsta, aşa zice acest canou şi 
pentru diaconi şi pentru preoţi, şi ex să nu'ş 
lase bes&ricile mal mult de trei săptămâni. | 
_Gl, 19. De vor scâte pre episcop de în e- 
piscopie fără dreptate și va mârge la striini 
atunce să'l priimâscă până'ş va isprăvi şi va 
îndrepta acea mustrare. i , 

Tâle, Gâmfarea şi trufa oprinduă părinţii 
poruncit'aii episcopului să nu şază la episco- 
pie striină vreme multă, iară carele va fi scos 
pentru mărturisirea, credinţii nâstre sai pen- 
tru îndreptarea. adeverinţii de în cetatea. lui |- 
sai de în locul lu! şi va mârge într'altă ce- 
tate, acela nu se opreşte a nu lăcui acolo 
până ce va putea, să'ş afle îndreptare de mus- 
trarea cea ce'i se-aii făcut asupră. - - 

GL. 20. Ne priimit să fie cliricul întwaltă 
parte carele nu va clirici la bes&rica la, carea 
se-aii cliricit; însă Evtihian și Museu nu vor 
putea să'şi dobândâscă numele să fie să se 
chiame episcopi, ce însă de vor vrea să se 

" pocăiască putevor să tâmple să se priceştuia- 
scă ca mirânil.. | 

Tâle. Acesta în multe canâne se-aă zis 
cum am zice şi de tote săborăle să nu se prii- 
meâscă clirici! striini de alți episcopi şi: să”! 
pue pre niscare rânduiale bericeşti şi iară 
mal învaţă acest canon de Evtichian și şi de 
Moseu, [Zi] carii se-ai rupt despre credinţa 
nâstră şi li se-aă luat darul poruncește ca 
de se vor pocăi şi vor vrea să dobândâscă 
iară rânduiala episcopii, sai măcar numele, 
să nu se asculte nici să se bage în semă, ce 
numal de vor vrea ca nişte mirâni la pri- 
câştenie să se priimâscă. - : 

GI. 21. Cine se va ispiti a mişca tocme- 
Jele cele plăcute de Dumnezci şi. bine toc- 
mite acela să nu fie episcop. Episcopul de 
va vedea pre alt episcop.mergând unde va, 
sai la vre o ste, aceluia să nu'! se facă o- 

„prire ce să'l întrebe să'ş dea, sâma întâl pen- 
tru ce trebă mârge, iar de'ş va da sâma în- 
tmajt chip să nu'l priimâscă ă ! 

Tâle. Cine nu va păzi bine cum place lu 
Dumnezei, toemtlele ce se-aii îndreptat şi 
se-ai întărit, ce cu îngâmfare şi cu trufie va 
“îndrăzni a face alt ceva de întwânsele: cin- 

“ stea și rânduiala episcopiel să i se ia, pentru 
că se-aă qanonit cu acesta, să nu incrgă ne- 
ştine Ja oștI tabără sau într'altă parte în- 
tralt chip de nu se va chema cu.cărţi împă- 

"rătești. Cade-se episcopului celuia ce face 
cale să fie întrebat și ispitit de vina şi de 

lucrul călătoriei lui, de episcopul de la cela 
ce ai conăcit la dânsul, decia de'l va afla 
că va merge la tabără fără de nice o vicle- 
nic, atunce să nu'! se facă nice o împedecare 
ce încă cu cinste să'l trimâţă şi să scrie e- 

ror, să'l primâscă fără osândă, ca pe un că- 
lătoriă ce face cale pe dreptate şi fără smin- 
tâlă, iară de'l vor afla mergând la tabără în- 
tr'alt chip, sai vrând să se arate împăratu- 
lut sai să se râge pentru miscare lucrure 
fără de trâbă carele nu se cuvin lui ca u- 
nul archiereă, atunci să nu'l priimescă nici 
cărţi să scrie lui şi nici o rugă, nicl.0o is- 
pravă să nu! facă, . . 

Coueţul săborulul al: sfinţilor Părinţi carii 
se-ai adunat la Sardichia, Si 

Siborul Sfinţilor părinţi carele se 
chiamă Namâstnic 

Făcutu-se-ati când împărăjea la Roma cea 

în Țarigrad) împărăţia, Teodosie cel tînăr, 
deci în vremea acestor împărați adunară-se 
purtătorii de Dumnezeii părinți : 217 la Car- 
chidon carele se ţinea de laturile şi de ţi- 
nuturile . Africhier, pentru că Cartaghenul 
iaste o parte” a Carchidonului; iar Carehi- 
donul iaste eparchia Afrighier. Pentru că A- 
frica ţine opt părți de ţinutual, întâl era A- 
lexandria şi. Pentapol a Liviel, şi. ceia ce 
se chiamă pustia ţiindu-se şi de Tripoli, a 
doa Vizachia, a treia Carchidonul, şi Pxo- 
cunsularia, adică a Antipatului, decia doao 
Numidii, adecă cea veche şi cea Noaă, de- 
cia trei Mavritanil adecă Chesarinsia carea 
se chiamă Chesaria, dâcia de la acâstă Mi- 
tropolie a Chesariel iaste Sitifensia, şi mitro- 
polia el Sitifena, şi Tiggani, căria'I iaste mi- 
tropolia Tiegin, şi era ispravnici mal mari la 
acesta săbor Avrilie episcopul de la Karchi- 
don căruia”! zicea papă, şi solil de la Papa 
de Roma ispravnici 'în locul lui episcopul 
Favstin şi Filip, şi Aselie preoţii, mai era 
Șalţi ispravnică ar celor eparchil ce am zis 
mai sus trimeşi la săbor în locul archierei- 
lor celora ce nu puluse să vie, ce fură și 
ei ca şi cum ar vor fi fost stăpâni! lor.caril 
trimescse pre dânșii, şi acest sfânt săbor toc- 
miră şi îndreptară și întăriră credinţa şi ca- 
nOnele tuturor săborălor, carele se făcuse 
mai nainte. de acesta şi făcură can6ne de 
întăria Pravoslaviel: 734. 

” Carele sânt acestea. : 
GI, 1. Pentru să nu surpe episcop pre €- 

piscop fâră de ştirea Romei. 
G]. 2. Pentru că se cade Rome! să scrie 

Țărigrădenului şi Alexandriei, 
Gl. 3. Pentru Preoţii şi Diaconi carit aii 

voe să chiame a doa 6ră judecată să se în-   drepteze. 

parchianilor şi toema slujitorilor lu! tutu- 

vechie Oonorie, iar în Himul cel Noi (adică .
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G1. +. Pentru episcopul, preotul. diaconul 
să aibă muieri. : Ă 

G1. 5. Pentru să nu se ia camătă, 
G1. 6. Pentru facerea mirului, şi-de sfin- 

ţia fâteloe şi pentru ertarea cui-va să fie de 
slujba Omenilor. 

Gil, î. Pentru preotul carele va vrea să 
iavte pre cela ce se află în nevoe să sluja- 
scă oltariulul. Se ” 

Gl. Ş. Pentru să nu se priimâscă fără 
de întrebare părășil la păra episcopilor. . 

Gl. 9. Pentru să fie nepriceştuit carele se 
împrenună cu cel afurisit. . 

tal. 10. Pentru cela ce se afuriseşte de e- 
piscopul săii şi nu vine la săbor. , 

Gl. 11. Şiacest canon-a 11 are tâlcuirea, 
acestui mail de sus, . 

Gl. 12, Pentru să judece pre episcop 12 e- 
piscop!, șase pre preot şi trei pe diacon. 

tuturor eparchianilor. - 
- Gl. 14. Pentru trâba episcopilor de la Tri- 
polin. : . 

GI, 15 Pentru să nu se l&pede episcopul 
sau cliricul de judecata bescricil. E 

GL. 16. Pentru să nu se facă Năemitori, 
nici ispravnici caril sânt în rânduiala sfinţiel. 

GI, 13. Pentru să ia cliricul atâta nu- 
mal cât ai împrumutat 

GI, 18, Pentru cela ce se hirotonâşte să 
porte grijă de tocmâlele săborului. . 

G1. 19. Pentru episcopul cel părăt şi che- 
mat să'l aştepte donă luni. 

Gl. 20. Pentru că acest canon a doazecile, 
împreună şi pre al doile sprezâce canon. al 
acestul săbor. | 
„GI, 21, Pentru fecioril cliricilor să nu se 
împreune cu al ereticilor şi cu al păgânilor. 

Gl. 22, Pentru să nu dăruiască episcopil şi 
cliricil cu ceva pe rudeniile lor caril sânt c- 
reticl. . 

Gl, 25. Pentru să nu trâcă episcopul de 
ceia parle de inare, . 

G1, 24. Pentru să nu se citâscă alte cărți, 
fără numai carele's de trehă, ” 
GI, 25, Pentru să se ferescă preoții de ale 

lor fămei şi earil sânt în rânduiale Sfinte pre 
la vrenil când vor să slujască sfintelor. 

GI. 26. Pratru să nu vânză episcopil unâl- 
tele besăricil. : N i 

Q1, 23. Pentru preotul să nu se botâze daca 
va greşi şi se va întârce la pocaanie. | 

GI, 28. Pentru cliricil cărora li e luat da- 
rul să nu chiame judecători de peste mare să”! 
judece. . -. . ! 

GI. 25. Pentru carele se împreună sai se 
» pricestuiaşte oprit fiind mal, nainte de ertă- 

ciune. . 
G1, 30, Pentru carele ;pâraște sai cel pă- 

răt carele" iaste frică. E - 
GI. 31, Pentru cela ce se lepădă de cinste 
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mare, nu pentru cucerie ce pentru urgisirea. - 
G]. 32. Pentru cela ce mal nainte de hiro- 

tonie nu va avea nemica, iară apol după hi- 
rotonie ya câştiga ceva. 

G1. 33, Pentru să nu vânză preotul unâlte 
ale bestricii fără de știrea episcopului. 

G1.34. Pentru să nu îndrepisze nicr să 
mai adaogă nemica de ale Săhorului de la. 
Ippon!. 2 ! 

G1. 35. Pentru să nu facă episcopi saă 
clirici), pe feciori! lor volnici saă oblăduitori 
mal nainte de ajugerea vârstel. 

G1. 86. Peniru să nu se hirotonescă cela 
ce nu ţine în casa luf pre toţi pravoslav- 
nicil. i ” 

GI]. 37. Pentru să se ducă la besrică nu- 
mal pâine şi vin cu apă amestecat. 
“Gl. 38. Pentru să nu între - cliricii, nick 

GI. 13. Petru să-se puc'epjscopul cu voia. călugări! la văduă şi la fâtele cele ce să hră- 
nesc de la beserică, | - 
“GL. 39. Pentru să nu se chiame rânduiala 
preoţiei unul mare altul.mic, ce toți preoţi 
să fie tocma cinstiţi, - | 
_G1. 40. Pentru cliricul călător şi întră în 

cârciuma. . | 
GI. 41. Pentru când vor.preoții să slujescă 

liturghie să fie postiţi. - 

G1. 42, Pentru să nu facă cliricul mâncări 
şi băuturi pre la besârici. . . - 

GI. 42. Pentru să împarţă şi să fie volnie 
episcopul să toemâscă pocaania dăspre pă- 
cate celora. ce să pocăese. - 

. GL. 44. Pentru fata carea se lasă de tată- 
săii ca, săş ție fetia. e . 

Ul. 45. Pentru cela ce să hotâză să simță 
sau să cunscă darul, - : 

G1. 46. Pentru să se citâscă patemele Mu- 
cenicilor pre la pametele lor. 

Gl £7. Peutru cela ce în vremea copilă- 
riel se-au botezat de Donatisteni, | ! 

GI]. 4S. Pentru a doa 6ră botezare şi hiro- 
tonie şi a doa Gră schimbare saă mutarea 
episcopilor. » : | 

Gl. 49, Pentru să nu. hirotonâscă pre e- 
piscop mail puţin de trei episcop. a 

1. 50, Pentru să cunoscă zioa Paştilor 
pre la tte Săborăle carele să fac preste an. 

G1. 51. Pentru să caute pre în (te epar-. 
hiile lucrurile carele se fac pre la besericl. 

Gl 52. Pentru cela ce se l&pădă de che- 
marea săborulul. 

G1. 53. Pentru episcopul carele va lua 
cliricul striin. . . 

Gl..54. Pentru să fie volnie Halchido-: 
nul să rânduiăscă pre cine-va vrea. 
-G1.. 55. Pentru să nu se facă episcop pre 

în fie ce eparhie fără de ştirea 'celul mal 
mare, - E 

G1. 56. Pentru treba copiilor celora, ce se- 
aă botezat de Donatisteani.
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a. 57. Pentru rămăşiţele idolilor, să 
piară şi să le strice de tot. 

GI. 5S. Pentru 'ceia ce voiesca se judeca 
dă niscare cliricl. , 

Gl, 59. Pentru ospăţele elineștr să se cur- 
_me a se mal face. 

GI, 60. Pentru să nu se strângă Dumi- 
nicile şi pre la praznice priviri, 

GI, 61. Pentru cliricul carele e judecat de 
episcopul Să nu se mal „judece de nimenea. 

GI. 62. Pentru cela ce vine întru bună 
viață de în viaţă . >măscăricescă, şi de în- 
tralte meşterşuguri râle. 

GL. 63. Pentru slobozirile ce se fac pre 
la Deserici. 

GI, 64. Pentru episcopul Echitie carele 
se-aii urgisit de săbor pre vină. 

_-_ 61. 65. Pentru" Donatistânii cari se-aă 
despărţit de trupul Domnului, - 

GI. 66. Pentru să roge pre boiari cu cărți 
ale săborului. 

GI. 67, Pentru obicsiul ospâţelor carele! s 
„de la păgâni să se oprâscă.. 

GL. 68. Pentru carele e hirotonit de dona- 
tistenr. . 

61, 69. Peniru să se trimeţă pristavnici să 
propoveduiască Donatisnânilor pravoslavie. 

GI. 70, Pentru să se ferâscă episcopii de 
fămeile lor și preoţii și Diaconil. | 

GI. 71, Pentru să „nuw'și lase episcopul 
scaunul săă. Ă 

G1, 72. Pentru să nu se boteze cineva cu 
apă de 'doă or. * 

Gl. 73. Pentru să se propoveduiască ziua, 
„paştilor naintea a zecea zi de a lui Septem-|. 
vrie, . 

GI. 74, Pentru episcopul carele e dat sol; 
pentru fi fie ce nevoinţă sai pace a 6menilor. 

Gl. 75. Pentru să tie ispravnici 3 saii izbân- 
ditori. 

Gl. 36. Pentru episcopi carii nu merg la 
săborul carele se face preste toţi anil. 

GI. 7î. Pentru Echitie după vrgia lui cei 
se-ai făcut, .. 

Gl. 78. Pentru cliricul carele se va vădi 
ve într'o vină. 

G1. 79. Pentru. cela ce priimește pre ci- 
ne-va de la mănăstire striină. 

G1. S0. Pentru să nu serie episcopul moşt- 
nâni pre eretici sai pre ellini. 

Gl. S1. Pentru că şi acest canon sâmănă 
cu canonul 6 carele e nai nainte de acesta. 

GI. S2. Pentru să nu se facă jertăvnic. sai 
hbesrică întru niscare selișii sati întru nis- 
care vil. 

G1. S3. Pentru să-se strice sfărâmăturile 
de 0se ale închinărit de idoli, ori în ce loc 
vor fi, aii în pădure ai. în copaciăi. 

GI. S4. Pentru să se scrie cărți de la Hal- 
chidona şi să se iscălâscă pre numele tuturor.   
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GI. $5. Pentru să urmezi celora ce's mal 
mari de tine, iar să nu'l urgisești. 

Gl. S6. Pentru să nu se ia darul preoţesc 
așa, lesne. 

GI. S7. Pentru Maximian Vasghensie. 
GI. SS. Pentru să se dea cărți celor hiro- 

toniţi, de la mâna celora ce ai hirotonit pre 
dânşii de la Africa. . 

Gl. S9. Pentru să nu priimescă episcopul 
cliric striin. i 

GL. 90. Pentru să se nevoiască de pururea 
să împreune pre Donatisteni, adeveritel he- 
strici. 

Gl. 91. Pentru învăţătura. şi îndreptarea 
ceiora de la Donatisteni. - 

GI. 92. Pentru să se dea bessricilor' folosire 
şi ajutorii, de la împărații și domnit cel bla- - 
gocestivi. . 

Gl. 93. Pentru eparchiile tuturor. episcopi- 
lor de la Africa. să nu facă săbor obşte. 

GI. 94. Pentru acest canon se-ai spus la 
al 13 canon al acestul săbor. 

GI. 95. Pentru să se dea voe de la împăra- 
tul sai de la domn, să se pue ispravnicl be- 
stricil.: 

GI. 96. Pentru caril  n'aăi avut nică. odată 
al săă episcop. ' 

Gl. 97..Pentru să ție al său episcop, cari! 
se-aii întors de la Donatisteni. . * 

Gl. 98. Pentru venirea ipodiaconilor de la 
mânăstirea cea noă, carea se chema a lul 
Gherman. * 

G1. 99. Pentru cum a socotit, să trim6ţă 
căr (I cătră Inochentie:Papa. 

G1. 100. Pentru să nu'ş desparţă neătine 
muiarea pentru fie ce. 

Gl. 101. Pentru să se facă la săhor 'vugile 
câlea ce se-ai tocmit. | 

G1. 102. Pentru episcopul carele câre de.la 
împăratul saă de la Domnul judecată 6me- 
nilor. 

(1. 103. Pentru episcopul saă clizicul afu- 
risit de la Africa. 

G1.104£. Pentru cela ce va mârge cătră îm- 
păratul sai cătră domn pentrn vre o vină 
ceva. - . : 

Gl. 105. Pentru părerea ispravaicilor de 
tâte trebile asupra Donatistenilor şi a elli- 
nilor. 

G1. 106. Pentru, să nu judece un episcop 
cu a luf judecată. ! 

Gl. 107. Pentru să priimescă neştine viaţă 
bună să fie volnic. ” 

G1. 108. Pentru cela cezice că aă făcut de 
întâi Dumnezeă pre Adam mort. 

G1. 109. Pentru ceia ce zic că coconil. cel 
mică carii se boteză nu trag nemica de în pă- 
catul a lu Adam. 

GI. 110. Pentru cela ce zice că darul a lur 
Dumnezeti are numa! ertarea păcatelor. 

„98
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GI. 111. Pentru cela ce zice că darul a lui 
Dumnezeiă numal noă ajută. 

GI, 112. Pentru ceia ce zic că am putea 
tocmi poruncile şi fără de dar. - 

Gl. 113. Pentru cine va. tâlcui cuvântul lu 
Dumnezei glas. * ” - 

G1. 114, Pentru cela ce va răzvrăti, osta- 
vinam dlăghinşa. ! | 

G1.:115.: Pentru Donatistenil să fie la vre 
un scaun. : 

G1. 116. Pentru ceia ce se întore de Ia Do- 
natistâni.. . Ă 

„Gl. 117. Pentru cela ce se întorce întru 
pravoslavie să fie fără. de vină, . 

G1. 118. Pentru cela ce't va. părea că se va 
îndrepta, nice unul adins elu'ş să nu sc ju- 
dece... : A 

Gl. 119. Pentru să se aducă aminte să 
porte grijă caril se lenevesc. 

G1. 120. Pentru judecătorii carele e ales 
despre amândoă părţile, să fie neîntârsă jude. 
cata. -: o i : 

GI. 121. Pentru episcopul carele nu va bă- 
ga în semă de grija ereticilor, . : 

Gl. 122. Pentru cala ce zice că cel neîm- 
preunat iaste împreunat. i 

Gl. 123. Pentru preoţii şi diaconi! urgisiţi 
de episcopi. . i Da 

GI. 124. Pentru episcopii de nu vor putea 
să vie mulți la săbor. „ 

(1. 125. Pentru cela ce va îmbrăca pe vre 
o fată în haine călugărești, ma! nainte de 25 
de anl... - 

G1. 126. Pentru să nu mărturisâscă omul 
carele e afurisit, nici robul, nici slobodul nici 

- măscăriciul, nic! ereticul, nic! ovrâiul 
G1. 127. Pentru să nu mărturisescă cela ce 

de multe orl aă părăt şi nici una n'aă ade- 
vărat. - , | 

G1. 128. Pentru să nu mărturisâscă cine 
iaste de 14 ant. . 

GI. 129. Pentru pârâșul să nu aducă măr- 
turie de la casa lul. : 

G1. 130. Pentru episcopul carele zice, că 
cutarele mi-ai spus vina în taină. “ 

GI, 131. Pentru episcopul carele opreşte 
de pricâştenie pre cel ce nu e vădit în vină. 

GL, 132. Pentru Urban'episcopul de la 
Sichia. | 

GI. .133, - Pentru. scrisorile ale lui Chiril 
al Alexandriet. | 

G1, 184. Pentru să nu se primâscă cel ne- 
priceştuiţi la priceştenie, adecă caril nws de 
a nâstră credință întru a nâstră lege de nu 
se vor face toţi ca not pravoslavnicl. 

Candnele sinţilor părinţi de la 
Cartaghen,. 

GI. 1, De vor lua episcopit darul unul e- 
piscop de va vrea să mtreă la Roma să 

chiame: să'l judece : să fie ascultatu, Roma 
să scrie sati să poruncescă, 

Tâle, Și acest canon ca și al patrulea ca- 
non al săhorului de la Sardichia dau voe Ro- 
mei pentru episcopul sai popa, cela ce ai 
mers la dinsul cu darul luat să trimâţă 6- 
meni al lui, cu episcopul acela să! ia sâma 
de la episcopil ceia ce "1 ai luat darul, sai 
să serie la epsicopil ceia ce sânt aprâpe de 
dinsul (adecă aprope de'a lul epiirhie) şi de 
dinşi! să li se ia sema pentru. lucrurile şi 
trehile hessricii. , 

GI, 2. Dâca vreme ce nu se vor afla nis- 
care tocmâle de: câlea ce sc-aă făcut la. Ni- 
chea, trebue Roma să scrie Țărigrădenulul 
şi Alexandrânulul să tocmâscă el de acolo a- 
celea. AR _ 

Tâle. Ispravnicii cel trimeşi ae Papa al 
Romei la acest săbor pentru cela ce! se-aă 
luat darul şi aă mers de ai spus la papa al 
Romei după cum ai tocmit canonul cela de 
la săborul Sardichiei ca să judece şi să ia 
sema după cum zice tocmâla carea se-aii fă- , 
cut la Nichea, şi aă întrebat pre pătrinţit. ceia 
ce să adunase la acest săbor, ca să adove- 
reze şi să afle acel canon carele aii fost de 
la săborul Nicheil, iar et neţiind minte cum 
se-ai tocmit. de săborul Nicheil încă nică a- 
vând scrise nici adeverite tocmelele câle ce 
se-ati făcut la Nichea, zi-s'aii că nu ştii, d&- 
cia.- aii socotit şi ati judecat să scrie Roma 
către Țarigrădenul şi cătră Alexandrânul, şi 
de la. dînşii să se ia în adevărare 'cannele 
de la Nichea, şi er să le adeverăze lor, d&- 
cia atunci să priimescă canâne ca acelea toc- 
mâlele săhborului de la -Nichea, întărite şi a-- 
deverite şi aşa voiră să se ţie, şi să puse de 
dînşil aicea întâ), decia ati trimes către dânşii 
sfinţi Chiril arhiepiscopul Alexandriei și At- 
tic arhiepiscopul Ţarigradului că n'a aflat 
pus în canâne să potă trimâte papa clirici 
al lut să caute er vinile luării darului ale e- 
piscopilor, şi aă. scris către papa Chelestin 
cela ce era, atunci la Roma să nu mal facă 
de atunce aşa să trimâţă cliricr. ai lul să 
caute vinile luări! darului al episcopilor ca 
să nu bage bestricii lut Dumnuzeă îngâmfa- 
rea şi nălţimea trufier lumil. 

G1, 3. Preotul şi diaconul 'carele va fi a- 
furisit, acela are voe aşijderea să spue adecă 
să chiame a doa judecată să se judece, deci 
de va fi adus asupra lu! afurisania. fără de 
răotate, atunci trebue să fie cum se aă în- 
tărit. , . N , Ă 
„_Tâle, Acesta canon iaste începere a ne- 

tocmirilor şi a scandalilor, dec! eliricul ca- 
rele e afurisit de episcopul săii acela să mergă 
să spue Mitropolitului supt carele iaste su- 
pusă eparhia aceia să vază pre cale iaste și 
pre dreptate, iar de va fi lipsind Mitropolitul   atunci să mergă cu episcopul cela ce'l ati a



  

    

, 

furisit la episcopii ceia ce sânt aprâpe de 
dinsul să'y judece şi să le ia sâma (pentru a- 
ceea am zis mai sus că acest canon iaste de 
scandală) că lepădat şi de val lucru iaste şi 
fără ispravă a merge episcopul să se judece 
la ceea ce nu e supus supt dînşii decl pen- 
tr'aceea pravila adecă canonul acesta nu iaste 
aşa adevărată să se ţie și întralte isprăvi, 
ce să se ţie ca un săbor ce se-aui. făcut pre 
alocurea adică în Cartaghen și în Africa. 

[-47ta). Niminea să nu cunoscă sai să în- 
vețe vre o dăspărţire a sfintei troițe într'alt 
chip fără de cum se-aii întărit la Nichea. 

Yâle, Aşa am luat, aşa credem, aşa gân- 
dim adevărat, a nu cunâşte saii a învăţa nici 
o despărţire de sfinta troiță, ce una pre dînsa 
a ști şi tocma cinstită. „| 

[Lilta]. Indreptările celea ce se-aii tocmit 
la Nichea, carele părinţii noştrl le-ati adus 
cu dînşil. de la săbor, acelea'să se păzescă. 

Tâle, Celea ce se-aă tocmit şi se-aii în- 
dreptat întâl la Nichea de sfinţii părinţi ce 
se-ai adunat, pre acelea şi Săborul acesta 
le întăreşte și poruncește să le păzâscă. 

GI, 4. Episcopul, preotul, diaconul, citeţul 
şi țiitoriul, şi aceştea să se ţie de mucrile lor 
ca să pâtă fi gata la vrâ&mea slujbei lor. 

Tâle, Insă canonul acesta şi cel de în 25 
împreună-se cătră a 50 canon al acestul să- 
bor şi nu se arată să ceră episcopul, preotul 
şi diaconul să se desparță de nuntă şi să se 
depărteze de muerile lor de tot, ce la vremile 
lor să se ţie de către dinsele, adecă când se 
îndeletniceză la rugă şi la postire şi când fac 
liturghie, iară al:12 canon al şaselui săbor 
âe la Trulla nu iartă episcopilor să şază cu 
ale lor fămel dâca se vor hirotoni, ce să se 
desparță împreunarea de cătră dinşii, şi a- 
"cesta n'aă poruncit să nu se facă zicând că 
d6r nu trebue nunta şi întorcându-se de că- 
tre tocmela apostolâscă ce cătră. dragostea 
spăsenie! şi cătră mal binele procopsiril 6- 
menilor şi să nu dea sai să zică neştine vre 
o bănuială-spre tocmirea preoţiei, iar al 73 
canon iar al şaselui săbor aduce ocară și 
poreclă pentru toecmela canonului carea e dată 
la bestrica Rimului, adecă Diaconil sati preo- 
ţii carir vor să se hirotonescă ei să mărturi- 
sescă zicând cum de aicea nainte să nu se mal 
împreune cu ale lor fămei, drept acea porun- 
ceşte bărbaţilor, [Zri împotriva Domei] celor 
sfințiţi, carii's preoți, să nu se .desparță de 

împreunarea. ctia ce e pre lege, ce să le 
ție și să nu se desparţă de diînsele (adecă 
unul de cătră altul) ce numai pre Ja vremile 
lor să se ţie de către lăcuitorele lor, cum po- 
runceşte și apostolul; decia. iar să împreune 
cu dînsele. , 

G1. 5, Fic-cine carele va fi de în miren! ce 

va lua camătă, iară aşa şi cliricul ma! mult 
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Tâle. Pentru acesta lucru zice şi canonu 
apostolesc si şi a 17 a săborului de la Ni 
chea şi a 10 al şaselui săbor de la Trullaa 
Preotul sai diaconul carele va cere şi va lua 
camătă şi nu se va părăsi de acel lucru acele 
de în rânduială judecă-se să se scoţă, iar d- 
se va face acâsta de mirânu, acela are împu 
tare şi iaste supt vină,şi dă lor vinuială pentru 
acea dobândă rea, a lăcomie! şi nici la. preo- . 
ție să priimesc, de nu vor cheltui acea do- . 
bândă rea săracilor, şi de nu se vor prinde 
a nu ma! cădea într'acea bâlă a iubirii de 
argint, după cum zice canonul 14 al marelui 
Vasilie, cu cât mai mult încă sânt vinovaţi 
cliricil caril vor face acesta lucru. 

G1, 6. Carele se va afla ve într'o nevoe 
x si 

se va erta sfiîntului jertăvnic a sluji, Preotul: 
să nu facă de în capul lui ce să întrâbe pre 
episcop şi cumu'l va zice aşa să facă 

Tâle, Făptura mirului, adecă sfinţirea, f6- 
telor cu mir şi când va erta neştine pe cineva 
să slujâscă Gmenilor de acesta. să n'aibă popa 
voe să facă, nice să facă tocmirea sfîntulul 
myr, nici să sfinţescă f&te, nici să iarte pre 
cel de în pocaanie, adecă să'! pue împreună 
cu 6menil cel credincioşi şi să! priceştuiască 
Dumnezeeştii priceştenil, acâstea nu se iartă 
nici să dă voe ale face preoții, ce acestea tre- 
bue să se facă de episcopl. [Zri opasno]. Aicea 
pentru sfinţirea fâtelor zice 'că ma! nainte 
vreme avea creştini! obicâiă a făgădui o fată 
de într'al lor feciori lu Dumnezei saii singure 
unele fete de în rîmna Dumnezeiască aprinse 
făgăduiase a feti lui Dumnezeii în t0tă vreme 
vieţii lor, decl acelea le ducea împreună cu, 
Arhiereu] şi le sfinţia. cu molitve şi le da un 
loc osebit aprope de bestrică, de le păzea şi 
le grijea de tote de ce le trebuia, acelea pre 
limba grecâscă se chema Aschitrie. 

GI, 7, [-4lta]. Acest. canon ce scrise mal 
sus porunci să se facă ertarea de episcop! nu- 
mal, iar cesta poruncește cu știrea episcopu- 
lui să se fucă acestea lucrure şi de preoţi. 

Gl. $. Părutaă părinţilor pentru ceia ce 
sânt înplântață întru urăciunea pârăi să nu'1 
lepede ci să fie priimiţi cătră pără. 

Tâle. Zisu-se-au şi la al şasele canon a- 
sfinţilor părinţi 150, cari se-aă adunat în Ța- 
rigrad, fără de întrebare să nu se priimescă 
părâşi! la pâra episcopilor, ce întâl să li se 
caute credința lor, şi să se ispitescă să nu 
cum va fie eretici, dâcia să le ispitescă şi vi- 
nile lor să nu cum va fie fost urgisiţi şi scoşi 
şi nepriceştuiţi saii pentru alte greșale vinuiţi, “ 
fără numar dă se vor fi aflat nevinovaţi, pen- 
tru greșalele celea. cei ai vinuit, deci aşa va -- 
şi acest canon, să nu se priimescă la pâra €- 
piscopilor vre unul de ceia ce sânt împlân- 
taţi întru greşale ca acelea, | - 

“G1, 9. Carele se va priceştui cu cel nepri-   încă de cât mirânul se osândeşte. ceştuit şi el să fie nepriceștuit. 

+
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"Tăle. Cine iaste despărţit adecă afurisit de 
episcopul săi, și altu'l va-priimi, ştiindu'l că 
e afurisit, şi va sluji cu dinsul liturghie atu- 
risit să fie şi acela, aşijderea, şi ceia ce se îm- 
preună și se priceştuose cu eretici!, şi se râgă 
împreună cu dinşi! şi credincioşilor să nu se 
"împreune ce să se scâță de la besârică. 

- GI. 10. Carele va fi urgisit de episcopul 
săi decia el nu'l va băga în s&mă şi va, face 
alt oltarii sai va sluji acela să fie pedepsit. 

Tâle, Cine va, fi afurisit saă despărțit de 
episcopul săă şi nu va vrea să mârgă la săbor 
supt carele iaste supt episcopul lu să”! caute lucrurile de afurisanie şi să se îndreptăze, de 
aceia adecă de acel lucru fără, ispravă ce se va înălța și se va îngâmta, trufindu-se nebă- gând în sâmă şi se va, despărţi de bescrică, adins eluşi de'ș va face alt oltariii (adecă be- 
scrică), şi sfinte darure lu Dumnezeă va aduce 
(adecă va sluji liturghie) acela ce vă face u- nele ca actstea, în potriva credinței şi a toc- melelor bestrici! nu e numal să nu fie nepe- depsit ce încă să se şi afurisâscă. 

- GI. 11. Inţelegerea și socotinţa acestui ca- non iaste, ca şi acestul desupra lui ce sm scris. 
GI. 12. Episcopul de va cădea ve într'o greşală de nu va putea fi săbor deplin, atunce să! judece 12 episcopi, iară pre popa 6 şi pre Diacon trei, şi să fie şi pârâşul. . 
Tâle, Episcopul fiind părât cade-se să se judece de tot săborul, iară de nu vor putea să se adune toți, atunce cui ar fi mat de puțini "să se judece de 72 episcopi, iară popa să se judece de 6, iară diaconul de trei, trebuind să fie încă şi mal mulți de aceştea şi să fie de faţă şi cela ce a părât. pre episcop şi aşa să se caute vinile lor de acâsta Poți căuia la 8 canne ale acestul săbor aşijderea şi la o 106, Gl. 13, Dica va porunci cel mai mare, î- tunce și trei episcopi p'un episcop, şi cine se va lepăda de zapisul lui sai de iscălitură a- cela să fie pedepsit de judecata de afară. * Tâle, Când vor să se facă rânduiale sai al6geri episcopilor pre la episcopiile cele vă- duoo atunci de vor putea trebue să fie toți e- piscopil a! epârhier cum arată şi canonul 4 al săborului de la Nichea şi a 19 de la An- tiochia, iară de nu vor putea saă pentru în: delungata cale sau pentru altă nevoc porun- câște mat puţini înca! să fie tvel, şi să facă rânduiala aceia cu ştirea Mitropolitului lor şi să se facă la rânduiala aceia cu voca tuturor împreună, cari! nu vor fi acolo încă să lri- mCţă cărți arătână cum e Şi cu a lor voe, iară Or) care de în episcop de va mărturisi și va adevăra pre cineva a fi harnic şi destoinie de episcop a fi la rânduiala episcopiei, iară apol se va lepăda și va sta împotrivă de măr- turia lul și de iscălitură Și carele va fi fost întât mărturisit de Jînsul apoi "| va face ne- 
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dăstoinie, acela să fie lipsit de cinstea lu! 
pentru că şi legea pedepsâşte pre ceia ce aă 
mărturisit răti saă în potrivă lor şi zice să se 
judece, de boiaril târgului, cum poruncește canonul Z4 a titlel de întâr a cărţii doazeci şi 
doaoo. . . A i , 

Gl. 14. Pentru treba episcopilor de la Tri- 
polin, și 1 episcop la isprăvnicie iaste de în- 
destul.. Lp ME , 

Tâle. Insă alți mar mary aj, eparhiilor po- 
runcit'aă să se al6gă dot ispravniel episcopi 
sait mal mulți și să se trimâţă la Halehidon 

la Tripolin ajunge şi un: episcop ispravnic, 
pentru tr6bă episcopilor. - - 

ve într'o greşală saă '1 se va scorni asupră 
ceva de va, lăsa judecata besâricir și va merge 
la cea inirenâscă şi se va arăta, nevinovat, şi 
căci n'aă mers la judecători! besâricit acela să'ş cază de întra sa spiţă, fără numay de'l vor fi vădind ceia ce'l pârăse pentru pizma şi pentru niscare patime de'l vor vinui, alunci 

părțile judecători aceia să nu se lase... 
Tâle. Nu se cade episcopului saă cliricului să se I&pede de judecata, bescricii, drept acita 

fie carele de într'aceștea de.va fi părât peu- 
tru vre o vină şi se va lepăda de judecata be- sericii şi se va duce la judecata mirenâscă 
de'ş va descoperi vinile de la dinşii şi se va 
arăta nevinivat şi se va trage judecata de la ci : acela să "ȘI piarză a sa, spiţă, iară de nu va fi vinuiala carea iaste asupra lor de vină 

pre dînșii, şi se vor lepăda de judecata cea 
de folos şi vor mârge la judecăţi mirenşii dă 

se vor prinde cu rămas și vor câre acela lu- 
cru pentru carele ai biruit aceia iară să'ş 

pentru acea tr&bă și vor voi să piarză ce aii 
dat ca să pâtă birui, atunce să'ş ţie a sa spiţă, 
iară de să va fi judecat cineva de episcopi şi 
apoi a doua 6ră va chema să se judece la mat 
inaril judecători ar bestricir şi va putea să în- 
torcă judecata lor, acela nu va aduce nici o 

judecuta celora lalţ!, fără numai de vor face 
judecata în pizmă sai] vor vinui sah pentru 
mita de! vor aduce asupra vină; iară Câţi de 
În episcopl sati de în-cliricI carii's vinuiți şi 
Vor alâge judecători: at hescricil Şi vor vrea 
să se judece de dinșil (măcar și mai puţini de 6 episcop! sai şi de 4 cum am scris la 72 ca- 

deca se-aii judecat să ma! chiame să se judece peste judecata lor: ce să stea Judecata lor stătălore pentru că dâcă vreme ce se îndrep-   teză cel vinovat cu neiscusirea și cu nedrep- 
tatea a judecătoriulul și va zice” că fără iscu- 

Gl. 15. Episcopul saă cliricul de va cădea: 

ce cu bani se va, sfătui să dea ca să biruiască” 

se vor judeca de dinși!, însă de vor alege și: 

piarză a sa. spiţă, iară de nu vor băga în semă- 

în toți anii do câte orr se fac Săboră iară de 

nu li se ajută, iară de vor alâge amândoaă | 

stricăciune judecătorilor besericil, căci întârce - 

non al acestul săbor), acelora nu li se cade | 

 



  

  

sire și pe nedreptate se-aii jndecat 'de dinşit, | 
alunce cela ce ai ales judecătorii besericit 
cari aă socotit că sânt drepţi, buni și viaţa 
alesă, acela curm se-ar putea priimi de dinşii 
cum arm zice să aducă vre-o pâră el asupra 
bărbaţilor celor sfinți, caril întâi "l-au jude- 
cat. o : 

GI. 16. Episcopul, preotul, Diacon 
mitorI saă tocmitori să nu se facă. |) 

Citeţul dâca'ş va fi în vârsta tinereţelor de- 
plin sau să se însâre, saă:să mărturis6scă că 
se va ţinea neînsurat. . - 

'Tâle. Năemitoril .și dobânditorit vre unor 
câştiguri (să ia cum am zice de la cineva nis- 
care bucate sai moșil până într'o vrâme să 
lil dea iară, iara ce vor câștiga pre dinsele 
mal mult să fie a lor sai se vor băga să pârte 
grijă de niscare-case sati lucrure bocreşti 
mirenești) pre episcopi, preaţi, diacon! oprâ- 
şte! acest canon și. încă ş'altele bogate, 

ul năe- 

  iară citeţul deca'ş va ajunge vremea vârstei |. 
lui şi se va apropia de 20 ani de va vrea să 
se facă ipodiacon, adecă deea va împlea an! 20 
să se hicotonâscă Iiacon, cum poruncâște şi 
al 75 canon al șaselul săbor de la Trulla saă 
să se îns6re mal nainte de hirotouie sati să 
se mărturisâscă a se ţinea neînsurat, că după 
hirotonie nici popă nici diacon n'are voe să 
se îns6re ce acesta s'ati dat a fi numa! citeţi- 
lor şi cântăreților, cum ati tocmit șasele ca- 

“non a şaselul săbor de la Trulla. , 
GI. 17, Cliricul carele va da bani împru- 

mut să ia numal atâta cât aă împrumutat. 
Diaconul ma! nainte de 25 de ani nu e dia- 

con şi citeţii Omenilor să nu se închine. 
Mavritania Sitifensis, [Acesta iaste un ţi- 

nut al ţărâi Frâncești] să oblăduiască întru a 
sa'eparhie; că se-ai ertat pentru cheltuială 
multă şi pentru îndelungata cale. 

Tâle, Cliricul. carele va fi dat cuiva îm- 
prumut bani saă alt ceva, acela nu trebue să 
ia mal mult de cât ai dat, ce nnumal ce ati 
dat, iară de va-păgubi cine ce aă luat, a- 
tunce trebue să'ş cunâscă fie cine ce e al săi; 
aşijderea iară nice diacon să nu se hirotont- 
scă mal nainte de 25 an! nice citeții să iartă 
date fiină în-mâna lor tocmelele besgricil să 
se împreune Gmenilor şi să-fie supt oblădui. 
rea lor şi să.se cinstescă întru petrecanie, cu! 
dinşir- să facă ce le vor porunci el. 

Laturea Numidichiei şi Mavritania Sitifen- 

sis, ertatu-se-aii să 'nu fie supt oblăduitoriă 

saii supt mitropolit, cejsingur arhiereul el 

să o oblăduiască şi să'ş ţie eparhia peritru 

îndelungata e! cale căci e departe. . -. 

GI, 18. Care să hirotonâşte să porte grijă 
și să ia s&ma de tocmelele căle ce sânt date 

de la săboră. . -, , 
_ Trupului mort nu” se dă priceştenie pen- 
tru că nu mănâncă nici. bea. După tocmălele 
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de Aitropoliţi de în eparhie anil să se alcoă 
ge ispravnică să se doi sati câţi se vor al€ 

trimâță la Săbor. 
Tâle, Carele se va hirotoni episcop saă 

cliric, acela datorii iaste să priimâscă întru : 
urechile lui tocmâlele ce sâut date de săboră 
de la cela ce?l hirotontşte şi să se făgădu- - 
iască acestea (le să le ţie. ! : 

Domnul zicând, luaţi mâncaţi dar neştine 
cum va putea da celui mort dumnezeescul 
trup, pentru că omul mort nice pâte să ia 
nici pote să mănâce, ce încă nici să botâze 
pre cel mort pentru că nesebuirea preoţâscă 
nu trebue să socotescă a fi botezat omul 
mort fiind. ” 

Acești părinţi urmând săborului de Ia Ni- 
chea, poruncesc să se facă săbor preste an 
la Halchidona şi să trimeţă mitropoliţii e- 
parhiilor de în tote eparhiile do! saă câti vor 
alege er să fie ispravnici acolo la săbor. . 

GI, 19. Episcopul carele va fi părăt dâcia'l 
vor chema şi el va Îi având zăbavă pentru 
alte trebi acela să aibă ajutoriă să'l aştepte 
doa luni, iară mat multe de nu va veni să: 
fie nepriceştuit, iară de va veni de față cel - 
pârăt iară pârășul va fugi atunci el să fie 
nepriceştuit că pârăşul carele va fi pârătsaă 
va. fi avut vre o vină, acela nu pote fi pârăş, 

Tâle, Episcopul pârăt fiind de cine-va şi 
va fi' chemat de săborul supt carele e supus 
cu scrisori să vie să'ş dea sema, iară el pote 
fi având împicdecare de niscare nevol atunci 
să'1 mute sorocul să'l mat aştepte ş'altă lună; 
iară de va trâce şi a doaoo lună -în zadar 
şi la- judecată nu va mârge afurișit să fie: 
până va se va îndrepta, iară întru prolivirea, 
acâca însă episcopul cel pârăt de va veni de 
față şi va. cere îndreptare şi judecată pentru 
pâra cel ai venit asupră, şi pârășul nu va 
sta de faţă ce va, fugi atunce acel pârăş să- 
fie afurisit; deci pentraceea trebue ceia ce 
pârăsc, să ]i se ispitâscă şi credința-şi viața 
şi de vor fi de întru cei scoşi şi ră!, atunce 
nu se priimesc la pâra lucrurilor şi toemâle- 
lor besâriceşti. : 

G1 20. Preotul pârăt fiind să'l judece 6 e- 
piscopl caril vor fi aprope de oraşul sati de 
satul luY, iară pre diaconul ret, iară pre 
ceea, lalţi clirici să le caute judecata și sin- 
gur episcopul. _ , 

Tale. De acesta se-aii zis şi la 72 candne, 
preotui dâca va fi-pârăt 6 episcopI să'l ju- 
dece și firă de aceştea să fi€ și episco- 
pul lui cu dînşii împreună, pre diaconul! 
trei şi al lui episcop, iară ceea lalți cliricr . 
toţi caris mal jos de diaconil să se judece 
numai şi de episcopul lor singur, măcară ori 
de ce vină și greşală. - 

GI. 21; Feciorit cliricilor să nu se îm- 
preune cu aj ereticilor și al păgânilor. 7   Săborului carele se-ati făcut la Nichea în toţi Tâle, Ce încă nici feciorir mirilor
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nu se pol da să se împreune ereticilor întru 
nuntă, că acesta lucru iaste sitiin de creştin). 

GI. 22, Episcopul şi cliricit să nu dăru- 
iască ceva de îni casele sale .saii să strângă 
împreună, ereticilor măcară de le-ar fi şi ru- 
denie. | 

Tâle, Voce ai cliricil şi episcopil să dăru- 
iască lucrurile caselor lor către pravoslav- 

„nică ori cătră caril vor vrea, iară cătră eretici 
măcatăle de ar fi şi rudă nemica de în ca- 
sele. lor-să le dăruiască, sai întralt chip 

“să slrăngă de într'avuţia lor vre o dobândă 
lor ceva. - : - 

GI. 23, Episcopul să nui se ducă de cea 
parte de mare de nu va lua carte de sloho- 
zie de la cel mai mare al cetății. 

Tâle. Nici episcopul, nici cliricul nu tre- 
hue să se ducă departe fără de şitrea și fără 
de. cartea mal marelui lor cum arată, și la 
săborul de la Sardichia, şi de la Laodichia. 

GI. 24, Nicio carie să nu se citâscă în 
hescrică de câlea ce nu's drepte. * 

Tâle. Fără de cărţile câlea ce sânt în- 
dreptate ale vechier, și ale noaăr legi, alte 
scripturi şi cărți mincinâse ale. păgânilor să 
nu se citâscă ca nişte sfinte la bestrică, ce 
cliricul carele va face acâsta să "1 se în da- 
rul cum poruncâşte cauonul 59 al sfinților 
Apostoli. . 

GI. 25, Caril se ating de dumnezeeştile 
taine acea să se ţie do soțiile lor pre la 
vremi când trebue. ” 

Tâle. Cade-se celora ce slujesc sfintului ol- 
lariă în vrâmea sfintelor Slujbe câna vor 
vrea să slujescă să se păzâscă și să se ție 
de către ale lor fămel ca să potă dobândi drept câlea ce cer de la dumnezeii cu ruga 
şi cu slujba. : 

GI. 26. Lucrurile besâricil să fie nevândute 
iar de nu va avea Venit atunce cu știrea, e- 
piscopului să se vânză iar de nu va avea vr- 
me de nevoe cela ce va vrea să vânză atunel 
să întrebe pre vecin! și să "1 chiame să se sfă- 
tuiască, iar de nu va face aşa vinovat iaste 
lu Dumnezei şi Săborulur, i 

Tâle, Episcopilor nu li se cade să vânză 
«ceva de ale bestricilor că căştiguri ca, acelea 
și moşii ale lu Dumnezeii sânt pentr'actea 
sânt nevândute, iar de va avea neșline vre un “sat saă moșie sai altă căștigare ceva fără: venit, şi va vedea. heserica cuprinsă în- tru grâle datori! saă întralte năpăşti, și va vrea acelea să le vânză ca să in acel preț să'l dea întru uşurarea datoriilor, sai întru alte nevoi și năpășii ce are: acela să nu vânză fără de ştirea mitropolitului carele e al eparchiel lul şi a episcopilor cari's cu dân- sul, iară de nu va avea vr&me pentru îmbul- 7irea nevoi! luj, atunci să chiame pre vecini! mărturie să se sfătuiască cu dânşii! pentru a- cel lucru nemutat cum va să! vânză ca să'ş ție   

năpăștile şi nevoile ce aă venit asupra bes6- 
ricii pentru carele vinde acel lueru nemutat 
ca după aceia să spue de faţă, de acestea să- 
borulul iar de nu va păzi acâstea ce în voia, 
lui și în sfatul lut va face vânzarea acela 
iaste vinovat lu Dumnezeti și săborului şi de 
cinstea lui să fie striin. - 

GI]. 27. Preotul de va greşi şi apol se va 
pocăi, acela nu se pâtea may boteza. a doa 
ră ca să procopsâscă nice iară să hirotont- 
şte ca un miren. 
-Tâle, Preotul de odată dei se va lua da- | 

rul sai diaconului pentru ve o greşală apoi 
se va pocăi, acela nu pote iară să se hiroto- 
nâscă ca un mirân de întâi ce încă iar nu 
pole nici să se boteze neştine adoa Oră, văz căci se va boteza că să'3i spele păcatele şi să 
dobândâscă iar rânduiala preoților sai a 
diaconilor căcă că un botez cun6ștem şi măr- 
turi sim. n. . 

GI 28. Cliriciy caril vor fi părăţi” şi scoşi 
de vor vinui pre cela ce i-ai părăt, atunce să 
nu chiame despre ceia parte de mare epis- 
cop să'l judece, ce să mergă cătră al lor epi- scop şi cătră ceia-lalţi. cari's lui vecini de a- 
prope, iar de nu să nu fie împreunați la A- 
frica. ă 

Tâle. Părinţii împreună “socotind întru 
ȚtOte lucrurile celea r&le și să nu supere pre. 
episcopi poruncit'aă 'acest săbor de la Africa, 
clirici! carii vor fi vinuiţi de niscare vint ŞI 
vor urgisi episcopii lor, dâcia lor le va părea, 
strâmb, atunce să nu se ducă să chiame dă- 
spre ceia; parte de mare cătră Roma sati către 
alț episcopi ce să vor afla : ce să mârgă că- 
tră episcopi col de aprâpe vecini, și cu ştirea 
episcopului lor împreună să caute şi să le dăz- 
lege judecata, iar de nu vor face aşa, c1 să fie 
nepriimiţi întru împreunare, întru tâtă Africa, 

Al. 29. Cine se va priceştui nai nainte de 
erlare, acela să fie nepriceştuit, că singur a- 
dins clu'și se osândește. 

Tâle. Cela ce e afurisit iar mal nainte dă 
dăzlegarea afurisaniei va face, liturghie, a- 
cela singur, adins elu'ş şau tras asupră o- 
sânda. = 

GI]. 20. Părăşul saă cel părăt de'! va fi 
frică de nevoe, atunce să'șI alegă uu loc de 
taină. . ” o 

Tâle, Cine va pără pre cineva acela de va 
bănui că va. păţi vre o nevoe, dăspre partea 
celuia ce Tai părăt, sati înpotrivă, cel părăt 
de părâș, acelora, trebue cum am Zice un loc do taină şi de întărire să vorbâscă să vază iaste adevărat şi Gre putea-vor spune lor cu 
mărturie : ca să nu fugă părâșul de actle vini pentru frică ca actia, sai cel părăt să fugă pre taină de judecată, și fugând să cază 
asupra lui urgia. 

Gl. 31. Carele se va lepăda de ma! mare cinste acela şi ceia ce are să o piarză.
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'Tâle,Cine va fi cinstit de episcopul lut şi va 
vrea sil pue la mal mare cinste, pentru Îu- 
cecul trebit bescricir înălțându!l într'acâia, și 
nu va vrea nici se va cuceri să o ţie nu pentru 
smerenia ce pentru urgisirea şi nebăgarea în 
sâmă : acela să fie lipsit şi de stepena în ca- 
rea slujaşte şi să'l lase, iar de va fi vre un 
diacon şi se va. socoti a fi harnic şi destoinie 
sait să se facă popă sai să slujască episco- 
pului fiindu' viaţa nevinovată şi: întru 'cu- 
vinte iscusit neavând boiari de în destul să”! 
slujască nici să află alţii pre lângă dânsul, a- 
cela de nu va vrea să fie lipsit de în stepena, 
luf cum am zis. aa LL 

(1.32, Cela ce mai nainte de ce să va hi- 
rotoni nu va avea nimica iar apol va câstiga 
sai vor cumpăra vre o moşie, acâia să o a- 
ducă să fie a besericiă, fără numa! de nu va. 
fi de la rudenil, sai o va fi câştigat de. dar. 

Tâle, Ceia ce mai nainte de episcopie nu 
vor fi avut bucate ale.lor, sai şi cliricil 
mainte de a se facerea clirici fiind prea săraci 
jar deca se vor hirotoni vor căştiga sai vor 

slobozâscă feciori! de la mâna lor şi săi facă 
samovolnici ina! nainte de împlearea vârstel 
şi de întărirea chipurilor şi obiceiurilor. nă- 
ravurilor celor bune. : 

GI. 36. Carele nu-va face în casa lui pre 
toți pravoslavnicii, acela nu va putea să se 
hirotonâscă. 

“ „ Adecărat. 7 

"81,37, Pâlne şi vin cu apă mestecat nu- 
mal să se aducă la besârică. ,  : . - 

Tâle. Nemica ma! mult să se aducă trupu- 
lut şi săngelur Domnului, ce numai. pâine şi 
vin amestecat cu apă: cum singur ai dat şi 
Domnul Nostru Is. Hs. -. 

Gl, 3S. Cliricii şi călugării să nu între la 
văduă sati la fâte, fără numat-episcopil şi 
preoţiI ce şi el nu singuri să între cătră dân- 
sele ce cu preoții şi diaconil carii le slujesc. 
Pâle. Cade-se cu tâtă tăria fâtelor şi vă-- 

duălor celora ce sânt puse la bestrică. şi de 
la dânsa se hrănesc niel eliricit nici călugării 
nice vre unil de întru Gmenil cei cinstiţi să nu 
intre la dânsele fără de zisa sai ruga a epis-   campăra niscare moşii nemutate, acelea să 

le dea besâricii ca cum le-ar fi dobândit de 
în venitul 6%, fără numa! de nu vor fi tră- 
gându-se de .moşie sai despre niscare dă- 
ruire adevărat, carele se vor fi făcut cătră 
dânşii că de ctstea aratăse a fi ale lor. 

GI. 33. Preotulsă nu vânză vre un lucru 
al besericil fără de ştirea a episcopului, nici 
episcopul sat fără ştirea Săborulul. 
'Pâle, Trebue să fie lucrurile besâricilnevân- 

dute, iar de va avea vre o nevoe a vinde ceva 

nemutat să nu vânză episcopul aceea fără de 

ştirea, săborului de nu va vrea, după cum zice 

canon 26 alacestul săbor, că apoi să face vi 

novat lu Dumnezei, şi săborului şi striin şi 

de a lui cinste. Aşijderea şi preotul, carele 

va, fi ispravnic vre uni! episcopii, pre niscare 

lucture să nu fie volnic a vinde fără de şti- 

rea, episcopului săă ceva al besericii, sai îm- 

blătoriă lucru sati neimblătoriii. 

GI. 34, Dectlea ce se-aă îndreplat la să- 

horul de la Ipony, nemica să nu se mai în- 

dreptâze fără numai ce să caute săborul la 

vrâme zioa Paştilor. DN o 

Tâle, Bogate săboră s'aă făcut pre în tote 

oraşeleAfrichier mai „nainte vreme şi se-aii 

citit Ia acest săbor şi ai socotit pentru săbo- 

rul carele se-aii făcut la Ippon! Reghio a i 

bun, drept, aceia poruncit'aiă părinţi! să nu 

priimâscă acel săbor nici scădâre nici „adăo- 

gere, ce numai să cunâscă zioa Paştilor în 

vr&mea săborului carele se-ait făcut la Hal- 

chidona ca să nu cumva să strice cine-va 1n- 

dreptarea lor, op ar aa 

GI. 35, Episcopii şi cliricil să nu șI lase 

feciorii volnici nainte de ce nWşI vor sosi 

copilor şi a preoților iar de! va lăsa atunce 
să nu între singuri ce să între cătră dânsele 
și episcopi! şi preoţii cu caril le păzesc. 

GI. 39. Episcopul carele e mal mare a- 
cela, nu e 6xarch Preoţilor, ce acela se chia- 
mă episcop scaunului de întâl. . 

Tâle, Deregătoria preoție una iaste şi a-. 
ceia preste tâte, deci cesta nu se pote. chema 
marele preoților iar cela preot prost ce toți 
episcopi! şi toţi preoții să fie tocma, cum: ati 
luat tocma şi darul duhului sfânt, iar episco- 
pul Mitropoliei căci are scaunul mal mare cu 
acea adaugere se alâge numa! episcop miiro- 
poliilor. - , 

G1. 40. Cliricul călător fiind de nu va avea 
loc aiurea atunci pâte intra şi în cârciumă. 

“ Mâle, Cliricul de va călători în striint de 
nu va avea într'altă parte să găzduiască la 

un loe cinstit, şi hrană (adecă bucate) va afla 

la cârcimă iar într'altă parte nu, atunce să 

intre să mânânce şi să bea. | 

GI, 41. De va fi omul mâncat să nu carea 
cumva. să i se dea pricâștenie, 

Tâle. Că şi Domnul după cină cu ucenici! 
aiă făcut paşţile ce noaoo nu se cade după 

glasul cuvântului lu Dumnezea să urmăm 

acelui chip co se-aă făcut pentru noy : ce să 

urmăm tocinblel bestricil şi fiind postiţi Preo- 
ţii să facă Dumnezeiasca taină liturghia aşij- 
derea să fie postiţi şi ceia ce se priceștuesc. 

GI, 2. Cliricul pre la bescricl să nu facă 
6spţe fără numai dei se va tâmpla dă nevoia, |. 
striinătăţii a găzdui, aşijderea şi “mirânil de 
acesta să se apere. . | 

Tâle, Nu se cade a face sfintele case 
proste şi fără băgare în scmă să le ţinem și   de vârsta creşterii. 

_ 

Tâle. Episcopii saă cliricii nu, trebue să'și întrânsele să mâncăm şi așternuture și ca- '
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VOTră să aşternem cum am scris şi la canonul | priceşteniei, decia întâi să sărute acela: os 
* 

28 al Săborului Laodichiei, 
va face cine-va acâsta de nevoe fiind călă- torii neavând aiurea unde săzdui, 

Gl. 45, Carir se pocăesc de păcate episco- pul să le socoltâscă pentru pocaanie, iar preo- tul fără de ştirea lul de nu'l va îndemna vre o nevoe să nu iarte şi să slobozâscă pre cet ce să pocăese, N 
Tâle, Caril ai luat putere-de la Dumnezeiă a lega şi a dăzlega în potriva numărului pă- catelor şi poruncese de dai canon împotriva, celora ce să întore dăspre păcat; preotul fără de știrea a episcopului nici a mulţi nici a îm- puţina nu pote de acâstea nice pre cel ce se pocăesc a erta, măcar de ar lipsi şi episco- pul, tot nu pot săi dăstoinicescă sfintelor 

tainy. i - 
GI, 44, Fata carea se dăsparte dă tată-săă „pentru să'şi pâtă ținna curăţia acâea să se pue la un loc cu fămeile câle mal cinstite. 
Tâle, Cade-sâ episcopului pentru sfintele fâte celea ce se despart de “la părinții lor de la carit iale era păzite, acelea cu ocotință să se pue cu fămeile cele mat de cinste, şi să se dea întru pază. ca împreună unele cu altele să lăcuiască, . a 
GI, 45. Carele va vrea să se boteze şi pen- tru bă nu va putea să dea răspuns'de sine acela când va da acea Yoe a lul.cu mărturie; atunce să se boteze, şi 2născăriciul dă seva întorce spre pocaânie "priimit: să fie la măr- turie. E . IN | 

„ Tâle, Cadeo-se celuia ce se bhotâză să simţă sai să cundscă darul ce e cătră dânsul. şi să înţel6gă şi să pricâpă de câlea ce'l înlrâbă pe taină; iar de va fi vre unul de col ce nu'va putea să răspunză fiiud bolnay Și va cere să se botâze, acela atunce să se botăze, când singur. de voe va câre să se facă acesta, măr- turisindu'și nevoia lul, cu mintea a celul bol- nav să o ştie cu deadinsul cum cere botezul şi pohtâşte a'l ţinea; că tot omul ce greşaşte şi să pocăiaşte ac€la priimit iaste la pocaanie măcar măscărici de ar fi, măcar jucătorii slu- meţ, măcar or! alt fie cine carele în ce viață Şi traii răi ce va fi petrecând. 
G1, 46. Patimele mucenicilor (adecățvie- țile și petrecăniile) pre la pamentele lor să se citâscă. | a - 
i Aderărat, 

GI. 47, Carir de în copilărie se:aii botezat de Donatisteant şi apol se-ati lepădat de or nemica de acâsta să nu se oprescă și după mâncare să nu se ducă numal cât ca niște dăstoinici să se priceştuiască. _ Tâle, Donatisteanii sânt caril se-nti ijde- rât la Africa de la un om ce "l-aă chemat Do- nat, deci acela Donat le-aă dat-un os să! ție în mâtnele lor când vor vrea să se împreune 
: fi! 

Î - + 
. A 

fără numai de atunci să 

„Sam de acesta și la 41 

  

  

se priceștuiască, drept actia, cani, se vor fi botezat de aceia de în copilărie și se vor fi întors şi eresul lor vor fi blăstemat, aceia nu se apară pentru rătăcirea, părinţilor la “slujba preoţiei a procopsi şi priceştenie să nu le dea după mâncare, ce acesta să se facă de preoții nemâncaţi fiind şi postiţi, scri- 
de can6ne. . - „Gl. 45. Nu se pote facea doile -boteză şi a doa 6ră hirotonie şi mutare episcopilor că un Cresconie lăsându'şi Noria lui, și mer- gând la bes&rica Cheneu chemat fiind bestri- ceşte n'aii vrut să se'plâce, pre acela hoerâşte să'l apere, . i Tâle, Carele se-ai botezat de pravoslav- nici sai se-aă hirotonit acela nu pote priimi al doilea botez sai hirotonie; aşijderea şi e- piscopul. de, în cetate întraltă „cetate a se muta, şi acesta, canon şi alţi! nu puţin! a bo- gate săb6ră oprescu'l, pentru că acel episcop Cresconie lăsând şi besârica Şi lăcaşul lui și ducându-se la Cheneu. și de multe oră frăţeşte aducându'! aminte fraţii şi tocma slujitorii lui să .se lase de acea bescrică, iară el-ne- vrând, atunce a tocmit, fără de voia lui să vie cu porunca boiarilor al cetății. aceia și de dinși! cu sila să'] oprescâ (adecă să nu'] lase afi acolo). . - Și a 

GJ, 49. La hirotonia episcopului să fie de îndestul trey episcopi, iară-nu may puțini. 
Tâle, De vor putea trebue cu ştirea. Mitro- politului să se adune toţi episcopi! a! epar- hici să alegă episcop, iară de nu vor putea toţi să se adune pentru vre o nevoe, atunci cade- se mal puțini măcară tre! să fie; făcându-se al6gere și cu scrisârea celor de departe. [alta întralt chip] Episcopul ales fiind de tre! epis- - copi de se va face pentru dinsul vre o proti- yire atunce să ia ș'alțr dor, Și așa lucrurile lui de dînşir să se caute, dâcia de se va arăta curat, atunce să se hirotonescă. , - G1. 50. In toţi ani pre-la Săbâră să se - caute și să se spue zioa Paştilor de bestrica de la Halchidona. 

i Tâle. Săbârăle carele se fac în toţi anii la hbescrica de la, Halchidona, acelea să caute să cundscă zioa Paştilor cum se-aă zis Şi la ca- nonul trek-zeci şi patru. : 
Gl. 51. Cum se-aui făcut Ia 'săborul de la Ipponi, poruncit'aă părinţii ca săbOrăle ce. să fac în toţi anil să cerceteze tâte eparhiile. Tâle. La săborul ce va vrea să se facă la Halchidona. în toți anir poruncitai Părinţii, urmând celor ce se-au poruncit la săborul de la Ipponi, să caute şi să cercetâze tocmelele - celea ce se-aă făcut pre la besârici, în tâte e- + parhiile, şi ori carele nu se vor fi făcut bine .   să le îndrepteze, iară carele nu le-ati dăzle- gat pentru a nevoea sai neîndemâna, sai ai
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rămas îndoite, acelea să lo dăzlâge şi să lea: 
ducă cătră adeverinţă. - o - : 

GI. 52, Cine se va lepăda do chemarea să- 
bhorului şi nădăjdnindu-se averi! lui şi bogăției 
lui dragostea frățescă va urgisi, acela să se 
lipsescă dă besrica lui cu silirea hoerâscă. 

Tâle, Cine-va pohti striinele lucrure şi le 
va irage spre dinsul, acela să paţă cădere ori 
carele de în episcopi, saiă şi de în preoţi de 
vor trage spre dinşii Gmenil de la casa cuiva, 
şi”! vor şulili cu înşelăciune şi cu hillenie că 
le vor da dascali şi învățători, adecă episcopi, 
și! va depărta de episcopul de la cela ce ai 
fost supuși întâl, dâcia '] vor chema la săbor 
să'ş dea sema pentru celea ce'l părăsc şi pen- 
tracesta lucru, iară el nu va vrea să vie ur- 
gisind dragostea frăţâscă și nebăgându” în. 
s&mă, aceia să se lipsescă şi de bescricile lor 
cu volnicia boerâscă, - 

GI. 53, Iulian carele aă hirotonit Diacon 
pre citeţul a lu Epigon de nu'l va da unde ai 
fost întâi, el să paţă urgia hirotoniel lui. 

Tâle, In tâte cum am zice săbârele se-au 
poruncit de acâsta ca să nu ia nici un episcop 
cliricul striin fără de știrea episcopului săii 
şi să'l facă al lui, drept acţia şi acest episcop 
lulian, priimind cliricul alu Epigon, fiind ci- 
teţ, el Pai făcut diacon, poruncitui-se-aă să'l 
întârcă iar la besârică la carea. întât se-atăi fă- 
cut cliric. iară de nu va vrea să fie afurisit, 
după cum zice canonul săborului de la Hal- 
chidon carele stă impotriva cannelor, -folo- 
sindu'şi voil lui, iară canonul 17 al şaselui 
săbor de la Trulia zice, cine va priimi cliri- 
cul altuia şi] va, hirotoni, poruncește să se 
ia darul împreună cu cela ce "l-ai hirotonit. 

GI. 34. Scaunul! Halchidonului că fie vol- 
nic pre carii va vrea să! facă may mari be- 
ssricilor : măcară de va avea, neștine nuimal 
un preot şi va fi harnic tot sa'l pue la ce ste- 
pen va vrea; un episcop pote să hirotonescă 
mulți preoți, că nu sc află lesne a fi om iscu- 
sit cătră episcopie. a S 

Tâlc, Acest săbor fiind de câle ce se-aă 
făcut pre alocurea, iară nu a totă lumea po- 
runctşte niște lucrure de trebă de la Halchi- 
dona să se ţie, căce că Avrilie episcopul de 
la Halchidon urmând cannelor şi nevrând 
să'ş in cliric fără de ştirea, episcopului; şi în- 
twaltă cetate să facă cliric sait episcop să 
pue de acia iară cucerindu-se să nu când va 
să nu dea niscare episcopi de cel ce sânt supt 
dînsul pre urma lui niscare clirici a! lor să 
se facă cliric saă diacon sait preot dă trebă 
fiind întraită cetate saă întru rânduiala epis- 
copâscă să se rădice, socotita de actsta 

vredniceşte de aă împreunat săborulul şi îi 
ales așa să fie volnie mal marele Halchido- 
nului, de acesta să nevoiască să pârte grija 

besericilor de acolo pre cari! clirici va afla 

“vrednici supt episcopiile carele's supt dinsul 
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să hirotonescă mal.mari pre la bescrici. şi 
măcară de nu va avea neştine preoţi mulţi 
ce numal unul, şi'l va socoti a fi vrednic şi 
destoinic şi iscusit de episcop fără încurime- 
zişare să'l facă, pentru că anevoe să alla om 
iscusit a fi episcop : şi aşa un episcop pre 
mulți preoţi să hirotonâscă. i 

Gl. 55. De se va erta să se facă episcop 
la un loc ce n'a mai fost episcopie cu ştirea 
celuia ce oblăduiaşte şi are putere acolo, a- 
tunce acela să'ş ţie a sa isprăvnicie, iară 
cela lalt să n'aibă ce face. | 

Tâle, Poruncitu-se-aă pe în fie care epar- 
hie nice unul de în episcopi să nu se'facă, 
fără de ştirea celui mal mare,. aşijderea nice 
întrun sat sai cetate mică, în carea pâte fi 
de în destul şi 7 preot, nice acolo să nu se: 
facă episcop de nu se vor îmulţi acâlea sate 
să se pâtă socoti cum se cade a se chema e- 
piscopie, iară de se va erta să se facă un e- 
piscop într'un loc în carele ma! nainte n'aii 
fost episcop, cu ştirea episcopului celuia - ce 
are put&rea şi oblăduiaşte întracel loc, acela 
trebue să ție numa! Gmenii de unde se-aii 
hirotonit, iară să nu ţie să fie ispravnic şi 
într'alt loc. . „ 

GI. 56. Copil mici cari! se-aă 'botezat de 
Donatisteant de se vor pocăi şi'ş vor blăs- . 
tema eresul lor, dâcia pentru treba întralt 
chip de vor fivrâdnici atunci să se hiroto- 
nâscă, ! - . ş 

Tâle, Caril se-aii botezat cocon! mici. de. 
Donatisteanii, şi cu a lor minte nemica gre- 
şind aceia de vor veni cătră adeverita besâ- 
rică şi'ş vor anatimisi eresul lor : de acia, de 
vor avea şi viaţă nevinovată aceia la răndu- 
ialele preoțești să se aducă (adecă să se facă 
preoți), ca. pentru să aibă Africa clicicl de 
trebă. - : ÎN 

GI. 37. Rămăşiţele Idolilor de tot să se 
sfârșască şi să piară. , ” , 

Tâle. Blagocestia ţiindu-se şi întărită fiind, 
a poruncit capiştele: Idolilor, de în temeliele 
lor să se dăsrădăcineze (adecă să se răsi- 
pâscă) şi să nu se ferescă nici o rămăşiţă de 
întvânsele, , 
“GI. 58. Cliricul carele va judeca vre un 

lucru, decia celora nu va plăcea atunce, el 
să nu se chiame cătră mărturie la judecată 
şi tot chipul besâricesc să nu mergă în silă 
să mărturisâscă pentru cel vinovat. 

Tale. De vor fi vrut neştine. să se judece . 
de clirici şi'ş vor dăscoperi lucrurile dâcia 
pentru niscare dări a lor se-au lepădat sai 
nu le aii plăcut ce se ai dus la judecată a 
lor mai de tr&bă, atunci la mărturie să nu! 
chiame pe cliricul cela cel aă judecat, că a- 
cesta, iaste afară de lege şi neîndemnaţi a 
mărturisi, căci că ceia ce sânt întru rându-   iala sfintei slujbe fără de voe nu mărturisesc, 

| că acesta despre partea lul adecă a judecăto-
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riulul celui de întâi se apără a mărturisi la 
judecată pentru lucrul cel de întâi căcă 7] aă 
lăsat şi se-aii dus la alta, : n 

G1. 39. Ospâţele ellinești să se curmeze a 
se mal face pentru spurcăciunea lor, pentru 
că pe mulţi creştini trag spre el, iară pre la 
zilele Mucenicilor să li se facă pametea. 

Tâle, Spureatele măscărici Şalle bogate 
Srozăviri carele “sânt ale rătăciril clleneşti : 
acesta canon nu iartă să se facă nic! pre la 
sfintele locure pte unda se fac pamstele Mu- 
cenicilor, nice pre aiurea, ce poruncește unele 
ca acelea băuturi și osptţe să se curmâze de 
tot că.pre mulţi creștini trag de în duc: întru 
peire. 

G1. 60, Duminecile şi pre la prazaice să 
nu se strângă la priviri, 

Tâle, Cade-se într'aceste. luminate zile, 
creștinii să se adune Ja besârici iar nu se 
cade să facă întracâstea priviri sai alerga- 
rea cailor. : a] 

GL. 61. Cliricul carele va fi urgisit cu ju- 
decata episcopului de niminea să nu se ju- 
dece. PI . 

Tâle, Cliricul carele va fi urgisit pre vină 
de episcopul, dei va părea strâmb atunce să 
se judece a doa dră, iar cu: sila sati Yolnicia 
boiarilor, saii cu judecata lor să nu se judece 
de niminea. IN . Gl, 62, Cine se va întâree de în meşte- 
șugul măscăricesc întru viaţă bună, acela să 
nu sc mai tragă cătră acţea. o. 

Tâle, Cine va părăsi petrecania măscări- 
câscă şi se va întârce de va petrece altă viaţă 
creștinescă cum se cade, acela să nu se în- 
demne iară a face meşteşugul măscăriciel, 
că ai fost unii cari fusese scriși la :.cest 
meșteșug a măscăriciunil ce avea greotate a se dăsvăţa de acâlea, _ 

GI. 63. Cade-se să crem de la împărăție 
peniru izbăvirile carele se fac pre la besGricl. 

'Tâle. Legea atunci oblăduind avea, ohicâiiă 
Robil cel ertaţi. să .nu ia slobozire de aiurea 
ce de la stâlpil împăraţilor, drept actea po- runcitaă acest săbor şi ati socotit să trimâţă 

„soli să se râge împăratului, socotind ca cum nu se ar face slobozia robilor pre la bescricr să se întorcă l6gea pentru acesta : ce să fie volnici a face e acesta adevărat, | 
GI, 61, Odinidră un Echitie urgisit fiind cu ştirea episcopilor iar el în silă vrând fără de ruşine pentru tocmâlele bestriciy să le ţie, socotilu-se-aă să fie vrăjmaş. a Tâle, Episcopului dâca se va urgisi și'1 se va lua darul cu vină, aceluia dâca'l va părea strâmb cadei-se să mar chiame. a doa 6ră să- borul, iar de se va nevoi fără de ruşine să'ș ție darul în silă cu judecata bocrâscă sati mi- renâscă, acela riici cum întealt chip să nu fie sati să stea împotriva tocmâlelor bestriceşti, că de acâsta așa aă făcut şi acel Echitie ca- 
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rele fusese odinioră episcop la scaunul de la 
Ipponi după ce!l judecase episcopil, iar apoi 
pentru vrăjmășia ul cea vea socolitul'ati să 
fie vrăjmaş şi prolivuic toeintlelor bestricil. 

G1. 65, Câţi de în copilărie şi de în blân- 
dețe se despart de hescrică şi se due la Do- 
natisteani, de se-aă şi stricat dă spre multa 
nostră, blânzie : poruncit'aă Săborul să se îm- 
bărbăteze şi săi sculăm de în rătăcire. | 

Tâle, Ucenicil blănduluy şi cuceritutui Hs, 
trebue să pârie grijă pentru ceia ce se des- 
part de adeverita și Apostolesca, beserică, să 
se nevoiască în tot chipul cu cucerire şi cu 
blândâțe să” strângă şi iară să'l împreune că- 
tră heserică să nu caute numa! de grija spă- 
seniilor, iar de a altora să nu gândescă. 
Drept acdia, şi Donatisteanil caril se-aăi des- 
părțit de adeveritul trup, şi rătăcirea ai prii- 
mit, pornncâşte săhorul cu blândâțe să se a- 
ducă şi să se. râge să părăsescă rătăcirea şi 
adeverinţa să cunâscă cândat dâră pentru 
dragostea celora ce! râgă vor priimi blânde- 
fele şi s2 vor îmbărbăta și se vor scula de 
în rătăcire. : i 

GI. GG. Cade-se cu cărți ale săborului a 
in6rge pre la boiari ca să ajute adeveritol be- 
s6rici cea ce e Maică tuturor în carea se urgi- 
seşte boeria şi cinstea a episcopilor. : - 

Tâle. Carii nu se plâcă întru lucrurile cu- 
vintelor şi canânelor aceia se rOgă cătră în- 
dreptarea ajutoriului hoerese, drept actia şi 
săborul acesta socotitaă cum se cade să scrie 
cătră boiaril Atrichiel şi să râge ca să ajute 
adeveritey bestrici carca e Mumă tuturor, în 
carea sânt episcopil urgisiţi şi nu pot să se 
hrănscă cu hoeria darului lor, fără numa! de 
vor fi de în cel eretici sai credincioşi neplecaţi, 

GI. 67, Ospâţele câlea ce se fac de în 6hi- 
câiurile păgâneşti să se oprâscă. 

Tâle, Nicl o împreunare nu e credinciosul 
cu necredinciosul deci pentr'aceia, osptțele 
carele se fac de păgâni pre obictiurile lor, a- 
celea nu se iartă nici se slobozeşte să se facă. 
și de creştini. „ - 

Gl. 6$. Carele va fi hirotonit de Donati- 
steauy, măcar de se va fi chemat şi se va fi 
pocăit şi ma! nainte de săbor (ce tot e bine 
să se spăsescă tot omul) de se va îndrepta : 
să se priimâscă, . - 

Tâle, Aceştea Donatisteanii de să vor po-- 
căi și'sI vor Anatimisi a lor eres ertatu-se-aă - 
să'ş fie pe a lor cinste și să se împreune cliro- 
sului al adeveriter bestrici, pentru ca să aibă 
Africa multi clirici de trâbă.. 

GI. 69. Poruncitu-se-aii să se trimâţă sol! 
sai pristavnici propoveduind Donatisteanilor 
pace și împreunare decă se vor întrece că- 
tră pravoslavnicie. Ă . 

Tâle. Aceşti părinți n'a poruncit nici aă 
socotit să priimâscă numai pre Donatisteani 
carii vin cătră adeverita hestrică ce încă să
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se trimâță pre la dinşii şi sol sti pristavnici ! 
rugându'l și propoveduindule pacea şi îm- 
preunarca bescricilor numal de să vor întoree 
călră pravoslavnicie. 

GI. 70. Episcopii, preoţii, Diaconi!, să se 
depărteze de a, le lor fămei), pre la vremi când 
vor să se îndeletniceze şi să sc împreune toc- 
mtlelor besericil; iară alţi clirici de acesta să 
nu se nevoiască ce să'ș păzâscă obicciul, 

Tâlc, Acesta canon poruncâşte mar de cât 
tote fără încurmezişare. episcopul, preotul, 
diaconul pre la vremile lor să se ferescă de 
ale lor fămei, iară canonul 72 al şaselui să- 
bor de la Trulla episcopii după te vor veni 
la rânduiala. hirotoniei dă se vor hirotoni e- 
piscopi nu iartă să şază cu ale -lor soţii (a- 
decă fămet) ca. să nu cum va fie de aicea îm- 
piedecare Omenilor puind şi scandală, iară 
al trei-sprezecele Canon al aceluiaș săbor po- 
runcâște, diaconii şi preoţii d&ca se vor vred- 
nici hirotoniel să nu se mărturisâscă aş lăsa 
ale lor soţii adecă fămei (cum de acâsta, se-aii 
ținut pre tocmâla, pravilil la besârica Roma» 
nilor) ce: să lăcuiască cu dinsele şi să nu se 
lipsâscă de împreunarea ce să cade unul de 
cătră altul pre la vremi, deci să țin acelea ca- 
none până astăzi, şi beserica trăiaște după 
ocmirea acelora!canâne. a : 

Gl. 31, Poruncitu-se-aiă ca:nici un episcop 
să nu'ş lase scaunul cel de întâl adevărat al 
lui, şi să se ducă câtră altul, saii îndeletni- 
cindu-se la treba lui să se zăbovescă de la al 
săi scaun. Pi | 

Tâle. Nu se opreşte de multe canâne nu- 
mal de acesta să se mute episcopul de în ce- 
tate în cetate ce încă de va fi şi. fost scaunul 

mal nainte adevărat al besâricil lui .şi'l va 
lăsa și se va muta cătră altă bestrică, fiind 
într'acelașă (inut şi va schimba cinstea într'a- 
câia, canonul acesta nu iartă, așijderea nici 

la treba lut să se îndeletniceze, pentru care 
are trâbă, să nu cumva şă se zăbovescă des-, 

pre grija. şi dăspre dăscăliatcu carea învaţă 

pre omenii,pentruizăbava lui. : | 

GI]. 324 Pentru ceia ce seiîndoesc cu min- 

tea botezatu-se-aii ati ba, poruncitu-se-ati să 

se boteze să nu cum va acea îndoire să” lip- 
stscă de Dumnezăiasca cu răție. 

Tâle, De acesta lucru'a se boteza neștine 

de doa oră bogate can6ne apără, fără numa! 
carele se va fi botezat de păgâni, iară de:să 

va îndoi cine va cu mintea. botezat c ai ba, 

ca cum n'ară putea şti de acâsta. nici el nică 
în adevărat de alţii, pentru vârsta copilăriei 

și mărturisind el nică întrun chip să! botâze: 

atunce fără de nice o îndoire trebue să se 

botâze/ ca să nu cum va pentru îndoirea a- 

ctia să se lipsâscă de Dumnezeiasca curăţie. 

GI. 73, Zisu-se-aă, poruncitu-se-aă la zioa 
anului de săbor, adecăla a zâcea zi a lunil 

  

Septembrie, să se propoveduiască zioa sfin- 
telor Paşti. 

'Tâle. Poruncitaii săborul şi de acesta pre 
la bogate canone în toţi anil de câte ori se va 
face Săbor la Africa, să cun6scă şi zioa Pa- 
ştilor. 

G1, 74, Porunceşte acesta săbor episco- 
pul carele e dat să fie sol pentru niscare păci 
ale Omenilor, saii celora ce ai pribegit pentru 
niscare nevo! şi vrăjbi, atunce să se trimeţă 
unul de în episcopi întru solirea: acelora ca 
să'! împace, drept actia şi el nu trebue să ţie 
şi scaunul ceţăţiI la carea ai mers sol ce să 
nevoiască într'un an să aşaze zarva şi să'l 
împace şi să'i plece să'şi ia episcop, iară de 
nu va fi putut până într'un an să folosescă, 
6menilor nemica, atunce după anul lui să se 
rânduiască alt sol.: 

„Adevărat. . 
Gl. 75, Să fie ispravnici sai isbânâitori, 

ca să n'aibă supărare episcopul. 

Tâle, Pătimind răii săracii de la cer ma! 
putârnici, decia pentr'acestea supărând pre 
episcopul, 'tocmit'aii săborul acesta ca cu 
chibzuirea a episcopilor să ceră de la împă- 
ratul să'ş alegă ispravnici ca să căznâscă îm-. 
potrivă pre cel 'bogaţi şi să scâță pre cel să- 
raci de la puternici ca episcopit pentru dînşii 
să fie fără de supărare. Ma 

GI. 76, De câte or! preste an se va face 
săhor iară uni! de în episcopi nu vor ncrge 
de tâte ori, oprindu-se pentru niscare pri- 
mejdil acelora să le fie de în destul împreu- 
narea. besâricii lor. - 

Tâle, Câţi de în episcopi la săborul 'a fieş- 
căril eparhii nu vor merge unele or! de 'slăbi- 
ciunea hătrândţelor, sai de b6lă saii fiind îm- 
piedecaţi pentru niscare nevoi! grâle, atunce 
nu pot mârge iară de vor fi făcând acesta dă 
negrijire şi de pizmă, poruncituli-se-aă frăţâ- 
şte să se certe, iară canonul acesta arată şi 
feliul hătăil şi a cerţi!, poruncind, cu episcopii 
şi feaţil lor să nu! împreune să slujescă : ce 
să le ajungă să slujescă numa! pre la bestri- 
cile lor. 

Gl. 77. Cresconie chemat fiind cu cărți de 
nu va veni, să se ştie rânduiala de asupra 
lul vestită, strigată și luată. 

Aderărat. 
[Alta într'alt chip). După urgisirea a lu 

Echitie, după ruga a tuturor, părut'aă părin- 
ților a fi bine : să se facă episcop la Ipponi 
și nemica să nu'l oprâscă a nu se hirotoni mai 
mare bestricil. | IN Ă 

'Pâlc, Dâca se-aii luat darul a lu Echitie 
episcopul acei! episcopi, atunce plăcut'ai: tu- 
turor părinţilor, să se facă episcop la bes6- 
rica de la Ipponi, iară ceia ce se află acoloo 
nemica să nu" stea împotrivă al opri şi a se 
hirotoni episcop, a fi de folos, şi de treba
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hesericil carea aă stălut pustie fară episcop atâta vreme. i Gl. 75. Cliricul de să va vădi ve într'o vină, acela să se nevoiască înlrun an să.se îndreptâze iară, de va trâce de ace] an să fie nepriimit, | E 
'Tâle, Cliricul dâca se va vădi întro vină Şi se va urgisi, acela încă mar pole a grăi să se îndreptâze. și trebue să se nevoiască în- trun an să'ş dea stma de faţă nevinovat, iar după ce va trece anul să-nu se priimescă nică o îndreptare! a lu! la judecată : ce să fie ur. gisit, iară de va vrea să may începă de a- colo nainte a se judeca şi a mal face jude- cală, pote face acesta, a 

GI. 79. Cine va priimi pre cineva de la altă mănăstire do'l va aduce cătră cliricie sai să'l pue egumen Mănăstirii lui, acela să fie nepriceștuit, 
Tâle, Călugării datori sunt şi li se cade să se cucerescă episcopului al cetăţii sati al ora- şulu!y : şi să lăcuiască în mănăstirea în carea se-ati făgăduit iară să. nu le părăsescă, fără numai doră de să.vor erla peniru vre un lu- cru de trebă de episcopul'cetăţii, cum porun- ceşte și canonul al săborului de: la Halchi. dona, iară de va priimi episcopul pe vre un călugăr, de într'altă mănăstire, sai de'l va Și face cliric sati Igumen mânăstirii lui, acela cătră ceia-lalţi fraţi ar lui și episcopi: să fie neîmpreunat să" fie de îndestul împreunarea numal a Gmenilor.săr. 

GI. s0. Episcopul carele va; serie moşteni, eretici saă elini: Anateima, 
Tâle, Aceştea se apără a se pune şi a se lua și de în cartea 'moşneniri! sati Legata, şi: de Hris6vele: împărăteşty că deca vor rămâ- nea moșneni de la episcopil: însă ey ne- mica nu vor.dobândi, ce câlea ce vor fi ră- mas lor : să le ia Ginenil, iară de'Ivor f scriși îmoșnenY îără el să moșntscă pre Anatema. G1, SI. Pentru sloboziile carele se fac în bescrici, de la împărați să se câră slobozie. Tâle, De acâsta aşijderea zice şi canonul 63 și se-aă tâlcuit acolo... - ÎR G1. S2, De va face oltariă (adecă besârică) ve îutr'o selişte saă ve într'o vie, în carele nu sânt mâşte de mucenici, de nu vor stiiga 6- menil și vor face val : acţia să se strice, a- şijderea şi câte ollare se-aii făcut de în desco- peririle cele deșarte ale viselor şi nălucilor. Tâle. Câţi aă făcut case de rugă şi mâştele Mucenicilor întrânsele P'aii pus, fără de voia episcopilor : acâlea sânt nesfinte : deci pen- traceia oltarele carele se vor fi făcut pre la se- „ lişti şi pre la vir, fără qe blagoslovenia și ruga episcopilor şi fără depunerea mâştelor a] mucenicilor : de va fi putere să se strice iară de .va' opri actsta a se face glia şi. zarva, pornirea Gmenilor, atunce încâl să priimâscă „ POruncă: să nu se strângă la dânsa, aşijde. 

* 
- 
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rea iară câte oltare se-aă făcut de în desco- peririle cele deșarte ale viselor şi năluciri- lor : iară să se strice, că diavolul fiind el în- tunerecul : cl se arată lumină şi se nuvo- iaşte de acolo cu cucerie să șutilescă sufle- 
tele Omenilor. 

(1, S3, Sfârimiturile de 6se de închinarea [dolilor, orr în ce loc vor fi, aă în pădure, aii în munţi, ai în copaci : să se sfărâme si nu se alâgă nemica, de dânsele. | 
Tâle, Nu se cade a sfărâma şi a piarde numa! rămăşiţele de ose ale Idolilor şi a sfărâmaremGapiştilor lor : ce oră ce sfărfimă- turi vor fi rămas, ale închinări! de Idoll orl pre în locure, or! pre în păduri; or! pre în capace, de în carele unele ca acâstea le cin- stea. ellinii şi imergea Ia dănșir” dă le vrăjea şi le gâcea, și tripus sau trei piciore (acesta tripus era Îă cllint Î'scăunaş cu trei picidre şi vrăjia cu dânsul în trei ant) saă de va fi rămas ceva de vrăjire : rătăcirea să se Bon&- Scă şi şi acestea să piară ca nemica să nu rămâe de în pametea lor, Da 

GI. St, Poruncitaă acesta săbor să se facă cărți de săborul episcopului; al besericil de la Halchidona, ca un mai mare ce iaste tu- turor la . Africa şi chip - tuturor episcopilor: să se trimâţă cărţi de îrchă ale săborulu! că- tră boiarii Africhier saă cătră alţii : să scrie şi să'șI iscălescă pentru Donatistâny și se-aă tocmit acâsta pentru căcr era anevoe şi ce cădea greă a tot clirosul pentru căct că trime- tea de laidânși! adecă de la Săbor la Impăra- tul sati - și Ja boiari : dă le scria, Şi le iscăleea cărţile. ! IN 
- „derărat, o 

GI. S5. Să nu cisteștI pre. tine adins tineș mal nainte de cel mal mare de tine, ce să'f urmezi, iară cine nu va băga în s&mă pre cel mal mari: cl să fie nebăgat în semă. 
Tâle. Odiuidră Ia Africa Şi pre aiurea e- piscopiile n'avea vre un folos, întru cinstea scaunului : ce tote cra tocma cinstite, iară episcopul carele să hirotonia întâi și carele se hirotonia după dânsul urma celuia de în- lâl şi se cinstea cel de întât Şi în scaun şi întru întrebările can6nelor, 'deacia, şi ceia- lalți cine'ş după vrâmea hirotoniey sale urma pre urma. lor, dec! care episcop de în orașăle, Africhier ce nu va vrea să facă după chipul acesta, ce se-aii făcut şi se-ai tocmit acolo, ce va face nebuneşie de nu va băga în s&mă pre ceia ce se-aii hirotonit mainte de el, po- runcitaii săborul să fie el nebăgat în sână 

de tot săborul, 
Q1. S8. Cuvutdeu' chemat fiind de vrăjma= Şul lui să vie la săborul nostru întâr ai zis că va veni iară apol ai zis că se va lepăda : ŞI se-ati despărțit dâcă vreme ce ati făcut așa   să fie neîmpreunat până ce se va obârși lu-
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crul că nu iaste drept a' se luarea darul main- | 
te de judecată. , 

Tâle. Nu se cade așa, pre lesne a lua da 
rul Gmenilor celor ce ai asupra lor hirotonie 
nici aşa de vinile ce li Se tâmplă, pentru că 
și acest episcop Cuvdutdeu, chemat -fiina de 
vrăjmașul lu! la săborul acesta să se judece, 
întâl ai zis că va veni, - iară apol se-ati des- 
părțit ca cum s'ar fi lepădat să nu să judece, 
de acest săbor, deci pentr'aceia să fie nepri- 
ceștuit pănă ce se va judeca 'şi pănă ce'1 se 
vor împlea lucrurile lui, aşijderea şi episco- 
pia lui, să nu fie lipsit de dănsa ce să o ţie, 
peniru că nu se cade nici iaste cu dreptul a 
se luarea. darul cul-va mal nainte de jude- 
cată. a Ha 

(1, 87. Maximian Vagensie să se scâţă de 
la bessrică, şi altul în locul lui să se pue. 

i „iderărat. | 

Gl. $&. Carele se va fi hirotonit la Africa 
acela să aducă aarte de la mâna celuia ce Vai 
hirotonit scrisă de măna lu! în ce zi şi cine at 
fost acolo, | : RR 

Tâle, Pentru ca: să nu fie vre o îndoire 
pentru cpiscopil caril se-aă hirotonit întâi sai 
„apoi la Africa. cade-se celora ce hirotonese 
pre dânșii să le dea cărți dela mâna lor a- 
decă praxit: arătând zioa în care se-aiă hiroto- 
nit şi ce boiariă a fost atunce acolo. 

GL. S9,. Un citeţ ce odată se va fi făcut la 
o beserică : acela să nu se priimescă a fi cliric 
la alta. 

Tile, A priimi episcopul cliricul striin, şi 
al punerea înti”altă parte : de acesta tote să- 
borăle ai oprit însă măcar o dată de se va 
fi făcut cliric la o besgrică şi întrânsa va fi 
citit 6menilor sfintele cărţi, acela a se priimi 
întru cliros și să fie la.alta nu se iartă, 

GI. 90. Fieş-care de în episcopi pre la ce- 
tăţile lor, să mergă pre la ma! marii Donati- 
stenilor sai să ia cu. sine şi vreun vecin 
cânda! dâră iară întorce. - _ 

Tâle. 'Nevoindu-se DumnezecștiI părinţi 
să îinpreune pre Donatisteni adeveritei bes€- 
ric], carii pre sine răi se-aii despărțit de că- 
tră dânsa nu se mal părăsea tugându'l să 16- 
pede vechea rătăcire şi adeverinţa să priime- 
scă, deci pentr'aceia părutu-le-aii şi le-ai po- 
tuncit că încă se mai cade ca fieş-care 
episcop pre la, cetatea lui adins eluşi. să 
mergă pre la mal mari! Donatistenilor sau 
săia şi alt vecin, după âceia să mârgă la 
dinşit și cătră dânşii „să grăiască pre amă- 
runtul i6te câte's scrise în'pravilă şi ş altele, 
-deacia aşa fiind rugaţi de nu se vor pleca a- 
tunce cu putârea împărătescă să se lipsescă 
de bescricile carele ţin. , 

G1, 91. Pocmelele câte ce se-aă ales atunce 
să fle cătră Donalisteni iale să fic, într'aceea 

poruncim că jeluim a ne bucura de îndrep-   
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tarea .lor, şi să zicem călră ceca ce nu vor 
să se plece să fie fraţi -noaă, că ni se cade 
să! împreunăm pre în bogate locure şi vremi 
şi să le zicem fraţii noștri sânteți pentwaceea 
ne împreunăm cu vol şi vă aducem aminte, 
şi câte vă pare a zice cuvinte arepte pe drep- 
late vol ziceţi şi al6geţi pre cel ce ai crezut 
acestora, iar de- nu, necredința vâstră de ai- 
cea se va cunşte.  . - ! 
E Adecărat, , 

GI. 92. Impărați! cari! se-aă născu! întru 
blagocestie și se-ati hrănit întru creștinătate 
cadeli-se să ajute bestricilor pentru că şi Pa- 
vel odini6ră rugat fiind deade voinici într'a- 
jiutoriă şi izbăvi pre aceea de rângirea, ne- 
tocmitorilor 6meni. .. E 

Tâle, Blagocestivilor împărati de într'a- 
jiutoriul lor besericilor cer milă şi ajutoriă 
drept aceea, li se cade să li se dea ca să nu: 
cum va fie obidite de rânjirea netocmitorilor 
eretică, cum şi Pavel  odinidră mai nainte 
vreme de rânjirea netocmitorilor ovrel cu a- 
jutoriul voinicilor izbăvi, m 

- GI, 93. Cade-se să se trimeţă cărți cătră 
boiasI pentru trebile câle ce sânt de obşte ca 
să roge şi să pue nevoință pentru Donatis- 
ten să'ş lase eresul şi 'să 'trimeţă cărți cătră 
stăpânescul sai Domnescul scaun şi să se 
facă săbor unde se va cădea, iară de nu vor * 
fi vinile de obşte pentru carele se fac săbo- 
rul : atunce să se judece şi pre într'ale lor. 
eparhii. i i în 

Tâle. Pentru să se facă săbor de episcop! 
pre an pre în tole eparhiile, şi pre canne 
(adecă pe Pravile) a căota, .şi a dăzlega bo- 
gate întâmplări ale besericil, de acâstea şi a- 
cesta săbor poruncește iară dea se aduna-.: 
rea toţi episcopii al eparhiilor Africhiei la 
un loc şi a face săbor de împreună de nu 
vor fi vinile de obşte pentru carele li se-ati 
căzut de se-aă adunat, atunce nu iartă să se 
facă într'alt chip ce cine când va şi cere să 
se facă săbor pentru vre o vină ce trebue să: 
fie 'tot săborul, atunce trebue să se trimeță 
cărţile episcopilor cătră episcopul cela cet: 
iaste scaunul mai mare şi unde va socoti el 
loc iscusit a se aduna, acolo să se şi adune, 

GI, 94. Un omce aă chemat pre altul cu 
carele va fi avut judecată să se judece, atunce 
amândoi! de'ş vor alâge, judecata a mal ale- 
şilor să se judece : dâcia aceea să nu se mal 
judece a doa Gră de alţi. 

Tâle, Însă legea cea bună așa socotește 
pentru judecătorii cel aleşi, ca să nu se facă . 
judceata celor aleși într'alt chip de nu se va - 
întreba întâ! fieşă care de în cel ce să judecă 
să se rămășască : ca ori carele de în el, ca- 
rele nu se va lăsa pre judecata judecătoriu- 
lui ce a ales ci, acela să dea rămasul cătră 
cela ce va priimi judecata, căci că nu se ne-
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voese să'ş ia judecata lor, ce acesta lucru pre 
dinșil stă, drept aceea n'aro trâbă nicl cel che- 
mat pentru judecata. lui căci că pâle şi ne- 
chemat să n'aibă trâbă cu dinșii ce să dea 
aceea amândoi carele nu va vrea să ţie acea, 
judecată rămasul celuia-lalt numa! cum se-ati 
rămăşit că zice legea si de acâsta judecăto- 
riul zice fiind de folos, şi pote judeca amân- 
doaoo părţile (adecă și pre-unul şi pre altul) 
acela de împutârea lui nu se pâte face jude- 
cătoriă ales, iară can6nele nu zic aşa pentru 
judecătorii, cer aleși ce poruncesc ca epis- 
copii saii cliricii de vor avea vre o jude- 
cată şiș vor alâge niscare episcopi judecă- 
tori aleși şi vor vrea să. se judece de dinşi!, 
atunce cela ce va rămânea de judecată după 
isprăvirea judecății acela nu se mal priimâ- 

„şte la alta a se mat. judeca : ce să ţie acea 
judecată şi fără de voea lui, iară vina şi lu- 
crul cum pare noaoo pentru care lucru nu 
se iartă după judecata lor, a se mal judeca 
scrisam la 13 canâne ale săborului acestuia. 

GI, 95. Pentru capetele bestrici! să se 
câră ajutori şi folositori de la împăratul carii 
ai meşteşug ca să îndrepteze lucrurile şi pen- 
tru celea ce'i se tâmplă ca. nişte preoți pre 
lesne să pâtă aduce aminte împăratului. 

Tâle. lară a socotit săborul și de acesta 
ca şi la 75 de canâne şi ati zis de la Impă- 
ratul să se ceră ispravnici şi isbânditori : să 
li se dea voe a tocmi lucrurile besericil carir 
aă de acesta slujbă şi meşterşug, a îndrepta 
bescrica şi să se încurmezişaze sati să se 
lupte pentru tâmplările er ca nişte preoți ori 
de câte orl "1 se va tâmpla nevoe să potă pre 
lesne a aducerea aminte de dînsa împăratu- 

„ul şi de acolo să'şi ia -tocmire'er. 
GI. 96, Carit nicto dată a avut episcop 

al lor, de nu va scrie tot săborul eparhie! şi 
mal marele el, să fie şi cu ştirea celuea ce 
iaste eparhia aceea, în carea iaste acea, be- 
srică : iară într'alt chip nu pote fi. 

Tâle. De va fi vre un ţinut unde-va supt 
vre un episcop dâcia vor vrea Omenii cum 
am zice să aibă episcop să nu se asculte de 
accea, ce cu ispita a tot săborul eparhiet şi 
a mitropolitului er, și să fie şi cu înţelegerea 
episcopului supt carea, acel hotar iaste a- 
tunce acâsta să se facă iară într'alt chip ba. 

xl 97, Caril se-aii întors de la Donati- 
steni aceia să'și ţie al lor cpiscop, iară de” 
vor ținea fără de ştirea săborului şi dacă se 
va pristăvi episcopul în locul lu! nu vor vrea 
să pue altul, ce vor vrea să se împarță cătră, 
altul atunce să fie volnici, aşijderea ȘI epis- 
copil cari! se-aă lepădat de împucunare : să'ş 
ție numai Omenil cari! aă ţinui, iară dnpă po- 
runca împreunării împărătești : fie ce best- 
rică isprava e! să'I isprăvâscă. 

Tâles Donatisteniy deea se-ati despărţit de 
beserică și'ş țin ar lor episcopi poruneitu-li-   
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so-aii de să vor întârce el şi episcopii lor că- | 
tră adeverita beserică : ncîndoit să fie iară e- 
piscopl, măcară de se-aă făcut şi fără de şti- 
rea săborului, iară dâca sevor pristăvi episco- 
pil lor și nu vor vrea săţie alții de în episcopii 
lor, ce să vor supune supt puterea şi îndrep- 
tarea, altor episcopl, ca să nu se mal soco- 
tâscă pre ei că sânt iară Shismatici, atunce 
să fie și pre voea lor,iară aşa să fie voe să 
facă acesta să se pue supt adeverita hes6- 
rica, aşijderea şi episcopii ai Donatistenilor 
cari! se-aii întors mal nainte de ce ai po 
runcit l&gea împărătescă să'ş ţie isprăvile | 
hbeserici! Donatistenilor ca nişte Omeni ce se- 
aii împreunat celora ce sânt acolo şi câţi 6- 
menil ati ţinut atunce iară să! ţie şi să [ic e- | 
piscopi într'ânşii, iară după acea poruncă, 
Donatistânii măcară de se vor şi întorce că- 
tră adeverita, besârică măcară nu : atunci să 
isprăvâscă cineşi isprăvile bessricil lu, | 

GI. 9£.: Trei de în cel ce să chiamă ypo- 
diaconi de la noa mânăstire a lu Gherman 
pentru o pâră căutatu-i-aui de trel ori să stea 
de faţă şi nu se-au aflat, cădâle-se-ar să se 
urgisescă ca nişte osândiţi, iară pentru îm- 
blânzela bestricil : să se trimâţă să se afle 
pentru treba acelui lucru. 

Tâle, Aceşti diaconi pârănd pre episcopul 
Mavrentie, şi poruncindule să vie la săborul 
acesta să'şi dea sâma pentru vinile carele ati 
adus asupra episcopului, dăcia. de doaoo şi de 
trei ori căutându'! şi ncaflându-se : vrea să 
se osândâscă ca nişte clevetnicI pârăşi, iară 
pentru îmblânzirea bestricil, poruncise să se 
trimeţă vre un judecătorii de într'ai săboru- 
lu : să caute pre în sate vinele lucrurilor a- 
celor pârăşi să dea sema cum se cade de 
faţă. ! i 

G1. 99. Socotitu-sezaiă să se trimâţă cărți 
cătră Inochentie: să împace bescrica Rimulu! 
şi Alexandriet una cătră alta. 

Tâle. Pentru nevoile ce să tâmplă, între 
beseriea Rimului, şi. Alexandrânilor : plăcu- 
Caii săborului să se trimeţă cărţi ale săboru- 
luI-cătră Papa Inochentie ca să păzescă pacea 
una cătră alla amândoaoo besericile. 

G]..100. Cine se vor despărți de împreu- 
nare de nu se vor împăca: el să fie aşa, iară 
de nu să se îndâmne cătră pocaanie. - 

Tâle. Plăcu săborului acestuia după ae 
vangheliei şi a Apostolului învățătură să nu'ş 
desparţă neştine muiarea şi să o scoță pen- 
tru fie ce iară de să va tâmpla de în bărbat 
saii de în muiare să se dăzlege înpreunarea 
şi nu vor vrea să se împace şi să se Îm- 
preune iară să fie aşa lăsaţi şi dăspărțiți şi 
să nu se mal atingă de altă nuntă. După cu- 
vântul Domnului că cine zice va lua lăsată 
acela prea curveşte, jară de se va împreuna 
băvbatul alţii fămer sait muerea altul bărbat, 
atuncea cătră pocaanie să se aducă, și să li 
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se dea canon ca şi preacurvarilor, caută de 
acâsta la canonul 84, al şaseluy săbor de la 
Trulla, și la canonul marelui Vasilie, 9 la 
35 la 48 şila 76. | : 

G1. 101. Plăcu. acestul săbor ca rugile, 
tocmâlele carele se-aii adevărat şi . se-aăi lă- 
murit la săbâră, acâlea de toţi să se facă, or! 
încâperile de întây, orl mutările, ori blagos- 
lovediile mânilor şi altele ale credinţii nici 
când să nu le părăsim de tot. 

'Tâle, Cărţile carele's întărite şi adevărate 
de săboră, şi rugile carele beserica ati priimit : 
datori sânt toţi acelea să le obârşâscă, adecă 
cântările celea ce sânt la evanghelie; şi ci- 

„teniile sfintelor scripturi, ori mutările ce se 
zice rugile pre ambâne. Pespe carele ne dăm 
şi ne mutăm Domnului, ori punerile mâini- 
lor, adecă blagosloveniile celea ce se fac cu 
mâna a episcopului. o 

GI. 102. Cineva cre de la împăratul ju- 
decată acela să nu fie episcop. E 

'Tâle, Episcopul sai cliricul vinuit fiind de 
vre o vină, de va lăsa judecala bessricii şi 

„va cere de la împăratul judecători mirenr: 
acela să fie lipsit de cinstea lu. 

GI, 103, Carele va fila Africa nepriceş- 
tuit ducându-se de ceea parte: acela să n'aibă 
parte cătră împreunare. E 

Tâle, Episcopul sai cliricul carele va fi 
despărţit (adecă afurisit la Africa) acela de 
se va duce de cea parte de mare şi va în- 
demna .pre episco sil de acoio del vor priimi 
întru împreunarea lor.: accea să fie deşerii 
de cinstea. lor ca şi dînsul. : | 

GI. 104. Cine va merge cătră împăratul 
pentru vre o nevoe, acela de acâsta să facă 
şi să arate (adecă să spue) episcopului de la 
lHalchidona şi al Romei şi de la dinşii să ia 
carte de slobozie, iar de nu va face aşa: să 
fie nepriceştuit. ” - 

Tâle. Carele va vrea să mârgă dela A- 
frica pentru vre o nevoe a împăratul, orl 
clize de va fi, ori episcop, acela lucru săl 
spue de faţă episcopului de Ja Halchidona 
ca de la dinsul luând cărți şi mergând cătră 
cel de la Roma să arate pre sine episcopului 
de la Roma şi să spue şi vina drept carea 
merge la împăratul, dâcia Rimul dâcal va îs- 
piti.şi va.socoti că e bine atunci să ia și de 
la cl cărţi dânduse într'ajutoriul săi către 
împăratul, iară ori carele de în episcopi saă 
de în clirici întralt chip va mârge cătră îm- 
păratul : acela să fie nepriceştuit, caulă: de 
acsta la 21 can6ne ale săbarului. de la Anti- 
ohia, şi la săhborul Sardichici la canonul a 
noa şiazâcea,  . . NR 

GI. 105. Insă de va părea ispravnicilor 
despre Donatistâni şi despre ellini, şi dăspre 

" credința lor că vor putea face vre un lucru 
de trchă, atunce de acesta să se coră de la 
Împăratul. - .     
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Tâle, Voe ati luat episcopi de la săbor să 
trimăţă sol cătră împăratul pentru ellini şi 
eretici ca să”i întorcă de în credința.ellinilor 
şi a Donatistenilor și să” împreune adeveritei 
hessrici pre toți, de acesta să câră de la îm- 
păratul măcar de şi n'aă fost pre aiurea de 
acesta poruncită. . i - - 

GI. 106. Un episcop să nu izbândâcă cu a 
lui judecată. | 

Tiâle. Nu ajunge la luarea darului preo- 
ților şi a diaconilor numal judecata unul e- 
piscop nici a dol ce însă de va fi cel pârit e- 
piscop de nu vor putea, să se adune mulţi e- 
piscopl când va fi ma! puţini să se judece : 
de 12 episcop!, iară preotul de 6 episcopr. şi 
să fie şi al lui episcop, diaconul de tre! şi al 
lu, cum poruncesc candnele 12 și 20 ale a- 
cestut săbor; deci un episcop să nu se facă. 
judecătorii singur pentru vre o vină să scoță 
pe preot sai pre diacon să'l judece cu min- 
tea lul şi să'l aducă la acesta. lucru, fără nu- 
mal-de vor fi-ceia ce să judecă de în ceia 
Ialţi elirici carii sânt mal mici de diaconi că 
pre aceia "1 judecă singuri şi episcopul locu- 
lui, cum,poPuncește canonul 20 la sfârşenia 
luY a! săborulul acestuia. |. . 
"G1. 107, Fieş cine cu voe slohodă să'ş 

priimâscă ținâre. " o n 
Tâle, Cine va vrea să facă bine acela 

de voe să facă iară nu de nevoe pentr'acâea” 
cine'ş de voea lul să'ş priimâscă ținerea, po- 
stirea. şi creștinătatea : iară nu cu sila ce cu 
vocea lu! şi cu sloboda a lu! minte. 

Gl. 108. “Cine va zice că-ziditul cel 
de întâr adecă Adam deca'laii făcut Dum- 
nezeă, de mar fi greşit tot aii vrut să moră, 
iară n'a murit pentru firea, greşalil ce pentru 
luarea firiY acela să fie Anatama. 

'Tâle. Caril țin de învăţăturile a lul Pela- 
ghie şi a lu Chelestin şi se vor face de se 
vor lipi Nestoriel nebunul deşert încă carii. 
vor fi înțelepțind şi pagânilor de Manihel şi 
va vi învățând de cslea ce săborul în tote 
zile blăstemă carele va fi înțelepţind acestea 
acela nu numal să nu se împreune cu cre- 
știnii, ce încă și do la bescrică să se gontscă 
afară ca un striin şi să fie despărţit de dânsa 
şi de Dumnezeti că zic unii de într'acești o- 
caanici Chelestin, adecă şi Pelagie despe totă 
partea rândului preoţesc să nu se facă nice 
preot nice episcop iar ei ca nişte călugări ce 
era îmbla de în cetate în cetate şi de în sat 
în sat amestecând şi stând împotriva, adeve-' 
rințel și se rădicară spre bestrică în zilele 
lu Theofil episcopul de la Alexandrie şi Ino- 
chentie de la Roma: şi după multe ostengle 
şi nevoințe, de acești doi episcopi osândiţi 
fură şi afurisiţi cu zapis; şi iară or! cine va 
învăţa şi va zice că de întâi pre Adam Vai 
făcut să fie mort şi pentru luarea firiY, mort 
măcar ati greş)t, măcar nu, sati va zice că co- 
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conil nu se hoteză pentru ertarea. păcatelor 
ca cum nu se-ar trage spre dinşil nemica, de 
în păcatele strămoșilor, şi de acesta apo- 
stolul strigând: că pentru un om ai in- 
trat păcatul în lume şi apoi pentru 'păcatul 
mortea, sati iară va zice că botezul dă ertă- 
ciune celora ce greşesc, iară nu dă ajutoriă 
ca să nu mal greşască,- ce numai de întru 

„nevoinţa nâstră să isprăvâşte acâsta sai şi 
acesta o priimește şi mărâşte “darul lu Dum- 
-nezei ca să întărescă pre nol să împlem în- 
văţăturile, iară acela va zice şi va învăţa zi- 
când că am fi putut isprăvi no! acâsta şi 

„fără de dar de nu va zice acâstea. de nevoe 
acela să fie anatema, că n'aii zis domnul că 
fără de mine anevoe veţi putea face acâstea, 
ce. fără de mine nemica nu'veţi putea face, 

G1, 109. Cine va zice că coconit:cei miei 
ce să botEză nict cum nu se trag de în păca- 
tul a lui Adam, nice trehue să se curăţăze 
cu botezul, acela să fie blăstemat de Catara, 
că pentru unul fu mârtea şi păcatul în tâtă |. 
lumea. , . 

Gl. 110. Cine va zice că darul a lui Dum- 
nezeii are numa) ertarea păcatelor, iară n'are 
ajutoriii şi pentru celea ce vor să fie: acel 
de doă ori să fie supt Catara. - : 

GI, 111, Cine va zice că_carul a lu Dum- 
nezeă ajută numa! de acâsta adecă a şti ce 
face (adică a şti cine să cade a face) şi ce ar 
duce : iară nu pote face nici dă puterea 
iubi şi a cunâşte adeverinţa, acela să fie-A- 
natema, - 

G1, 112, Cine va propovedui-de va zice că 
fără de darul-a lu! Dumnezei lesne am '0- 
bărși poruncile lui, acela, de tre orl să fie 
supt Catara. . a 

„Gl. 113. Că fără de mine zice Domnul ne- 
mica, nu veţi putea face. | DR ” 

Aceste patru canâne se-aii tâlcuit la capul 
110, zicând Grigorie că de vom zice că păcat 
Întru nol nu e: înşine ne prelăstim, cine va 
întârce de va zice că nu se-au zis acâsta ade- 

„vărat ; ce prosteşte, acela să fie Anatema. 
„Pale, Pentru că toți în păcate sântem şi 

niminea nu e curat dă rugină măcară de'l ară 
fi totă viaţa: lul numal o zi, Anatemel iaste 
părtaş, cine va zice că se-aă zis de Apostol a- 
cestea pentru plecata înțelepție iară nu ade- 
vărat de acâsta (adecă) de vom zice că pă- 
cate întru no! nu's pre no! prelestim, pen- 
tru că deră fi zis de actsta pentru plecata în- 
țelepţie, n'ar fi zis,.pre no prelestim ce ar fi 
Zis înălțămu-ne, că prelestâște pre sine cela 
ce aste rătăcit, prelestit şi minţit : carele nu 
grăiaşte pre adeverinţă adeverit, 

GI, 114. Cine va întârce de nu va zice 
pentru ale fie căruia, şi âle multora şi ale 
lui : Ostarinam dlăyhiușa, anatema, văzând 
şi pre Daniil după multe zicând inărturises- 
cu'mi păcatele și păcatele Gmenilor iii.     
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Tâle, Cine-va răzvrăti de va zice că sfinți 
rugându-se şi zicând ostarinam dlăghinșa, ca, 
nişte Gmen! ne având păcate n'a fost zicând 
acesta pentru sine : ce pentru păcătoşi ruga 
acesta aduc lu Dumnezei drept aceaca 
carii zic aşa și nu le va trebui să se râge 
pentru toţi acela să fie Anatema, pentru 
că sfint şi drept era [ratele lui Dumnezei Ia- 
cov apostol, iar zicea că în multe greșim toți, 
şi Daniil întru ruga lul, îmulţitoreşte zicând: 
greşitam făcut'am fără de lege şi altele îm- 
potriva acestora, dâcia deosebi baducea, de zi-. 
cea : ispovedescu'mi păcatele mâle şi păca- 
tele Gmenilor miei, Domnului Dumnezeului 
mieii. o , . 

Gl. 115. Intorcăturile şi împreunările Do- 
natistenilor, carele se fac de bogate orl: să 
fie la scaunul episcopului lor, carele se-aă 
întors de mal nainte de la Donatisteni, şi să 
se împreune adeveritel besârici. * . : ? Ă 

" “Tâle, Pentru Donalistenii cari! se întorcea: . 
se făcea multe îndoirl unii ca aceia căru 
scaun se vrea lipi, dece mat nainte de lâgea 
înipărătescă, carea poruncise pentru împreu- 
narea, besricilor :-el se lipia lângă episcopul 
cela ce să intorsese de în rătăcire şi se îm- 
preuna adeveritel besârici, iară apol după ]6- 
gea “acea împărătâscă cădâse dă era. acâlea 
locure lângă cepiscopil ceia ceera aprâpe de 
dinşii, însă carele au fost ţinute de cel dona- : 
tisteni poruncit'ati săborul dăzlegând îndoi- 
rile şi pricile cele ce să ijderăsc între” mijlo- 
cul episcopiilor : să se dea. acelea. Scaunului 
celuia ce mal nainte vrâme ati fost : ce să zice 
Catoliceşti besârici. * i , 

GI.4116. Caril se-aii întors de la Donat să _ 
împarţă părțile, însă cel mal mare să împarţă, 
iară cel mal tânăr să'ş alceă. i . 

Tâle, De se vor întârce episcopii Donati- 
stânilor cătră adeverita bescrică, decia de vor 
fi fost niscare untite ai moșie ai alt ceva în- 
tre dînşii, saii măcară şi între alţii adeveriți 
episcopi, întru care untilte aă avut trebă a- 
mândoaoo episcopiile să se împarţă actlea 
une altele şi trebi așa carele se împreună în- : 
tre dînşil tocma, însă aşa ca episcopul cel 
mai vechii să împarță : iară cela mal de-cu- 
rând carele se-ati făcut după dinsul să'ş alâgă 
de într'ămândoaoo carea va vrea iară de să 
va tâmplă 'a fi un loc în carele ai fost șezând 
şi Donatisteni i şpravoslavnici, de va fi a-. 
pr6pe de episcopul carele se-aii întors de la 
Donatistent : să se dea întreg cu totul lut 
iară de va fi încă mal aprope de adeveritul 
"episcop : aşijderea iară lui să'1 dea, iară de 
va fi locul acela carele va fi aprâpe de amân- 
doaoo scaunele tocma şi creştinii caril vor fi 
lost ma! de nainte vreme într'ânsul șezând, 
ci vor vrea să'șI aibă al lor episcop iară cel 
ce se-aă întors de la donat vor vrea să'şi ţie
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al lor: atunci să.se ţie socotela celor mal 
mulţi iară de vor fi amândoaoo părţile tocma 
atunce tot locul să se dea epicopului celui 
ce ati fost mal nainte. . 

G1. 117. Carele se va întârce spe pravos- 
lavie şi va ţinea în trei ani un sat, saii oraș 
ce să va fi întors, acela să fie fără de viuă 
şi episcopul carele se va fi întors de la Do- 
nat şi de când se-aii întors, de va fi ţinut 

Tâle. Insă - cătră legea împărătescă cum 
se ati scris şi într'o 100 şi 15 glave, zice de 
se va fi întors vre un episcop de întru vre un 

eres întru prăvoslavie, şi de acolo va fi a- 

vut ţiină vre un loc ceva. decia cul 11 se că- 

dea vre unul de întru episcopi nu may putea 

să întârcă acel loc iară după acele legi împă- 
răteşti plăcut'aii săborului ca oraşul saii vre 
un sat ce seva întârce întru pravoslavie şi!   va fi ţinut în trei an! şi de niminea nu va fi 

căutat nici va fi cerut, nică se va fi rădicat să 

zică că cel ţine ; atunce să! ţie fără de vină 

şi să nu'l mar câră, căce că în trel ani, ce Pai 

(inut episcopul, al căruia erea şi vrea să'l 

ceră şi să'l caute, iară el nu'l ai cerut ce au 

tăcut, iară de va fi văduit vreo episcopie sai 

vre o besârică carea va fi avut trâbă pre sa- 

tul acela carele de-în eres se-ai întors şi de 

atunce de când se-aă stricat aii trecut ani 3 

decia să se facă episcop într'ânsa aşijderea 

şi vre un ţinut al episcopilor Donatistenilor, 

de să va întârce cătră adeverita besârică, şi 

se va fi ținut multă vrâme dece la al lor ca- 

rele se-au întors întru pravoslavie, decia va 

veni şi epicopul Donatistenul la împreuna- 

rea adeveritei credinţe, atunce acela să fie 

volnic în trei ani de când se-aă întors să 

chiame ţinutul acela la scaunul lui să pârte 

grijă de dînşii. . ” 

G1. 118. Carele i va părea -a se într'ade- 

văra nici unul de întraccia. adins eluș să nu 

se îndrepteze, ce să'l” judece episcopii ceia 

ce'I va. da cel mal mare saă cu voea vecinl- 

lor celora ce sânt aprâpe de dânsul, iară ca- 

vele va luă carte de la cel mai mare ca, să 

ţie în silă și în voea lut: acela pre sine în- 

şală, Ă a 

'Tâle, Ori care episcop cel va părea că are 

trâbă pe vre un ţinut carele va fi ţinut de 

alt 'episcop: acela trebue să mergă cătră e- 

piscopii lui ce mal de folos şi pentvaceea 

să spue iară să nu se facă adins eluş jude 

cător. pentru care! parc lui a se într'adevăra, 

măcar de se va ispiti şi în sită a ţinea, iară 

de va lua şi carte pentru să ţie Omenii carii 

ține alt episcop: acela pre sine înşală că 

nemica nu va putea face lul.de nu va vrea 

să lase cu pace şi de voe cela ce ţine ome- 

nil fără numai de va vrea să'l lase cu pace   
sai să] prade cu judecata deafară. | 

G1. 119. Caril nu vor purta grijă de lucru- 

rile lor cele de trebă și li se va şi aduce a- 
minte şi nu vor face nemica în şase luni. a- 
tunce să se dea, altora, cărora vor purta grijă 
şi vor fi putârnici să dobândâscă, iară de nu 
vor fi purtat grijă ca nişte tocmitori de casă 
ca să nu se mal ercticescă ereticii, şi. să va 
adevăra, acesta. episcopilor celora ce vor ju- 
deca. atunce să se dea la scaunul celora ce 
aii ales sati celora, ce ai dat. , 

” Mâle> Niscare episcopi de nu vor purta 
grijă de locurile câle ce sânt de treba scau- 
nului lor şi li se va aduce aminte de vecini! 
lor, să caute cu dâdinsul ca să rădice și să 
îndemne în tot chipul pre ereticii de acolo să - 
se întârcă cătră pravoslavie, şi după acesta 
lucru în şase luni nu vor, putea. face nemica 
ce vor rămânea şi vor şedea aşa într'acea 
nchăgare în s&mă, aturice să se dea altui e- 
piscop acel loc căruia va fi puternic pre aceia 
21 dobândi; iară de nu se vor fi sculat cu d&- 
dinsul ca nişte tocmitori de casă ca să nu 

cumva să se rădice ereticil spre vre o mal: 

mare ruşine spurcăciune şi răotate, .ce nă- 

dăjduindu-se adins ei'ş ait tăcut, zicând căi 

vor întârce cu tărpenie şi cu îndelungă răb- . 

dare, dâcia în mijlocul acestora lucrure şi 

tocmâle. grija lor aă luat alţi episcopi, şi se- 

aă întw'adevărat acelor locure ale ereticilor 

şi se va adevăra acâsta la episcopii caril vor 

judeca, atunce iară să se dea actle locure ale 

scaunelor sale celuia ce aiă dat cel mat mare 

sai celuia ce l-ai ales amândoi episcopil 
căci maii purtat de atunce.grijă de tocmire şi 

de învăţătură. , ; 

_G1. 120, Alesul judecătoriă carele va fi a-" 
les de doaoo părți acela iaste neintors. 

“râle.. Nice episcop nice cliric carele sai 

ales episcop judecătoriă -pre voia lul şi de 

dînsul s'aă judecat, după Judecata lui nu mai 

pâte să se mal judece a doa 6ră şi de acâsta 

nu se-ati zis numal aicia ce şi într'alte canone 
ale acesţuia săbor. . .- Pe a] 

GI, 121. Episcopul carele nu va băga sema - 

să pârte grija pentru eretici, şi aducândui-se 

aminte de va petrece.întru nebăgare.de semă 

a Iul şi în șase luni nu va griji nemica de în-. 

torcerea ereticilor, acela, să fie nepriceştuit. 

Tâle. Insă canonul 119, carele se-aii scris 

mai nainte, scrie. pentru episcopul carele e 

pus pentru îndreptarea, ereticilor şi el de a- 

ceia petrece fără grijă şi nici bagă sâmă după 

co'l se-aii adus aminte de întârcerea lor în 

şase luni :.drept accia "1 judecă să se dea 

locurile lor altor episcopi cărora vor putea, 

să” întârcă la adeverita. credință; iară ceșt 

canon aduce! spre nepriceştuire şi poruncește 

să fie şi aturisiţi, până ce'ş vor împlea lucrul 

lor cel ce li se cădea a fi de trâbă. Parese că - 
canonul acesta socotâşte asta împotriva cano- 
nului 179, ce de la acela aduce îngrozire spre 
episcopul cela.ce nu pârtă grijă : de întorcerea 
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ereticilor, drept aceia nu iaste protivnic acâ- 
sta ceiealalte, ce însă când se află alt epis- 
cop să priimescă acea grijă a lor, atunce e- 
piscopul carele aii avut trthă pre acea soco- 
tinţă şi nai purtat grijă de spăsenia lor, să 
'se scâța şi să se dea actea grijă celuia lalt iară 
d&ca nu va priimi nici altul grija lor nici el nu 
va purta grijă de înt6rcerea acelora atunce 
să se pue supt canonul nepriceştuiri!, iară d6- 
cia după afurisanie de va fi tot într'acea lene: 
“atunce să'I se ia și darul după cum zice ca- 
nonul 57 al sfinţilor Apostolr. 

GI. 122, Cine va zice unul eretic că e îm: 
preunaât credincioşilor şi va şti că nu e îm- 
preunat : acela să nu fie episcop, .. . 

'Tâle, Or care episoop ce va şti pre Dona- 
tisteni că nu se-aii întors cătră adeverita be- 
s6rică, sai “1 va, împreuna cătră pravoslavie 
zicând că se-aii întors : unul ca acela bâr- 
Îind pentru împreunarea lor şi înşelând be- 
serica a lui Dumnezeiă : să”! fie luat darul. 

G1. 123, Preotul şi Diaconul şi episcopul 
de vor fi părâţi atunce să chiame episcopil 
cel de aprâpe să'I judece, iară să nu trâcă pe- 
ste mare de cea, parte că apoi vor fi neprice- 
ştuiţi la Africa. . 

Tâle. De acâsta, se poruncâşte întru cano- 
nul acestul săbor: Ca nici un preot sai Dia- 
con carele va fi urgisit de episcopul săă şi nu 
va băga in:sâmă judecata şi va vrea să se ju- 
dece pentr'actea urgie de va trâce de la Africa 
de câea parte de mare şi pentru acea vină va 
mârge la Roma, de acesta să nu fie volnic a 
face aşa: ce să chiame pre episcopi! cer de 
aprope şi do dinşil să”! se dăscâpere vina, 
iară de nu va vrea, atunce să fie neîmpreunat 
la Atrica, acâsta cumu'm pare se-aii oprit 
pentru nevoile de preste mare ca să nu facă, 
o parte şi alta niscare lucrure noaoo pentru 
ducerea departe spre striin!. 

GI. 124. De nu vor putea veni mulți epis- 
copl să fie la săbor : atunci trei înşi de în 

"tote eparhiile să se al&să, să tocmescă lucrul 
acela. : - 

Tâle. Pentru multe întrebări ale canânc- 
lor carele se-aii pus ma! nainte și n'aii che- 
“mat pre toți episcopi! să se afle la întrebări 
plăcut'aă și ai socotit săborul'să n'aştepte 
să se mal adune toţi episcopii la acel săbor 
pentru că va trâce şi se va zâbovi multă vr6- 
me ce să al6gă trel episcopi de în t6te epar- 
hiele împreună și cu Avrilie episcopul bes&- 
ricil de la Halchidon, ca să obârşâscă și să 
împle lucrurile şi tocmălele câle ce nu sânt 
obârşite, 

GI. 125. Orl cine aă îmbrăcat sai va îm- 
hrăca pe vre o fată mainte de doazeci şi cinci 
de anl ce să zice ati îmbrăcat haine călugă- 
reşti sai va îmbrăca de nevoe cum am zice, 
rugându-se de acâsta căce că va vrea neștine 
să o răpâscă, sati o va îndrăgi vre un silnic   
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saii pentru vreo rană de morte, de acâsta 
pentru ani! el acela nemica nu va paţi de să- 
bor a : Ă 

_ Tâle, Insă canonul 18al Marelui Vaslie, 
pentru fata sati copil celea ce se aduce dom- 
nului, şi se lepădă de nuntă, şi'și cinsteşte 
mai nainte viaţa întru sfinţie, zice şi poruu- 
câşte: să nu se facă de 16 şi de 17 ani că 
plânsurile copilăreşti caril sânt de atâţea. ani 
nu se-ati dat voe nice se-aii ertat a fi şia se 
socoti adevărate, iară pentru carea vine de 
a el voe, şi de nuntă se lepădă şi se făgădu- 
iaşte că'şi va ţinea fetia curăţia. acesta ca- 
non zice şi poruncâşte : pentru una ca. aceea 
carea, se 'duce adins ca'ş lu Dumnezei, şi se 
îmbracă în rase mal nainte de 25 an! nemica 
Să nu paţă episcopul căcl o ai îmbrăcat cu 
sfintele podâbe pentru nevoinţa fetiel şi a cu- 
răţiei, iară de seva tâmpla vre un silnic să 
aibă pohtă spre dânsa şi va fi vrut să facă 
logodnă de nuntă saii alt răpitorii va fi vrut 
să o răpâscă şi pentru căci n'a ajuns el să'ş 
împle pohta lor încă neîmbrăcată fiind în- 
tracela chip ea. şi nevăzută va zice că se-au 
făgăduit lu Dumnezei, iară apoi după aceia 
ai îndemnatu-se episcopul de o ati îmbrăcat 
întru sfintele podobe ca să nu mal fie volnică 
a fugi şi a se lepăda, a nu se face nevastă 
curată lu [is. sai de multe ori prinzându-se 
morte a se sfârşi ma! nainte ded de ani, iară 
rudeniile e! ar ruga pre episcopul să o brace 
într'acea sfântă podobă : ca, să nu se pristă- 
vâscă necălugărită iară nare nevoe, - ” 

GI. 196. Cine e afnrisit nu pote mărturisi, 
Tâle, Carele mărturiseşte trebue să fie 

fără vină, deci pentraceia nic! cliricul nice 
mir&nu! afurisit nu se priimâşte la pâra sai 
ia, mărturia episcopului saă a cliricului, 

G1. 127. Nic robul nic! slobodul, nici cela 
ce va fi fost pârât când-va de ceva, nice măs- 
căriciul, nici elinul, nici creticul nici ovrsiul 
nu se priimesc la săbor mărturil, 

'Tâle. Niminea să nu priimâscă fără ispită 
părăle sai mărturiile carele vor fi asupra e- 
piscopului: ce să judece și să alâgă pre ceia 
ce părăsc sai pre ceia ce mărturisesc să 
vază ce Gmeni sânt, după cum zice canonul 
al şaselea al săborului 2 Constandinopole, 
deacia de vor avea viaţă nevinovată şi le va 
fi credinţa pravoslavnică: priimeştei, iară 
de vor fi robi aceia sânt opriţi de legea săbo- 
rului să nu potă mărturisi nici pre o vină a 
cuiva, nice besâricescă nice mirentscă, nice 
cu mită, nice iară cel slobozi să pârască pre 
stăpânu-săi că şi -aceştea se opresc de lâge 
a mărturisi de vre o greşală, asupra stăpânu- 
său carele"! au slobozit şi să se Iâpede de 
cinstiţi! şi sfinţii lor toţi cari! se socotesc că! 
au slobozit saă mal nainte au fost părâți de 
alţii şi nu se-aii mai aflat nevinovaţi saă se- 
aă urgisit-în săbor cu judecata împărătâscă
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si pentru pedepsa lor încă nu se-aii mal în- 
dreptat saă vor avea viaţă spurcată ca măs- 
„căricil şi văscarnicil saă vor fi striini de 1&- 
gea n6stră ca ovrâii, ereticil: şi ca ellinii uait 
ca aceştea nu se priimesc nic! la pârâle nici 
mărturiile episcopilor nici la ale cliricilor 
pentru că nevoinţa lor 'nu iaste de alt ceva 
fără numai ce a face şi a lipi cinstil preoților 
bănuiale, batjocuri, spurcăciuni şi ocări, și 
numai de aducerea netoemiril și valure şi 
-spăimil bescricii. „a 

G1. 12$. Aşijderea şi cela ce va pârâ de 
multe, şi de nice una, nu va putea da sema a- 
„devărat, Lo 

“Pâle, Pe dreptate şi acâsta, nu se priime- 
ste la pâră saă la mărturie arătându-se pâ- 
râş şi fără de cinste fiind de multe vin! aă 
pârât pre cine-va şi de faţă de nici una, .n'aii 
putut să vădâscă nice sâmă să dea. 

GI]. 129. Nice carele e de patru-sprezâce 
ani. - 

Pale. Şi acesta la mărturie iaste nepriimit 

pentru neobârşirea vârstii, că se cade celuia, 
ce va să mărturisescă să fie după cinstit îm- 
preună şi pravoslavnic şi să fie şi întru în- 
trega vârstă, iară cel mic iaste slab saă lune- 
„cător cu mintea, iară a 17 glavă” a title! de 
ântâY a cărţii 27 nu priimeşte pre cel mal mic 
de doazecl de an! a mărturisi asupra cuiva 
pentru vre 0 vină ceva, 

G1 120. Pârâşul nu pâte să aducă mărtu- 
- vie de la casa luf. : 

“Pâle. Mărturiile c6le de loc de casă neprii- 
anite şi gonite sânt şi de l&ge, că, zice glava, 

20 a titlei de întât adevărat aşa : Pârâşul nu 

pote aduce miirturil lul de a casă şi iară gla- 

va 25 iară aceia title şi cărți, că mărturiile 

“.esle de'casă gonescu-se mărturiile de casă să 

'ştil carii sânt, sânt cari! se află supt oblădui- 

_rea cuiva, şi siliți fiind le poruncește a merge 

să mărturisâscă de dânsul : unil ca aceia Bicl 

pentru dânsul nici pentru altui carele va 

pârâ pre dânsul la mărturie nu se priimesc 
nici pentru vina greșalelor saă păcatelor iară, 

al cineva de va vrea saă dei va trebui să 

aducă mărturie de într'alte case acela nu o- 

prâşte, iară de într'o casă tatăl. şi feciorul 

supt puterea lor fiind şi do! fraţi caril sânt 

“supt puterea tătână-săii împreună. asupra, 

cuiva și pentru cine-va : pot şi mărturisi. 

GI, 131,-Episcopul carele va zice că gre- 

_-şala saii vina în taină cutarele "ml o aă spus 
“ iară. apol acela om de se va lepăda : episco- 

pul să nu se crâză. E 
Tâle. Nu trebue a, crede pre episcop când 

“zice că cutare cliric "ml aă spus vina în taină, 
pentr'aceca voii să'i depărtez de împreunare 
adecă de prictştenie saii de spiţă, iară cela. 

ce aii spus de'ş va socoti mustrarea sa şi va 

începe a se lepăda zicând că n'am spus e 

ție greșală sai păcat ca acela : atunce epis- 
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copul să nu se crâză nic! iară pre dânsul să] 
urgis&scă sau să] năpăstuiască. 

(4. 132, Episcopul carele va opri de îm- 
preunare pe cliricul său nerădit de vre o 
greşală : așijderea să fie oprit şi el de alții. 

- Tâle. Orl care episcop de va, afurisi pre. 
al săi cliric nevădit de vre o greşală, ce nu- 
mal urgisit sati năpăstuit de în mintea Iul, 
acela să fie afurisit şi el şi să se înstreineze 
de împreunarea altor episcopi, ca să se pă- 
zescă şi el să nu grăiască lesne asupra cuiva 
şi apol nu pote să vădâscă de faţă. - 

G1..133. Urban episcopul de la Sechia de 
nu va, îndrepta lucrurile câlea ce'l se,cade a 
îndrepta. saă să fie fără împreunare sai la 
Roma să se chiame. . 

Pâle, Mai nainte până nu luase adeve- 
rinţa săborului de la Cartaghen îndreptarea 
săborului de la Nichea de la, 'sti Chiril al A- 
lexandriel episcop şi de la Attic episcopul Ța- 
rigradului el priimea canonul acestul săbor 
al Sardichiei în locul canonului de la Nichea 
pentru chemarea. episcopilor cătră episcopul 
bestricil Romei, drept acea ai poruncit pen- 

tru - episcopul Urhan de la Sichis de nu va 

îndrepta cea câlea cel se cade a fi îndrep- 

tate de dînsul : atunce să fie afurisit, iară de, 

să „va îndol pentru afurisanie, atunce să'l 

chiame la Roma, și lucrurile lui săi le caute 

şi să:1 18 socotâscă, Papa, drept accea și epis- 

copul Urban de la Sechia, poruncitu-inii ca 
de nu va îndrepta "lucrurile celea ;cel se 
cade lul u îndrepta : să fie afurisit, iară de”   

  

va. părea strâmb pentru afurisanie, să se 
chiame la Roma, şi lucrurile lui de Papa să 
se caute, 

Scrisorile a lu Chiril de la Alczandria. 

Cum aţi scris noaoo adeveritele izvâde ale 
adeveritului săbor al cetăţii Vitinier,de la Ni- 
chea; iată că le am trimes dragostii vostre.. 

A Duă dttie Țărigrădenul. 

Canânele de la Nichea cum se-aii tocmit 
de părinţi trimesu-se-aii cum aţi scris. 

[Aicea izvodul de la Nichea al credinţei a- 
decă : Vearuio vă edinago Loga). Credem în- 
imun Dumnezeă, Tatăl a lot ţiitoriul. Făcă- 
toriul văzutelor şi nevăzutelor, şi întrun 
Domn Is. Hs. Fiul lu Dumnezeă, carele ai 
născut de în Tatăl unul născut (ce să zice de 
în fiinţa Tatălul). Dumnezeii de în Dumnezeii 
lumină de în lumină, Dumnezeii adeverit de 
în Dumnezeul adeverit, născut nu făcut, în- 
too . fiinţă Tatălui. pespre carele l6te se-aii 
făcut, pentru noi şi pentru a nostră spăsenie 
pogorâlusaă, întrupatu-se-ati în omenitu-se- 
au, pătimitau : învis'aă şi se-aă înălțat la 
ceriii, și iar va să vie să judece vii şi morții 
şi întru duhul sfint; iară carii zic mat nainte 
vr&me că nai fost şi se-aii făcut de în ce 
mai fost sati de întralt obraz sati fire saii 

+
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întorcătoriă saii schimbătoriă într'alt chip 
fiului lu Dumnezei pre uni! ca aceia Anati- 
mis6şte adeverita şi apostolâsca. bestrică. 

Iată și izvâdele săborulul de la Nichea, 
puse cu chipurile cele de întâiii carele sânt 
ale hbesârici) Alexandriel și ale Ţarigradului 
și adevărate de episcopii lor : adecă de Chi- 
ril şi de Attic şi se-aiă trimes acestuia săbor. 

GI. 124, Carif sânt de no! neîmpreunaţi, 
să nu voiţi a" priimi la împreunare, după 
cum se-a poruncit la săborul Nicheil, că 
iată şi Apiarie priimit fiind de tine, săboru- 
lui stătu împotrivă şi aduse mustrare, iară 
apoi mal scrise pre sine saii vădire luă şi 
căzu întru mare suspin). 

Tâle. Priimind părinţii acestea izvodele 
săborulu! de la Nichea câlea ueindoite şi a- 
deverite şi ne aflând în cannele lor să se 
trimâţă de la Papa slugile lui şi a doa ju- 
decăţi ale episcopilor şi ale cliricilor să sc 

„judece de dinşii, decia scriseră cătră Cheles- 
tin papa al Romei, carii sânt afurisiţi de 
dînşii lesne şi cum nu trebue să nui mal 
pue la împreunare nicl să priimiţi pre epis- 
copil sa clurici! caril se-ai urgisit de la 
beserici şi li se-aă luat darul de la noi, nică 
să trimeță preoţii lui să ia cr sâma pentru 
“Dinele lor, ce de va vrea fieş-carele de în 
cel ce's urgisiţ! să se mai judece, atunce să 
se judece de săborul eparhiei sale, iară să 
nu mergă cătră săborul a tâtă lumea ca să 
nu pară bescricii lu Hs. pentru trufia lumii, 
că 0 aduce spri dinsa, pentr'acâea ai toc- 
mit acesta de în lucrurile lor ca. să nu mai a- 
ducă mustrare 'bescricilor, iară preotul A- 
piarii de la bestriea Sicchiel căruia pentru 
adevărata vină "1 se-au luat Darul, decia se- 
aii dus cătră Chelestin de la Roma del aii 
priimit şi] ai trimes cu Favstin episcopul că- 
tră Africa ca săi se dea lui preoția iară şi 
să ia sema şi acelor Tovrachinâni, carii fără 
de rușine ai adus spre dinsul vină de gre 
şală şi aşa de grabă cum nu se cădea: toc- 
miră să fie priimit la împreunare, iară el 
deca stătu de faţă, aduse împutare săboruluy 
căci nui aă priimit; drept acâca, pârâșii 
stătură de faţă naintea lui şi'l vădiră decia 
el cu multă price şi încurmezişare lepădân- 
du-se fără de ruşine, suspinând de vadnici : 
de a .lul voe spuse săborului de greşalele 
ce'l vinuise mal naiiite şi aşa cu lacrăme şi 
cu suspinl se întârse, : 
“Sfârșitul săborului al sfinților părinți carii 

se-aiă adunat în Cartagheu. 

De în canonele Țurigradului pentru „Îgapie și 
Garadie carii se pricea pre locul episcopiri 
Vostris, Canon Unul. * 

G1, 1. Nu trebue mat multi altă dată pre 
cel ce să socotește că e vinovat să” se ia da- 
rul de do! nici de trei : ce de mai mulți şi cu. 
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judecata. săborului eparhiei : cum aă porun= 
cit şi cannele Apostoleşti. 

Tâle. Pentru că. săborul acesta deca află. 
pre episcopul Gavadie de la episcopia Vostris- 
juat fiindu' darul de do! episcop, temutu-se- 
ai să nu când va să se mal facă acâsta, şi» 
să se întărâscă şi altă dată: drept acea ai: 
poruccit pentru episcopul carele se goneşte 
întru urgie pentru vre o vină şi i se ia darul 
acela să nu se judece de doi sati de tref e- 
piscopl :: ce de va fi putere de toţi episcopir - 
al eparhiei, iară măcară de nu vor fi mal: 
mulţi măcar să nu fie mar puţini de dolr- 
spre-zece, cum poruncește şi al doi-spre-zâ- 
celea canon al sfințului săbor de la Car- 
taghen. . ! 

Coneţ. 
  

„il 5-lea 'săbor marele Iustinian, papa 
Vighimei, Ectihie Ţărigrădenul, la Tari- 

“grad, asupra lu Origenie carele ziceă că 
ave munca sfârșenie, părinţi 165: leat 527. 
  

(Urmeză clişeul mai multor sfinți părinţi).       

Sfântul şi a totă lumea săbor. al d-lea, 

Făcutu-sc-aii în cetatea Vizantiel adecă a 
Tarigradului, după al patrulea săbor dâca 
trecuse ani 102, iară de Ia [s, an! 527, în- 
tral optspre-zecelea an de împărăţia a lui lu- 
stinian cel mare, şi se adunară 165 sfinți şi 
purtători de Durmnezeii părinţi şi mal maril - 
acestul săhor era Mina Ţărigrădenul (ce la a- 
dunarea săborului acesta Alina se pristăvi 
iară în “locul lui se făcu Patriarh Ertihie) 
decia era Apolinarie Alexandrânul, Domnos 
Antiohianul, Didum şi Evagrie și Evstohie is- 
pravnicii Patriarhulul de la erslim, Damian 
de la Sozopoli, iară Vighilie Papa de ia 
Roma era şi. el atunce la Țarigrad, decia 
câte porunci acest sfint săbor el tâte le în- 
tări şi le pecetlui, adecă dreptele, credinci6- 
sele şi mântuitorele porunci şi praxile carele 
se făcuse la Halchidona'şi la celea-lalte 
sfinte săbâră tote le dârmoniră şi le aleseră 
de neghină „și de pletă şi le luminară lu-: 
mil Pravoslaviei, iară pre acâle eresure ce 
încolţia și răsăria pre tâte le dăzrădăcinară 
şi le procleliră şi așa întâl scoseră şi pro- 
cleţiră. pre Orighen şi pre t6tă scriptura şi / 
învățătura, lui, aşijderea şi pe Evaarie şi pre 
Didim şi pre. ucenicii lor şi pre ceia ce as- 
culta şi se pleca Dogmatelor lor adecă scrip- 
turii. şi învățături! lor ca nişte ncenici ce 
ținea. învăţăturile a lu! Orighen, cari! nu hua 
lia nică lăsa bârfelele Ellineşti : ce brodia şi 
se nevoia să le adaogă şi să le lipsâscă be-- 
s€ricii, şi zicea ocaanicii de ei cum sufletul 
îmblă singur mat nainte de tiposirea trupu-   lui, şi.zicea, că întră dâcia în trup şi se na-
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-şte şi zicea iară că dâca. more omul acela 
-el mârge și se naşte într'altul, și iar mal zi- 
-cea d&ca mâre omul acela se naşte de câte 
-orl iaste voea şi mal hârfea de zicea că ne- 
sfârşita muncă are sfârşenie şi dracii iară 
vor să'ş vie la a lor cinste, și may grăia zi- 
“când că Ils, nemica nu se desparte de no! 
ce e tocma asemene noaă, mal balamuţea 
zicând că nu e Raiul nice e făcut de Dumne- 
zei,-mal bârfia zicând că Adam nul ai fă- 
cut Dumnezeii cu trup şi alte hule multe în- 
„tun6rec scriseră şi pre mulţi de la sfinta şi 
-adeverita besgrică pierdură cari! scripturi 
unii le ţinea în taină şi nu vrea să le arate 
de îaţă aiavea, căci că la al patrulea săbor 
nu se putură vădi tâte (măcar de şi lepădară 
.acâstea unii de în sfinţii. părinţi, căci că mai 
“nainte de acel săbor adecă de al patrulea, fu- 
-sâse tre! vrăjimaşi - procleţi, eretic), iară a- 
“pol tot se vădiră, dâcia când începură a se 
răsfira acele rele eresuri şi învățături viclâne 
“întru mulţi men! atunci se adună şi acest 
sfint săbor al cincilea şi procleţiră scriptu- 
rile lor cele hulitore,. 

| _. ZOharae 

Aşijderea şi pre Teodor Mopsuestie Dasca- 
"ul Nestorie împreună cu scripturile câle de 
hulă ale Iul, şi ca nişte zizanii spurcate le 
"epădară, așijderea şi pre Antim şi pe Petr, 
-şi pre. Zoor şi pre soțiile lor şi capetele şi 
scrisorile cele. ce era. scrise răii şi cu rea 

- credință de Teodorit şi cât ajutase păgânu- 
lu -de "Nestorie de hulise drâpta a nostră 
“credință şi l&ge la sfintul săbor carele se 
făcuse la Efes. Aşijderea împreună cu dînșii 
-şi Poslania carea scrisâse Iva episcopul Ede- 
sulul cătră Marin Persinul acestea tâte le 

_ "xupseră de în rădăcină şi le lepădară de în 
mijlocul curatului şi alesului grâii al Pravo- 
slavie! nu numat ca nişte protivitore învăţă- 
turilor celor drepte : ce cum ar fi asemene 
"a tâtă necurăţia şi ijderâră învăţăturile be- 
stricii cele drept şi curat lămurite. 

Trebue a şti şi de acdsta. 

-Că nu ştiă adevăratue ai ba, că zice că a- 
cest sfint .săbor al cincilea, a. priimit pre 

"Theodorit episcopul cetăţii de la Chyr şi pre 

“Iva episcopul Edesului căci zice că ai pocă- 

'itu-se și'se-au întors de ai priimit şi a lău- 

dat şi aă cinstit-pre săborul al patrulea și 
ati blăstemat şi ai procleţit pre Nestoria. de 
“faţă de naintea acestui săbor a tuturor, 

Iară trebue a şti. “ 
Ca acest săbor al cincilea canâne ni'aii fă- 

«cut : ce numa! ce au blăstemat pre aceşti e- 
retici, iară tocmela can6nelor. lui le priimâ- |! 
le săborul al şaselea de la Trulla de le a: 
„dună” a fi tot unele cu ale lui după cum veţi 
„vedea că .scrie acolo. 

4 
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Sfintul şi a t6tă lumea săbor a şaselea.: 

Făcutu-se-aii într'al trei spre-zâcele an de 
împărăția a lui Constandin bărbosul nepo- 
tul lu Iraclie după ce trecuse ani de la al 
cincilea 728 iară de la Hs. 636, adunarăse în 
Țarigrad purtători de Dumnezei părinţi 170 
şi era mal mari la săborul acesta Gheorghie 
'Țărigrădenul, Teodor şi Gheorghie preoţii cu 
lerodiaconul loanin în locul sfîntului Agaton 
Papa de la Roma ispravnici, şi Toofan An- 
tiohianul carele se hirotonise de acest săbor, 
iară scaunul al Alexandriei şi al Irslimului 
atunce era văduă, căci că atunci ţinea şi cu- - 
prins6se limbile Agarenilor pre acâle epar- 
hii, iară așa tot se aflară ispravnici şi soli, 
însă de la Alexandria Petr Monah, iară de 
la Irslim Gheorghie Monah şi Preot. Acest 
sfint săbor adunăse pentru zloslavnicil iară 
nu pravoslavnicii carl înoia realele învăţă- 
tul ale lui Serghie şi era acesti eretici a- 
decă Pir, Pavel.ră! patriarşă a! Ţarigradului şi 
Onorie de la Roma și Chyr de la Alexandria 
și Macarie Antiohianul şi Teodor episcopul 
de la Faran și alte soţii al lor, încă şi pre 
ceea ce înoise eresurile la acest sfint săbor 
carii "1 am seris mal nainte adecă Macarie 
carele fusese patriarh la Antiohia și Stefan 
ucenicul lul, dece pre aceşti eretici, acest 
sfint săbhor dâderă”i Anateme!, pentru că în- 
drăzniră a grăi hulă şi a zice că după în- 
truparea Domnului Nostru Is. Ils. au avut o 
voe și o lucrare, vrând să dăzlâge legătura 
dreptei credințe; drept acea sfinții Părinţi 
al acestul sfint săbor blăstemară şi procle- 
țiră pre acei eretici ca pe nişte luptători. şi 
vrăjmaşi, de Dumnezeii şi pre t6tă învăţă- 
tura lor cea de hulă și pre toți pre ceia ce 
gândesc asâmene lor sati cari! de aicea îna- 
inte vor vrea. să ţie cu el şi fără de poca- 
anie vor lăcui încă şi pre Polihronia Mla- 
doumnago starța, carele balamuţia de zicea 
că pote să scâle pre morţi într'acel eres al. 
luy; drept accea acâle eresure le vădiră şi le 
procleţiră, iară învăţăturile ale drâptel cre-' 
dinţe acest sfint săbor chiar le descoperiră 
şi le luminară, şi mărturisiră că ai avut 
Domnul Nostru Is..Hs. după întrupare doaă 
vo! pre fire şi doaă lucrări, adevărat aşa po- 
runciră şi pecetluiră nu că d6ră împărţia chi- . 
purile ce căci că nice o fire de într'amândoaă 
ale lu Hs. (a Dumnezeirii zic şi a omenirii) 
nu cra să nu fie fără de voe saii fără lucrare, 
făcut'aă şi aceşti sfinți părinţi canâne de în 
tăria săbârălor ale Pravoslaviel. i 

Pentru săborul a șasea de la Trulia. 
In vremea împărăție! al doilea Iustinian 

Nas cârn -carele cra fecior lui Costandin 
Bărbosul, dece cu porunca împărăție! lui, a- . 
dunarăse 227 de Arhiercl în Polata carea se 

i
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chiamă Trulla, (acâsta Trulla era o casă îm- 
părătescă forte mare şi frumâsă de se afla în 
Țarigrad) şi se adunară să înadevertze să- 
borul a cincea şi a şaselea și să scrie şi ca- 
n6nele pentru toemirea besericii, drept a: 

„ectea împreunară - săborul a. cincea şi cu al 
şasea şi le puseră: numele Pendecti adecă 
cincea a șasea, cum am zice lipsa a ce- 
lui de a cincea și acelui de a şasea o 
împlură, pentraceia '! puseră nurnele 'săbor 
-a t6tă lumea, şi era mat mare la săborul a- 
cesta Pavel ărigrădânul Petr Alexandrenul, 
Gheorghie Antiochianul, Anastase Ierslim- 
ienul, loan de la Noa lustinianopol, Vasi- 
lie al Mitropoliei Gorteanilor a 'osirovului 
Critului, şi ispravnice făiind a tot săborul în 
locul sfintei bescrică de la Roma, aşa se află 
în cărţila câle vechi împărăteşti scris cu is- 
călitura a fieş-cărui Patriarch caril aă. fost 
pre aceiași vreme și numele și deregătoria, 
măcar de şi zic Latinii şi Papijil că nu 
trebue să fie şi să se chiame acesta săbor 
al șaselea a totă lumea, căci n'aă fost la a- 
cest săbor şi ispravnicil at papel cum ai fost 
şi Ia cela-lalt şase săbor carele se-aii făcut 
şi se-ati adunat şi cu voia lui în vremea 

“lul Constandin bărbosul, iată şi acesta să- 
"bor se-ai făcut după puţină vrâme cu po- 
runca împăratului lustinian Nas cârn, drept 
aceia atâta sfințit părinți întâi nai putut 
răbda atâta minciuni ale lor, carele ai bă- 
gat atunce în pravilele acelul săbor, când a 
fost legaţii adecă ispravnicil şi soli! papel 
în locul lui, drept aceia acest sfânt şi a totă 
lumea săbor porunci, deca vreme ce papa 
nu pote veni pentru îndelungata cale, înca! 
să vie ispravnici în locul lul să fie impreu- 
nă cu noi căce se-aă făcut săhorul în epar- 
chia nâstră, peniracâia de atunci se făcu 
price împotrivă unit cu alţii şi nu vrură 
nici hirotonie să mal ia (cum povesteşte 
Costandin Chesarevscăil), iară la acest sfânt 
săbor aceştea toţi. ati fost: adecă Solune- 
nul, Dardanul, Iraclia Trachiei, Corintenul, 
Ravenscăil și Vasilie Critscăil, carele era îs 
pravnic bestricii Rimului şi aă şi iscălit şi 
au păcetluit şi ai întărit adeveritele pravile 
şi can6ne ale acestul sfânt săbor carele se- 
ai făcut 95. i 

Poslania sfinţitor Părinţi cătră cinstitul 
împărat. ! E 

Biagocestivului şi iubitoriului de Ils. îm- 
părat lustinian. Sfântul şi a. 16tă lumea să- 
bor carele. se-aii adunat după amenințarea 
Dumnezeiască cu porunca a blagocestiel (ale 
puteri întracâctă cetate împărătâscă de Dum- 
nezeii păzită. Ogdsca Radovitisea. ! 

Darul cel Dumnezeese nespus al izbăvito- 
riulul şi al mântuitoriuluI nostru Is, Hs, ca- 
rele cuprinse tâiă lumea şi propoveduirea a   
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adeverinţei a făcătoriului de viaţă, carea se 
sămână în urechile tuturor, însă 6menit ceia 
ce şedea întru întunerecul nepriceperil, vă= 
zură mare lumină a pricâperil şi se izbăviră 
de în legăturile nepriceperii, împărăţia ce- 
riului se schimbă de'robia cea de demult, 
iară mal marele zmeilor mintea inarelul A- | 
siric, carele se surpă și căzu pentru trufia 
de în lumina cea fericită de întâi şi fru- 
mOsă acuim se biruiaşte de cel robiţi de în- 
tây, şi cu puterea cuvântului carele se-ată în- 
trupat se face striin a tâtă ruşinea şi de t6tă 
puterea cum scrie : (psal. 9], că armele 
vrăjmaşulul periră şi se sfârşiră de tot pen- 
tu că slujba cea cuvântătore pretutindenea 
se înlegiui şi se sfinieşte şi se aduce şi se 
coce poma întregă, și Dumnezeii junghindu- 
se şi împăţindu-se pentru paza trupurilor 
împreună şi a sulleielor îndumnezeiaşte pre 
ceia ce se priceştuese, drept actia şi Gracik 
fug. şi sfântul săbor al Omenilor carele se 
adună pre la bestrici, pre taină se sfințește 
şi hrana raiului tuturor sc dăschise şi cum 
am zice de tot se făcură tote noaoo, iară 
decă vreme ce diavolul pizmătoriul şi ucigă- 
toriul de Gment de o dată stătu împotriva 
prea puternicului Dumnezeă acela'ş iară 
stând împotrivă și îngrecând şi născând 
răotatea a lepădării de lege neputând răbda 
văzând pre noi sculându-ne şi rădicându-ne- 
d6 în greşala călcării şi la ceriii ducându-. 
ue pentru îucep toriul nostru adecă pentru 
Hs. carele ai dat pre sine izbăvire pentru 
n0f, acela zineii zice nu se mal lăsă a nu 
mal rădica săgtlele răotăţii rănind pre cel 
credincioși ca să se desparță de deistvuiala 
a Duhului. a cinstil șia darului, iară bunul. 
vitez cel începătorii sai căpitanul spăseniel 
nostre (Dumnezeii zic) carele ai făgăduit 
n6aoo plata a biruinţii nu lăsă pre noi fără 
de ajutoriă întru tâte nâmurile : întwacestă 
milă de loc a vieţii aceştia ce cu arma bla- 
goc-stiei ne întrarmă împotriva celora ce 
rădică războiă asupra lul carii scâsem şi 
dăzgolim spata cea sulletâscă a Duhului 
sfânt carea, iaste cuvântu lu Dumnezei şi 
asa ne lovim şi ne clocnim cu viclenul şi 
sparsem munca lui carea erea asupra nâstră 
și ne făcum nastavnici turmelor îndreplând 
pre Omen! pre căile-Domnului ca să nu cum- 
va să alunece să şovăiască să cază de în . 
bine întru fără de lege pentru nedomirirea 
pentru că se cădea, celuia ce aă dâruit noao- 
petrecanie și viaţă, carele se-aii pogorât cu. 
atâta smerenie: de în mărime să schimbe 
nâmul nostru şi că”l chia:ne cătră sine și 
să] înalțe, şi să fic tare calea: nâstră după 
cum ne O uii arătat cu lum-nătoril şi dasca- 
li bescricii îndreptând luminat Dumnezeiaşte. 
urmele n6stre şi pornindu-le şi deşteptân- 
du-le cătră evanghelie cărora le iaste petre-
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cania şi viaţa în ceriure, [Filipis Glara 3! tuturor, 
Za : 246), după cum zice Dumnezeescul apo- 
stol : drept aceia şi noi acuma caril ne pe- 

trecem viaţa. cu l&ne şi ne dorm gândurile 

deşarte, ca fără de pază să polă întra, tâlha- 

riul de vrăjmaş şi câte puţin câte puţin fură 

bunătatea ca un diavol şi aduce multă răotate 

noaă în loc de bunătate, iară [Is. Dumnezeul 

nostru carele iaste marele cârmaciă corăbiet 

a totă lumea rădică pre tine adeverit blago- 
cestiv împărat izbăvitoriă şi cârmaci îndrep- 

tătoriii bun-noaă îndreptând cuvintele cu ju- 

decata păzind adeverinţa tot de-una, făcând 

judecată şi dreptate pre mijlocul pământului 

şi umblând pre cale cu curăţie carele cu a 

lui înțelepțic te-ai născut şi te-ai păzit şi te- 

au hrănit şi te-ai îmfrămseţat cu bunătățile 

şi to-ati împlut de Dumnezeescul duh, şi te-ai 

arătat ochiu umil cu curăţia şi cu luminarea 

minţii luminând luminos sail chiar pre cel 

ce sânt supt pulârea ta căruia "i au dat be- 

strica sa, şi te-ai învățat să te înveţi întru 

l&gea ei zioa şi nâptea spre întocmirea şi în- 

dreptarea Omenilor carii "i sânt supt mână, 

carele ai ajuns cu căldura dragostii cătră 

Dumnezei de al rămnit de al! întrecut pre 

Finees şi al împuns păcatul cu sulița blago- 

cestiei şi a priceperii şi al voit să scoli turma 

de în răotaie şi de în peire pentru că se cade 
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deci pre acei 6meni aleși forte at voit 
ş”țI au fost voia săi aduni, închipuitute-ai 
Jui Hs. carele căuta rătăcita oae pre în mă- 
guri şi pre în munți, ca să o aducă să o bage - 

în curtea sa, şi să 0 plece să păzâscă Dum- 

nezăeştile învățături şi porunci pentru carele 

ne despărțim de lucrurile morţilor şi înviem. 

Acâstea tote le al înţeles şi le ar adevărat 

pentru spăsenia şi izbăvirea 6menilor, şi al 

căutat pre Dumnezeii după cum zice :cuvîn- 

tul : cine caută pre Domnul acela află cun6- 

ştere înțelepţie cu dreptate, şi carii caută pre 

dînsul, drept aceia află pace, poruncital să 

se adune acestisăbor a tâtă lumea de Dum- 

nezăii ales ca cu lumina întrun suflet pre 

multi să împreune 'şi să se pevoiască cum 

se cade să se îndrepteze, aşijderea de vor fi 

şi rămas niscare rămăşiţe ale răotăţii Elli- 

neşti saii ovreeşii şi se vor fi amestecat în 

coptul şi adeveritul grâă, i6te de în rădăcină 

să se zmulgă şi să se rumpă şi să se plivescă 

ca nişte zizani! pleve şi neghini, ca să se a- 

rate spicul țarinei besericil. curat. Pentru că 

unde sânt adunaţi cu numele mică, acolo în 

inijlocul lor, sânt şi eă după cum aiă zis gla- 

sul Domnului, şi iară și aă strigat nonă cu 

[eremia : căutațimă cu t6tă inema vâstră şi 

mă voii arăta voaă, drept acdia după porunca 

blagocestiel tale adunatune-am într'acestă ce-   celuia ce ati luat învăţătura de la cel de sus 

ca să îndrepleze nemul omenete să nu caute! 

numai de trebile şi de lucrurile lui și să'sI 

îndrepteze numa! a lui viață :'ce să spăsescă 

şi să izbăvâscă şi.pre cel ce's biruită, şi oblă- 

duiţă de valuri şi de rnultă clătire și turbu- 

rare a păcatelor, şi necati şi învihorâţi de 

tote duhurile viclâne, carele turbură de tote 

părţile pe trupurile smereniel nostre, pentru 

că cole 2 sfinte şi a totă lumea.săboră carele 

se-ai adunat într'acâstă cetate păzită de Dum- 

nezeii împărătescă; însă unul aprâpe de Durn- 

nezeiască. pristăvire a lul lustinian; iară al- 

tul a fost în vrâmea blagocestivei Pamtti a 

împăratulul nostru Constandin tată! blândâ- 

ţelor tale, carele pentru credinţa a părinţilor 

şi să arate tainele nici cum n'au făcut sfintele 

canâne ca şi celea-lalte 4 sfinte săboră a totă 

lumea, pespe carele însă se depărteză omenii 

de în reaoa şi ma! prâsta viaţă si se schimbă 

întru mai bună şi mat naltă viaţă de acum 

înainte de să fac limbă sfântă sfinţie împă- 

rătescă pentru care Ils, aii murit. caril de 

multe netocmiri ate patimelor era. trași, [E- 

ereom pos. 1. gl. 10], sparţi şi rumţi şi puţin 

nu seltăiară și nu se despărțiră, de Dumne- 

zeescul staul şi puţin nu alunecară să cază 

de întru: îndreptarea hunătăţii cu, uitarea şi 

cu neştiința a minţi! şi cum arm zice Aposto- 

l&şte pre fiul a lu Dumnezeii călcară şi sân- 

pele legi! cu carele se sfinţică ce! ocărâră şi 

tate împărătescă de Dumnezeii păzită și am 

scris cinstite şi sfinte,canâne, pentwaceia. ne 

rugăm blagocestiel tale strigând ca cum se- 

aii adunat mai nainte săbor de sfinţii părinți 

şi se-aă făcut de pururea pomeniţil blagoce- 

stivii al noştri împărați Teodosie şi alţii, în- 

imacâstă împărătescă cetate de Dumnezeti 

păzită şi al cinstit sfinta bes6rică cu chema- 

rea cărţilor, așijderea şi hlagocestia a celea, 

ce sânt scrise de no! cu blagocestivul hrisov 

şi iscălitură, acuma să le întăreşti şi să le pe-. 

cellueşti de tot, iară Domnul să'ți întărâscă, 

împărăţia. cu pace şi cu dreptate şi să o pe- 

irâcă de în nm în ntm, şi să'ţi adaogă lângă, 

puterea acâstă pământescă şi îndulcirea şi 

hrana a împărăției ceriurilor, 

Zonara. 

Scrisorea acesta iaste Preadoslovie pentru 

scrisârea canânelor şi cătră împăratul Iusti- 

nian Nascârn, de la săbor trimâsă povestind 

cum şi pentru ce lucru și vină se-ai făcut a- 

dunarea acestui săbor, cu porunca împărăle- 

scă şi pentru că celea.2 săbâră a totă lumea 

adecă cel de a cincea cesă zice şi cel dea 
şasea, însă unul se-aui făcut în vremea împă:- 
răţie! a lu lustinian cel mare, iară cela-lalt 
când împărăţia Costandin DBărbosul carele 
era tată acestuia, cătră carele cuvîntul împă- 
ratului Iustinian Nascărny aă făcut ispită şi 
întrebare şi judecată pentru Dogmate, şi n'aă   batjocorâră darul duhului carele fu de obştea făcut canne. ca câle-lalte săboră de mal



376 

nainte să fie de întărirea. bestricii și de folo- 
sul credincioşilor Gmeni, pentr'aceia, cu grija. 
acelui împărat ce am zis, se făcură casă nu 
rătăcescă Omenil cu uitărea minţii de în viaţa, 
cea îmbunătățită, şi să se plece cătră viaţa cea 
fără de folos, şi să alunece să cază de tot în 
râpa răotăţilor într'aceia porunci să se strân- 
gă săbor şi aicea se adunară acel părinţi şi 
can6ne făcură de împlură lipsa acelor săbâră 
ce nu făcuse cansne, şi apoi râgă cartea, acâsta 
(adecă Poslania acestor părinți) pre împăra- 
tul ca, să înadeverze şi să întărâscă şi să pe- 
„cetluiască și el cu a lu scriptură şi iscălitură 
can6nele carele's făcute de acest săbor, de 

„ acâstă pecetluire şi întărire se râgă, dâcia se 
întorce în rugă de râgă pre Dumnezeu pentru 
împăratul şi aşa sfârşeşte cuvîntul. a 

Începătura, a săborulul a 6, carele se-ati fă- 
cut la Trulla; şi aă făcut canâne 98. - 

Gl. 1. Pentru să fie credința sfințiior apo- 
stolilor ne curmată. . : 

GI. 2, Pentru Tocmelele sfinţilor apostoli 
carele se chiamă Diataghe carele's făcute de 
Climent, ca să nu se priimescă „pentru nişte 
rătăciri ercticeștt, 

G1. 3. Pentru preoţii carii se îns6ră câte 
de doaă ori şi nu se pocăesc. ” 

GI. 4. Pentru cliricul şi mirenul caril se 
ating de nevasta lui Dumnezei, 

Gl. 5. Pentru preotul famen să nu ție sluj- | 
nică sa alta. 

Gl. 6. Pentru să nu se însâre neștine după 
hirotonie. | - 

Gl. î. Pentru să nu şază Diaconii mal sus 
de preoţi. . 

GI. $. Pentru să se facă săbor odată în- 
trun an. | 
"GI, 9, Pentru să nu între cliricul la câr- 

“ciumă fără nevoe. 
G1. 10. Pentru să nu ia camătă episcopul 

saă Diaconul. i 
GI, 11, Pentru să nu chiemi ovrâl dohtor, 

nici să te îmbăezi cu dînşil. ! 
GI, 12, Pentru să nu laşi muiarea fără nu- 

„mal de vel ajunge la altă spiţă preoţâscă mai 
mare. . - 

GI, 13. Pentru preotul şi Diaconul să nu 
spargă nunta cea pre l€ge măcar de și oprese 
Romanii. - 

GI. 14, Pentru că se cade să fie popa de 
ani 30, Diaconil de 25, iară Diaconiţele de 
patru-zeci. 

Gl. 15, Pentru că se cade Ipodiaconilorsă 
fie de 20 de anl. | 

Gl. 16, Pentru ceia ce zic să fie şapte Dia- 
con. 

GI. 17. Pentru episcopil cari priimesc cli- 
Tici striin! şi! hirotonesc. Ă 
„Gl. 1$, Pentru mutarea de în calea păgâ- 

nilor. 
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G1. 19. Pentru mat marele besericil, să în- 
veţe pre Omenil pre la praznice şi Duminecile. 

G]. 20. Pentru episcopul să nu înveţe să- 
borul într'altă cetate. 

GI. 21. Pentru cela ce”! se ia darul de pu- 
rurea şi rămâne în câta mirenâscă. | 
"Gl. 22, Pentru cela ce e hirotonit pre bani. 
G1. 23. Pentru cela ce dă sfinta priceşte- 

nie, şi cere mangâri sati bâny. 
GI. 24, Pentru cliricul saii Călugărul ca- 

rele va privi la încurarea cailor. - 
GI, 25. Pentru cela ce va ţinea sai a ţi- 

nut până în treizeci de an! niscare sătictle, 
Moşire, Seliştore : cum le va ținea, . 

G1. 26. Pentru preotul carele va cădea în- 
iro nuntă fără de lâge. Aa 

G1. 27, Pentru cliricul să hu se îmbrace în 
haină ce nu'! se cuvine. . 

G1, 2S, Pentru să nu ducă neştine să îm= 
parță struguri în loc de 'jertva cea fără de 
sânge. - - 

G1. 29, Pentru să nu se facă răzâreşenie în 
săptămâna cea mal de pre urmă în jOI mari. 

G1. 30, Pentru Preoții carii sânt pre la be- 
s6rici pre în păgâni şi'șI lasă preotesele. 

GI. 31. Peniru să nu se facă liturghie în 
casa de rugă fără de ştirea episcopului 

GI. 32. Pentru eresul celora ce slujesc cu 
apă. E 

GI, 33. Pentru carele iaste destoinic de 
preoție, și nefiind tuns ia blagoslovenie. 

GI], 34. Pentru cliricii sai călugării carit 
'se vor strînge câtă şi vor face jurământ de- - 
împreună. 

Gl. 35. Pentru dâca va muri episcopul să 
păzescă clirosul unealtele mult puţin ale epis- 
copii _ 

Gl. 86. Pentru tocmela a cine! scaune. 
G1. 37. Pentru episcopul carele pentru nă- 

pădirea varvarilor nu se va întârce la scaun. * 
Gl. 38. Pentru cetatea carea se înciaşte 

de la împăratul, | | 
G1. 39. Pentru să'șţie isprava noa cetate 

a lul lustinian. , ” 
GI, 40. Pentru cela ce va vrea să se că- 

|lugărescă, să fie de 10 ani: iară nu mat mici 
Gl. 41. Pentru purtătoril. de rase, și cari. 

nu's tunși şi sihastril. | _ 
G1, 42, Pentru cela ce va vrea să între 

n peşteră. - 
G1.. 43. Pentru cela ce va vrea să fugă de 

totă furtuna luimil : să fie volnic. 
GI. 44. Pentru călugărul sai cela ce'ş ține 

curăţia : de să va însura. 
Gl. 45. Pentru cum se cade să se aducă 

la jertăvnie celea ce vin să se călugărâscă. 
G1. 46. Pentru călugărița să -nu iasă sin- 

sură de în Mânăstire. : . 
Gl. 47. Pentru să nu dormă, nice călugă- 

riţa în mănăstirea de bărbaţi, nice călugărul 
în mânăstirea Qe fămel. 

AS
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GI, 48, Pentru despărţirea fămeil, celuia |. G1. 78. Pentru să nu zică la Stâil Boje 
ce după hirotonie va să ia episcopie. 

G1, 49. Pentru mânăstirile carele se fac 
cu ştirea episcopului. _ 

Gl. 50. Pentru să nu jâce saii să dănţuia- 
scă mirenul. . 

G1. 51. Pentru nici să fie măscăriciă, . . 
G1. 52. Pentru să nu se facă liturghe în 

postul cel mare fără Sâmbăta şi Dumineca şi 
la praznicul Blagoveșteniilor. 

G1. 53. Pontru ceia ce priimesc copil de 
în botez. - „- 

GI. 54. Pentru nuntele carele's fără de 
lege. . 

G1. 55. Pentru ceia ce postesc.sâmbetele. 
GI. 56. Pentru Armenii, caril mânâncă 

pre păresemi sâmbelâle oacă şi brânză. 
Gl. 57. Pentru să nu aducă Ia jextăvnic : 

miare şi lapte. . . 
G1. 38. Pentru mirenul carele singur se 

priceştuiaşte. o 
G1. 39. Pentru să nu se facă botez, pre în 

căsuţele câle de rugă: carele sânt în mijlo- 

cul unor case. 5 | , 

G], 60. Pentru cela ce dă voe se îndră- 
ceşte. IN - 

G1. G1. Pentru Vota şi Vrumaliile ale zbo- 
rurilor Ellenești și a altor obicâiure ale lor. 

GI. 62. Pentru citeniile Mucenicilor : ca- 
rele se-aiă făcut de Ellini, 

G1. 63, Pentru să nu facă cazanit mirenil 
şi pentru aprinzările de foc pre la lun! noao. 

(3. 64. Pentru să prăznuiască tot omul 

în săptămâna după Paşti. . | - 

G1. 65. Pentru să nu se mănânce sânge. 
GI. 66. Pentru să nu se strice Dumneze- 

iasca carte. ME 

G1.: 67. Pentru să nu între mirânul în ol- 

tariă fără numa! împăratul sai domnul. 

G1. 6$. Pentru să nu vorbâscă muerile la 

heserică. . PE 

G1. 69. Pentru să nu trebue culva să în- 

veţe obiceiuri ellinești. | 

GI]. 70. Pentru să nu se împreune pravo- 

slavnicul cu ereticul. 
GI. 71, Pentru să nu se închipuiască pre 

faţa. pământului chipul crucii. | Aa 

G1. 72. Pentru să nu se facă praznice nici 

veselil Duminecile nice covâră să se aşternă. 

G1. 73. Pentru să fie nepriimită, cântarea 
celuia ce cântă răi fără tocmelă şi fără po- 

dâba bestricil. B , ” 

Q1. 74. Pentru să-nu se facă casaa lui 

Dumnezei târguire. , 

G1. 73, Pentru să nu se spele la bac omul 

“împreună cu fămee. , 

GQ]. 76. Pentru să nu c6că merinzi împo- 

hiva Naşteri Precestil. 

Q1. 77. Pentru să nu se lipsescă neştine de 

beserică fără numai de mare nevoe. 

Paspnâisa  nasradi. 
Q1..29. “Pentru să nu semnâze miel. în 

chipul lul Hs. : ce pre dânsul adevărat. 
G]. 80. Pentru robul slobozit de stăpân. 
GI]. 81. Pentru să nu se dea priceștenie 

trupului celui mort. - Sa 
GI]. S2. Pentru cari! nu ştii nice's mărtu- 

risiții că se-ati botezat. 
G]. S3. Pentru să nu se strângă curve 

spre alunecarea, sufletelor. 
GI], S1. Pentru preacurva și preacurva- 

riul. : 
GL 85, Pentru să nu bage dobitoc în be- 

strică. îi - 
GI. S6. Pentru să se postescă sâmbăta cea 

mare până la miază npte. . 
GI], S7. Pentru să nu se facă metanii după 

Vohodul vecârniei Sâmbeter. 
„Gl. SS, Pentru cela ce dă și ceia ce ia erbi 

omorâtore de pântece, 
GI]. 89. Pentru muiarea căria'l se va duce 

bărbatul de nu se va mal vedea, și ma! nainte 
dă ce nu”! va veni vâste se va mărita, 

GQ]. 90. Pentru cela ce jură cu jurământure 
ellineșty. 

G1. 91. Pentru ceia ce răpesc mueri. 
Gl. 92, Pentru ceia ce se întorc de în e- 

retică. . 
GI. 93. Pentru cela ce va zăcea cu fămbia, 

şi fără băgare în semă va întra, în bescrică. 
GI. 94. Pentru cela ce ia pre logodita de 

altul. 
GI. 95. Pentru ceia ce aduc de acasă carne 

friptă preoţilor.  - , 
-G1. 96. Pentru să nu se zugrăvescă zugră- 

vi! grozave şi fără de cinste cum nu se cade. 
G1, 97. Pentru cum se cade a priceştui pre 

credinciosul curatelor taine. , 
Gl. 98. Pentru părintele duhovnic să aibă 

socotâlă a. socoti canânele pocaaniei. - - 
  

  
6. Sălor, Costandin DBărbos, ispratnici 

Papei, Agathon și Teodor, şi Gheorghie, 

Gheorghie Țărigrădenul la Țarigrad, a- 

supra lui Onoeie papa,-și lu Serghie și 

Pir părinți 170, let 656, 
    Urmâză clișeul mal multor Sf. Părinţi. 
    

Sfintul şi a totă lumea săbor 5, 6: 

. GQ], 1. Credinţa apostolilor să fie netăiată 
şi cea ce stati întărit la Nichea să fie deplin : 
că ati stricat spițele învăţăturii Ariel, carele 
aducea de bârfia pentru o fiinţă a Dumne- 
zăirii. 

mâle. Acest săbor se-ai adunat în vremea 
a lu lustiuian Nascârn, și ai poruncit să fie 
adevărate şi can6nele apostoleşti 'şi şase să- 
horă ale lumii, şi c6lea de pre alocurea șapte
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carele mal nainte se-aii făcut, şi să se forâscă | 
nelăiate şi nestricate şi a pus toemitele ca- 
n6ne să fie de vindecarea sufletelor şi-de tă-. 
mărduirea patimelor, şi aceiaş întâr adeverâză 
tocimirea can6nelor apostolești, dâcia pecet- 
luiaște și sfintele canâne ale săborălor lumil 
şi ale celora ce se-aii făcut pre în bogate 10- 
cure. 

Siiborul 1, Săborul de întâi făcutu-se-aiă 
în Nichea : în zilele sfintului împărat marele 
Costandin, asupra spureatului de Arie, răul 
cestiv carele zicea şi învăţa altă Dumnezăerie 
păgânescă sati cum am zice ina! pe prost 
anulţi Dumnezel, și îndrăznia de zicea că fiul 
lui Dumnezeă, domnul nostru Is. 1Is,, adeve- 
ritul Dumnezeii : iaste zidire, iară nu.o fiinţă 
lul Dumnezeu şi TatăluL 

Săborul 2, Al doilea săhor se-aii făcut în 
Țarigrad în vrâmea împăratului Teodosie cel 
mare, asupra a Machedoniei protivitoriul de 
duh : carele hulia spre duhul sfint şi zicea că 
nu iaste el Dumnezeii, ce străin cu Dumnezăi- 
rea de Tatăl, cătră acesta şi spre Apolinarie 
de la Laodichia, și Savelie de la Livia, cari! 
socotia şi zicea că trupul Domnului Nostru şi 
Dumnezeului 1, lis. iaste fără de sullet și fără 
de minte. 

Săborul 3, Al treilea săbor se-aă făcut în | 
vremea lut Teodosie cel mie asupra spurea-! 
tului Nestorie închinătoriul de Gmeni, carele 
pe ls. despărţia şi tăia, și zieca că iaste om 
prost iară nu Dumnnezei întrupat, şi învăţa 
de zicea spre unul IIs, adevoritul nostru Dum- 
nezeii : dol fil şi doaoo obraze, şi pe prea 
sfinta fecioră Maria carea, ati născut pre ade- 
veritul Dumnezei, Domnul Nostru Is.1ls: 
nui zicea bogorodițu ce hristorodiţu. 

Săborul £, Al patrulea săbor se-ati făcut 
în latchidon în vremea a lui Marehian, cum- 
natul de soră a lui Teodosie cel mic, asu- 
pra lut Dioscor și lvtihie. Caril bârfia de zi- 
cea cum se-aii făcut ca o nălucă întruparea 
a lu Damnezeii şi Mântuitoriul Nostru Is. Is. 
şi zicea că iaste într'o fire și împărția de zi- 
cea că ati pătimit Dumnezăirea, 

Săvorul 5. lară al cincilea săbor se-aă fă- 
cut în Țarigrad în vremea lui lustinian cel 
mare, asupra nebunului Oriben Evagrie şi 
Didim, caril înoia făpturile bârfitre ale Elli- 
nilor şi bârlia fară de minte de zic-a că tru- 
purile carile acuma purtăm, dâca vor muri 
nu vor învia, şi Raiu adeverit nu se-aii făcut 
de la Dumnezeă nici iaste şi Adam nu sati zi- 
dit cu trup, şi zicea că munca are sfârşenie 
ȘI cutn vor Să'ş vie dracil iară la cinul de în. 
tâl : şi alte hule multe bârfind. 

Săborul 6, Iară al şasele săbor făcutu-so- 
au în Țarigrad, în vremea a lut Costandin 
"Pogonatul, asupra lu Teodor episcopul Farii, 
Onorie al Romet, Chyr al Alexandriel, Ser 
ghie şi Pye, Pavel şi Petr, caril se-au făcut e- 
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piscopi 'Țarigradului şi a altora cari eresurile- 
lor şi le înoia, deci aceşti protivitori de Dum- 
nezeii şi păgân! spurcați învăţa şi zicea, că o. 
voe şi o lucrare are, Domnul nostru Is. Hs, 
şi după întrupare, pentractia se-aăi dat Ana-- 
temei de săborul acesta, iară canâne nu se-ait 
făcut nici de săborul a cincilea, carele se-aii 
făcut în vremea a lui Iustinian cel mare, nici 
de al şasele săbor carele se-ati adunat în vrâ=. 
mea lui . Costandin Pogonatul, că săborul 
carele se-aii făcut în vrâmea lu Costandin 
Pogonatul chiamăse al şaselea : aşijderea şi 
cela ce s'aii făcut în vrârmea fiiustă Nascârn 
iară se chiamă a şasele, că aşa ati socotit să-- 
borul: să fie amândoaoo unul. că acesta se-aii 
făcut după 27 de ant. şi episcopii carit se-aă 
adunat aicea ma! mulţi de cât acolo făcut'ati 
Săborul de ai căutat pentru întrebările şi 
toemslele izvodelor lor sânt ati nu sânt. 

Săborul de în vremea lu Teodosie cel mare 
să fie întărit şi nestricat că at pngorăt pre. 
Machedonie, carele zicea că Duhul sfint iaste 
rob. : Ă 

Părinţii cari! se-să adunat la Efes în vrâ- 
mea lui Teodosie cel mic doaă sute de bla- 
gocestivi surpat'ai pre Nestorie. carele zicea: 
că Domnul iaste om prost. 

- De pururea pomeniţii cari! se-aă adunat 
la Halchidona în vrâmea lu! Marchian, - sur- 
patai pre Evtihie carele îndrăznea a zice. 
de marea taină că se-ati făcut ca o nălucă, 
atunce aii surpat și pre Nestorie şi Dioscorie: 
carii bârfia să. se strice toemelele săbârălor. 

La împărătâsca celate adunatu-se-ati 165, 
în vremea lui lustinian, asupra lui Orighen, 
carele zicea . că sufletelor şi trupurilor nu 
va fi înviare, şi aă anatimisit pre Teodorit 
carele ati scris Chyril la 12 glave. - 

La Țarigrad iară în vr&mea lul lustinian , 
adunatu-se-aă săbor de a surpat pre Ono- 
rie de la Roma şi pre Serghie de la Țarigrad 
caril zicea. că o voe şi o lucrare ai avut Dom- 
nul Nostru Is. Hs. şi după întrupare. 

xl 2. Invăţăturile sfinţilor Apostoli de 
Climent făcute, pentru încăperile şi 'furările . 
altor eretici: să fie neîntărite. ” 

Tâle. Intru apostoleștile can6ne, cătră. 
cărțile Legit Vechi şi Noaă şi cătră tocmnelele 
apostolilor carele le-aă făcut Climent în câle: 
opt cărți, peruncituni-se-aă să le ţinem cin- 
stite și sfinţite, iară acest canon poruncâşte să 
se IGpede, nu pentrul! ceva, ce pentru bogate 
lucrure. Copile şi striine de creştinătate ale: 
creticilor. carele bagă întrânsele spre sparge- 
rea besricii, drept aceia poruncește să se 
scâță casă se întemeiaze şi să se întărescă. 
turma creștinescă. . 

G1. 3. Preoţii cari! vor fi însuraţi de doao 
ori şi nu se vor pocăi să li se ia darul, iar 
de vor lăsa răotatea şi se vor părăsi câtă-va, 
vreme atunce cel ce se-au rănit şi cel ce se-
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ai însurat fără de lege : nu pote să blagos- 
lovescă, iar ceia ce se vor însura după hiro- 

tonie aceia să fie lipsiţi în câtă-va -vr&me să 

nu procopsscă întru rânduialele lor, adecă să 

se canonâscă, iară apol de'ş vor pricepe răo- 

tatea că ai făcut răă adecă se vor lăsa de îm- 

preunare aceia să'ş ţie numal cinstea șederii 

mat sus iară popia nu, iară după hotarul (a- 

decă tocmâla) acâsta de vor fi fost -opriţi şi 

cl nu vor fi băgat în sâmă acea oprelă, de 
tot să le fie luat darul. . 

Tâle. Părinţii săborului acestuia îndrep- 

tând răotatca cea ce să făcuse şi dăzrădăci- 

nând .şi cea ce vrea să fie : făcut'aii canonul 
acesta; şi poruncesc : ca câți de în preoți şi 

de în diacon! vorlua a doa muiare mâl nâin- 

tea de venirea acestui săbor, şi ai fost până 

ce ai venit e! (adecă le-ai ţinut până ce 

sati adunat săborul) nepocăiţi de nu se-au 
despărţit de fără de legile nunte, aceia. cu 

pravila să fie scoși și să li se ia darul şi să 

se pue la un loc să fie cu mirnii, iară câţi 

nai nainte de venirea săborulul "șI vor fi cu: 

noseut folosința de să vor fi lăsat; şi vor [Î 
gonit acea împreunare rea, aceia să se pă- 

răsescă de preoție'şi să se canonâscă în câtă: 

va vr&me şi numal să'ş ție cinstea șederii 

scaunului ina sus cum aă fost şezâvd, Și să 

le sosâscă numa! acea şedâre mal sus, călră 

domnul plângând să Ji se iarle păcatul ca- 

vele Pati făcut de în nepricepere, pentru că 
. : 

nu se cade celuia ce se-aă rânit pre altul a 

pblagoslovi, ce şi preoţii şi diaconil caril se 

vor fi însurat cu o fămâe văduă fiind mai 

nainte de hirotonic; așijderea și ceia ce după 

hirotonie se-ai însurat însă de preoţie nu 

se vor părăsi de tot, ce să se oprescă de 

„sfânta liturghie, şi să se canonâscă câtă-va 

“+r&me. deacia iară să fie la ale lor spiţe ară- 

tând cum dăzlegă fără de lâgea împreunare, şi 

pică cum să nu se suela altă spiţă mat mare : 

ce să fie în rândul în carele se-au aflat, însă 

acestea poruncitu-se-aă să se facă pentru 

milă şi ertăciunea cum se-ană zis mal nainte 

de venirea săborului, iară de atunce încoce 

după hoturul şi canonul acesta , nu iartă să 

se facă nice unele de acestea, ce după bo- 

tez încă şi cela ce se va împleteci cu “adoa 

nuntă, sai posadnică va ținea, saă văduă 

va lua, sa se6să de altul, sait, robă, sai 

cinghiasă : acela să nu potă fi episcop, ai 

preot, saii diacon, saii ypodiacon, după .cunr 

aă poruncit canânele şepte-spre-zâce şi opt- 

spre-ztce ale sfinților apostol. 

GI. 4. Cliricul carele se va atinge de ne- 

vasta a lul Dumnezeii aceluia să i se ia da- 

rul iară mirânul să se alurisâscă. - 

“pâle. Inse canonul acesta, pre cela ce se 

va amesteca fâtcI ceia ce sc-aii nevestit şi 

se aă sfiuţit. lui Dumnezeă : de va, îi cliric, 

ia“ darul, iară „de va fi miren afuriseşte'], 

“iară canonul 18 al marelui Vasilie, pre unu, 
ca acela socoteşte'l-ca pre: un preacurvariiil 
şi la priceştenie. pre unul ca, acela întralt 
chip nu'l priimeşte, de nu se va lăsa întâi 
de acel păcat. 

G1, 5. Şi preotul famen să nu ție slujnică 

sai alt obraz: fără nunmial de cele ce's fără 
bănuială. : ii : 

Tâle, A ţinea în casă fămţile cele sfințite, 
măcar de sânt şi fameni, măcar forte bătrâni : 
canonul acesta apără ca și poslania Marelui 

Vasilie cătră Popa Grigorie; fără numa! de 

vor fi de în fămeile obraz de în câle fără 

bănuială : adecă mumâni, surori şi mă- 

tuși de tată sai de mumă şi altele caa- 

câstea, iară cine va călca acestea. porunci, 

poruncâşte să! ia darul, pentru că acesta ca- 

non aduce mat mult spre fameni, că inăcară 

de vor fi şi mirân! şi vor lăcui cu muerile 

carele nu vor fi de în obrazele rudenie ce- 

lea ce sânt fără de bănuială, unit ca aceia să 

se afurisâscă. Si 
G1. 6. Carele se-aii hirotonit de se va în- 

sura săl să ia darul că de va vrea să se hi- 

rotonâscă, acela trebue întâ! să se îns6re. 

“Pâle, Insă canonul săborulul de la An-   chira poruncâşte pentru cela ce va să se facă 

Preot sai Diacon şi întâl. se va mărturisi 

când s& va face cum nu va şedea neînsurat 

ce va lua muiare şi după hirotonie va.veni 

la nuntă de s2 va însura să'ş ţie a sa slujbă, 

iară acest canon l&pădă pre-acela canon şi 

de totul deşartă pe preotul și diaconul, şi y- 

podiacon caril se vor. însura după hirotonie 

urmând canonului 26 al Apostolilor: şi po- 

runctşte ca cine va îndrăzni a face acesta 

după hirotonie să! sc in darul, şi dă voe 

fie'ş căruia mainte de hirotonie pre legea nun- 

tel să se împreune muieril. | 

GI. 7. Diaconul carele va avea vre o rân- 

duială de nu va fi ispravnicul patriarchului 

saii al episcopulul: să nu şază mal sus de 

preoţi ce să fie mai jos de toţi. 

Tâle, Tiufele mireneşti şi şederile nainte 

Dumnezăeştit părinţi scoțându-le de la bese- 

rică poruncesc: nic! un diacon să nwsază mal 

sus de preotul măcară de âr'avea fie ce rân-   duială nare şi cinste a hesericii, fără numai 

când va fi trimes întraită, cetate şi loc îs- 

pravnic în locul Mitropolitului sati al patriar- 

chului : pentru niseare întrebări și niscare 

semi ale canânelor şi ale besericilor. atunce 

să cinsteşte ca şi cun ar împlea locul aceluia 

ce Pati trimes, iară de va îndrăzni. vre unul 

de îu diaconl trebuindu't întralt chip boer&- 

şte în silă să şază mal sus de popa : atunce 

să să urgiscscă de a sa spiţă, şi să fie mal 

jos de toţi diaconil. 

GI. '$. Dâca vreme co nu va putea, să se 
! facă săbor de doaoo or! în toți anii lângă.
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Paști şi în luna, lu Octovrie înca! să se fâcă 
odată. | . 

Tâle. Pentru primejdiile şi nevoile ce se 
tâmplă episcopilor de supărările păgânilor, 
de nu pot face săhor de doaă ori într'un 
an : tocmitu-se-aă de canânele acestea şi se- 
aii poruncii ca să se facă săbor în toți anil 
“odată, lângă Paşti și în luna Octovrit. 

GI. 9. Opritu-se-aă a întra cliricil la câr- 
ciumă, opritu-se-aii încă mai vârtos şi a ţi- 
nea ne cum să intre; deci sati” să se părăs6- 

„Scă sau să li se ia darul. 
Tâle, Nu se cade cliricilor să ție prăvălie 

de cârciumă şi să neguţătorâscă într'ânsele, 
că de vr&me ce se oprâște a intra în cârciumă 
striină, cu cât mal mult nu trebue a ținea el 
„cărciuma, şi altora întwânsa nu se cade a 
'Sluji; iară cine va, înărăzni a face acesta şi 
nu va asculta să se părăsâscă: să! se ia 
darul aceluia. . 

G1. 10, Episcopul, preotul şi diaconul cari 
vor lua camătă : de nu se vor părăsi să li se 

"ia darul, 

7 

Adevărat. 
Gl, 11. Aluaturile saă -azimele ovrtilor 

să fie scuipate; iar cine va chema dohtorir 
lor, Sa se va îmbăia cu că împreună : acela 
să se aturisescă, . 

Tâle. Nu e nici o împreunare creştinilor 
călră ovrti, drept actia orm-cine se va afla 
mâncând de într'ale lor azime sai va chema 
pre dânșii spe vrăciuire să dohlorâscă sati 
într'alt chip cumva va lăcui cu dânşii: a- 
cela de va, fi cliric să! se ia darul, iară de va 
fi mirtn să se afurisâscă. 

G1, 12, Zisu-se-aă să nu scoţi muiarea, 
„adecă să nu te desparți de dănsa: ce să 
gândeşti să procopseşti mat bine, şi iară po- 
runcim celuia ce să hirotonâşte mar nare : 
să nu mal lăcuiască cu nuiare. 

Tâlc. Insă canonul apostolese a Başa po- 
runcâște : că nici episcop, nice popă nice dia- 
con fără de socotința smereniei nu pâte să 
ScOță muiarea lul, iară -cine va face acâsta 
-canonâşte'l, şi de se va lăsa ncîndreptat să! 
se ia, şi darul, iară acest canon nu iartă pre 
episcopi după ce vor veni lu hirotonia epis- 
copâscă, să şază cu ale lor mueri, şi acesta 
făcând nu că d6ră nu sufere sai se lepădă 
de toemâlele ctle mal de nainte ce aă tocmit 
Apostoli : ce brodind pentru mai buna pro- 
copsire a spăseniei Gmenilor şi să nu dea vre 
O vină spre toemâla preoţâscă, că zice dum- 
nezecescul apostol : faceţi tâte întru slava 
a lu Dumnezeu, fiți nepoticnire şi Ovrâilor 
ŞI ellinilor, şi bestricit lu Dumnezeii cum 
placu şi eă tuturor întru tâte nu caută folo- 
Sința mea ce ca să se spăsâscă mulţi, faceţi: vă asmenea mie ca și eă lut Hs, episcopul 
carele va, face aşa şi după hirotonia episco- 
pici va lăcui cu a lui muiare; poruncește ace- 
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sta canon într'alt chip să nu fie ce să'! se ia 
darul. . “ . - 

GI, 12. Deca vreme ce Romani voesce să'ş 
lase muerile, întâr diaconit și popii caril vor 
să se facă preoți, iară no! nu voim aşa : ce 
întărim îusurările celora ce vor să se facă 
diaconii şi preoții, 

Tâle, De şi ţine canânele pre tocmâlă be- - 
serica Romanilor ca cela ce va să se hiro- 
tonescă diacon saii popă: să mărturisescă 
mainte de hirotonie ca să nu se mai atingă 
de a lui mueare, 'ce de împreunare să se 
desparță ce însă acesta iaste ca cum ar sta 
împotriva, încredințării şi adeverinţii aposto- 
leşii, și e nepriimilă acestui canon, drept a- 
câea poruncâşte preoții saii diaconil caril pre 
l&ge se-aă însurat : nic! cum să nu se des- 
parță, ce să'ş păzescă împreunarea, cătră fă- . 
meile lor; şi să se păzescă de a nu se îm- 
preunarea cătră dinsele pre la vremi numa! 
când li se cade; adecă la vrâmea postului, și 
când vorivrea să slujâscă sfintele tainr, ca să 
potă pre. lesne dobândi câlea ce cer de la 
Dumnezei, iară carii se vor ispiti a'ș scote 
ale lor fămei pentru smerenia, acea să se a- 
forisâscă, deacia de se va lăsa neîndreptat să 
1 se ia darul, după cum zice canonul 5 al 
sfinţilor şi Dumnezteştilor apostoli. . 

Gl, 14 şi 15, Cade-se când va să se hiro- 
tonâscă popa să hie de 30 de ani şi diaco- 
nul de 25 şi diaconița de 40 de ani, şi ypo- | 
diacon de an! 20, „? 

Tâle, De se vor afla niseare ment forte - 
destoinici a hi preoți, nici unul să nu se hi- | 
votonescă nice întrun rând preoţese, mainte 
de poruncita lor vr&me, iară ori cine se va 
face popă mainte de irel-zeci de ani, saă dia- 
con mainte de 25-saii ypodiacon mainte de 
20, şi diaconiţa carea se va face mainte de 
40, şi ypodiaconul mainte de ant 20 acelora. 
să li se ia darul 

GI. 16, Să ştir carele zice să fie şapte dia- 
con! după cum au zis deaania, că nu e cu-! 
vintul acesta pentru slujirea tainelor ce pen- 
tru lucrurile și tzehile celora ce slujesc. 

Tâle. Canonul 14 al săborului de la Neo- 
chesaria, îndemnat fiind de în cartea deaniel, 
poruncit'aă să se facă câte 7 diacon! pre la 
fie ce cetate măcară fie şi prea mare: să fie 
de slujba tainelor; iară cest canon zice aşa 
că acel săhor pentru cartea deaniel n'a so- 
cotit bine, că acel cuvînt nu zice de 7 dia- 
coni că -zice atunce întracea vrâ&me nu era 
grijă apostolilor de men! să slujască Dum- 
nez&eștilor tain! : ce pentru -rânduiala: şi so- 
cotinţa şi slujba, mâselor, carea era de treba . 
a tuturor celora ce se adunase atunce, dece 
pentracâea şi hescricile nu se lcpădă a nu 
ținea după: cum zice canonul accela, să ţie? 
diaconl să fie de slujba Dumnezăeştilor tainy :   ce fieş carea după cumu'l va fi venitul aşa
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să aibă și câtuiala preoților, diaconilor şi a 
altor clirici 

Q1. 17. Cine va priimi eliricul striin şi'l 
va hirotoni lui ; aceluia să "1 se ia darul, 
împreună cu cela ce'] ai hirotonit. 

'Pâle, Nu se iartă nice unul de în clirici, 
fără de ştirea episcopului său : să se pue la 
altă beserică, iară de va priimi vre un cpis- 
cop pe cliricul striin, fără .de carte de ertă- 
ciune, a episcopului săii şi'l va pune la be- 
s6rica lui şi] va ţinea întraceiaş rânduială 
ce aiă fost, sai îlă va hirotoni măcară şi în- 
taltă spiţă mal mică: să li se ia darul a- 
mândurora. 

Gl. 15, De se va muta neştine pentru su- 
părarea pâgânilor dâca vor însteea, iară să 
se mute cătră beserica accea ce'l se-aii dat 
în mână iară după aşezare de nu se va în- 
târce : să se afurisescă. | 

'Pâle, Insă cliricul carele pentru vre o su- 
părare, se va despărţi de la boscrica ceea, col 
se-aii dat în mână şi se va duce cătră altă 
besârică, şi va priimi episcopul cela ce va 
fi acolo şi] va împreuna cliricilor : acelul să 
se ia darul împreună cu cela ce'l ai priimit 
cum poruncește canonul: 17, ce am scris 
mai sus; iară de se va fi mutat cliricul de 
la beserica cea ce-s'âu făcut cliric peniru 
supărarea păgânilor saă pentru altă primej- 
die, decia de să va fi potolit lucrul pentru 
care vină ati fugit şi nu va vrea iară să se 
întârcă la bescrica lui la carea se-aii făcut 
cliric: atunce să se .afurisescă, împreună 
cu episcopul cela cel ţine până ce se va în-l 
toree; dară pentru care vină cesta se afuri- 
seşte, iară celuca "1 se ia darul, căce că cesta 
de pre urmă ai făcut acesta dă nevoe, iară 
cel de întâi ai fugit fără de vină, şi hiroto- 
nia episcopulul săii carea aii pus pre dinsul 
o ai ruşinat şi de dinsul 'ş au bătut joc, 

- GI. 19, Cel mal mare al bescricii % se 
cade în tote zilele mai ales Duminecile să 
spue învăţăturile, şi -să nu tâlcuiască nice 
să înveţe de ale lor : ce cum aă priimit de 
la sfinţii părinţi. 

'Tiâle. Episcopilor li se cade să înveţe po- 

porul în tâte zile, şi pre Gmeni.săl învâțe 

învățăturile blagocestiei, ma! ales Dumine- 
cile, ca de va întreba cine-va pre dînşii, de în 

Dumnezaeştile scripturi, atunce= să nu spue 

acâlea de întru mintea lor : ce cum ai vă- 

țat şi a tâlcuit luminătorii şi dascali! besâ- 

ricil de în scripturile și cărţile lor, că acesta. 
măestrie şi iscusire bună se cade lor a ști : 
„adecă învăţăturile ce ai dat Dumnezăeștil 

părinți, şi dE pre acclea să dăzlege întrebă- 

rile de carele'i vor întreba, iară să nu dăz- 

l&ge întrebările dă pre. cuvintele lor nici să 
se pue să adune cuvinte de ale, lor, să. nu   cum va, dâră să nu se pricepă a dăzlega a- 

c6lea singuri : apol să cază departe de ade- 

381 

vărita învăţătură; iară cine nu va purta grijă 
de popor şi de 6meni şi nu le va spune în- 
văţăturile creştinătăţii, pre acela canonul 57 
al sfinţilor apostoli întâiul afuriseşte : decia. . 
deca se va lăsa întru l6ne să'1 se ia şi da- 
rul, 

GI, 20. Episcopul să nu învâţe săborul 
întraltă cetate cum nu' se cade, iară de să 
va porni vre un episcop, acela să fie lipsit 
de episcopie şi să slujască slujba popescă 
iară nu episcopâscă. Ă 
“Tâle, Episcopul carele va face acesta pen- 

tru trufa, şi îngâmfarărea şi pentru urgisirea 
a episcopului de acolo de nu'l va băga în 
semă : ce va învăţa în săbor nevoindu-se a : 
ruşina pre cela-lalt, şi al batjocori, logodin- 
du'șI lui nainte scaunul striin : acela pe drep- 
tate să se lase de. episcopie, că cine poht&- 
şte ale striinilor, acela să lipseşte şi de ale 
sale, şi să se pogâre în locul popesc,' şi lu- 
crurile carele fac el acelea să facă şi el. 

[Semndză]. Semneză să şti! şi de acesta, 
când se pogdră episcopul în locul Popel, pen- 
tru că canonul 29, al săborului de la Hal- 
chidona zice şi chiamă pre pogorârea, cpis- . 
„copulul ce. să pog6ră întru spiţa popescă ; 
furare de sfinţie protivnică, şi să se ție acest 
canon vârtos că se-ai izvodit de într'adeve- 
ritul canon. - i 

GI. 21, Carele" se ia darul de pururea şi 
se pune cu mirânil : de să va pocăi acela nu- 
mai să se rază, iară de nu să lase părul săi 
crâscă. - - 

Tâle. Preotul saă diaconul de li se va fi 
luat.darul : aceea cinste şi şsdâre mal sus . 
să aibă, şi trebue să'ş tunză capul ca, şi ceia 
lalţr. clirici, iară de'i se va fi luat darul pen- 
tru vina greșalelor a păcatelor, şi se va fi 
pus în locul mirenilor, atunce de va. lăsa pă- 
catul de vocea” lui pentru carele se-ati lipsit 
de dar şi de cinste, şi'şi va căuta cătră în- 
târcere : atunce să'şI tunză capul ca şi cli- 
rici!, iară de nu se va lăsa de greşale de 
voca lui, ce va vrea să le facă : atunce să'ş 
lase părul "să crâscă, ca al mirenilor, ca un 
om ce voiaște mal bine a cinsti petrecania 
lumil, de cât-viaţa cerâscă. | 

G1. 22, Carele se-aă hirotonit pre bani: 
aceluia să'i se ia darul împreună cu cela ce'l 
ati hirotonit. i 

” Aderărat. P 
G1. 23. Cine va da Dumnezeiasca pricâ- 

ştenie și va câre, mangâri saii alt ceva de la 
cei ce să priceştuesc : aceluia să”! se ia da- 
rul. - i 

GI, 24. Cliricul sai călugărul, de va privi 
la încurarea' cailor, saă când vor vrea cin- 
phieasele să între. la nuntă, de nu vor eşi 
mal nainte : să li se îa darul. a: 
'Tâle. Cliricul cându' chemat la nuntă, şi 

nu se va scula să fugă mal nainte până nu



, 
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întră înşelătârele şi batjocoritorele jocure, a- 
tunce nu se ia darul numal cât : ce când va 
face acesta și nu va vrea să se lase de nu 
se va părăsi, atunce"! se ia darul, aşijderea şi 
cela ce iase de. priveşte la încurarea cailor, 

Gl, 25, Petrecăniile Şeliştilor şi ale săti- 
celelor de le va fi ţinut cine-va în tre! zeci de 
„ani şi nu le va mal ficăutat niminea: a- 
tunce să le ţie ncapărat; iară de' va fi zis 
și se va fi pricit cu cela ce le ţinea în mijlo- 
cul acelor ani: atunce are voe să'şi le 
caute. . . 

Tâle, Petrecăniile seliştâreleor zice cum 
-am scris la 17 can6ne al săborului de la Hal- 
chidona, ţarinele cele ce's osehi de besârică 
nici sânt de împreună carele sânt cu totul 
pre la nişte sate, sai oraşure, carele acum. 
se chiamă ţarine singureşti; iar săticelele 
sânt ţarinele carele sânt îu mijlocul locuri- 
lor sai satelor, deci care episcop va fi ținut 
acei săticel sau locuinţă de seliştâră în tref- 
zeci de ani şi vor fi fost ale altul episcop şi 
n'aii poruncit a scorni într'acei 30 de ant nice 
“o amestecătură, atunce să le ţie ne mișcate, 
iară de să va fi făcut pentru acâlea între a- 
mândol episcopii vre o price, mal nainte de 
irâcerea acelor 80 de ant, atunce de acesta 
să fie volnic cela ce'! va părea că ea lui şi 
să năpăstuiaște, să'şi o al6gă cu săborul e- 
parhier. - , 

G1. 26, Preotul carele va cădea într'o în- 
surare fără de ltge şi "1 se va lua darul, a- 
cela să se impreune numal şederii şi de tot 

_Să se desparţă de spurcăcinne, 
Tâle,. Ori care preot ce va fi luat mainte 

de hirotonie mueare a văduă, ati țopană, aă 
cinghiasă, sau alta de câle lepădate ce sânt 
întru necurăţie, acela de preoție: să se pără- 
sescă, iară la şedârea preoților să se îm- 
preune şi o nuntă ca acâea, fără de lege să 
se desparță, pentru carea de preoţie se lipsi. 

G1, 27, Cliricul să nu se îmbrace cu haine 
carele nu! se cade nici în casă, nic! pre cale, 
iar de nu.va. face aşa, o săptămână să se 
„canonescă. 

- Aderărat. | 
G1, 2$. Poruncitu-se-ai pentru struguri, 

deca, se aduc la bes6rică să se blagoslovăscă, 
şi să se împarţă, iar ma! mult jertva cea, 
fără de sânge de într'inşii niminea să nu în- 
drăznâscă a se atinge să facă, 

Tâle, A aduce struguri la besârică la vrt- 
me când li se cade şi a se blagosloyi de preoţi 
şi a'1 darea celor ce cer, de acesta canonul 3 
al sfinților apostoli iartă, iară a" împreuna- 
rea, jertvel cel fără de sânge şi ai împărți 6- 
menilor împreună amândoaoo, nu lasă acesta 
canon ce opreşte, şi poruncâşte să nu cumva 
să mai îndrăznâscă vre unul de în preoţi, 
iară de nu carele va face acâsta să'l se ia 
Aarul,   
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(1. 29, Unil de în părinţi la zioa de taină 
vecera dâca cina, et făcea liturghie, ce de a- 
cesta socotit'aii la săbor să nu se mar facă, 
nici să facă razdrașenie în postul cel mare în 
săptămâna cea mal de pre urmă : Jor, ca să 
nu cumva să se socotescă că urgiseşte şi. nu 
bagă în s6mă tot postul, | 

Tâle, Insă săborul de la Cartaghen la 47 
de candne ai poruncit ca, să se obârzescă 
siintele de 6meni postiţi. fără numal o zi ce 
iaste a anuluL în care se face adeverita ve- 
ceră; iară acest canon păzind şi ţiind vârtos 
cu dedinsul, nici de acăsta zi nu lasă așa : ce 
poruncește şi într'acea zi (adecă în jol mar!) 
preoții să fie postiţi; atunce să slujescă litur- 
ghie, aşijderea, şi Omenir postiţi fiind să se 
priceștuiască, ca să nu facem necinste nici să 
urgisim tot postul pentru călcarea unel zile. 

G1, 30, Preoţii caril sânt pre la bescricile 
carele's pre în păgân! de se vor tocmi vre u- 
nil de într'inşil să sc desparță de locuinţa îm- 
preunări! a fămeilor sale : dâcia nice cum 
nice într'un chip să nu may lăcuiască cu dîn- 
sele. ” ” 

Tâle, Preotul carele'ş va scâte muiarea luf, 
pentru vina a bunil cucerii aă diaconi fiind 
acela poruncitai canonul 5 al apostolilor, să * 
se afurisescă sai să se ia darul de nu se va 
pleca să o ţie iară'ș, pentru că unil de în 
preoți cari! sânt pre la besârici păgâne părân- 
dule că fac mal bine 6re ce, de în canonul 
apostolesc, ci nu'ş gonesc fămeile lor, ce toc- 
mesc cu diînsele- să se ferescă unul de către 
împreunarea altuia, deci tocmire ca, acâsta a 
acelor pop! de în păgâni poruncâşte acesta, 
canon să nu se l&pede, drept acâia-el cu din- 
sele să nu mal lăcuinacă, nici într'un chip ca- 
cum ar da arătare întregă şi deplină obictiu- 
rilor sale, deci, săborul acesta dai lor și so- 
cotesc de mat slobozesc de acâsta, pentru le- 
pădatul şi înstriinatul obicâiă și pentru soco- 
tința a împuţinării lor de suflet. 

Gl. 31. De nu va fi cu ştirea a episcopului 
să nu se facă liturghie în casa de rugă. 

Tâle, Insă canonul 57 al săborului de la 
Laodichia apără pre episcop, şi pe preot a 
face liturghie ori în. fie-ce casă de rugă, iară 
cest canon, întârce şi poruncâşte cu ştirea e- 
piscopului a cărui iaste ținutul să facă litur- 
ghie în căsuţele câlea de rugă, carele sânt în 
lăuntrul caselor, iară cela ce va face fără de 
ştirea lui (adecă a episcopului) "1 se ia darul. 

GI, 32, Zlatoust stricând eresul celora ce 
slujesc cu apă, când zice : şi ai murit dom- 
nul şi se-aiă sculat vin aă luat, acesta, luând 
şi socotind Armânii : el slujese numat cu vin 
neștiind (ocaanicit) că şi acel Zlatoust, şi Va- 
silie și Iacov, cu vin amestecat cu apă at. 
slujit, aşijderea şi noaoo aşaă dat a sluji, 
iară cine va sluji numai cu vin saă numa! cu
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apă, iară nu cu amândoavo amestecate : a- 
<eluia să se ia darul. 

Tâle, Tâlcul a lui Zlatoust iaste de la E- 
vanghelia lui Mather, iară Armânii rătăciţi 
fiind întru eresul celora ce slujesc cu apă ne- 
voitu-se-ati să strice celora ce slujesc jertva 
cea fără de sânge numa! cu apă, drept aceia, 
ei slujesc numai cu vin fără de apă neprice- 
pând spureaţii că într'acesta se vede tot me- 
şterşugul sfintului : ca să strice eresul celora 
ce slujesc numai cu apă, şi să plâce să slu- 
jescă și el cu vin, nu numai cu apă, iară lor 
“părându-le că le stă împotrivă să”! înfruntăze, 
se l&pădă de apă a băga, şi nedomirindu-se 
numal cu vin slujesc ocaanici, că şi acel Hri- 
sostom, şi marele Vasilie, şi fratele'a lu Dum- 
nezei lacov, vin amestecând cu apă liturghie 
făcea, şi noaoo aşa aii dat să slujim, iară ori 
care preot sai diacon saii episcop ce nu.va 
face curata, jertvă (adecă liturghie) după a- 
câsta tocmelă a apostolilor şi a purtătorilor 
de Dumnezeii părinţi să”! se ia darul ca celuy 
ce mărturiseşte că e taină prâstă şisse lepădă 
de învăţăturile câle ce sânt dațe de Ia sfinţii 
părinți. - 

G1, 23, Carele va fi destoinic de hirotonie, 
şi va hi de nm preoţesc, apoi de va fi şi de 
alt n6m numai! destoinic să fie, acela se se 
hirotonâscă, și carele nu va fi tuns şi nu va 
fi luat blagoslovenie, acela pre ambon să nu 
cetescă sfintele cuvinte, 

Tâle. Carit sânt în laturea armenâscă ur- 
mând obiceiului ovreesc, iar el primesc întru 
cliros, numai pre cel ce sânt de n&m preoţesc; 
dâcia şi ceia ce nau luat blagoslovenie de e- 

- piscopie, iar ei se amestecă întru tunderea 
preoţescă de sfinţesc cântărei şi poruncesc să 
citescă omenilor sfintele cărţi pre ambon, 
deci pentru aceste doaoo vin! acest canon 
lepădându-le porunceşte, să nu se caute nâ- 
mul celui ce va să se aducă întru cliros ce de 
acâsta să ispitescă numai de va fi destoinic, 

"nici să iarte pre cine-va, să cânte saă să citâ- 
scă pre ambon, fără numai cela ce va avea 
blagoslovenie pre pravilă şi va fi luat tunde- 
zea preoțescă de la episcopul săă, iară cine va 
face afară de acestea ce am zis şi am porun- 
cit să'1 se ia darul. _ , . 

G1, 34, Ori caril cliricii sau călugări caril 
vor face jurământ de împreună sai se vor 
strînge cctă sai niscare merșteşugure asupra 
episcopului saii a cliricilor : aceia de în spița 
lor să cază. ă 

Adevărat. 
GI. 35, Pristăvindu-se episcopul, clirosul 

săi păzâscă unâlte ce va avea iară de nu va 
” Îl cliric : atunce mitropolitul să le păzescă 

până la. hirotonia altuia, a 
'Tâle. După pristăvirea episcopului nici cli- 

  

ricilor ce rămân văduă; ce trebue tâte să se 
păzâscă cum se cade de acel clirici, până ce 
se va hirotoni alt episcop; iară de nu va fi ră- 
mas nici un cliric la acea bescrică, atunce să 
le păzâscă nestricale Mitropolitul, şi să le dea 
tote episcopului celuia ce va vrea să se hi- 
rotonâscă, | | 

GI. 36. Ţărigrădânul cu Roma să le fie 
cinstile, amândurora. tocma după dînşit Ale- 
xandrenul ; după aceştea Antiohianul, decia 
lerslimlenul. : - 

Tâle, Tărigrădenul să se cinstâcă tocma 
întwo potrivă cu Roma; că aşa sc-ati zis la 
al treile canon al săborulul al doilea de la 
Yarigrad, şi la canonul 28 ai săborulu! a patra 
de la Halchidona, ca să nu se socotescă al 
doilea după Roma ; ce după vreme, aşa se 
cade a socoti şi de aicia, să fie adevărat după, 
punerea înainte a vremii, iară nu a. cinsti! că 
după multă vreme a cinstil. besgricii Roma- 
nilor, dobânditaă cinstea. toema, şi acest 
scaun al Țarigradului şi cinstindu-se cetatea 
acesta și luând mărie tocma ca şi Roma cea 
bătrînă de săbor şi de împărați pentru muta- 
rea scaunului. Sa “ 

G1. 37. Episcopul carele nu se va, întâree 
la scaun pentru năpădirea Varvarilor. acela 
unde va fi şi acolo să'și ție scaunul. şi să se 
hirotonescă, şi tote câte's ale preoţiei să le 
facă adevărat. 

Tâle, De se va hirotoni un episcop şi nu 
va putea să mergă la cetatea ce se-aii hiro- 
tonit într'insa să şază pentru năpădirile Var- 
varilor : acela a face şi a pune preoți şi aşe- 
dea în catedră, şi a face câlea ce'i se cade e- 
piscopilor, să nu se apere : ce tâte să fie vol- 
nic a le face, şi cinstea catedrii să aibă-și - 
hirotonie a, bogaţi clirict pre pravilă cum se 
cade să facă, şi tote câte se vor face de dîn- 
sul pe socotința pravilil: să fie adevărate, 
pentru că nevoia carea o aii adus vremea, nu 
se pote socoti a fi lut urgisire să se micşoreze 
cinstea a episcopie! lui. _ | 
-G1. 38. De se va înoi vre o cetate de împă- 

ratul sati va vrea să se înoiască : atunci toc- 
mâlele cetăţii şi ale Gmenilor, şi lucrurile toc- 
mâlele lor bes&ricii să urmâze. 

Tâle, O cetate veche ce să va înoi de îm- 
păratul saă va vrea să se înoiască : aceia să. 
fie supt noria episcopului celuia ce s'aiă scris 
şi sau pus supt el atunce să'ş dea datul, mă- 
cară de va fi aprâpe încă şi de eparhia altut - 
episcop, acela ce iaste aprope să nu'ş izbân- 
dâscă pre dînsa : adecă să n'aibă trâbă, ce să 
urmeze tocmelelor şi hrisOvelor cetăţii şi ale 
săborului, cum se-aii poruncit şi la 17 glave 
ale săborulul de la. Halchidona. 

G1, 39. Mai marele al noăi cetăți a lui lu- 
stinian carele se-aii mutat cătră tot Elispon- 

ici lut nici mitropolitul nare voe să ţie saii | dul (Elespondul se chiamă ţinutul Mărir Ne- 
“ să ia, ceva de în untltele sai bucatele besc-| gre) să fie may mare; şi să se hirotonescă, de
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al săi episcop! iar dâca se va muta, iară se 
aibă tr&bă cu acea eparhie Tărigrădânul cum 
se-aii tocmit de acesta lucrul la Efes, 

Tâle, Atunce când era ma! mare Ioan la 
ostrovul Chiprulul (acâsta iaste Nea Iustinia- 
nopoli) pentru împresurările Varyarilor şi 
pentru izbăvirea robici păgânilor, când su- 
puseră crestinesca. putere a Chipreanilor, a- 
tunce se mută de la ostrovul Chiprului şi aă 
pribegit la eparhia Elispondului (adecă a mă- 
ri! negre) atunce Țarigradul "1 ati ertat să fie 
ispravnie şi volnic pre episcopiile Elispon- 
dului şi ă fie mai mare pre tâte episcopiile 
câte's întwacea eparhie şi iale să aibă pre dîn- 
sul începători şi de- la al lor episcop să'se 
hirotonescă, cum se-aii poruncit şi Ja săbo- 
rul de la Efes, iar dâca se va izbăvi Chi- 
prul de cătră mânile păgânilor, atunce iar să 
vie tote episcopiile şi Mitropoliile ale Eles- 
pondului, cătră scaunul 'Țarigrădenulul, 

G1, 40. Cine va vrea să se călugărescă să 
se călugărâscă de 10 ani, măcar de aii şi po- 
vuncit „Dumnezăescul Vasilie ca cela co va 
vrea să se tunză să fie de 77 ani ce cum zic 
și apostolii că ati închizăşuit pre o fămeae be- 
s6ricl de șapte ani fiind văduă și Părinţii au 
poruncit zicând să se facă Diaconiţă de 10 de 

"ani, ca să se mal întărescă bescrica, drept a- 
ecea şi noi pecdlea semnăm la vreme. 

Tâle, Însă canonul 78 al Marelui Vasilie 
zice că ceea ce se leapădă de. nuntă şi se a- 
duce Domnului, trebne să fie de 16 ant saă 
și de 17 ani, ca, obietiurile şi făgăduințele e! 
să fie adevărate iar de să. va lepăda de a- 
cestea fără scăpare se munceşte, că glasurile 
copilăreşti zice a unora ca acestora nu se 
cade a le socoti adevărate, iar canonul ace- 
sta zice să nu se priimâscă carele va vrea 
să se călugărescă mal mic de 10 anl ce să se 
pue unul ca acela, să se ispilâscă bogată 
vrâme cu socotința egumenului, doră. va 
chibzui că va creşte de să va îndemna mai 
spre bun folos, cătră toemtla şi traiul vieții 
călugărești, iar mai nici de ani! ce ai zis 
marele Vasilie să nu se facă. ca pentru să 
se vază heserica, cu mila lui Dumnezeii mat 
tare și săi mergă mainle şi săi sporâscă 
şi pe credincioşii. să'1 arate cătră. paza po- 
runcilor, mat tari şi mai vârtoşi, deci 
pentr'acesta cuvânt sfinţii părinți aă mic- 
sorat vremea Diiconici , şi aă dat să se 
hirotonescă de 110 de ani casă sporâscă 
besârieii călră mal bine măcar de și porun- 
cește apostolul că vădua ecea ce va să se 
alâaă la bescrică, se fie de 60 de an. 

"Gl. 41, Purtătorii de rase şi pustnicul ca- 
rele e netuns, de nu se va tunde să lăcuiască 
în Mânăstire, acela de în cetate să se go- 
nâscă. 

Tâle, Pustinicit cum am zice caril îmblă 
încungiurând cetăţile și oraşele împăroşin- 
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du'şi capetele şi rase nâgre purtând, aceea, sati 
să mergăla Mânăstire să'și tunză părul şi por- 
tul altor călugăui să priimescă, iar de nu vor 
face acesta pusținicii dă pre în cetăți şi dăpre 
în orașe să se gonescă ca să nu batjocurescă 
făgăduinţa cea. de împreună, adecă ceaide ob- 
şte, și să şază la pustie, de acolo de unde nu- 
mele'şi ai câştigat şi au luat. 

GI. 49, Carele va vrea să se închiză într'o 
peșteră acela să petrâcă întâiă întru mână- 
stire 3 any, deacia să mai lăcuiască naintea 
încizătore!, şi alt an, şi aşa să intre şi să nu 
mal iasă, fără numal cându'l va pripi mâr- 
tea sati către folosința a mulţi. 

Tâle, Cinc va vrea să între într'o închi- 
sre şi a'ş luarea aminte de ale lui singur 
cade-i-se mai întâ! să intre în mânăstire, şi 
in vrâmea a trel anl să se smerâscă întru 
frica a lui Dumnezcă mai marelui Mânăstirii, 
deacia să se ispitescă voia. lu de episcopul 
locului, de voe şi cu tâtă inema îmbrăţişeză 
viaţă ca actia, aă ba? şi să mărturisâscă 
pohteşte el într'acela chip ai ba? deacia să 
mal aştepte șalt an afară de închisore, ca să 
se înfolosescă mal mult, ca să aratecă nu voe- 
şte singurătatea pentru deşarta slavă şi cin- 
ste, ce pentru a lul bine, deacia după împlâ- 

tătoriii întru mintea sa atunce să se închiză 
şi de acolo să nu-mat iasă fără numat del va 
cădea vre o supărare pentru folosul a mulți, 
sai pentru altă nevoe ce'l va îngrozi; atunce 
cu blagoslovenia. a, episcopului locului ace- 
luia să iasă, iar de va eşi fără d6 aceste vin! 
ce se-aii zis, întâ! să se închiză fără de voia 
lui, dâcia să se pedepsescă, cu posture şi cu 
alte strimturi, ca să afle tămăduire pentru 
împuţinarea sufletului săă. adecă pentru fri- 
ca, cunoscând după cum zice scriptura că 
niminea nu'ş pune mâna pe Raliţă și să se 
întorcă înapoi şi apol să potă fi îndreptat la 
împărăția ceriului. - 
GI, 43. Volnicu! tot omul carele va vrea 
să fugă de furtuna lumil, şi în mânăstire să 
intre, acela să se priimâscă, 

Tâle. Dumnezeă și tatăl nostru zicând: 
carele va veni cătră mine nu'l voiă scâte a- 
fară, drept aceia volnicu'l tot creştinul de 

'în mânăstire să mârgă să se încuc, măcar 
pentru fie ce păcat ce va face că ceia ce pu- 
rurea se pocăesc pre aceia i priimeşte Dum- 
nezeii, drepl acâca să nu'i împârdece nici să'i 
oprescă nici un chip de .cătră umplerea 
Yoil lor. 

GI. 4£, Călugărul de să va însura sai va 
curvi, acela să se primâscă după canonul 
curvariului. - - 

Tâle. Călugărul de să. va însura sai va 
măcar şi 'curvi, acela tocma se canoneşte ca   şi canonul curvarilor şi canonul lor iaste 

rea n atâta vreme de se va afla cineva stă-- 

furtuna a marelui vihor a lumii să fugă și -
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7 any, după, cum zice canonul 56 al mâre- 
lui Vasilie, 2 an! să. plângă, 2 să asculte, 2 să 
cază şi îniwun :an să: se pue cu credincioșii 
iar la al 8 să se priimescă la priceşienie., - 
GI, 45, "Părinţii să hu'şi îmbrace fâlele în 

haine de_mătase când le duc să-se călugă- 
râscă, şi aşa să ia chipul : că acâsta aste” a- 
ducere aminte de trecătârea lume, 

Tâle, Unele de. în fămei când vrea părinți 
lor să-le călugărescă, întâr le îmbrăca cu 
haine: de mătase şi cu altă podâhă cu t6tă; 
cu aur fi cu pietri împistrită: cu mărgăritariă 
şi cu mătăsuri şi așa le ducea, dâcia aşa îm- 
podobite cu: mult! preţ sluja. oltariului, iară 
apoi lepăda acea podohă numâl cât, şi lua 
blagoslovenia cliipului dă se îmbrăca în haine 
negre călugărești, drept actea părinți porun- 
cesc să.nu se mal facă acesta de acum nainte, 

„că nu e lucru 'cinstit nice drept, nice se cu- 
vine, carea de voea ei ai lepădat 16tă bucu- 
ria. lumil, şi viața Durmnezăească, aă îmbră- 
țişat şi'şi ai întărit gândurile să: fie: neîntârse 
Şi așa, la” mânăstire aă mers; apoi să'ş vie! 

“iară “pentru unele ca acâlea să'sI aducă aminte 
de trecătârea şi putreda lume; “de carele se-aui 
făgăduit să le uite; iară apoi să'ş turbure su- 
fetul de valurile furtunit: vihorului lumi! să 
o bată în coce şi în colea, câ'să'nu polă 
plânge, nice să potă arăta umilinţa inemil. 

GI. 16. Călugăriţa nu e volnică să iasă de 
în mănăstire fără de blagoslovenia stariţel 
şi când va vrea să iasă să nu iasă singură : 
ce cu alta mai bătrină,; şi. când va vrea să 
inâc afară; așijderea şi călugărul, de nu va fi 

“cu extăciunea egumenului, “de în Mânăstire 
să nu iasă. -, 
Tâle, Călugăriţa, a mânea vre'o dată pen- 

tru fie ce lucru afară de Mânăstire : acest ca- 
non de tot ai oprit de acesta lucru, iară de'! 
se va tîmpla vre.0o nevoe să iasă de. în Mâ- 
năstire,. atunce cu știrea. și blagoslovenia 
stariţii să iasă, și iară să se întârcă să lăcu- 
iască într'ânsa, de acâsta nu sc ai apărat, ce 
încă se iartă a. se-face,. înză şi acâsta să se 
adaogă, să nu iasă singuiă : ce 'cu alta mal 
hătrină şi ma! matoră 'ce va fi în mănăstire, 
aşijderea nice călugărul,să nu. fie voinic a 
eşi de în mânăstire : fără. „de! blagosloveniă 
celui mal mare,. iară "cine "va călca. acestea 

"porunci :" acela. s săi, „50: dea. canon, ca să se 
potă înfolosi. - - 

GI, 47, Nici muizea să nu dâimă, în mâ- 
năstirea bărbaţilor : nicl. bărbatul în mână- 
stirea muerilor: „i : 

“Aderăiut. 
GI, 18, Carea,se:aă despărțit : “de cela ce 

va'să ia episcopie, d6ca se va irotoni, iară 
iase să între înt'o mânăstire prea departe de   mânăstirea a episcopie ș si să aibă socotinţă 

de episcop. 
Tâle, C Ca pentu u să nu fie sminlire și potic-|- 
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nire Gmenilor, cade-se după 'toemela ce se- 
aii făcut de împreună de se-aii despărțit de 
bărbatul ci şi el deea ai mers cătră scaunul 
episcopiei, atenci ia după. hirotonia''lui, să 
in&rgă întru mănăstire ca după hirotonia luy 
să fie de elu $ departe de: episcopie, iară, 0: 
cotința ei toti să se facă de episcopul.” 
Gl. 49. Câte mânăstiri se fâc cu stircă e: 

piscopulu, alunce să nu se mal facă lăcuinţe 
initeneșii : nice să se mal. dea, omenilor ani, 
reni, . 

Tale. Aşijderca! serie canonul si al pa- 
trulea al săborului de la Halchidona, şi oprt= 
şte a să zidi mânăstire fără voia “episcopului. 
locului. , - 
01.50 şi 51, Nice anirenulur nu. 'se 'cade 

să plumâscă să joce. 
Tâle, Nice trebue să fie jucători, nice 

privitoriă unde alergă caii, nice la -vânature, . 
că.mirenul se afuriseşte, iară cliricului "1 se 
ia darul, că şi mirenil fiind creşlini : cade-li- 
se cu cinste: să' trăiască, drept aeâca canonul 
zice, carii glumesc sati fac jocure pre la . cor- 
ture, . sait se fac anăscăricl şi adună Omenil 
cătră privire sai 'se. îndeletniceză cătră vâ- 
nător : afuriseşteii, iară cliricit carii vor face 
ori fie care de într'acâstea să li se in darul. 

GL, 52, Preste tote pătsseinile să fie litur- 
gnia preajde, Sfeşlinaea - fără Duminecile si 
Sa mbetele, și zioa blagoveşteniilor,' :" - 
„"Tâle. Vina pentru care lucru întru tote pă- 
resernile fără Sâmbăta şi Dumineca şi zioa 
blagoveşteniilor nu 'se [ace liturghie, ce. fac: 
preajde Sfeşinnaea ': Scrisu-se-aii “cum! ne 
pare la 18 de! cunâne,- ale, s săbopilui' de la 
Faodichia. N 
G1, 33, .Coconil carir primesc de în botez 

nui lăsa să se împreune cu coconil murmâ- 
il, iară dei va neștine înnpreuna : : după înt- 

preunare cl să cunâscă şi cânonul. 
'Pâle, Rudenia carea e dă pre suflet accea 

este na! mare de cât rudenia trupâscă, drept 
acâea âcesta' canon face! părtași canonului 
curvarilor, pre cela ce ai „priimit de în sfid- 
tul boteză pre un cocon şi apot să -so' îns6re 

Dă zi 

  

să ia, pre mumă-sa : dec! întâr se căde. să so | 
desparţă. accea nuntă. 

GL, 54, Nu erta să sc ia vairă cu văr nici 
fată şi mumă pre fecior şi pre tată nici fetele 
surori pre tală şi pre fecior” nice pre doi fraţi: 
iară de va face eştine acesta! „după desp păr 
țire şapte ani să cază, 
“Pâle, Și acestea, de să vor face nunte ca 

nişte repădate. să se, despârță, și caril se Vor 
fi îimpreu nat acestora, după cui zice acesta 
canon și 6 al inarelul Vasilie : întrun an să 
plângă, do! auf :să asculte, trel-âni 's “ciiză 
șia șaptelea, să se” pue cu credincioşii și aşa 
de să vor! pocăi cu “lacrâne: să se destoini- 
cescă Dumnezeeştil priceştenii. 

GI, 53. Romanii pre părâsemil postesc 
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Sâmbetele, iară săborul ai adusu'şi aininte:: 
să ţie şi el după canonul apostolese. 

Tâlc, Prinzând de vâste acest sfint săbor 
de cari! sînt în cetatea, Romei cum calcă ca- 
nonul 66 al sfinţilor apostoli, carele aă po- 
runcit să nu se postescă altă Sâmbătă sati 
Duminecă fără ,de Sâmbăta cea mare, deci 
aă poruncit acest săbor, besericir Romanilor, 
acesta canon apostolesc să'l ţia şi ex nemis- 

„G1. 56. Armenil pre părâsemi Sâmbetele 
mănâncă oaă şi brânză într'aceea, se-ati. po- 
vuncit în tâtă lumea să se ferâscă de acesta 
iară de nu să se afurisescă. 

| Adecărat. a 
GI. 57. La jertăvnie nu se cade nici tre- 

bue să se aducă miare şi laple. 
Aderărat. 

£ 1, 5$. Mirenul să nu se priceştuiască a- 
dins cluș : iară de nu șapte zile să sc aturi- 
s6scă, IN , IE - 

Tâle, Nu sc cade mirânului adins eluş să 
se precestuiască Dumnezăcști! taini, fiind a- 
colo episcopul saii preotul, sati Diaconul. iară 
cine va face acesta : poruncit'aă săborul să 
se alurisâscă o săptămână, ca să se pedep- 
sescă să nu înțelepţâzo şi să -pândâscă să 
facă cele ce nu'! se cade nicI ' se cuvine să 
facă. - | - - 

„GL, 39, Fără de căscidră de rugă nu se 
pote face botezul, în mijlocul casil, iară cine 
nu va păzi acesta : cliricului “1 se ja darul 
iară mirnul se afuriseşte. 

Tâle, Insă în cămara cea de rugă carea. 
iaste în mijlocul casii, canonul 37 al acestui 
săbor aii slobozit să slujască într'însa cu şti- 
rea episcopului iară canonul 57 al săborului 
de la Laodichia de acesta n'aii slobozit să 
sc facă de episcop saii de preot, iară hote- 
zul să se facă întru niște case de rugă ca a- 
ctlea acesta canon nu lasă : ce zice caril vor 
să se dăstoinicescă Dumnezăesculul botez : 
aceca să mârgă la adeveritele besârici şi în- 
„irînsele dar ca. acesta să priimescă, iară. de 
nu, cine va trâce actstea porunci, de va fi 
clirie să'1 se ia darul, iară mirânul să se a- 
furis6scă. : - 

GI], 60. Cine de voea sa se va îndrăci, a- 
cela să cază supt canonul celor îndrăciţi. 

Tâle, Carele pre sine va învăţa de câle ce 
am zis, de însulăşie sati de îndrăcie, acela 
șase ani să cază, aşijderea şi cela ce pârtă 
ursul, şi cela ce crede Imarmânul şi năro- 
cul : acela să fie afară dă besârică, că carele 

“să lipâşte Domnului (după cum zice Apos- 
tol) un duh iaste, aşijderea iară adevărat 
iaste că cela ce să liptşte dracului, apropiese 
de împreunarea lut şi amândol un duh sîni, 
drept aceea carele se face de voca sa îndră- 
cit şi se închipuiaşte de face ale lui lucrure, 
și supune pre sine a strimturi ca acestea, a-   
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cela să se canonscă cu canonul celuea ce a- 
devărat se îndrăcâşte, cu post şi cn strimturi: 
şi să se chimhbe de întru lucrurile şi răotăţile 
drăceşii. . . o 

Alt tâle, Caril urmeză obicsiurilor păgâ- 
nilor, şi vrăjilor saii cari! daă pre sine spre 
jucări sati cântece, ca. să învâțe de în cele 
lucrure lepădate, aşijderea şi cari! se dai la 
ceia, ce pârtă urşii, sai alte hierI cătră bat- 

| jocura şi rătăcirea celor mal proşti, şi Imar- - 
menului şi norocului şi celora. ce spun n&mul 
omului şi carii cred vrăjitorilor fărămecăto- 
rilor şi celora ce să chiamă gonitori de norl. 
Poruncit'aiă de aceştea, sfintul săbor şase an! 
să cază ca să stea cu cel ce cad 4 any, apol 
întralţi dot an! să se pue cu cer credincioşi 
şi aşa să se dăstoinicâseă Dumnezăeștilor 
iain!, iar de să vor lăsa neîndreptați şi după 
certare nu se vor părăsi de într'acâle meşter- 
şugure Ellineşti, atunce je la hesârică cu to- 
tul să se rumpă, . _ - ! | 

G1. GI, Sâ se l&pede de în petrecania cre- 
știn&scă celea ce să chiamă Vota şi câlea ce 
se chiamă Vrumalia. (Vrumalia se chiamă 
zborurile şi praznicile Ellineşti); şi Calandele 
(Calandele se chiamă începăturile lunilor) și 
jocurile dă-pre la Bozi și pod6bele muereşii 
şi obrazele cele de țapi și satiril şi striparea 
pre în tescuri a lu Dionis, și rîsul de pre în 
Pliiare, iar cari! nu se vor părăsi după a- 
cesta canon să fie vinovaţi. | | 

Tâle, Calande sânt zilele a fieş cărir lunt 
câle de întâi), în carele avea obicâiii Ellininil 
de făcea nişte jertve, iar Vota şi Vrumalia a- 
cestea era nişte praznice Ellineşti, pentru că. 
Vrumos era porecla a lu Dionis, aşijderea și 
altele as6mene acestora carele tite le oprese 
părinţi! a le face creştinii, opresc jar și jocul 
mucrilor de pre la zborure curele pornese pre 
Omen! spre şulilicl văzândule şi câte se făcea 
de Gmenil şi de muerile Ellineşti cu numele 
Dumnezăilor lor celor mincinoşi, şi poruncese 
să nu se îmbrace bărbaţii în haine muereşii 
nici muerile în haina bărbătești, carele făcea 
pre la praznicele lu Dionis jucând, aşijderea 
iar să nu pue pre cf'nice fle cu păr ilocâsa 
nici de ap nice de satirt, însă obrazele acele 
flocose sânt făcute a fi de batjocura unora, 
iar cele de ţapi sânt făcute a îndemna spre 
jale şi spe. întristare, iar- satiril era nunia! 
când făcea praznic lu Dionis, pentru că sa- 
tiril zicea că sânt jucătorii lu Dionis horă îmm- 
prejurul luj; nici să chiame şi să pomentscă 
numele lu Dionis pre la Teascure când calcă 
vinul nici să râză şi să răcnâscă când 
bagă vinul pre în Plytare, iar Dionis să 
chiăma că iaste Dumnezăul ellinilor, învă- 
țătoriul beţie şi dătătoriul vinului, carele 
Şacuma fac ţăranii, neștiind ce fac, dront 
actia părinţii scoțând şi-lepădând de întru 
viața creștinilor, tâte deşertările şi rătăcirile 

.
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idoleşti, nu lasă să facă creştinit câte de rând 
se-aii zis în canonul acesta ; ce de vor fi ca- 
ri! fac, acestea clirici poruncâşte să li se ia 
darul, "iară mirânil.de vor fi să se afurisâscă. 

GI. 62. Citeniile de mucenici carele se-aii 
făcut de Ellini să nu le bage în besârică, 

'Tâle, Citeniile mucenicilor carele se-aă fă- 
cut şi se-ait scris de Ellini cătră ocara muce- 

„nicilor a lul Hs. acâlea nu se cade să se ci- 
tâscă pre la besârici : ce focului să le dea, 
iar de se va afla neştine priimindu-le să fie 

“anatema. 
GI. 63, Mirânul să nu înveţe nici să spue 

cazanie că ati doră sânt toţi. proroci ai A6ră 
“sânt. toţi apostoli? . - 
Vâle, Datoriă iaste fieş-cine să'şi cunâscă 

rândul său .şi să nu se facă păstorii oilor, 
fiind picior el, să se facă lor cap, ce să se 
plâce cinului care e de la. Durmnezeă dat şi 
să'ŞI deschiză urechile,.spre cuvîntul de dăs- 
călie al celuea ce ati luat darul, pentru că nu 
sânt toţi proroci, nici toţi apostoli, drept” a 
„ceia mirenii să nu spue cazanie nicl să ră- 
dice cuvinte de întru învățături, trăgând lor 
şi voinăd să fie în rânduiala dăscăliel. 

[Altul]: Aprinzările de foc pe în prăvălil 
pre la luni Noaoo, şi le săru : acelea să. se 

„strice. 
Tâle, Unit Gmeni aprinzând focure, nain- 

tea prăvăliilor sati pre dănaintea caselor și 
cânta lângă dînsele după obictiurile celor dă 
demult. Părinţii stricându-le poruncesc, ca 
însă de să va afla cliricul unele ca acestea 
făcând, să'l se ia darul iar mirenul să se alu- 
risescă, [Zri], pentru că şi Manascia împărat 
cu vrăjile, trecându'și coconil pre, în văpaia 

„focului mânie pre Dumnezcă, 
"Gl. 64. In săptămâna cea. de după Paşti, 

tot creştinul să prăznuiască, - 
'Pâle: Cade-se să prăznuiască creştinil. şi 

să se bucure, întru- psalmi şi întru cântări, 
pre, la sfintele besărici preste tota săptămâna 
ceia ce. iaste..după sfinta. înviere a lut Ils, 
Dumnezeul nostru. - 

G1. 65, Cliricul carele va mânca sânge, a- 
celuia să'1 se ia Darul, iară mirenul ; să se a- 
furisescă, - 

- Adecărat. 
GI. 66. sa nu strici Dumnăzăeştile căteț, 

nică le da să le slrice, de nu va fi putredă de 
tot, - 
-Pâle, Nu se cade cuiva să “strice ceva de 

în tote cărţile de în 16gea veche sau de în l&: 
gea noa00,.şi mat ales de într'ale sfinţilor 
învățători saă să le dea batjocoritorilor de 
cărţi, sai celora ce vând mirostle să lo vânză, 
să le spargă şi să le strice fără numai de va fi 
mâncată de molil sati putredă de apă sai în- 
tr'alt chip.va' fi stricată, iar cine va călca ce 
am poruncit, acela într un an să se afuri- 
s6scă. a ” : 
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GI. 67, Nici unul de în mirân! să nn între 
în oltariă, fără numa! împăratul saă domnul. 

Tâle,, Oltariul să fie ne călcat de mirâni, 
iar împăratul și domnul nu se opreşte a în- 
tra într'ânsul, ori când va vrea să aducă dar 
lu Dumnezeă, = 

Gl. 68. Muerile nu se- -aii slobozit să gră- 
iască ceva în besârică. 

“Tâlc, De vor. vren ceva să înveţe acasă 
să'ş întrebe bărbaţii'ş. 

1. 69. Carele'l va trebui să înveţe de îm- - 
preună, obicâiurile ellineşti dă se tăvălesc 
şi adun men! să privescă sati se împodobt- 
şte afară de cum “1 se cade acela să se afuri- 
sescă, . : 
“Tâle, Carele va fi învăţat l&gea creştint- 

scă apol "1 va trebui să înveţe obiceiurile el- 
lineși!, şi se va. înălța pre obicsiă tocma la 
privire, ca să'l vază ce face sai va face colea 
co să chiamă Chiliotas (adecă lăvălire) sai 
se va îmbrăca întru, niscare podobe, carele 
sânt afară de cum se cade creştinilor, acela 
să se afurisescă. ; 

Q1. 70. Cine se va însura cu eretic aceea 
nuntă adeverită nu e, iar de vor vrea să lă- 
cuiască unul credincios şi altul eretic, atunce 
de vor vrea să fie. : . 

'Tâle, -Nu se cade Pravoslavniculul să se 
împreuna cu fămeae eretică sai iară de să 
vor afla niscare Omen să fie necredincioşi şi 
se vor fi împreunat nuntei pre 16ge, d6cia u- 
nul. de înt” înșii va fi venit la credinţă iară 
ceea laltă să va fi ţinut încă supt rătăcire şi 
iară întalt chip, [1 Co. gl. 7]. atunce de ra, 
vrea credinciosul să şază cu cea necredin- 
ci6să : să'nu se desparţă după cum zice dum- 
nezăescul apostol: că se sfințește bărbatul 
necredincios de muiarea credinci6să şi muia- 
rea necredincidsă de bărbatul credincios. , 

GI, 71. Crucea ce va fi semnată pre pă- 
mânt să se strice. 

Tâle. Cade-se noaoo să punem t6tă ne- 
voința, să facem. cinste cum se cade făcăto- 
rex de viaţă crucii pespe carea neam izbăvit 
de căderea cea dă demult, și-de va face cine- 
va chipul crucii pre plimânt jos actea să se 
strice ca.ccea ce îmbla să nu calce, nice să 
se batjocurâscă stegul biruinţel nâstre. - 
„Gl. 72, Pre la bosâricl nu se fac ospâțe şi 

praznice: nice covoră să aştern, iară caril nu 
se vor părăsi să se afurisescăi. 

'Tâle. Nu se cade bestrica a-lul Dumnezeii 
a o socoli casă prostă, şi intr'inst să se facă 
ospâțele, şi în lăuntru să mânânce sai să a- 
şternă covră, ce carele va face acesta, de 
nu se va părăsi să se afurisescă, 
"Gl. 73, Glasul celuia ce câută şi carele ci- 

teşte la besGrică fără podolă și fără toemelă 
iaste nepriimit, 

“âle, Cu dăschidere şi cu. mullă rugă se -       cade să cântăm lul Dumnezeii carele “vede 
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câle ascunse să nu sc cânle cu vacte netoc- 
mite şi să s6 nevoiâscă cu firea cătră strigare, 
că învăța sfintul cuvînt pre fii lu Izrail, zi- 
când, fil! smeriţi,: și de.Dumnezeii temători, 
așijderea iar să nu se cânte ceva cum nu se 
cade şi de câlea ce nu se curin:tocmelil be: 
S6rici, i Ea 

GI, 74. In sfinta curte a besericii cârciumă 
să nu se facă, nice bucale vânzătâre deșarte 
carele va face de întracâste doaoo să se afu- 
risescă, i. i ” ” 

Tâle, Poruncâşte -Mântuitoriul nostru și: 
Dumnezei casa-lu Dumnezeii să nu se facă 
casă de negoţătorie; ârept actia nu trebue în 
lăuniru! sfintei grădini a besâricil a face câr- 
ciumă, nice bucate să se pue sai alte vânzări 
să se facă, iară orl cine se va, arăta'că face 
vre unele de acestea : acela să se afurisescă, 

- G1, 75.freştinul împreună cu fămeae nu se 
îmbăiază : însă de va fi cliric i se ia darul, 
iară de va fi mmirân, se afuriseşte, 

” | Adevărat. 
[Altuli. Carele s'aii botezat : să'ș mărturi- 

sescă credința, în săptămână Joea. 
Tâle, Cade-se celuia ce vine la Dumne- 

- Zăescul botez, (cum poruncește şi canonul 46 
al săborului de la Laodichia) : să învețe cre- 
dinţa în joia a fieş-căria- săptămâni, şi să o 
mărturisescă şi să o grăiască naintea Preo- 
tului saă a episcopului. ia - 

G1.: 16, Carele va. face merinzi saă alt ceva 
pentru nașterile după praznicul Prâcestil : a- 
cela să se afurisâscă, : iti 

Tâlc, Nu se cade de acâsta a zice sa a 
scrie ceva noi preoții, dă nespusa naştere a 
fetei carea pespe fire şi grai ai născut pre 
neîncăputul cuvânt trup, drept acâca cine se 
va afla'cocând merinzi după 'zioa nașteri! a- 
deveritului nostru Dumnezetă şi acâlea le va 

"da cuiva, în loc de cinstea. zăcerit şi naşteri 
a curatei maici a lu! Dumnezeii, acela de va 
fi cliric să! se ia darul iar de va fi miren să 
se afurisescă că fără de durâre mărturisim 
Dumnezeiasca naştere de în Prâcesta ca şi 
îngrecarea fără de sămânță. | 3 
__Q1. 77. Carele fără de nevoe se va lipsi de 
bes6rică tre! săptămâni acela să fie nepri- 
ceştuit, - aa 
“Tâle, Carele fără de grea nevoe sai o ne- 

lisnire 6re cum se 'va lipsi de bestrică trek 
săptămâni; de va fi cliric să'7 se ia darul, iară 
mirEnul să se afurisâscă, N 
Gl. 78, Carele va adaoge la sfelăii hoje de va zice Raspnâiisa : acela să fie eretic. . 
Tâle. Povestâşte-se că în zilele împărăției 

„alui Teodosie cel mic, când cra cu Litiea la câmp, înălțatu-se-aă în sus un copil şi în mult ces fu nevăzut și acolo ati zis Dumne- zăescul.glas zicând : să nu may pue la sfetâii " boje să zică răspnâiisea nas vadi, cum ai fost „bârfind nebunul Pavel Samosatul, pen!racdia 

-PRAVILA MATEIU. BASARAI 

  

ori cine va împreuna cântăril a lui 'sfetâii 
boje, glas că acela;: [Damas gl.:3). ca'un ere- 
lic să se anatimisescă, aflavel de acâsta şi la 
Damaschin la a treia -glavă; povestind mal 
lat: pentru Grstagoo, şi pentru ce vină sezau 
rădicat copilul: oc 

“G1, 79, Să nu semnezi miel pre chipul lui 
Hs. ce adevărat singur sfinția sa. - 
"Tâle, Mielul se-aă luat în chipul adeveri- 

ului Hs. Dumnezeul nostru, dvept acea: nu 
trebue a cinsti chipul mal întâi de cât adeve- 
rința, şi să nu scriem Miel întru cinstitele 
icone arătându'l Predce cu degetul : ce singur 
adevărat Hs. şi Dumnezeul nostru să se sem- 
neze pespe în omenire cu scris6rea. şarurilor, 

G1. 80. Robul carele'! 'slohozeşte stăpânu- 
săă': naintea a doaoo mărturii să'l slobo- 
zâscă. " IN N 

- . dderărat.. 
„Gl. S1, Trupului mort nu se cade să se pri- 
ceştuiască, . ; a a 
“Tâle, Pentru că se-aii scris, luaţi de imân- 

caţi iar trupurile 'mârte nici 'a lua, nici a 
mânca nu pot, drept aceea nimenea, să nu dea 
Dumnezăeasca şi sfânta priceștenie trupuri- 
lor mârte. N a i 

G1, 82. Caril nu vor ști nice vor inărturisi 
că se-ati botezat aceia să se hotâze.. 

Tâle, Câţi nu ştiă de în nevârsta:copilă- 
rici lor botezatu-se-aii ati ba, nice se află nis- 
care marturii credinciose să ştie adevărat 
botezați sânt : atunce neîndoiți fără de nice 
o poticnire să se botâze. Ia 
"Gl. S3, Cine va strînge curve spre alune- 

carea şi perzarea! sufletelor; acela să se afu- 
ris6scă. - . 

- - a Aderărat, - 

GI. 34. Muiarea carea va fi lăsată de băr- 
bat, şi va lua altul preacurvă iaste, şi care- | 
le'ş lasă muiarea şi ia” alta (după cum zice 
Domnul) aşijderea, preacurvariă iaste. 

"Aderărat : . 
„Gl. 85. In 'bestrică nu se bagă dobitoc: 

fără numai când 
nevoc. pi ! _ 

Tille, Cine de mare nevoe când nu va fi 
alt lăcaș, de'şI va băga asinul săi în sfinta 
hessrică ; de va fi cliric să! se ia darul, iară 
mir6nul să se afurisescă. ! Si 

Gl. S6. In Sâmbăta cea mare până la mie- 
zul nopțe! să ne îndestulăm cu postul. adecă 
să ne postim, ÎN ae 

Tâle, Insă Matheiă zice, că ai învins 
Domnul Sâmbătă, de rrâme, iară Luca la 
miezul -nopțel, deci se cade în Sâmbăta cea 

se va tâmpla în cale mare 

mare a posti până la miezul nopţii : deacia * 
atunce cine va vrea să mănânce ca să înțe- 
l&gă de în cuvintele cestor Evanghelişti că ati 
învins Domnul la vrâmea a miază n6pte, 

GI, 87. După vohodul vecerniei Sâmbeter
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Să nu se facă mstanit până la vehodul vecer- ; 
niel a Duminicel. . e 

Tâle.. De la purtătorii de Dumnezeu Pâ- 
rintă, pe pravilă am luat să nu plecăm penu- 
chiul la pământ Duminicile ca cum am cinsti 

__ înviarea Domnului; drept actia . părinţii aii 
- făcut canonul acesta credincioşilor, arătând 
. cum trebue să se facă paza acâsta, ca să nu 
„se uite, ca după văhodul de la vecevnia Sârm- 
betet, caril fac preoții cătră oltariă, de atunci 
să nu se mal facă metanil până la ceGea laltă 

"ssră, după văhodul vecernit al Duminecet, ca 
noi să prăznuim înviarea  nâptea şi zioa în- 
tregă deplin. Se : | 

GI, SS, Şi cine dă -și cine ia erb! omorâ- 
tre de: pântece sânt aceia omoritori de 6- 
men, | a 

TPâle,. Supt canonul ucigaşilor zace, şi caril 
iati şi caril daă erbIl omorâtore de feciori. - 

: Gl. S9. Care bărbat se va duce de nu'se 
va mal vedea, fămâea de nul va veni vâste 
că aă perit, ea mal nainte se va mărita: a- 

„ cia, preacurvâşte, iară de se va întârce băr- 
batul de va vrea să o ia volnic e. 

- Tâle; Lipseşte acestul canon Nearaoa lui 
" lustinian, carea iaste într'a şeptea titlă a 28 

de cartea împărătâscă, şi poruncâşte şi aceia 
“zicând, o fămâe de va avea un bărbat ostaș 
şi seva, duce la 6ste şi'i va veni veste că ai 
perit,- atunce într'alt 'chip n'are cum să se 
potă mărita după alt bărbat: până nu va afla 
adevărat de la mat marele numărului (adecă 
al oştil) la carele bărbatul ei ati fost slujind, 
stând înainte şi sfânta Evanghelie să aducă 
aminte de lucrurile lut. mărturisind adevărat, 
cum bărbatul el aă murit, pomeniri ca ac6- 
stea să ia, deacia după încredințare ca acâ- 
sta încă, să mal aştepte vreme de un an, iară 
cine se va mărita după altul fără paza acesta 

. şi ea “şi cela ce o ai luat: să se pedepst-|- 
scă ca nişte preacurvari, /Zri] iară de va fi 
păzind ea paza, acâsta şi apoi se vor află min- 
CinoşI ceia ce o ai încredințat cu jurământ: 
atunce aceia să li se ia slujba şi să dea 10 li- 

" tre de aur, cătră cela ce laă minţit, şi sai 
prins de -aă zis că aă murit, iară el de va 
vrea să'ş ia muiarea, nu se apără, , 
- 81. 90. Carele se jură cu jurământul El- 
linesc, acela să se canonâscă că se afuriseşte, 

| Adecărat. 
„1, 91, Şi ceia ce înd&mnă şi ceia ce iaii 

de răpesc muiarea : de vor fi clirici să li se 
_ ia datul, iară mirânil să se ariatimisescă. 

". Vâle. Aşa răspunde acestui canon 27 al 
săborului de la Halchidona, scrisu-se-aii de no! 

„întracela până nu vor duce răpitoril pre cea 
răpită la logoditul el, de va fi fost logodită, 
iară de nu va fi fost să o ducă la părinţi, fiind 
mirâni, până atunce de Anatemă să nu scape. 

G1, 92. Caril se întorc de în ereticie, așa. 
să se priimâscă. 'Arianiy, Machedonianii,: Na-   
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vatianii, Curaţi], Stângacii și patru-sprezece- 
“| Ril, adecă Aiercurașii și Apolinaris, dâcă'ş 

vor analimisi -tot eresul pre aceşte'i ungem 
numai cu sfintul ilyr, la frunte, la ochi, la 
nări, la gură, la urechi și semnându'l zicem : 
Peezată: dar Duha sfetago. |. = 

Tâle. Unil de în ereticl sc botâză, iară al- 
ţii numa! cu sfintul mir ce se ungu, iară alţi! 
anatimisindu'și tot eresul se priimesc la pri- 
ceştenic, Dar căce cel ce să hoteză şi căce cel 
co să ung cu mir şi căce ceia ce anatimisesc 
tot evesul lor şi al altora, numal cu acâsta, 
îndăstulându-se la pricâştenie să priimesc. 
Canonul acesta. arată; inâcară de vor fi ve- 
nit şi de în multe eresure, când. Pavlichianit 
(carii se trag dela Pavel Samosatul şi alţi e- . 
retici) vor veni cătră pravoslavnica. credință - 
priimindu' să se boteze ca nişte Ellini, -în 
zioa de întâr cârem să'şi anatimisâscă cresa 
lor şi să'1 facem aşa câte puţinel creştini, 
iară a doa zi să”! învăţăm cuvântul adeverin- 
țer, deacia în câlea lalte să'1 învăţăm ce tre- 
hue şi așa deca'l vom închizăşui besericil şi 
să asculte Dumnezăeştile scripturi, atunce'i 
destoinicim și Dumnezeesculul botez. - 

'Tâle. Pavlinisteani! să! botezăm de a doa, 
6ră, Evnomianii, Mondanisteanii, Savelianil 
şi toți câţi vor fi de întrânşii. priimiţi ca ni- 
ște Bilini, în. zioa, de îatâr să'1 facem. creştini 
iară a 'doa. zi oglaşeni, iar a treia zi să le ci- 
tim molilvele cele de blăsteră suflând 'de tre! 
ori în obraz și în urechi, şi aşa. să”! învăţăm 
şi să'1 facem să se zăbovâscă în besGrică, să 
asculte scripturile, deacia atunce să'1 bote- 
zăm, iar.Maniheii şi Umentiani, şi Marchio- 
nisteanii, și Saverianii și alții caril vor fi de 
în eresure asâmene acestora, trebue să li. se 

. 

dea să'ș anatimisescă tot eresul, şi aşa. să se 
priceştuiască  Sfintel pricâştenil. - a 

Alt tâle; Carii'ş crese părul-şi'l împletesc 
sai '] văpsesc, saii "l încrețesc, tocmindu-se 
spre stricarea. celora ce'l vor vedea, aceia să 
se afurisâscă. o ae e 
„Tâle, Cari'ş împodobese capul şi'ş înfrim- 

ţesâză părul cu împletituri cătră stricăciunea 
celor mal proști, şi petrec cu lene. deaceea 
poruncit'aă săborul să se afurisâscă pentru 
că se cade petrecania .n6stră să fie curată şi 
cu frică să ne apropiem lut Dumnezeiă cu cât . 

'| ne va fi puterea. pentru curăţiile -de în viaţă, 
şi să împodobim cu bunătăţi pre omul cel de 
în lăuntru şi pre cel de din afară. 

GI, 93. Carele va zăcea cu muiare şi nu 
va băga sâmă nemica ce va intra in bestrică 
acela să se scâță afară şi de în oglaşenie, de- 
cia de nu se va păzi să i se ia darul sai să 
se afurisescă. - . -.. O ia 

Tâle, Caril vor face sfintele bes6ricI case 
prâste şi vor intra întrânsele fără băgare în 
stemă măcar de vor fi și neînsuraţi : aceia să 
se scâţă afară și de în oglaşenil, aşijderea și —-



godita altuia. 
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ceia ce şed cu mueri şi merg lă bestrică, iară | păcatele pusu:le-aii | 
celuia ce aii luat pultrea de la Dumnezeă a 
lega și a dăzlega, ca el să caute câtiirea pă- * 

ori carele ce nu va păzi acesta, ce va ținea 
sfintele bes&rici fără: semuire : acela deva fi 
cliric să i se ia darul iar mirtnul să se afuri- 
sâscă, - i 

G1, 94, Preacurvariii iaste carele ia pre lo- 

- Adevărat. o 
“GL, 95, Unii 6meni frig carne pre în bes€- 

rici ovreiaște pre cari! de'i va erla cine-va să 
ia ceva de la el acela să nu fie preot, iară de 
va aduce aicea cîne-va de a casă după cum 

“ place celuia ce le aduce atunce să le Ja, iară 
așa aducerea aceca să se facă afară de hbes6- 
rică. aa 
"Tâle, Unii Omeni despre laturile Armeniei 

aducea, mădulare de carne de frigea. întru 
sfintele case, unele despărțite de dânşii şi le 

-da preoților, făcând ovreiaște, deci de acâsta 
“prinzînd de veste părinţii ce -să face, oprese 
a se mal face şi poruncesc să nu fie preoții 
volnici a cere mădulaiele acâlea despărțite 
de carne, ce să le sosâscă cât place de le dă 
cel ce aduce şi aducerea lor, afară să fie de 
beserică, iar de nu, carele va face într'alt chip 
să se afurisâscă. 

Gl. 96. Zugrăviile carele îndâmnă vederea 
omului cătră răotăți să nu se zuprăvâscă , 
iar cine va, călca acâsta să se afurisscă. 

Tile. Ochiiţy drept să vază şi t6tă paza să 
ferescă inema ta, așa - poruncește înțelepţia, 
pentr'aceia socotita părinții cum se. cade 
zugrăviile carele se fac pre scânduri, pre pă- 
retare, saă pre zidure de strică mintea omu- 

"lui și îndemnă pre ceia ce le vă cătră răo- 
LățI, de acum nainte să nu se mat facă iară 
cine va trece acâsta poruncitaă săborul să 
se afurisâscă. e 
„G1, 97, Carele va vrea să se cuminece, a- 

cela să'ş pue infinile în chipul crucei pre pept 
Şi să ia cu gura, iar carele va face vas de aur 
saă de alt lucru ceva să ia în locul mânilor 
acela să se afurisescă. ÎN 7 

Tâle, Pre t6lă simțirea a zidirilor întrece 
zidirea omului carele e zidit pre obrazul lu 

" Dumnezeiă, drept acea iaste casă și trup a 
luY Is. după cum zice Dumnezăeseul apostol, 
deci oul carele ce va vrea să se împreune 
Dumnezăești! priceştenii, și nu:o va lua cu 
gura, închipuindu'și mâinile în chipul crucil, 

„ce va face vas de aur sait de alt lucru în locu 
mânilor, [Zri).ca pespe acela să priimâscă 
Dumnezăescul dar și să se vrednicescă aceir 
pricâştenii, afurisit să fie el şi cela ce” o dă 
ca niște Omen! ce cinstesc mai întâr luerul 
fără de suflet, de supt mâna de cât chipul lur 
Dumnezei, | DN a 
„Gl. 98, Mar de cât tâte și se socotâscă câ. 

liirea a păcatelor şi să caute cătră întârcere 
ȘI aşa să se socolescă mila, * 
Tâle, Poruncitati părinţii canonele de tăte   
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să fie de tâtă socotela, 

catului şi să caute întârcerea păcătosului şi 
aşa să împarță mila să aducă vindecare toc- 
ma împotriva putâril celul bolnav, că tot cu- 
vântul lul Dumnezei şi celuia com se-ată 
rânduit oblăduirea de păstorie, înt”'acâsta. 
iaste şi stă adecă să rădice rătăcita Ge, iar să 
nu o împingă să o surpe în prăpastia nepri- 
ceperi!, și pre cel inuşcat de şarpe să'l tămă-! 
duiască, ai cu înat iuți și tare erbi sai cu 
inalt moi şi mal blânde, E 

Sfârşitul şaselui săbor, al sfinţilor părinți 
„cartă se-aă adunat la Trulla : 

" Sfântul a t6tă lumea săbor a 7-lea. 
Făcutu-se-ai decă trecură ant 720 de la şa- 

sele săt.or până la şaptele, și se adună a șap- 
tele săbor la Mitropolia Nichcil de la Vitinia 
367 purtători de Dumnezei bărbaţi întwal op-, 
tulea an de împărăţia lu Costandin şi a mâ- 
nesa Irinel, mai mari! săborulu! acestuia era 
vestitul Tarasie patriarchul Ţarigradulul, iară 
ispravnici. în locul sfîntului Andrian papa de 
la. Roma, era cuceritul Petr Protopopul sfintei 
bescrici de la Roma, şi alt Petr preot şi Igu- 
men al cinstite! lavre a sfîntului Savei de la 
Roma încă și Ioan şi Toma preoții luminaţi! 

şilor despre Anatolie, adecă-a lu Politian 
papa de la Alexandria, Teodorit de la An- 
liochia şi Ilie al lerslimului, şi acest sfînt și 
a t6tă lumea săbor, adunatu-se-aiă asupra. 

'cu postul, fiiind isprâvnici în locul Patriar- | 

celora. ce se ltpăda de închinarea cinstitelor 
şi sfintelor icâne că e! ocaanicii de el pe Hs. 
adeveritul nostru Dumnezeă nu îndrăzniră 
să] hulâscă de tot iară cu lucrurile și cu fap- 
tele tot gândea să'l ocărască şi: să'] hulâscă 
şi fără omenie ca nişte spurcaţi-îndrăzniră a 
zice că cine se închină sfinter lui [câne, acela 
zice se închină ca şi unul idol, pespe carea - 
se gonște şi fuge înșelăciunea. idolescă şi de 
toţi era, batjocorite, şi le tAriea pre 'mijlocul 
târgului şi le călca arzându-le și scutpându-le 
făcând multă jale, ocară şi întristare nain-. 
tea creştinilor, unele ca acâstea făcând şi pre 
alte sfinte icâne ale altor sfinți așijderea şi 
po creştini! carille cinstia muncia'l şi. go- 
nca şi cu rea morte! omorâea, neștiind nice 
aducându'și aminte ocaanicit pentwactlea lu- 
crure ce făcea cum rădică may vârtos răs- 
boii asupra lur-Hs. şi a sfinților” luy, și pen- 
tmaccea pre el singuri se dâderă cu blăstem 
focului de veci, iară sfinta icână a lui Is. a- 
decă chipul noi o cinstim ca cum n'am sta 
întracea vedtre, ce pentru vedârea şi peste 
vedere no! ne înălțăm şi ne râdicăm mintea 
şi ni o întărim cătră cel de sus, şi aşa îndul- 
cindu-ne de apropiare cătră Dumnezeă ne 
sfințim cu “mila şi cu darul lul, drept ac&ca



  

acest sfânt săbor a tOLă lumea cu toţii îm- | 
preună şi cu răspunsul şi socolința a tot 
Dumnezăescul şi sfântul săbor. cu legătură 
nedăzlegată deaderăi anatemel pre iconoma- 

"ŞI, carii zicea că icâna lui Hs. şi ale sfinţi- 
“lor sânt idoli şi ai făcut 22 de cansneca 

să fie de întărirea şi de folosul pravoslavni- 
cilor creştini. 

Vleato osătvorenia Sveala. 6296: 
Incepătura. săborului de la. Nichea adoa 

6ră, carele aă făcut canone 22. - 
GI, 1, Pentru să se întărescă Dummezăe- 

ştile canâne cu dragoste și cu userdie. 
GI, 2, Pentru să știe episcopul totă Dum- 

nezăiasea scriptură. . . ” a 
G1, 3. Pentru să fie neîntărită t6tă rându- 

iala carea să face de boiari mireni. | - 
Gl. 4. Pentru de va câre episcopul aur 

sai argint de la ceia ce sâut supt dânsul. 
G1. 5. Pentru ceia ce-vin dă se-pun la Cli- 

ros pespe dar sai cu mită. . - ;, a 
(1. €, Pentru să -se facă săbor o dată 

peste an. De aa a 
- G1. 7. Pentru să se pue sfintele mâşte la 
tâvnosanie pre în besâricile carele nu's târno-1 
site cu dânsele. “ 

GI. 8, Pentru. să nu.se priimâscă ovrtil 
lâsne şi curând. ! . 

G1, 9. Pentru cela ce va face carte pre as- 
cuns în potriva sfintelor icOne. - 

G1. 10. Pentru cliricul carele'ş lasă a lul 
moşie... ae - 

GI]. 11. Pentru să fie iconom pre la tote 
besâricile de într'al săi cliros. 
GI], 12, Pentru să fie neîntărite şi nevân- 
dute bucatele sai unţiltele de episcop saă de 
„egumen. : “ : , 

Q1. 1$. Pentru ceia ce să amestecă cu e- 
piscopia saă cu Mânăstirea. - 

GQ] 14, Pentru să -nu citescă pre ambon 
carele nu va fi hirotonit de episcop. 

“01, 15, Pentru să nu se pue un cliric la 
doaă besâricl. DN - 

G1, 16. Pentru impodobirea a episcopului 
_şi a cliricului în haine frumâse saă se ung cu 
miros6le. - - | 

Q1, 17. Pentru cela ce va vrea să zidescă 
mânăstire. - - 

G1. 18. Pentru să nu se pue mueul la epi- 

scopii sau la Mânăstiri. : ” 

GI, 19. Pentru să nu se câră argint de la 

ceia ce vin la rânduiala preoțâscă. 
G1, 20. Pentru să nu mânânce la un loc 

călugării și călugărițele. 
GI, 21, Pentru să nu iasă călugărul, saă 

călugăriţa de într'a sa mânăstire. , 

QI, 22. Pentru să nu mănânce deosebi sin- 
-. 

"guri cu muerile, nice ceia ce se făgăduesc a 
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  se ținea neînsuraţi, nice caril vor să se preo- 

țâscă nice călugăril. ; 

, 
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cii papei Audrian Petr şi Petr, Turasie 
Tărigrădenul la Nichea, asupra hulitori- | 
lor de icdne; părinţi 360, vă leato 709, . : 

| . 7săbor la Constandin și Irina îspraeni- | 

  

(Urmeză un clișeă cu sf. părinți). 
  

Cannele sfântului săhor a:7. 

01.1, Dumnezăeştile can6ne cu userdie le 
întărim ale sfinţilor apostoli și cele șase să-, 
bră a tâtă lumea şi cele ce s'a făcut pre în 
bogate locure, încă și ale sfinţilor părinți al 
noştri carii se-ati luminat şi s'aă însuflețit de 
întru unul și acelaş Duhul sfint; deci pre cari! 
cl aă anatimisit analinisimu'i, pre carii aă. 
surpat surpămu'i, cărora aă luat darul, luă-: -- 
mu'] şi no!, pre cari! aă afurisit afurisimu', 
şi pre carii ai canonit.canonimul. - . . 

'Pâle, În zilele lui Costandin Nepotul tră- . 
cl&tului şi urâtoriulu! de Dumnezeii Cupronim 
şi a mânisa Irina, caril era de la Atina, adu- . 
natu-se-aă 'a doa ră la Nichea de se-ai 
făcut acesta săhor 267"de purtători de Dum- _- 
nezeă -părinţi, cu sfatul şi cu socotinţa lu 
Tarasie sfintul archiepiscop 'de la Țaragrad, 
şi adunarea lor se-ai făcut asupra luptători- 
lor de Icâne; ce să zice ceia ce dosădea cre- 
ştinil şi pre aceia anatimisiră, iară besbricii 
ati dat podâba cea de întâ) şi să se ţie şi o- 
brazele icânelor, şi bine aă poruncit cu dra- 
goste şi cu userdie să se sărute, aşijderea iară ” 

întăriră şi sărutară să se închine şi chipului 

cinstitel cruci, şi adevărară canânele ale prea.» 

lăudaţilor şi sfinţilor apostol! şi ale celor şase 
sfinte săbâră ale lumil .şi ale celor ce se-aă 

adunat pre în bogate locure; d6cia caril ai -- 

fost anatimisiţi de dinşi! anatimisescu”, şi et, 
iară caril se-aii urgisit de li se-aii luat darul 
pentru vre o vină așijderea'! urgisesc ; şi ace- 

stea pre cel afurisiţi afurisescu”, şi cel. ce sânt 

supuşi supt canon, tocmai canonesc, neadăo- 

gând sau scoțând nemica, de în câlea ce ai 

pus şi ai tocmit sfinții apostoil şi purtătorii 

de Dumnezeă părinţi. : EI 

Q1. 2. Cine va vrea să 'se facă episcop să 

şlie psaltirea. şi să. nu o ştie prost, ce cu u- 

serdie, sfintele can6ne, sfinta evanghelie car- 

tea apostolului, şi tâtă Dumnezăeasca scrip- 

tură; iar de nu să nu se hirotonâscă, 

“Pâle; Carele va vrea să se aducă la spițţa 

episcopiei, cadeise cu totul să ştie psalhrea 

şi să o tâlcuiască, ca să învețe şi pe clirosul 

carele e supt dînsul aşa să o ştie și er dâcia 

să /ze ispitescă vârtos şi de Mitropolitu!, de 

va putea şti cu dedinsul sfintele can6ne, sfinta 

evanghelie, cartea-a Dumnezăescului apostol 

Pavel şi t6lă Dumnezăeasca scriptură și min- 

tea lor să ispilâscă, și să pricepă scriplurile; 

pentru că tocmela și bogăţia arhieriel (după
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"cum zice marele Dionisie) iaste rnerşterşugul 
- cel adeverit al Duwnezăeștilor. scripturi şi 
așa de va avea minte și pricâpere să se hivo: 
tonescă, iar de nu să. nu sc hirotonescă, pen- 
ivu că ai zis Dumnezeii pespe Proorocul Osie: 

- [Osie gl. 8j. acela zice întelegerea mea aa le- 
pădat lepădatevoiă şi ei să nm'm! slnjești 
nici preot 'să'mi fi. 
"241.8, T6lă alegerea care se face de boiari 
miren! să nu fie adevărată, .. .- - , 
;Tâle, Intru multe canâne zisusc-ati cum 

trebue de vor putea să facă alâgere de toţi e- 
piscopil a fieş-căril eparhil pentru cela ce vine 
să 'se înalțe la episcopie, iară de nu măcară 
si facă rânduiala împreună de trei : şi să fie 
la acea rânduială şi scrisorile celora ce lip- 

„ sese; [ Zri], iară cine va fi ales de boiari mi- 
Yâni şi prespe dinşil va la vre o besârică; a- 
“ceea punere nu e'numal netare co carele do- 
bândâşte arhieria sait preoţia întracesla chip: 
"aduce asupra Iul luarea, darului şi afurisanie. 

„ Gl. 4, Poruacim să nu cumva să gândâscă 
episcopul, a cere-aur saă argint saă alt chip 
ceva de a clirică saă călugării carivs supt 

"dinsul, iară carele. va câre aur sati. alt chip 
sati se va afla pentru patema şi userdia lui 
cea rea de va, opri pe cine-va de liturghie saă 
va afurisi pre cine-va: vre unul de în cliricil 
lui, sai va închide beegrica cinstită ca să nu 
se facă întrînsa sfintele ale lu Dumoezeii 
slujbe : acela să fie supus patimer lui pentru 
că zice Petr apostol : nu paștereți turma cu 
necăjire: ce cu voe după Dumnezei, nu cu 
dobânzi rele : ce cu userdie, nu ca. cum ați 
oblădui' poporul și cliricil : ce ca niște chi- 
pure ce sânteţi turmel. . - 

_ Tăle, A canoni şi afurisi, de acâsta iaste 
dată 'de întru sfintele: canâue episcopilor ca 

„stricăciunile cliricilor celor ce sânt supt dîn- 
„şil saăi ale ș'altor. 6ment: Duhovnicâşte şi pă- 

- rințeşte să se indreplâze;. iară cine va, fi a- 
vând putârea acâsta. de vor afurisi pre cineva 
sati "1 vor canoni pentru. patima. userdiei lor 
cea rca, sai vor câre aur.saii alt ceva : aceia 
pe dreptate să cază supt patima lor, ca să se 
învele şi să ştie să nu canonescă dobitoceşte: 

„GI. 5. Caril se laudă pentru darea aurului 
că se-ai pus la hescrică, şi dosădese. şi” ocă- 
r&se pre cel ce sânt aleşi pentru bunătăţile şi 
se-aii pus la bestrică fără de dări : socotit'ati 
săborul acela să'șI ia cinul 'săii cel-mal de 
jos,. îară de nu seva, lăsa, să se canonescă, 
iară cine va face acesta întru. hirotonie. + a- 
cela să se tac de pricâştenie ca și Sinron Vră- 
jitoriul de Petr.-. e ” 

Tâlee Cuvintul şi bunătatea se cade întâ! a sc cinsti, şi trebue să se pue întru clirosul 
bestricii, ceea ce se află fără de darea auru- 
lul, iară să nu fie dosădiți şi ocăriţ! de ceea ce sânt puși la hescrică cu niscare dări : ce "mal vârtos încă să fie lăudaţi pentru hună-   
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tatea vieții aleși fiind de Duhul sfint, iară. ca- 
rii se vor lăuda, pespe acea spurcată dare și 
cu acel bitlen obiceiii,. care e striin de Dum- 
nezeii şi de tâtă sfinţia cu faţă, descoperită şi 
cu gură fără de rușine. de dosădesc.pe cliri- 
cil ceea ce sânt puși la bestrică fără dări: 
aceia să se scâţă de în rândul lor Şi să se pue 
în Spiţa cea, ma! de jos, iară de nu se vor lăsa 
tot dosădindu'[:- atunce cu canon să se în- . 
drepleze, însă acâstea le am zis pentru cli- 
rosul ce se alge ;. iară câți dobândesc. hiro- 
tonin ventru niscare bani : să se ia, darul și 
lor. şi celora ce ai hirotonit. .. 

-G1, 6. Deea vrâme ce nu se va.putea face 
săbor de doaă or! într'un an cum ai socotit 
părinţii mal nainte vreme, socotit'aă iară 
(după cum ai zis săborul a şasea) să se facă 
măcară, odată într'un an, iară de va opri vre 
un domn saă boiariii să se afurisescă, iară 
episcopul carele se va lenevi să se canonâscă, 
iară dâca se va face săhorul de va lua ceva 
Mitropolitul de la episcopi, atunce să! se câră 
împătrat, . " - 

Tâle, Intărâşte. şi acest săbor să se facă 
săbor a t6tă eparhia odată întrun an, iară de 
se va afla vre un boiariă al ținutului aceluia 
apărând adunarea episcopilor carea se face 
pentru tocinâlele, lucrurile şi rîndurile evan- 
ghelier : [Zi]. acela, să se aturisescă, aşijde- 
rea şi mitropolitul carele se lenevâşte a face | 
acesta fără do nice o primejdie Şi nevoe': a- 
cela pe pravilă cade supt canon şi mal porun- 
câşte încă acesta săbor să nu fie volnic mi- 
tropolitul a lua ceva de în câle ce aduc epis- 
copil cu dînşil ai dobitoc, ati alt cova.; iară 
de s6 va'vădi că ia cova de la dînșii : să'l se 
câră actea împătrată, a 
"Gl. 7. Să se pue sfintele mâşte la târno- 

sanie în sfintele bestrici, cu molitve cumu' 
obicâiul în carele nu sânt, iară cine va târnosi 
fără de acestea, să'i se ia darul, ca unui căl- 
cătoriii de tocmâlele hestriciy. RE 

Tâle, Insă câte bescrici se vor fi zidit nai 
nainte de săborul acesta fără de rugile epis- 
copilor cum se cada şi fără de mâştele sfinţi. 
lor mmucenică: poruneitu-se-aă de acesta: săbor 
să se pue într'însele - mştele sfinţilor şi să 
facă şi târnosânie cum se cade, iară câți de în 
episcopi după săborul acesta, se vor afla târ- 
nosind besârici fără de mâştele sfinților urgi- 
situiaii să li se ia darul ca nişte călcători ar 
toemâlelor besârici. , 
Gl, $, Ovrâil nu trebue să priimâști ; de 
nu se vor arăta că se întorc cu inemă curată, 

Adecărat, + - 
GI, 9. Cine se va afla făcână pre ascuns 
vre o carte, împolriva cinstitelor icâne, acela 
de va fi de în rândul preoţesc să'! se ia darul, 
iară mirenul saă călugărul : să 'se afuris&scă. 
IC Aderărat, . . 

GI. 10. Cliricul carele'ş va lăsa -locașul
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lui şi se va duce la altul fără ştirea episcopului 
săi şi a Țărigrădenului : acela să nu se.prii- 
mâscă nice în casă nice la hesrică, iară ca- 
rele va. face acesta; şi nu se va părăsi aceluia 
să'[ se ia, darul, iară de vor face acâsta cu ști- 
rea, celora ce am zis, atunce iară să nu se 
priimescă, să ia grijl mirenești saă de vor şi 
lua, ei să se părăsescă, iară de nu să li seiia 
darul. . 

'Tâle. Cliricul striin.de va niârge să înire 
- la împărăteeca celate, acela nn trebue fără de 
ştirea episcopului săă, şi a patriarhului Ţari- 
gradului. să se priimescă la fie ce casă sai 

- bes6rică, iară de se va priimi de cine-va fără 
de ştirea. lor, şi va rămânea, neîntorcându-se 
cătră lăcaşul lul: atunce se” se ia darul, iară 

„cu ştirea lor intrând înte* aceia păzită de Dum- 
" neze cetate de va intra ve întwo casă atunce” 
nu'! se cade să se facă mal nainte socotitoriă 
de ceva, saii mai mare sai ispravnic; ce nu- 
ma! pâte.să fie de învățătura coconilor, şi 
a'robilor, a slugilor de a le citirea Dumne- 

” zăeştile scripturi, iară de va priimi aceste 
grij! carele am zis mal sus : acela, saii să se 
părăs&scă sai să'l se ia darul, 
„GI. 11, Mitropolitul carele nu va face ico- 

nom mitropoliei, atunce să facă patriarhul, 
şi . episcopului mitropolitul, cum ai socotit 

- de ati tocmit săborul de la Halchidona, aşij- 
* aerea și de Mânăstiri. L 

Tâle. Cade-se pre la tâte besâricile să fie 
- iconom de în clirosul el cu ştirea a episcopu- 

lui ca să îndrepteze lucrurile besericii cum 
se cade cum poruncește şi cânonul 26 al să- 
borului 'de la Halchidona, iar de vor vrea 
niscare episcopi de acâsta er adias eişi pot să 
şi iconomâscă cl singuri, iar pe mitropolil pa- 
iriarhul să pue 'iconom iar pre episcopii mi- 
tropolitul lor întracesta chip să fie şi de imâ- 
năstiri carele n'aii iconom. 

- GI, 12. După socotâla şi toemâla. a Sfinţi- 
. lor apostoli lucrurile, uneltele sai bucatele 

episcopiei saă ale mânăstirir să fie neoblă- 
duite şi nevândute de episcop sati de egumen, 
iar episcopul sai egumenul carele va face a- 
câsta acela să se izgonâscă,. |. 
“Mâle. Uneltele besâricii mar vâr rtos cele 

-_ce's adins ialeş făcute de moşie ale et, ire- 
bue să fie nevândute şi nemişcate, iară câte 
sânt de câle nemişcate ce nu dai nici un câ- 
ştig ce încă aduc pagubă bessricii, acelea să 
nu se dea b6iarilor cari! sânt pre acela loc; 
ce să se dea cliricilor sai plugarilor, iar cine 
“va călca poruncitele, acela de va fi episcop 
să se gonâscă de în episcopie iară igumenul 
de în mânăstire, ca niște Omeni râi ce răsi- 
esc .câle ce sânt adunate. 
G1.; 13, Cine ce aă luat de la mânăstire 

_sati de la episcopie de nu le vor da aceia de 
vor fi de în cinul preoţesc să li se ia darul, 

" jară de vor fi mirean! sai călugări să se atu:   

ris&scă, că uneltele şi bucatele şi lucrurile c- * 
piscopief saă ale mânăstiri sânt neoblăduite, 
carele's făcute de episcopi sai de egumeni, 
sai de alt cine-va date şi inchinate lu Dum- 
nezeă, că de la mâna, lui cum vel îndrăzni să | 
le ial. . , 

'Pâle, Bucatele sai mult puțin ale pesăricil 
trebue să fie nevândute, şi nerăsipite, cu cât 
ma! mult încă nu se cade să răpâscă sai să 
deşarte besericile lor şi mânăstirile şi să le 
facă locaşuri mirenești, deci caril vor lua a-: 
câlea şi de nu vor vrea să le dea unde ai fost: 
întâ!, aceia de vor fi de în rândul pr coţesc să 
li se in darul, iară de vor fi călugări sati mi- 
râni să se afurisescă şi să fie osândiți de Ta- 
tăl, fiul şi duhul sfint şi să mergă unde vier- 
mil nu mor şi focul nu se stinge ca. nişte 6- 
meni ce fac hesârica, lu! Dumnezeă casă pro- 
stă de neguțătorie, 

G1. 14. Niminea să nu citescă pre ambon 
de nu va fi hirotonit de episcop, să fie păzită : 
acesta şi de călugări, iar egumenul carele va 
avea hirotonie. de la episcopul, acela numar. 
în mânăstirea, lul să hirotonescă citeţ, şi pro- 
topopul să hirotonâscă citcț. 

Tâle, De nu va avea neştine tundere preo: 
țâscă să nu” fie luat de la hirotonia a, episco- 
pului.: acela la săbor să nu cilâscă pre am- - 
bon sfintele ale lui Dumnezei cărți, [24]. a- 
şijderea să nu facă acesta nice călugărul, 
iară igumenil cari! vor fi preoți şi a luat de 
la episcopi igumenia mânăstirii cu hirotonie 
acelora li se dă voa să hirotonâscă cileţi, nu- * 
mai într'a. sa mânăstire, ce şi.protopopil. să 
facă citeți cum poruncâşte. şi canonul 70 al 
siborului de la Antiohia unii ca. aceia să facă 
ypodiacont şi jurători, măcară de şi marele 
Vasilie nu iartă fără de ştirea lui a 'priimi 
pri cine va la slujba besâricii, pentru alege- 
rea şi punarea- unora ca acelora că apol pe- 
trec întru lEne şi nu forte bagă semă. 

Gl. 15. La Țarigrad nu se cade cliricului 
să se pue la doaă besârici, iară afară la alte 
hestrici pentru lipsa. Smenilor se pune ; iară 
de nu'l va ajunge să se hrănâscă, el să se bată 
şi cu alt meşterşug care e de tr&ba Gmenilor. 

Tale. Nu pâte neştine a doi domni sluji, că 
sa pre unul va urâ, şi pre altul va îndrăgi, 
sai unuia va sluji și pre altul nu va băga în 
semă ; pentr'actea şi dobânzile cele rele ca- 
rele se fac pentru tocmâlele bestriceşti, [4/a- 
tei gl. 6]. ca nişte striine de Dumnezeu săbo.- 
rul acesta le l6pădă şi nu iartă în Țarigrad 
unde sânt mulţime de preoți să se pue un cli- 
ric la doaoo bestrici,. ce să fie la o beesrică, 
iară de nu'l va sosi hrană de vi iaţă câtu'l va 
trebui, de cât "1 daii lui : poruncâştei-se unuia 
ca aceluia să se apuce să se hrănescă cu șalt 
meşterşug, şi de într'acela să'ş ia hrană tru- 
pului. pentru că așa ai făcut și apostolul, cum 
singur r grăiaşte " trehilor mele zice şi colora .
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ce cra cu mine slujit'aii lor aceste mâni, iară 
afară la alte besericl pentru lipsa-şi împuţi- 
narea 6menilor se pole Şi pune. - 

GI, 16, Episcopil saii cliricii cari! se “vor 
împodobi în haine luminate saă se vor unge 
cu miruil' sai mirostle : aceia să se părăsâ- 
scă iară de nu se vor lăsa, : să se canonescă. 

- > Aderărat, 
(1,17. Cine va vrea să-facă Mânăstire, a- 

cela de va'avea de întrajuns atunce să în 
cepă lucrul, și de tot să! obârșescă, iară de 
nu să se oprâscă de episcopul carele oblădu- 
jnşte acela ținut, [Zri] acesta să se pizescă 
şi de,mirtal şi de călugăut . . 

Adecărat | | Ă 
GI. 18, Nu se'cade fămeil să fie la epis- 

copil saă la'Mânăstiny, iară cine va îndrăzni 
a face acesta să se canonescă, iar de nu se 
va. părăsi să'l se ia darul, ce'şi unde va 
m&rge episcopul saă egumenul nice'o muiare 
să nu” slujască sati săi se arate : ce să şază 
de osebi până ce se va duce. ” 
"Tâle, Fără poticală ni se cade noaoo a 

fi şi la cei de afară : după cum zice Dumne- 
„ zăescul apostol, drept acâea nu se cade fă- 

meil a şedea pre la episcopii saă pre în mâ- 
năstriri de bărbaţi; iar cine va îndrăzni a ţi- 
nea r6hă- saă slobodă la episcopie sai la 
mânăstire. pentru vre o slujbă, aceluea po- 
runcesc părinţii: să se canonâscă, iar după 
canonire de nu le vor goni, ce vor erta încă 
să mal şază la episcopie saă în mânăstire: 
poruncesc să li se ia darul, iar de să va duce 
episcopul sai egumenul la vre un satale-| 
piscopiel sai al mânăstiri şi se va tâmpla a 
fi acolo mueri atunce să nu! slujască iale, 
nice să le posluşescă până ce se vor duce el |- 
de acolo : ce să şază deosebi într'alt loc pen- 
tru nebănuiala până ce se vor duce. . 

Gl. 19. Cine va lua banr de la ceia ce vin 
de să lipesc rândului preolesc  saă-viețiI că- 
lugăreşti, însă acela'de-va [i episcop sati e- 
gumen saii de în fieşete rânduială preoţescă: 
acela sai să se părăsâscă sai să! se ia da- 
rul, iară stariţa să se gonâscă, şi să se dea 
supt smerenie, aşijderea şi exumenul „cârele- 
nu va fi preot, iară câlea ce's închinate de 
“cel ce;vin măcar de vor şedea măcar de nu: 
[Zri] să rămâe în mânăstire, fără numai de 
va fi vina celul mal mare. 

- Tâle. Caril cer bani de la cer ce vin “la 
rânduiala besâricil sa întru viața călugă- 
râscă, ori episcopl de vor fi orl egumen! ori 
de în fie ce cin al preoţiei : aceea sati să se 
părăsâscă făcând acestea saă să li se ia da- 
rul, iar de va fi stariţă carea face acâsta şi 
va cere bani de la câlea ce vin să se călugă- 
râscă : (Zri opasno) accea să se gonâscă “de 
în mânăstire și să se dea într "altă mânăstire. 
să fie sub smerenie: aşijderea să se gon6scă- 

și egumenul carele nu va fi preot şi să se   
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ducă să fie sub smerenie întvaltă mănăstire, 
iar cela ce va fi preot soseştel osânda luării 
darului, iar caril adue bucate de voe pentru 
dinşii s sai: pentru coconi! lor, de le închin 
mânăstirii şi lu! Dumnezeii : ac6lea se cade 
să fie în mânăstire după făgăduiala lor, mă- 
car. de vor şedea acolo! cei ce le-ai adus, 
măcar de vor eşi de în mânâstire fără nu- 
mal de vor eşi de vina celui mal mare. 

GC], 20. Să nu fie aprope mânăstirile și 
împotrivă, niel să se pue într'însele “călugări 
şi călugăriţe, nici singurl să vorb&scă sai să 
lăcuiască : ce şi orl ce de va aduce bărbatul 
pe dreptate afară să stea să deafce aduce și 

rudenia să'şo vază când va, fi "de faţă cu 
dinsa şi stariţa. di - 

Tâle, Totă întărirea at -pus părinții să. 
nu se adaogă vre o vină vieţii călugărești, 
drept actea ati: poruncit să nu mănânce la 
un loc călugărit și călugărițele, nici să aibă . 
vorbă unul cătră altul deosebi singuri, ce, 
de va vrea călugărul să'ş vază măcar pe 
vre o rudenie, atunce fiind 'de faţă stariţa să 
vorbâscă cu ea, și orl ce va aduce călugărul - 
la călugărițe pentru trâba vieţii, de ia mână- 
stirea de călugăn!, atunce el să stea afară de 
mânăstire şi de acolo să o dea stariţel. 

-- G1, 21. Călugărul saii călugărița să nu fie 
volnica lăsa mânăstirea lor şi întrallă să 
între, iar de va, veni atunce să se priimâscă 
ca un striin, iar să nu'se priimâscă fără de 
ştirea, egumenului. 

'Pâle, Insă a se priimi striinşte călugă- 
rul sai călugărița carea merge întraltă mâ- 
năstire canonul acesta iartă, ca să nu se ducă 
de neroe să răinâie la mireant, iară a lua. 
şi al primi şi a" punerea în rândul fraţilor 
fără de tinea a egumenului lor nu se iartă. 

GI, 22 + Bărbaţii mirâni a mânca cu mu- 
erile nu e “apărat iară cel ce sânt întrun chip 
osebiți nu se cade să: mănânce. deosebi în 
laturi cu muiarea, fără numa! când vor îi 
niscare bărbaţi şi muerl cucernice şi temă- 
tori de Dumnezeă, iară în cale călugărul saă 
bărbatul sfinţit de nu vor fi purtând « cu dinşil 
ce li's de tr&ba trupului atunce să conăcâscă 
în cârvăsărie. - 

Tâle, Bărbaţii mireni a mânca cu niscare 
muer! nu pentru niscare cântece curvâşii şi” 
satanești, ce cu mulţemire și cu frica a lut 
Dumnezeti fără de vină lucru iaste, iară ceia 
ce aii viață tăcută şi se osebesc într un chip 
şi se tocmese lul Dumnezeiă să şază şi să 
tacă singur : aceluea cu totul nu'% se cade 
să mănânce de' eluşi cu fămeea, fără numal 
de vor vrea să mănânce cu niscare mueri 
saă bărbaţi temători de Dumnezeii, ca să se 
facă şi acea mâfcare, cătră îndreptare sufie- 
tâscă, iară pre cale de nu va avea neştine 
merinde bucate, dăse voe şi călugărului şi
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omului sfințit să 'conăcescă în cârvăsărie, saă 
în casă pentru treba cel se tâmplă. 

Sfârşitul şaptelui săbor carele se- ai făcut 
a doa Oră la Nichea, 
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Exdoc 40 muceniei Alex. Dlagoreaţ, Gheorghe: Dozostor, Petr, 
; t Snoop vi rs 

Fr Preot, Tuspen Vozdrij, Vred, Ref, Creş, Sreateţ. . 
! ve s cr. .p n       

Săborul carele se. chiamă 1. şi 3: 

Carele se- ai făcul în, bestrica, . Sfinţilor A- 
postolt. a 

Zonara. a 

. i Săhotul acesta. scrisu-se-ai așa, sfintul şi 

i marele săhor 1 şi 2 făculu- se-aă. în Țarigrad 

- întru prea cinstita bestrică a. sfinţilor şi prea 

lăudaţilor apostolt în zilele iu Fotie Patriar- 
“hul de la Țarigrad; când ţinea st6gul:impă- 

" rățier greceşti Vasilie Machedon, d&ca trecuse 
75 de ani de la şăptele săbor. Acestă scrisore 
face a mira pre ceia 'ce o citesc, cum acesta 
săbor fiind numa! unul iară apol se: :chiama 
1 şi 2, zice-să ca se-aii fost” adunat săbor în- 
imacea bescrică ce am zis a sfinţilor apostoli 
şi se-aii pricit pravoslavnicii cu zoslavnicil, 

adecă creştini! cu ereticii, şi socotiră pravos- 

lavnicil pentru tăria cum toemise să scrie ce 
grăise şi ce isprăvise la acel săbor, iară ere- | 
tici! nu lăsa să scrie ce tocinise ca să nu se 
arate el Diruiţi și urgisiţi iară glâtă credin- 
'cioşilor să se întărâscă,. [Zri) şi se pricea de 

i 'acâsta, şi atâta se priciră şi nu'1 lăsa să scrie 

până ce scâseră şi săhiile, şi-vrea, să se hală 
să se tae;și aşa se-sparse și se 'văsipi acea a- 
dunare și 'săhor de întâi, şi” nu pulură scrie 
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ce tocmise şi aşa rămaseră ueisprăvite; iară 
apoi după trâcerea a câtă va vr&me iară se 
adună şi se făcu săbor întraceiaş bestrică, 
şi ijderâră a sfătui iară de acelâşi cuvinte şi 
locmâle : şi aşa atunce scriseră lucrurile ş 
cuvintele câle de folosul creştinilor pentru 

| dogmate drept acea fiind adevărat unul iară - 
cl ziseră să se chiame așa adecă cel de întât 
şi a'doilea, căce se adunase de doaoo ori 
Părinţii, [Zri] şi la al doile adecă adoa dră 
făcură şi scriseră ldte lucrurile și tocmelele 
şi întrebările cele ce tocmise şi grăise! şi le 
întăriră cu șapto- spro-zâce canâne, 

Tnecpătura 'săborului de întâi și cel de a doa 
dră de în Turiyrad. Carele se-aă făcut în 

- besărica Sfinţilor apostoli ș și ati i Jăeut ca- 
. n6ne 17. 

“01, 1, Pentru cela ce zidoşte: “mânăstire 
fără de ştirea a episcopului, 
Gl. 2, Pentru săinu tunză pre cine- -va de 

nu 'va fi-de față. egumenul : : cărnia se cade 
săl ție, întru“ cucerie. 
GI. 3. Pentru să caute egtimenul pre călu- 

sări! cari! fug. ” 
GI, $. Pentru să: „nu fugă, călugărul de la 

alu mânăstire.  - 
Gl. 5. Pentru să nu se “tuinză” cine-va cu- 

rând, până nu se va ispiti întât, 
Gl. 6. Pentru ceia ce Vor, să se călugărâscă 

Întâr să'ş,dea, ce ati. , 

* Gl::7, Pentru să nu tacă episcopul mână- 
stire a lut noaă,_ și a lui episcopie să pără-. 
sescă. ” 

GI. $.: Pentru episcopi. saă preoţi sai dia-' 

coni sai mireni de să vor „Scopl de în a el 

cine-va. 
GM. 9. Pentru: să nuE bată preoții pre ceia 

ce greşesc saă vor urgisi pre cel necredin-_ 

cioși, -. 

G1. 10. Pentru "ceia co fură. sfintele vase. 
GI, 1. Pentru ceia ce sânt aleş întru cli- 

ros : să nu se amestice întru dregătoriele mi- 

reneşii.. - : 

GI. 12. Pentru să nu se facă botez pre “în 

căşuţele cele de rugă carele,'s pre în mijlo- 

cul caselor. . 

GI. 13. Pentru preoţii ș Şi i Diaconil caril vor 

şti ve înt'o vină pre episcopul săi. - 

-G1, 14. Pentru “episcopul carele va, şti în- 

tru vină pe mitropolitul săă. 

“Q1.'15. Pentru episcopul sai milropolitul 
caril aşijderea. vor îndrăzni asupra , pâlriar- 

hului. Ă 

G1. 16, Pentru să. nu se rădice nici un e- 

piscop ! nic! întrun chip, unde cel mate e încă . 

iaste viă. | 

G1. 17, Pentru cela ce va vrea să se hiro- 
tonâscă episcop, de în mirâni sai de în călu-   gări, să nu'l nalțe numal de: cât. a
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Cunonele sfiutului săbor, curele su-uii făcut îii 
„bestrica sfinților apostoli de în Țarigrad, . 

GI]. 1, Fără de ştirea a episcopului, nimi- 
nea să nu fie volnic a; zidi mânăstire, ce să 
ştie să facă şi molitvă de zidire şi. să scrie 
în carte de cojă, tâte.ce va dala dânsa şi să 
o pue la episcopie, și să nu fie volnic cel ce 
o aii zidit nice să pue egumen nice să se facă 
el adins elu'și egumen fără de ştirea episco- 

_pului. [Zri]. , „: E 
GI, 2. Ort cine se va porni să tunză pre 

cine-va nefiind acolo egumenul cela ce'i se 
cade să] priimescă să!'l ţie. supt cucerie; însă 
aceluia să i se ia darul, iară cel tuns să'] dea 
„episcopul într'o mânăstire să fie supt sme- 
renie. Se 

GI, 3. Or. care călugăr de va fugi de la 
mănăstirea lui şi se va. duce într'altă mână- 
stire sa va merge la un lăcaş mirenese : cel 

„ce laă priimit să se afurisescă până ce'l va 
întorce iară de va fi pus undeva de episcopul : 

GI. 4, Orl care egumen nu'ș va căula pre 
călugării cel ce fug să”! priimâscă și să'l tă-: 
măduiască acela, să se afurisâscă, 
-G1, 5, Niminea să nu se vrednicescă chipu- 

" luY călugăresc până nu se va ispiti în tre! an! 
să se arate putea-va fi destoinic, fără numat 
cându'l va. scurta vrâmea vre o'b5lă grea, 
iară un on cucerit ce lăcuiaște . singur, ace- 

” luia ajunge! de ispită vrâme de 6 luni, iară 
igumenul carele va face afară de sorâcele a- 
„cestea : să'1 se ia egumenia, și să fie supt 
smerenie; iară cel călugărit să se trimâţă. cu 
deadinsul într'o mânăstire adevărată: acolo 
să se îndreptâze, “ | i " : 

GI. 6. Cade-se celora ce vor vrea să se că- 
lugărescă, întâl să'ş dea ce are mânăstirii, 
iară de nu-şi le va da, atunce ce el vor aduce 
să le oblăduiască mânăstirea, iară de'ş vor 

- face ale lor cava şi nu le va da mânăstirii, 
atunce de faţă să le vânză egumenul, saă epi- „ Scopul :: şi să se împarță săracilor; iară cela 
ce le-a făcut ale lur: să se canon6scă, aşa 
“să fie 'de acâsta şi la călugăriță. Ei 

- G1.7, Nice unul de în episcopi să nu fie 
volnic a'ș face mânăstire a lui noaă, şi a lut 
episcopie să părăsescă, iară cine. va îndrăzni 

“a face acâsta: să se canontscă,; Şi ce ai fă- 
cut ca. o striină să, fie episcopului. 
GI. 8. Om care episcop, aă preot, ai dia- 

con va scopi pre cineva sai cu mânile sale, sa cu porunca, saii el pre sine : aceluia 
să'[ se ia darul, iară de va fi mirân'să se a- furisescă, fără numa! de'l va fi nevoind să se „tae pentru bâlă, că acâsta iaste tămăduire iară nu vrăjmăşie trupului. 2 E: „- Gl. 9. Preoţii de vor bate pre credincio- ŞII greşind, saă pe necredincioşii urgisindu'! 

= 

- 

- PRAVILA MATEIU BASANAB - 

lora să li se ia darul, că trebue să înveţe şi 
să certe pre cel netociniți şi răr; cu socotința 
învăţăturii și cu canâne bestriceşti :- iară nu 
cu bătae și cu rane, iară de nu vor asculta, 
cade-se să chiame cătră boiarit cel mirâni 
de. afară : să'i aducă spre înțelepție. 
:-G1, 10, Carii vor lua spre a lor dobândă 
sau să le trebue spre trâbă ncsfinţită, sfintul 
potiriui, ai discosul, ai alt ceva, aii lingura 
ali cela ce se chiamă aer, ai cum ari zice 
mai pe scurt ori ce de în sfintele vase, aă de 
în vestminte: aceluia să” se ia. darul că însă - 
una iaste lucru de spurcăciune 4ă .le spurcă, 
iară alta iaste fur de sfinte, iară cari! vor da 
afară de hesârică, vase sati veșminte întru 
ivebă ce nu e de sfinție lor saii altora: a- 
cela să se afurisescă, iară cari! de tot le vor , 
lua: aceea să se osândescă ca furii de sfinte, 

G1. 11. Ori cari! de cer ce sânt aleşi întru 
cliros de să vor amesteca întru deregătoriile 
mireneşti saă se vor face ispravnici pre în 
case saă pre în sate: aceia-să se gonâscă de. 
în cliros, că nu pâte sluji lut Dumnezei şi 
dracului. ' RE Ea - o 

Gl. 12. Niminea: să nu facă liturghie în 
căşuţa carea se află în mijlocul casil, sai să 
bot&ze, întwânsa, fără de ştirea episcopului, 
“că aceluiua"! se ia darul, dece să fie ScoşI 
afară de cliros caril fără de știrea episco- 
pului vor sluji liturghie, în cămărâle carele's 
de rugă în mijlocul caselor, : iară .carir vor 
îndrăzni afară de acesta : acelora să li seia 
darurile, şi cel ce li se vor împreuna să se 
afuris&scă. - ie Ma 

G1. 13. Ori care preot'a diacon, cum am 
zice va şti pre episcopul săă greșind, deacia '. 
neștiind săborul, el ma! nainte va fugi de la 
dânsul şi nu vă pomeni numele lui, aceluia 
să] se ia darul şi să se lipsâscă de t6tă, cin- 
stea preoțăscă iară ceia ce vor -urma lui de - 
vor fi preoţi, să'ș cază de într'a lor cinste, 
iară de vor fi călugări sati mirâni : să se a 
furis6scă până ce se vor întârce.. o 

- Gl, 14. -Și iară aşijderea orl care episcop, 
ce va îndrăzni de acâsta aşa a face, asupra 

'] mitropolitului său, iară să! se ia darul, că se 
cade fieş-căruia, să'ş caute a sa măsură. | 

Gl. 15, Aşijderea' şi fie care episcop saă 
mitropolit ce va îndrăzni a. face unele ca a- 
cestea asupra, patriarchului : iară să fie striin 

de tâtă sfinţia, iară de va fugi neştine de la 
vre unul nu pentru vina greşalii ce pentru . 
vre un eres, saă vor fi urgisiți de săbor sai 
de sfinţii” părinți: aceia, să fie priimiți . şi să 
fie vrednici cinsti! ca nişte pravoslavnici. 

. Gl. 16, Nici într'un chip să nu se suene- : 
ştine la episcopie, în carea, încă iaste. vii cel 
ce iaste întrânsa; că se cade întâr să se 
caute vina celuia, ce vor să'l gonâscă; iară   aă cu ale sale mân), sai vor” porunci : ace- 
cine se va lenevi de turma lul, necuprins de 
bâlă sai de impărătâscă saă Patriarșască,
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poruncă şi se va duce de să va zăbovi. vr6- 
me de 6 luni: acela de rânduiala şi de cin- 
stea a episcopiei să fie striin.. 

GI. 1î. Caril vor să se Hirotonâscă cpi- 
scop! de în mireni sai de: în călugări, aceia 
să nu sc înalțe așa numal.cât : ce să: împle 
vr&mea carea iaste pre lege tocimită,: în tote 
cinurile ale spiţelor preoieşti, pentru că'unii 
dă -se şi nalţă așa de grab la-nălțime ca a- 

„cesta şi procopsese întru bunătăţi, iară aşa 
rar drept acea pentr'acâsta. .: poruncim de 
aice nainte 'să nu se ial facă acâsta, - 

- Sfâșitul. săbor ului «de întăi și al doilea. 

Canânole carele. se- ai făcut de sfântul 
săbore îi pp - 

- Intru. pomenita şi vestita besărică a. cu- 
vântuluă lu Dumnezeii Sofia, făcutu-se-aă să- 
bor şi at: adevărat și ati întărit săborul a 
şaptelea a totă lumea şi ai lepădat şi ai stri- 
cat tâtă rătăcirea shimaticescă şi ereticescă 
în vremea lui Fotie patriarchul Ţarigradulul 
şi can6ne ai făcut numai trei în. chipul ș și 
slava sfintei Troiţe. - 

"GI, 1. Pentru ceia ce vor fi supt blăste- 
mul şi legătura sati vor îi luatu-le darul de 
Roma. 

“GI. 2. Pentru cela ce se va pogorâ de În 
nălțimea arhierâscă întru viaţa Schimniciel. 

- GL; 3, Pentru mirenul să nu închiză nici 
” să bată pre episcop fără de vină.: 

Canonele săhorului de în pes6rica ! 
„Sfintei Sofii. - 

G1. 1,. Carn vor fi fost supt legătură sai 
luatule darul saii anatema de Roma : aşa să 
fie şi de Ţărigrădenul, aşijderea iar şi carii 
vor fi de 'Țărigrădânul să fie şi de Roma. . 

GI, 2. Ori carele ce să va .pogorâ de. în 
nălţimea arhieric! întru viața schimniciel: a- 
cela să nu se mai amestece întru. rânduiala 
Arhieriel... + 
-G1, 3. Ori care dei în mirâni ce va. închide 

pre episcop sai ?l va bate. sa fără de vină 
sau'l va scorni ceva asupră : „acela să fie a- 
natema. 

Sfârşitul şi acestor trei cansne şi până ai- 
cea se sfârșiră şi canânele tuturor 'săbârălor. 

Pentr u sfântul și marele Vasilie. - 

Acest vitz bărbat ati cşit de! în nevoinţa, 
lumi! şi'ş ati luat plata nevoinţit lut cu inultă 
dragoste, ce mai nainte de pristăvirea saca 
pentru să nu fie câta creştinilor fără de: Pă- 
storiă,' numal de cât să dâde părintelui Va- 
silie semn, adecă luptă pentru credinţă asu- 

pra vrăjmaşilor , şim pare -că toți ştii” că 

mal toţi aă gustat de în dulceţa mieril carea, 

cura de-în jimba lui pentru că-pre aceia'e- 

retică şi vrăjmaşI al adeverinţiy, ca, şi pre a- 

cești de acum cu. asupră! birui şi! biruia-   

şle şi cu lumnina învățăturilor 'cetor multe 
besârica lumină mai lumiuat de: cât. sârelo 
şi cum” birui pre hiileniile înlunerecului ,: 
însă cu câtu-e firea cea cuvântătâre “mal 
bună de “cât cea, fără de suflet, atâta e şi 
dăspărţirea: a lucrării amânduror,: că lumina 
şi zările unuia tinzânduă pre pământ numai 
ce. dăruiaşte îndrăznire cu dulcâţă celora. ce 
sânt supt "dânsa, iar lumina şi zările ale ceii 
cuvântătore de când âi fost pâna în zioa de 
astăzi, nu întrâce numa! pre firea cea cu- 
vântătâre carea e pre pământ, ce pătrunde - 
și văzduhul și covârşeşte şi ceriul, -şi de: 
multa: dulcâță împle şi pre cetele îngereşști 
petru că de vreme ce &e: face' bucurie la 
ceriă pentru un _păcălos ce să pocăiaște,; dar 
acest sfânt încă. până era în lume -şi apoi. 
dec'aii eşit ' de în lume cu învățăturile: cele 
multe fără număr bune se arată trăgâud 
pre Gmeni! în tote zilele: cătră pocaunie, şi: 
nu va zice uiiminea că nu veseleşte „pre dân- 
sul în tote zilele firea: îngerescă, şi âu făcut 

„şi cătră sfintul Amfilohie episcopul Iconici 
trei Poslanil, împărțite în 64 de pravile, şi 
fără de acestea galte glavizne de tot feliul - 
de vini. , 

Sfântul şi marele Vasilie de în , Poslaniile 
câle ce aă. trimes cătră Amfilohie. episcopul 
[Iconiel şi cătră Dior şi cătră alţil'6re ,caril 
rănduițe pre opt zeci şi patru de canâne..: 

2 Incepătara canân»lor niarelui Vasilie 
de în poslania de întâi, 

(1, 1, Pentru eretic și schismastic, și “ca- 
rele e afară de săbor. i 
Gi, 2, Pentru meşterșuzul mueril ce eş 

strică copiii. 
GI. 3.: Pentru diaconul ce! va curvi.: 
“Gl, 4. Pentru câți an! să desparte cel! cu 

doaă cununii şi câți cel cu. trel. 
41.5. Pentru ereticul cela ce la morte se- 

pocăiaşte : : să se priimescă, | 
GI. G. Pentru carea .se-aii făgăduit lut 

Dumnezeii de se 'va mărila: 
G1, 7. Pentru siricătoril de“ copil $ şi i de' do- 

hitâce şi de prea curvie. Bi 
GI, 8, Pentru multe feluri de ucideri. 
GI, 9. Pentru muiarea carea prea, curv&- 

şte şi apo! prea 0 curvâşte altul. ! 
GI. 10. Pentru să nu nevoeşti ; a se “hiro- 

toni pre cela ce aiă jurat de se va. hirotoni. . 
GI, Iu Pentru cine ucide de nevoe. - 
G1. 19. Pentru a doa'însurare; 

GI, j 3. Pentru cela ce să bate pentru. ere- 
știnătate, * 

GI. 14. Pentru cela ce îa camătă, de se. va 
îndrepta să fie priimit la preoţie. ” 

Gl. 15. Pentru şi pasările ceriuilul c că ui e 
naşterea şi lor de în mare. ' 

Gl. 16, Pentru Neemari că iaste inare de 
la Dumnezeii iar nu € mare cl lu Dumnezcă, 
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GI, 17, Pentru preot Vianor, carele ati 
jurat să nu facă liturghie, 

Gl. 18, Pentru fâtele_câlea ce “cad, deca 
„se mărturisesc, 

G1.'19, Pentru Omenil caril se l&pădă de 
însurare, şi se făgăduese să'ş ție curăţia. - 

GI. 20. Pentru fetele carele sânt în eres: 
apo' se pocăesc şi se mărită . 
Gl, 21. Pentru bărba tul cela. ce curvâște, 

muizreu luă să! ţie iar 'muiarea de va curvi 
să nu o ţie bărbatul, AER 

- GI, 22, Pentru cela ce 6 răpiște pre cea 10. 
godită. - . 

GI. 23, Peniru să nu te fratele. „pre fă- 
meia frăţine-său, 

GL. 24; Pentru vădua carea se nrănăște as 
la. bea erică de se va mărita ; :să se urgisâscă. 
GI. 25, Pentru : cela - ce-a stricat -fata 

nainte de nuntă, de o.va ține: să fie erlat, 

GI. 26. Pentru cela” ce :se-aui însurat cur. 
„_veşte de se va despărţi mal bine: 

GL..2 21, Pentru preotul carele se va fi în- 
surat fără de lege și:nu va fi şiiut: : 

GI, 23. Pentru cela ce:să.: Tâgă să se pă: 
"răsescă de carne de porc, actea aste un lu- 
ccu de batjocură; 

"Ale 29. Pentru să fie: un “ueru “eptaat | 
cine se jură 'să facă mal vârtos alluia răi, 

G1, 30, Pentru carele răpește. 
“GI, 31. Pentru ceia ce :'să mărilă mat 

nainte până. nul vine „veste că „a. murit 
bărbatul. 
GI, 32 Pentru cliricul carele cătrii morte 

greşaşte. - -- 

Gl. 33. Pentru ceia ce naşte pre cale şi 
de cocon nu pârtă grijă. . 

G1. 24, Pentru c6lea ce curvese şi de. du- 
hovnic sânt înfruntate, să nu fie -afară de 
săbor. 

GI, 35, Pentru muiarea „carea se Ya des 
părți fără de vină. 

GI. 36, Pentru muiarile ostașilor carele 
pentru peirea, bărbaţilor să mărită după alţir. 

GI. 37, Pentru cela ce va lăsa striina şi 
va lua. sloboda. 

Gl. 38. „Pentru cârca se duce fără știrea 
tătâne:săii!” 

G1. 39. Pentru ceia ce Măcuiaște cu prea 
curvariul, - 

G1. 40. Pentru slujnica | sati î.roba carea: pe 
sine de voe'se dă. 

G1, 41. Peniru vădua carca şe e mărită, 
GI, 42.. Pentru feciorii şi robil carii fără 

de știrea stăpânilor şi a oblăduitorilor lor sc 
însâră, 

G1. 43. Pentru cela ce aii lovit saă aă pă- 
tut cătră morte, şi cel ce ati început şi cela ce 

3 

„aă ajutat. 
GI. 44..Peniru diaconita carea va fi curvil 

cu ellin. . 
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GI. 45, „Pentru creştinul carele mustră 
pre ls. . 

GI. 46. Pentru muiarea carea se va fi mă- 
ritat după bărbat lăsat şi nu va fi ştiut. 

GI. 47. Pentru postitoril și puriătorit de 
târsine. - . 
GI. 48, Pentru cea. lăsată de bărbat. 

- GI. 49, Pentru rOba saii slujaica silită de. 
stă ânu-săă, E 

1.. 50. Pentru : a treia nuntă. 
GI. 51. Pentru cliricil cari! cad în păcate, 
Gl. 52.. Pentru ceia ce nu portă grijă de 

cocon deca'l naşte; peniru pustiirea, sati nu 
va avea îndomână de ce'1 trebuesc.. 

: G1..53. Pentru vădua carea se răpâşte că- 
tră a Goa nuntă. 

GI, 54,. Pentru canoele.. ucigaşilor şi a 
bogate chipure de păcate.. - . i 
G1. 55. Pentru caril es împotriva tâlhari- 

lor, şi pentru uciderea de voc şi:de nevoe. 
GI, 56. Pentru fata carea'ş cade de în cu- 

vânt, 
„01. 57 Pentru cine fură ; Şi se pocăiaşle; | 
“GL 58. Pentru zăcătoriul de partea bărhă- 

tescă. 
GI. 59, Pentru zăcătoriul de dobitâce.- 

-G1, 80, Pentru jurătoriul strâmb. ! 
„Gl, 64, Pentru vrăjitoriul. fărămecătoriul 

și cine. âă eri. 
GI. 62. Pentru furul de mormânture,. 
GI. 63, Pentru carele se împreună cu so- 

rusa. 
GI. 64, Pentru nuntă carea razimă întru 

rudenie. . 
(1, 65. Pentru citețul de va fura nula. 
GL. 66. Pentru preoţii şi diaconil cari! se 

spurcă numai în buze. 
GI, 67. Pentru. caril vor şti greşala a fie 

cul şi o vor ascunde. 
„Gl. 68. Pentru cera:ce s6 daii vrăjitorilor 

sait altora ca. acestora. 
1. 9. Pentru cela ce se l&pădă de Hs.. 
“Gl. 79, Pentru ceia ce ia ve și putăre a 

loga şi a dăzlega. 
Gu 71, Pentru carele se va Spurea « cu sora 

de un-tată şi de o mumă. 
GI. 72, Pentru caril se  Spurcă | cu cumna- 

tele'ş. 
Gl. 73, Pentru ş alte can6ne a bogate ca- 
pete. 
“GI, 74: Pentru cela ce ia 2 surorl,: 

” Gl. 75, Poutru cela ceva spurca “pe ma- 
ştehăsa.. 
„Gl î6e Pentru cel cu multe munte. = 
GI. 77, Pentru-cet ce se: lepădă de lege de 

nevoe. 
GI. 78, Pentru cela « ce jură de nevoc. - 

-Q1. 79. Pentru cela ce crede descfintătorii, 
fărmecătorii și alţii asemene acestora. 
GI. S0. Pentru că nu trebue a socoti vre- 

mea ce năravul,
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-G1, SI. Pe în epistolia cătră Amfilohie. * 
GI], 82. Pentru Grigorie popa să se des- 

parţă de muiarea ce ţinea în casă. Ă 
Gl, 83: Pentru cătră protopopil de pre la 

sateş i oraşă. . Ia 

GI, S4. Pentru episcopii să: nu hiroton&- 
scă pre banr. NR N 

Gl. S5. Pentru locurile, canoninl. ale po- 
caaniel cum sânt şi câte sânt, de carele .zice 
Sfeti Vasile să plângă şi să asculte şi să 
cază şi să siea cu credincioșii. 
  

Sidii Vasilie Velichi. -- -. 
  

(Urmeză clișeul sfiutului Vasilie cel mare).       

Canânele sfintalui şi al marelui Vasilige 
G1. 1. Carele iaste striin de credinţă acela 

c eretic, iară carele e spe vre o întrebare de 
cele ce să pot vindeca acela e shismatic ; iar 
ecia ce sc adun, aceia se chiamă neplecaţi a- 
ceştea sati ceia lalțI afară de săbor să fie. 

Taâle. Botezul carele e de eretici iaste ne- 
priimit; iară botezul de shismatic şi de la cel 
ce sânt afară de sinagogă, iaste priimit, ” 

(Uiea și tel]. Pepuzinii zic, lui Montan că 
iaste paraclit drept aceia şi câţi sânt botezați 
într'acela : nebotezaţi sânt, a curaţi lor botez, 
şi acelor ce stai naintea apei şi a poslito- 
rilor, măcar căe și nepriirnit căct lipsesc de 
duhul sfiut : iară pentru socolința, să fie prii- 
mit. Caril nu se împreună adeveritel beserici, 
împartu-se în trei părţi, în eretică, în shisma- 
iici şi în cel ce's afară de sinagogă; fleci ere- 
ticil sânt carii de tot se-aii insiriinat de cre: 
dinţa carea e despre Dumnezcă cura sânt Pe: 
puzanil, Manihei, Ualentianii, Marchianil şi 
alţii mulți. - o i 

[Caută cu dădinsul să rezi cveeurile, aicea 
„să le. ştii fărte bine]. Pentru că Pepuzanii 

chiamă pre Montan Paraclit, şi donoo mucri 
Prischilla şi Maximilla, carele curvește se-aă 
culcat cu dinsul, ei le țin ca pe nişte proro- 
ciţe, Nuntele fără socotinţă le despa:t. Paștile 
întorc; trel tocmtle a unii Durnnezăini o amâ- 
stecă întrun obraz, şi altele păgântşie ca a- 
câstea socotesc. . ..  . 

lar Maniheii aduc doaoo începături împo- 
trivă şi tocma puternice, şi zic că o începă- 
tură iaste, a luminii, iar'alta a întuncrecului 
şi fac pre sorele şi pre luna Dumnezceii, şi 
zic că Diavolul iaste incepătoriii tuturor lu- 
crurilor, şi nunta carca iaste pre lâue, zic că 
e a draculu!, şi priceşienia carea o dai celor 

"ce să pocăese, socotesc că e făr de l€ge. şi zic 
că Domnul când se-aii întrupat n'aă luât o- 
menire nemica, şi trag de zic că crucea şi 
mârtea şi înviarea cum nu se-aii făcut adevă- 
rat : şi alle hule mii tocmesc de grăesce multe, 

lar Ualentianil Ispădă înviarea trupului, 
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l&păde-se și de lâgea vâche. Prorocii citesc şi 
tâlcuesc cătră eresul lor; nişte basne tocmese 
şi zic că Hs. de în ceri aii pogorât trupul şi 
ca pe întrun solinariă ai trecut pre în sfânta 
fecedră : şi alte hule multe, bârfesc fără s&mă. 

lar Marchianil sânt Masalianii carii se 
chiamă şi Evtihite, caril ai eresul lor cu multe 
capete şi cu multe nume... * ai 

| Senandză să ştii]. DecI aceştea toţi. de să 
vor-întârce de în eresul lor, şi vor veni spre 
nevinovata credinţă : să se bot€ze, peniru că 
ne lepădăm no! de botezul lor. ..: 

Iar shismaticil sânt cari! se-aă rumt de, 
se-aii despărțit de la beserică, şi Donatistenil 
şi cel ce să chiamă curaţi şi cei ce staă nain- 
tea apel şi postnicii, aceştea. de să vor în- 
iorce cătră adeverita bescrică şi'ș vor anati- 
misi eresul lor ; să se priimâscă ca nişte bo- 
lezaţi. . Ă a IN iai 

Iară cel ce sânt afară de săbor. sati sina- 
gogă sânt Episcopi! sau preoții carit fură” pâ- 
râti sait osândiţi pentru vre o greşală ceva și 
se lipsiră de liturghie şi de slujbă şi nevrând 
să se.plece pravilit : ce adius cişi Domneşte 
saii Boereşte în silă şati izbândit şi scaun și 
liturghie sati slujbă şi beserică şa făcut alta 
și asi plecat pre unii după învățătura lor, ca 
să le urmeze .şi să lase adeverita beserică, 
dece unil ca aceia de se vor întorce să se po- 
căiască : să se adune iară întrun trup al be- 
strici. - a 

GI. 2, Muiarea carea '$ strică la începălura 
îngrecării, când de va strica să nu facă [e- 
ciori * ucigașă iaste.. - ! a 

'pâle. Muiarea greciosă când ia cerbi ca să 
ainâră pre cel ce ai îngrecat, ucigaşe iaste; 
şi să nu socotim că de va fi fost în pântece 
închipuit sati şi neînchipuit, căce că cum ar 
socotise mat spre mult, şi de multe ori mori 
şi iale şi coconit şi după cumu'i socotința lor: 
doaoo ucideri se fac, însă una celui ce ar 
vrea să' se facă iară alta pântecelut mucril ; 
dece unele ca acâlea 70 ani! se cânonest, doi : 
any să plângă, tre! anl să împle întru cel ce 
ascultă, şi în patru să fie cu cel ce cnd, şi 
întrun an să stea împreună cu cel credin- 
cioşi şi. aşa după vrâinea a zâcea ani să s 
împreune Dumnezeeştii Prictştenii. 

GI. 3, Diaconul de va curvi să se mute în 
locul mirenilor, iară de priceştenie să fie no- 
apărat. E Se 

fâle, Sostşte urgia luărel darului diaco 
nului că nu mat are nădâjde, iară să'ş ma-. 
ia locul'de unde aii căzut, drept accea nu se 
cade a'1 se aduce asupră doaoo pedepse : ce 
neapărat să se vrednicâscă Dumnezărştil pri- 
c&ștenil. Ma , 

G1. 4, Afuriseşie-să un an sai do! cel ce 
să îns6ră a doa Gră, iară cel ce să însâră a 
treia Oră, lrel şi patru și cinci, după cumul 
acuma obiceiul. |
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Tâle, Marele” Vasilie nu ia de în pravilă 
de priimeşte pre. cei ce să însâră de trei or! 
și sâut afurisit în cinci any, co de în obicciti 
şi nărav, drept acâca şi el poruncește să nu'! 
scoţă afară de bestrică de lot şi să1 împreune 
cu col. ce plâng: ce do! ani sai rel să se 
vreduicâscă să asculte Diumnezăeştile scrip- 

„tură, decia iartă lor:să stea'cu credincioşii, 
și numa! la rugi să împreitne pre dinșii, iară 
de bunătatea pricăşteniel să se depărteze şi 
aşa dâca vor arăta ceva plod de pocaanic : 
să se pue în locul celora ce să priceștuese de 
trupul şi de sângele stăpânului” nostru Is. 

“41, 5, Ereticul carele se va pocăi la iporte 
cu socotință să fie priimil. 

Tâle, Ereticul - carele va ajunge] mârtea 
şi se va pocăi, nu se 'cade a! priimi fără so- 

“cotinţă şi ne ispitit : ce să! ispiteşti pocaa- 
nia' lui, adeverit iaste ati ba, şi doră are plod 
de nevoinţă - mărturisindu'l cătră, spăsenie 
căce va fi căcş va vâdi eresul ŞIŞ va răs- 
cumpăra hunătăţile cu: lașrăme și cu înemă 
înfrântă. - 

GI, 6. Carea se-aă făgăduit Iul Dumnezeă 
acea să nu se mărite. 

Tâle, Fata carca sc-aă mărturisit, să 
sc mărite, şi aii cinstit întâl mal! bine şi 
îndrăgit să lăcuiască întru viaţă sfintă de 
cât mirenâscă, dâcia do făgăduinţa et se va 
lepăda şi se va da curveştilor bucuri! şi se 
va. mărita, accea nu sc chiamă: nuntă: ce 
curvie sai cum am zice cupă cur zice cano= 
nul 7S al acestul mare Vasilie; prea curvie; 
drept aceea nice înirun “chip să fie. accea 
nuntă : ce să se desparță. 
G1, 7. Stricătorii de copil şi!  stricătorit de 

dobitce şi preacurvaril 15 au5,. tâlharii şi 

nu 

ai 

' fărămăcătorii și ceia ce slujesc idolilor, după 
obicdiul cel de demult. să se priimescă după 
20 de anl. 

“Adevărat. 
GI, S, Carele va lovi muiarea cu secure 
ucigașu ", carele va arunca piatră în câine şi 
va lovi om, acela iaste- ucigaș dă nevoe; așa 
şi carele va" bate cu curea şi cu vargă. iar 

carele va da la: sfadă băţ sai sabie de! va 
beteji în fie ce loc şi va muri, ar duce a fi şi 
acea ucidere de voe sai și cela ce. ati dat sa- 
bia aşijderea lot iaste de voe, și tâlhariul şi 
ostașul și carele pentru fie ce vină ce dă 
iarbă de omoră om şi aceia, iaste ucidere de 
voe' şi muerile câlea ce. daii cerbi de nu fac 
feciori și câlea ce ja : de voe ucidere iaste 
şi acesta. 

Tâle, Uciderile însă 'unele sânt de voe iar 
altele de nevoc, iară alele aprope de cele de 
voe, dece carele va arunca săcure 'asupra 

„cuiva șil va ucide şi carele va secole cuţilul 
să ucigă pre cine-va, şi tâlharii și ostașil unil 
ucigându' i pentru avuţie, iară alții de faţă pe 
vrăjmaşil lor: aceşiea se socotesc că sânt u- 
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cigaşi de voe, aşijderea și celea ce "daă: etbi 
omorâtâre de pântece ' şi cclea ce le iau și 
celea ce vor să tragă pre ibovnicil: lor cătră 
dinsele de multă dragost o şi! adapă cu erbi 
şi le fac mintea de întunecâză şi nebunesc saii 
more cela ce le-ai băut: [Zi] şi acesta se'so- 
cotâşto ucidere de voe, iară cine aruncă pia- 
tră în câine saii în”poni ca de fiară să se a-" 
pere sai de în pom pâine să scuture şi fără 
de voea lui va ucide om, saă carele va bate : 
pre cine-va cu curea sati cu nuia ca să!l facă i 
buna pentru greşala lut şi'l va omoră :- acela 
iaste” întru uciderile câlea. fără de voe, iară . 
cine va da la sfadă băț. sai sabie saă cuţit . 
şi va lovi pre cine va în fie ce loc şi! va 9- 
moră. acâea. iaste aprope de ucidere de voce, 
căci că n'aii făcut aceea ca să'şi izbândâscă . 
pe vrăjmaş : ce ca să! desparţă,. iară nai 
vrut nice! aii fost voea să'l ucigă de tot ce .. 
să arată lucrul că ai fost cuprins de patima 
mâniei, drept aceea fără de inilă ai rădicat, 
mâna de ai lovit pre omul tare cu lemnul; 
drept acâea nu iaste acesta ucidere de tot. „de 
voe: cee aprope de voe. 

G1, 9, După cum zice cuvîntul Domnului 
că bărbatul şi muiarea caril se desparte fâră 
cuvânt de curvie . amândoi se urgisese tocma 
înt'o potrivă, iar ohicâiul nu desparte de îm- 
preunare pe curvariul şi pe prea curvariul de 
fămce iar carea văduă fiind se va. mărita după 
un bărbat văduii, sati după altul se va mărita 
de să va tâmpla aceea nu e preacurvă, iar 
cine'ş va lăsa și va mârge după alta, şi elu'! 
preacurvariă, şi muiarea, ctia ce şade cu dîn- 
sul şi face'să prGacurvâscă ŞI pre ceia ce aut 
lăsal, 

Tâle. Măcar Domnul de și urgisăşte tocma 
într*o poirivă pre bărbatul carele se desparte 
de cătră nuiarea lui, fără cuvânt de curvie, 
şi muiarea carea. se desparte, iară așa de 
cătră bărbat, iar obicâiul besâricil de acesta 
într'alt chip "poruncește să se facă, însă băr- 
batul carele curvâşte și preacurvește porun- 
cește să!l ție muiarea lui; deci muiarea de'ș 
va lăsa, bărbatul băgându'! vină 'căce lăcuia- 
şte în curvicși el va lua altă muiare: vina . 
și păcatul al înuiaril iaste căci “merge „după ” 
altă muiare, aşijderea şi ceia ce se-aii îm- 
preunat lui lăsată fiind nu sc ta chema prea 
curvă, iar ceia ce ai lăsat pre' dânsul de să 
va mărita după altul ncîndoit preacurvă iaste; 
iară şi împotrivă bărbatul de'ş va lăsa muia- 
rea fără cuvânt de curvie şi va lua altă mu- 
iare': şi acela ca un preacurvariu se soco- 
teşte, pentru că face pre carea "ati lăsat'să 
preacurvescă căce se mărită după alt bărbat 
şi câca ce lăcuitiște cu dînsul preacurvă iaste, 
[Zri] căcă ati luat bărbatul alția, Acestea 
sint tocmelete” ale acestur canon, pentru că 
era volnici atunce de în lâgca ctia'ce ;lă- 
cuia împreună, fără cuvânt de” vină şi fără cu-
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vânte de bătae, să se desparță-unul de altul, 
iară astăzi, nici bărbat, nice „muiare nu pâte 

„să se desparță de împreunare : fără numai de 
„va, fi vre o vină adevărată, i 

GI, 10, Episcopul carele iaste ales să fie 
episcop,:iară apo! pentru vre o primejdie va 
jura, zicând că nu va să se hirotonescă : pre 

„unul ca acela nu'l nevoi, ce să cadesă se 
caute şi feliul jurământului, şi cuvintele, şi 
semnarea pentru ce aii jurat şi adaugerea prea |- 
amărunt în cuvinte, deacia de va fi de unde- 
va vre o mângâiare a jurământului: să se 
iarte lu! acel jurământ ce" pare că a jurat, 
şiI se porunceste să se hirotonâsciă, iară de 
va fi nice cum nice o scăpare şi se va erta să 
se hirotonâscă şi el despre -tâte părţile sc va 
afla jurându-se cum nu”! iaste voia să se hi- 
rotonâscă- atunce se cade a lăsa de tot pre 
unul ca acela. . - . 

GI. 11. Cine ucide de nevoe acela 70 ani 
să se pocăiască, N PRE 
. . „dderărat, 

GI. 12. Ceia ce sânt însuraţ, câte de doaă 
ori. nu pot fi clirici, că pre aceea ce's câte cu 
doaă nunte, oprescu de preoție şi alte ca- 
n6ne multe, - : 
a dderărat. , 
G1. 13, Carele se bate pentru creștinătatea, 

de va şi izhândi ; 2 an! să se depărteze de 
“pricâştenie. -.: La 

Tâle. Uciderile de pre în -răzbâie socoti- 
tai părinţii să nu se socotâscă ucideri cum _ 

-  pOrunceşte și marele Athanasie. cătră călu- 
gărul Amun zicând : că se cade să se vred- 
nicâscă .a mare cinste, ceia ce ati izbândit în: 
tru răzb6e, şi să li se. rădice stâlp arătând şi 
propoveduind izbândile lor cum aă biruit 
pre vrăjmaş, și făcând lucru pre l&ge şi vred- 
nic, de laudă, drept actea şi acest bărbat 
mare socotința lor nu o l6pădă căci ai iz- 
bândituș pre vrăjmaș pentru întrâga înţelepție 

“Şi. buna credinţă, ce zice că iaste bine Şi po- 
- runcâște unul ca acela să se depărteze nu- 
inal de priceştenie. 3 ani, pentru căci nui 
sânt.mânile curate. -.. - | 

Gl. 14. Cine ia camătă de se va părăsi: 
să se priimescă la preoție. , 

Tâle. Părăsirea aceluia aşa iaste: ne- 
drepta dobândă carea o aii adunat de pre că- 
mătă. : săo răsipescă săracilor, şi să se priuză 
că nu va mal cădea într'acea bolă a iubirii 

> de argint, 7 . 
„GI. 15. Pasările ceriului şi peşti! mării 

zis'ait scriptura că le iaste naşșteyea, împreu- 
nă amândurora de în mare şi aii adus celea 
ce îmblă pre cărările măril pentru Chiţii cei 
mari şi c6lea ce le sânt pialea de scoică, de 
în, carele nu e nice un pâşie.,, - | 

GI. 16. Marele Neeman, carele e mare de 
la Domnul, nu iaste mare el Domnului: ce 
stăpânu-săă, ! : 

z: - 
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Tâle.- Intecâste doâo capete nu iaste să. * 
pâtă fi acestea, ce e tâlcuirea Scripturii cuvin= * 
telor celor nedomirite de la sfeti Amfilochie, - 
când a scris la marele Vasilie, deci sfinţia 
sa cătră întrebările 1uj câle nedomirite, așa”! 
face şi răspunsul, ie 

G1. 17, Preotul Vianor aă jurat. şi Apol se- 
ai pocăit, pentru lesnirea aceluia jurământ 
să fie priimit, ! 

Tâle. Acest preot supărat fiind de re cine 
şi neputând purta. acea supărare a lui de lur- 
burare jură să nu mat facă liturghie deacia 
se-ai pocăii şi vrea să facă liturghie şa în- 
trebat de acâsta pre marele Vasilie, putea-va. 
fi primit ? şi poruncâşte ca după .pocaanie 
acelul jurământ ce lesne Vaii făcut : să'l prii- 
meâscă , iară să nu facă liturghie pre în zbo- 
rurile. Gmenilor pentru scandala a multora :: 
ce de osebi să slujtscă rânduri preoțești (a- 
decă să facă liturghie). : | PN 

Gl. 18, Părinţii priimia dâca trecea un an! 
pre fetele cele ce cădea după ce să mărturi- 
sia că'ş vor ţinea. curăţia, ca să se mat întă- 
râscă beserica. Fata aceea ce sai mărturi- 
sit ca'ş va ţinea curăţia, apot' ai căzut che-" 
mămuoo preacurvă și preacurvariii şi cela ce” 
o va ţinea; drept acţia fata coia ce să rocă şi. 
mărlurisâşte că va trăi nomăritată, trebue să 
se socotâscă să fie toema de' șepte-spre-zâce 
anl. j . IN 

Tâle. Carca se-ai lepădat să nu se mă- 
rite şi va fi cinstit viața cea sfintă, şi se va 
fi adus Domnului de va călca acea mărturie 
ce sai mărturisit şi va urgisi împreunarea 
cea ce are cătră ginerele Is, şi se va da în- 
tru curvâştile bucurii, una ca aceea se chiamă 
preacurvă şi nu se priimâşte la besgrică în- 
ivalt chip până nu se va părăsi de păcate și 
să sc desparţă de acea nuntă fără de lege 
deca se va despărţi de aceia și se va pocăi : - 
atunce să ohârşescă vrâmea celuia ce greşa-. 
şte întru preacurvie, ca să fie în lbanl'ea 
Dumnezăeștilor taint nepriceștuită, de într'a-. 
cel 15 an! în patru să plângă, în cincl să se 
pue întru cel ce ascultă Dumnezăeştile scrip- 
turi iară în patru să cază, şi în dor cu cel cre- 
dincioși să „stea, şi la rugi să se împreune Și 
după 15 an săobârşescă deplin, dâcia să se 
vrednicâscă Dumnezăeşti priceştenit,-măcară 
de şi zice acest canon carea se râgă să fie în- 
rândul fetelor, trebue să fie de 16 ant sau şi 
de 17 any, ca de atunce să fie tare despre 
gânduii râle, şi să'ș ție şi împlerea cuvântu- 
lul, iară de. nu se va lăsa de împreunare a- 
tunce neapărat să se muncescă, iară cano- 
nul 40 al şeselui săbor de la Trulla zice, cela . 
ce pohtește să ia jugul călugăresc şi iaste de 
10 anl: să se priiinâscă, ca besârica a lul | 
Dumnezeii să se facă ma! tare, şi ca adunarea 
credincioşilor să fie-adovărată şi tare cu da- 

, ? .. ” 

+ 26
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rul a luy Dumnezei, cătră paza învățăturilor sălul săbor de Teulla, (Zri) i pre “mirânul ca- 

şi a toemâlelor. - . 
G1, 19. Carele se Tăgăduiaşte că nu se-va 

însura şi mărturiseşte . “adevărat : cadese să 
"- se întrebe, ca dese va schinba să se cano- 

nâscă. 
Tâle, Pentru bărbaţii carii se lepădă să nu 

se însâre, și voesc să'ş ție curăţia, cadese să 
fie întrebaţi de episcopul locului adevărat. 
iubesc viață, ca aceca aă ba? și dâca va lua 
mărturia lui adevărat, să o ţie vârtos ca de 
atunce de vor cădea cătră viaţa “cea. iubitore 
de trup, şi iubitore de duleeță: atunce să prii- 

“ mescă canonul curvarilor. 

G1, 20, Fata carea va fi în ercs, deacia se 

va pocăi și se va mărita :. nu 'se urgisește, 
că „câte grăiaște legea, celor de în lege gră- 
iaste. 

Tâle, Muerile câle 'credinciâse carele se 
făgăduese că'ş vor ţinea curălia, să nu se mă- 

rite, iară apoi de mărturia lor se vor lepăda: 
acâlea cad supt canonul preacurviei; iară ca- 
rele vor fi întru ceres și se vor făgădui să'ş ţie 
curăţia,. după acâea de să vor e mărita şi. la 
Dbescrică vor veni, acdlea nu se urgisesc, ce 
dâcă se vor boteza fără de vină să fie, că ca- 

vele întru obşte jugul a lui Hs. n'a purtat, 
acelea nice Ieuea lui ştii, 
GI, Bărbatul carele e însurat şi va că- 

dea de va curvi cu cea ce nu e inăritată : mu: 
iarea lul să'l ție, acela se socotâşte a fi cur- 
varii iar nu preacurv arii, 

Tâle. Bărbatul carele are muiare şi va 
face păcat cu alta carea e slobodă. de nuntă 
(adecă nemăritată) acela nu se va judeca ca 
un preacurvariii ce ca un curvariii, drept a 
ctea nu se va. canoni nic cu canonul prea- 
curviel, şi acesta se face pentru ţinerea-obi- 
câiului că muiarea de se va spurca de alt 
bărbat poruncâștese de bărbatul cl să se go- 

„. nescă, iar bărbatul de va'curvi porunceștese 

4 

să nu se lase de inuiarea lul. ce să] prii- 
mescă, 
-G Cine: va răpi fată logodită : acela 

să o dea logoditului cf, iar de va fi ncloszo- 

25) . ... 

_dită să o dea Gmenilor ei și lucrul de şţirea 
lor să razime, de vor vrea să facă nuntă, jar 

„acela să fie supt canonul curviel.: 
Tâle, Însă acest canon va aşa de va fi ră- 

pită de cine-va muiarea cea logodită : : acela 
„să o întârcă la casa el, ori” părinţii ei bogaţi 
de vor fi ori fraţi, ori alţii, pentru sărăcia el, 
şi de atunce să'1 se dea voe de vor vrea să 
o dea să o mârite'după cela ceo aă răpit, 
să fie volnici, [Zri opasno] iar Titla 58 a căr- 
țil 60 a ceit împărătești : nu iartă acesta să 
sc facă măcară de.va şi vrea muiarea cea ră- 
pită, măcară și părinţii cl să o mărite după 
cel ce o aii răpit : ce zice; părinţii caril vor 
împreuna acea nuntă să se gontscă şi să se 
închiză întraltă parte, iar canonui 9 al șa 

    
  

„rele răpește muiarea la împreunarea nuntel, 
zice să! anatimisescă; : şi trebue să socoteşti 
canonul acela după puterea acestul. canon ; 
„deacia poruncește aşa carele ţine muiare ră- 
pită, întâi să nul pniimescă beserica, mal 
nainte până nu o va da junelul celui ce aii 
fost logodită, iar.de va fi fost nelogodită : să 
o dea În Gmenil ci, saă la părinţi'ș, sai la - 
fraţi'ş, sai la alţi ispravnicl, iar decă o va da 
atunce Anatemisania loc nare; iară carele 
va strica muiarea ma! nainte - de nuntă pre 
taină saii cu sila, deacia pre l6ge se va însura 
de ova lua : trebue aceluia să cundscă po- 
caunie în patru ani, într'unul să plângă'la uşa 
besericii, a doilea să se priimescă să stea cu 
cel ce ascultă, a treilea să se puesă fie cu cei 
ce cad jos, iară a patrulea să stea împreună 
cu credincioşi! şi să se îinpreune cu dânşii 
la rugi, şi aşa, după patru ank să se vredni- - 
cescă i Dumnezăiești priceştenil. 
GI. 23. Nu pâle ținea fratele pe! udrea. 

altui frate, , 
. „iderărat.. 

GI, 24, Vădua carea va fi împreunată în 
rându) celora ce se hrănesc da. la bescrică, 
de să va mărita să se urgisâscă, iar omul vă- 
duu de. se va însura, acela să cundscă numal 
canonul celor ce se înscră de doa or, iar 
vădua carea va fi de 60 de ani şi se va mă- 
rita nepriceştuită să fie până. ce să va părăsi 
de.acea necurăţie, iar carea se va mărita ma! 

nainte de 00 de an!, aceea sati acela va alin- 
gese de greşala şi de vina aceluea. 

'Fâle. Văduăle carele sânt alâse întru rân-. 
dul:văduălor şi de la bescrică se hrănesc de 
să vor mărita : acelea să nu se ma! vredni- 
cescă de la besrică nice cu o socotâlă, ce să 
se urgisâscă, drept actea carele nu vor fi de 
anl 60 nu se: cade să se alcgă -să se pue în 
rândul văduălor, iară de va fi văduă de ani 60 
şi iară va trage să ea bărbat: accea până. nu 
se va părăsi de patima necurăţiei, pănă a-- 
tunce să nu se vrednicescă Dumnezăeștiă pri- - 
câştenil. . a 
G1. 25, Cine ţine pre ceca. ce o ai "stricat 

mainte de cununie ertatue să o ție: : iară po- ” 
caanie să cunâscă. . 

Tâle, Cine va vrea să ție muiarea crea 
mainte de nuntă o ati stricat âceluca't se 
iartă să o ţie, iar pentru stricăciune, să prii- 
mescă canon, în patru ant cum am Scris: la 
22 de can6ne, 
-G1,:26, Carele se-aii însurât curveşte mal 

bine e să se desparță,. iar: de se va fi însurat 
şi nu va vrea să se desparţă să se iarte, iar 
aşa să ia canon. 

'Tâle. Nunta într'aceste lucrure iaste curată” 
şi cinstită, adecă să fie curată de curvie,drept 
accea curvia nici iaste nuntă, nici iaste în- 
cepătură bună nuntei, ce păcat şi călcare
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Dumnezăeşti! legi, drept aceea, cine se va! 
strica cu muiarea mal bine iaste de va putea, 
să o lase; iar de nu vor putea unul de cătră 
altul nice cum nice într'un chip să se des- 
parță, şi de atunce se vor tocmi şi vor vrea, 
“însuraţi să șază, atunce să se lase aşa, să fie 
ca să nu se facă alt ceva may răi şi să prii- 

- meseă să ţie canonul și pocaania curvarilor. 
GI, 27,. Preotul carele nu va fi ştiut și va 

fi luat nuntă fără de lâge ; acela să'ş ție nu- 
mal şedărea mal sus : iară de liturghie să fi 

lipsit. - - : 
Tâle, De va fi luat neştine mal nainte de 

„preoție o muiare şi nu va fi ştiut că e văduă, 
sa curvă, saii cinghiasă, saii de cele ce jâcă 
supt corture sati alta 6re cum de în câle ce 

„“apără preoţia, dâcia va veni lă spiţa. preoţiel 
ŞI se va cunâşte. şi se va, adevăra, fără de 16- 
gea nuntă, acela să se împreune numa! la şe- 
derea cinsti! preoţilor, iar de leturghie să se 
“oprescă de tot că'i sosește ertarea neştiinţii 
lui, iară cela ce e beteg a blagoslovi pr& al- 
tul, este o socotință cum nu se cade, că bla- 
goslovenia iaste un dar al sfinţiei, iară carele 
n'are acâsta pentru greșala neştiinţii, acela, 
cum va putea să dea altora ? E 
_“G1, 28, Un. lucru de batjocură iaste când 
Sulyoză omul să se părăsâscă de carnea por- 
cuzul ce acela de va, vrea să mănânce să fie 

"priiduit. - . 
vâle, Rugase 6re cine să se părăsâscă de 

carnea porcului, de bâtjocură lucru iaste a- 
cesta, căce se făgăduiaște şi se râgă fără se- 
buială că nu e nice o zidire a lui Dumnezei 
lepădată, carea să mănâncă, cu. mulțemire, 
drept câea cadese să'l erți şi să'1 blagoslo- 
veşti să mănânce carne. de câea ce se-aăi ru- 
gat să se părăsâscă : şi să se învâțe şi să se 
certe, să nu facă făgăduință cătră Dumnezeii 
nebuneşte şi nepedepsit fără ispravă. - 
-G1, 29, Cine va jura pentru ceva; mal vâr- 

tos să facă altuia răă : acesta iaste un lucru 
lepădat; drept aceea nu opri numa! acela lu- 
cru a nu se face, ce încă şi pre cela ce'l je- 
draşte acela jurământ, și le fă tămăduială în- 
doită, opreşte şi'l înveţă să nu jure şi să nu 
rămâe întru jurământure să facă altuia ră. 
„Tâle, Boiaril sai mal mărilsă nu se jure să 

facă răi celora ce sânt ma! mici de el, că ce 
folos iaste când jură-neştine să facă răii cuiva 
celui ce e supt mâna lui, şi va să'ş adeverâze 
saii să'ş întărescă viclenia lul : cu chip de 
cucerie; [Zri opasno]. drept acea pre unul'ca 
acela tămăduiaşte'! îndoit, însă întrun chip în- 

dreptate, iară ceia ce să rădică şi se jură să 
facă pâcat şi să facă răă cuiva, acela jură- 
mânt cade-se să se strice și să se spargă de 
ot. . 
G1. 30, Carele va răpi, tre! ani să cază,jiară 

vădua de va mârge după bărbat, nu e vino- 
vată răului, - 
„. Xâle. Pentru vinuiala celuea ce răpâşte 
muiare, scrisu-se-aii la acâstă Poslanie la 
22 de candne şi la 91 de canâne a şaselul să- 
bor carele se-aă făcut la Trulla, iară acest ca- 
non aduce şi de acesta, carele răpâşte şi ca- 
ril ajută lui la răpire trel an! să fie afară de 
rugă şi de molitve, şi să se.pue să stea.'cu 
ceia ce cad, însă acesta, canon se dă lor după | 
ce vor duce acea, răpită fată la Gmenil ej; 
iară întvalt chip să nu se priimescă la bese: 
rică, acestea sânt pentru răpitâre, iâră vădua 
de va merge după bărbat nestricată şi nesi- 
lită, atunce acel lucru ce se face fără de vină 
iaste. - : . o - 

G1..31. Muiarea carea se va. mărita mal i 
nainte de cei va veni veste că i-ai murit - 
bărbatul : prâcurvâşte. Ă 

“ Aderărat, 
G1. 32, Cliricul carele va greşi cătră morte 

de în spiță să se pogore : şi cu mirenil să se - 
pricâştuiască, că nu! se cade să'l osândeşii 
pentru acâea îndoit. | | 
> Tâle, Păcatul carele pogâră cătră.mârie . 
iaste dulciaţa trupului, dece ori care cliric va 
curvi: [Zri] acela' de în spiţa-preoţiel, se po- | 
gOră iară de Dumnezăeasca pricâştenie nu se: 
apară : ce cu mirenil să se priceştuiască, - - 

G1, 33. Care fămeae va naşte într'o cale, 
şi dă cel ce să va naşte nu va purtă grijă ce 
va muri : acea ucigaşă iaste, - a 

- -"Aderăraț,. 0 . 
GI]. 34. Socotitam pentru muearea ce e - 

prea curvă, şi se-aă înfruntat de Duhovnicul 
el să nu fie afară de săhor : ce până'ş va-îm-- 
plea canonul, să stea în săbor fără de pri- 
ceştenie. E , 
“Tâle, Mucarea. daca, va face prâcurvie şi'şi 

va ispovedi păcatul şi pentru cucerie se va, 
erta de tatăl. ei de Duhovnic, acea nu se 
priimeşte să iasă afară de săbor şi ca o curtă 
să se cun6scă bărbatului ei, ca să nu se facă 
asupra!I vina, morţii, ce poruncesc părinţii să 
fie nepriceştuită şi să stea cu muerile credin= 
cioşilor până ce'ş va împlea vremea să se 
răscumpere de păcatul precurviel, că de să va 
pune cu ceia ce plâng şi cu ceia ce ascultă, 
bănui'ș va bărbatul de va zice că aă prea cur-   vaţă!l cârtă!l să nu jure lesne, iară într'alt chip 

să nu fie nice să petrâcă într'acele jurămân- 
ture râle ; că nice lui Irod nu' fu nice un folos, 
că de n'ară fi jurat nu se-ar fi făcutu-se uci- 
gaş proorocului, [Zri] că acel jurământ tre- 
bue să se ia şi să se ţie să fie nemutat, carele 
jură să păzescă judecăţile lui Dumnezeă în- 

vit, drept accea să nu cum va să o ucigă, : 
Gl. 35, Muiarea de să va despărţi fără de 

vină nu e să nu fie vinovată, iar bărbatul ce 
rămâne de ia : nevinovat iaste. - 

'Tâle, Carea'ş va lăsa bărbatul şi de cătră 
dinsul se-aă' despărțit fără de vină; accea supt 
pocaanie'să fie sa încă de să va mărita după -   

*
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alt bărbat, atunce se judecă ca și o prea curvă 
după cum zice a noa canon, iară bărbatul 
carele ai rămas de dinsa: vrednic iaste er- 
tăciunii, drept accea de va lua șaltă mueare 
el fără de canon iaste: 
GI, 26. Mutrile ostașilor carele: pentru 

peirea bărbaţilor, adecă deca le pier bărbaţii 
la Oste, iale să mărită după alţii, ma! ertate 
sânt de cele lante, carele dâca li se duc băr- 
haţii și nu vor să aştepte... , 

'Pâle. Amândoaoo: muerile se supun -supt 
canonul „precurviei întv'un chip ori de va fi a 

„unul voinic ce să va duce unde va să se hră- 
nescă, iar ea nu va aştepta să! vie vâste mu- 

-ritai au ba ce să va mărita după altul sai 
va fi a vre unul ostaş şi ea mal nainte până 
ce nu va prinde de veste bine ci dâdinsul, 
(Zril. de mortea bărbatului's, se va mărita 
după altul iară cur trebue ostăşoe lor să știe: 
şi să întrebe de mortea şi de peirea bărbaţilor 
lor, muritaă aă ba, poruncește Nearaoa a lul 
Iustinian 117, la a şaptea titlă carea iaste în 
cartea împărăţiei:22, a căria putere se-aă scris 
și în canonul 89 a şaselui săbor de la Trulla; 
iară acest canon dă ore ce crtăciune mueri- 
lor ostaşilor de cât celoră lalte mucri, a că- 
rora li se duc bărbaţii în cătrova şi. pier, 
iară iale neauzind mat nainte bine de inârtea 
lor se +nărită că trebue a socoti forte cu mare 
socolire, pentru ceia ce merg cătră morte de 
peirea lor muritaii ati ucisui'aă la oste. 
GI. 37. Cine-va lăsa striina' adecă lăsată 

„de altul şi va lua sloboda adecă slohodă de 
bărbat. pentru cea de întâr să se canonâscă 
iară pentru a doa nevinovat să fie. - - 

Tâle, Cine va lua muiare lăsată “de altul, 
decia pre actea va lăsa.şi se va însură, de va 
lua alta pre lâge.: pentru cea de întâr să fie 
vinovat cu canonul precurvici, pentru că cela 
ce ia lăsata prâcurveşte, iar pentru cea de a 
doa stobodă nu e vinovat, . 

GI, 38, Carea se duce fără de ştirea tata. 
năsăii ca o curvă se judecă, iar de să vor 
împăca părinţii și le va părea că vor avea tă- 
-măduială pentru lucru ce se ai făcut : să fie 
iară aşa în tre! ani să se pocăiască, . 
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  Tâle, Caril sânt supt cer mat mari şi ţin 
supt oblăduință, accea fără de ştirea mal ma- 
rilor lor nu potsă se Impreune nuntei, iară de! 

- „Să vor împreuna nemica nu fac, ce acea îm- 

Pale. Insă 'pentr'aceea nepiimită iaste. la 
bes6rică.una ca aceea, iar deca se va părăsi 
de păcate atunce'ş vine la pocaanie, Şi'I se 
îndreptâză greșala el, iar de va rămânea în 
precurvie : “atunce iaste. neindreptatăj şi ne 
„priimită. 

.G1. 40. Roba saă Slujnica carea se va da - 
ca adins ea'ș bărbatului curvâşte pâle-se îm-' 
preuna cu știrea stăpânu-s&ă, iar cclea ce să 
fac fără de "Ştirea „oblăduitorilor lor nu's ade- 
vărate. - 

“4des ărat. * 
G1. 41. Vădua de se va mărita fără de viuă 

iaste, după cum zice Apostolul. 
„„lderărat. _ 

GI, 42. Feciorul şi robul de. să va. însura 
fără de ştirea stăpânu-săă nu c să nu fie fără 
de vină. - : - — 

- _ Aderăvat. i. 
GI, ++. Carele ati lovit pro cine-va cu rană 

de in6rte şi cel'ce aă început, şi. cel ce ai a- 
jutat : ucigași de Omeni sânt. 

'Tâle,. De să va certa neştine întru mânie, 
şi îngrozindu'l va lovi'!l de va muri şi întâl 
el va fi început de'l va fi lovit, măcar de!l va 
fi lovit şi cela Ialt, vrând să'ş izbândescă î îm- 
potrivă'l va fi lovit : acela ucigaș iaste, deci 
aceștea amândoi (de ver vrea să ştii) A iso 
iaste acestă ucidere ati de nev oc, aii d? ce 
dichis "1 aă lovit de'i ati” omorât, sati erp. se 
vor judeca, pentru fie cu ce'l va fi.Îvit; 
caulă că vel afla, la „optulea. canon al aceştil 
poslanil. 

GI. 44, Diaconiţa de va curvi cu “Elia și 
se va pocăi şapte ani să cază. - i 

Tâle. Iată de acesta aicea arată a fi doaă 
canoniri, că Piaconiţa să lipseşte de spiţa ei 
şi apol primeşte și pocaanie în şapte ani şi 
se lipseşte . de sfinta priceştenie numai Găce 
-aă curvit cu Ellinii. 

GI. 15. Cine se-ati făcut creştin şi apoi '$ 
va bate joc. de Hs, aceluea nice un folosuii 
iaste de chemare, _ 

Tâle, Credinţa fără de lucrure moră iaste. 
că nemica nu foloseşte creștinului căci se 
“chiamă creştin deca se lâpădă de făgăduia- 
ele a lut Hs. şi Dumnezăeştile lur Pravile şi 
l&gi calcă, și cu lucrure veale lut mustră şi'ş 
bate j joc. 

GI, 10, De să va fi măritat neştine şi va, fi 
preunare să fie neînlârilă. Fâtele carele se due iluat un bărbat lăsat şi nu va. fi Ştiută, dâcia 
după bărhaţi fără de ştirea părinților săl : cea 'de.întâi a lu mueare se va arăta şi va 
celea să se supue supt canonul precurviel, ia "lăsa a doa şi va lua cea de întâr, cea de a 

„după aceea nunta ce se-aii făcut fără de știrea 
părinţilor de o vor priimi şi de vor vrea să fie 
nedespărțită, însă că .nu se-aă făcut de întâr 
cu ştirea lor: să nu se priimescă la priceşte- 
nie numat de cât: ce după 3 anl să se prii- 
mescă.- 

GL. 339. Care fămcae va lăcui cu precurva- 
riul : accea întru t6lă viaţa cl precurvâște, 

doa căce n'aiă ştiut se socotește ca o curvă, 
drept acâea de. va vrea volnică să fie dea 
se mărita, iar.mal bine ar fi de'nu sară mă- 
rita, - 

Adecărat. 
Gl, 47, Postitorii. şi purtătorii de târsine 

și lăpădătoril să se botâze, a doa Oră, căce Dă 

că de vor şi zice că ne am botezat în Tatăl
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“si Fiul şi Duhul sfint, 
- ca şi Macchion că zic lul Dumnezei că e fă- 

cătoriii de răi : /Zri] drept accea de nu se 
vor boteza a doa oră să fie neprimiţi. 

„ “Tâle, Acest mare luminătoriii besericil la 
canonul săă cel de întâ! după socotința cu- 
vântului ati priimit botezul Postoicilor şi a Na- 
valianilor carii se chiamă curaţii, şi ait po- 
runcit numa! cu sfintul mir să se ungă aceea 
cari! vin la adeverita credinţă și'ş anatimi- 
sesc, eresurile lor, iară aicea zice după is- 
prava şi socotinţa ce s'aii priimit acolo. pos- 

- titori! și alţii : să se botâze a doa ră” pentru 
eresul lor căce sânt de odrasla Marchioni- 
stenilor că urăsc şi aceştea ca şi aceia, nunta 
şi se l6pădă să nu bea vin, şi zic că zidirea 

__ alui Dumnezeu iaste spurcată ,- însă cano- 
“. nul şapte al săborului de la Laoâichia și -al 

„ Zalsăborului de la Țarigrad şi canon 92 al 
şaselu! săbor de la Trulla, Navatianilor şi 

“al Curaţilor şi-a patrusprezecânilor botez 
priimesc'dâca vor veni la besărică şi deca vor 
anatimisi tâte eresurile, aşijderea şi al lor, 
“atunce să se Myruiască numal cu myr, frun- 
tea. ochii, nările, gura şi urechile. m 

GI. 48. Carea va fi lăsată de bărbat să-pe 
iv&că aşa, iară de să -va mărita catră altul 
preacurvâște, după cum zice cuvântul Dom- 
nulul. - : AIE DN 

Tâle. De va lua neştine pe vr2 o muiare 
lăsată preacurveşte iară mal vârtos iaste mu- 

MR iavea, prea curvă, căce că ea şi pre bărbat fa- 
-ce”l preacurvarii. pentru îurpreunarea “ei, 

drept actea trebue şi se cade care muiare 
iaste lăsată de bărbat să şază nemăritată. 

: . GI, 49. Carea:c-stricată cu dăsila, n'are 
vină și r6ba sai slujnica apucată fiind cu dă- 

„sila de stăpânu-săi n'are vină. E 
“Tâle. Roba sai slujnica carea o apucă 

stăpânu-săi cu dăsila ea n'are vină : nice se 
canoneşte. : | 

G1. 50. Carele e cu tre! cununii, acea 

: nuntă fără de lege e (cum zice sfetâii Grigo- 

vie), şi unele ca. acţlea'le uraşte bescrica ca 

nişte spurcăciuni, iară se socotesc că e mal 
bună de câl înălțarea curviel._ | 

Tâle, Insă l&gea mirenâscă, sufere a treia 

_însurare şi copii cari! se nasc de întrânsa, 

zice să le fie pre lâge şi chiamă şi întru mo- 

_ştenire, iară canonele pre cela ce e însurat a 

treia 6ră nul priimâşte :-[Zri] cel ţin ca o 

spurcăciune de 'la. bes&rică, iară: aşa iaste 

mail mare şi ma! spurcată de cât-curvia; 

drept -acâea: să nu se supue întru osândirea 

săborului, adecă cel cu trei nunte să nu se 

pue cu ceea ce plâng, nice să se batjocurescă 

“ea un urgisit în săbor ce într'alt chip, adecă 

în cinci an! să se pocăiască, însă. în dol saii 

şi în trei să se destoinicâscă de să asculte 

Dumnezăeştile scripturi cu cea ce ascultă, 

stând la dverile  bessricii, şi alți dol cu cre- 

lasă 
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:dincioșil să ce: împreune cu dinşil la rugi 
decia aşa să se pue la locul celora ce se pri- 
ceştuese Dumnozăeşti! sfințiri. - : 

| . . Poslunia a treia, > 

GI. 51. Cliricil de vor cădea în păcate, ori, 
de vor fi slujind orf de vor fi hirotoniți : de. 
în spița lor să cază. - ..., 
- Tâle, Slugile besâricil ori în ce spiță” vor 
fi a preoţilor saii a diaconilor saă a ipodia- 
conilor, a cântăreților sau a citeților saii de - 
vor fi şi nehirotoniţi. ga cum se arată aprin- 
zătorii de candele, şi ceia ce li's date în 
mână să păzescă sfintele dveri ale oltariului,; . 
aceştea de vor'cădea în curvie; numa! o pe- 
depsă ati, adecă să cază de în slujba lor ca-" 
rea aă. . : - . . E 

G1, 52. Muiarea carea nu va purta grija 
naşterii el ce să va lăsa aşa, actea ca ou- 
cigaşă iaste, iar de va fi în pustie sai nu va. 
avea îndemână de câlea cet sânt de trâbă : 
fără de vină iaste. - . 

bi „Aderărut, PR . 

GI. 33. Roba slujnica văduă de'să va răpi. 
cătră a doa nuntă nu forte gceşaste iar aşa 
să ţie canonul. acelora ce să însoră de doă 
orl. NR - 

'Pâle. "Pentru că rbele slujnicile fără de 
ştirea stăpânilor, a se împreuna nuntei nu 
pot, drept actea râba slujnica văduă când se 
face a se răpi de cine-va şi aii tras nunta 
cătră- ia parese că nu e greşală forte mare 
acea, pentr'actea de răpirea muerilor celor 
slobode nu vor avea loc de certare pentru că 
măcară de se-att făcut a se şi răpi iar-aşa 
de voea. lor aii mers drept accea și canânele' 
nu judecă. nice socotesc acelea ce'să face a 
se răvi şi se duce.: [Zri] ce voea er cocotesc 
pentr'accea acea nuntă a ei să fie adeverită 
de va vrea stăpânu-săi, iară aşa să ţie ca- 
nonul .celor ce's însuraţi câte de doao ori. * 

GI. 54. Canânele: ucigaşilor după împăr- 
țirea toemtlelor lor să lăţesc şi se string. 

'Pâle. Canânele ale ucigaşilor de voe şi de 
nevoe împărțite le-ati pus şi le:aii tocmit a- 
cest mare învățătorii al besâricil, iar cătră 
nevoca ce să tâmplă a le îmulţi saii ale 
scurta, [Zri) puzu-se-aii să fie în ştirea şi în 
voga celuea ce ai luat putere a lega și a 
dăzlega adecă a arhicrcului. E 
"GI, 55. Cauil es împotriva tâlharilor ce- 

lora ce sânt afară, aceea să se oprescă de. 
buna priceştenie, iar cliricil să se lipsâscă de | 
spiță,. ! 

Tâle, După cum zice cuvântul Domnului . 
tot omulce va scâte Cuţitul de cuțit să _mâră, 
drept actea caril vor eşi împotriva vrăjma- 
șilor tâlharilor şi vor ucide, aceea supt ca- 
non să fig şi da vor [i mireni -dumnezăeştii 
prieâtenii să nu se împreune, iar de vor fi 
clirică să li se ia Darul. - 

a 
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[Zri] Ucigaşul de voe ani 20 să cază, iar 

„carele ucide dă nevoe ant 10, preacurvariul 
any 15. - NR - pă 

Carele va ucide de voe apoi de să va pocăi 
acela 20 de an! să. fie ne împreunat Sfinţiei, 
şi acel 20 de ani aşa să i. se tocmâscă în pa- 
tru an) trebue să plângă, stând afară de ușa 
casil de rugă ; rugâna pe credincioşi! ceia ce 

" întră să facă rugă” pentru 'dînsul răscumpă- 
rându'şi: a lui fără de l6ge, iară după acei 
i any să se pue întru “cer. ce ascultă și în 

-5 ani cu: dinşii să jasă, iar în patru să stea 
numai cu credincioşii-şi pricâștenie să nu ia, 
iară d6ca va- împlea aceşti ani: să se pri- 
ceştuiască. : 

Ori carele va ucide de nevoe-acela ani 70 |: 
să fie nepriceştuit, adecă dor să plângă, trei 
să asculte,-patru să cază şi doi să stea fără 
de priceștenie,. A . 

Prea curvariul ani 75 să nu se priceştuia- 
scă, d să plângă, 5 să asculte Dumnezăeștile 
scriptură; 4 să cază, 2 să stea cu credin- 
cioşi, împreunâudu-se. cu dînşii numa! la 
rugi : după acâea să se priceştuiască, 

GI. 56. Fata carea se-aii făgăduit să'ș ţie 
curăţia apoi aă căzut, acâea să ohârşâscă vrâ- 
mea de pocaanie a preacurviei, așijderea şi 
călugărița carea se obeştueşte și apol cade. 

. „Aderărat, “ . 
Gl. 57. Cine fură și. se va pocăi an! 7 iară 

de să va, vădi şi alt an. . - 
Tâle, Carele. fură şi adins elu'ş se pocă- 

iaşte şi furtișagul ce aă făcut mat spus 'ce să va. vădi de cine-va, acela să se pocăiască 
ani 2 şi aşa să'l se împarţă; un an să stea cu ceia ce cad, iar altul cu credincioşii şi să se împreune cu dinşii la rugă, decia după trece- rea a dol ani să se vrednicâscă cumninecă- 

"turil, -- 
Gl. 5$. Zăcătoriul cu. bărbat ca un prea 

curvană, 

„dderărat, 
Gl. 59. Aşijderea şi carele face cu dobi- tâce de'ş va ispovedi spurcăciunea şi păgâ- nătatea lut. * i ' „Aderărat. Ea 
G1. 60. Carele jură strâmb any 10, dol.să plângă, fre! să asculte, 4 să cază, 1 să stea cu credincioşii, atcia_ atunce să se vrednic&- 

| ” Aderărat; . o GI. 61, Vrăjitoriul şi carele dă erb! : iaste ca şi cela ce ucide. . 
Tâle. Uni ca aceştea să ție” canonul ce- lora ce ucig, AR - . G1. 62, Carele fură mormânturile 70 any ca şi cel ce jură strâmb. 

, <derărat. . G1. 63. Carele se împreună cu sorusa : ca un ucigaş. 5 AR Tâle, Insă sora de va fi de un tată și de 

    

o mumă cu carea se-ai amestecat fratele, de 
într'acelaș tată și de într'aceiaș mumă năs- 
cuţi fiind el, acela să se canonâscă ca uciga- 
şul de voe ani 20, iar așa întâi să se pără- 
sescă de acel lucru'păgân fără de 16ge, iar de 
va fi sora, vitregă numai de tata saă numa! 
de mumă, acela tre! any să plânsă, în tre! 
anl să se priimâscă la „ascultare, în trel “ant 
să cază şi la a .ztcea an să se priimâscă, 
după acea să stea cu credincioşii alți dor 
ani la rugă; dâcia de atunce să 'se vrednict- 
scă bunir priceștenil; cum poruncâşte -cano- - 
nulal doilea. - E 

Gl. 64. Nunta carea, razimă întru rudenie 
iaste ca și preacurvia, * ÎN 

Tâle, Ori carele se apără pentru rudenia 
a-lua inuiare pre l6ge cu 'nuntă, acela om de 
va greşi la. acea fămeae : să priimâscă, poca- 
ania prea. curvarilor, pentru că canânele ce- 
lora ce cad întru preacurvie sânt în: multe. 
feliure ,” drept actea şi : cari! se împreună 
cu rudenia, canâne ca acestea priimesc, a- 
ciaş numal cât poruncese așa şi canonul 77 
şi 72 carele'ş va lăsa muiarea lut cea ce ţine. 
pre lege și va lua alta şi carele va lua 2 
surori pre în bogate vremi și va, şi lăcui cu 
dinsele, acela se supune greşalil preacurviel, 
ce .nu se canonâște ca acela ce aă prea cur. 
vit după însurare în 75 an: ce în şapte anl 
să-se oprescă de pricâștenie, 7 an să plângă, 
2 să asculte, 3 să cază, și a. 7 să stea cu cre- dincioşii. - >. | i 

Gl. 65. Citeţul. carele se va, logoâi, de va 
strica mal nainte de nuntă pre logodită, să fie lipsit de citeţie, iară după un an să fie 
priimit ; iară furul de nuntă să se scâță, a-' șijderea şi slugă adecă posluşnicul hesâriciy. 

Tâle, Citeţul carele se va logodi cu mu- 
iare şi mal nainte până nu e făcută nuntacu 
dinsa se va strica, acela 1 an să fie deşert, 
decia atunce după aceea să'| priimâscă să 
citâscă, iară “mal la mare procopsire să nu 
se înalțe, ce'ş fie în spiţa lui şi să nu se mal 
mute, acesta canon să se ţie și spre posluş- 
nici! hestricii, carii's nehirotoniţi. aşa scrie 
ȘI canonul 5 de la Neochesaria. - E 

G1. GG, Preotul Și diaconul, de vor măr- 
turisi că se-au spurcat numai în buze, deli- 
turghie să se oprâscă, inră de priceştuit să se priceştuiască; iară de se va arăta că va 
greşi ceva mat mult: să li se ia darul. 

Tâle, A se spurca în buze în multe feliuri 
se tâlcuiaște; ce pentru un lucru răi nu tre- 
hue a scrie; drept acea ori carele de în dia- 
con. sai de în preoți ce va cădea în greșală ca acesta: acela să priimâscă canon după cum zice acâstă pravilă. Ă . „Gl. 67, Cine va priespe greşala a fie cul 
ŞI O va ascunde : într'o potrivă să se cano- 
nescă.   Tâle, Ori cine va şti pre cine va greşind,
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îutru cele greşale 'ale-păcalelor. ce se-ati zis 
înal sus și nu le va spune, ce ascunzând fără 
de legea accea se va vădi: acela să priimâ- 
scă pocaanie potrivă cu cela te o face, şi în- 
atita vrâmne să priimescă pocaanie, în cât 
aii făcut și acel răi. a 

(1.763, Cine va da pre sine vrăjitorilor, 
sati altora fie cărora, unora ca acestora: a- 
„ceea, să împle vremea 'ucigaşilor. , 
“"Tâle, Insă cine va da pre sine vrăjitorilor 

sati fărămecătorilor sait lecuitorilor, casă în- 
vâţe merşterşugul lor cel rău : acela să se 
canonescă ca şi cela.ce ucide de voce; iară 
cine va crede vrăjitorii, sau'l va băga în casa 
lui, pentru vre o aflare sai pentru curăția 
lecurilor sai să deseâpere nişte lucruri nes- 
puse, acela 6 an! să se canonescă, cum.po-, 
vunceşte canonul 67 al saselui săbor de la 
Trulla şi canonul 79 ai aceştii pravile, a 
treia poslanie a marelui Vasilie, -, 
_G1. 69. Carele se l6pădă de Hs. în. totă 

_xviața lui să se pocăiască, 
âle, Cine se va lepăda de fs. trebue să 

plângă totă vremea vieţii lui, iară la eşirea 
sufletului săii să se cuminece. E 

GI. 70. Carele ati luat puterea a lega și a 
dăzlega oul.cărora de în cel ce greşesc de în 
cele păcate ce se-aă zis maY sus del va ve- 
„dea cu mare înfrângere a inemil : atunce să 
le micşoreze vremea. . . - i 

'Pâle. Pocaanie sc-aii făcut de tâte păca- 
tele, iară celuea co'i se-aii dat în mână de 
la Dumnezei putâre, a-lega şi a dăzloga, 

cum va vedea îmfrângerea. inemii la ispove- 

danie a fieş-căruia; de va vrea să împuţinăze 
'vrâmea pocaaniei: nu va avea nice o vină. 

GI]. 71, Carele se va spurca cu sora de 
un tată şi de o mumă: acela să nu. între în 

casa de rugă până ce'se va părăsi, dâcia dă 

"se va 'dăştepta să se părăsescă şi va veni 

spre pocaanie, atunce trel an! să asculte, trei 

an! să cază şi la a z6cea, să se.priimescă făr 

de priceştenie, şi dot ani să 'stea la rugă : d&- 

cia, să se priceştuiască. . -- 
- Aderărat. 

- GI, 72, Aşa şi pentru ceia ce'ş iai cumna- 
tele sale. Canonul acestea se-aii tâlcuit la 64 
de can6ne. . A - 

GI. 13. Carele'ş va lăsa muiarea şi alta 
va lua, preacurvarii iaste, şapte ani să 
cază. , , 
„GI, 74, Şi acest canon se-aă tâlcuit iară 

Ja acel canon la 61. - Se 

- „Acesta, chip să se ție şi pentru coea ce iai 

-doaă surori, măcar.de va fi şi pre în bogate 

“vremi. 

- Aderărat. - 

_G1. 75, Carele va, spurca pe maștehă-sa, 

canoneşte-se ca și cela ce.spurcă pre sorusa. 

= „i Aderărat. | - 

G1, 76. Ceea ce's cu multe nunte sânt ca! 

dobitocele, ce însă după a palru-lea an să 
se pPriuneseă : - E a , .. 

“"Tâle, Unii ca 'aceia de vor lăsa acea urâ- 
ciune, şi se vor «lospărţi de acea nuntă fără. 
lege, 4 ani'să se pochiască, măcară de și 
iaste ma! mare păcat de cât curvia. Insă un 
an să plângă şi în trel să cază, dâcia aşa să 
se priimescă, =. - - A 

GI. T7e Caril calcă credința sai legea dă 
nevoc. San! să cază, inră de voe anl doaăzect.: 

Tâle, Insă câți pentru năpădirile păgâni-: 
“lor: aii- păţit iuli evo! şi rele munci. decia 
durerile nepulându-le răbda mar mult: a 
„călcat credinţa a lu! Dumnezeii, jurământure 
păgâneşti aii făcut, şi ai gustat adecă ai mân- 
cat fără de lege ceva de câlea de la Idol; a- 
ceştea de să vor pocăi şi de să vor întorce cu- 
Vacrămne şi cu inemă îmfrântă : atunce să se 
pue în Lrel an! cel ce.plâng, în dot cu cel ce 
ascultă şi întralţi trei cu cel ce cad, dâcia se 
vor. priiini, la pricâşlenie, iară câţi fără de 
imare . nevoe-se-aă lepădat de credința iul 
Duinnezeii şi se-aii atins de mesele dracilor, 
şi ai jurat jurământure cllineşti aceştia în 
tel ani să plângă, în dot să asculte în trei 
să împle întru cel ce cad şi într'alţi trei să 
stea, cu credincioşiy la rugă : şi aşa după 22 
ani buni! pricâștenii să sc cuminece. 

_ GI, 18. Carele va i jurat dă nevoe : prii- 
mit să fie după şase ani, iară. carele de a 
lut voe : an! doi-spre-zece,, : a 
" male, Juratu-se-ati 6re cine fiind judecă- 
torii să nu facă cutare lucru, să nu, scrie a- 
decă şă nu iscălescă pentru. o urgie ce vine 
asupra 6re cui, dâcia de altul mal mate şi 
mal silnic nevoit fiind aii călcat jurământul, 
unul ca acela pentru acea silire şi nevoe 
zace supt pocaanie mal uşoră, în şase ani 

să se canonâscă, jară fără de nice o silă de 

va călca jurământul : acela în dot ani să fie 

cu ceia ce ascultă; în cinci cu ceia ce cad 

şi întralți doi să se priimescă cu cel cre-: 

dincioşi şi la rugi cu dînşii să se împreune, 

şi așa după 12:an! trupului a lut Hs. să se. 

destoinicâscă. Pa Îi N 

GI. 79. Carir cred vrăjitorii sai bagă-vre . 
unii în casele “lor pentru aflarea. Jâcurilor.: 

aceia :7 an să plângă, un an să asculte, trel” 

să. cază,. și într'unul să stea'cu credincioșii, . 

' decia să'l priimescă. E 
„Adecărat. . . 

GI. S9, Nu socoti vremea ce socotește nă- 

ravul celuca ce se pocăiaște iară de'ș vor 

rămânea întru păcate şi se vor împoncişa:: 

atunce tu caută dă'ți spăseşte al tăii suflet. 
Pâle. Pocaaniile şi canânele se-aă îm- 

părțit cum se-aiă “scris, drept acea nu tre- 
bue a căuta călră vremea cannelor : ce că- 

tră năravul. pocaanie!, şi să cauţi cătră la- 
  

| erăme şi cătră inemă îmfrântă şi smerenie 

vârtosă, [Zri opasno] acelora ce fac păcate



. 

408 

și se părăsese de răti Și se ispovedesc, de 
caută pre domnul cu tot sufletul. Vr&mea a- 
nilor lor razimă să o scurtâze pre cela ce 
aă-luat putâre a loga şi a dăzlega, iară de 
nu se vor rumpe lesne ceca ce greşesc şi 
să se părăsescă de al lor obictiă si vor a- 
lege a sluji ma! bine păcatulul şi dulceţii 
trupului de cât: domnului, şi nu vor vrea să 
lăcuiască după viaţa evangheliei, unora ca 
acelora nu iaste a le zice nemica cuvânt de 
certare, că la Gmenii cel nesmeriţi şi împon- 
cișațI ce nu ascultă, mavem a le da nice o 
învățătură, că cela ce spăscşte să'ş spăsescă 
al tut suflet, ă - . 

De în poslânia lui Sfetâii Vasilie 
7 cătră Amfilohie, , 

GI. SI]. Cumu e întru bureni des unele 
mal reale de cât câl6 bune, aşa socotim a [i şi în cărnure, întru bureny Slerigâea şi în 
cărnure carnea de'Ghypion saă de corb, 
drept acâea să nu mănânce: neștine carele 
va avea minte carne de pore, nice să se a- 
lingă de carnea de câine, fără numay dă ne- 
Voc, iar aşa cine va mânca așa de nevoe, 
acela nai făcut fără de lege. 

Cine va fi prins de va cădea întru patima 
necurăţiei de se va împreuna, fără de lege cătră donă surori, 'acâca nu se ocolâşte a fi nuntă, nică în bestrică să între mal nainte până nu se vor despărţi unul de altul, că în deşert bârfeşte carele tâlcuiaşte. de zice că până va trăi muiarea lu nu va. lua pre sora ci ca să nu pizmâscă una pe alta, iar deca va. muri se curmă. și pizma, și iaste loc de bâr- fire de zice să in pre sora mueril luf carea au murit, iar noaă acesta ne place așa, adecă să nu întril nice să te apropii cătră rudenia tru- pulul nice cum, ce să descoperi ruşinea lor, că deca vr&me ce caril se impreună bărbatul - cu fămeaea de se fac amândor un trup, a- tunce pespe mueare se face sorusa rudă hăr- batului, drept acâea să nu ia pre muma  saiă pre fata moeril luj, așijderea nice pre mumă- - ta saă pre fata a ta, aşijderea nice măcară 
pre soruta, 

De în poslania a lui Sfetăii Vasilie cătvă preo- tul Grigorie ca sedesparță de cătră dinsul, pre acea muiare ce şedea împreună cu din- sul. Ă : E 
Gl. $2. Neinsurarea acâsta "1 iaste cinstea; să se desparţă neștine de petrecania muoră- scă, că se “cade să nu facem policnire sa scandală frateluj, drept” acâea, urmând pă- Tinților de la Nichea poruncit'am să nu ţie mucare striină, ce să o desparţă, de tine şi de casa ta, [Z iar de nu vă Veţi îndrepta ce veţi îndrăzai a sluji liturghie, să fie anatema „Și ceia ce te vor priimi să'ș cază de în cinste. 
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-diucioşii. 

De în epistolia "sfintului. cătră protopopi. 
_G1.-S2, Curăţiţi bescrica și goniţi - de: la 

dînsa carii's nedăstoinici şi căutaţi de prii- 
miţi pre ecea lalţi carii's harnici, să nu pu- neţi în socoiâlă sai la vre o rânduială nice 
pre unul pînă nufl veți şti şi întâr până nul 
veţi aduce la noi, mirânul del veţi şti şi se va socoti a fi de slujbă: să nu'] puncţi fără de a nsstră ştire şi întrebare. e 

- Adecărat, 

Cătră episcopii carii's supt mâna lui să nu 
hirotonescă pre bani. Ă 

GI. S4. Carir hirotonese pre banr-iar er tocmesc lucrul așa, zicând că nu luăm întâi, sai nici împreună de o dată, iar apol iai dec! luare iaste aceia, măcară dea! lua cât, mă- cară întâ! măcar apol și acâsta iaste lucru] - iubiril de argint, carea iaste închinarea- idoli- lor, [Zri), drept actea pentru puțini bani nu cinstirăţi mar întâr pe idoli de cât pe Hs.'nici vă închipuiți Tuder vânzând şi luând a doa - Sră, pre carele numal o dată pentru no! se aii răstignit, pentru că satele şi mânile carele- vor lua unele ca acâlea chemase-vor satul sângeluy . . Da 
- GI, S5, Pentru câte locure sânt ale canoni-. vii şi cum și în ce chip sânt. Pentru Iocure sânt de canonire, ale celuia ce se pocăiaște' să plângă, să asculte, să cază, să stea cu cre- 

7 

__ Ce iaste plângerea ? 
1. Plângerea iaste ca omul cel păcătos dâca . greșaşte; să stea, afară de besârică şi afară şi de curtea sai tinda bes6ricit' şi câți întră în hestrică naintea tuturor să cază şi să'I roge plângând cu lacrăme ca să se rOge pentru dînsul, că acela ce plânge iaste lepădat afară de curtea. saă tinda bes&ricil, ca să se pocă- iască aşa câtă vrâme'l va fi poruncită. 

Ce iaste ascultarea? -. 
- 2. Ascultarea iaste ca omul cel „păcătos d&ca greşaşte să asculte Dumnezăeasca scrip- tură, stând lângă uşile câle împărăteşti ale. besâricii, pentru că cela ce ascultă, acela stă în curte sai în tindă, iară în besârică nu e ertat” nice are voe: să între până va săvârşi porunciţi lut any. 

„Co iaste cădârea? | 
3, Cădârea iaste adecă poslușania, celă ce greşaşte să stea în lăuntrul în besărică, mal îndărăt de partea ambonului, pentrr că cela ce cade, acela stă în besârică până la sfinta Evanghelie, iară decia după sfinta evanghelie când zice Diaconul : Fliți oglaşenir izâiidete, atunce iase şi el cu oglașenii şi stă afară de   bestrică, până ce'se sfârşeşte Dumnezăeasca slujbă, . a E
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Ce iaste starea cu credincioşii, 

4. Starea_cu credincioşi! iaste că stă omul 
cu credincioşi! în bescrică în lăuntru până la 
sfârșenia Dumnezăeștir slujbe ; iară Sfintei 
Priceştenil nu se Priceştuiaşte, până ce'şi îm- 
ple poruncita lui vreme, iară dâca'ş împle 
vremea stând cu. credincioșii, atunce să și 
vrâdniceşte împreunarii sfintei Tainr a prea 
sfintului trup şi prea curatului sânge a Dom- 
nului 13. Hs. deci cu aceste patru locure, se 
obârşeşte şi se împle tâtă pocania. Drept a- 

_cbea cadese episcopului, saii preoților Duhov- 
nici (otă vremea, a canonirii;:orl mullă ori 
„puţină, tot pre aceste locure. să o împarţă, 
şi aşa să „curățeze de păcate pre celă € ce să 
căiaşte şi să pocăiaşte. 

- Sfârșitul canonelor de. în  postaniile mare- 
“tut” Vasilie. 

Răspunsurile canoneştă ale lui Timothei, 
„ Sfintul episcop al Alexandriei, unul 

de în ccă. sfinţi părinţi 150 carii se-aii 
adunat la Tarigrad, făcute cătră ccea 
ce venea cătră “Nînsul de?l întreba. 

, Peniru episcop? și clirici. | 

Intrebarea 1. Un copil oglaşenic ca de 
- şepte anl. adecă om deplin făcându-se litur- 

ghia, de" va veni prilej neștiind se va. cu- 
-mineca : ce trebue să se facă de dinsul? . 

Nespuus. Trebue zice să se botâze că de 
Dumnezeii. se-aui chemat. 

Spolion. Să se ştie că după Dionisie cel 
mare carele: ai fost al 71 episcop la Alexan 
dria,- acestea aă episcopit : Theona, Maxim, 
Petr, Sieştino Mucenic, Ahila, Alexandr, Ata- 
nasie, Grigorie, Arian Capadox, iară Atana- 
sie, Luchie, Arian iară Petr, deacia acest nare 
Timotel se-aă rădicat pre scaun într'al patru- | 
lea an de împărăţia lui Teodosie cel mare, şi 
aă adunatu-se săbor 750 de sfinți părinţi, asu- 
pra lut Machedonie luptătoriul de: duh, iară 
după 7 ant pristăvise cătră Domnul şi au lă- 
sat Diadoh în urma lui pre Theofil. 

'Tâle, Intrebat fu acest-sfânt părinte de va 
fi pus un copil saă om deplin întru cel che- 
maţi oglaşeni şi încă nu se va fi botezai cu 
sfintul botez, iară făcându-se liturghia dâcia'y 
se va. fi prilejit vr&me, neștiind de se va Pri- 
ceștui, necăzându-i-se să se priceştuiască ma! 
nainte de botez, nice se-aii pus întwacel rând 
fără nebăgare în semă; ce. trebue. să se facă 
de acâsta ? și răspunse zise, trebue să se 
boteze, pentru că a mers fără de hitlenie, 
și tâmplând'! se prilej neapărat fiind de nimi- 

"nea se-aă priceștuit sfintelor daruro, părân- 
du-le acelor credincioși că iaste şi el oglaşen 
drept acea se cuminecă parsesă de Dumne- 
zeti se-aii chemat cum zice şi sfântul Apostol 
Petr pentru Cornilie, şi alţir al lui, el șezând 
zice căzu pre ! dânşii Duhul sfint. şi grăia cu 
limbile și mărea pre Dumnezeă, cum scrie în 
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cartea dcaniet nice pâte neştine a opri apa, 
anu se boteza.” unil “ca aceia caril au luat 
Duh sfînt ca şi noY, de acâsta numar ce ai zis 
Timotei, dâca vreme ce e chemat. de Duinne- 
zeă şi se-aii socotit vrednic pricEştenicl : 
trebue să se boteze. i 

Intrebarea a 2. Carele iaste oglaşen Şi, 
va fi îndrăcit şi va vrea el sai 6menil lui, - ca 
să in sfântul botez : cădeai-se-va să ia ai ba, 
mal vârtos de va fi aprâpe să moră ? caută 
de ac&sta canonul 77-al sfinților Apostol!, şi 
canonul 60 al şaselul săbor, . - 

Răspuns Cel îndrăcit de nu se va curăţi - 
de dracui. adecă de duhul” necurat, acela nu 
pâte lua sfîntul botez, iară lâzigă eşirea sufle- 
tului să se botăze. 

drăcesc, dece se socotâşte că acel Duh necu- 
rat, de nară afla lu! lăcaş destoinic pre omul: 
nară lăcui într'ânsul, cum va putea fi între 
amândol să se priimescă într'ânsul doaă-lu- 
crure împoncişate ? drept acea carele e o- 
glașen şi nu se-ail curăţit de duhul. ce'] su- 

de Dumnezăescul-botez, iar de va fi murind 

maibă parte de darul botezului, să se ducă ne- 
semnat şi fără de cele ce! trebue pre cale. 

un om ce va fi creştin cădeai-se-va să se pri- 
ceştuiască ai ba ? caută de acesta la-canon 
77 al sfinţilor apostoli şi canonul 60 al şa- 
selui săbor. 

Răspuns. De nu va spune tainele nice în- 
trait chip cumva va huli; acela să se.cumi- 
nece; însă nu în t6te zilele ce” ajunge într' o. 
săpttinâuă o dată Dumineca: : 

Tâle. Zisese că Iuda ai spus tainele câte 
se-aă învățat de Domnul, şi le-ai descoperit 
ovrâilor, cu carele ai încredinţat pre dânşii 
și zicea.că nu iaste sfinţia sa Dumnezeiă ce 
om prost, iară carele se indrăcâşte de va fi 
nebunind tot de una, de va spune şi va huli, 
nici tainele va putea. mărturisi, nici se va 
destoinici a se priceştui şi se socotâşte ca şi 
cela ce nu ştie ce face, [Zrij iar de va 

apucându'l, şi în vremea câea ce'l merşterşu- 
gâște "de ia priceştenia, atunce el încâpe a 
huli : acela nu se cade numa! a nu se price- 
ştui, ce încă nici cu credincioşii să nu se so-" 
cotescă, nici împreună cu dânșii . să se râge 
că acest Dumnezăesc părinte zice pentru cel 

tele orI?] apucă când nu e îndemnat de dia- 
volul, de nu va, zice să hulescă nemic. cătră 

ceşteniei. 
Intrebarea a £. De va fi neștine oglaşen 

fiind bolnav şi 'ŞI va fi eşind de în minte și” 
nu ya putea să'ș mărturisâscă credinţa, iar 6-   

PA 

'Tâle, Cel îndrăcit arată-se că iaste lăcaş 

pără, acesta părinte n'aă socotit'a fi vrednic . 

zice săse bot6ze ca să nu se pristăvescă, și să | 

Intrebarea a 3. De va fi. îndrăcindu-se . 

avea. părăsire unele ori lăsându']. altele -orr . 

îndrăcit şi pentru cela, ce unele ori "| lasă al- | 

credinţă : : atunce pâte să se și cuminece pri- ”
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“menit lui vor fi rugânulu-se ca să- ia sfintul 
„botez cum se-ar cădea pote lua 'aă ba ? 

Caută de acâsla aicea la al doilea canon. 
„caută la 72 canâne al săborului de la Xeo- 
chesaria, la canone j6.ale săborului de la 
Laodichiaj şi la eanon 45 ale săborului de la 
Cartaghen. ; 

Răspuns Cadese, a lua de nul va [i sipă- 
rând Duhul necurat, - - 

Tâle, Intrebarea ai fost pentru oglaşen și 
e bolnav de' ş iase de în minte carele cânduil 
Dotză el întrâbă. şi nu pâte să zică răspun- 
surile, de va pulâ-se unul ca acela să se bo: 
teze ? iar răspunsul iaste aşa că se cade şi se 
cuvine şi aşa fiind să se boteze, pentru că fi- 
ind oglașen aii arătat voe bună cumu'i iaste 
dragă credinţa şi'ş va arăta voia lui cea bună, 
măcar de n'aă nice ajuns să răspunză bole- 
zându- -se, iar de va fi supărândul zice Duhul 
necurat să nu se boleze ce săI se facă lui 
cum mai sus se-ai zis. 

intrebarea a 5. Muiarea de se va dpi cu 
bărbatul ci noptea adecă bărbatul că muiarea 
şi se va face împreunare, călti-so-va a se 

_“cumineca aă ba ? caulă de acesta aicea la 73 
-canone și la poslania a lui Dionisie cătră V! a- 
silida la trei capete. 

Năspuns. Nu li se cade apostolul strigând 
"să nu se lipsâscă unul de altul fără numai 
când se vor tocmi să se ţie pre la vremi ca 
să se polă ruga; deacia iar să'ş vie la loc să 
se împreune, “ca să nu supere pre vol sa- 
tana pentru ţinerea vâstră. 

Tâle, Intrebarea acesta iaste pentru” ceea 
ce sânt însuraţi pre lege, şi întractea nâpte 

__Se vor împreuna unul cu altul, de se vor pu 
- tea cumineca ? iar rășpuusul zice aşa, că nu 

li se cade, ca să fie întărit cuvîntul graiului 
care aă zis marele Pavel. 

Intrebarea a 6. Muiarea oglaşenică des 
va fi dat numele ca să se boteze, iară căci 
se-aă făcut cură rea curmu'l ohictiul muerilor, 

- în zioa botezului, cădâiseva a se boteza î în- 
tmacea 7i ati tr&ceova? 

Tâle, Cadese a trece până ce se va curăţi: 
Intrebarea a $. Mucarea de va vedea-că 

iaste în cură rea cumul obiețiul muerilor, 
Ore puteva să se apropie de taini într'acea zi 
ai ba ? 

Respuns, Nu se cade până ce scia curăţi, 
caută de acesta la pocaania a lu Dionisie că- 
bă Vasilida lar. 2. 

Tâle, Caril vor să se destoiniebscă Dum- 
nezăescului botez : aceea să se scrie de ceea 
ce slujesc bescricii, inuiarea, zice dâca se va 
întOrce şi va vrea să se hotâze, iar apol se va 
-lunătăci când se.cade să se boteze ? iar a- 
cest sfint părinte aiă răspuns de acesta : [Zr] 
deea se va curăţi, că până nu vor irâce zilele 
carele's pre lege tocinite, până atunce tot se 
socotește că iaste întru necurăţie, drept aceea, 
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nici să se boteze. nici să se enminece măcar 
de seva fi si botezat. . DR 

Intrebarea a Se Mui: area deva naște în 

  

atuăscul?. . 
espuns. bo: iul se-aii făcut ca Să srmere- 

scă Leupul, der: deea” vreme ce iaste trupul 

  

stuinscă, bucatelor și băuturii, şi să ţie cum va 
vrea și cumva putea. 

'Sâle, latrebat fiind _muiarea zice carea va 
naște i în postul cel mate al pașştilor,. cădâise- 

a a bea vin și să dăzlege postul ? și ati răs- 
p: ins. că postul se-ati făcut pentru smerenia 
i rputi, deci âecă vreme ce trupul iaste slab 
și bolnav saii întralt chip ce nu pote lrâce 
pedepsele postutul, ce î că nai vârtosul tre- 
bue tărie şi zidire : cadeze carea naşte pre 
post, adecă în postul, ce- să face pentru pa- 
știle să şi-mănâneca și vin să bea, 

Intrebarea a 9, Oare cadese cliricului să 
se roge naintea Arianilor sati altor eretici, ai 

liturghio. 
Răspuns, La Dumnozăcasea liturghie dia- 

conul strigă, mal nainte de sărulare, caril 
sânt nepriceştuiti eșiţi, drept accea nu se cade 
să fie acolo, de nu se vor fagădui că se vor 
pocăi. şi se fugă de eres, 

Tâte, Intrebarea iaste pentru cliric de pete 
să se-râge naintea eroticilor, adecă a eluji 
liturghie, şi ai răspuns când vor să se ducă 
sfintele la sfîntul-preasto!, atunce să zice ce- 
lor nespureați cari! sânteți nepriceștuiţi cșiți 
adecă oglaşenii izâiideie; deci dâca vr&me ce 
nu se lasă şi oslaşenil să fie acolo la Dumne- 
zălasca jerivă,. dar ercticul. cum va sta, fără 
numai zice de să vor făgădui să se pocăiască 
şi să se lase de eres, d&cia atunce socotesc a 
nu fi înlăuntrul bestricii, ce afară cu oglaşe- 
Nil şi până nu. se vor făgădui că se vor lăsa 
de ceres, nică cu oglașenii să nu se pue să ștea 
ce să se gonâscă, 

Intrebarea a 10. De va. -fi cineva hoinav 
și va fi selbezit fârte de multa D6lă şi va veni 
Sfintul post al paștilor, cadeise să postâscă, 
ati faceva razdraşenie şi să ţie ca şi alți! ce 
va putea, aă'mâncava unt de lemn şi să bea 
vin pentru multă slăbiciune și bolă.? 

Pespunse Bolnavul se slobozâște să mă- 
nânce şi bucate şi băutură, să bea, și să ţie ce 

slăbiciunea bâler? 1 se cade să mănânce unt 
de lemn.. 

“Tale. Intrebarea iaste pentru bolnavul şi 
sclbezitul, de'r sc va cădea adevărat să se 
postescă în postul paștilor în loc eo se-ar 
lăsa și nn"! se-ar certa sati-să mănânce unt de 
lemn. și să Dea vin pentru bolă ? iară răspun- 
sul zice că cela ce e selhezit de bolă cadeise   să mănânce, și unt şi vin să bea, și să târpe- 

postul paslilor, cădoiseva să posles scă Şi. să nu | 
-bea vin căce 

înteu. slăbiciune și LOlă, caulese să se price- - 

nui strică lui necmica când, face rugă adecă- 

va putea, că cela ce e veştejit și selbezit de : 

—
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scă cum va putea, adecă sati peste tot postul 
saii în câte-va zile, după socolinţa celuia ce'l 

- va fi îndreptând (adecă a Duhovnicului) însă 
semnat lucru iaste de acesta şi într'acest ca- 
non şi în'cel dea opta că postul păresimilor 
paştilor mâncare sâcă iaste şi încă depărieză 
şi de vin. (Zrij.iară unit zic întraceste ca- 
none într'amândoaoo, că postul pașştilor iaste 
numa! săptămâna sfintelor patime, iară nu e 
zic post tote păresimile. - i 

Intrebarea a 11. Zisaţi o dată eliricul de 
va asculta, nunta fără de l&ge dece de va fi 
nunta fără de I&ge, cliricul nu”! se cade să se 
împreune păcatelor striine. -  :-. 

'Tâle, Cliricilor zice li se cade când sânt 
chemaţi la facerea. nuntelor ca să se râge şi 
si împreune -pre ceia ce să îns6ră ; decia de 
va auzi că iaste .nunta fără de lege, să nu se 

„ducă, nici să se'râge, nici să facă liturghie, 
nici să se împreune păcatelor siriine.. 

Intrebarea a 12. Care miren se va să- 
blăzni în vis şi va întreba, pe cliric zicând 6re 
pâte'r se certa să se priceştuiască întmacea zi 

- ai ba? Caută de acâsta.la epistolia lui Dio- 
nisie carea scrie cătră Vasilida gl. 4. 

Răspuns, Insă de va fi fost acea pohtă de 
muiare : nu! se cade, iar de'l va fi supărând 
satana ca pentru. vina actia să! instriinâze 
-de priceştenia Dumnezăeştilor laini : cadeise 
să se priceştuiască; pentru că diavolul carele 
supără, într'acâea vreme când'l se cade a se 
priceştui, nu se mal părăscşte-a nu'i face do- 
dială ca aceea. - 

Tâle. Pentru ceia ce să sablâznese, cărora 
„li se face de le cură sămânţa, trupului, de a- 

cesta zice părintele acesta, carele se-aii să- 

blăznit der va fi adus mintea gând de pohtă 

de muiare şi de va fi întrat şi va fi venit de 

acolo săblăznirea şi vărsarea sămânţei, a- 
tunce nu'Y se cade să se priceştuiască, că se 
cade că decă vrâme ce ati spureat gândul ce- 
luia. ce se-aii săblăznit, acea tâmplare, [Zri] 
dar cu gând ca acela cum va putea să se a- 
propic de sfinţie ? iară de va nu va fi găn- 
dind. riice unele de acâstea. zice că iaste pri- 
mejdia “dracului, ca aşa să! îustriineze de 
dumnnzăiasca priceştenie, drept acea se 
cade să se priceştuiască, că de va şti şi de va 
prinde de vâste hitlenul, de om îndreptat ca 
“acela de câte orl vă pricâpe că va să se pri- 
ceştuiască; nu va mal curma vrăjmăşind o- 
-mului; să”! facă pacoste să nu se priceştuia- 
scă sfintelor; - , Aa 

Imtrebarea a 13, Carii sânt însuraţi și 
împreunaţi întru nuntă, în ce zi de ale săptă- 

“ mânel li se cade să se desparţă şi să-se fer&- 
- scă de împreunarea, unul cătră altul și în 

carele să fie volnici ? - , 
„Răspuns. Carele am zis mai nainte și a- 

cun le zic. Apostolul zice să nu se. lipsâscă 
unul de altul, fără numai, de să vor:tocmi 
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pre la bogate vremi ca să potă fi gata de ru-. 
să, şi iarăşi adins elwş socolâşte ca să nu. 
supere zice pre vol satana pentru neţinerea 
vostră, eadese într'alt chip să nu fie fără de. 
nice o ncvoe Sâmbăta şi Dumineca să se fe- - 
r&scă, pentruică într'acestea zile jertva Duhov= ” 
niceâscă sati sufletâscă : se face Domnului: 
Intrebarea a 114, Neştine de nu'ş va fi în 

fire saii va: fi nebun şi. se va omorâă sai se 
va surpa de undeva să mâră cădâi-se-va să! 
se facă liturghie ai ba; Caută de acesta la ca- 
non 77 al slinţilor.apostoll şi la canon 60 al" 
șaselui săbor, şila acesta la a 8 şi la a 2. 
Năspuus, Carele iaste cliric cade-i-se să 

socotâscă de acâsta de va fi făcut acâsta a- 
devărat fiind afară de minte (adecă. nebun) 
de bine că de multe orl vrând unil ca aceia 
să dobândeâscă folosința lor ce pohtese, bâr-“ 
fese de zia că nwşi ai fost în fire, unele orl 
de supărarea şi primejdiile Gmenilor, sati 
întwalt chip pentru nebăgarea în s6mă au 
făcut acela lucru; [Zei]-drept acâca nu tre- 
bue să se facă pentru dânsul: pomenă saii 
liturghie căce că el lui adins elu'ş se-aii făcut . 
ucigaş;. drept acâia: se cade cliricului cu to- - 
tulu'ş, să caute cum are:socotinţă ca să nu 
cază supt păcat. IE a 

Pâle. Intrebarea iaste pentru cela ce nu'l - 
e mintea sănătâsă ce întorcându-se de în 
“minte se omâră cu a lui mână, sai sesur- 
pă de într'o râpă,. de .mâre, de se va că- 
dea unuia ca aceluia.să!l se facă rugă, po= 
mână şi liturghie ? şi ai răspuns de ai zis 
omul adevărat de'ş:va eşi de în minte şi nu 
va şti ce face, şi se va omorâcua lui mână 
saii se va surpa de undeva, sai într'alt chip 
se va omorâ atunce pentru unul ca acela 
să se facă rugă, poimtnă şi liturghie. Cade- 
se de acâsta cu deadinsul a socoti, pentru . 
ceia -ce sânt chemaţi la rugă să nu cumva 
să se omâră cu mâna _lor ai înbăsăti ati 
pentru scârbă sai întrait chip știind ce face 
(Zrî] că pentru unii ca aceia nu se cade - 
nice. rugă nice.pomtnă nice liturghie a face : * 
că singuir luY adins elu'ş ucigaș iaste. 

Intrebavea a 15, O muiare de se va în- 
drăci de duhul necurat, atâta cât să o şi lege 
cu lanțure; deacia bărbatul va zice că nu poci 
să mă ţii de voia. trupului, și va vrea să ia 
alta, cădâi-se-va să ia alta ai ba ? Caută de 
acăsta canonul 77 al sfinţilor Apostoli şi ca- 
nonul 60 al şaselui săbor, şi de într'acâștea 
a2şia3. | - E 

Răspuns, Pentru acesta nici aflu ceva ,:. 
nici n'am ce răspunde; căci că aste lucru 
al preâcurviel. De 

Yâle, Intrebarea acesta iaste pentru bărti 
batul căruia! iaste muiarea năduşită de Dul- 
hul necurat, adecă în carea lăcuiaşte Duhu- 
hitlen, şi nebunește atâta câto lâgă cu lanţure       ca să nu se ombre sait pre altul să vateme saii.. .
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nu va putea să'ş vie în fire sait să se impreune i 
„cu dânsul, deacia va zice bărbatul că nu pâle i 
lăcui cu ea, ceva să ia altă mmiare pre lege; ! 

“zice; că bărbatul carele se va logodi fiindu'i 
muiarea vie şi să ia alta, alta nn socotesc 
a fi ce numal prea curvie; [Zri] iară Nearaoa ! - 
a lui Leu înțeleptului împărat, dă voe băr-! 
batulu! celuia ce! se nebunește fămtia în toLă 
vremea saă de pururea : să spargă nunta; 
iar decă va sparge nunta să fie volnie băr 

i 

dec căi de acăsta mă mir, și nu pocl ce voit | 
] 

4 

“batul, să'ş ia altă fămte pre lâgc. 
Intrebarea a 165. De va postise Ore cine 

ca să se. priceştuiască ; deacia spălânduw'ş 
„gura, sai în bae fiind, nevrând va înghiţi 
apă : 6re cădâi-se-va a se priceştui ? 

Răspuns, Aşa că de va afla vină al apăra 
de pricâştenie: mar.des va face acesta. 

Intrebarea a 17. Ore noi ceștea ce auzind 
des cuvântula lui Dumnezeă,. şi nu, facem 
Ore fivom supt blăstem aii ba? . 

Răspuns. Măcar de şi nu facem, iar căci 
nu priimim, cadeni-se să-ne urgisim şi să ne 
dosădim căci că auzind noi nu băgăm- semă, 
că o parte de spăsenie jaste și de acesta când 
ne dosădirm şi ne urgisim no! adins noi'ş. 

Intr. 18. De în ce vârstă se socotesc păca- 
'tele de la Dumnezeu. 

Răspuns, Cătră pric&perea şi cătră soco- 
tința a fieş-căruia, însă unora de în vârsta 
a 12 ani, iar altora şi mal nfari. - 

Tâle. 'zi- S'aii şi ati iăspuns că socotește 
Dumnezeti păcatele omului, cătră pric&perea 
şi socotinţa a fieş-căruia : pentru că unil de 

„în coconi, fiindu-le firea mat iute, şi mai 
vârtos trâzvă, cl numai cât aleg de socotesc 
binele și răul; iar alţi sănt nai apestiţi şi 
înal zăbavnici cu. priceperea minţii, şi cad; 
drept acâea unora au zis, că le socotește 
Dumnezei păcatele de în vârsta a 72 ani, 
iar altora de mai mari şi mai desăvârşit. 

Sfârșitul întrebărilor şi răspunsurilor, ale 
lux Sfeti Timotel. Ă 

Intr cbări și  răspunsure săbor nicești, făcute 
“de purur ea pomenitul patriah Chi Nicolae. 

Intrebare. Ore cade-se călugărului să în- ! 
tre la sfintul jertăvnic că'l oprește Canon 33 

„al sfintului săbor, carele. se- ai făcut la 
Trulta; carele 'nu va fi tuns ori cine măcar şi 
călugăr să nu sesue pre ambon, să cânte sai 
să citâscă, aşijderea zice şi canonul 21 de la, 
Laodichia şi a 15 şi canon a Zî al săborului 
carele se-aii adunat a doa Gră la Nichea ? 

Năspuns, Călugărul carele nu e hirotonit 
şi se va sui pre ambon ca un citeț, să facă 
slujba citeţului: opritu-se-aă, iar. la jertăv- 
nic a intra pentru aprinderea lumânărilor 
şi a candelor carele (nu va avea nici o 
vină de greşală) gândesc că nu se va cădea   a'l opri pentru cinstea chipului călugăresc. 
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Intrebare. Ore cade-se Sâmbăta a nu face 
metanit:cu genuchele la piuiuâut, ca şi Dumi- 
naca şi peste Rusati aut ba ? - , 
Păspnns. De pravilă nu se opreşte, iar 

mulţi Omeni căci nu e Si îmbăta post nice me 
tanii fac, 

Intrebare. Ore. cade- -se a posti în una lut 
Angus aă.ha? - 
Răpnuse Mal nainte era postul î în vrâmea 

acesta, iară căci se-ati. tâmplat îu vremea a- 
câsta, de să făcea posturile păgâneşti : se-ait 
mutat drept acea încă şi de în Gmeni, mulţi 
postesc “postul acesta. 
“Intrebare, Ore cade-se îndrăeitul să se 

împreune sfintelor ? - 
RNăspuus. Insă sfintul Timotei, întru între- 

băvile lur'aă zis întrun chip și Sfintul Apo- - 
stol întralt chip şi alţi! ma! de pre urmă în- 
tralt chip, iar nol socotim aşa că de să va 
supăra neşline de hârea nâgră cum se-ar pă- 
rea că se îndrăcâşte : acela nu se opreşte, iar 
de va fi. adevărat -îndrăcindu-se, atunce nică 
cum să nu'se destoinicâscă sfintelor, că lu- 
mina cătră întunerec n'are nici o împreunare, 

Intrebare. Ore cade-se de ctlea ce a-' 
i due la beserică, adecă prescuni şi băuturi, să 

le mănânce preotul fără socotâlă, şi unde vă 
vrea. şi cum Ya vrea și Gre cadei-se să le mă- 
nânce ca pâinea prostă ati ba ? 

hăspuns, Însă - fărâmăturile celea ce le 
înalță ba nici cum : ce numai în besârică să 
se mănânce, până ce să vor tâte cheltui “a: 
decă mânca, iară celea lalte mal multele, să 
nu le mănânce cu lapte sai cu caș, cu brânză 
sait cu peşte sau cu carne: ce cu toecmtla și - 
cu mare socotință şi de osebl -singure nai 
nainte fără de alte bucate, .. . 

Intrebare, Călugărul de" se va tâmpla ou 
fie ce primejdie de cele ce vatămă sufletul. 
deacia va vrea să fugă, iar mal marele lul. 
"1 va afurisi, ce va face, care de într'amân- 
doaoo nu va băga în semă acea. vătămarea , 
sufletului ai aturisanie. 

Riispuns. Gadce-se de acesta zice, peniru 
primejdia ce se belejaşte de'l va fi a avea: 
nevoc : el să fugă de acolo într'altă parle, 
iar de afurisanie şi de legarea celul coiaste : 
mal mare nici în semă să nu-o grijeşti. .- 

Intrebare. Igumenul pristăvindu-se lăsa- 
Caii altul în locul săă, deacia-"1 ai afurisit, 
ca să nu fugă, iură cl după bâla lu aă fu: 
git: ce se cade a face pentru acea legare ? 

Răspuns, Legătura e fără s6mă şi când 
legă pre omul așa dobitoceşte, drept acâca 
nu e nice tare şi cela ce se-ati legat: să mâ- 
să la- Arhiereiă, săş spue cumuii iaste rân- 
dul şi să se dăzlege de acea legătură. 

intrebare. Ore cade-se preotului celuia 
cel se aii luat darul pespe vină. sati de voe” 
vădit fiind cl adins elu'ș de întra lui minte, 
pocăindu-se el șiș lasă preoția, să zică Bla: 
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gosloven Vetnaş şi boje uştidri naș, saă Is. ! numal câtu'ş va vedea curărea obictiului.et 
istinâii Văt naş sati să cădâscă cu cădelnița. | 
saii să între să se priceștuiască, înlăuntrul 

- jertăvnicului, adecă în oltariă ai ba ? 
Răspuns. Ca nice cum zice. ce să se pue 

în locul mirenilor” - o 
__ Intrebare, Ce pote fi de zice marele Va- 

silie întru canonele cele nici să fie fără de 
blagoslovenie; după măsura greşalil ce iaste 
acesta, ? Pa o i 

Răspuns, aste acesta să lipsescă pre ne- 
ştine de blagoslovonia ce să dă în beseţică. 

Intrebare; Caril sânt opriţi de sfinta pri- 
ceştenic, 6re cadeli-se a mâneca Panachie sait 
Anaforă ? , a 

Răspuns, Aflăni la viaţa lu steti Teodor Si- 
cheotul : pre unil ca acţia oprise. 

Intrebare. Ore cade-sc a canoni pre ci- 

_neva, cu pravila alui Sfeti loan Postnicut ? 
Răspuns, Pravilă ea accea pentru pozori- 

vrea cea tnultă ce face a et: pre mulţi aii per- 
dut, drept acea caril greșese şi sânt cu minte 
bună pot să se îndrepteze şi cu acesta, - 

"Alte întrebări de în prurilă ele Iu Timotei 
prea sfintul episcop de la dlexandriu. 

Intrebarea 1. Pole suge copilu cânduii 
botezat atunce de emând la:muiare cându! 

întru obicina inuerâscă, adecă când se lună: 

- tăceşte şi să dormă cu dâusa în pat? 
Răspuni. De nu va putea face penir'a- 

cea trebă într'alt chip, dă nevoe pole, să nu 

cum 'iaste al muiarilor, aceia cădeai-se-va 
întâ! să se cuminece at. ba,.şi în pat'să 
dorină ai după. ce se va curăţi şi se va 
spăla ?.. NN ” . . - 
Răspuns, Pentru cinstea botezului să se . 

cuminece, închizăşuindu-se Naşul e! şi luân- 
duă în chizăşie cum va: păzi ecea laltă vr&- 
me. de o va împlea că lâgca și tocmâla aci 
iaste să facă şi să împle şi în celea alte 
zile şi! se cade să se spâle dâcia numal o 
dată. IE - _ 

Intrebarea a 4, Ore coconul' de curând 
născut tâmplândui-se nevoe de mârte, mal 
nainte de zioa săptămânii: putea-sc-va chema 
şi să se bholeze? -. - . , 
-- R&spuns.' P6te pentru că adevărat se-aii 
făcut acâstă tocmelă la begârică, căce că oni 
deplin se naşte în lume... E 

Intrebarea a 5. Oglaşenicul de să va pri- 
slăvi fără de vâste nebotezat, ore cădea-i- 
sc-va să se facă rugă de dinsul sati citenie 
sati să se îngrâpe cu creștinii aă ba? Ă 

Răspuns, De se va. mărturisi caă petre- . 
cut slujind: cu-dedinsul, şi nu se-aiăi lipsit d5 
besțrică pentru nebăgarea în semă, de va fi 
pelrecut aşa să”! se tacă rugă, citenii și în- 
grupare cu creştinii iară să nu cercăm. nici 
să ispitim no!, judecăţile şi îndreptările cele 
nesocolite ale lui Dumnezeit. 

Intrebarea a 6. Oglaşenicul carele va. fi 
chemat de în păgâni de se va înșela şi.sc va,   se, desparță muma de cocon, că una se toc- 

nieşte şi se socoltâte să nu cum va să ție 

iale şi să fie urgisite, pentru: cinstea tainii 

de să se ferâscă să nu'ş aplece coconil, pen- 

“tru că sfintele nu se spurcă de niminca. 

drept. actea să'ş aplâce mumă coconul. și să 

"1 culce cu diusa, cum se-ati zis dă nevoe 

d&ea nu va putea face într'alt chip. *.. 

"Intrebarea a.2.- Muiarca carea va fi o-j 

plaşenicăde va fi toemită să se boteze cu 

coconul ei, şi de năpraznă se va tâmpla co- 

conului “nevoca morţii și se va boteza mal 

nainte de mumă-sa, 6re putea-va mumă-sa 

săi aplâce ne aflându-se creştină săl aplâce 

saii de nu va putea muină-sa să- dea hrăni- 

cea coconului şi puten-va să dormă la un 

loc în pat cu alei fii? 

- Răspuns, Și aicea iară nevoca le drere, 

să se ţie zice întrebarea cei de întâl adecă 

acestul canon ce e dăsupra csstuca, pentru 

“că de acestea se socolâşte, mintea. și punc 

_rea înainte, care punere se-ati tocmit întâi 

să se botăze şi ai venit cu'totă voea, drept 

“acea trebue acestea a căuta şi a socoti, iară 

să nu socolim pe prost lucrurile celea ce. 

urmeză. - . 

“ “Intrebarea a 3, Muiarea dă se va fi des 

toinicit Dumnezăescului botez, decia inai na- 

inte până nu'l va trece săptămâna de curăre, 

priceştui sfintelor taini :,6re cădea-i-se-va. 
după accea să se boteze ai ba? 

- Răspuns. Unul ca acela trebue să se cu- 
rățeze” cu baca înoiril a doa Oră căct că se- 
ai chemat supt dar, că de,nu șe va naşie 
neştine a' doa Oră așa (după cum zice glasul 
Domnulul): nu va putea întra împărăția ce 
iului. _, Pa 

- Intrebarea a 7. Oglaşenicul-earele e che: 

mat de în limbi adetă de în păgâni de va fi. 

on desăvârşit şi se ta îngârli cu o muiare, 

ecia'l. va certa neştine, iară el nu va băga 

în sâmă nice va păzi, dâcia într'acela loc "1 

se va prinde ciuma saă mârtea re cădea-i- 

se-va pentru frica. cimnei sai a morţii să se 

boteze. nuinai cât ai ba? o 

hăspuus, Să nu se boteze de nu se va 

dăzgârli de tot să nu mal lăcuiască într'a- 
cea viață. | , A 

Inteebarea a $. Preotul de va rămânea 
singur și] va ruga să facă botez, cum se 
va cădea să'l tocmâscă, ore întâl naintea 
osfi ștenie să] facă oglaşen şi. să! ungă cu 
unt, aii după ce să va lepăda să sfințâscă 
Iordanul, âdecă apa scăldătorer, aii săi: bo- 
teze numal cât după osfeştenie şi va lăsa: 
scăldălârea şi nu va eşi să'l Icpede de du- 
hul necurat ? - Ia 

văspuns, Să facă întâi lepădarea, dâcia 

- 

 



“Alt 

"decia atunce să'l boteze. 

„socotindu-se diaconul al doilea de cătră preo- 

_Slujască liturghie aă ba? 

"accea a face pentru vre :0 vină, nici alt cine 

- 

atunce să mârgă să facă o osfeştenia apel 

Intrebarea a 9.2 Popa când 'boteză de 
vor fi acolo şi alţi popi 6re el va face lepă- 
darea ati accea ? a - . 

Răspuns, Insă de va fi diaconul acolo, el 
să facă lepădarea, iar cela lalt să'l botâze 
purcezând ei amnândol, ce să zice unul cu al- 
tul întru cinstea ce aă luat.  .: 

Intrebarea a 10. Ore are voe Diaconul să 
gălâscă pre cer oglaşenici, să se l&pede aui ba ? 

- Răspuns, Forte încă că ma! vârtos al dia- 
conilor iaste âcesta, lucru. E 

- Intrebarea a 11. Ore-pâte. citețul saă y- 
podiaconul să ducă pre oglaşenic- să se Do- 
teze şi să strige saă să chiame adecă să pue 
numele celor oglaşenici aă ha? E 

Răspăus, De nu va fi diaconul acolo vol: 
nicue ypodiaconul să'i ducă iară de nu se va 
afla nici ypodiaconul de nevoe ducăl şi ci- 
tețul. | - . ” 
"Intrebarea a 12, Ore are voe popa pre 

la adeveritele săbâră să dea evanghelia Dia- 
conului să o eitescă ipodiaconul; nefiind alt 
diacon aă ba ? - 

Răspuns, Să dea că'1 se cade dâca nu e 
Diacon. : a 
Intrebarea a 13. Ore cade:se diaconului 

sati Arhidiaconului, să dea. popei 'sfintul po- 
tir ai ba? . 
Respuns, Volnicue, are voe, cadezi-se, 
Intrebarea a 14. Ore cade-i-se Diaconilor 

al priimi după frângerea sfintulul Agueţ să: 
împarţă cinstitul trup a lui Hs. fărâme ai ha ? 

Răspuns: De va îi acolea episcopul, nain- 
tea lui nu pâte, iar de nu va fi şi de să va 
tâmpla glotă pote face şi acâsta să o facă, 

tul cel de întâi după ce va'frânge agnețul să 
li-l dea lor. o 

Intrebarea a 13..Ore cade-se preotului 
fiind în cinul călugăresc şi să se încingă cu 
brâă carele se chiamă catromenoi, și aşa să 

- Răspuns. În canonul: Alexandriei acâsta 
nu seaflă.. . 
Intrebarea, a 16. Ore cade-se preotului 

purtând legătura capului (adecă fachelion) 
să facă liturghie ai să o l&pede şi aşa, să. 
slujască ? ia 

Răspuns. De va avea chipul orariulul să 
o pârie, iar. de'nu să nu fie volnie nice. cum 
să o pârte, 

Intrebarea a îî. După pricâştenie de va 
prisosi să: rămâe_ ceva întru sfintul poliriă și 
ceca ce:vor vrea să se cuminece nu vor fi să 
potrivâscă nicI cela ce ai slujit nu va putea 

- 

va, Ore cădâi-se-va să se ție până a doa zi 
aii ba? ” | -   Răspuns, Cade-se celuca ce slujaște forte 
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bine să cumpăntscă lucrul ca să nu: priso- 
sescă, iar de nu o va cumpăni nice o va so- 
coti, atunce să o pue bine cu pază, decia când 
va fi dimintţa el să le potrivescă forte bine 
cu grâză şi frică, E 

Intrebarea a 18. De 'să va tâmpla să se 
strice cinstitele darure şi nu vor putea la pri- 
ceştenie a se potrivi a Gre cădeâ-se-va să'l 
arză așa cu vasul aă numai așa gâle, aă cum 
am zice mail pe scurt să se arunce adecă si 
se Iâpode în apa-râului ai cum va cădea 
să li se facă? - Cs 

Nespuns.: Insă întâi se: caie multă soco- 
tinţă a face să nu se lase să se strice iar de 
să va tâmpla a se face acâsta de l6ne şi de 
nepuriarea “grijă, atunce nice se cade a se 
arde nicl să se l&pede : ce să gătescă potiriul 
să le toemescă cu vin dulce și aşa să le po- 
tiivescă. 

Intrebarea ă 19. Dâca vreme ce acest o- 
bieciă de no! aşa se-aii ținut ori în ce zise 
vrea tâmpla ajunul naşterii sfinte a lui Hs. 
şi a sfintel bogoiavlenii ori Sâmbăta, orl Du- 
mineca not nu le dăzlegam ce făcâin litur- 
ghie Duminecă diminâţa 'şi.ne priceştuem şi 
ne botezam, iară când era sâra iar făcâm li- 
lurghie Abdiniei [Sfujbe] și iarăş ne priceş- 
tuiam re cădea-se-ar. de acesta a face așa 
ati ba ?.: N E - 

Răspuus. Nola Alexandria am socotit şi 
“am tocmit pentru nașterea Domnului şi Dum- 
nezeului şi Mântuitoriului nostru Is, Is, nice 
cum să nu ne” poslim, nice săbor să facem, 
iară pentru sfinta Bogoiavlenie, numa! acâsta 
ce se-aii tocmit adecă zicem să fie post şi 
Săbor, că de multe or! se tâmplă a fi Dumi- 
neca, drept accea, se face răzdreşenie, după 
socotința sfinților părinţi! după sfintul săbor 
şi după botezul apelor, şi iarăși se ţine pen- 
tru tocmela şi pentru l6ge, ca'alt niminea 
nemica să nu se priceştuiască fără numai apă, 
decia așa se cade să se facă Razdreșenie. po- 
stulut pentru Dumineca și să se ție pentru I&- 
gea prazniculul cum se-ai zis pre înţelepta. 
tocmâlă a celoră ce așa ati tocmit şi aă dat 
fiind înţelepţi şi ispravnici credincioși al sfin- 
tel bestrici, E 

„ Intrebarea a 20, Ore după pricâștenie şi 
după ce va aduna în potiriul sfint şil va a- 
coperi preotul, saă Diaconul, şi vor veni nis- 
care Omen! vrând să se priceștuiască putea: 
va săl descopere şi să pălescă sfintul poti- 
riă şi să dea de întrânsăl ati ba ? o 

Răspuns... Însă cade-se Diaconulul. sai 
preotului să aştepte şi să îngăduiască să nu 
acopere, ce de câte orl câţi vor. veni să! a- 
şteple, iară de vor veni unil fără nădejde şi 
fără aşteptare, și se va tâmpla de va fi aco- 
perit : atunce să gătâscă potiriul şi să 1 pri- 
ceştuiască, și ce va rămânea a doa zi să po- 
trivescă, o 
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Intrebarea a 21. De va: veni sati seva 
apropia vre un eretic să se priceștuiască sai 
să ia blagoslovenie la masă, cădeă-i-se-va a 
avea ati ba? căci că mulţi sânt caril vin de 
într'ânșii până şi diaconil lor ca cumjară fi 
făcându- -se călători. 

Răspuns, Nu se cade fără numai dor de 
va întra vre unul în besârică şi va înşela, 
fiind gl6tă multă, atunce carele va da și 

"nu'l va cunoşte pentru îmbulzirea Sl6tei: ne- 
vinovat iaste 

lutrebarea a De vor fi niseare omeni 
hirotoniți ; saă de în cel ce vor vrea'să se hi- 

1] 

- rotonâscă, dâcia li se va tâmpla miscare pri- 
mejdi! şi se vor lepăda de hirotonie, saii' de 
vor mânca şi vor bea cum bogaţi a făcut. ! 
Ore pre unil tă aceea cădeali-sc-va al primi. 
la priceztenie ait ba? 

- Răspuns, Canonul adecă prav ia aşa, (ine: 
să-se priimescă ca nişte mirenl ce se zice de! 
se vor întârce spre pocaanie să se pocăiască. 

Intrebarea a 23 Us 

  

fâmâile; decia--aă luat. altele, unii fete, alţii 
văduă, aţi gi lăsate adecă curve, o vie “cad&- | 
liseva ai priimi la liturghie au ba? - 

Răspuns, Pravila pre unil ca aceia nui 
" priimeşte : ce cu totului goneşte, căcă că nu 
cad numai în gresala eclora ce's câte cu doao. 
cunun î, ce după ce se pun în rândul cliriciel 
şi. fac acâsla îndoese păcatul, și încă mal mult 
îndoesc ncertarea, cătră ceea ce fac fără de 
cale de iai vădu şi curve. = 

Intrebarea n 24, Ouro cine se-aii călugă- 
"rit şi aă bârfit sat ic-aii părut răi, iar aport 
ai eşit de: în mânăstirea ior şi se-ai hiroio- 
nit, decia după -hirotonie “au lepădat de tot 
chipul călugăresc şi se-aii însurat, cădeseva 

  

"a priimi la liturghie sait lapriceştenie au ha ? 
tăspuus,. Xopriimiţi să fie de tot la litur- 

ghic,.că e un lucru ec uu se case fiind călu- 
gări și după hivolonie să se însore. 

Intre 25, Oare cadese a citi e 
deafară adecă ale Ellinilor at ba? . 

- Răspuns, Una ca acâsta se cade a “ocot 
"_făptura cărţilor şi acelor ce le citesc, 

Intrebarea 26, Ereticii deca se întorc 
"la adeverita bescrică, drept, ce nul botczăm 

a doa ră? .: : 
Răspuns. De: se-ar face acâsta nu se-ar în- 

orce omul așa curând dei în ceres, fiinuiu”i ru- 
şine să se botâze a doa 6ră: ce cu punerea 
mâinilor a preotului pre dusul şi pespe rugă- 
ciuuea. lui, știe ar sări Duhul, sfint întru 6. 
reni, cum mărlurisește deania Apostolilor. 

Intrebare: a 27. De să va boleza un co- 
pil apol ori pentru fie ce priinejdie se va face 

ărțile cele 

   

uitare de botez, şi după accea va fi vre o în- 
doire pentr 'acâsta, co se va cădea a face, să 
se bolâze ai ba? - 

Răspuns, De va fi vre o imun ca act. 

| Nişte omeni după ce, 
se-ad pus în rândul" clirosulul, le-ai murit; 

: da 

sta pentru. cela ce va vrea să se. boteze” ca- 
vele îl va boteza aşa să-zică : de nu te-ai bo- 
tezat hotezute întru numele tatălui, şi a a fiiu- 
lui şi a sfintului Duh, 

Incă ţătură adecă pildă peutru oglașenie. 

O mucare 'și-ati dat numele să se botâze, şi 
se-ail pus în rând și se-aă învăţat taineie 
vrând să ia botezul, "“Weciă fără de veste 1 ai 
sosit morlea şi a “urit, decia se făcea în- 
doire pentru dinsa de.să va cădea cu cinste . 
să se iîngrâpe şi pentru dinsa liturghie să se” 
facă, dăcia tâmplându- se Arhiepiscopului să 
tre 
ati întrebat, el ai zis să îmnble să întrebe 

„pentru iucru ce se-aui făcut, | Zri] care cliric 
ştie și în ce beserică șai "dat: numele, şi de 
va aila adevărat că zi făcut aşa, ertâtai şi 

iză blagoslovit să se îngrâpe cu cinste, zicând 
ică cu voea el cea bună, făcutu-se-ati creştină 
i măcar de o au răpit şi mârtea : că nespuse, 
i sânt statuile şi tocmclele ale lui Dumnezei. - 

Incățătură alta săă a doa. 

ai făcut dol coconi gâmeni, de- 

  

  
|! O muiale 

tul, atunce unul de în coconil „ci 'văzândul 
Mumă-sa cal e novoe mersaă la sfinta be- 
serică de "1 au botezat, dâcia după 2 ant cres- 
cut'aui coconii şi aut vrut mumă-sa să!l bo- 
teze şi pre cel nebotezat şi nau putut cund- 
ște carele ati luat sfintul: botez, mers'aii la 
popa şii au spus zicând, copilul iniei carele 
am botezat de 10 zile fiind decaă crescut 
voiu să botez şi cela-lant şi nu pot.să cunosc 
și să stiă acuma” carele e botezat, ce'mi zici 
să tac ? (Zi). acesta deca, aă zis preotul, a- 

: dusa aminte au Sfetâi Chyril Arhiepiscopul 
Alexandriei, şi au zis amândol să se boteze, 
zicând preotului aşa să botezi pre amândoi 
zicând: carele nu se-aii botezat botezul întru 
nunete “Pătălul şi al fiului și al duhului sfint, 
acum ȘI pururea ş și în vecia Veculul Amin. 

IL Încăţătura de în candnele Apostalilor. 

- Imtrebare, La canonele sfinţilor apostolt . 
am atlat; inucarea de Ya naşte și de ăzile 
tind coconul 1 va fi răi cădâiseva să se bo-" 
leie ? |Itespuus]. şi aşa am allat cum copilul 
să se boteze iară altă muiare să aplece co- 
conul; iară imumă-sa să nu se culce, în pat a- 
decă cu bărbatul ; până ce vor "trece zile Ju 
până ce se va curăţi muma copilului. 

-dlta, 

«Intrebare, lară am anal aflat că muiarea 
carea e deplină carca se-aă făcut creştină 
după J sau 2 zile, sai măcară după câte zile 
de ar fi dele săptămânii, Șiş va vedea'obice- 
iul cl curântl: Ore cădciseva să se cuminece ? 
(Jtespaus), şi am allal cum în casa eL'să -se 
cuminece iară în bescrică să nu între, pană ce 
se va curăţi cea ce sa-aii botezat de curând.   

ă pe acolo, tar mumă-sa oprilu-laă și "1. 

cia. a zecea zi de naşterea el lovituiaă vărsa- |



„Intrebări trimise de episcopul Costandin că- 

„cel câte cu doaă nunte; iară obictiul de la 

“numai pre tocmâlă ca acâsta de vor vrea să 

„venit la bestrica.. nostră dă ceare şi se 
rogă să! se citâscă inolitvele de obrucenie, | 
mal nainte de împlerea toemelii acelora 

“acesta, pentru 2 lucrure : una căce iaste co-. 
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Întrebarea a lui Sfetăi. Timotei, | 

Intrebare, Carele iaste oglaşen şi va fi în- 
drăcit şi va vrea el sait Omenil lui ca să ia 
Sfîntul botez? Gre cădeiseva să'l ia au ba, şi 
încă mal vârtos de va fi lângă mârte? 

Răspuns, Indrăcitul de nu se va curăţi şi 
izbăvi de Duhul necurat nu pote lua Sfintul 
botez, iară de"! va fi să moră să se boteze. 

tră prea fericitul: Nichita mitropolitul I- 
vacliei, și răspunsurile lui cătră acel ar- 
hiereii, fute de trebă şi de folos. 

Intrebare. O muiare jupânâsă va să se 
mărite a doa ră şi cere și se rogă cu la- 
crăme, să ia blagoslovenia a doăl cununii 
de la Arhicteul locului întracea sfintă bes6- 
rică : ceriii dăzlegare de acâsta să'mi spul ? 

Răspuns. Insă o iubitâre de Dumnezeii 
episcope, adeverinţa nu lasă a cununa pre 

marea bescrică unele ca acestea nu lepădă : 
ce: încă şi pre gincril: cariP's însurați a doa 
Sră pun cununi şi de acâsta niminea necăi- 
rea nu se-aă părât, drept acâea şi tu nu'ţI fie 
frică a pune cununi pre dinșii iară aşa li se 
cade unul saii și do! ani să se oprâscă de 
pricâştenia sfintelor taini, şi popei carele aii 
citit molitvele nu” se cade să. mănânce îm- 
preună cu dinșil. -. , 

Intrebare. O văduă jupânesă avea o fată 
de 7 anl cum (zicea mumă-sa) decia o aă 10- 
godit după un bărbat de 15-ant şi aă făcut 
legare cu zapise, arătând că după împlearea 
altor 3 an! să se facă obrucenia și nunta, 
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  dâcia mumă-sa ru se-au suferit aşa ce au 

5 anl, iară bestrica nuY-opreşte a nu se face 

pila de ant cam tinără, iară alta căce. sânt 
puternici amândoaoo părţile (adecă şi unii şi 
alţii) ce să nu cum va să se facă vre un lucru 
cum nu se cade căce sânt e! puternici drept 
accea bestrica nu.dă voe să se facă logodna 
până ce se vor împlea acel 5 ant, dâcia așa 
să facă amândoaă părţile după legarea zapi- 
selor şi cum se-aii tocmil întreb şi de acâsta 
să mă dăzlegi ? | | 

Răspuns, Deca vreme ce se-aii făcut zapise 

strice acesta, şi să nu câră darurile ce sc-aă 
dăruit întâr : atunce ci să strice, că nu ce nice 
o oprâlă, iară de-vor vrea să ție tocmâla; să 
nu se desparță; nice să ia Molitva obruceniey; 
nice să ciiescă preotul cununia mal nainte, 
pană ce va ajunge fată să îinple 3 an!; iară cu 
de acesta socotesc şi într'alt chip, [Zri o- 

la dînsa că mă -tem că se-aiă culcat ginerile - 
pre dînsa, dece de se va fi făcut acâsta atunce 
ea nu se apără acâsta a face (adecă nu se o- 
preşte a nu lua pre ginere'ş), iară nunta dâcia - 
a fii-sa să nu se facă după dînsul în vâc, pen- 
tru amestecarea de sânge; drept acea oprea. 
ştei deca fac legătură de nuntă (adecă după 
ce se tocmesc) și nice după. molitva obruce- 
niel să nu fie volnici să între pre în casele so- 
creşti, să mănânce şiisă bea împreună cu sera 
şi cu logodita, ce: mal bine săi gonești să 
şază cine'ş -pre acasăși că mal răd lucru nu 
iaste alta, pentru că de: într'o mie dabia va 
cşi de acolo unul nevătămat şi nespurcat, iară, 
ccia-lalți. toți spureaţi vor eşi, dâcia nunta a-" 
nevoe se va face, drept acâea apără să nu se 
facă, mâncări ca acestea împreună, nice să 
mergă singuul fiindule molitvele citite. 

Intrebare, Părintele micii sfinte, o fată ati 
luat un bărbat pre lge spre carele se-atăi dat 
şi blagoslovenie de obrucenie şi se-aii făcut 
și molitvele, dâcia bărbatul se-au dus de a-. 
casă'ş Ja alt sat să lăcuiască, și-acolo a luat 
o posadnică (cum spune fata), și'ca ati aştep- 
tat venirea bărbatului anl trel, şi ea acuma 
dă nevoe câre să ia alt bărbat, “ce mă rog 
sfinţiei tale să'mi dăzlepi şi pentru acesta ? 

Nespuns. Acela posadnica să lase, iară de 
muiarea lu! să nu se lase; aşijderea şi ea cătră 
altul să nu se împreune, că muiarea iaste slo- 
bodă dâca'i more bărbatul,. iară până: iaste 
viă nice cum : după cum zice sfintul Apostol. : 
“Intrebare, Încă şi de acesta ma! întreb o 

fată ai luat un bărbat şi. se-ati făcut blago-: 
slovenie de logodnă şi molitvele de cununie 
fără împreunare decia aă căzut cu socră-sa 
și ati îngrecat, rogute sănni dăzlegi şi de a- 
cesta ? Nae | 
„R&spuns, Pentru acesta- lucru răspuns'am: - 

episcopiei tale şi ma! nainte, când "m! al tri- 
mes scrisOre 'de mal întrebat pespe nepotu- 
tăi Chyr Ioan, iară aşa și acuuna stând de faţă - 
vom răspunde; bărbatului “1 iartă, siş ţie mu- 
iarea lui, iară scra să se depărtâze de dân-. - 
şi! pentru răul obicdiii, ca să nu se mal tragă 
la dânsa ş'altă dată. - . 

" Intrebare, O muiare văduă născut'aă un 
copil, deacia se-aii dus la casa unui popă zi- 
cându' că e al lul copilul şi Vaii lepădat la 
„casa popci, şi se duce muiarea să'şi dea s6- 
ma. Preotul lepădându-se jară ca 'mirându- 
se de acea, arătare şi nedomirindu-se ce va 
să facă cum va pulea. face să'ş înndeverâze 
lucrul, muiarea vrea să'ş obârşescă lucrul cu 
jurământ și se nevoiaşte popa să'ş cază de 
în spiţă şi nu e cum, zic unii să fie ca curvă, 
să se dăzlege şi acâsla de folosinta sfinţiel 
tale, ca un rob al sfinţiei tale acâsta "0-a 
scris? . - ”   pasno] că în pare că sâcra va să tragă nunta 

Răspuns, Greşalele nu sc dăzlsgă cn pâ-- 
rârea deplin numai căce'l va pârâ să se cre 

 



"alt călugăr, nefiind alţi călugări cu dânsul? 

- mireneşte şi apoi să mathă cine'i vădi cum 
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numai de cât? glasul a mărturiilor bune să”! 
încredinț&ze cu jurământ să spue, iară pre 
curvă nice cum să nu se asculte, ce pe preot 
să”l laşi întru judecata a lui Dumnezei, şi 
va face sfinţia sa judecată curând şi fără 
pestelă. . , 

Intrebare, Sfintul mei părinte 6re ca- 
de-se călugărului carele e trimes să tunză 
pre altul, adecă să'l facă călugăr, şi să'l facă 
şi schimnic ati ba? . 

Răspuns. Un om ce n'are un dar sai alt 
ceva acela nu pote să dea altuia, drept actia 
carele iaste călugăr nu pote face schimnic. 

Intrebare. Incă şi de acesta: may întreb 
să'ml dăzlegi, care popă se va fi călugărit, 
după actea va veni de se va face schimnic: 
cade-i-se a sluji liturghie ? şi iară de nu se 
va fi călugărit și se va face popă, iară după 
acâia se va schimnici, putea-va sluji, întreb 

şi de acesta? 

REspuus. Canonul acesta pentru arhiereă 

întru rânduiala arhierâscă că în Jocul sfinţiex 
ceil nalte aă luat chipul smereniei, [Zri] iară 
preoților acesta chip şi acâstă tocmâlă se ține 
adecă să facă liturghie în mânăstirile cele ce 
se-aii tuns, iară aiurea nice cum. 

Intrebare. După acâstea şi de acesta încă 
mai întrebu, de va fi un călugăr singur că- 
dâi-se-va. să se ducă întrun loc să tunză pre 

Răspuus. Canonul şi pravila actsta. așa 
voiaşte să nu călugărești pre niminea fără 
de stareţ, iară de'l va tunde să”! se ia darul, 
iară, a fi alți călugări cu cela ce va vrea să 
călugărescă pre cineva, de acâsta niminea 
pici cum aiă scris, iar trebue cându'l face tot 

fost acolo nică unul de într'ânşii nici măcară 
părintele. și al lor duhovnic. 

Intrebarea unui Arhimandrit. 
Intrebare. Ore cine ati vrut să se facă 

preot şi sc-aii dus săi ispovedâscă păca- 
tele şi greşalele sufletului săi, cătră părin- 
iele al lui Duhovnic, dâcia părintele şi al 
lui duhovnic, mers'ati de ati mărturisit cun 
feciorul lui cel de duhovnicie iaste destoinie a 
fi preot care lucru se-aii şi făcut deacia decta 

nit venita la părintele lui duhovnic zicând : 
Părinte uttatam să'i fiă spus şi alt păcat ca- 
rele '] oprea să se facă el preot : întreb şi de 
acesta, cadei-se să preo'tscă ai ba? 

- Răspuns. Cine n'a spus întât păcatul ca- 
rele'] opreşte de popie, decia pentru căci nu 
Vaii spus se-aii făcut popă, iar după accea 
dâca va fi cunoscut : să”! se ia darul, şi de   

  să fie acolea şi alții să nu cumva să fie fost 
Arhimandritul singur când Paă călugărit, dt- 
cia, [Zri] să fie îndoire unora să zică călu-! 
găritu-se-ai nu se-ai călugărit, şi nu vor fi 
auzit ce vor prinde vâste şi vor auzi că că- 
luării se-aă lepădat de călugărie, și petre 

ai: fost călugăril. 

Intrebare. Un copil ce va avea Duhovaie 
pre un călugăr dâcia va, vrea să se tunză fără 
de ştirea părintelui şi Duhovniculuy săii fără 

hirotonie ce se-aiă făcut pentru neştiință nu 
să grăiaşte că după ce se vor îml.răca în je nici un folos, 
chipul schimniciel sfinte să nu ma! slujască ! “Intrebare, O muiare văduă avu Caii o sor 

bună anume Maria şi a făcut do! coconi 
parte bărhătâscă, dâcia” se-ati făcut curătru - 
pentru sfîntul hotez un voinic anume Co- 
standin deci Maria sora văduăr ispitâşte-se 
să ia după un cocon al cl pre fata a lui Co-: 

! standin ? 

N&spuus. Nu se opreşte Maria a nu lua 
după fiiu-săă pre fata a lui Constandin, pre 
carea sorusa o ati priimit de în sfîntul botez: 
ce să se facă nuntă ca accea, 
Intrebare, Alt 6re cine aă luat o mu- 

iare a doa nuntă şi el și ca şi ai făcut 
amândoi un cocon parte bărbătescă şi bine 
ai fost certat, pedepsit şi învăţat de ei, după 
accea învățataii şi sfinta scriptură decl acel 
copil iaste”Y voia. să se facă Preot? 

lăspuus, Carele se naşte de într'adoa 
nuntă și de întra treia de'ş vafi petrecut 
viaţa lui bine nu se opreşte acela a nu se face 
preot: că el pentru părinți n'are nici un 
păcat. - 

Intreb, Fost'aii un eliric păzitori de căr- 
țiie besăricii, deci venitul cărţilor bessricir 
mele le scria pre aseuns iar altele de tot le 
lua deci făcând acâstea paremi cuni 1nă cam 
pricep să'mI ia beserica şi unele ori mărtu- 

7 

trecut câtăva vreme iar cela ce se-ati hirolo- - 

„nici o nevoe şi să fie carele va tunde pre riseşte greşala cătră unii, ine alte oră nu : 
rogumă sfinţici tale și de acâsta simi dăz= 
legi ? - 

Răspuns, Păzitoriul de cărți şi clirieul 
besârici! tale de va fi mers nainlea. cur-va, 

dinsul de întralt hotar putea-va fi acesta 
ai ba? : 

R&spuns, Pentru cela ce va, să se călugărt- 
scă poruncitu-se-aii la pravilă să facă în Mâ- 
năstire un an după acâea să se călugărâscă că | să mărturisescă sati să spuc că ia venitul | nu enici o nevoe să fie acolo părintele şi Du- | besâricii tale iar altele e'l-ată și scris, se- hovnicul lul nici iară să fie de în hotarullar cădea mărturia lut să se adevereze cu lul carele” călugăreşte, pentru că aflăm “mulți [semn cova sati pespe glasul mărturiilor . 
de în sfinţi cum a luat sfintul chip pre în |ce le vor fi auzit să se nevoiască de va laturi slriine şi pre în bogate hotară şi nau |fi luat ceva să dea cum pentru dânsul aă 
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mărturisit mărturiile măcar de va fi făcut a: 
cesta măcar nu; dâcia după Paşti nuimat cum 
vor irâce, veţi să vă adunaţi nuinal cât toți 
fraţi iș episcopil mici să veniţi la Iraclia.; 
însă pentru. un lucru ca să facem săborul 
anului, iar alta ca să se facă sorţi pentru 
bestricile câle văduă, atunce să vie.şi al 
tăi hartofilax să stea de faţă să'ş dea st- 
ma de lucrul lui, și cu socotinţa tuturor cum 
vor afla că se cade, aşa se va tocmi, ce 
însă mal bine! se cade lu! săți întorcă ceva 
de în venitul păzirii cărţilor, ca să tânple er- 
tăciune (adecă să'l erţi) de cât se vie de faţă 
naintea, a. tot săborul şi apol să fie de ruişnea 
acestora a tuturor, şi'ş va cădea şi de în cin- 
stea lui, iar de'l vei vedea blând şi milostiv. 
şi doră va face cum se cade atunce pote că 
se va izbăvi .de necinstea ce'i vine asupră ; 
iar de nu va vrea-să facă acesta : el să vie cu 

“tine de faţă şi cum va părea sfintelor pravile, 
aşa se va şi face. . 

Iscălitura. al tăi Iraclia. 

Porunea marelui Vasilie către preot 
pentru Dumnezăeasea liturghie. * 

Nevoiaştete o preote, să te faci lucrătoriti 
nevuşinat îndreptând drept cuvântul adeve- 
rinţii, să nu stai nici o dată în săbor având 
vrăjbă cu cineva, ca să nu goneşti de la tine 
pre mângăitoriul (adecă pre Duhul sfînt) în zi 
de săbor să nu te'pârăşti cu cineva nici să gră- 
eşti îinpotrivă cul-va: ce şezi în beserică dă 
te râgă și cileşte până în câsul cuţi se cade 
să obârşeşti dumnezăeasea laină, decia aşa 
să stai înaintea jertăvnicului cu deschidere şi 
cu curată incmă să nu priveşti încâce şi în 
colea ce cu groză şi cu frică să stat naintea 
împăratului ceresc şi pentru îngăduiala şi plă- 
c&rea oimenilor să nu te grăbeşti să scurtezi 
molitvele nici să”ţi fie ruşine de faţa omului : 

- ce caută numa! cătră împăratul carele “ţi stă 
_ înainte şi puterile carile stai împregiurul lui, 

făte harnic şi dăstoinie Dumnezăeştilor pra- 
vile, nu face liturghie cu caril nu suferă pra- 
vila. Caută de vezi naintea cut stai, cum slu- 
jeşti şi cul împarţi: să nu uiţi porunca stă- 
pânulul şi a sfinţilor Apostoli, pentru că zice 
să nu daţi sfintele câinilor, şi mărgăritariul 
nul răsipirăți naintea porcilor, păzeştele de 
câini : şi proce. Caută să nu greşeşti să'!i fie 
frică de omeni să dai pre fiul al lui Dumnezeii 
în mâinile nedăstoinicilor, nu'ţi fie frică nici 
ruşine nică de Domn nici de boiari! pământu- 
lui nici măcar de împăratul carele pârtă stemă 
întwacela ceas când slujeşii, şi cari's destoinici 
de priceştenie, dă-le dar cui şi tu singur iai, 
şi cărora nu poruneeşie Dumaezădsca pravilă 
nu le da, ce să socolâscă ca nişte păgâni, şi 
de nu se vor întârce amar lor şi vai de ci şi 
de ceia ce! vor priceştui. Caută: că lrâbă şi 
lucru n'am, tu vel vedea pentru lânea saă ne- 
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grija ta să nu lași să se apropie saii să se a- 

tingă de Dumnezăeştile tain! Păianjen, muscă, 

Şorece. sau alt ceva, nice să se ude.sai să 

mucezescă, saii să le ja cineva în mâini de 

în cei ce sânt nesfințiți şi neharnici. Acâsta şi 
altele as&mene acestora păzind.- saii de vel 

păzi spăsivel pre tine şi pre cel ce vor asculta 

pre tine. : , 

Învățătura a lui Zlatousticătră preotul. - 

[Caută de vezi os pre os, și păzeşte]. Cadese 
preotului să fie cinstit şi netrufaş. și cătră cei 
ră! groznie, şi cătră cel buni blând; şi să se 
ție iscusit şi să fie cu toţi obşte şi să nu fie 
osânditoriti ce să fie tămăduitoriii să tămă- 
duească pre toți, şi cucernic şi să nu se facă 
tuturor rob; 'să fie cu faţa vâselă şi blândişor, 
să fugă de înşelătură şi el să nu înșele pre 
altul nicl să se plece întru ncomenie, nici să 
căză să se facă rob cum place Gmenilor, însă 
cătră cel buni să fie smerit iară cătră cel răi 
şi zvăpaiaţi mare şi tare, : 

" Xielifor patriarhul, Țărigrădenul pentru 
! Preot. 

Cade-se preoților când ispovedesc şi des- 
coper lucrure nevăzute şi nearătate, la besc- 
rică să nu le arate. nice să'l scoță la săbor: 
ce acela ce priiineşte gândurile, el să aşaze 
şi să! tocmescă pre pocaaniile ce li se cade 
lor, după voia-cea bună a fic-căruia ca să a- 
rate plod de pocaanie pentru că nu se soco- 
teşte vr&mea căci ai făcut multe păcate : ce 
năravul şi vocea cea. bună a omului. | 

Masele Vasilie pentru priceștenie, 

. Bine e şi de folos lucru iaste a se priceştui 
Dumnezăeştilor taint în tote zilele, singur de 
acesta Hs. grăind : cine'm va mânca trupul 
şim va bea sângele avâva viaţa de vâe, iară 
noY în tâte săptămânile de £ ori să ne price- 
ștuim în săptămână, Duminecă, Miercuri, Vi- 
netă şi Sâmbătă și în c6le-lalte zile de va fi 
Pametea vre unul sfint, iară de nu va fi preo- 
tul acolo saii să facă liturghie şi va lua ne- - 
șline priceştenia cu a lul mână, și singur pre. 
sine se va priceştui : nu e.vinoval; pentru că - 
şi preotul la bescrică dă anaforă sfintă şi ca- 
vele o ca o ţine şi o prinde cu t6tă puterea, și 
aşa o duce la gură. 

Sfârșenia aicea a t0tă pravila. 

Catastih cu Dumnezeii al ceștii cărți. Carele 
ave multe înrățături de trebă, ale Dumne- 
zăXeștilor bogeslovi și dascăli, și întrebări 
și răspunsuri a sfintului Anastasie patri- 
avhul, a Duunezăeştii Marii Cetăți  An- 
tiohici. - E 

G1. 1. Că sfinta, troiță iaste în îrci obraze 
iară un” Dumnezeiă iaste iar nu trei şi omul 
iaste pre chipul lu Dumnezeă şi cuvântul a  
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- scris şi neînchipuit. 

“nul în pântece. - 

„cru se face aşa, 

“până la a adoa venire a lui Hs, carele va să 
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lu Dumnezeă adecă Hs. are doaă moştenini 
ca şi cuvântul omului. . : , 

Gl. 2. Că Dumnezeă iaste nevăzut şi ne- 

gerilor sânt. - - 
GI, 4. Pentru lucrurile carele făcu Dum- 

nezeii în fieş-care zi şi în ce zi se odihni: şi 
pentru lumina carea iase dimința. - : 

Gl. 5. Pentru câte ceriuri sânt. 
Gl. 6. Pentru când şi pentru ce căzu Dia- 

volul. » , n e ! 
GI. 7. Că luinea de patru stihit stă şi o- 

mul de în patru Stihil se-ati făcut, şi pentru 
ce se chiamă omul om şi Adam pentru .ce 
se chiamă Adam. * - 
Gl, $, Pentru în ce loc a. trupului 'omului 
se află fieş-care Stihie. a 

G1.. 9. Peniru când zidi Duninezeă pre A- 
dam şi în ce lună şi în câte zile, de ale lunii 
şi câtă vreme făcu în raiă, 

Gl. 10. Deca făcu Dumnezeă pre Adâm de 
în pământ. căci nu făcu şi pre muiare ceo 
scâse de în costă, - ... : - 

G1, 11. Pentru blagorodia şi ce' iaste bla- 
gorodia :-adecă când 'zice omul că se trage 
de rudă mare. IE 

GI]. 12, Pentru cum se face omul în pân- 
tecele fămeii, şi de în mădulare câre mădu- 
lariii se face întâiă şi iară de într'ânsele ca- 
rele m6re mal. pre urmă. a 

G1. 13. Pentru cum semănă copil tătâne- 
săti saii mânisa şi de unde se hrăneşte coco- 

Gl. 3. Pentru câte cinuri şi câte firă ale în- 

"GI, 14, Pentru copil carii se fac adecă se 
nasc ologi sati într'alt: chip betâgi, de ce lu- 

GI. 15, Pentru cinci simţiri ce ati dat Dum. 
nezeti omului : şi carele acâlea sânt 

G1. 16. Că şapte vărsate are omul şi carele 
sânt şi cum se chiamă, ! 

GI], 1%. Pentru în ce loc de al trupului o- 
mului : lăcuiaşte sufletul. - . 

GI. 18. Pentru sufletul omului că iaste chi- 
pul al lui Dumnezeiă şi ce lucru iaste, şi de 
unde să ţine şi cum lucrăză în trup şi deca 
se desparte unde mârge şi unde lăcuiaşte 

judece lumea, . . , 

GI. 19. Pentru morţii cunâşte-vor unil pre 
alţii acolo unde merg şi bogatul cum cunoscu 
de se rugă lui Avraam şi lui Lazar, şi'şa- 
duse aminte şi de cinci fraţi cari! cra la casa 
lui, și că sufletul iaste făr de mârte şi că 
sufletul şi trupul se facu amândoa Impreună 
de odată. It 

G1. 20. Pentru tre! părți ale sufletului, -a 
cuvântătoriulul şi a postitoriului şi a mânio- 
Suluy. i 
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nezei domnul nostru'Is. Hs. pentru ce aă tre- 
buit să se întrupâscă,. 

GI. 22. Peniru drepți cum se-aă botezat 
şi pentru păgâni drept ce nu se-aă botezat. 

GI. 23. Pentru de unde ni s'au pus nu- 
mele şi ne chemăm nol creştiniy creștini. 

GI, 24, Pentru crucea. carea facem pe tru- 
pul nostru când ne închinăm, şi cum să o fa- 
cem şi ce închipuiaşte, ! 

G1. 25, Pentru unde se-ată scris tus 4 stâlpi 
evangheliei şi cui le-ai făcut de se închi- 
puesc, : | - 

- G1. 26. Peniru de ce vină "șI perd sfintele 
darul carele at. | ae - 

Gl. 27. Pentru sfintele icâne ce arată ca să 
ne închinăm la iale cu dragoste şi usârdie, 
iar nu cu slujirea. „- , 

GI, 28. Pentru cinci luerure pre carele se 
odihneşte Dumnezeii şi carele sânt actlea. Ă 

GI, 29. Pentru nărocul şi de se va cădea 
creştinilor să crâză şi să mărturisescă nă- 
rocul. - - , 

G1. 30. Pentru viața omului de'I va fi pus 
soroc atâța an! să trăiască pentru că unil zic 
că iaste, iară alţi zic că nu e. 

GI. 31, Pentru cum aii fost trăind menit 
mai nainte vr&me mulţi ani, . 

Gl. 32, De unde iaste dă se află mulţi 6 
men) de întâea sai de începuta naşterii lor 
şi de în vârsta copilărie de sânt pre fire . 
blânzi, cuceriţi, bunişoii, jar alții mânioşi, şi 
alţii iubesc viața lumil aceștia, şi uni! sânt 
curvari, iar alţii nu li's dragi muerile, iar al- 
tora li's dragi, și unil sânt postnici. şi alţig” 
sânt slobozi la mână de daii, iar alţil nu daă 
şi unil sânt fără de pocaanie şi fără de grijă 
şi lenevoși. E Ă 

61, 33. Pentru coconi 6re mârgevor, în - 
muncă pentru părinţii lor. Ă 

G1. 34. Peniru vise carele's adeverite şi 
carele nu's adeverite. . 

„GL. 35, Pentru ce iaste acel efud pâspe ca- 
rele întreba preotul pre Dumnezei, şi pentru 
pod6ba preotului şi pentru câle 72 pietri a- 
lese, și la cuvântul carele zice numele mică . 
domnului şi nu Pam arătat lor. , 

Gl, 36. Pentru răotăţile ce ne fac noaă pă- 
Bânil, cu porunca a lul Dumnezeă le fac 
ai ba. - - 

G1. 37. Pentru Gmenil cel ră! şi ne dăstoi- 
nici carii se fac stăpân! şi, oblăduese pre 6- 
men! pâte hi de la Duimnezeti ai ba, 

Gl. 3$, Pentru ceia ce cad sai se neacă - 
Ore cu porunca, şi cu împărțâla şi cu Îngrozi- 
rea a lul Dumnezeă pat acea ai de în pri- 
mejdia și lucrul dracului, Ă 

G1. 39, Pentrn ce lucru iubeşte Dumnezetă 
firea a nostră a Gmenilor şi o aii slăvit ma! 
mult de cât a îngerilor. :   1. 21. Pentru fiul şi cuvântul a lut Dum- Gl. 40. Pentru ce aă ertat Dumnezeă de 

*
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tot pre satana, să supere şi să. se lupte p 
creştini şi nu'l perdu de tot. : 

GI, 41. Pentru ce lucru satana maiă făcut 
atâta eresure întraltă I6ge ce numa! înhr'a 

creştinilor. j , Ia 
G1. $2. Ore diavolul iaste vinovat curviel 

şi tuturor păcatelor şi cadese săl mustrăm 
şi săi împutăm ai ba. 

GI. 45, Pentru care molitvă. şi cuvânt de 
în sfinta scriptură fug dracii şi Îi e frică. |: 

G1. 44. Pentru păgân şi ovrâiă caril vor 
face multe bunătăţi, puteavor lua împărăţia 
ceriulul ai ba. | 

GI, 15. Pentru creştinii carii vedem că 
facă păcate şi Dumnezeu le dă bine și ai şi 
de tote şi apoi scapă şi de multe nevol. 

GI. 46, Pentru cuvântul carele zice Dum- 
nezeti pespe proorocul Agghiel: al miei iaste 
argintul şi aurul, și'] voiit da cul voii vrea. 

GI, 47, Pentru ciumă de va fi întrun loe 
şi de va fugi cine-va putea-va scăpa de morte 
adecă de ciumă ai ba ? - 

GI. 4$, Ce pote fi: că vedem. pre unil 6- 
ineni drepți când le iase sufletul el se.mun- 
cese în multe zile, iară mulţi păcătoşi cu 
pace fără de nice o muncă numai cât de 
erab mor. i 

G1., 49. Pentru trupurile n6stre ale 6me- 
nilor, carele multe se-aă ucis şi de multe 
fieră şi de pasări zburătâre se-aii mâncat sai 
în mare sc-ai necat şi de multe fier! şi peşti 
se-aă mâncat şi se-aă stricat și se-aii inistuit 
în vânzele fierilor şi ale jigăniilor şi se-aii 
despărţit şi se-ai răsipit, acelea trupure cum 
se vor strânge, iară să vie la invieare, adecă 
la judecată a doa venire a domnului nostru 
Is, Ils, i 

G1. 50. Pentru cutremur cum se face. 
(1, 51. Pentru fulgere și tunete cum se fac. 
GI. 32. Pentru sfârşenia lunil pote-se şti 

şi să aibă soroc în ce vreme se va face. 
GI. 55. Pentru sfinta B-ţă câţi ani ai 

trăit aicea în luine | 
GI, di, Alegeri de în cuvintele a multor! 

dascali de în bogate şi multe pravile şi ca- 
nâne, poruncă şi învățături pentru preoţi şi 
pentru liturghie. vo 

CĂ sfinta troiță iuste în trei obraze, iară 
„ua Dumnezeii iuste nu trei și omul iaste 
pre chipul a lui Dumnezeă, şi curâutul « 

lui Dumnezeii. adecă IIs. are dou naşteri 
ca și cuccintul omului, 

„GI. 1. Dumnezăiasca şi sfânta troiță (cum 
zic bogoslovil besericil), iaste în tre! obraze: 
Tatăl, fiul şi duhul sfint, iară unul de altul 
nu e «lespărțit pentru că la locul carele se 
chiamă Drinti, mamvri se-aă arătat lui A- 
vraanm în tre! feţe ale omului, cum se vede 
seris la canonul Troicinie la 8 peas la gla- 
sul 5, de carea zice și o grăiaşte Iona Dama-   

schin : Iacoda, edinago oterâieşi dreavle, ia- 
vea Gpsdtva Trocnâii să stav iavil sea csi 
Boje moi vă obraz celcov Avraamu, poioştu 
tvoiu derjavu edinstvennuiu; însă bine că se- 
ai arătat în tre! obraze, iară singur unul 
iaste Dumnezeii, Dumnezei tatăl, Dumnezeă 
fiul, Duwmnezei şi Duhul sfint, şi lumină 
Tatăl, lumină fiul, lumină şi duhul sfânt şi 
tus trâle iaste o lumină şi tus trele iaste u- 
nul Duninezeă iară nu trei ; şi a o putâre şi 
o oblăduire,, şi o domnie şi o împărăție şi 
iaste sfinta iroiţă o ființă nedăspărţită nea- 
mestecată şi făcătore de viaţă şi tatăl singur 
pre sine cunâşte şi iaste ne născut, iară fiul 
iaste născut de în tatăl „nespus mal nainte 
de vâci;, iară duhul sfint iaste eşitoriii de la 
tatăl, cum zice fiul Tunetului loan Bogoslov 
şi evanghelistul la 15 glave ale lu! egdaje, 
priidet, utea şi tel egoji az posliivam ot Otţa: 
Duh istinnâii ije ot Otţa ishodit, toi sveadea- 
tel stvuet omnea, luaţi pildă. să ştiţi de la 
om carele iaste pre chipul a lui Dumnezeii 
cum iaste un om şi sânt trei lucrure întru el 
nedăspărţite adecă mintea, cuvântul şi graiul 
şi nice mintea iaste despărțită de cuvânt 
nice graiul ce să zice glasul de în cuvânt: 
ce împreună cu mintea se arată cuvântul 
cu glasul şi nice glasul iaste despărțit de cu- 
vânt nice cuvântul de în minte, şi acâstea 
izel aii o fire pentru că într'un om sânt tus- 
trele şi atâta se chiamă minte omenescă şi 
cuvânt omenesc şi glas omenesc: ca şi cum 
al zice Tatăl fiul şi Duhul siînt sânt un Dum- 
nezeu pentru că mintea se chiamă tatăl iară 
cuvântul Fiul, iară graiul adecă glasul che- 
inăndu'] Duhul sfint. Dumnezeii Țatăl adecă 
mintea; Dumnezeiă fiul adecă .curântul (pen- 
tru că iaste de în minte-ce să zice de la ta- 
tăl născut). Dumnezeă duhul sfint, pentru 
că şi glasul iase şi trece adecă vine de la 
minte, care glas iaste graiul, carele arată 
mintea şi cuvântul împreună, şi nice unul 
nu iaste. mal mare de într'acestea trei, ce 
tocma e tatăl tocma: e fiul, tocma e Duhul 
sfint. un Dumnezeă tustrele, și iaste fără în- 
cepătură şi fără sfârşenie, Făcătoriul ceriu- 
lui şi al pământului şi a tuturor. câte's în- 
trânsele, şi grijitoriul tuturor şi cum are cu- 
vântul omului doaă naşteri, una de în minte 
când va să facă ceva lucru, atunce'l naşte 
de în inintea lui şi deca'l naşte de în minte 
nimiinea, nu'l ştie, fără numar singură, mintea 
carea'l au născut, dâcia acela lucru dâcal va 
naşte pre în buze şi'l va sc6te (adecă cuvân- 
tul): atunce'l aude şi'l ştie tot omul, aşa și 
fiul şi-cuvântul a lu! Dumnezeii și a tatălut: 
doaă naşteri are, însă una (cum am zice) de 
la Tată! nespus carea niminea, nu o ştie: ce 
numai Singur tatăl, iară a doa naştere carea 
'se-aii născut trupeşte : de în prea sfinta şi 
pururea curata fecioră, născătorea de Dum-
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nezeii Mariam. Propoveduitu-se-aă şi a făcut 
ucinici și se-aii vestit în totă lumea; şi au 
cunoscut tocmirea întru păril lut şi aă crezut 

- într'ânsul, și aceste doaă naşteri ale sale ale 
fiului şi cuvântul a lui Dumnezăă le mărtu- 
risesc, Dumnezăcscul loan Damaschin, şi fra- 
te-săă Dumnezăescul Cosma, şi alţi dumne- 
zăeşti dascali şi însă loan zice la glasul vto- 
râii al osmoglasnicului, Pervoveacinomu ot 
Olţa rodjusa. Bojiio Slovu vă plaştşusea iz- 
dvâii Maria şi la cetvărtâii glas zice gi ot 
Oiţa tvoe rojdenie, vezlttno est i nevidimo i 
vă plăştenie i zăvâi nei zglanio celc ine izre- 
cinno, iară dumnezăescul Cosma zice la ca- 
nonul Dumnezăeştii întrupări a Domnului. 
Pervoveaci nomu ot Olţa rojdşusea netlânno 
Sru ivă posleadnica ot dvâi vă plaştenu bez 
seamene : iproceaea. , ” 

Pentru cd Dumnezeti iaste nerăzut şi nescris 
și neînchipuit. Gl. 2. - 

| Dumnezăești bogoslori]. Duwmnezătsca fire 
a lui Dumnezei iaste nevăzută şi nescrisă : 
şi neînchipuită, nevăzută adecă nu se vede, 
şi ne închipuită ce să-zice nu pâte cine-va 
să o astmene, saă să o spue; saii să 0 soco: 
tâscă cu vre un lucru, sai să o facă ve în- 

„tun chip, ai de om, aiă de dobitoc, dar cine 
va putea să vază lucrul carele nu e putință 
a'l vedea sati să zugrăvescă zugravul lucrul 
care nu'l aă văzut? Dumnezei aii zis lui 
Moysi : iaco nic toje vidit tiţe moe i jiv bu- 

"det; adecă nici un om va vedea faţa mea și 
să fie viă. Singur unul născut ai zis că pre 
Dumnezeă niminea nici o dată '1 ai văzut, 
dar sufletul carele iaste nevăzut deca se va 
dăscărea şi va lepăda împiedecarea de nain- 
toi, ce să zice trupul, atunce vede pre ne- 
văzutul Dumnezeu, adecă sufletul cel drept; 
şi sufletul iaste tocma cu îngerii; [Zri] pen- 
tru că şi el iaste nevăzut şi fără de inorle, 
şi pentru căci sâut îngeri! nevăzuţi de puru- 
rea văd pre'cel nevăzut: ce se zice pre Dum- 
nezei, şi nepipăit se chiamă Dumnezei, pen- 
tru că n'are nici o pipăială cum iaste omul, 
adecă trupul omenia carele iaste trup adunat 
de în patru stihil, . , 

Şi căutaţi de vedeţi Ja slava a lul Arhistra- 
tig, unde zice : Cistea iaco neveșestven neve- 
şestevenagoo zrişi, ce să zice al avea ca un 
fără de trup ce eşti priveşti şi tu pre Dumne- 

„ze cel fără de trup, şi la slava a lu! Slâii 
Antonie zice : zerţalom razreaşenom Anto- 
nie, cistea zrişii. SfGtuiu Troiţu adecă mal 
nainte de ce se stricase fanurile ce se zice 
dca se-aiă stricat, adecă dâca ai murit tru- 
pul tăă pre pământ carele era fan sufletului 
tăă, acuma vezi curat pre sfinta Troiță pen- 
tru că nu te mai împiadecă trupul, care îm- 
piedecare (adecă trup) iaste o vină sai un 
lucru de nu vedem pre Dumnezeiă, Zerţala 

ice să zice Fan : închipuiaşte trupul, şi lu- 
mina sarea iaste în lăuntru în fănariă, închi- 

; puiaşte sufletul [Zrt]. Iar Domnul nostru 15, 
is. iaste scris şi neseris, scris de pre trup a- 

i decă. se zugrăveşte ca unom, pentru că ai luat 
(rup şi se-aă făcut tocma noaă.6menilor, şi se- * 
au arătat şi aă făcut tâte ale trupului numa! 
fără de păcate, cum zice sfintul apostol Petr 
la epistoliile sale; carele păcat m'aă făcut nici 
hitlenie se-aii aflat în gura lui, iar Dummnezăi- 
rea nu se scrie, ce să zice hu sc zugrăvește; 

* fiind cum am zis că niminea pre: Dnmnezeit 
n'aii văzut nice va putea să'l vază. | i 

Pentru câte cinuri și câte Jiri de îngeri 
sânt, Gl. 3. N 

(Dionisie: areopagit). Fire iaste una cum 
iaste şi a 6menilor una, iară ciuure sânt 
noaă : Angheli, arhangheli, începături, oblă- 
duiri, puteul, Domnil, Şestoerilaţii serafimi şi 
Mnogoocilaea heruvimil şi seaunele.. 

“ Pentru lucrurile carele făcu dumnezeii în 
fieş-care zi; şi în ce zi se odihni, şi nentru lu- 
mina carea iase diminţa. Gl. 4. 

[De în bâitia). In zioa de întâr făcutai în- 
geci! şi lumina, a doa tărie ceriului, a treea 
Pământul, copacil, erburile : și jigăniile pă- 
mântului, a patra sorele, luna şi alte stele, a 
cincea marea, Peştii, şi fierile mării; a şa- 
sea ceriul, iară a şaptea se-aiă odihnit de a- 
câste lucrure ale sale de tote : carele's ina! 
sus; carea zi a şaptea iaste Sâmbăta, ce să 
zice odihnă şi ia să ascultați pentru luinina, 
de carea zice mal sus, că o a făcut Dumne-. 
zeă în zioa de înlât, 

[Semneză să ştii Ziri). Iaunina de carea zise 
Dumnezeii să fie lumină şi fu lumină, accea 
era de dăspărţia 'n6ptea şi zioa, şi acâsta nu 
e a sorelui, ce dă ție voea să ştii ce iaste lu- 
mina acesta ascultă : Lumina acesta iaste 
cavea răsare şi luminâză lumea dimincţa : 
mal nainte de eşirea sorelui; şi să nu 
gândâscă cineva că acâsta lumină doră iaste 
a s6relui carea iase diminâţa şi lumineză lu- 
mea mal nainte de ceşirea s6relul : (cum am 
zis mai sus) ce acâsta iaste de carea zice 
dumnezăesca scriptură şi zise Dumnezciă să 
se facă lumină şi se făcu lumină şi cra atunce 
lumină multă şi prea luminosă acea lumină; 
iar Dumnezeti o despărţi şi o aâde luiminări- 
lor. adecă sorelu! şi luni! şi stelelor şi lăsă 
de lumineză şi dimineţa; că de ar fi stătut a- 
cea lumină întregă să nu o fie despărțit Dum- 
nezeii p'ar putea nici om nici dobitoc nici 
altă jiganie a pământului să rabde multă căl- 
dură şi ardere şi lumina, acei! lumini, drept 
actea. Duimnezeii carele ai făcut t6te cu înțe- 
lepţie ai împărţit şi acestă lumină, în câle 
ce am zis mal sus, deci când răsare sorele şi 
se arată în lume atunce acea lumină carea lu- 
minâză zioa iaste a s6relui,  
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Pentru câte ceriuri sânt. Gl. 5, 

[Marele Atanasie de la Alerundria). Acestă 
întrebare pre: mul(I 'Gmeni pune întru gân- 
dure, şi se smintese, ce însă cartea lui Moysi 
Pâitia zice că sânt doaă ceriuri, iar Sfetâii 
Pavel, apostol tre! ceriure aă văzut, iar proo- 
rocul David la 1:48 de psalmI zice că sânt 
4 ceriuve adecă [valite, Nsba, nsbă, ce dă vă 
iaste voea să știți acestă socotinţă pre amă- 
runtul; ia pildă de la no! Gmenil ca cumue fi- 
rea a n6stră a Gmenilor de să chiamă un om, 
iar apoi Gmenil mulţi sânt: aşa se chiamă: 
şi "un “ceri şi nulte întru Dumnezăeasca 
scriptură. , > 

Penh u când și pentru ce căzu Diavolul. GL. 6. 

(Toyojde). Socotese unii cari! nu știă de zic, 
că căci n'ati vrut să se închine omului adecă. 
Jul Adam pentracâea ai căzut; ce însă ac6- 
stea sânt cuvinte ale Gmenilor, ce să ştiţi că 
acâsta iaste adeverinţa că diavolul aă căzut 
mai nainte de în ceriure încă până nu făcuse 
pre omul; şi vina lui ai fost pentru trufia 

- cum Zice proorocul Isaia : că ati gândit să'ş 
- pue scaunul desupra norilor ceriulul şi să fie 
toama lui Dumnezeă celul de sus, pentr'a-: 
ctea ati căzut, şi aă lua! pentr'acâea zăpodiile 
iadului, şi în loc de lumină întunerâcul şi al- 
tele împotriva acestora, 

- Pentru că lunea stă şi se ține de 1 Stihii, și 
omul de d stihii, se-aii făcut, și pentru ce 
să chiamă omul o, și lut Adam pentru 
ce'i se puse numele Adam. GI. 7, 
De patru stihil se ţine lumaa, a sârelui, a 

aerului, a pământului : şi a apel şi dear lipsi 
„de întracâste stihil numa! una, nici un lucru 
al creşterii nu sar face, nici ar creşte; aşij- 
derca și omul făcutu-se-aă de 4 stihil: de 
sânge, de flegmă, de tuse, şi de hiare, adecă 
de caldură şi umezâlă și răcâlă şi de uscare, 
ce se zice de în foc, de în apă de în aer și de 

„în pământ, însă sângele căce e ca!d iaste de 
în foc iar flegma carea e râce iaste de în aer, 
iară tusea căcă e umedă : iaste de în apă, iar 
hiarea căce e uscată iaste de în pământ ; ce 
însă slihiile cele nalte ale lumii sânt acestea, 
doaoo : Sorele și Aerul, iar jos sânt stihir pă- 

: mântul şi apa, așa şi a omului, doaă stihil ce ! 
să văd iaste sângele și flegma, iar alte doaă 
ce nu se văd : iaste fiearea cea plăviţă şi n&- 
gră. Pământ ai luat Domnul și ati făcut pre 
omul şi aşa Tati împărțit întracelea -i stihiy 
“de sus cum ai făcut şi lumea, şi omul se 
chiamă susprivâşte adecă enută câle de sus 

„pentru că alte jigănii caută jos, iar cele de 
sus le caută şi le vede numat omul ce să zice 
să se sue la moșie de în carea aă căzut ce 
însă Dumnezeă deca aă făcut pre omul: puise 
„numele Adam şi acest nume iaste ovreesc, 
pentru că ovreail zic pământului Damal, pen- 
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twacâea se chemă ziditul cel de întârâdam! 
căci că e scos de în pământ sai şi întrat 
chip, pentru că începutul luf „i se chiamă 
Anatoli (adecă răsăritul), iar D se chiamă 
Disis adecă apusul, iară cela-lalt a se chiamă 
arctos adecă miază-n6pte, iar ze se chiamă 
Mesemvyria adecă miază-zi, 
Pentru în trupul omului în ce loc se 

” Jieş-care Stihie. Gl. 8. : 
(Ypocrat cătră Galinon ucenicul lui). Tru- 

pul omului făcutu-se ait (cum ați auzit) de 

află 

A4,Stihil : de sânge, de flegmă, de fiare plăviţă . 
și de ntgră, şi fieş-care stihie stă pre la locul 
el, sângele stă despre partea dreptă desupra 
ficaților, fiarca plaviţă iaste despre partea 
stângă desupra Splinei, iar hiarea. negră iaste 
desupra Rânichilor, iar flogma iaste îa piept 
desupra plumânii, şi sângele iaste cald, umăd 
și dulce, hiarea plăviţă iaste caldă adecă fer- 
binte și ucată şi amară, iar hiarea nâgră iaste 
rece şi uscată şi cam acră şi flegma. iaste râce. 
şi umădă și sărată şi acestea tote la vrâmea 
lor : se îmulțese şi cresc, și primăvara îaste - 
de în 17 zile ale luni! lui Februarie până în 
17 zile de ale luni! lu Mai; hiarea plăviţă 
creşte pre la vr&mea sicerișului, adecă vara 
ce să zice de în 78 zile ale lunii lu! Mat până 
în 14 zile deale lunit a lut Avgust, iar hiarea 
ncgră crâşte tâmna şi se începe de.15 zile 
deale lunii Avgust și se sfârşeşte în luna Iul 
Noembrie în 73, iar flegma creşte iarna, şi 
iarnă se încâpe de 11 zile deală lunii lut Noem- 
brie şi ține până în 74 zile deale lunil lur Fe- 
bruarie, ce însă sângele răsuflă pre nas, iară 
fiarea plăviţă pre urechiy, iar hiarea nâgră 
pre ochi! iară flegma pre în gură, și acestea 
4 stihii se împart în 4 vârste ale omului, în 
Vârsta. de înlâir carea iastea daca se face o- 
mul până în Zfanţ: oblăduiaşte sângele în- 
tradoa vârstă oblăduiaşte hiarea plăviță ca- 
rea iaste de în 77 an! până în 28, într'atreia 
vârstă oblăduiaşte hiarea negră carea iaste 
de în 28 de ani până la 50, iar întwapatra 
vârstă oblăduiaşte flegma; până întru tâte bă- 
trînţele omului. , 

Pentru când ati zidit Dumnezeii pre „dAdam 
și în co luiă și în câte zile deale lunii, și 
câtă creme aii făcut în raiti. Gl. 9, 

[ Diezinezeeștii Dascăli). Făcut'aii Dumne- 
zeii pre Adam în luna lui Martie 25 în zi Vi- 
nere, și aii fost în raiă numal şase cesure pen- 
tru-că al treilea ces se-aii zidit iară al şase- - 
lea aiă călcat şi a noa ai eșit de în raiii. 

Deca făcu Dumnezeii pre bă'batul de în pă- 
. ră mânt, căce nu făcu și pre mueare, ce o scose 

de în costa lui. Gl. 10. 

[Anastasie patriarh al sfintei și a marii ce- 
tăți, Antiohici]. Ca pentru să n'aibă vină ȘI   cuvânt bărbații să se laude să zică că mai 
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bun 'iaste pământul bărbatului decât al 
mucrii, pentru că nol carii sântem de în pă- 

- mântul bărbatului sânalem mă! bun! şi mai tari 
şi matînțelepțI şi mal dichisiţi, de cât voi caril 
sânteți de în pământul mueresc şi vol carii 
sânteţi de în pământul muerese : sânteți slabi 
adecă cu puțină tărie și spăreaţi şi slabi de 
inemnă: şi fricoşi după cumu'i firea muerescă, 
Insă Domnul nostru acel Dumnezeii, înțelep- 
tul ispravnie carele ai făcut tâte cu înțelepție 
cestâa ce să văd şi cele ce nu se văr pentra- 
ceea ai făcut numai pre bărbat de în pământ 
şi muearea de în costa lui numa! pentru acest 
lucru ce an adus aminte mal sus : ca să nu 
se laude şi să se slăvâscă bărbaţil. - 

Pentru blayoruliu și ce iuste blayorodia. 
GU 11, 

(Agapi Diaconul). Intru blagorodia părin- 

ților nice un-om să nu se laude că toţi sân. 

tem de întrun pământ, adecă de în nâmul 

strămoşului Adam şi ceea ce pârtă hainele 

ecle scumpe să nu se laude, adecă bogaţi şi 

carii. se află în sărăcie, şi în b6le .şi în stăbi- 

ciunt lămuriţi și sânt îmbrăcaţi în haine să- 
răceşti şi de la case dări aştâplă, pântr'acsea 
să nu ne lăudăm întrale lumit şi pre nâm ci 

să ne nevoim în tot chipul întru bunătăţi 

cinstite şi bune că blagorodia omului iaste 

“ bunătatea lui, adecă lucrurile lui cele bune 

carele se pedepseşte dă le face că avuţia 

- iaste trecătore, drept acea unele orl sânt 0- 

menit bogaţi iar altele ori săraci. , 

Blagorodia iaste (zice Dumnezeescul bogo- 

slov) ferirea chipului şi a alerga cu î6tă pu- 

târea spre pod6bă; că toți Gmenil ati pre chip 

ce să zice: minte şi cuvânt şi Duh iară as6- 

mene n'a toți ce numal bărbaţii cet îmbună- 

Tățiţi sfinţi, şi asemânarea iaste acesta, [Gri- 

gorie bogoslov înt'alt chip pentru blagorodia). 

să se asemene omul lui Dumnezeă, deea vrâ- 

me ce iaste Dumnezeii. drept: să fie şi omul 

drept, deca iaste Dumnezeă adevărat să fie şi 

omul adevărat, iâste Dumnezei milostiv şi iu- 

_bitor de Gmeni să fie şi omul inilostiv şi iubitor 

- de Gmen! şi să se închipuiască omul celora 

ce sânt asemenea lut Dumnezeii, căce că pen- 

traeea iaste pre chipul lui, iară pâzirea chi- 

pulu! iaste că'ţi ai dat Dumnezeă minte ca să 

vezi bine şi să chibzueşti să fac! bine : ca să 

“te spăseşii, Datuţeai cuvânt ca să grăeşii, 

cuvântul al lui Dumnezei, iară să nu huleşti 

nici să mustri, nice să pârășit. Datuţeaii duh 

ca să faci cuvântul de trâbă a tot binele și 

chip se chiamă omul, [senineză să știi] carele 

“ati. eşit de la chipul cel de întâl, adecă ca- 

rele se-aăi zidit de la Dumnezeă, care Dum- 

- nezeiă iaste firea chipului de întâ!, iar omul 

iaste punerea. şi darul obrazului şi zidirea a 

iul Dumnezei, iar firea obrazului a lui Dum- 

  

neschirmnbatul obraz al Tatălui. Dumnezeă a 
făcut numai pre om, iară altul al doile matii 
făcut să fie unul prost ţăran, iar altul de bună. 
rudă. _ 

" alta pentru blagorodia. i 

[Leu]. Cum căutăm dobitâcele pre lucrurile 
lor şi pe îndreptări carele sânt feliu bun, sait 
carele sânt sălbatice, aşa trebue a căuta și 
feliul cel bun al Omenilor nu pe strămoşii şi 
pe rudă : ce de în lucrurile şi îndreptările 
sale câle bune ce are şi face, o. 

(Tălcuireu acestui). Cum vedem şi ispitim 
dobitâcele de vrednicie şi de pedepsite şi de 
bărbăţia. lor, ai de fel bun sânt, a sălbatece 
şi nepedepsite şi fără de folos aşa, trebue să 
căutăm şi să vedem şi ruda cea bună a 6me- 
nilor să nu căutăm părinţii unor copil ce aii 
fost vrednici şi cu bun feliă să zicem că dor 
vor fi coconil lor aşa, ce să căutăm pedepsa 
şi lucrurile şi îndreptările acelor copil de vor 
fi harnici şi cu bun feliă, pentru că de vor fi 
fost părinţii al vre unor copil cu bun feliii că 
ril aă ajuns cinste întracâsta de în minte şi 
de în bunătate ce aiă avut şi de în pedepsa şi 
de în bune luerure, iar coconi lor se-aii făcut 
protivnică fără minte neiscusiți nepedepsiţi 
şi de nemieca, întrebute ce folos sati ce cinste 
ati de în blagorodia Părinților săr ? ia să luaţi 
pildă qe acâsta. . 

[Povâşte], Un voinic era odini6ră și de pe- 
depsă şi de bunătate ce avea vrednicise de la 
împărăție : şi se făcu boiar Palatey, adecă di- 
vanului împăratului, şi pentru . hărnicia ce * 
să cinsti Tatăl : avea şi feciori! lui cinste şi - 
slavă, ce nici unul nu sporica întru pedep- 
sa şi bunătatea tătâne-săii numal ce avea 
ohicâiti împotrivă nepedâpsa, nefolosinţa ne- 
iscusirea, şi vărvăria , muri tatăl lor răma- 
seră acel copil, şi pentru căci nu ajunseră 
întru bunătatea şi pedâpsa, tătâne-săii, nu se 
vredniciră întru cinstea tătâne-săti, însă de 
în cele davure co avea tată-săă .nemica alt 
nu moşteniră : ce numai numele, adecă le 
zicea feciorii cutărul boiariă; şi era ruşine 
mate şi dosadă pre dânşii fiind tatăl lor har- 
nic, iar feciorii să se ijderescă fără folos şi 
nepedepsiţi că omului bunătatea şi pedepsa 
şi isprăvile cele bune: iaste! blagorodia şi 
feliul cel bun : iar nu împărăţiile, domniile, 
boeriile și avuţiile. ” 

Pentru cum se fuce omul în pântecele muerii 
și de în tăte mădularele care mădulariă se 
face întiii și tavă de într ânsele carele more 
mai pre urmă. Gl, 12. 

[Xpocrut]. Când. se împreună bărbatul cu 
fămeea lui, și muiarea cu bărbatul săii, a- 
colo unde se împreună iaste maţul mueril 
deschis și așteptă să priimescă sămânţa, băr-   hatului. carea. va să Iepede, dâcia decă se 

“ nezeu : iaste fiul şi cuvântul a lu! Dumnezeii, | varsă şi intră în maţul mueril, aciaş se în-



24 

chide și se amestecă cu sângele mueril, și se 
face ca o fărâmnă de carne şi stă aşa până în 
noao zile, dâeia atunce dâcă, se împlu acele 
9 zile se pojvicâşte și stă pojvicit până în 
40 de zile, şi la 40 de zile se polimește chip 
de cocon și se însulleţâște : adecă trupul cu 
sufletul se împreună ce se zice se face, 

” îmsă a treia lună se mișcă coconul în pânte- 
cele mueril : jară a noa naște. 

[Marele Atunaeie). lar marele Atanasie asa 
zice cum € când se împreună cu oțelu şi cum 
se lovesc scapără: aşa și de împreunarea băr- 
batulul și a mueri (cu tocimirea lui Dumne- 
zeii) acolo aciaş se face trupul cu sufletul. 

(Prea înțeleptul Alecandru) Zice şi înţelep- 
“tul Alexandru, nici un om să nu pândâscă că 
iaste fără de suflat sămâuţa bărbatului : ce 
însullețilă cade în inaţul nueriy, și crâşște și 
se îmulțeşte iar ce e fără de suflet nici cre- 
şie, nicl se îmulțâste, deci omul în pântecile 
mueril întâi se polimeşte inema'i şi se închi- 
puiaște până a ireia zi, deacia atunce se în- 
chipuiaşte şi cela-lalt trup tot, care inemă 
d&că m6re omul întâr mor tote mădularele, 
decia atunce mâre şi inema,. Şi să ascultați 
să vedeţi cum mor mădularele omului când 
se apropie omului să mâră, atunce tot trupul, 
mânile, picidrele şi celea-lalte mădulare tâte 
incep a răci și rămân morte pentru că stihia, 
sângelui carea aste de îuviază tot trupul : aă 
eşit de întrânsele și ai rămas morte şi ne- 

- imişeate; atunce vine tot sângele de se strînge 
la inemă și aciaș se desparte de se duce și de 
la inemă şi acias$ mâre și inema, pentru carea 
jaste cum am zis în pântecile muetil întâY se 
polimsște inema omului, şi dâcă' more cum ați 
auzit mal sus întât mor tote mădularele iar 
mal pre urmă şi inema însă dâca iase stihia 
sângelui de la om carea merge acolo de unde 
o ati luat Domnul: atunce iase şi sufletul; 
drept accea trupurile cele morte sânge m'aii 
ce numar hiare, flegmă, și tuse carele şi iale es după accea decă iase stihia sângelui, şi în 
mormânt alt nu rămâne, fără numar hiarea, 
adlecă ce e uscată, carele iaste pământul ecla 
ce anii luat Dumnezeii de în pământ; pentra- 
ctea pământul ține ce eal său, iar celea-lalte 
teel stihii merg ficş-carea pro la al ci loc, căldura adecă sângele : în foc, răccla, adecă 
Ilegma în acr, iar tusea carea iaste umezelă incrge în apă. Ă 

[Nichifor Xuntopoll. lar Nichitor Xando- 
pol pentru naşterea omului aşa grăiaşe că se face în pântecele mueril când se înpreu- nă bărbatul cu dânsa întru pohta irupâscă a treia zi să sowmneză inema; a noa zi se po- limâște trupul; iar la patru-zeci de zile se în- chipuiaște fața coconului de lot, aşa și în pământ iar aşa se strică adecă atreia zi în cSpe faţa lur de în albire și de în luminată ce aste și de în frâmțeșare a se strica Și a se   
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face împăejenată, şi neînfrâmţeşată - adecă 
grozavă, iară la a noa zi începe zidirea tru- 
pului a se despărţi și a se dăscheea, numal 
ce inema iaste întregă, iară d&că se împlu 40 
de zile : atunce să risipeşte şi inema aceea, 

Pentru cum sâmănă copiii tătâne-săi saii mâ- 
nesa și da unde se hrăneşte coconul în pân- 
tecele mdine-sa. Gl. 73, 

[Ypocrit|. Să ştiţi că sămânţa bărbatului 
când cade în mațul muerit acole cână se îm- 
preună unde'ş varsă şi ia sângele atunce de 
va fi sămânța bărbatului mat multă de cât 
sângele muerii semănă copilul săă tătâne-săă 
sau vre unil rudenil a lui, iară de va fi sân- 
gele mueril cela ce varsă mal mult de cât să- 
mânţa, bărbatului atunce sâmână mânesa sai 
rudeniei sale, [semnezi să ştii], iară coco- 
nul acolo unde se află în maţul mueril hră- 
nește-se de sângele el şi nu răsuflă pre gură 
ce pre buric. 

Pentru carii se nasc oloyi sai întralt chip 
detii, de ce lucru se fac așa. G1..14, 

[lounu Postimnica]. Legea a lui Moysi, aşij- 
derea şi sfinţii părinți al besâricir, Dumneză- 
escul postnic şi alţi! opresc muerile când 
se lunătăcesc pre la sfârşitul lunir: să nu se 
culce şi nici să se împreune cu bărbații mue- 
rile pentru că dohtorii zic şi iaste adevărat, 
că sângele care are muiarea într'ânsa şi în 
tote lunile cură afară de într'ânsa, acela iaste 
mal mult de firea muerii, că prea. bunul 
Dumnezeii cu socolinţa lui cea Dumnezăiască 
ati văzut mal nainte şi ai tocmit când sânt 
greciose muerile să se hrănâscă coconil în 
pântecele lor de acel sânge pentr'acea când 
nw's muerile grecidse, ial el varsă afară ca 
niște sânge ce prisosâşte mar mult, iară când 
îngreceză acia'ş stă înlăuntru săngele acela 
ca să se hrănescă coconul şi de acâsta cunosc 
mucrile că sânt greci6se, când nu văd că le 
cură lunătăcia pe vrâmea luni! aceea cum 
le e obicsiul, drept acţia de să va tâmpla a 
ingreca muiarea cându'l cura sângele : aciaş 
se opreşte acel sânge şi se amtstecă îm- 
preună cu sămânţa bărbatului şi se face co- 
con, şi acel cocon de în legătură iaste putred. 
Pentru că sângele cel răă al mucri'ş stricat, 
carele vrea, să lpede aă rămas intrânsa şi 
se au amestecat cu sămânța bărbatului și 
se-au făcut coconul şi trupul lul iaste putred, 
iară dâcă se naşte coconul, atunce saii olog 
se face; sai gubav, sai altă bâlă dobândeşte 
pe lup și după câtă-va vrâme putrezescu'! 
mădularele sai mânile saă picirele sai alt 
inădulariă saă parte de a trupului şi acele 
bole sânt fără tămăduială și fără de le, 
Căci că pre unil sosâşte când sânt mici adecă 
de în copilărie iară alții când sânt câtarâți; 
iară pre alții când sânt jun!, iară pre alţii 
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când sânt bătrâni după fire și după feliul ce 
are fieș-carele; pentr'accea pravilele și legile 
le-ai oprit ca să nu se facă Omenii stricaţi 
sai într'alt chip betâgi de sânt semnaţi întru 
Gmenil ceea-lalți să se mustre chipul a lut 
Dumnezeti şi carii nu ţin nice păzese vremea 
curării sângelui pre la sfârşitul lunii al mue- 
rilor sale, aceea sânt supt mare canon. 

[Semneză să știi]. Drept actea, de în ovrti 
puţin! vel afla betegi şi cum am zice ma! nice 
unul, pentru că păzesc acâstă poruncă, ce le 
poruncise Moysi şi'și lasă mucrile lor până 
ce trece vrâmea lunătăciel lor, deacia atunce 
sc spală cu îmbăiare şi se curăţeză de tot de 
acel sânge, atunce se culcă bărbatul cu muia- 
rea'ş, drept acâea se cade fieş-cul să se pă- 
zâscă de acest lucru scârnav ? pentru binele 
ce am zis ma! sus. ăi 

[Semmneză să știi]. Povestesc unit dascăli că 
în vremea lui Moysi născutu-se-ait un copil şi 
aciaş se-aii stricat, iar deca auzi Moysi ştiind 
că acesta nu se face de altă vină ce numa! 
când se împreună muiarea cu bărbatul săii 

"când se află în lunătăcie, chemă pre tatăl co- 
pilului şi pre mumăsă şi"! întrebă : iar eX spu- 
soră adevărat cum când au fost curând mueri! 
sângele se-ati împreunat cu dânsa și ai îngre- 
cat dâca auzi Moysi aciaş porunci de uciseră 
cu pietre pre tatăl copilulul iar pre muiare o 
crtă căci că inuiarea iaste robă bărbatului nice 
poruncește nice oblăduiaşte pe trupul ei ce 
bărbatul oblăduiaşte. 

Pentru cinci simțiri cavcle aii dat Dumnezeii 
. . ? a omului și carele sânt acdlea. Gl. 15. 

[Dumunezeeștii învățători]. Omul are cinci 
simţiri. Întâi iaste vederea şi vederea iaste 
cu carea vtde, a doa iaste auzirea, adecă cu 
carea aude. A treia iaste gustarea, adecâ cu 
carea mănâncă, a patra iaste miroslla, adecă 
cu carea mirosâşte, a cincea iaste pipăirea a- 
decă cu carea apucă şi pipăe; şi aceste 5 sim- 
ţiri una de alta e despărțită. Vederea iaste 
mal mare de cât auzirea pentru că mai eredin- 
cios lucru iaste a vedea de cât a auzi, că de 
multe ork auzim un lucru şi acela iaste min- 
ciună, iară când vâde neştine acela e lucru 
adeverit, pentr'actea iaste mal mare vederea 
de cât auzirea, şi iar inal mare iaste gusta- 
rea de cât miros€la, pentru că de multe ori 
sânt nişte lucrure de mirosese şi iale sânt 
amară saii dulci, aşijderea iar şi gustarea, 
iaste nai mare de cât pipăirea; pipăirea se 
chiamă cum am zis apucare adecă cu care a- 
puci, că de multe ori pipăl un lucru şi acela, 
iaste amar saii acru saă alt ceva răi şi de 
în pipăială nu'l cunoşti, iar dâcă'l guşti, a- 
tunce'] cunoșii, vezi că gustarea semănă că 
iaste mat mare de cât pipăirea, bine că de 
şi apuci şi pipăl iară de nu vei băga în gu: 
ră să guști: nu poţi cunoşte, şi acested 

simţiri datu-le-aă Dumnezeii omului la tru- 
pul lul şi] ai împodobit să aibă aceste da- 
rure şi le-aii dat să'1 trebue de bine, [vezi 
podoba omului de la Dumnezei] iar nu de 
ră, datui-aă vedete ca săjvază câte ai făcut 
ispravnicul pentru acel om? ca să'l cinst6- 

|scă și să'l slăvâscă în tâte zilele. Datui-aii 
auzire ca să auză cuvintele lu! Dumnezei şi 
poruncile şi ce zice Dumnezeiasca scriptură, 
datui-aii gustare ca să se hrănâscă de în cu- 
vintele a lui Hs. şi câte aii zis la. sfinta lul 
evanghelie, datui-aă mirosâlă ca să priimâ- 
scă mirisma duhului sfint : să petrâcă pre 
voia acelui Duh, datui-au pipăială să pipăe 
ca să facă milostenie la săraci, şi să se în- 
chine şi să slăvâscă pe prea pul&rnicul Dum- 
nezcul nostru. 

Pentru cd șapte vârste are omul și carele sânt 
şi cum se chiamă. Gl 16. 

[Dumnezăeștii dascăli]. Cocon iaste omul 
1. dâca naşte până la 4 anl, copil se chia- 
2. mă de la patru an! până la patru-spre- 
3, zâce, cătărig iaste de în 15 ani până în 
4, doaă-zeci şi dol, voinic adecă june iaste 
5. de în doaă-zeci şi trei de an! până în 12 
6, bărbat iaste de în 42 de ant pânâ în 56, 
7. iară bătrân iaste de la 56 până la 69, 

iară matur iaste de la 70 de an! până la opt- 
zeci : decia mai mult neputinţă şi “dureri și 
bole. - 

- Pentru în ce loc de al trupului lăcuiaște 
, sufletul, Gl. 17. 

(Dummnezdiștii bogoslori]. Bogoslovii best- 
'ricil zic că sufletul omului iaste viaţă şi o- 
bârşenie : tuturor inădularelor trupului, pen- 
tru că el dă t6tă puterea şi tâtă lucrarea tru- 
pului, iară de va întreba cineva unde stă 
sufletul ? ziceva că stă în cap, şi adevărat 
grăiaşte, ce însă nu e numa! în cap, iară de 
va. zicecă e şi lainemă; adevărat grăia- 
şle, ce nu e numa! acolo: cee cum zic bo- 
goslovil şi filosofii, că sufletul iaste tot întru 
tot trupul și întru tote mădularele, şi iaste 
lucru neîmpărţit şi nedespărţit, adecă nu 'se 
împarte nici se desparte, ce mal mult lucrâză 
în cap, şi mal mare şi mal vrednicește adecă 
cugetul, ţinerea minte, năluca, vedârea, au- 
zirea, şi altele asâmenea acestora. , 

[Joan Dam). lară Dumnezăescul Ioan Da- ' 
maschin zice, că sufletul omului se află în 
(rel locure mal de trebă ale trupului şi cum 
Începe raza srelui întrun loc şi intră întro 
casă de o luminâză totă, așa şi sufletul, în - 
trei locure ale trupului lăcuiaşte de luminză 
şi înviază tot trupul, lăcuiaşte sufletul la i- 
neniă şi despre partea capului din dărăt ca- 
rele se chiamă Ellinâşte Cotylon, iară pre 
limba prostă se chiamă acutis adecă ceafă, 
Şi în vinele cele împărăteşti într'aceste trei  
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locure lăcuiaşte sulletul cum ara zis, drepl. 
accoa în ce ces se va vălăma inema sati Vina 
cea împărălescă se va tăia şi va cura sânge 
mult-saă cefa se va beteji şi se va lăia: a- 
cecaş întracel ces se desparte sulielul de 
trup, şi more omul de tot. iară del e voia 

-să te întradeverezi și să te înerodințezăi cum 
se află sutletul intacele trei părţi ale trupu- 
lui, vezi că tac omului piciorele, mâinile. dată 
betejuni pre cela-ialt trup şi a mulţi varsă și 

_maţele și se betejese grumazil..și pâtlejul, 
“si capul: şi iarăş le cose dohtorul: şi scapă 
Omenil de morte, iară de să va face hetejală 
sau vătămare întraccle tre! locure carele am 
zis mal sus : more omul că inut mult n'are 
nice o vindecare, şi lăcuiaşte sufletul întra- 
ceste 3 părți ce am zis şi dă întru tot trupul 
puterea cea vie a sa. 

Pentru sufletul omului că iaste chipul a lui 
„ Dumnezeă şi ce lucru iaste și de nule se 

fine şi cum luercză în trup şi deca se sdes- 
purte unde merge şi unde aşteptă până. la 
a coa venire a lui Is. : carele cu să ju- 

„dece lumea, Gl. 18. | 

[Anastasie al cetății lui Diuuinuezeii Merer 
„Antiochie. Ştie tot omul că o:nul se-aii che- 
mat pre chipul şi pre semănarea a lui Dum- 
nezei, pentru ci multe de celea ce sânt întru 
Dumnezăiasca fire (adecă a lui Dumumnezeii) 
ascunse, iale se cunosc după ființa Dumne- 
zăiască întru sufletul nostru carele iaste un 
obraz şi un chip după dar iar nu. după fire. 
Acâsta iaste carea voii să zic. Not mărturi- 
sim firea a lui Dumnezeii a fi neînțelegută 
ce să zice nu pole niminilea să o înteleză 
întru mintea sa; iaste și nenumenită: de 
nare nume şi nevăzută : adecă nu se vâde 
şi neapucată : că nu se pipăe şi neputredă : 
că nu putrezâşte pre fire adecă după fire. 
mărturisim și erâdem pentr'accea și sufletul 
fiind pre chipul lui Dumnezeu, nu cumul e 
firea, ce după dar, pentractea iaste nevăzut 
sufletul Gmenilor, după ființa nâstră adecă 
nul vede niminea, nespus, ca să zice ns- 
grăit, că nu pote niminca să'l lămurescă al 
spune, încă mal iaste şi neputred şi fără da 
in6rte, iar după dar iaste și lucrătorii, pen- 
tru că omul naşte pre om şi lucreză meșter- 
șugure cuvinte, şi măestrii, fiind și acel su- 
let de chipul a lui Damnezei, că dâcă vrâ- 
me co iaste Dumnezeii nespus şi sufletul 
iaste nespus, iaste Dumnezeit fără de morte 
și sufletul fără de mârte, dâca iaste Dumne- 
zei ncputred, şi suiletul neputred, dâca iaste 
Dumnezeă nepipăit şi sullotul-iaste neapu- 
cat, Dumnezeă gânditoriă, și cl iaste gândi- 
toriă, adecă cu mintea gândeşte, Dumnezeă 
tocmitoriii tuturorși sufletul iaste tocmitoriă 
cum am zis, de naște pre alte suflete și toc- 
mâşte cetăţi, orașe, locure, case, palate, ba- 
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SericT, Mănăstiri și alte lucrure- nulte și 
iai frunâse. Vă sădeste, pom, erădiul, 
moră face corăbit face : şi alte imeşterşugure 
câte vezi că face omul carele le naşte mintea 
carea iaste Incru forte înțelept al sufletului 
și Domn at! fiinţii omului și acesta iaste pre 

  

€hipul al lui Damnezeii, ce c6lea ce le are 
Dumnezeiă nevedârea, ncîntelâgerea, nespu- 
nerea, nepipiăirea, ueputrezirea; nemârtea : 
acestea le are.de felii, iar sufletul omenesc 
le are după darul a lui Dumnezeii; pentr'a- 
ecia se chiamă omul pre chipul a lui Dum- 
nezei : iar pre felii nu, și iară pre chip şi 
după dar iar nu pre feliă pentru că. chipul 
lui Dumnezeă cel cee pre feliii, iaste fiul 
și cuvântul a lui Dumnezeii, neschimbat chip 
al tatălui decr pentracâea se chiamă sufle- 
tul că are firea a lui Dnmnezeii după dar: 
căci iaste chipul a lu! Dumnezeii cum am 
7is. Drept accea cumiw's unit de întru Gmen! 
carii nu pot să spue firea sufletului carele 
jaste după chipul a lui Dumnezeii caroa'l iaste 
fivea şi de în ce n&m iaste de în vâer: aşij- 
derea nu ştie să spue şi ce-iaste sufletul o- 
mului ce cum arată Dumnezeă puterile sale 
și lucrările sale en zidiri zic pământeşti cu 
câstea ce se văd adecă ale ceriului, ale pă- 
mântului ale Aerului şi ale lumii, şi ploile 
şi cutremurile, şi mările, şi sfinția sa e nevă- 
zut : aşa și sufletul nostru cel nevăzuteu al 
săi trup carele să vede ca o lume arată ale = 
sale lucrure. Și cum şade Dumnezeă mat pe 
desupra de ceriure, şi iaste oblăduitoriă tu- 
turor lucrurilor: aşa şi desupra ceriulul 
gurii omului stai ce e în cap adecă crieril 
în chipul'a luf -Dunnezei, care crieri ţin 
mintea oblăduitorea tuturor lucrurilor omu- 
lui, de toemeşte, așază, grijaşte și îndrepteză 
şi isprăveşte t6le ale omulul, şi împodobâşte 
ca 0 pod6bă pre lucrurile lut. Drept acâa 
de să va tâmpla cuiva să se rănescă ce slă 
zice să se betejescă în creștetul capului unde 
sănt crierii aciaș pălimâşte mintea, dâeia de 
acolo nu se curățâză nice ține minte oniul 
ca de întâl şi iar ce e dea cuvântarea sulle- 
tul luereză cu ineina iar ce e den pohtirea 
lucreză cu ficaţii şi ce e dea râderea lucreză 
cu splina şi răsuită cu plumâna, iar mădu- 
lariul omului adecă coc dea naşte să facă 
copii lucreză cu rânichii, încă iar ce e de 
mânia omului, adecă mânia lucreză cu sân- 
gele şi ce e dea cunoste cunâşte cu ochii şi 
vorba cu limba, pentwactia decă se tae limba 
decia omul numat pote grăi, şi dâen se des- 
parte suiletul de trup rămânu'l tote nemiş- 
cate, iar sufletul iaste iar fără “de morte, iar 
decă sa va scula trupul atunce el ia pre su- 
flet ca cum ar fi şi el nepulred după scu- 
lare, decia și lucrurile trupulu! sânt atunce şi 
iale neputrede (adecă după scularea trupului) 

„Şi acâstea le-am zis pentru ceia ce mor în 
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păcate, ca să vază şi să cunoscă de ce bucurie 
şi de ce bine se lipsesc, iar.câte suliete ati 
priimit pre Duhul sfint pentru lucrurile lor 
cele bune şi se-aă făcut ca un dichis şi trap 
al Duhului sfint,.pare'mt că cu darul ȘI cu 
„uminarea a Duhului sfint şi după mortea 
trupului (pentru că sufletul iaste fără de 
m6rte) vor să se bucure şi să slavoslovescă 
luminat pre cuvântul a lul Dumnezeii, şi va să 
se rOge sufletul pentru alt suflet, cum vedem şi 
aflăm de în sfintele scripturi, decia deca se de- 
sparte sufletul de trup, [ Zri. psa2. 115]. atunce 
să lipseşte şi de pânduni şi ascultați să vedeți 
"ce grăiaşte David pentru ceia ce mor: că într'a- 
cea zi perivor tote gândurile lut şi nu'ş gândâ- 
şte nice de un lucru, însă dâca se desparte su- 
fletul de trupatunce are voc doă zile dă se duce 
cu îngerul unde va el aicea jos în lume pre loc 
pre unde va, (Zei. osliurimice]. dece sufletul 
„de multă dragoste a trupului căce se-ai des- 
„.părțit de dînsul: unele ori merge în casă unde 
era întru viaţa lul, altele o: la mormânt unde 
iaste îngrupat trupul de carele se-aii despăr- 
țit; iară sufletul cel îmbunătăţit şi drept, 
merge de îmblă pre la locurile unde avea o- 
biceiu, dă se închina şi se ruga pentru spă- 
senia lui, și aşa face doaă zile pre pământ, 

. iară a treia zi se duce îngerul cu acel suflet 
la ceriii şi stă înaintea groznecului şi prea lu- 

_minatului judecătorii : dă se închină naintea 
lui Dumnezeiă, iară dâca se închină atunce 
cu porunca a lui Dumnezei ducesă cu înge- 

„rul dă! arată prea frumâsele în tot feliul Jă- 
caşurile, sfinţilor cari! ati făcut voea sfinției 

„sale în lume şi nesocotiia fericire a mirose- 
niel raiulul şi acestea tote le vede sufletul, 
decia după lucrurile ce. aă făcut, dau'l loc 
până ce va veni Domnul să judece lumea.: 
să plătescă fiieş-cul după lucrurile lu). 

[Semneză să știi unde se aJlă sufletele). lară 
pentru unde se află în zioa de astăzi sufletele 
drepţilor şi ale păcătoşilor, zice aşa acest 

„sfint şi Dumnezeesc Anastasie, cum de acâsta 
niminca n'aă zis nice aă grăit prea amărun- 

-tul adevărat, ce însă numal am văzut şi am 
aflat de în dumnezeeştile cuvinte ale stăpâ- 

„nului cum sufletele drepţilor : [Antonie] sânt 
"în rai cu sufletul sfintului tâlhariii pentru 

că şi Dumnezeescul Antonie lăcuitoriul de în 
pustie, aşa. aii văzut şi el, pentru locul suile- 
„telor: [Pamro]. cum sufletele drepţilor în raiii 
sânt aşijderea şi bogonoseţul, Pamvo : şi alţi 
bogaţi de în sfinții părinţi, aşijderea şi prea 

"sfintul Ioan - Leastvicinicul așa zice; [foan 
Least). tâlhariul carele ai zis cătră stăpânul 
pomenâșiemă Dâmne întru împărăţia ta : a- 
tunce tot raiul moșteni și Dumnezeescul So- 

_lomon zice : [Solomon]. Sufletele dreptilor în 
mâna lu! Dumnezeă și nu se va atinge de 
dînsele munca, iară pentru sufletele păcă- 
toşilor tâtă legea vâche şi l6gea noaă zice 
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că se află întru legăturile iadului ca şi cum 
ar fi, nişte Gineni ră! în temniţă şi zac a- 
colo până li se face sâma vieţii lor să piară, 
[Pentru sufletele păcătoș). așa se află şi su- 
fetele păcătosilor ca întro temniţă, până. 
va Yeni dreptul. și înfricoşatul judecători îi Is. 
Dumnezeii la a doa a lul venire: să judece- 
lumea. [Darid psal. 9). Grăiaște şi Dumne- 
zeescul David pentru păcătoşi să se întâreă 
păcătoşii întru iad, dece acest cuvânt ce va 
să zică : să se întârcă, arată adevărat că su- 
fetele păcătoşilor astăzi întru iad sânt. . - 

“de se rugă lu Acraam și lui Lazăr, şişi a- 
duse aminte și de cei cinci fraţi carii era le 
asa lui și cuin sijletul iaste jăvă de morte, 
și cum se fuc împreună sufletul și trupul, 
GI. 19, . 

(Anastase, al Dumn. cetăți marea Antioh]. 
Vedem şi ştim că cu tote cu câle ce zice la 

Hs. cu chipure şi cu pilde : iară nu cu lucrul, 
iară căci iaste pildă dăcolo iaste adevărat, în- 
tâl că niminca încă n'aă .întrat până acum 
nică în Gheenă adecă în matca focului, nice 
întru împărăție, până ce va veni vremea scu- 
lărilor trupurilor, dece deca vrâme ce iaste 

grăiască şi să ceră o picătură de apă ca să'ş 
pâtă stinge arderea ce avea ? adoa cum nu se 
văd în iad, ceia ce să trimet acolo, ceia ce să ră- 

duc sus la ceriăi : la împărăţia a lui Dumnezeiă, 
dece cum ai zis nai nainte încă nu se-ai 
făcut munca deplin sati plata desăvârşit; a- 
decă sema : [Zi]. nice păcătoşilor, nici drep- 
ților pentru că ce dreptate ar fi să preşască 
înpreună trupul şi cu suiletul, decia să se 
muncescă sufletul fără de trup, sa să se în- 
cununâze, ia ascultă pre dumnezeescul Pavel, 
unde învaţă şi zice pentru cel drepți: fiind 
zice să se muncâscă pentru credinţă, drept 
aceea. încă n'aă luat platele şi făgăduialele, 
şi iară zice că fieş-care do întru no! va să ia 
câlea ce a făcut cu trupul lui, dece va să zică 
aşa. de acesta şi va să arate că fără de trup 
nemica nu face sufletul nice va să ia de nu 
se vor împreuna amândoi, [Zri] drept accea 
să nu gândescă cine-va că sufletul după mor- 
tea trupului se strică sau să răsipeşte ca un 
fum sai ca un nor, cum iaste sufletul și du- 
hul dobitocelor şi al jigăniilor ; ce ea ascultă, 
pe Hs. unul chip şi unul fără de mârte al su- 

fie frică de ceia ce ucig trupul vostru : că su- 

ctea sufletele sânt după mârtea trupului o 
fiinţă carea iaste un lucru de nu se strică     nici să răsipeşte ca fumul și ca norul; nic 

Pentru morţii putdcor cunăște unul pre altul . 
„acolo unde cii mers, și boyatul cum cunoscu . 

trupul în grOpă ce limbă ai avut bogatul să . 

fletelor nostre, cum ne învaţă și zice, nu vă * 

fletul nu'l pot ucide, [Matei Zac. 37). drept a- - 

bogatul şi la Lazăr povestea, actea o aă zis 

pesc pespe noul? ce să zice drepţii pentru că! .: -
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jaste făcut mal nainte de cât irupul, după 
bâcfelele a lui Orishen pentru că omul în 
7zgăul muerii nu samână sămânța tăr de su- 
jet : ce vine de face om însuileţii cu sufletul 
și cu trupul desăvârşit, pentru că trupul făr 
de suflet n'are chip, nică sufletul făr de trup 
n'are chip; numa! sufletul dobitocului iaste 
cela ce se face pespe Duhul văzduhuluy, întru 
mişcare vie, întru sângele dobitocului, care 
suflet a dobitocului are acâsta că iaste făcut 
de în cele s stihi! şi deea more dobitocul: 
să răsipeşte iară întwacâlea, iar sufletul omu- 
lul iaste o ființă cuvântătâre fără de mârte 
şi gânditore, şi mare acesta, să [ie de în stihil 
ce e numal de la Dumnezeii cum ştie singur 
numai Dumnezeii, şi de acolo de unde ştie 
sfinţia sa, şi cum ştie aşa 7] ati tocmit, care 
suflet nu iaste începătoriă nural : [Zri]. ce 
iaste fără de sffirșenie, reniru că şi coconi 
cari! lepadă de întrânsele muerile dâca se 
închipuiaşte trupul şi mâre în zgăul muerii. 
Sufletul coconulul aceluia nu in6re nice piare 
ce tot iaste viă şi nu se strică, numai ce să 
adună cu noi tâte sufletele 6menilor cu tru- 
purile la înviarea înaintea a lu! Dumnezeii cu 

„lucrarea cea nespusă a acelui prea puternic 
Dumnezei acestea zise cu puţine cuvinte : 
pentru rândul sufletului. [cindștere unu. cu 
«lț. la împăr. psalm. 102]. lar pentru cum se 
cunosc unil cu alţi! într'acea lume de sus nes- 
fârşită carea n'are sfârşenie, de actsla Dum- 
nezeescul David zice : ia coh Duh proidet 
vnem i nebudeti ne poznaetsea ctomu mea- 
sta svoego; adecă sufleiul carele ai eşit de în 
lume apol! nu o va cunâşle, căci că ai eşit de 
întuntrec, de mârge la lumină dar de tot a- 
colo cum vor cunâşte unul pre altul? care 
suflete nice o dată n'aii văzut unul pre altul 
gol în lumea acâsta, pentru că cunoştinţa 'se 
face pre semne și de alegeri și despărţire ce 
are unul de cătră altul iar sufletul d&ca more 
omul p'are nice o alâgere, nice un semn de 
cătră altul, numai ce sânt la tâte o semânare 
pre felii; și iar deca se vor scula. adecă dâca 
vor înviea nu vor avea cunoştinţă pre feliu 
unul de altul, pentru că acolo nu iaste nici 
inicşorare nici mărirea trupului, nici muert- 
şte nici bărbăteşte nici albi nici negri, nică 
cocon! nicl bătrîni : ce cum. ai fost Adam 
când *] aă zidit Dumnezeii în raiă, așa vor 
să înviaze toți caril aii inurit de începuta lu- 
mil, ca şi grăunţele adecă sămânţa c&ea, ce 
cade de în spin! şi în pământ se-aă îngrupat 
micl şi nu răsar iară mici : ce să fac pline de 
spice, cum aă fost mal nainte de ce nu că- 
zuse de în spice, pentru că sfinţii părinţi zic : 
Naşterea Gmenilor iaste, că vor să se facă 
ceea ce aă murit ca omul cel de întâ! şi de în- 
ceput, ce să zice ca Adam, cum am zis may 
sus, deci cu socotinţă chiară, nice un om nu 
va. să cunâscă unul pre altul : ce numa! cu   

Dumnezăiască înțelepție, [G2. 79. Zac. 61). 
vor cunâşte pre mulţi, penlru că zice şi la e- 
vanshelie pentru ovreai: Văzreat nai egoje 
probodoşa, adecă zice cum vor să cunâscă 
ovreail pe Is. pe carele ?] aii împuns cu sulița, 
și acolo vor lua isorava focului de vâci cu 
draci. [Joan Zlatoust). Zice şi Dumnezeescul 
Zlatoust pentru. sufletele cum se cunosc în 
lumea de sus şi aduce pilda de la evanghelie 
că bouatul de carele zice la evanghelie carele 
se îmbrăca în Caftane şi în zarpale după 
morte aii cunoscut pre Avraam carele fusese 
mort de atâţea any, şi nice semnele"! ştia nice 
altă cunoştere avea la dînsul ce încă zise: 
Părinte Avraame şi'l cunoscu cum iaste Tată 
a multe limbi, şi cum iaste acel Avraam mi- 
nunat, şi să înțelegeţi şi să ştiţi de acesta pre 
ce semne "] cunoscu saă pre ce grai că aă 
d6ră ai vorbit vre o dată cu dinsul? să ştiţi 
că accle suflete ce să cunosc după morte de 
wară avea darul a lui Dumnezeii nu'ş ar fi 
adus aminte cum ai avut 5 frați în lume și 
aducându'şi aminte de lume şi de casă cum 
zice, drept actea suflete iară cunosc lumea şi 
pre ceia ce sânt în lume, iară 5 fraţi de carii 
zice mal sus va să zică de cinel simţiri ale 
omuluf, ce însă iară cum cunoscu hoga- 
tul pe: săracul Lazăr carele nu nal era cu 
împuţiciunea ranelor şi sărac, cumu'l cuno- 
scu în lume dâca vreme ce zic unil că nu se 
cunosc sufletele ? ce e cum an zis mal sus 
sufletele cunosc unul pre altul cu darul lul 
Dumnezeă şi iară : saă cu darul a lu Dum- 
nezeiă, sai cum zice Evanghelia : soseşte până 
aicea. atâta că se cunosc sufletele într'acea 
lumeiară pentru suflet cum iaste fără de morte 
am spus multe socottle, [Zi] şi iară vom 
mai zice de în celea ce ain adevărat ale sfin-' 
ților părinţi că bogaţii eretici mal vârtos 
Orighen zicea că sufletele sânt făcute mat na- 
inte, şi deca se polimește trupul în zgăul mu- 
eril după 10 de zile dâca îngrecâză muerea 
atunce vine sufletul de înviază trupul şi de 
acâsta zicea minciună şi orbâşte : ca un orbit 
de dracul, iară adeverinţa iaste aşa, când se. 
împreună bărbatul cu muiarea, cu lucrarea şi 
cu tocmâla a lui Dumnezeii facese trupul îm- 
preună cu sufletul, şi ia ascultă pre Moysi să - 
vezi ce zice, cum când ai făcut Dumnezeii 
pre omul făcut'aă numal un bărbat și numa! 
o muiare, și le zise: creşteţi şi vă îmulţiţi şi 
împleţi pământul, dâcia zice si socot6şie n- 
mul cum de acolo se-aii născut cutarele şi 
cutarele, şi mult lățeşte lumea, iară nu zice 
cum aă: poruncit Dumnezei bărbatului cu 
muiarea lui să facă trupure şi el să bage 
sufletele: ce pre omul aii făcut însufleţit. 
Trupul și sufletul şi sămânţa lui iaste însufle- 
țită şi cum iasle el cuvântătoriii : așa iaste 
şi sămânţa lui cuvântătâre, şi pentru ca să 
înțelegâți bine nebune eretice socotelă chiară, 
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iară nu sus în vânt de. câle ce zici ia spu- 
ne'ml văzuta! vre un dobitoc să se hră- 

_nescă nefiind viă şi însufleţit, cum bârfeşti 
dă zici tu? (Zri O, ereticule). că şi în zgăul 
muerii deca ar fi acel trup al copilului fără 
de suflet, dâca cade sămânţa bărbatului în 
zgăul muerii, până în 10 de zile de n'arfi 
vie şi însufleţită: aă nu s'ar împuţi şi ai 
par putrezi ? 1ară tu vezi că cade o picătură 
de apă adecă sămânţa şi accea se hrănâște 
şi face cap cu obraz, cu nas, cu ochi, cu 
mâni, cu picidre şi cu alte mădulare trupu- 
lui : şi tu vel să nu fie viă însufleţit-şi să se 
hrănâscă ? ce fără de minte eşti a socoti a- 
cesta lucru că de ar fiaşa cum bârfeşti tu, 
nu se-ară mişca adins elu'ş în pântecele mu- 
erii de n'ar fi carele "| mişcă: ce să zice 
cela cel mişcă carele iaste sufletul, [ri pen- 
tru ceia ce zic că nu se face sufletul cu tru- 
pul împreună de o dată) și ia. vezi la om că 
dâca mâre căce nu mal are suflet carele iaste 

„del mişcă : rămâne trupul mort şi nomișcat 
şi d&cia, nu ma! îmblă nice mai grăiaște: ce 
numai câte puţin câte puţin putrezeşte în pă- 
mânt căcl că nu mal are suflet carele'l în- 
viază ; ce însă sufletul dâca vr6me ce înviază 
trupul, el iaste fără de morte, şi nice un 
om nu pâle să înțelâgă sai să pricepă ce 
iaste sufletul, numai ori ce am priceput de 
stăpânul Hs. şi mal nainte de prooroci, caril 
„zic că sufletul după dar ce are, iaste pre chi- 
pul a lui Dumnezei, drept aceea no! Gmenil 
ne ducem în munca vâcului căci că mus- 
trăni chipul a lul Dumnezei cu păcatele ca- 

"vele facem. Pentwactea şi besârica se rogă 
de numele Gmenilor şi zice : obraz es ne- 
izrecemâia slavi tvoea, aştei iaz vâi noşu să- 

greaşeniih iproceaea;. adecă chip sânt ei o- 

* mul al slavei tale Domne aceil nespuse mă- 

car de şi port pre mine semnele păcatelor 
mâle, iară tot chipul tăi sânt, pentr'acâea 

pre mine carele sânt zidirea ta miluiaştemă, 

„şi iară la slava marelui Antonie zice : eJe po 

obrazu săbliudăil nevredimu i procea, adecă 

tu al păzit ceaă fostpre chip, adecă sufletul 

tău nebetejit, adecă nevătămat, iară eii ocaa- 

nicul de mine 'lam stricat cu păcatele, pen- 

tmaceea zice Duimnezeescul Grigorie Pogos- 

lov priceastih sea obrazu inesăhranih, adecă 

ei am avut părtăşie de în chipul fiului şi a 

- cuvântului lui Dumnezei, al neschimbatulul 

chip ai tatălui și nu'l an păzit, adecă cu pă- 

cate "1 am stricat; chipul va să zică sufletul 

pentwacea aă luat al nostru chip, adecă fă- 

cutu-se-aă om cu suflet şi cu trup, ca pe chip 

să spăsâscă şi trupul să'l facă fără de morte, 

ce să zice fiul şi cuvântul a lui Dumnezei 

se-aă priceştuit ce să zice se-aă împreunat 

“cu chipul omului ce să zice cu înțelegătoriul 

sullet şi trup; ca să spăsescă pre chipul, a- 

decă gânditoriul -suilel al omului, şi să facă   
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fără de morte şi pe trup, carele cra dezbră- 
cat de chip. | 

Pentru trei părți ale sufletului : a curântă- 
toresc a pohtitortsc, și a mânios. Gl. 20. 

[Grigorie Niscâii]. Marele Grigorie Nischii 
de meşterșugul şi de înțelepția cea mare a 
sufletului aşa zice; trei lucrure sânt carele se 
văd la suflat : Cuvântătoriă, pohtitoriii şi mâ- 
nios, întraceste tre! ale sufletului aflăse şi 
bunătatea şi răotatea. - 

[Pentru curântător]. Bunătatea cuvântăto- 
viului iaste ca cum ar fi neştine pravoslav- 
nic, întru propoveduirea apostolilor, carea 
o a adeverit Dumnezeeştil părinţi de se-aii 
adunat după vrâme de au făcut săbâră a 
tâtă lumea, şi pre în bogate locure. Insă bu- 
nătatea cuvântătoriulul iaste să ştie binele 
ce iaste să'l ţie, şi răul ce iaste să se fer6- 
scă să. iubâscă blagocestia, şI lucrurile cele. 
bune, iară ne blagocestia să urască, aşijde- 
rea şi faptele păcatelor: acâsta iaste bună- 
tatea cuvântătoriului, iar răotatea cuvântă- 
toriulul iaste neblagocestia adecă când se 16- 
pădă neştine de lege'ş, adecă de domnul 
nostru Is: Hs; lumina cea adeverită carea 
luminâză pre tot omul cela ce vine în lume, 
adecă la dînsul la Hs, şi altele câte dășer- 
tâză besârica a lui Dumnezei şi anatimis€- 
şte şi mat pe scurt să zică neştine bunătatea 
cuvântătoriului iaste câte vin de sânt de spă- 
senia sufletului, iar răotatea cuvântătoriului 
iaste : câte duc pre o:n în muncă de la mic 
până la mare. - 

Cuvântător. 
are bunătatea sufle- iară răotatea are ne-, 
tului şi diâpla cre- f_| blagocestia şi lu- 
dinţă şi Imcrurile [—b crurile câle rele. 
ctle bune, a 

    

  

- [Pentru pohtitoresc]. Bunătatea pohtei iaste 
ca să'ş ție neștine t6tă dragostea lu şi pohta: 
la domnul nostru Is. Hs.; şi întru poruncile 
lui, şi nemica să nu cinstescă mă! mult deale 
Lunii aceştia : de cât dragostea a lui Dumne- 
zeii, pentru că bunătatea, fără de ajutoriul 
lut Durnnezeii nu se isprăveşte cum zice Dum- 
nezeescul Iacob brat Nojii, acâsta iaste bună- 
tatea cea bună a pohtiril, iar răotatea a poh- 
tiril iaste, când iubeşte cine-va dulcâţa lu- 
mil, averea, slava, cinstea :, şi totă podoba 
trupului, carele pornesc pre omul în curvie, 
şi întralte .răotăți dievoleşti. 

Pohtitores ce 
Bunătate aresă iube- | Răotate ara dulceţa 
scă pre Dumnezeă, și iubirea de bant, cur- 

pentru dragostea a /—j via, preacurvia, ză- 

iul Dumnezcă, tote cârea cu bărbat, şi 

ale lumi) aceștiasă de frica a lu Dum- 

nu le bage în semă. pezcă de toi nu se. 
teme, ă 
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[Peutru mânios). Mânia are bunătate când 
se mânie cine-va asupra Diavolului 'să: zică 
că tu drace "m zice să curvesc, să prea. cur- 
vesc, să uci, să fac voile tale, ce eii nu te 
ascult; numai ce'ţ zic să fugi departe de 
ine, căci că Hs. al mieă iaste cu mine, şi 
câte răotăţi vel brodi să faci mie, nemica 
nu. poţi să'm faci, pentru că asupra sufleiu- 
lui micii-n'at. putere. Acesta iaste bunătatea, 
a Mâniitoriului, adecă a mâniei; să se mânie 
tot creştinul asupra dracului, şi spre lucru- 
rile cele râle, să gonâscă de la dînsul gân- 
durile dracului şi.ale tuturor păcatelor, iar 
răotatea. mâniei iaste întâl pizma,. ținârea de 
mânie îndelung, aducerea aminte de răi şi 
muzăvirea carea face şi. bătăi şi tote zărvile 
şi uciderile. ” 

! Mâniearea, . 

Insă bunătate are să lar răotăți are să 
se mânie :spre dia: pizmescă ' să. ţie 
volul numai care - mânie mult să a- 
"1 îndâmnă tote pă- ducă aminte de 

“cotele la om să se [__| răi să muzăvire- 
ferescă de aducerile scă să ridice cuţit 
aminte ale dracului şi lemn pre om. 

  

Pentru fiul și curântul a lui Dumnezeii dom- 
nul nostru Is. IIs8, pentru ce aă trebuit să 
se întrupeze 2 Gl. 21. 

[Dumnezăeșt. blugocestiri). Spune-vom şi de 
acesta că pentru multe Jucrure şi vini căci că 
era toţi Omenii, dă desupt înpăcat și îmbles- 
temul ce luase Adam, pentru ncascultarea 
poruncii a lui Dumnezci, drept aceea. se-ati 
căzut cela ce aii vrut să spăsâscă pre păcă- 
toşi : să fie striin de tot păcatul, Pentru că 
un Vraciă bolnav dăznodat, adecă să fie 
tote vinele stricate, acela nu pâte să tămă- 
duiască nice pre un bolnav : ce trebue vra- 
'ciul să fie sănătos şi să se ducă să vază pre 
bolnav şi să" fie mintea întregă şi mânile să- 
nătâse, ca să apuce strângerea cu mânile'ş 
şi cu mintea să pric&pă bola, deci dâca vr&me 
ce era toţi Gmenil jos împăcat cine în multe 
cine în puţine, pent”acâea nu putea om pre 
om spăsi, ca cum se-ar alla do! înşi într'o 
Mare cu grea furtună, şi nu pote unul altuca 
să ajute şi atâta se nevoeaște unul ca şi al- 
tul. Iar Domnul nostru Is. [ls, zice fiul şi cu- 
vântul a lui Du:nnezeii, carele cra fără de 
nice un păcat (pentru că trupul care a luat 
luatul'aă fără de păcate, şi se făcu dohtor 
sufletelor 'şi trupurilor) neavând sfinţia sa 
nice o bâlă ce ai fost desăvârşit Dumnezeti 
şi Om desăvârșit, dece cu săvârşenia-lul aă 
spăsit lumea, adecă pre &meni, pentr'aceea 
se-au căzut să se întrupâze acela numai fără 
de păcate, dar căce n'aii venit înger ? | Între- 
bare, răspuns] căci că tainele talălui nu le 
pricâpe, fără numa! fiul și cuvântul lui, unul 
liind singur Ils, carele, iaste o ființă cu tatăl 
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cum şi altul om carele nu cunâşte mintea al- 
tu om : [zeză pentru ceea ce zie. că pricep pre 
alt om, cemi te portă), ce numar cuvântul o- 
mului cunâşte a luminite încă iar nice un în- 
ger nu iaste făcător ce el iaste făptura a luy . 
Dumnezeii, penrt'aceea n'aii putut îngerul să 
ia trup să se facă om, dece pentr'acâsta ai 
trebuit singur fiul şi cuvântul a lut Dumnezeii 
să se întrupeze că putea să facă tot lucrul, 
încă tot omul cra joş în mârte şi toți mergea 
în iad, şi pre toți ţinea iadul, dar cum ar 
fi putut cine-va ai prooroc aă altul să spă- 
stecă pre oniul carele ai mers în iad înpre- 
ună cu alţii : iară domnul nostru Is. Is. mă- 
car de ati şi murit şi aă mers în iad, mers'aă 
cu mult mai de grab, nu să rămâe acolo ca 
alţii, ce pentru să scoţă şi pre alţii de acolo 
şi ia ascultă întâi pre David ce zice : ghi văz- 
vel esi ot ada Dşu moiu. adecă tu Dâmne un 
Dumnezeii (măcar de eşti şi de trupul mieă) 
scos'al sus de în ind sufletul miei şi aă pu- 
trezit în pământ trupurile tuturor 6menilor, 
iar trupul stăpânului Hs. nice o dată nice cum 
n'aii putrezit, pentru că iadul nu putea săi 
înghiță ca pe alţil carii avea bogate păcate, 
[palm. 15). ia ascultă să vezi ce zice David; 
ni dasij prepodovnomu sroemu' videati ist- 
leanie, acuma de într'acâstă proorocie ia Da- 
maschin și zice : Vă grobeaje istleanie ne vi- 
dea. stoe tealo şi Stâii Cosma : tealo votvo- : 
istlenie ne videa Vldco, nije dşatvoea vâ ae . 
dea slranno leapno ostavlena bâistâ; adecă 
trupul tăii: domnul miei n'a văzut în iad 
putrejune, nice sufletul tăă în iad n'aii rămas 
ncostavlena vâistâ, închipuiaşte de zice n'a 
rămas iară slrannoleapno se chiamă minu- 
nat şi ca pentru să ști! ce va să zică, tleanie şi 
istleanie; tleanie se chiamă stricare de întrun 
lucru într'altul, ce s ăzice de în viaţă în morte, 
iar istleanie să chiamă cum at zice, trupul 
omului sai al altuea acolo unde iaste umăd 
să se strice să se facă pământ, acâstă stri- 
care n'au văzut trupul Domnnlul Is, Hs. că3 
zile au fost în pământ adecă în mormânt, şi 
aşa, ai stătut tot deuna sfântl lul trup ca în 
ces ce ai murit, [Zri opasno să știi] pentru 
că Dumnezeii și de la acel trup mort nice o 
dată n'au lipsit pentractea zice : Vă grobea 
ploschi vă adeaje sădşe io iaco bog vă raije 
să razboini com i. na preastolea heaşe 605: 
î procea, deci alt ceva nai văzut trupul al 
lui Hs. ce numal morte, ce să zice despărțela 
a suiletului de trup, 3 zile, şi nici dumonezei-. 
rea ati lipsit de trupul cel mort nici de la 
sulletul cel îndumnezeit nice de în mormânt 
nice de în iad ce încă nici de cătră scaunul 
părințese, 'ea.un Dumnezeii ce iaste prelu- 
tinderea şi tote lo obârştşie; încă trebuia ace- 
sta fiul şi cuvântul a lut Dumnezeii; să ia trup 
ca să înşale pre diavolul să se bată cu dân- 
sul şi să'l biruiescă. Pentru că diavolul cându'l 
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duse în munte să vază împărăţiile atunce de 
ar fi fost numai om iar nu Dumnezcii şi om, 
"1 ar fi înşelat; cum aă înşelat şi pre Adam 
căruia "1 zisc că de veţi mânca de în pom o 
vă veţi face şi voi Dumnezei. şi cu trufia a- 
cesta'l înşelă, așa. făcu şi lut Fs. şi zise : dă 
eşti fiul a lul Dumnezău zi pietrilor să se facă 
pâine şi accsia au făcut diavolul ca să chib- 
zuiască cu mintea, trufia omenirii a lui Hs. 
că iaste Dumnezeu şi.să ştie de dânsul de va 
fi adevărat elşi fiul cuvântul a lut Dumne- 
zei, carele vrea să se întrupeze ca să împ&- 
dece şi să strice tocmeia spâseniei Gincnilor 
ce stăpânul Hs. "1 se cădea să ascunză Dum- 
nezeirea ca să prinză pre diavolul, să'l cu- 
funde cum face şi pescariul cel bun, carele 
portă undiţa şi are fier şi pe din afară pune 
îinbucătura carea decă o vtde peştele și 
nu ştie cumul de în lăuniru fierul adecă 
undiţa merge să îmbuce îmbucatura aceea 
şi înghite împreună şi fierul şi se cufundă şi 
se prinde în put&rea fierului. Aşa şi fiul şi 
cuvântul a lut Dumnezeii avut'aii trupul ca 
o îmbucătură, iară Dumnezeivea carea crâ 
înCrânsul în trup : înșelă. pre diavolul. zi- 
când să se bată cu trupul, iar el se hătu cu 
Dumnezeirea, şi fu biruit; [Demase.] pentr'a- 
câia zice Dumnezeescut Damaschin. Plătito 
oblojen iaco lestnoz unliţăi bojest vennoio 
siloia tvocio zinia popral esi, adecă tu af pus 
pe din afară împregiur trupul ca şi înșală- 
tura în undiţă ce să zice înnbucătura şi o 
inâncă. şarpele adecă diavolul. şi se prinse 
pespre Dumnezeiasca a ta pulcre cum prinde 
şi păscariul pâştele. încă trebuia şi se cădea 
fiului şi cuvântului a lui Dumnezeii să ia 
trup ca să pălimescă trupul. câte aii pătimit 
singur ls. la patima a sfințici sale ca să -(ă- 
măduiască câle 5 simţiri ale lui Adam. carele 
cu dinsele ai călcat porunca a lui Dumnezeii 
căci că Adam aă gândit cu inintea să se facă 
Duinnezcii, drept aceea se-aii tăcut” Pumne- 
zeii om, ca să tămăduiască acel păcat a lui 
Adam. carele gândi cu mintea să se facă 
Dumnezcii, mâncă de în pom și zise că iaste 
dulce şi. bun pentraccea şi trupul stăpânului 
TIs. al adeveritului Dumnezeii mâncă- hiare 
şi oțet-ea să tămăduiască: păcatul a mâncă- 
rii lut Adaun, apucataii Adam de lemn cu 
mânile, pentr'actea stăpânu' ls. ţinutu-ș'aii 
palmele: ca să tănăduiască acea apucare co 
ati: apucat Adam. Văzu Adam pomul şi zise 
cum iaste. pentwaceea scuipat fu stăpânul în 
obraz ca să tăinăduiască vederea; nu ascullă 
Adam porunca a lui Dumnezeii: iară stă- 

_pânul- se: făcu ascultătorii talălul până la 
m6rte ca să tămăduiască neascultarea a lui 
Adam [Zri oliubiiice] mirosi Adam plodul 
pomului drept acâea'Ils. cu împuţiciunea cea 
rea-a oţetului şi a hicrii când vrea-să le 
bea tămădui mirescla plodutui pomului, ea-   
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rele mâncă Adam; luă Adam blăstem să îm- | 
ble pre mărăcini și pre pălămidă, drept a- 
cea puseră în capul stăpânului: cununa de 
mărăcini : ca să tămăduiască acel blăstem, 
îmblă Adam în raiu' şi se duse să mânânce 
de în pom penti'accea. se ţintui stăpânul la 
piciâre : ca să tămăduiască acel. păcat, dece 
peniru actste vin! şi pentru altele multe ca- 
rele nu le-am scris ca să nu mal lungim cu- 
vântul, se-aă întrupat fiul şi cuvântul a lul 
Dumnezeit, şi se-aii răstignit, şi a pătimit ca 
să spăsescă pre omul. : 

Pentru drepţii cum se-aii botezat, și pentru cei 
necredincioși cum nu se-aii botezat: Gl. 22, 

- (Dummnezăeştii Daseali]. Deca vrâmea ce 
se-aă făcut trupul omului de în câle 4 stihit 
dăca more iale să râsipesc iară într'acdle, aşa 
aii fost şi pentru Hs., adecă sângele şi Apa 
carele ati curs de întmn sfinta a lui costă, - 
curs'ati în stihiile or unde at curs ale pro- 
rocilor, ale drepţiior şi într'ale tutulor 6me- 
nilor și aflându-le se-aii botezat, iară de va 
zice cine-va că decă vrâme ce ai curs în sti- 
hiile tuturor Gmenilor ai botezat stihiile şi 
ale păcătoşilor şi ale păgânilor, spune-vom 
noi 'și de acâsta că nu aste aşa, code vă 
iaste voia să ştiţi adevărat ascultați : cum 
cură apa şi adapă şi crâşte câteaflă sădite și 
verză, iară câte allă uscate nu le folosâşte, 
numa! ce le lasă iar uscate cum ati fost aşa 
să socotiți să ştiţi şi de acesta că numai 
dreplil se-ai botezat iară nu şi păcătoşii. 

utru noi creștinii de unde ne am numenit 
dă ne cheinăm creștini. Glara 23. 

(Marin Preotul adereritde la Iliu şi daicas). 
De la ls. ne chemăm not creștinii creştini, că 
"na! nainte ne chemaun Nazorei şi Galilei, iar 
deea se răsipiră apostolii pre în laturile lumi, - 
merse Petr şi alți Gre caril la Antiohia şi prlo 
poveduiră pe (Is. şi de atunci începură ucenici 
a se chema creștini, cum zice Luca la deaania 
Apostolilor: de în caril uniFaă şi ţin numai 
numele. iară darul şi lucrurile creştinilor n'a. 
Numele și darul ai, ceea. ce sânt adeveriţi 
ucinică şi soț lu! Ils. pentru carit grăiaşte Ils. 
că vol sănteţI soţii miei. dă vei păzi porun- -: 
cile mele şi iară de veţi păzi cuvântul nici 
adevărat veţi fi ucenici mie : cum ai fost a- 
postoli şi alţii creștini adevăraţi, iară acuma 
sânt toți cuceriţi, Smeriţi şi trăpitori, şi să- 
raci do voe și alții într'alt chip asemene, deci 
deca vreme ce sânt'următori adevăraţi lui 
[s. se chiamă creştini. Stăpânul lis. frate se 
chiamă uns cum am zis, pentru.că ati fost 
uns de Duhul sfint, întracesta chip şi creşti- 
nii cel adevăraţi sânt uni de duhul sfint şi : 
fac plodurile lu! carele le numără Payel cătră 
Galateani şi zice : Plodje Dşa Stgo est liubov 
radost, inir, dălgoterpie, blagocest, Milosărdie
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Vearu, Cratost i văzderjanie. Plodul cel de 
întâi se chiamă dragostea a lui Dumnezeii 
ale căruia iaste slavoslovia blagodarenia, a- 
deverita, închinare, cătră vecini, [G7. 5]. dra- 
goste, dece O creştine câna slăveşii şi te în- 
chint lu! Dumnezei întru tâte lucrurile cum 
au făcut ls. atunce eşti a lui Hs. şi te chemI 
adeverit creştin, /Zac, 213], iară când tu nu 
slăvești nici mulţimeşti, nice te închint lut 
Dumnezei, (Plod. 1). ce încă hulești pre dîn- 
sul şi crucea lui şi credinţa lu! şi altele multe 
as6mene, atunce ești om drăcesc, iară nu 

creștin, 
-Plod 2, Al doilea plod al sfintului Duh 

iaste bucuria, nu a lumil aceştia şi a trupului 
ce a pricâperilor şi a, sufletului, pentru că a- 
devăratul creştin cându'și vâde pric&perile 
lui curăţite de tâte păcatele şi împodobite de 
tote bunătăţile, atunce se bucură întru inema, 
lui, bucurie sufletscă, macăr de'! se tâmplă 
şi pe din afară de multe ori, [Senindză să ştii] 
a avea scârbe și primejdil şi munci ca Dum: 
nezăeştil apostoli carii era mustrați și mun- 
ciţi fârte de păgâni iară er cum zise Luca era 
bucuroși şi vâseli pentru-că Hristos făcuse”! 
Yrednici să fie mustraţi pentru numele sfin- 
ţier sale ; și ia ascultați pilda, un om carele 
iaste în casă'și şi o vâde spurcată şi grozavă 
cadeise să se întristâze, aşijderea şi tu când “ţI v&zI (Otă priceperea la curată şi împodo- 
bită de tâtă bunătatea : atunce ți se cade să 
te bucuri sfințește și suileteşte, iară cându'ţi 
iaste sufletul tot stricat de păcate : atunce'ţi se cade să te întristezi înlăuntrul (ce să zice în taină) inimii tale, iară pe dinafară petreci 
şi te bucuri, şi ţie numa! numele de creștin : 
iară dar n'ay. - . 

Plod 3, Al treilea plod al Duhului iaste şi se chiamă, Pacea, carea ati avut Hs. spre 
tot şi forte o au îndrăgit, şi o lăsă aposto- 
lilor când zise : Pacea dati voaă pacea mea 
lasu voaă, drept acâea adeveriţil creştini : iu- besc şi țin acea pace, iar. tu când ești făcător 
de scandală şi iubeşti să sâmeny vrăjbi şi 
pleve intru Omeni şi urăşti pacea, alunece nu eşti creştinesc : ce dievolese, A 

Plod 4, Al patrulea plod iaste îndelug răb- 
darea carca o aiă avut Hs, că aă răbdat inulte nDevol, multă sărăcie, multe patime până la, morte, drept accea şi tu să vocști să rabzy, tâte scârhele lumii și tâtă strimtura Și zgâr- câla : pentru dragostea a lut Dumnezei şi pentru nădâjdea vieţil ceil de sus; iară cându "(i aduci aminte de râle adecă de răotăți ca- rele'ți trimâte Dumnezeiă pentru spăsenia su- Hetului tăă, iar tu faci pre Dumeezeă nedrept căce te pedepseşte iară nu pre alţi! Omeni, a- tunce tu n'a! darul creștinului ce numa! nu- mele, 

Se Plod 5. Al cincilea plod iaste și se chiamă al dulceţii și al bunătăţii că tuturor iaste 

dulce şi bun, adevăritaii pre drepţii întru 
dreptate şi laudă lucrurile lor, îndreptă, pre 
cel ce greşise cu dragoste, mângâia pre cel 
scârbiţi bucurase cu ceia ce să bucura şi cu 
cel întristaţi se întrista, drept aceia şi tu când 
te vei asemâna lui Hs. întracestea întru tâte: 
atunce ești creştin, iar când sânt la tine tâte 
lucrurile împoncișite și'ți pare răă pentru 
sporul şi pentru bună petrecanie a fratelui 
tău a creștinului, şi te bucuri şi'ţi pare bine 
pentru răotatea lui, şi al ş'altele asmenea a- 
cestora, atunci cumu'ţi voiă zice creștin ? ba 
ce încă mal vârtos om dievolesc. 

Plod 6. Al şaselea plod iaste bunătatea 
carea o aă avut Hs. că tuturor ati fost făcă- 
toriă de bine, atâta cât şi viața ş'au dat pen- 
tru dragostea nâsiră, drept acâea şi tu cânâ 
"Ie milă de fratele tă creştinul şi hrănești 
flămândul şi adăpr însetoşatul, când îmbraci 
săracul şi priimeşti pe striinul şi altele ca a- 
cestea faci, atunce eşti adevărat creştin, iar   

  

tu când nu "ţie milă nemica de fratele tău 
creştinul numai ce! faci răă şi”! jehueşti şi”] 
răpeşii şiI face nedreptate şi” pârăști ŞI] îm- 
prumutezi cu dobândă şi camată şi faci alte 
multe nedreptăţi : atunce cum vel să te chem! 
creştin ? 

Plod 7, Al şaptelea plod, al duhului : chia- 
măsă credinţa carea o ai avut Hs. şi tot-de- 
una 0 are, pentru căce făgăduiaşte : face făgă- 
duiaşte'ţi că de vel păzi legea şi să nu'ţă, faci 
priateni striini, ce să zice vrăjmaşii lui dra- 
cil, să”ţi dea raiul și aşa va fi, iar tu te făga- 
dueşti când te botezi să fit tot deuna al siin- 
ție sale soț, şi să nu faci voile diavolului, 
drept acea, iu dă vel face cum te a! făgă- 
duit şi vel fugi de dracul ca să nu faci voile 
lui : atunce adevărat eşti creştin, iar când 
tu te faci mincinos” şi necredincios şi păgân 
şi nu faci voile a lui Dumnezeă, atunce 
cumu'ți va zice neştine că eşti creştin. 

Plod $. Al optulea plod al duhului iaste 
blândețele, carele tot de una pururea Is, le- | 
ai avut, şi cându'l grăia de răi sfinția nu 
grăia răi și când pătimia (cum zice Aposto- 
lul) nu îngrozia : ce încă era smerit și tă- 
cut ca un miel, /Matei. Gl. 11]. şi zicea ce- 
lora ce vrea'să fie adeveriţi creştial : invăţa- 
ți-vă de mine că blând sânt şi smerit cu i- 
nema, drept actea şi tu când eşti smerit și. 
făcut, atunce al darul numelui creștinesc, iar 
când ești trufaș şi măreț şi nu suferi nicl o 
dată să'ţi zică cine-va alt ceva fără de nu- 
mele tăii, și înjuri, mustri, şi îngrozeşti, le 
lauzi şi blăstemi, hulesti şi părășşti, atunce 
curmurți voi zice crestin ? | i 
“Plod 9. Al noălca plod al duhului sfint 

chiamă-se ținerea carea o ati avut Ils. întâr 
de bucate că nu mânca mal mult de câtut 
priimia firea omenâscă, a dou de somn, că 
de multe orr petrecea lolă n6ptea la ruga a 

 



  

„Yolești, [glaz. 5. Zac. 213] atunce cum nu'ţă 

- închină cadei-se să'ş împreune câle 3 dâgete 

„lui Dumnezei, carele se-aii înălțat dă . pre 

- stângă până la piciore jos închipuiaşte iadul 

-toţi pre ceia ce n'a făcut voile sfinţiei sale, 
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“lui Dumnezcă, drept acâea cela ce să ține) 
de bucate și de somn şi . de. alte .priso- 
sâle ca acâstea : acela are şi dar şi nume de 
creştin, iară. tu, când cheltueşti t6tă zioa la 
bucate multe şi în somnuri râle şi fugi de la 
besârică ca dracul de cruce şi alergi la curvii, 
la preacurvil, la jehuiră și la alte zborure die- 

voiă zice că ești om drăcesc, iară nu creştin, 
vezi 0, frate, caril sânt adevărații. creştini, 
zice Dumnezăescul Pavele către Galateant: a 
ije hvâi sut pleat raspeaşa să strmi ipohomi, 
adeveritul creştin cade-i-se să răstignescă 
patimele şi pohiele trupului, şi atunce se face 
priaten lui Hs., drept acâea cum se-aiă răstig. | 
nit Ils. aşijderea și creștinului se cade să se 
răstignâscă adecă să'ş omoră tote mădularele 
trupului ce se zice şi ale păcatelor, [Giar. 3. 
Zac, 257], cut zice acel dumnezeese Pavel 
cătră Colaseant, fugiţi de curvie, de necură- 
ție, de patimă, de reaoa pohtă și. de lăcomie, 
adecă iubirea de argint, pentru carele vine 
urgia lu! Dumnezeu pre fii necuceriel cari 
sânt numa! cu numele de creştin : iară lueru- 
rile a lui ls. nu fac. . . 

Pentru crucea carea facem pe trupurile nd- 
stre când ne închinăm și cum se cade să o 
Jucen şi ce închipuiaşte. Glae. 24, 

[Dumnezeeştii Dascali]. Creştinul când se 

ale mânil dreple, cel de întâr al doilea şi al 
treilea, că aceştea închipuesc tre! fâțe ale 
-dumnezeiril, sfinte! troițe în carele crâde și 
iaste botezat întru numele eYadecă al tatăluy 
al fiiulul, şi al sfintulut duh, şi mărturiseşte 
trei feţe ale aceil Duninezeeştii troițe, iară acâ- 
sta ce'ţI pul mâna sus la cap închipuiaşte ca- 
pul ceriului, iară cându'ţi pogorI-mâna jos la 
mijlocul trupului închipuiaşte pămîntul, -pre 
carele se-aii pogorât. fiiul şi cuvântul a lut 
Dumnezeu de la ceriii pre pământ, dă se-aiă 
întrupat de în sfîntul pământ a! depururea. 
fecidre! Născătârei de Dumnezeii penlru spă- 
senia nostră a Omenilor, iară când rădici 
mâna de la mijlocul trupului şi o sui sus dă- 
spre partea dreptă, adecă la umăr, închipuia- 
şte slăvita înălţare a acelul- fii şi cuvânt a 

pământ la ceriă şi ai şezut din a drepta 
scaunului a lui Dumnezei şi a tatălui, iară 
când aduci mâna dăspre partea dreptă la 
stânga. închipuaşte a doa-venire a acelul. fiă 
a lui Duninezeă a domnulu! si mântuitorului 
nostru Is. Hs. carele va să judece lumea, 
iară cându'ţi pogo:t: mâna dăspre partea 

în carele va să muncescă Is, Dumnezeiă pre 
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Pentru unde se-aă seris tus patru cranghe- 
liştii și carele de ei întral cui chip sc-aii 
făcut, Glaca 25. 
[4 Zui Matei întâi]. Intâx a lui Matey ce 

vaghelie scrisu-s'aii. singur Mater apostol la 
Ierslim-pre limba ovreiască în chip de om 
heruvim după văzneşenie dâc'aii trecut 8 ani 
și dăpre ovreiaşte o ai prepus loan grocâşte; 
care evanghelie scrie şi povestâşte de naşte- 
rea trupescă a domnului nostru Is. Hs. cum - 
se-aii făcut om pentru noi Gmenil de în Dum- 
nezeescul şi sfintul sânge“al depururea fe- 
ci6rel şi slăvitel născălâvei de Dumnezeii, a 
sfintei lui Maice, a spăseniei nâstre a creştini- 
lor şi zice : Cniea rosdiva Is. ha sna 'Davida 
iproceea, - | 

[ălarco a 2]. Iar al doilea stâlp de evan- 
ghelie a lui ;Marco scrisu-se-aii la Alexanriia 
de Marco apostol în chip de leu după Văzne- 
şenie decau trecut 70 ani carele închipuiaște 
împărăţia și domnia a fiului lui Dumnezei a 
Domnului nostru Is. ]ls. carele iaste împărat 
împăraţilor şi domn domnilor şi al ceriulur 
şi al pământului şi zice acesi evaghelist : za- 
cealo evanghelia Is. Hs. sna, bojiia, iacoje est .. 
pisanno “vă Posrţeah, se az posăilaio Aggla 
moego preadlițem ivoim ije ugotovit putvoi 
predtoboiu, acesta ce zico că voii trimâte în- 
gerul meii şi altele vezi | 
împărătescă. 

(Luca a 3). lar al treilea stâlp de cvanghe- 
lie al Lucăy; serisu-se-at la Roma în chip de 
june, dâcaii trecut după văzneşenie 15 any,. 
carele închipniaşte şi arată tocmela și rândul 
preoţesc şi arhierese şi se începe de la Zaha- 
ria Preotul și zice : Ponej ubo mnozi naceașa 
cinili poveasl iproceea. si - 

[Joau a 4]. lar al patrulea stâlp de evan- 
ghelia' lui loan scrisu-se-ai de singur Ioan - 
Apostol în-ostrovul Pamoşului în chip de 
Vultur. zburăloriă, după văzneșenie dec'ai, 
trecut an! 32. Pentru că vulturul sbâră în sus 
aşa şi el grăind lucrure de bogoslovie mai 
'nalte : Vă naceala bea slovo: iproceea pen. 
traccea. scriă pe loan în chip de vultur. 

bine că arată putere 

Pentru ce vină pierd sfintele darul carele aii. 
- Glara 26. 

[Zeodorit episcopul chirului]. La Daniil 
prooroc face poveste Teodorit şi zice : Când 
aii rohit Navhodonosor lerslimul şi.luă a- . 
câlea sfinte vase de le spurcă întru bucatele 
lor şi întru altele fără de cale, ce la actle. 
sfinte nu pulea . nimenia să între la dânsele 
nice să se linză să le pipăe acolo unde era 
acestea -tote unde se zice la staa stâih nu- 
mal Arhiereul ce inlra de cădea; întrun an o 
dată şi de vrea fi necurat numai cât tăia'] 
Dumnezeiasca dreplute şi bine știți deozan 
cum văzu o dată căruţa carea purta chivotul,   ce se-aă lepădat şi le-au călcat. [Andrei Can. Vel]. ce să zice tronul în carele 

28



AA 

era, sfinta sfinţilor şi se întorse. să cază că- 
.ruța aceea, atunce merse și el să ajute ca să 
facă bine şi căci nu fu de în preoţi: tăie'l 

„ Dumnezăiasca dreptate şi muri, drept acâia 

„Mur, 

zice stâit Andrei la marele canon al lui pen- 
wacesta lucru: posluji bojestvennaim să 
drâigatlnea ce să zice cu" frică şi cu cutre- 

[Intrebare cu mirare). Aicea de acâsta ai 
; întrebat uni! și zicea că ovr6il carii eră Omen! 
curați al lu Dumnezei şi numai căci nu era 
preoți câţi se tindea la sfintele și Dumnezăe- 
ştile lucrure pentru ce muria? iar Navhodo- 
nosor cu Gmenil lul cari era închinători de i- 
doli şi necuraţi cum luară acâle sfinte de le 

. spurcară când prădară lerslimul şi le făcură 

“nici un răi? 
de t6tă slujba rea şi de ruşine : şi nu păţiră 

= 

" [Razroaşenie). Zice de acâsta acel Teodorit 
„că până ce sânt 6menii lui Dumnezeii, întru 
poruncile lui şi întru darul lut: gacâlea sfinte 
i6te'ş ţin darul, pre carele sfințeşte-le Dum- 

_nezei pentru cuceria și sfinția Omenilor, 
„iară când urgişeşte Dumnezeu pre niște 6- 
meni pentru păcatele lor, atunce şi acelea 
picrâw'ş darul carele aă. că Dumnezeiă:!] ia, 

" ăcar de şi pedepsâşte dumnezeii iarăşi pre 
ceia ce ai pedepsit 6menil lut cum aă pedep- 
sit pre „Nabhodonosor carele spureară acele 
sfinte vase ale besâricil cu posadnicele lul, că 
Duinnrzeii cu vrăjmașii lu! cel făă de lege 
păgâni : pedepsâ:te pre credincioşi ca să se 
țElomudrâscă să se întârcă să vie la poca- 
anie, dece de să vor întorce Dumnezit se 
face milostiv asupra lor, de iartă şi izbăvâşte 
pre dânşii de patimile muncil şi nevoij, iară 

-el de nu se vor întOrce atunce să izbândâşte 
cuvântul Apsotolulul carcle zice de veţi vrea 
să mă ascultați dulceţile pământului . veţi 
mânca, iară de nu veți vrea să mă ascultați : 
spata pre voi va junghia, că gura domnului 
aă grăit acestea. 

A , . 
"Pentru sfintele îcone ce arată ca să ne închi- 

năm lor cu dragoste și uscrdie iară nu cu 
shyirea. Glara 27. 

" (Dumnezeeștii Dascali]. Dragoste se chiamă 
o iubire şi O apropiare a unul lucru, cum al 
zice, pentru dragostea fiului miei, văz şi iu- 
bese obrazul celuia carele are o dragoste şi 
o semnare a fiulul mieii, acesta se chiamă cu 
dragoste, iară slujirea se chiamă când acea 
icână a unui sfint sai a lu! Ils. să crezi şi să 
mărturiseşti că iaste acela Hs, şi cinsteşti a- 

„cea iconă ca pre Dumnezeă săi pre sfintul a 
cul iaste icâna: ca pe sfintul acela : atunce 
mergi în muncă; ce.icânel a lui Ils. sai a su- 
fletului : să "1 4e închini pentru numele a luy 
1, saă a sfintului, pentru că zice marele Va- 
ilie : cinstea îcânei vine pespe chipul cel 

" de întâl, şi la săbor zice cine nu se va închi- 
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na chipului Domnului nostru Is. Hs. cu dra- 
goste iar.nu cu slujire: /Zri opasnoj. să fie 
anatema, şti acuma ce iaste cu dragoste şi cu 
slujirea, însă obicei avea împărații să'şi 
pue în mijlocul târgului chipurile lor, adecă 
stâlpil, ai de marmură săpate, aă de zugră- 
vie zugrăvite şi “câţi trecea închinase icone- 
lor pentru cinstea împăratului, şi acesta zice 
cinstea icânei vine pespre chipul cel de întâr 
ce să zice la împăratul carele se chiamă chi-. 
pul de întâl. iară-nu slujia nice se închina, 
nice slujia icânei ca împăratului întracesta 
chip să socoteşti şi pentru sfintele. icâne. 

Pentru cinci lucrure-pe carele se odihnește 
Dumnezeii, şi carele sânt acâlea. Gl, 28, 

[Porunca 1]. Întâi iaste curata. rugă şi ruga 
curată iaste să aibl dragoste şi dreptate spe 
fratele tăi creştinul, ca să se pâtă auzi ru- 
găciunea ta cătră Dumnezeii. 

2. A doa poruncă iaste citirea psalmilor, 
saă cu mulţi 6meni saii şi singur de eluş a- 
decă să te nevoeșşti la beserica ta să cânţl 
şi să slăveşti pre Dumnezeiă cum te ve! afla 
cum am zis sai cu mulţi saă de eluş, că zice 
şi Duinnezcescul David : Vaspoiu Gvsi don- 
deje esmâ. . 

(Psalm. 115). 3. A treia poruncă iaste cite- 
nia dumnezeeştilor cuvinte ale duhului ce să 
zice să citescă neştine dumnezăiasca seriplu- 
ră, tot de una carea iaste plină toLă de cu:in- 
teie dumnezeescului Duh, pentru că dumne- 
zeeşti! prooroci, dumnezeeştil Apostoli, dum- 
nezeeştii părinţi, dumnezeeştir dascali câte 
ai zis şi au scris, tle le-ati zis cu darul şi 
luminarea a duhului sfânt. ! 

4-A patra poruncă iaste aducerea, aminte 
cu durgrea inemil de păcate şi de mârte şi 
de judecată ce va să fie, ce să zice cu inemă 
înfrântă, să'ş aducă aminte neştine de păca- - 
tul lui, să se întârcă cu tot sufletul şi să'ş 
aducă aminte de judecată ce va să fie, a dom- 
nului nostru Is. Ils, carele va să judece lu- 
mea, şi să'ş aducă aminte de mârte căriea! 
sântem gatory toţi Gmenil să1 plătim, că de 
"9 va aduce aminte omul cum va să mâră, 
nici odată nu va face răi. , - 

5. A cincea poruncă iaste rucodălia, adecă 
carea. ţe-ai dat să faci să trăeşti în lume, 
ai meşterşug ai negoţătorie ai altă. măes- 
trie fie ce va fi să'l fact drept, bun, să nu în- 
şelI şi să o facI rea, nice să ial cul-va vre 
un lucru ceva să'l înşeli saii fără dreptate 
că clea ce să adună cu înşelăciune şi cu na- 
dreptate curând să răsipesc şi pier. Mai bine 
iaste să dobândescă neșştine puțin lucru (zice 
Solomon) cu dreptate; de cât să câştigi mult 
cu nedreptate şi Sirah zice, [Saomon Siraz] 
galbenil cari! se strîng cu înşelăciune şi fără 
“dreptate ca râul vor să se usuce şi ca tune-   tul îo plâie : aşa vor să cură, adecă vor să 
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fugă de la mânile lui, şi el de dinșii va să 
„se lipsescă, - o. i “ 

Pentru năvocul și de se ca cădea eveștinilor 
“să mărturisescă şi să se laude în Năroe. 
Gora 29... 

[Anastasie a Dumnezeeștii cetăți a marii 
„dntiohiei].. Nărocul "ai fost socotind şi aă 
pus numele aprâpe de Ellini, care năroc iaste 

“o isprăvnicie în lume nesocotită ma! nainte; 
povestea-va să zică.că nărocul nu iaste alt 
ceva fără numai ce socoteşte omul. mat na- 
inte ce să zice nesocotind cum va frăi în 
lume și cum se va griji "1 vine ce'l vine asu- 
pră cum al zice ai văii facu ati hine ai de 
voiă sluji aă de nu voii sluji, aii de voii lu- 
cra aă de nu voii lucra, at de voii păţi ne- 

-voe, aii de nu voii păţi, [Zri să știi] şi zice 
că ori ce'ml vine asupră 'năroculu'm ' iaste; 
ce acesta de"! va socoti şi'l va zice neștine : 
acela iaste păgân şi fără-de lâge, (Zi să ştii 

"de zodia omului] iar creştinul să grijască şi 
să socotescă. înainte să: mărturisâscă pre 
Dumnezeii împreună cu tote, iar care creş- 
tin va mărturisi nărocul, acela ai căzut de 
în tocmela şi înțelepţia creştinilor, cum ati 
fost ellinii, de socotia lucrurile cgle deșarte 
şi de nimica, că aceia ellinil, tote câle venia 

-“la 6men! le scria: zicând că le iaste de în 
stâle şi da in năroc, şi de în stele va să zică 
că cele 7 planete adecă: Cron, Zevs, Asis, 
S6rele,  Afrodii, Ermis .şi Luna carele se 
chiamă 7 zodil, zic că fieg care de acestea aii 

- câte o fire sai şi mal multe şi ori cine -se 
va naşte într'acela ces, când se. mișcă fieş 

"care de într'acâle siâle zic că iaste şi va să 
fie în firea el, câ trebuiaşte să facă după firea 
lut şi să vie fieş carele cumu'l portă acea 
zodie, [arsitură) carea are firea acâea în ca- 
rea se-aii născut, drept :accea t6te câte se 
tâmplă Gmenilor zicea :ca firea lui a năs- 
cut întraceea şi nărocul ce aii vrut să se 
tâmple omului aceluia "1 aă urat așa, ce de 
acâstea -bârfia nebunâşte şi ncînvățat şi fără 
de minte cum zicea şi Fariscil, cari! zicea că 
"naşterea a. fie căruea şi Imarmenul ce să zice 
nărocul lul aduce'] de vine ce vine fie-căruea 
în lume : ce acâsta nebunâşte şi fără pri 6pere 
Zicea, şi pentru ceia ce slujia nărocului ca, luţ 
Dumnezeă, zice Dumnezessca, scriptură, și 

-vădâște nepricâperea. şi' păgânătatea, lor şi 
zice, val.de ceia “ce gătese masă diavolului 
adecă carit fac jertve şi mese imescăturile nă- 
rocului, că ai făcut jertve cu dobitâcele şi a- 
mestecătutri, adecă cu.vărsări de vinuri şi de 
unt de lemn pre foc; (pentru „Astrologhii]. şi 

„pentru Astrologhit zice să: stea și să vă scoţă 
* astrologhil ceriului că acum. trimnete Dumne- 

zeii urgia luj, ce să vie Aslrologhil să vă pă- 
zescă, şi iară ovreil vor să arză ca nuialele 
în foc, şi nu'ş vor izbhăvi sufletul lor-de în vâ- ! 

Z 

  

pae, adecă vol carii ercdeţi în naşterile 6me- 
nilor şi şi în zodii şi în Năroc, acum Wat ur- 
gisit Dumnezeă și v'ati dat în foc ca nuialele, 7 
lasă să vă scâță. Nărocul şi minuţiile şi zo- : 
diile. Aşijderea şi domnul bate'ș joc de ne- 
înţelepţi acelora Gmeni şi zice unăde' sânt . 
Astrologhit să'ți spue acum văotăţile celea 
ce vor să'ț! vie asupră. . - 

. PSonindzd să știi]. Va să zică Siâii Anasta- 
sie că nici nașterea 6menilor și stihiile carele 
se fac nice nărocul iaste adeverit că de ar fi: 
adeverit naşterea Gmenilor pre Zodil și pre 
Năroc, când vine urgie a lui Dumnezei n'ară 
muri înt”'un ces 700 sai 200 sai o-mie-de 
Gimeni, nice într'o corabie unde sânt atâta 
suflele şi ati bogate naşteri și bogate năro- 
cure nu sc-ar:neca întrun ces atâta Gmeni 
născut fiind unul înt'o stihie şi altul într'alta, 
Şi unul în  năroe bun, altul în-hăroc răă, şi - 
mor loți întrun ces, şi ce vel “mar mult,-ca 
şi în vremea a lui. Faraon de necă Dumne- 
zeii atâta mil de Gmeni numal într'o certă, şi 
în vremea polopului, și la Sodoma, și în vrâ- 
mea lu Ezechie împărat, când era Isaia proo- 
roc, teni îngerul domnului și tăe într?o n6pte. 
optzeci și cinci de mil de Asirii, şi avea bo- 
gate nașteri şi hogate nărocure; ce n'ar fi fo- 
losit nice dohtorii, nice legile ar fi făcut drep- : 
tate întracâea vrâme. [Zri iunde'c năroeul]. 
Ce însă vom zice că nașterea și nărocul şi 
tote ale tuturor iaste Dumnezeă, carele ţine 
în mânile sale și viaţa şi mârtea, şi plătește 
fieş căruia datoria. după lucrurile lui, şi de. 
va imuri păcătosul împreună cu dreptul să 
nu te mini,: pentru că păcătosul muri căt tăe 
Dumnezeii calea ca să nu facă mal multe: 
păcate să se pedepsâscă ma! mult, iară drep- 
tul de ati murit, muritaii că aă fost dea 
muri, ce să zice om să mâră, şi dăscărcă 
mal curând trupul de pre dînsul, carele era ;: 
lezat cu sufletul : ca sănu greşescă să mergă 
să se muncescă, şi lăsă tote fricile, şi ne- 
voile ale acâștil lumi putrede, şi trăiaşte -în' 
veci. Bine de va zice că trăiaşte şi păcătoeul ! 
şi dreptul în vecie în câen lume: ce drepţil -.. 
merg în viaţa vecănică şi sfintă, iară păcălo- 
şi! în munca de vâci, 5 | 

- [Semneză). Sfintul “carele încâpe cuvântul. - 
adecă dumpezeescul Anastasie va să arate: 
cu sfinții părinți că celea ce'zic Ellinii că ” 
sânt nărocure, şi naşterea carea se naşte tot! . 
oinul a zodiilor; sânt minciuni şi bârfele, că - 
singur dumnezeă jasle carele are puterea 
pre î6te, că de ar fl 'acâlea adevărate, a tot 
omul n'ar trebui nici Dohtorit, nice ajutor de 
alt ceva; nice ar fi caznă a legilor pre ceia 
ce fac răii : ce încă nice alt lucru carele se - 
tâmplă Omenilor nu li s'ar tâmpla, fără nu- 
mai fieş-căruia ce” ar fi să- pață, şi arată 
Sfintul cu dummnezeeştii dascali caril zic a- , | 
tâta socotele frumâse: și adeverite cât îie-. 
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cine carele va avea minte desăvârşit, încă 
şi ceia ce ai puţină: le dă să cunoscă cum 
“grăese minciuni acel Elliut, [Grigorie ostrov) 
şi întâi aduce pre stâir Grigorie Nischii ca- 
rele zice că aii auzit mulţi zicâna- de aceste 
lucrure şi râzând au zis să vă -aduceţi a- 
minte de dohtorul cel mare al Ellinilor ca- 
rele scrie şi spune întru socottlele vrăjitore- 
ști ale dohtoriel, când vezi zice un om bol- 
nav de va muri, de nu va muri, poţil cu- 
n6şte pre semnele trupului [Semncză). Şi cum 
era un dohtor anume Hodios şi atâta de bine 
ştia merşterşugul dohtoriei, cât cu erbile lun- 

„gia viaţa aceluea ce vrea să moră curând, 
deci nu sta nici la naşterea omului, niee la 
nărocu'l, nice în câsul când negrea de vrea să 
moră, căci că el ştiea numa! cu erbi să lun- 
gescă viaţa a acelui bolnav, şi acel dohtor 
cra de pururea bolnav, şi ştia să facă numai 
atâta cum am zis să -lungescă zilele trupului 
său cu dohtoriele deaciea strică alte socolele 
carele zicea Ellinil, că naşterea omului si 

" nărocul lui aduce să paţă nevol în lume, 
iar nol vedem în zioa de astăzi că de va 
lovi neştine pre cine-va cu o sabie și să'l 
vază toți dohtoril şi alt om tot să zică că'l. 

"ai rănit de morte şi de nu'l vor vrăciui va 
muri omul, jar dâca o ar vindeca acea rană 
se-ar tămădui şi ar scăpa de mârle, iar del 
ar lăsa, nevindecat ar muri, aceluea nu! aă 
fost naşterea lul nici nărocul luf să mâră : 
căcl că erbile "! aă tămăduit. A 

(Senincză].- Spune şi Esop o pildă şi râde 
de ceea ce cred acestea luerure, care Esop 
aii fost Ellin înţelept, era zice un Astrolog. 
și şedea la târg de căuta şi privea nașterile 
şi năroeuile a fieş căruia, dâcia tâmplăse 

- Ore cul de! spuse nărocul, şi eşi de lă diîn- 
sul, iară peste puţin câs întîmpină pre Astro- 
log alergând, şi] întrebă unde alergi tu as- 
trologule ? el zise spuse'nii 6re 'cine că'm 
sparg casa și o fură; iară cela"! răspunse şi 
zise; dar cutn ştil nărocul. altora iar al tăi 
nu ştii? deca vreme ce iaste aşa, ininciuni 
al spus şi mic şi altora, dâca nuţi şti! tu nă- 
vocul tăi şi striştea, ce însă nol acâsta zi- 
cem carea iaste adeverit : că în mâna a lu! 
Dumnezeii stai şi cereştile şi pământeştile 
și mortea şi viaţa şi atltele.t6te, şi nărocul 

-, _şi naşterea, iară pre astrologhi cade-se vred- 
nicește să crâză neștine (cum aţi auzit) că 
le sânt. cuvintele mincinâse şi pilde adecă 
bâriâle, numal acâsta iaste noaă creştinilor 
să avem frică la inemile nostre adeverit la 
Dummnezeti și pre dînsul să upovăim şi să nă- 
dăjduizn : căruia i se cade slava în vecl Amin 
Doi pita > . Ă Pentru riațe omului are” vrâme cu soroc, 
„Câţi ani ra trăi, căee că unii zic că ave, 
iar bogaţi zic că u'ure. Glara 30. . 
[Anastasie al Dumnezeeștii cetăți al marii 
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Antiohii]. De acesta vom zice că vieţil'omu- 
lui nu e nici un soroc pus, nici iaste vre u- 
nul om vremea scrisă mai. nainle, saă soco- 
t6lă aâţa an! să trăiască; ce sfatul şi voea 
a lui Dumnezei când va atunce mn6re omul 
şi cum va zice sati va împărţi acela : așa 
iaste şi sorocul vieţi! omului .adecă voea a 
lui Dumnezei; iară cătră ceea ce iubesc pri- “ 
cea şi zic în tot chipul să arate viața omu- 
lul cu soroc şi anil a fieş cărul om cătră 
acela vom răspunde: de vom zice nu-se 
va afla la Dumnezei să fie făcut vre un 
lucru . să fie fără de cale, “acâsta .niminea 
să nu o socolâscă şi iară'şi de ar fi fost 
ma! nainte- o hotărâre şi o zicere a vie- 
țil a tot omul atâta ani să trăiască câți să 
războlesc nici odată nu se-ară ruga niminea 
vrezunul sfint, nice ar chema vre o dată pre 
dohtor pentru că acea hotărâre ce aii hotărât 
mai nainte Dumnezeă ar fi adevărată, însă 
hotarul şi sorocul avieţir a totomul iaste po- 
vunca. a lul Dumnezeă carea niminea nu pote 
să o pric&pă, carea se chiamă nedomirită de 
minte de om, iar de ar îi hotărâre sai soroc 
vieţii omului, tiposit mal nainte să trăiască 
atâta, de actsta spune apostolul cătră corin- 
tent: [G7. 11), laco iadâii ipiea tealo i crăv- 
ga, nedostoinea,sudsebea, iast ipiet. (Zae 749) 
sego radi sulneaţii, otvas balni: i speat do- 
voini. Adecă dâcă nu sânt destoinici pentru 
păcatele lor să se priceştuiască_ de trupul şi 
sângele Domnului, drept acâea. unil bolnă- 
vese și unii mot. [Semneză]. Va să zică că nu 
iaste hotărătă viaţa omulu! : ce nuinal de pă- 
cale vine la bogaţi şi bole şi morţt, drept a- 
ce-a sfătuiaşte şi Solomon _şi zice să nu faci 
nimănuilea răi, să nu faci” nimănuilea fără 

de lâ&ge ca să nu mori ma! nâinte de vremea 
ia, drept aceea cu adâncimea. înţelepției a lui 
Duinnezeiă carele cunâște ma! nainte mortea 
omului, şi cunâşte' co”! iaste de folosul lui şi 
ce”! iaste de peire, drept accea "1 ia cându'i 
pare lu! şi! lasă iară câtu'l pare, după nes- 
pusa lul înţelepţie şi acea înțelepţie a lui - 
Dumnezei nespusă iaste sorocul vicțil'a tot 
omul; [Damasc]. drept actea Damaschin vrând 
să cinstâscă acea nespusă înțelepție a lul 
Dumnezeii carele pune hotar întru. viața atot 
omul zice la ceia ce să pristăvesc: Neizra 
cennoio glubinoio Mudeosti tvoea. opredea- 
liaeşi jivet ipravidişi smirt; icăjizni înoi pre- 
meaniaeși iaco blgo utroben iprocea, adică 
cu adâncimea înțelepţiel tale cea. nespusă ca- 
rea nu pâte neştine “să o spue: pul hotarul 
vieţiI omulul şi priveşti ma! nainte mortea 
“şil duci într'altă viaţă mal bună că un milos- 
sărd ce eşti, însă am vrea să zicem şi altele 
mal multe de acâstea: ce soseşte cât am 

scris, ce încă să ştiţi şi acest puţin carele ai 
zis inarele Vasilie; într'o poslani2 de mân-   gâiare : carea scrie unui prieten al lu! creştin 
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şiI zice să nu. plângă nice să tânguiască de 
fratele săi căce aă murit. că Dumnezei aă 
făcut Gmenii ca să slujască în lumea lulo 
slubşoră, după lucrul carele lc-aă dat să lu- 
creze; cum ar fi un îmvărat carele ia la casa 
lut de tot felul de slugi ca să'i se umple Pa- 
lata şi să slujască cine'ş după slujba ce va fi 
vr&dnic, deeia acel stăpân dâcă nu! mal tre- 
hue acea slugă pentru bogate vini ce a făcut 
gontşte'i şi ia altul, aşa şi Dumnezeu are pre 
Omen! în lume să împle pământul şi să slu- 
jescă cine'ş cel se-nii dat, iară dâcă nu”! tre- 
bue a'i fi slugă şi «1 sluji, elia şi vine altul în 
locul iul, drept accea. la Dumnezeu stă să tră- 
iască omul: aă vreme multă aă puţină şi voia 
şi înţelepţia a lu! Dumnezei, iaste sorocul şi 
hotarul vieţii a fiez-cărut om. E 

"Pentru cum trăia Omenii cei mai de nuinte 
creme și ani mulți. Glaca. 81, 

[Diomnezeeştii Duscali]. In vremea acâea 
t6tă nedumnezeirea era îutru nâmnul Ginenilor 
ce să zice să închina şi credea în idoli: iar 
nu credea întru adeveritul Dumnezeul nostru 
făcătoriul ceriului şi al pământului şi tâte 
câte's într'âusul, drept accea tocmi Dumne- 

„zeii “(carele ai făcut tote cu înţelepţie) de 
trăia Omenil aceia mulţi anl ca să se întorcă 
de închinarea idolilor şi de în lucrurile dia- 
volului, să vie întru pricepere Dumnezeiască 
să creză drept întru adeveritul Dumnezcă şi 
să facă voile lui, iară nâmul cel de pre urmă 

"ce să zice nol creştinii am cunoscut adeve- 
rinţa credinţă, lumina de văâci carea luminâ- 
ză pre tot omul carele vine în lume, adecă la, 
domnul nostru Is. Hs. şi întru neînceputul 
lu tată, şi întru Dumnezeescul şi sfintul toc- 
ma fiind al lui Duh: pentr'aceia nu venim în- 
tratâta multă viaţă lungă căce sântein întă- 
rițI întru sfinta Troiță, şi căci că lumea acesta 
iaste morte : iară împărăţia a lui Dumnezeă 
iaste viață de veci şi nesfirşită şi căci sân- 

„tem fii după dar pespe dumnezescul botez, 
pentr'aceia ne iubeşte şi ne scâte de în mârte 
şi ne sue la viaţa de veci, la moşia nâstră 
cea de întâl carea se chiamă raiul, -. 

[Zri!. SocotiţI: să ştiţi şi într'alt chip pen- 
„Wwacesta lucru : adecă cu cât se apropie sfâr- 
senia lumii să se facă coneţul : cu atâta şi 6- 
menil li se împuţineză anir: adecă trăese 
vr&me puţină. . + _ ÎN 
De unde e de se află mulți âmeni de începută 

- nașterii lor și de în vârsta tineriei, pre felii 
sânt . blâuzi, smeriți, bunișori,: iară alții 
“îuți la mânie, și unii iubesc viața lumi uce- 
știa iară alţii sânt curcari, unii îubesc 1u- 

- erile, alții le urăsc, şi unii sânt fiitori a- 
decă postnici, unii sânt slobozi la mână de 
dai iară alții nu dai, și unii sânt nepo- 
căiţi şi petrec fără de yrije și cu lene. Gl. 32. 

[Anastasie al cetăţii lu] Dumnezeii Marea   
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Antiohie]. Pespe acâstea vom zice căce că 
Dumnezeă nu iaste să facă pre cest om să'ş 
ție curăția iară pre altul curvarii și pre unul 
urgisitor adecă mânios şi pre altul răbdă- 
loriă şi pre altul scump iară altul eftin şi 
slobod să dea, dar ce? sânt nişte vini carele . 
urmâză şi îmblă pre feliul stihiilor trupului, 
cu carele cu acâstea şi cu vremile şi cu năra- 
vurile se fac Gmenil aşa, ! : 

[Seiuutză]. Dă se va afla îmulţive ce să zice 
creştesea căldurii stihier adecă a sângelui, în 
cesul zimisliril coconulul când îngrecâză ma- 
iarea : atunci copilul acela se face cald întru 
amestecări carele iubâşte viața luni! aceștia 
şi acela iaste şi slobod la mână a da. lar de 
va îngreca muiarea la pureâderea stihii cei! * 
reci, ce să zice a flegmel atunce se face copi- 
lal cu firea râce şi nepricepută adecă cu minte 
puţină, iar când îngreceză muiarea, întru sti- 
hia cea uscată 'adecă a hierii-a pământului | 
zic, atunce face pre om de ţine răotatea, şi 
om amar şi privighetor adecă fără. somn şi 
„răă, iar de va îngreca muiarea întru stihia cea 
umădă carea iaste apa atunce face coconul 
fără grijă şi lenevos, de iubeşte lucrure pă- 
mântâştI şi. e lacom, căci că de vom zice că 
îngrecâză muiarea de face copil cu porunca. . 
a lui Dumnezeii, unul viclen altul bun, şi u- 
nul nedătătoriă lesne, iar altul lesne dătăto: 
toriă şi altulu'ş ţine curăţia iar altului iubi- 
toriă de mueri nu pulem să zicem că nici o- 
mul cela, ce'ş ţine 'curăţia se va afla să arbă 
plată, nici curvariul muncă căci aă făcut Dum- 
nezeii pre acela curvariă şi pre cela lalt do'ş 
ține curăţia : ce încă nice cel mânios nu iaste 
destolnic muncilor de la Daumnezeiă căci că 
aşa "1 aă făcut Dumnezei, pentru că. Dumne- 
zeii carele iaste drept şi acea dreptate n'aii 
făcut pre unul să fie ucigaş şi pre altul sme- 
rit și pre unul iute la mânie iar pre altul mi- 
lostiv, şi altul nemilostiv, că mare nedreptate 
ar fi să muncescă pre un curvariii saă pre un 
nemilostiv sai pre un ucigaş, aşijderea şi în- 
twalte păcate întru tote sai în bunătate: ce 
Gmenil se fac de în feliul stihiilor cum aţi a- 
uzit. . .- Ie - 

[Semudză]. Ce însă de te ţa întreba neştine 
zicând că așa am născut eă cum sâii tâmplat 
de.m'aiă făcut părinţii miel şi pre feliă sânt 
aşa cum mă voiă munci sati cum voii avea 
plată de la Dumnezeă ? Răspunde că pentr'a- 
ctea. stii făcut pravilele și legile, făcutus€ă 
cazaniile : carele sânt ca un frâă, să conte- 
nâscă firea, a fieș-căruia ca să păzâscă porun- 
cile ale ui Dumnezeii, ca să albă plată aprâ- 
pe de Dumnezei. Căce că de voii naşte ei 
întru fire să fia pohtitoriă la mueri, atunce 
eii sati cu post saă cu altă strimtură a trupu- 
lui : contenesc firea trupului mică să nu cur- 
vescă, atunci voii păzi poruncile lu Dumne: 

„zei şi stric firea felului în car& m'am născut:
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ca să păzese poruncile a lui Dumnezeii şi a- 
tunee'm va da Dumnezeii plată, deci pentra- 
câea ntă dat Dumnezeii minte ca să ne soco- 
tim si să ne grijim cu mintea nâstră şi să ne 
fie mintea stăpână şi Domn ticăloselor patime 
adecă celor reale; şi iar de m'am născut ei 
să fiă cu mintea arosă şi cu pricepere puţină 
poruncitaă-noaă Dumnezei să facem domiri- 
re şi minte subțire; Cu ec? cu învăţătura Dum- 
nezeeștilor scripturi cu nevoinţă de pururea 
să întrebe pre fieş-carele, carele are minte să 
învâţe și el şi să înțelegă, adecă să biruia-- 
scă şi să învinsă grosime's cu nevoința şi cu 
înțelepţia altora, iar de ver zice cum va putea 
fi acâsta? [Semndză]. atunce tu ia pildă de la 
o piatră sati de la un fier sati şi de la o piatră 
fără de prej adică Adamant ce să zice diamant 
carele n'are tăiare adică nu se pote tăia și cu 
frecare, fr&că în tâte zile şi sc netezese tote și 
să şi strică, iar piatra şi maruura fă'o fune 
de un lucru ce e mal indle carele iaste părul 
dâcia tu frecă cu dînsa în tâte zilele Marmura 
sai piatra că o tae funea cum se vâde la 
multe puţure și pe într'alte locure, iar pentru 
piatra diamant de care an zis nice un fier   nwl prinde, /Semneză] iar meşte:ii cart'l fac 
aii aflat nişte cenuşe de pun şi cu accea ?l 
frecă del curăţâză și arep șil fac luminos, 
drept acâea pravilele, lepile şi poruncile a lut 
Dumnezcii și învățăturile şi îndreptările lui; 
acelea sânt carele dreg şi îndrepteză pre cale 
pre firile Gmenilor: eflea reale întru bune. Și 
iar de va naşte neşline scump și ne milostiv 
pre acela 7 învață scripturile si mal vârtos 
Dumnezăiasea Evanghelie: pilda a săracului 
Lazăr, şi a celul bogat nemilostiv şi iară pil- 
da acelui'ce i se îudestuli adecă 1 sc îinulțiră 
tote şi să socotea să facă atâta lucrure, iară 
îngerul zise lu), nebune, drept accea de acâsta 
chiamă pre toţi scumpit nebuni, [Zri pentru 
Scumpi] dară unde iaste mat mare nebunie 
să lie neşline rob argintului şi aurului, carele! 
le vedem toţi în t6ie zilele și în tot eâsul inu- 
rind unil şi'ş lasă avuţia pre pământ; căce că 
nu pot să o ia, iară săracul sufletul până ce 

- iaste în lume iaste încărcat de greotăţile lu- 
mil, iară deea. more trupul atunce se uşurâză 
de asupralul, şi merge duhul în lumea de sus 
slobod de întraceslă tină a acesti lumi trecă- 

" tore, adevărat de va avea bune făcute. Dar nu 
iaste acesta un lucru frumos să socotâscă 
neștine să se folosescă s?'ş înfrângă și să's 
contenescă scumpealea lul ză se facă oftin ca 

„să aibă acolo plată, ? [Caută de rezi, o iubitore 
de lume]. şi cu avearea lui aicea să cumpere 
palate și lucrure carele nui ati văzut ochii, 
nice urechile "i ai auzit (cum zice Dumneze- 
escul Pavel) în ceea Jultă lume unde le are 
Dumnezeii gătite pentru drepţii, numât că ce 
va da aicea de în argint şi de în aur, carele   „le pâle să le fure fieș care tâlhariti şi ce zic 
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încă numai tâlhariul, ce şi copit, fraţii Iul, 

rudenia lu!, urăscuşI viaţa. -căce nu văd cea- 

sul când va muri ca să'1 ia cum mal curând 

pe are, iară el nu va să cumpere lucrure a- 

colo la ceriii unde nice viermil nice furi! nicl 

alt ceva, le strică vre odată, dară cum nu pste 

fi unul ca acela adevărat fâră de minte. Drept 
aceia n'are niminea 'ce vinui căci m'am nă- 

scut eii aşa şi căci așa voiti să mor şi nemica 
nu voiă avea plată de la Dumnedei. Și iară 
un om ceva fi ucigaş ai nai lăsat Dumne- - 
zeii legile să pedepsescă şi să pedepsâscă pre 
ucigaș : ca să's contenâscă firea cea de uci- 
dere carea ati că ai lăsat să ia morte de vor 
ucide pre cine-va [omul ucigaș. Matei Ze 12] 
sai ai mare atâla minte acela om ca să s0- 
cotescă, că de va ucide pre om : ucidă pre u- 
nul carele iaste de a lui felii, ia să vadă do- 
bitâcele câlea ce sânt tâte de.o fire şi de un 
feliă : că nice odată .nu ucide una pre alta. Și. 
iară omul mânios nu pâte să'ş cont“nâscă 
mânia dâcă mârge de naintea omului ce să 
mânie şi să'ş aducă aminte cum se mânie pre 
icână adecă pre chipul a lut Dumnezei, care 
Dunmmnezei va să se mânie asupra lui: căce 
se ati mâniat pre chipul săă, [omul mdnios] 

| saă au doră nu! aă poruncit să iubeşti pre 
vecinul tăi ca şi pre line sai au-d6ră nai 
zis iubiti vrăjmaşii voştri şi bine faceţi lor, 
că ce iubiţi priatenit voştri ? că aşa fac și pă- 
gânit : drept acbea întru tâte feliurile ce să 
nasc Omenil după himus [Matei Zac 15) a- 
adecă stihiile ce să âflă: părinţii lor cândul 
sâmănă, aşa ati şi multe tăinăduiri și frâne 
ca să tămăduiască și să pedepsâscăfirea lor: 
ca să aibă piată de la Dumnezei, şi pentr'a- 
câstea avem atâta şi atâta pilde. , 

(Senncză). Ore şti bine că de nu va mânca 
"neştine nice va bea : nu trăiaşte; iară am vă- 
zut pre mulți de ceia ce mănâncă și beă 
mult și curvaril fugind de în lume şi să duc 
în pustie şi cu atâta post ce ai făcut şi cu a- 
tâta strimturi şi sgâretle ale trupului lor aă 
urât mâncarea şi băutura cea. multă şi curvia 
şi Vaă. făcut trupurile (cum am zice) nesim- 
țitâve şi morte de acestea lucrure. Și inrăş 
Gmenii ucigași şi iubitori de, viaţă caril iu- 
bese viaţa lumil, cumwş dati trupurile întru 
multe inunci ea cum ar păţi altuliiară nu cl, 
şi să pohtâscă mârtea. ca să dobândscă îm- 
parăţia ceriului, şi într'alte feliuri şi firi râle 
"ale omului întru tâte.: pline sânt învăţătu- . 
rile besericii și vieţile şi traiurile sfinţilor şi 
de curvari şi de prea curvari şi de ceia ce mă- 
nâncă şi beu mult şi de cer scumpi şi de cel 
iuți la mânie şi ră!, [friomos mai de tot], ia 
vezi pre propodbna Maria Eshiptenina curvă 
că dinsa şi cât.de hrănită cu mâncări şi bău- 
tură numai căci'ş opri trupul cum să sfinţi, 
caută de vezi şi la otecinice că's pline de a- 
cestea, vezi câți mucenici "și aă dat sîngele 
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penteu Ils. cari era bărbaţi şi ucigași vitej!, 
ia, vezi iar câți n'a dat nemănui nice odată 

-de îutwaverea lor, iară apol '3 vindură ce a 
vea mult puţin averea lor şi le dâderă săra- 
cilor pentru Hs. şi iară câţi de cel inţi la, mâ- 
nie : se smoriră şi se făcură blânzi pre la a- 
„tâta schituri, câţi tâlhar se făcură stinți, câți 
furi, câţi curvari, câţi ră!, câţi beţivi, bărbaţi, 
mueri, fâte, împărați, domni, boiari, bogat, 
patriarşi, Mitropoliti, episcopi, ezumen!, popi, 
diaconi şi călugări se inunciră pentru Hs. ștș 
înfrânară fivile lor cu l&gile şi învăţăturile lui 
Dumnezeii. Drept actia nu se tâmplă cuiva 
să afle vină întru păcate să zică căce va să 
facă pohtele sale că aşa m'am. născut şi asa 

"mi e feliul şi firea Drept actia se rogi lui 
Dumuezeii de actsta şi proorocul David şi 

zice : Ne ucloni Srdţa moego vă slovesa lu- 
capstvia : eje nepstevati vinâi. ozreasc, adecă 

Dânine numi pleca incma mea întru cuvinte 

vielene, cu care cuvinte să aflu vină întru pă- 

catele mâle; [Dacid. psalm. 140] Drept acâia 

fie-cine iaste niesebuit de nu va să'ş vie întru 

adeverinţă să se inireptâze. - Ă 

Pentru copii de se cor munci pentru 
- părinții lor gl. 53, 

- Uara lut Anastasie]. Pentru lucrul cesta ce 

zic că plăteşte Dumnezeă păcatele până la al 

treilea nem, adecă; pre feciori, pre nepoţişi pre 

al doilea nepoți ia să ascultați. Dumnezeă zice 

că nu vor muri feciori! pentru părinţii lor 

nici părinţii pentru feciort, c2 fioş cine va să 

mâcă pentru al lui păcat. [Glav 19 Zerem 31). 

- Drept actia zice si pespe Iezechiile Proroc: 

carea iaste 6stea, es vine la vol. Părinţii a 

mâncat acriinea adecă agurida, iar dinţi! co- 

piilor vostri aă stripezit. Drept actia. grăiaşte 

domnul, viă eu, acesta 6ste ce vine să bată 

pre altă 6ste nu va să fie pentru alt ceva: ce 

_numal pentru ceia ce aă mâncat agurida, şi 

ai stripezit, şi tote sulletele sânt aie mele, şi 

sufletul care va greşi : acela va să moră şi 

cela ce să va naşte nu va lua păcatul de la 

cela ce ai făcut păcat. Sfintul va să zică aşa 

că pentru cel cuvînt ce zice Dumnezeii, că 

dă păcatul părinților până la al treilea n6m. 

Ya să zică că nu va să paţă copilul muncă, 

sai pedepsă trupâscă, ai sufletescă pentru 

părinţii lui : ce acesta, iaste socotinţa şi înţe= 

legerea. acestuia cuvânt: că un. tată aă adu- 

nat avere şi avuţie multă, cu nedreptăți şi cu 

- rele chipure şi năravure aşa de cole îmblă- 

ore ca şi de cele neâmblătore, de acia le aă 

lăsat coconilor , şi căce sunt adunate răi pe 

„nedreptate şi de jah, pentr'aceca nu se vor 

“bucura de dâusele nice copii lul nice nepoţii 

„dur, nice al doilea nopoţi care se chiamă al 

_treilea n&m, nice le vor moşteni bine, iar ceia 

ce zice până la al treilea nem acesta arată 

  

  

că de si :vor bucura, feciori! LEI de densele, 
iar nepoţii tăt nu se vor bucura, şi de sevor. 
bucura nepoţii tăI de dânsele, ine a doilea 
nepoti nu se vor bucu»a, ce numal acolo se 
vor da nedreptăţile părințitor, şi de acâia zice. - 
Dumnezeii că va da Dumnezeă păcatele adecă, 
nedraptățile şi jehuirile până la al trcilea n&m 
ce să zice să piară şi să se sfârsescă acele ne- 
dreptați de într'acel nm. Iar de va zice neş- 
tine dar co strică copii cari! mait făcut nice o 
nedreptate să pierză acelea bucate şi ct să să-. 
răcâscă ? ascultă Aceia nu pierd nemica de 
al săă, ce pierd actle câ's adunate pe nedrep- 
tate, carele n'aii fost al» lor, nice ale părinţi- 
lor lor nuinai-ce ati fost striine jehuite și ră- .. 
pite. Şi încă putem zice că Dumnezeii iubeşte 
copii aceia : să'1 dăscaree de nedreptăţile pă- 
vinţilor lor, să n: cumva să fie avuţia lor forte 
încărcată de nedreptă!t să se afunde îa un- 
dele şi nădlabir şi în vaturile diavolului, cum: 

pate şi o corabie ca iaste pre încărcată şi să. 

o lovâscă o: mire furtună şi să nu lepede să. - 

sc uşureze corabia ca să se polă lupta cu sa. 

Juvile, cu vihorâle şi cu vânturile. ea să nu 

se afunde să se n6ce. Drept actia la bucatele 

şi avuţiile carele sunt răă adunate pedepseşte 

| Dumnezeă pân! la a treilea rudă iar nula trup 

sau la.suflat căce că.ar fi nare nedreptate 

aprâpe de Dumuezeii. Pentraceia singur Dum- 

nezei zice :- cinc'ş cu păcatul lui va să moră 

şi nu va lua copilul păcatul tatânesăui, ade- 

că fie-cine după păcatele co face-se va pe- 

depsi. Drept acâia aduce pildă şi zice : pă- 

rinţii mănâncă agurida iar copii lor le strepe- . 

zese, ce -să zice că cine va mânca agurida 

aceluia vor strepezi şi dinţii. Adecă cine face 

păcatul : acela va să sei pedepsescă. Pentru 

că ce tată ai prea curvit vre odală iară apoi. 

copilul să aibă dulceţa pr>a curviel, cârele pole 

încă că nai fost născut saă care tată ait ucis 

când va vre un om şi tu sa zici că copilul aă 

vărsat sângele aceluia c2 se-aă” ucis, iar co- 

pilul pâte că încă n'aă fost născut. Drept a-: 

c&ia de acesta iaste mare nedreptate, ori de 

ce păcat ce face tatăl să [ie părtaş și copilul 

căc că pe trupul lu! şi pre Sufletul lui are 

păcatele acelea tatăl carele ai făcut cu iru- 

pul și cu sufletul săii, iar nedreptăţile (cum 

am zis) carele jehuiaşte, şi răpește de, strînge 

avuţie nedrâptă şi o lasă aicea (că nu pâte . 

să o ia cu dînsul) acela aii făcut doaă lucrure, 

că ai lvat el cu sine şi s'ai dus cu păcatul - 

nedroptăţii : iar une altele şi strinsârea pă- 

cătâsă şi fără dreptate, le lasă copiilor săl, şi 

nepoților şi al doilea nepoți. Drept aceia ca- 

nişte adunătură striină fuge iar de la mânile 

lor, de acia cela ce ţine une altele şi striusorea 

striină, rămâne gol, adecă de ncâreptăţile tă- 

tână-săă; cum pate un om ce ară număra 

nişte galbeni striini caril i dă altuia, ca nişte - 

striini ce nu's ar lui, iat lui nui-rămâne ne-



440 ! , PBAVILA MATEIU. RASARAB 

mica, fără numa! rugina. : daecă păcatele ne-, 
dreptăţii. . 

(Isaia): Zice și proorocul Isaia : se celc i 
dealo ego: adecă fie cine'ş pârlă al să lucru 
naintea-sa, şi dreptul, iar are naintea sa drep- 
tatea lui, drept actia zice domnul: O! tu casa 
a lu ii, pre fieş-cine de întru vol voii să jude, 
după calea a fie căruca. - i 

“Pentru tise carele sânt adevărate şi carele nu 
sânt udecărate Glaca 3i. 

[zceluiaş „Inastasie] Vin la om multe vise, 
căci că ţine întru mintea lui acel lucru ce iu- 
beşte să câştige şi să dobândâscă 16lă zioa, 
deacia nsple "1 vâde .în vis, vin visele şi 
pespe draci, viu și de la stomah când prea 
mănâocă omul mult şi se îmbată, viu şi de 
la Dumnezeă, că de multe ori Dumnezeeştil 

„ ângeri cu visure îngrozese şi spară pre not, 
- şi de multe oi şi sufletul ca un cuvîntătoriă 

și gânditori ce iaste : cunâşte mat nainte şi 
arată omulu nişte Incrure, însă drepl acen 
câte vise va vedea omul, pentru îndreptarea 
şi întârcerea de în răi la bine : acâlea să le 
şi iubâscă. , i 

[Ceton] Pentru -vise spun şi înțelepţil cei 
de afară adecă Calon, [lica ate eloo iacoje o- 
jidact i văsneu taiajde nectaet, adecăscâte 
are omul întru mintea lul când iaste dăşteptat, 
iară dâea adârine aceleș vede şi în vis. 
Pentru ce iaste cccl Lfud pespe curele în- 

treba preotul pre Dumnezeii şt pentru po- 
«ddba preotului, și pentru cod -spre-zcce pietri 

- seumpe şi pentru cucântul curele zice Don 
nul minele micii şi nu [ am arătat lor. 
Glava 35. - 
[Anastasie ul Dumnezecştii cetăți Marii An- 

tiohii] Acesta” nume să”! spue neștine sem- 
neză sai arălare sai izbăvire, Și chipul (a- 
decă) vedârea lui era de o palmă, țesut ca un 
rotocol pre piept, adecă ca un Golpiii de mă- 
tase cu sârmă de aur, şi de meșterşug pestriț, 
împistrită, iară în mijloe avea ca o stea toi 
deaur, iară despre o parle şi de alta : doaă pie- 
ri zmnaragd; şi pre un Zmaragd era scris căle 
G rude a lu il, pre altul iară aşa-0 şi se făcea, 
amândoaă tus dâspreztee rude, adecă acelor 
12 feciori a lul Iacov, căce că acel nem se 
chiamă 12 rude, iar între acel doi zinaragâi 

„era O piatră de Adamant şi când vrea să îu- 
trebe preotul pre Dumnezcii pentru ve un lu- 

"ru, atunce *] lega întru Epomidă. ' 
[Semncză]. Epomida era 9 haină atarhiere- 

ului, carea o punea la umăruş : ca şi în ziua de astăzi Omotorul. Si Epomida accea o adu- cea peste umăr denainte pre piept, cum vine 
ŞI omoforul, dâcia când vrea să într&be preo- tul pre Dumnezeă punâ'ş mânile legate de de- suplul Epomidii, de aciaș tindea palmele de desupt, și punea marginile epomidii desupra   

pre palme'şi, şi căutând la acel Efud: întreba, 
pre Duinnezei, de ce vrea să întrebe, iară pia- 
tra acâea de Adamant aciaş strălucia (deca 
plăcea lui Dumnezeă acea, întrebare ce între- 
ba Preotul) şi arunca mare lumină şi zări a- 
fară, iară de nu plăcea lui Dumnezeii sta nu- 
mal în toemâla el şi dâcia ma! mult nu stră- 
lucia, iară de vrea Dumnezeii să dea Gmenil 
săi sabii : se făcea sângerată, iară de vrea să 
vie morte saii ciumă să făcea nâgră. 

- [Ziatoust pentru poddba preotull. Iar Ara 
hiereul în vrâmea cea de demult vâche, când 
vrea să între la staa Stâih : se îmbrăca în- . 
tro haină cărea se chiema Podir adică de în 
cap până la pici6re aşij derea şi Epomida, încă 
mat îmbrăca şaltă îmbrăcăminte de venia, 
până la câpse, încă mal Imbraca Şalta carea 
o chema Loma, şi cra dindărăt la marginile 
hainil carea ajungea până la picidre încă ma! 
purta florI de rondil, grecește Antiroas roncus 
adecă cicury sai chenafură ca florile de ron- 
die şi clopoțel, iar desupra capului purta tiara 
ce să zice corivantion care-să chiamă mitră 
Arhierâscă şi un rocolaş de aur făcut ca o 
poteovă în carele era scris numele a lui Dum- 
nezcă şi desupra pre umăre purta dor zmaragdl 
șt pre unul era sctis 6 rude ale lu lil şi pre 
altul alte şase carele zice may sus, iară dina- 
inte pre piept era acel Efud și pre dinsul era 
12 pietre scumpe. [Semndză] Ce să cade să 
vază neștine cum era actle împărţele altele 
şi socoitlele altele, căci că Dumnezeii adevă- 
rat nu so odihneşte pre haină de porfiră şi 
pre Iachint: ce'ş zugrăveste chipul sfinţiei sale 
pe florile cele trupeşti ale bunătăţilor căci câ . 
Dumnezeă de sar fi odihnind adevărat, pre 
acele podobe scumpe: ce ar putea fi? căce că 
mal naiule pentru Aaron nu îmbrăcă pre 
Moysi: ce Moysi era gol de podâbele preo- 
țești, iară apoi el îmbrăca pe preţi şi cu apă 
nu se spălă: iară el pre alţii spăla, cu un- 
s6re nu se unse: iară pre alţi! el "1 ungea, 
el haină preoţescă nu îmbrăcă; iară pre alți 
preoţi îmbrăca; pentru ce? ca să şti! că nu 
trebuese atâta podâhe celora ce sânt desă- 
vârşit la Dumnezeii: ce'l' spăsese numa! bu- 
nătăţile lut, drept accea pre chipul preotului 
zugrăvește bunătăţile, însă sus la cap numele 
a lui Dumnezeă şi dinainte spre piept: cu- 
vântul al luf Dumnezeă iar jos florile şi plo- 
durile, adecă îndreptările hunătăţilor, 

Numele celor doaă-spre-zcce rude ale Iu Ji și 
„lângă dâusele apropicrea celor doad-spre-zdce 
pietri ce cru pre Efud. E 

1. Ruvim * —: Sardion 
2. Simeon. : —  'Topazie 

„8. Levi — Zmaragd - 
"4. luda - — Antrax.. 
"5. Dan Ă —  Samfir 

6. Neftalim - —  Aspis 
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7. Gad „o Yaehynt 7. Yachint, şi acesta iaste can mohorât 8. Asir . —  Ahatis (saă greceşte paracochinizi) şi se află la mij- 9. Isahar - —  Ametisos_ locul laturilor Schitier. Schitia se chiamă tâte 10. Zavulon -. —  Hrisolitos laturile miezi! nâpte, unde lăcuese ceia ce să, 11 Iosif * „—  Virilaios chiamă Schiti, cum al zice: Tătarât, Ungurii, 12. Veniamin — “ Onihitis Rumânii, Rușii și acâle n&mure tote carele 

Stâii Epifunie episcopul de la Ch pri pentru 
cele doaă-spre-zcce pietii scunpe carele era 
fintuite pre Efud. - | 
7. Sardion căriea” zic Vavilonână iaste o 

piatră de "1 iaste firea ca focul şi ca sângele; 
carea se face în țara Vavilonului carca iaste 
către sirtul şi iaste luminosă şi are şi pulâ- 
re dohtorescă de vindecă carea este do trebă 
„dohtorilor la unflături, și la rane carele se 
fac de fier : ungând cu dânsa ranele şi um- 
flăturile. ; : . 

2. Toyaziaşiaste mal roşie de cât Antroca 
şi se face la un oraș ce să chiamă Topazi la 
India. Care Pazic o frâcă dohtoril pe o grease 
şi dâcă o frecă nu iase de într'nsa rușală : ce 
rămâne în zema actea ca laptele, adecă alba- 
stră, deacia ceia ce o frâcă împlu vase cât vor, 
şi cât de o ar freca nici împrejurăl ex nici la 
cumpănă scade nice nemica : numa! ce stă tot 
într'un chip cum șaă fost şi nu sc strică, şi 
acea apă ce iase de într'ânsa când o frâcă: ia- 
ste forte de folos'la ochi când 'dor, îucă şi la 
cel ce nebunesc, adecă cari! 'şI es. din minte: 
numai cum li o va da să bea se tămăduiaşte. 

3. Sinaragdul carele iaste verde, scotul ca 
o rădăcină de în munţii Indiei, şi de acolo 
"1 sapă varvarii şi! află de'l lae iară puterea 
lul iaste de astâmpărare sâlea şi dâ'şI vedâ- 
rea faţa, într'ânsa ca într'o oglindă. 

4. Antraxul -iaste oxiu roşu şi se face la 
-Harchidona Liviel, adecă a varvariel, carea se 
chiamă Africa. Și povestesc cum nu se afla 
zioa.: ce nâptea, că dă pară ca o faclie saă ca 
un cărbune lasă schiînter, şi după un ces iar 
se potoleşte, de acia cunoscânduă ceca ce o 
caulă că iaste aceea, merg la lumina cl şi o 
află, iar deca o află o iai şi.când o ţin şi o 

„duc, orl cu ce haine deo ar acoperi: zările 
ei tot esafară. J , 

5. Zalirul iaste can mohorât (sai grecește 
paracochinizi) şi se face la Sarachinia și la 
India. Și când o frecl să o ameasteci cu lapte 
de mutre, [semndză să ştii). şi să unsă Qure- 
rile carele sâut şi se chiamă umilătuni, numa! 
cât se tămăduesc. Incă şi tablele cele ale le- 

„gi! carele dede Dumnezei lui Moisi, era de 
Zafir, , , 

6. Aspis iaste în chipul smaragdului şi se 
află la gura unul râă ce se chiamă Termo- 
"dontos, aprope de alt râă carele se chiamă 
Amatundios al Chyprului carea iaste fârte de 
tr&bă la ceia ce'l lovesc năbădărcile, adecă la 
ceia ce'i lovesc lovituri şi cad jos de se tăvă- 
lese şi le merge spumele,   

sânt în laturile a miază n6pte. adecă Gothili. 
Dece acolo î : pustia Schitiel ceil iau, iaste 

o prăpastie, adecă o crăpătură forte adâncă, 
cât nu pole omul acolo să îmble. Şi acea pră- 
pastie iaste îngrădită cu munţi nalt despre - 
amândoaă părţile, şi sus de în vârhul el de-ar 
căuta cine va să se plâce, nu pote vedea fun- 
dul nice pământul jos al aceit prăpastil: Că 
de adâucime se întunecâză ca, şi cuin al căuta 
într'o mare fumedenie, întru. care prăpastie, 
trimet împărații acolo de șed pre cel vino- 
vaţi, şi junghe Mici, Berbec, şi dâca "1 belese 
el aruncă carnea jos în crăpătura prăpastiei, 
iară pietrile să lipesc de carnea mieilor, iară - 
vulturii cari! lăcucse sus pe pietrile munte- 
Luk, cătră mirosâla cărnit se poboră jos şi ră- 
pesc micii și "1 aduc în 'sus afară, iară pre 
carne sânt pielrile lipite. Dâcia mâncând vul- 
turii carnea pietrile rămân desupra, pre mar-' 
ginile munților, iar acel vinovaţi privese unde 
aă dus vulturii acea carne şi merg de adună 
ac€le pietri scumpe şi așa trimet împărați! de - 
de le iai, şi aă lucrare ca acâsta, că de le va 
pune cineva pre cărbuul aprinşi, iale nu se. 
slrică, iară.cărhunil se sting, şi nu numal a-. 
cesta ce încă de le va apuca cineva pre acele 
pietri şi să le învăluiască înir'o cârpă şi să le 
bage în foc să le ţie desupra, cela ce le ţine 
arde : iar cârpa nu arde, încă mal povestesc 
cum sânt forte de trebă acele pietri : la muc- 
rile c6lea ce vor să fete ca să nască lesne... 
„.8. Piatra Ahalis mohorâtă iaste, sati gre- 
câşte paracochinizi, şi acesta se află spre latu-' 
rile Schitie!, putere de vrăcire ca acesta are, 
că de va muşca, pre om scorpia sati ohea sati 
alt şarpe, cum vel freca cu dînsa pre om la 
frunte, aciaş se tămăduiaşte, : 
„9. Ametisos, şi acâea iaste can mohorâtă 
saă grecește Paracochinizi şi lasă văpae a- 
dâncă, adecă multă, și se allă la munţil-Var- 
variel pre lângă marginea mări, iară cine o 
va purta la dînsul numa! să 1 se atingă de 
trup : cât vin de-ar bea nice odată nu se 
îmbată, Ea î 

10. Hrisolit, iaste ca în chipul aurului saă 
grecește Parahrisizi şi se allă într'o piatră ca- 
rea se chiamă frealidi adecă puț, aprope de 
marginea bălții Ahiemenidii, a Vavilonului, 
pentru că Vavilonul şi puțul pietrir aceia : 
chiamă'l Ahemenida. Acea piatră de'o vel. 
freca, tămăduiaşte pre ceia ce aă piatră caril 
nu'ş pot lăsa udul, aşijderea şi de durârea în- 
frângeril mădulariului şi de stomah, şi de tâte 
lucrurile pântecelui tămăduiaşte,. 

17.. Virillion, carea îndulcâşte sati grecește 

- , 
e
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glichizi şi se face aprope de țărmurii munte- 
lur.earele se chiamă Tavru. Carele iaste în- 

- lăuntru la Anatolie, iar lucrare de tămăduire 
acesta n'are, - 

12. Onnyhion, carea iaste plăviţă şi se află 
şi aceea la acelaș munte al Tavrulul. . 

Teodorit episcopul Chuyrului, pentru cucântul 
carele zice numele nică Domnul și nl ară- 
taiă lor. : i 

[Semneză să știi Slovele de în cap lui IIs.]. 
Iuvaţă Dumnezei pre Moysi, pre carele !l aă 
destoinicit a toată mila dragostea şi cinstea, 
căci că acel nume carele nu"! arată patriar- 
şilor iar lui Moysi] arătă. Pentru că zise că- 
tre dînsul : ei sânt o, 0, n; 0,0, n zice Dum- 
nezeii, - - 

Acest nume adecă: o on aprope de ovrti 
se chiamă nespus: adecă nu pote neştine să "] 

_spue, căcl că ovrtil ai oprit pre toţi să nul 
spue cine-va pre limba lor, Carele se scrie cu 

„patru .stove, pentr'acâea se chiamă Tetra-| 
grammaton ce să zice cetveropismennago, ro- 
inânâşte de patru stove, acesta se scria şi pre 
acel rotocol de aur carele era făcut ca o pot- 
cOvă, care o punea pe fruntea arhiereulul și 

“era lipită de mitra ceea ce purta şi actea se 
“chiamă ovreiaşte Aia, iară samaritenil pre 
limba lor laves. - ! - 

Pentru răotiţile carele fac noaă-limbele adecă 
păgânii, oare cu porunca a lui Dumnezei le 

„fac aă ba ? Glara 36. _ 
„. (Anastase al Dumnezeeştii marii cetăţi jAn- 

„tioh. N potevă] lubitoriul de Gmeni şi dreptul 
„judecătorii domnul nostru Js. I/r., când gre- 
şim de multe or! dă pre noi la vrăjmași nu să 
ne piarză ci să ne pedepsâscă, cum zic lu Iii 
pespe Ieremia prooroc; aveţi nădtjăe 6menil 

„miel aducendu-vă aminte de Iil, vândutu-vă 
” întru limbi nu a fi de peire ce căct aţi urgisit 
vol pre Dumnezeu carele v'aă făcut, drept a- 
ceia vă deade în mâinile vrăjmaşilor. Iară 
noaă ni să cade să ştim că pentru păcatele 
nostre de multe oul Ore dăm în mâinile vrăj- 
mmaşilor păgâni, după judecata cea dreptă a 
lui Dumnezeu că zice Isaia pentru lil: cine 
aii dat întru răpire şi întru robie pre Iacov 
adecă pre Omenil ovreilor şi pre [il celora 
ce”! prădară ded'el Dumnedei că "1 ai greşit 
şi nu vrea să îmble în căile lui, nice să as- 
culte l&gea lui, şi dice proorocul Isaia că aă 
dus pre dînşil urgia mânie! sale iar resboiul 
carele era asupra lor zicea : ai d6ră nu pote 
mâna domnului să păzescă şi să isbăvescă 
saă se-ai supărat urechi! lui ca să. nu auză 
ce păcatele vâstre despart între voi şi întru 
Dumnedeă şi pentru păcatele vâstre şa în- 
tors faţa ca să nu 'I se facă milă că mânile 
vOstre sunt legate cu sângele nedreptății şi 
degetele= vostre cu păcate şi buzele vâstre 

„a grăit fără de lege şi limba vâstră se în- 
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vaţă nedreptate şi nici uuul nu grăeşte drept 
nice iaste judecată adevărată. Aşijderea, zice 

și Tezechil că de la fața a lui Dumnezeu : eă 
zice voios vă dat în sabie şi toțI veţi să 

cădeţi junghtţi. adecă veti să nuriţi, pentru 

că câte vam grăit nu m'ați ascultat şi aţi 

făcut viclenie ce să zice răă naintea mea, şi 

celea ce mam vrut voi le aţi ales. Și iarăși 
mal grăeşte acest aşa. Şi vor cunâşte tote 

limbile că pentru păcatele seaii robit - casa 

a luY lil, că saă lepădat de mine, și că "'mi 

am întors faţa de cătră dinşil şi am dat 
pre. dânşii în mâiuilevrăjmaşilor lor şi după 
fără de legile lor aşa, ai făcut lor. NI 

[Ot ishod]. Şi zice Domnul cătră Moisi, 
nică unil văduă saă mişa să nu "I faceţi răi 
să nu cum-va să strige la mine şi cu auzire 
voiii auzi strigarea lor şi mă voii urgisi cu 
mânie : ec apol vor rămânea mucrile vostre” 
vaduă şi copil voştri săraci. a 

[0t Lesit). Şi zice Domnul cătră Moisi, de 
veți îmbla întru poruncile mâle şi să păziți 
învățăturile mele. să le faceţi, davoiii ploaă 
mea, la vremea e! şi păinîntul "șI va da rodele 
lui şi pomil '$I vor da plodul lor şi va ajunge 
area pre cules, iară culesul va ajunge sămânța. 
Adecă se va îmulți viaţa nâstră, și veți 
mânca pâinea vâstră de îndestul și veţi şedea 
pre pământul vostru păziţi împrejur şi voii 
da pace în pământul vosiru, şi veţi domni 
fără de frică, şi nu va fi niminea să vă înfri- 
coşeze, şi voiă piarde tâte hierile ceale reale 
de în pământul vostru și răsboiul nu va 
trâce pre în ţara vostră şi veţi goni vrăj- 
maşii voştril-şi vor cădea junghâţi naintea 
vâstră cu frică, şi cinci de în vol vor gont 
o 100 şi o 109 vor goni inii şi se vor omorâ 
vrăjmaşii voştri cu sabia şi voii căuta pre 
voi de vă voii blagoslovi şi o vă voiă creşte 
şi o vă voii mulţi şi voiii pune l6geu mea 
cu vol şi veţi mânca. vechile vechilor adecă 
să prea îmbătrîniți şi de la fața mea veli 
scâte de în noaă vechi și voi. pune legea 
mea întru voi, şi nu o va urâ sufletul mieă şi 
voii îmbla întru 'vol şi o vă voii fi Dumne- 
zeul vostru, iar vol Gmenil mici, şi eă voiă 
îi Domnul Dumnedeul vostru, iar de nu veli 
vrea să ascultați acâstea ce am zis să faceți 
poruncile mâle ce veți sta împotriva lor Şi 
nu veţi băga s&ma nic! veţi socoti sufletul 
vostru întru judecățile mâle să nu faceţi tote 
poruncile mtle şi ei voii face vouă asa. 
Dă-voiă asupra vâstră sărăcia, râea, bola şi 
să se lege cu mahramă ochit vostri şi sufletul 
vostru să se împuţineze şi să piară şi veti 
semăna 'semințele vâstre în deşert şi le vor 
mânca. vrăjmaşii voştri şi voiă pune pe YOl 
obrazul mieă și veţi cădea (adecă veli peri) 
naintea: vrăjmaşilor voştri şi .0o vă vor gonl   ceea ce vă urăsc şi veți fugi negonindu-vă 
nimenea. Deacia şi într'acea pedâpsă ce vă
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veţi pedepsi de nu mă veți ascu'ta voii să 
"adaog să vă pedepsesc cu rane deşarte, peste 
păcatele vâstre şi voiă să strice mustrarea 
ivufiei vâstre şi voiă să fac ceriul ca fierul, 
şi pământul ca arama pentru vol, şi va să 
fie puterea vâstră deșartă şi pământul vostru 
nu va să'ş dea Plodul şi pomil țarinelor vâs- 
tre nw'ş vor da rodurile lor, şi iară de nu 

-veţi îmbla drept ce împonciş şi nu mă veţi 
asculta: voiit să adaog spre vol rane bube 
după păcatele vâstre şi .voiă să trimeţ spre 
voi fierile sălbatice ale păniântului să vă 
mănânce şi să vă strice tote dobitâcele şi să 
vă împuţineze, şi căile vâstre vor. fi dăşerte 
iară de nu vă veţi pedepsi cu acestea: ce 
încă veţi îmbla spre mine împonciş îmbla-vol 
şi eă cu voi îmnponciş cu mânia mea, şi Voiă 
să vă rănese de şapte ori pentru păcatele 
vsire, şi voii să aduc asupra vostră spata: 
să izbândesc legii mâle, şi vă veţi mânca 
pre la satele vâstre, şi voit trimete morte 

“pre vol (adecă cium)), și-veți mânca tru- 
purile feciorilor voştri şi ale (âlelor vâzire, 
şi vă veţi da în. mânile vrăjmaşilor voştri 
şi xă vor semăna. limbile şi vă vor trimete 

“afară cu spala care va să vie asupra vosiră, 
care iaste foc, grindină, fomete, ciumă, lA- 
custe dinţit hierilor, scorpiile, șerpii, suli: 
meşdriţile, sabia, acestea tote se-aii făcut 
entru izbânda păcătoşilor : caril nu vor si . p Ş 

se înl6rcă sii se părăsescă să vie la pocanie 
să se iarte. _ . 

„Pentru Omenii cel văi și nedăstoinici; carii se 
" fue stăpâni și oblăduesc dmenii: ore: de la 
Dumnezeii ai ba. Glara 37: - 

[Anastasie al Marii şi Dumnezeeşti cetăți, 
Antioh.) Acesta ce să face aşa de iai omenil 
cei ră! şi nevrâdnici stăpânica ; iaste a luă 
Dumnezeii - depărtare sai slobozie, drept a- 

_c&ca le dă oblăduirea, căce că sânt Gmenil ră! 
și vicleni, pârâţi, clevetitori. plin! de pizmă și 

de muzavirie, învățăturile lui nu fac, drept 

aceea iaste- urât de Dumnezcii și, despărțit, 

dece ca pentru să”! pedepsescă, şi să'l sme- 

rescă, le dă stăpâni ca nişte muncitori şi svă- 

păiaţi şi. sălbateci, după cumu I inema G6me- 

nilor şi se împle cuvântul al lui Dumnezeii 

carele zice : Voiă să vă dai domn. Vlădici 

stăpânt, după cum vă sânt și inemile vâstre. 

Pentric ceea ce să survă de cad de pre niscare 

vâpe, sait carii se n&ă, dre acelta patule cu 

porunca şi cu împărțtla şi cu îngrozirea a 

lui Dumnezeii, ati de înluerarea diarolului. 
” Glava 38. - - - Die 
(Iar aceliaș a lui Anastas.] Dumnezăiasca. 

scriptură zice că neispitite sânt judecăţile a 

le lu! Dumnezei si fără de urme cărările lui, 
urma se chiamă urmele omului, iară urmez 

-va să zică un om carele caută urmele altuea, 
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să vază 'unde mârge, însă judecăţile ale luy 
Dumnezci şi căile lut nu pote cineva să le. 
caute să le vază nice să le afle, şi acesta iaste 
adevărat, iară ceia ce mor cu mârte iute, a- 

„| ceia nu mor toţi pentru păcatele lor. Căce -că 
feciorii a lui Iov carii era drepţi se prăpădiră 
în casa lor carea să strică şi muriră,  Așijde- 
rea. şi Hs. ne învaţă şi zice de acesta că nu 
era mal păcătoşi cet 78 bărbaţi de cât ceia ce 
şedea în Ierslim, pre cari! căzu pirgul'a lut Si- 
loa: şi "1 pierdu de pre fața pământului. Dece 
de acesta ne învăţăm, că nu numai cel păcă- 
toşi mor morte rea, ce de multe orl şi drep-. 
țit, pespe nişte lucrure nevăzute, adecă nea- 
rătate şi ascunse lain! de Dumnezeă.. 

(Caută să știi cum mor Gmenii și drepți şi 
păcăt]: Carele acâstea se fac în trei chipure, 
întâiă pentru nişte Gmeni drepţi, de multe uri 
Dumnezeii iartă-să fie omorâţi, aii de fiert, ai 
de cutremure, aii de înecare, ati de fulgere 
sati de niscare căderi ca să se spâre ceea lalţi. 
să zică; că dâca vreme ce păţi acel om drept 
răti ca acela: dar încă nol păcătoşii ce vom 
să pițimn, şi deca vreme ce dreptul dabia se 
spăsâşte ; dar necuratul si păcătosul unde se 
va arăta? A doa iară întralt chip, pâte că 
doră ati niscare greșale mici şi cu acea în- 
arozire ertă Dumnezeu să paţă acel răi : ca 
să se afle desăvârşit drepţi. aprope de Dum- 
nezeii. A treia iară într'alt chip că unil ca 
nişte puternici ce sânt, ati luat păcatele 6me-   nilor,: adecă cari! sânt Domn! și stăpâni, şi 
păcatele Gimenilor sânt pe creștetul stăpănu- - 
iul, şi de multe ori se da întru morte rea - 
pentru priimirea ce aii luat pre Gmeni. și face 
pedepsn acea şi pentru dânşii, iară pentru 
Omenil mari izbăvire. [Caută de vezi să știi 
Domnii, boiarii, bogaţi, patriarşii, Vlădicii, 
egumenii, cum mor așa de grab.] Peutru că şi 
Hs. pentru păcatele n6stre, se răni şi luă 
morte : ca să ne spăstscă. Drept acea cu- 
noscând acesta să nu ne mirăm când auzim 
căce că pre Isaia Prooroc: laii tăiat cu hirăs- 
trăul, şi pe I6n botezătorul capul iai tăiat şi 
pre Stefan Pervo Mucenic : cu pietri la ucis 
şi pre apostol Petr "la răstignit şi alţi sfinţi 
mulţi au căzut în reale nevo! şi morţi dece: 
pentru acestea tre! chipure lasă -Dumnezeii 
de pat sfinţii şi drepţi! morţi iuți. Aşijderea 
iară se face monte iute şi spre Ginenil cel vi- 
cleni în trei chipure : întâiu pote că cad aceia 
întru guâznica pedepsă a lui Dumnezeii. ca 
să se îndrepteze să'ş ție curăția să se întârcă 
să se pocăiască sai ca să afle ceia ce mor a- 
colo o părticea de ertarea păcatelor, pentru 
că mulți află acolo izbăvire, cărora li se des- 
parte: sufletele de trupure cu amară morte 
[Matei gl. 11.] zac 42. Şi acâsta vrând să o a--- 
rate Domnul, zicea pentru nicte. oraşe,. ca- 
rele nu vrea să'! primâscă propoveduirea că   pământul Sodomei şi a Gomorit va să le fie 

_
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mal iusor la zioa județului, de cât ceia ce 
n'aii priimit propoveduirea. : 

[Semneză să știi). Tâlcul zice că Sodomitânil 
căci aii luat atâta morte de ainară pentru pă- 
catele lor vor să fie mat ertaţi la acea zi a 
judecății la a doa venire a lut Hs, căci că ai 
luat pedepsă pe trupurile lor aicea jos în lu- 
me. Ă doa iară după urgia a lut Duwmnezeă şi 
iar după îngrozire cun: ati fost în vremea a ul 
Faraon, şi în vremea potopolul. Căci că unil 
Omeni să pedepsesc numar aicea cum se pe- 
depsi şi săracul Lazăr, iar alți iar şi aicea în- 
imun chip şi acolo într'altul. Drept aesea nu 
zice nice'ţ par răii, când vezi că code omul 
undeva şi more saă se n&că, sai mmâre altă 
morte rea; să zici ce pote fi acâsta, Ore cum se 
n6că ? Gre sosi cesul, aă-fără de vrâme nuri, 
ai de la diavolul iaste'r acâsta ? ce să știi că 
de multe ori de în nesocolinţa lut şi dă neru- 
şine, cade în primejdil şi în răolăți şi în morţi 
Cum pat ceia, ce văd că -se schimbă vrâmea 
iarna, de se face furtună şi deea văd aşa a- 
tunce es cu corabia afară de în pristanișta, 
decia cad adins ciş într'alte NEVOI, ca niste a- 
dinsciş oblăduitori ce sânt, nici Dumnezcă 
vrând, nice diavolul, ce acestea şi altele ase- 
menea acestora, după adius eluș oblădui- 
toriă şi după Domnie ce are omul le face, 
căce iasteadins elușoblăduitoriă. [Matei gl. 10 
Zac, 37]. Pentru că Is. zice: că şi părul ca- 
pulul vostru tot iaste numărat. Adevărat iaste 
ue acesta, căce că satana nu numal la Gmen!Y 
mare pultre: ce încă nice la dobitâce : cum de 
acesta mărturiseşte sfinta cvanghelie, drept 
accea unele de înlwaceste morţi, se fac cum 
am zis de multe ori: după urgia a lut Dum- 
nezoi, pre ceea ce fac păcate şi nu se pocăesc, 
că şi de potop şi de Sodom : ce s'aă făcut 
iaste scris, că cel răt sânt întru mârte BrOz- 
nică adecă întricoşată de carca pote să se 
ciudescă neştine. Că zice David : mârtea pă- 
cătoşilor iute e, [Psul. 33] şi când merge fur- 
tuna să piară necuratul adecă păcătosul. A 
treia iară facuse patimele într'alt chip,.după 
despărţirea a lu! Dumnezeă, cuin fu la feciori! 

-a lul lov, şi altele iar numar după cum ştie 
Dumnezeă : căci că ştie singur cum se fac, şi 
nice'I plac să se facă nice le opreşte să nu se 
facă, pentru că singur Is..zice la evanghelie : 
ai nu se vând 2 pasări drept un ban și una 
de întrânsele nu va cădea ce să zice să moră 
fără de ştirea tatălui mici celui de în ceriă, 
şi acestea zicea'ca să arate că nu se face nice 
un lucru.și să nu'l ştie, iară să zică cineva, 
că doră nu lucrâză întru tote, pote că şi de 
în voia a lui Dumnezeii, de multe orr mor 
unil cătră oprenia lor cum am zis, căci că și 
Mavrichie împărat se rugă lu! Dumnezeă în 

„lumea actsta, să'ş ia pedepsa și munca pă- 
catelor sale, şi văzu în visul luy pre un îm- 
părat prea slăvit, carele zise să'l dea. cu     
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muiarea şi cu feciori! lui în mânile muncito- 
rului Focăr. carele lucru şi fu ; și tăe capul 
împăratului şi al împărătâsel, şi toți copil, 
şi decia, stătu împărat acela Foca, despărțirea . 
a lu Dumnezeă pentru păcalele Gmenilor. 

[Vezi minunat și înfricoș.] Și alta iar, cra 
un aschitân carele strălucea în lume de bu- 
“nătăţile lu şi de minuni ce făcea, şi avea și 
un ucenic sinerit în pustie, iar într'o zi se 
duse ucenicul la un sat carele! ținea un slă- 
pân răă şi iute şi'l allă mort într'acea zi, pre 
carele! ducea, toţi Ginenii să'l îngrope cu că- 
dir şi eu făclit cu mare cinste, iar. decă se în- 
torse poslujnicul la pustie află pre bogonoseţul 
părinte şi al săii dascal mâncat de o leoaică, 
însă dâcă văzu acesta mirăse şi se îngrozi și 
începu a'ş eşirea de in fire a împularea şi a 
zice şi cum um zice a se judeca cu, Duinnezeă 
zicând : unde e judecata ta cea drâptă dâmne?. 
cel Domn hitlen și răă carele fârte te mânie, 
ac-la cum se pristăvi cu atâta cinste iară 
cest sfânt carele (ârte'ţi slujea nâplea şi zioa 
iară acuma să m6ră groznică morte ca acâ- 
sta ? Deci acâstea şi altele împotriva aces- 
lora zicând şi jidecâna cătră Dumnezei, veni 
naintea lu! îngerul Domnului şi"! descoperi, 
[Împutare. ucenicul cătră Duninezeăi pentru 
cei ce se: înggripă cu multă cinste] că acel 
boiariă era de totrăă şi hitiân : iar un lucru 
bun făcuse, iară pentru acea cinste co luă la 
întruparea, lui. luatati acea plată a acelul bi- 
ne carele fusese făcută, şi se duse acolo de. 
tot osândit în Ghena focului, iar dascălul tău 
aii făcut tote câte plac lu Dumnezei, deci aut | 
avut şi el ca un om puţin 6re ce păcate pen- 
twaceea aă luat pedâpsa amara mârte a pă- 
catului aceluia aicea, iar acolo aiă mers la 
împărăţia ceriului a lui Dumnezeă curat fiind 
de tot. Drept acâea dragilor nu se cadesă 
osândim de tot pre ceea ce cad în rele morţi 
să zicem că pentru păcatele lui aă luat în- 
twacesta chip morte ca acesta, căci că nu 
pote nici un om să socbtâscă curat şi să cu- 
noscă cu'ce judecată şi cu ce taină tocmeşte: 
unele ca acâstea Dumnezei, căci că de multe 
ori ati venit la uni! 6men! morți într'acâstea 
chipure, după bogate toemtle nearătate: 
cum aţi auzit că am zis ma! sus. a 

[Vezi despărțirea și isbânida]. Să vedeţi ce 
Sai făcut: şi în casa lu! David: ca să tă- 
măduiască răul ce se făcuse, Fiind el împărat 
luă. muiarea a lui Urie. şi prea curvi cu ea. 
Drept acea depărtase Dumnezei, iară fiiu- 
săă apucă cu sila pe fiesa şi făcu păcate cu 
ea, adecă fratele cu sora. Şi acesta despărțire 
se facu pentru pohta ce pohti el pre muiarea 
bărbatului, și dâde plată în casa lut rușine 
ca acesta : pentru ruşinea ce făcu el în casa 
lui Urie. | , , 

[Zlatoust- pentru cutremur și cum cule o: 
menii în pi-imejdil]. De întru Omenil cel drepţi



  

nu iaste vre unul să n'aibă şi câte ceva gre- 
șală adecă păcat. Şi iară'ş de întru Gmenil cel 
păcătoşi nu iaste. vre unul să, n'aibă făcut şi 
câte.ceva bine. Dece când vezi. pre vre un 
drept că se răholeşte, sai cade vre într'o pri- 
mejdie, nu te spălmânta şi te cutremura : ce 
te socotăşte întru a ta minte şi zi: acest om 
drept adevărat cit gândesc ca un_om ce iaste 
că au făcut ceva, puţină greșală, drept acâea 
aicea o ia acuma, iară acolo să nu se muncâ- 
scă. Şi iar dă vel vedea pe vre un păcătos să 
jăhuiască şi să lăcomâscă, și să facă mil de 
răotăţi şi-apol să fie petrecând bine, nu te mira: 
ce zi acest păcătos carele face mil de răotăţi 
şi nu pate nicl un răă, să ştii că ati făcut 6re 
ce bine, drept accea acuma!l ia aicea ca acolo 
să se muncâscă. E | 

(Marele Vasilie pentru boluărire. Zac. 149). 
Bolele carele vin la Omen! nu sânt t6le de fe- 
liă : ce vin multe bâle şi de la Duminezeii pen- 
tru o pedepsă a păcatelor. Şi de acesta aă zis 
Stăii Pavel: Că pentr'acesta vină sânt unii bol- 
nav) şi bogaţil mor; ce să şti căci ne pedepsim 
aicea, pedepsimu-ne ca să nu ne osândim în 
ceea lume, şi când bolnăvâşie cine-va zice să 
aducă dohtoru ; aduce'l ca să vază să cu- 
n6scă ce” e bâla: ce tol ni e nădejde la Dum- 
nezeii, carele ține viaţi şi mortea cum face şi 
“plugariul carele stmănă bine sămînţa în pă- 
mânt, iară dâcia sămănța nu'şi o aşteptă să 
facă rodă muită de în meşteşug şi de în plugă- 

- via lul: ce'ş lasă nădejdea pre Dumnezeă şi”! 
se râpă să împlodâscă și să îmulţescă sămăuţa 
luY, încă şi cârmaciului dau” cârma înmâni ca 
și vraciului pre bolnav, ce nu stă ia cârmaci 
să îndrepleze pre Omen! carii sânt în corabie, 
pentr'accea ne rugăm lu Dumnezeă carele 
are putâre în t6te : să'i îndreptâze. Drept a- 
ceia şi bâlele tâte nu le drege nice le face 
să'l tămăduiască dohtoriile: saii vrăciuirile 
ce.le socotim ca nişte ajutoriiă fiiril omenești, 
şi atunce nu ne nădăjduim “pre dohtorie, ce 
ne lăsăm t6lă pultrea la Dumnezeă, carele 
ţine sănătatea şi mortea, şi viaţa. . 

“Pentru ce lucru iubeşte Is. firea a_nâstră a 
Omenilor, mai mult de cât a îngerilor şi o 
sldei.. Glară 39. | - 

" [Aceluiași Anastasie a Dumnezeeștii și mâ- 
vii cetăță Antioh], Pentracâsta vrutaii să 
zică, ideaje umnajise greah, izobiluet Blgdtâ. 
Adecă acolo la Gmenil ceia ce li se mulţţ- 
şte păcatul, acolo” mar unult prisosâşte da- 
rul, ce călră aceia pote“să le stea şi împotrivă 
zicând că seară cădea mal mult să se spăsâscă 
si dracil căci că la dînşii cu mult mat mult 
se-aă. înmulţit păcatul de cât la no, şi 
tot -se îmulțeşte. Drept aceea ascultă pre 
dumnezeescul Pavel carele: te învaţă chipul 
întrupării a lu! lis. şi a multa bunătate ş 
milă, carea, ai arătat noaă, căci că spune 

A 
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taina carea ral nainte ai zis Dumnezeiă 
mainte de vâci, adecă bunătatea carea au 
arătat Omenilor, că veni dă se făcu om să 
izbăvâscă pre men! de păcate, şi. de mun- 
ca dracului, drept aceea mai mult iub&- 
ște Dumnezetii să”! fie tocmâla întru n&mul 6: 
menilor, de cât întraltă zidire în t6tă; în d6ă 
chipure; întâr ca o zidire -a mânilor sale, şi 
căci iaste tiposul tocmiril întrupăriy sale viă 
văzut şi nevăzut, mort şi fără de morte ca 
şi Ils. Adoilea chip căcI se-ai făcut noaă 6- 
menilor, unul născut, şi o fiinţă; şi toema 
asemene om, şi pentru o socotelă pre fire şi 
pre nărav ce are şi iubeşte întru apropiarea 
lut tocinu iubit, şi de rudă şio ființă a lui. 

[Zri opasno]. Aicea face sfintul o mirare a- 
decă o_ întrebare şi zice : pentru ce vină iu- 
bâşte Dumnezei şi slăvi firea -Gmenilor, mal 
mult de cât .a îngerilor $ însă întât să ştii, 
filosofil Ellinilor zic: că tot omul carele zi- 
deşte niscare luccure întralte chipure nul : 
iubeşte nice are atâta dragoste la dinsele a- 
tâta de multă ca câlea ce le face cu ale sale 
mâny. Cum al zice că aii moştenit multe ţa- 
rinc şi case, şi vil sai şi au cumpărat şi le iu- 
beşte ca nişte bucate şi lucrure ale lu, iar de 
ar sădi o vie, sai să pue un pom, saă să zi- 
dâscă o casă cu mânile sale, acâlea iubeşte 
şi le îndrăgeşte mat mult de cât altele de tote 
câte are, căci că'l socotâşte că iaste lucrul. 
mânilor lui "ȘI. ocrotâşie şi'l adapă şi'l a- 
plecă- ca cum ar fi un copil născut de din- 
sul. Drept accea Hs: fiul şi cuvântul a lu 
Dumnezeii adeverit : cu ale sale mâni adecă 
cu Dumnezeâsca lucrare zidi pre omul, iar . 
câlea, lalte zidiri câte ai făcut începând de. 
la îngeri numal cu cuvântul. zise şi se [ă- 
cură și poiunei şi se zidiră, cum zice şi Dum- 
nezeescul Grigorie Bogoslov:: [ Aco bgi otţ 
perveae pomâisliv agglăschia si lâi i Nesnâiea 

i parnâişlenia slova beașe dealu îsplănenie i 
Dhom sevărşenie. Adecă zice că Dumnezeii 
şi tatăl întâi socoti să fie pulârile îngereşii, 
adecă inainte de alte zidiri socoti să fie toţi 
îngeril iar socolința lu! era lucrul, şi se o- 
bârşi cu cuvântul lui și cu Duhul sfint se îm- 
plu adecă cinurile îngerilor, după aceea, făcu 
ceriul şi -pământul' şi tote câte's într'ânsele, 
zidi omul; țărână luă de în pământ (cum zice 
Moysi! şi iar acela bogoslov Grigorie zice, 
văzătoriă şi gânditori, mort şi fără de ms: 
rte : adecă văzut cu trupul, gânditoriă şi ne- 
văzut cu Duhul, mort cu trupil şi fără de 
morte cu. sufletul, Povelicestva i malosti; a-. 
decă o parte a mărime! sufletului nevăzut şi 
a chipului Iu Dumnezei, iar alta a micgoră- - 
ril adecă a trupului. Drept actea Ils. ca o 
zidire a sa ce jaste omul: iubeşte!] şi" iasto 
drag acela mat mult de cât îngeril. lar căce 
se-aă făcut şi acel om cu suflet. gânditoriă și 
cu.trup de pământ: drept acâea era mort şi
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fără de morte. Mort cu trupul, fără de morte 
după în Dumnezeitul suflet, văzut cu omenia 
„nevăzut cu Dumnezeirea, și. d&ca vreme ce 
ati luat de în firea nâstră, şi se-aă făcut ase- 
mene noaă Gmenilor pentracâea iubâşte şi 

„firea omenescă mal mult de cât a îngerilor, 
întâ! căce iaste zidirea mânilor sale cum am 
zis mal sus, iar a doa că se-aii făcut înt'o 
fiinţă şi o iubire şi întâl născut Gmenilor cu 
a doa naştere carea se chiamă. a Dumnezee- 
scului botez și de ar fi iubit mal bine pre 
îngeri : Se-ar fi făcut înger, de ar fi venit să 
spăsâscă. lumea și ar fi făcut îngerii, şi pre 
chipul şi pre' asemănarea lui, ce.căce iubi 
zidirea mânilor lul pre Gineni cum am zis: 
vru de luă trup omenesc să.spăsescă lumea, 
iprocea. - . E 

Pentru ce slobozi Dummnezeii pre. satana să 
se lupte cu creștinii iar ml pierdu de tot 
-Glara 40. . E - 

[Anastasie al Duninezeeșii mari cetăţi A n- 
tiol]. De nu se ar arăta vrăjmaşul nici iscu- 
şiții ostași şi vitâji şi priateni! împăratului 

"nu 'se-ar vedea şi de nu se ar face luptă şi 
răsboii, nice izbânda so-ar vedea, nici cunu- 
ni, nice plate s'ar face. Ascultă că zic pariminle: 
cum vel să cunoşti carii sânt vilâjil sai pria-, 
tenii împăratului. de nu se .vor arăta vrăj- 

„maşii şi luptătorii împăratului să se bată, sau 
să'1 cun6scă că'l sânt priateni? şi de nu s'ar 
face vrajbă și luptă n'al putea să dat izbândă 
cuiva, de nu'l al vedea să se bată şi să biru- 
iască, ce nice iară pune cunună în cap ca u- 
nul biruitorii, cum era la cel mal de de mult 
iar în zioa de astă-zi pun un rămas şi zic: 
cine va alerga mal tare de alţii să ia acel dar, 
adecă acel rămas, aşa şi carele se bate şi hi- 
ruâşte pe vrăjmașii săl, ar lua acea cinste şi 
acea cunună, saă și ori cine se luptă şi dă jos 
pre cela 'ce să luptă cu dânsul, să ia cutare 
dar, şi aşa se arată biruitorii şi cul ce sânt bi- 
uiţi, întru lucrure ca acestea ce am zis. Drept 
„acâea şi 1[s. ai slobozit pre Satana ca un vrăj- 
maş și începători de răzbâe şi luptătoriă, să 
se bată şi să se lupte în tâte zilele cu creşti- 
ni ca să se arate biruitor de biruiesc pre dia- 
volul să'l puc jos la picirele lor: să calce 
pre şerpi şi pre scorpil ce să zice pre meşter- 
şugurile ale diavolului şi pre t6tă puterea lui, 

„Drept accea cum era cel mai dă demult de 
semna, pre toţi pre ceea ce vrea să se lupte ca 

„Să nu facă vre unul hitlenie să zică că ci sânt 
carele am biruit. Așa şi preotul când botâză 
pre Omeni, unge cu sfintul myr, la mâni, la 
piciore, la frunte, la inemă şi pretutindenea. 

„ȘI cându'l unge la picire zice, să calce pre 
$erpl şi pre: scorpii şi pre. tâte puterea. vrăj- 
maşului, iară la inân! zice: spre tot lucrul 
bun, iară la inemă. zice: inemă curată zideste 
întru mine Dâmue, iară la frunte zice: Sem- 
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nâse spre noi lumina feţil tele dâmne şi acâ- 
sta o face căce că semnâză şi întarmâză ca 
pe cea ce am zis că merg să se.bată, şi uns6- 
rea cu carea se unge la picidre ungese: ca să 
fie vârtos în credinţă, iară la mâni, ca să albă 
putere să se bată cu diavolul, iară la inemă ca 
să albă, inemă adeverită şi tare, întru credința 
a lut Țis. iară la frunte ca să privescă întru 
mintea sa puterea a lul Dumnezeiă şi frica lul. 
Şi acestea sânt de carele zice stâil Pavel: să 
punem. coiful duhului şi zaoa credințil, adecă 
platoşa şi t6te armele duhului, pentru ce? 
Căce că zice iară acel Sti Pavel, neast nam 
vran că crâvi i pleati: năcă na cealo islasti 
miro derjţa, mira veaca sego, adecă cu totă 

vom să ne batem. şi bătând se vor arăta cari 
sânt vitâjil şi credincioşii împăratului şi pria- 
tenii, adecă ai Domnului nostru Js. Zis., drept 
“accea ai ertat Dumnezeii să supere dracul 
pre nâmul &menilor, adzcă al creştinilor, căci 
că, de ţe-ar îi numele de vitez şi să nu-te văz 
cu cine t6I bătut, nu te ţiă că ești vitez, cum 
vel putea zice unuea priaten 'credintios, de 
nul vei vedea că face vitejie. Drept ac&ea fi- 
iud diavolul vrăjmaş, şi luptătoriu şi supără- 
toriu se cunosc şi priatenii şi biruitorii; şi vi- 
tâjii întru credința a lur 7/s., şi fie carele'ș ia 
cununa lul, și cinstea şi plata sa după biruin- 
țe ce-ai făcut, şi aşa se arată aleşii a lui Je, 
Drept accea să nuţi pară întralt chip când 
vezi că cad creștinii, întru niscare primejdii 
'de la diavolul... o . 

Că pentru ce vină nu. făcu satana, atâta ere- 
- sure înaltă lege, ce numai întru cre- 
-ştinilor. Glara 41. Ă 

[Jar a aceluiaș Anastas.]. De. acssta vom 
spune că alte legi ale limbilor tote carele n'ai 
botez sânt iubite de dracul şi nu mar pârlă 
grijă să”! dodi6scă şi să |: biruescă căce că sânt 
ale lui, iar cu lâgeaa lui J7s..se luplă şi se 

pâtă să o biruâscă, Peniru că credinţa a lui 
Hs. numat ce iaste protivnică lui, şi'l bate şil 

căce iaste acesta lucru adevărat: poţi le cund- 
şte şi şti de acesta, că ina! nainte de ce nu ve- 
nise 7/5. pre pământ altă limbă nu era să se 
înehine lui Dummezeii, ce numata ovrâilor, şi 
“diavolul nu putea să se bată mal mult cu alt 
nâm fără numa! cu acela, drept aceea se înpăr- 
țiră rudele şi împărăţiile a lu Ii], şi de multe 
ori se bătea o credinţă cu altă, şi le băga sa- 
tana deavea inulte feluri de credinţe şi de ere- 
sure, ce înca! de se ar fi bătut întru eresure şi 
întru schismaticia lor. pentru credinţa a ul 
Dinanezeii. (Cumu's uni astăzi ca toi erelicil, 
de socotesc că crede! mal bine întru Dumnezeii   de cât alţii) şi ar fi fost mar puţin răiă : ce să 
bătea pentru idoll cum poţi vedea în cartea 

putârea şi oblăduirea şi domnia a dracului: 

bate, pentru acten bagă- atâla -ctesure ca să - 

a 

oblădueşte şi] robâşte şi domneşte pre el, şi. 
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împărăţiilor, Căse lupta unul cu altul zicând: 
acest Dumnezeu al închinării de Idol iaste 
mal bun de cât al lui, încă şi de la. prooroci 
de acâsta, poţi şti: că zice Ieremia: Pocislu- 
grad lilea beaşe i boziih,i eresâi praznâia vea- 
râiih, irazdealeniaih. Adecă tâte cetăţile avea 
câte un mincinos nume de dumnezeii idolilor 

"şi i se închina; şi tote oraşele 'ş ţinea eresul 
lut şi despărţire una de alta. Pentraceea "ţi 
spui că cumu'l acuma era şi atunce în tot nâ- 
mul carea era limbă păgână şi ţinea o cre- 
dință, căce că era păgâni si al diavolului, 

" iară blagocestivul nm al-lu' lil cum era acela 
împărţit cum am zis mal sus, aşa şi acuma 
legea a lui Ils. carea iaste blagocestivă cre- 
dinţă pentr'aceca iaste împărțită, că se bate 
în t6te zilele diavolul cu dînsa, fiindu'! 'vrăj- 

- maşă adecă credința, şi să nu'ţi pară într'alt 
chip cum adeverita l&gea lu! [ls. pespe lucra: 
rea diavolului se-au despărţit, atunce de a- 
deverita cea de atunce l&ge alui lil, că aşa 

-e şi acuma cu cresurile şi cu despărţinle 
adecă cu shismaticiile. Că diavolul voiaşte să 
dobândescă ceva, de întwacea l&ge carea iaste 

“vrăjmaşă lul, aă nu ştii că păgânul nu se hate 
cu 6menit lul ce să bate cu Omenil blagoce- 
stivi, și sat cu înşelăciuni sait cu darure; saii 
mite sati cu vrăjmăşii "sati cu războiii de faţă 

" îmblă de iscodeşte în tote zilele să dobân- 
dâscă şi să biruiască. păgânul pre blagocesti- 
vul; aşa face şi diavolul cu ar săi Gineni şi cu 
"ceia ce sânt în vocea lui, nu'se bate cu dinşil 
nice pârtă vre o grije.de ei că sunt LoțIai lui, 
iară cu ceia ce sânt striinI iar nu ai lui, caulă 
pre tâte căile să'! dobândescă şi să potă să”! 
aducă cu câta lui. Văzut'al vre o dati pre vre 
un fur să aibă vit şi ţarine, aii alte bucate să 

- caute în tâte zilele să plângă și să răpâscă 
„ dentwacelea ale lut: adevărat ba n'a! văzut, 

ce caută să ia de la striine şi să prade şi să 
jehuiască, ca se le împreune cu ale sale să Je 
facă mal multe. Așa şi diavolul acestea caulă 
în tâte zile: Pentwacâea, şi sfinții părinţi şi 

“singur doinnul nostru'Is..[1s. povestesc pen- 
tru cel lacomy, căce iubesc mal mult şi cele 
Striine : er se fac asemene diavolului carele 
cu'tâtă nevoinţa şi cu tot meşterşugul, caută 

să dobândâscă ce e striin ce să zice pre 0- 

menila lut .Dumnezei cari! sânt striin! și le- 

-pădaţi de dânsul acâsta iaste adeverinţa şi s0- 
cotâla cum aţI auzit. carea face diavolul atâta 
eresuri şi shismaticii întru Gmenil domnului. 

_ Oare diavolul iaste vinovat, a tot- păcatul, şi a 
- 20tă cureia, şi cadese. să'l blestemăm ai ba. 

Glava 42: 
7 

_- ŢAceluiaș Anastasie, a Dumnezeeştii și marii 
= cetăți Antioh. Pentru cei ce zic că ne-a, îm- 
pins diavolul de am făcut „cutare saă cutare 
lucru]. Diavolul pe nimenea nu îndemnă, nu- 
may ce samănă d: desupt pre ascuns, iară 0-   
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biciul cel răă iaste cela ce îndâmnă pre om; . 
drept acâia obiceiul cel răă iaste cu mult may 
răă viclân şi mai tare de cât diavolul, ârept a- 
câca trebue să împulăm noaă,că diavolul pune 
gândurile şi semănă naintea ta. tâtă răotatea, 
dar tu cândwl cunoşti că e raă că ce'l faci? 
iară cându'ţi vine gândul al lu! Dumnezei şi 
pricep! că iaste gând bun, drept ce'l laşi şi nu'l 
facI ? ce te duce să alegi în căl râle şi cum 
nu se cade, carele plac diavolului : ca să te -. 
muncescă, iară nu el să iubescl să alergi în 
căl.bune, şi în lucrure cinstite şi bune carele 
plac lui Dumnezeă şi Gmenilor, 6re diavolul 
face acestea ce faci aă obiceiul tăi cel răi : 
ştii că vei zice ca să te întreptezi diavolul 
ma îndemnat, că mi-ai adus gândurile şi o- 
biciul cel ră, nu vei putea zice cum nu ţi-ai 
adus şi Dumnezeă multe sândure şi bune şi 
încă mai multe de cât ale diavolului, şi n'a! 
vrut să faci al» lu Dumnezeă. Drept acâia dia- 
volul strică ca un începătoriă al gândului:. 
ce şi tu strici ina mult carele faci ma! bine: 
voea dracului de cât a lui Dumnezei. 

Pentru care molitră' și curânt de în sfânta 
scriptură aste frică dracilor. Glara 43.- 

- (lar acelaș Auastas) Nişte sfinți bărbaţi 
purtători «dle duhul sfint, povestia că ai vă- 
zut pe dracil- cu ochil, unde rnergea la dinşii 
ca să'1 bage în primejdii, iară cl, pespe pute- 
rea a lui Dumnezei gonial şi fugea de la 
dînsil. Insă întw'o zi cu porunca a lui Dumne- 
zeă, fură ţiuuţi. dracii, sfinții întrebară- pro' 
dinşiI şi ziscră ; de în legea vâche şi noaă 
care cuvânt înfricoşază pre dinşii ? şi răspun- 
seră dracil de ziseră : înfricoşază pre no! totă 
Dumnezeiasca scriptură, iară mal ales de tgte 
ne înfricoşază începătura psalmului 67, a- 
decă : davăscrisiet Bâ. ida razâii dutsea. vrazi _. 
egoo: i daveajeat otlița ego nanavideaștii: 
ego, iaco istezact dim da işteznut, iacotaet 
vose otliţa ognea, tacoo da pogvanut grea- 
sniţâi otlița ba. a Pravedniţi văzraduiutsea;. . 
Cum auzim cuvintele acâstea, într'acel câs slă 
beşte puterea n6siră, şi ne răsipim. şi” fugim 
de la omul acela departe şi nu putem să ne - 
apropiem de. diusul, nice să'l mai vedem, 
că foc iase de la dînsul ca să ne arză. . 

Pentru păyânul şi ocreiul carii vor face" multe 
Vunătăți, putea-cor să ia împărăția ceriuri- . 
„lor, ati da. Gl. 41. Aa 

[A aceluiaș Anastas] Domnul zise cătră -Ni- 
codim. adevăratu'ţ zic, că cine nu se va naşte 
adoaă 6ră cu apă şi cu duhul: nu va întra la 
împărâţia ceriului, drept accea hine că iaste 
adevărat, că nu întră la împărăţia ceriului cel “ 
nebotezat şi păgân, iară aşa nu'ș piarde plata 
cu acea, bună petrecanie carea "1 dă Dumne- 
zeii, şi avuţie şi hrană şi cu alte: înşelăciuni- 
ale lumii aceştia, cum auzi acel bogat : aduţi 

.
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aminte că a! luat hunătăţile tale întru viaţa 
ta; și iar în vc ce va să îie are mare despăr- 
țire de cât cel păgân carele n'a făcut bună- 
tăți, 'pentru că cum sânt aprope lângă Dum- 
nezeii, multe lăcaşure pentru cei drepți, aşa 
sânt și la cer păcătoşi multe feliuri de 
munci. _ i - 

(Intrebare cu deadinsul] Dar.cum zise A- 
postol Petr, că în tote limbile carii se vor teme 
de Dumnezei şi se facă dreptate: sânt primiți 
la Dumnezeii : (respuns] Câna zicea, Apostol 
Petr acesta: cuvânt era (cum am zice) tâtă 
lumea păgână, şi tote limbile fără nume, dece 
întwaceea vreme ce se temea de Dumnezeti 
şi făcea dreptate (cum zice la denia apostoli- 
lor pentru Cornilie sutaşul) era priimiţi la 
Dumnezeii pentru bunele lu! fapte şi pentru 
bunele lui lucrure, şi-aă Gvrâiă era, aă Ellin 
să se tâmă de Dumnezei, cum era Ninevite- 

-nil și prietenii a lui Iov, toti pentru lucrurile 
lor cele: bune, era priiinți la Dumnezeă iar 
deca veni propoveduirea a lu 1/s. [Alat. zac 33] 
şi Apostoli! ne învăţară :să ne botezăm, as- 
cultă ce zice Zis., către apostoli, oi în ce ce- 
tate ce veţi merge şi nu vor priimi pre voj, 
atunce eşiți afară de în cetate şi vă scuturaţi 
şi prahul de pre picârele vâsire, şi o lăsaţi 
celora ce lăcuese acolo, că adevărat vă gră- 

„ese că mal uşor va fi Sodomului. şi Gomoru- 
Iul la zioa judecății, de căt locurile câlea ce 
n'ati priimit cuvântul a lui Dumnezeiă,: deci 
dar cum va să fie priimit la Duinnezeă cela 

- ce nu cinstâşte proorocia a lur Hs,, nice ercde 
întrânsa, pentru că omul carele iaste într'a- 
cesta feliă nice de Dumnezeă % e frică, nice 
[ace dreptate, Așa să. socoteşii şi de'cca ce 
zice Sti. Pavel : că mainte de propoveduirea 
a lui ls... era slavă şi cinste la omul carele fă: 
cea bine, întâiă la ovrâi şi la Ellini, iar după 
propoveduirea a lui Is, zice, de va fi şi în- 

„geriii să vie de la'cerii să spue v6ă alicle 
de câlea ce am spus nor: acela să fie Ana- 
tema. - : . 

(Semncză.] Sfântul acesta va să zică că a- 
câstă întrebare de va fi au Gvrâiii, ai păgân 
şi să facă lucrure bune, putease-va spăsi şi 
să fie priiinit la Dumnezeii, aă ba ? de acesta 
ai întrebat cela ce ai întrebat, penlrii că zice 
Dumnezeii pespe prooroci, ori cine va face 
lucrure bune, şi să! fie frică de Dumnezcii, 
acela iaste priimit la Dumnezeiă; şi acesta 
ai zis Duninezeă, şi le-ai și vrut, mal na- 

„înte de ce nu venise să se întrupâscă, iară 
dăca veni şi se întrupă şi învăţă pre OmenY 
Cum Yor să trăiască şi cur vor să petrecă, 
ceea ce vor vrea să fie priimiţi la Dumnezeiă: 
li se cade să se nască a doa ră. de în duhul şi de în apă cum am zis, de le va [i voia să ia împărăţia ceriurilor, căce că acâsla iaste 
adevărat; că cine nu se va boteza să se facă fiă luminii a duhului sfânt să spele păcatele 

  

  

câle “vechi întru sfântul botez si acel blăs- 
tem ce dede Dumnezeă pre Adam să se facă 
fiă lui Dumnezeă şi moşnen împreună cu Hs, 
aice unul nu e priimit la Dumnezei, adecă 
la împărăția ceriurilor, şi câţi nu priimesc bo- 
tezul, aceia nu pot să'și dea sâma la zioa ju- 
deţului, când vor vrea să ia munca de veci 
cu dracii, să zică că nu scii nimica, | 
Pentru bogați creștini pre carii vedem că fue 

păcate și lor li se dă bine de la Dumnezeă, 
și Ji e şi bine şi şi scap şi de.multe netoi. 
Glara 15. | 
(Aceluiaș Anastas a Dumnezeeștii și marii 

cetăți Antioh.] Judecăţile a lui Dumnezeii sânt 
nesocotite şi neispitite, carele nu pâte neş- 
line nice să le înţelegă nice să le ispilescă. 
Drept actea se cade să nu osândăscă nimi- 
nea pe vre un om păcătos, până la accea zi 
a judecății ce să zice a Domnului, că zice e- 
clisiast : Că iaste drept zice care lucru se 
strică cu dee statea, lui, şi iaste iar fără de 
lâge, care Incru rămâne nestricat întru rău- 
tatea, lui, iară unil păcătoşi văzând că ati ho- 
gate greşale adecă păcate: iară pre taină fac 
alte bunătăţi mari, iară noaă 6menilor ne 
pare cum sânt păcătoşi, iară aprope de Dum- 
nezeă sânt drepți. [Caută vezi bine de șar, o- 
mul.) lară unora drepți le pare pentru bunătăț! - 
ce aă făcutişi se măresc forte, iară nu se sme- 
resc : ce pentru măria lor vor su ia osânda 
fariseulul, însă bogaţi de în blagoslovenia 
părinţilor lor se vreduicese millil a lu Dum- 
"nezet, ca şi Solomon. pentru tată-săă David, 
petru că zise Dumnezeii cătră acel Solo- 
“mon: [Pre cine blagostori. părinți] mal păzit 
poruncile mele şi învăţăturile ingle câlea ce 
țe-am poruncit, puntr'acâea voii să'ţI sparg 
împărăţia ta, de la mânile tale, şi vor să o 
daii slugii tale lut Rovoam deel întru viaţa ta 
nu voiă face acesta pentru numele tătânetăii 
lui David, [ghţ, gla 30.] alţii iară caritsânt hit- 
l&nr şi pre urina lor vor să se pocă iască el 
privâd înţelepţia a lu! Dumnezei şi părăsesc 
acele, lucrure hillâne carele făcuse şi viu la 
voile a lul Dumnezeiă, ia vezi pre -Sti-Pavel, 
„carele era gonaci bosâricil e. lu 11s,, şi vrăj- 
maş, propoveduiril, şi că ce vrea să se facă 
propoveduitoriă evangheliei, Dumnezeii ma! 
niunte privăzu de dinsul: ca-şi cum ar fi 
fost de început propoveluilorii besâricil, şi 
iarăşi alţil căce se pocăesc şi se întore şi iaii 
dulceţa, lut Dumnezeă, care dulceţă adecă hu- 
nătate celora ce li se înţelinâză inema și nu 
se pocăesc : se face mâncare pedepselor ca-: 
rele va să ia acolo, cum era bogatul în vr&- 
mea lui Lazăr, căruia Dumnezeii "1 dede tot 
binele ca să se pocăiască. [ Purel.] Iară lu mal 
mult "1 se înțelenia inima întru rău iară acea 
dulceţă a lui Dumnezeă care se făcea la din- 
sul era ca să se pocăiască. De acâsta zice a- 
postol Pavel: au nu cunoşti că dulcâța a lu 
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Dumnezeiă te duce întru pocanie ? iar cu în- 
țelenirea. inemil tale şi cu nepocaanie strângi 
vistiariă pentru tine urgie în zioa, judecății; a 
descoperirilor şi a drepte judecăţi a lu Dum- 
nezei, carele va să plătâscă fie cul după lu- 
crurile lui, şi acesta cunoscând Dumnezeescul 
David [psl.. 36] sfătueşte şi zice: Nerernui 
speaioştemu vputisvoem, celcu tvoreaştemu 
bezzaconie. Adecă să nu voeşti să te ast- 
men! .şi să pohteşti. la cela, ce se îndrepteză 
în calea sa, adocă la omul carele face răi, 
că păcătoşii vor peri, ce să zice se vor strica, 
iară vrăjmaşii Domnului, în c6s ce se vor 
slăvi şi se vor nălţa: răsipise-vor ca-fumul. 
Drept acdia nu'ţi fie frică când se îmbogățâză 
omul şi i se îmulţâşte slava că de grab se va 

- usca ca iarba, şi iar zice: Văzuiii pre păgânul 
prea. înălțându-se şi trufindu-se 'ca copacii 

chedrulul: de livan şi trecuiii şi nuwl văzuiă 

acolo,. şi căutaiii pre dinsul şi nu se află nici 

locul lu, ce ve! zice iar cum se pustii numai 

cât scăzu peri ca un-vis pentru fără de legea 

- Vul, şi lăsă avuţia sa-altora, “şi ocaanicul se 

făcu şi mal ocaanic, şi slava cea deşartă și 

trecătâre şi. stricătâre de sullet: ca un vis 

trecu; drept aceia cum se cade zicea înţelep- 

tul: nu ferici.slava păcătosului, căci că nu 

ştii carea "1 va fi întorcerea, adecă carea va 

să mârgă sus în jos, nice să'ţi pară bine pen- 

„tru petrecania cea bună a păcătoşilor: că căile 

lor vor fi toema cu l&spezi drâse şi pardosite 

„ca să pâtă îmbia, iâr pre la căpălâe sânt grâpe 

adânci, ce vor cădea de se vor prăpădi să nu 

se mal vază ca şi faraonitenil. . - 

-[Semneză de învață a nu osândi). Sfintul va 

să zică aşa că de vel vedea pe vre un om cre- 

dincios să facă păcate, iar Dumnezeiă "1 dă tot 

„binele în lume,.iar că saii alt om bun nu a- 

-vem. nic! un bine, de acesta "i zice cât dear 

trăi omul să .nu'] cleveteşti nici să'l osânde- 

sti, iar alți sfinţi părinţi zic: nice pre păgân 

nice pe necredincis nice o dală să nuwl dai 

diavolului cât va trăi, că nu ştii până la sfâr- 

- şitul lui, dar de-se va spăsi mai bine de cât 

cela, ce gândeşti tu că e sfint. [Pentru ceia ce 

le zic menii:. o ce om sfint], de aceia să s0- 

coteşii iar să ţi! pre uniă sfinți şi sir fericeşti, 

iar et pre ascuns să aibă mari păcate, şi la 

sfârşenia, lor să fie de. peire, drept acdea a 

păcătos de. vel vedea că-are „avuţie multă “să 

mu socoteşii căce iaste păcătos şi "1 e bine în 

: lume, nice să'l osândeşti. Că cine ştie dar de 

„va fi având niscare lucrare bune în taină sai 

de va fi şi prea om viclen răi, iar Dumnezeă 

căci privea de (cum am zis) că până la sfâr- 

şenia lul va să să facă el rob să se spăsâscă, 

şi iară altul are blagoslovenia părinţilor, care 

părinţi era robi lui Dumnezeii şi moșneni îm- 

părăţieI sale: ce pentru dragostea părinţilor 

săi măcar de ar fi și vrednic muncilor, Dum- 

__mezeii "1 dă bună petrecanie aicea în lume, ca 
m: 

«N
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după ce" va eşi sufletul 'să se bucure diavo- 
lul de dînsul. - 

- Pentru cuvântul carele zice Dumnezeă cu p'o- 
orocul Agghei că al miei iaste arginlul şi au- 
rul şil oii da cui voi vrea. Gl..46. - 

" [A aceluiaș Anastas), Ceia ce zice că al 
miei iaste argintul şi-aurul: Dumnezeii ai 
zis, iar cela, ce zice cul voiii vrea. '] voii da 
nu se ai scris nice Dumnezeiă aii zis. Ce ac- 
stă adăogere iaste a Omenilor celor fără de 
minte şi făcător de.răii, drept accia nici u-" 
nul, de la răzbâe sai de la robii, sait de la 
furtişaguri, [Aggei Gluw; 2] sai de la mărturii! 
strâmbe, sait de jahure sai de mite, sati de 
camete, carele aiă luat de în nedreptăţi, şi ja- 
hure şi ati strâns avuţie, nu pote să zică cine- 
va că acel om s'ăii îinbogăţit de la Dumnezeii : 
ce-de la hiilenul. adecă de la diavolul şi de la 
păcate, şi numal cela, ce ai strîns argint şi 
aur ce să zice avuţie de în trudă dreptă şi fără 
de. păcate aceia pot să zică îinpreună cu lov: - 
Domnul ni-o aii dat, domnul ni-o.aii luat, iar 
ceia ce adună avuţie nearâptă în deşert mul- 

țimesc lui Dumnezeii: Şi ia ascultați de acel - 

[ov să' vedeţi ce zice: Avulia carea e adunată - 
fără dreptate lepăda-se-va, şi iar pentru cei 
drepţi, se strînge, avuţia păgânilor; [Pentrie. 
ceia ce string avuţii veale).-adecă păgâni! şi 
nedrepții, adună avuţie şi fac vistiare pentru. - + 
cel drepţi, pentru că ei nice o dată nu se bu- 
cură de dinsa: ce iar mârge la Gmenil cel --.. 

drepți şi buni, şi iarăș zic, că eii cunosc o DOI 
rea pentru avuţia ceia ce o ţineţi aprope lân- ! 
gă. un om, [Solomon] pentru răotatea lui, a- . - 
decă o avuţie nedreptă iaste ca o bolă la un 
om carea o strânge lângă dinsul, pentru că 

de multe ori şi avuţia rea, carea să strânge 

cu nedrepi, vedem că iaste câ o bolă rea, 

mâucându'l zioa şi nptea să plătescă cu răii, 

el şi câți au luat de la dinsul avuţie. Zice şi 

Solomon: celă ce adună nedreptăţile suiletu- 
lul săă, adună pentru alţii, şi întru binele Lui - 

vor să se hrănâscă şi să se bucure alții. Bună 

iaste avuţia la ceia ce până o'aă făcul n'aii 

făcut pedreptăţi. . - | - 

[Marele Vasilie de într'al săii euciut cătră 

cei ce se îmborățesc.] Caută să nu strângă avu-. 

ţia, cu mil de rude şi de ostenâle fără drep- 

tate, că aduni prahul păcatelor pentru tine-”. 

şi pentru “alţii caril vor să o moşienescă, să 
arză şi să se inuncâscă rău pentru răotale ce 

țe'ai făcut singur adins tineş şi căce al lăsat 

târguire otrăvită altora ce să dice copiilor. 

[Senindză] socoâla, iaste acesta că avuţia, cea 

nedreptă carea o lasă cătră alţii, acea iaste 
vina la: dînşi ccea ce o vor moşteni : să paţă. 
mult răti ? căcl că iaste nedrâptă. Drept ac6ea 

un om ce va să facă banil cu nedreptate, doaă 

răotăţi pale:: una că dobândesce nedreptatea: 

păcatului, a doa că face şalt păcat că lasă a- 

29:
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„vuţie nedreptă carea de grab se duce şi piare. 
[Grigorie bogoslov Semnczt). Poruneeştene 

„și Dumnedeescul Grigorie Bogoslov : să nu ne 
amestecăm avuţiile nostre cealea ces făcute 
bine, cu avuţia cea făcută, răă, căce că de în- 

. traceastea nedrepte va să se strice avuţia 
n6stră cea dreptă, ca nisce molii ce mănâncă, 

“pânza. . 7 . - - 

Pentru ciumă când iaste. întrun loc, și de a 
fugi, putea-ca să scape de” morte aii ba ? 
Glaca 47. E 

[44 aceluiaș „A nestas]. Socottla carea spune 
de ciumă, și taina. iaste adâncă și auevoc să: 
o înțelegă neştine, întru mintea. lul. şi puțini 
sânt carii vor putea să'o ia întru minte, însă 
auzitam de înţelepţi Gmeni, cum iaste taină | 
a lu! Dumnozciă, adecă ascunzătorea carea nu 
știe niminca, fără numa! Durmnezeii, și iaste 
pentru pedâpsa Gmenitor. Povestese unii că 
se face Ciuma (Mater g?. 10] de în vânturi 
reale şi socotesc că se face fără de porunca a 
lu Dumnezeii. Ce ia să ascultați: doaă pasări 
drept un ban, nică una de într'ânsele nu more 

„pre pământ fără de voia tatălui micti cel -de 
. în cerure. Drept -acâea şi aceale luemre ca- 

rele sânt ale aerului şi t6lă lumea: pre firea 
„lor luerâză cu porunca a lu! Dumnezeii. face 
-. Şi lucrările lor, ce însă aă cu aere ah cum-va 

întralt chip se face: ciumă cu porunca a lu 
" Dumnezei se face, iară de vel fugi ce în loc 

să scapi, facevel ca cela ce zice proorocul: 
[Isai. gl. 26) ucraiitesea vă maleaelico, don- 
deje 1nimoidet gneav gsu : adecă zice Dumne- 
7că cu gura prooroculul, să fug! până va trâce 
mânia a lul Dumnezeti: drept acea vom zice 
şi not, ascundeţi-v& puţin en pocaanie şi cu 
inemă înfrântă când'ai doră va trece mânia a: 
lu Dumnezeii, daca vom ruga pre Dumnezeiă 
cu tot sufletul, că judecata a lut Dumnezeii 

"iaste multă fără fund, şi nu ştim ce va Dum- 
nezeii să facă noaă. Acesta ştiin că orlce face 

„tote sânt bune şi drepte, și în mâna lui, mar- 
ginelă pământului, și L6Lă duihania vie, şi cun 
va așa ne face, ca un puternic şi domn ce 
iaste tuturor, și tocmă&şte tâte lucruril& ome- 
“neşti cătră folosul al fi cur. 

De unde putem socoti că credem pre uni? 6meni j 
„drepți când ror să mdră, invă'ci se. neroese: 
în marte zile, iară mulţi păcătoşi mor nu 
mai cât curând. cu “pace, fără de nice o 
muncă. Glaru 48. ” : 

[Aceluiaș „Anastasie al Dumnezeeştii, şi ma- 
zi) cetăți, Antiohia.]. Tâte judecăţile ale lu 
Dumnezeă, a le şti cineva nu pote; drept a- 
câea iaste bine să ni'le ispitim mult, însă 
socotind vom zice. că de multe ori și Gmen! 
buni, sai mar nainte de morte sat la morte 
Se muncesc, ca no! să vedem să ne înfrico- 
Şăm să ne putem înţelepţi ca să ne pocăim, | 
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căcl-că se tâmplă şi acelor Omeni drepți ca 
nişte Gmeni ce sânt, de ai câte: ceva greşală. 
şi pentru acea muncă ce iai aicea la vremea 
morţii lor el să curățeză de tot, şi merg fără - 
de păcate în mânile lui Dumnezeii, iară pă- 
cătoşil care mor fără de nice o muncă, însă 
aceia ati avut puțin Gre ce bi'ne făcut şi 'ş iai 
plata acelui bine aicea, drept acea n'aă vă. 
zut nice o muncă pe trup, nice mainte de mor- 
tea lor nice la mârte,. pentr'acâea dăca vrâ- 
me ce 'şaă luat bunătăţile lor în viață, ducu- 
se neopriţi ocaanici! în munca focului de vc. 

Pontru trupurile nostre ale Omenilor:,. carele 
multe seuu ucis şi de mii de hieri și de pa- 

: seri seait mâncat, sati în mare sea necat 
și de mii de hieri și de pești se ati mincat 

-. și seaii stricat, și seaii_ mistuit în. pântecele 
hierilor și ale jigăniilori şi senti topit acolo. 
și cit trecut acele, trupure-cum se vor adunu 
“iară să vie la înciare, adecă la judecata a 
dea venire a Domnului nostru 15. Hs. gl. 49 

[ară aceluiaș Anastas7. Pentru scularea 
trupurilor n6stre a-tuturor Gmenilor carele. 
vor să înviaze-la a doa venire a Domnului 
nostru Is. [is., la carea va să judece t5tă lu- 
mea. inărturisim că vine câsul şi acuma iaste 
când morţii vor auzi glasul a. lu Dumnezeii 
şi vor înviea. (Jon. (7i. 5]. Că ae vom crtde 
cum Dumnezeti jaste prea'pulârnic şi adevă- 
vat pre om 'lai adus de în ce n'aii fost în ce 
iaste, cu mult iaste mai lesne să facă a doua 
Gră, şi să învoiască zidirea carea aij făcut și 
mortea o ati răsipit, adecă o ati: făcut țărână, 
int de vom erâde cum zise David ca în mânile 
lui sânt marginile pământului, orf unde dear 
meârge trupul să se potolâscă, [psn?u 94] saii 
să stea, saii să se mănânce în inânile ale lu 
Dumnezeii iiaste, și apa şi focul. şi hievile 
şi pasările, iar de la acealc hier! și jigănii, 
va să scoță acela trup co aă luat de'l ai mân- 
cat, saă de unde se aii necat: ori de unde ai 
ars, Căci că trupul carele aii murit nu. piare: 
ce de se va strica trupul sai de mil de hier, 
=aii de alte vini, iar merge acolo, de'unde 
se-aii făcut în ele patru stiliil. adecă sângele 
întru căldura sorelul şi umezâla în apă a- 
decă. tusea. şi uscăciunea în pământ adecă. 
fiarea, şi răcâla în văzduh ce să zice: (l-gma, 
și ca un zălog staii la dinsele și să țin până 
la vremea învieril, la carea înviare, putărea 
a lui Dumnezeu le ia de la acele stihit şi le:. 
înviază : iar cum ai făcut de înfâr când aă 
luat de într'ânsele şi aă făcut pre om... | 

- Pentru cutremur cum se face. Glara. 50. 

(Ioan Damaschin).  Cutrem'irvul întw'acesta 
chip se face. Pământul se îngreceză de vânt, 

adrcă i se umplu vinele lut, deacia când pur- 
cârle vântul, să iasă. de în'vinele pămân- 
tului, însă vânt fiind mult iar vinele fiind 

_ 

 



  

_cum-Va să nu ciâdeţi acesta că așa aste! 

* bubuiaşte și sparge pământul întracela loc, | mulie tăcaşure £ 

- tremurile, arată uvgia și mânia pedepsil a lui punde celora cel înhehă de zic, re aste 
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„Strimte, atuuce.nevoiaște-se vântul fârte să ; ceaflă arde, carele se chiamă cheravnos, adecă 
iasă, şi când va. să iasă, scutură şi culremură * când zicem -nof că irăsnâşte pre fie co lucru, 
tot pământul acolo unde sânt aprâpe vinele! .Cumu e oţelul i şcrâmenea când le cloc- 
acâlea unde iaste vântul într'ânecle, iară nu ! nești iale sună şi lasă foc, așa și noril dâca 
cutremură „tot pământul ce. numzi. (cum am:se lovesc unul cu altul fac, şi lasă: sunet și 
zis) acolo unde iaste aprope vântul, și să nu! foc, adecă tunel şi fulger: și așa aste. ” 

cum auziţi, luaţi pildă de la no! 6menil;; că | Pentru sfârşenia lunii, are hotar, adecă swrve 

de multe. oii când se împlu vinele nâstre de! în ce rreme se tu juce. Glara 52. a 
vânt şi pureâde să iasă, scutură tot trupul şi! - [Jur aceluiaş Anastas]. Domnul ştie. tote 
] sinerâşle şi ni e frică forte 'tare de morte! ina! nainte de ce nu's făcute, însă zic sfinţii 
și atunce iase vântul cald de în nările nostre, părinţi cănd se va împlea lumea cca de sus 
iar deca iase ne izbăvim de acea bolă, iară : atunce sc vu face "și sfârșenia. lumii, adecă' 
pentru cuvântul Dumnezeescului David ca: ! dtca se va împlea soâblâla și numărul al 6- 
rele zice: Priziraeal na zemlu, it vGrea! us: menilor celor. drepţi pre numărul îngerilor 
treastisea. | Psal. 103). Acsta numa! o dată | carii căzură, ca să se împle acel: loc. al acc 
se-aii făcut, câna se răstigni Domnul nostiu : luia cin carele 2ii-căzul cum zice Dumnezăc- 
15. Hs, că căută de pre cruce pre pământ și !scul Grigorie Bogosluw : Cade-so -să se înrple: 
atunce. se cutremură: (ot, adecă se făcu cu: lumea.cea de sus. Și «le acesta zice ca cun. 
treinur în (tă lumea. [Jfater gl. 27]. şi se în-: 1] ar întreba neştinie” când va să se sfârşescă 
tunecă s6rele și tâmpla besericii -se sparse,. acestă lume ? și. zice: la cuvîntul naşterii a 

  

" - nietrile se despicâră.. Mornânturile se deschi- lu! Ils : Ils. povelevaet ne să protivliuiusea p p se. - ] p > 
"seră, morţil. se sculară de :pe în gi6pe şi se! adecă dâca vreme ce zice le „asa, să nu stăm. 
arătară a mulţi, A - “împotiivă, dar unde grăiaște ls ? grătaşte la 

„: [Zi]. Să se ştie și de acâsta că nevoindu-se | Evanghelic când zice : Mnogi. obiteli u olța 
vântul. și'cşind de pre gaurile pământului: | norgd sut, isplănili podobaei sea. aderă 

ânt aprâpe, lângă tatăl mică, 

“întwaceea arată și pedeapsă dumnezeiască, | și se cade să se îmmple.tote, dece de la acest 

cum şi aiurea seric, că fulgerul tunelul şi cu-! cuvânt în Dumnezeoscul Ar astasic, și răs- 

  

  

Dumnezeii.. _ 

  

vrâmera- hotărâtă când va vrea să se s! scă 
. Ă i , îi ba? si zicocă olărâ - a 

Pentru fulgere și pentru bunele cun ve fut. | Nei ee vos îniplea. scele locuire ec. EA, 
„Glari SI. e __Tdeşeriat când at căzut cinul îngerese ? a- 

[Aceluiaş Anastas a Dumnezeeștii și varii | tunce se va sfârși și lumea. Dar cun va 

cetăți Antioh]. Noril'adunându.se şi îmulțin- să se împle ? deca: se vor fac» atâta sfinți și 

du-se sus călră ceriă, pripindu' vintul să vie | drepti, -să merză în locul acelor îngeri : să 

unul de o parte altul de alta, împreunăese și se împle lăcaștizil> ale lu Dumnezeii, și când - 

se clocnesc. tare, și lovindu-se unui cu altul auzi multe lăenșuie, va să zică : fieș-cine 

   

    

  

    

aşa, tare iase foc, deci clocnirea aceia iaste , 
tunetul iar focul -iaste fulgeri! și însă tune- 

tul se face mal nainte de fulger, iar noi 6me- 

nii, întâr. vedem fulgerul carele “se face mai 

pre urmă de tunet, și ia 'să-ascultaţi si ve- 

deţi ciim se face acesta. Vedârea omului a- 

decă să vază niștine, vâde curând ce va să 

vază iar a, auzi zăboveşte auzi ce-a co aste, 

pentraceia 'se chiamă vederea ascuţită, iar 

auzirea zăbavnică. drept aceea tunctul zăbo- 

vim a'L'auzi,.iar fulgerul not "1 vedem curând. 

(Semiidză). Şi luaţi. pildă de la ceia cetpri-. 

„veşti de. departe tăind lemne, și vedâm secu- 

„rea numa! cât- unde. loveşte, iar sunetul de 

grab nu'l auzim, numai deca trâce putin ces, 

“atunce auzim şi sunetul; [Semndză]. încă să 

mal știți şi acesta că de împreunarea și cloc- 

nirea. norilor cum am zis se face fulgerul, ca- 

rele nu iaste stricătorii adecă răi, că trece 

curând, iar când se! lovesc noril atunce de 

“va, cădea foc «le în coriu și să se împreune cu 

fulgerul, atunce acel fulger vine pre pământ şi 

după lucrurile sale, aşa % insie și lăcașul a 
prope lângă Dumnezeii, într'alt chip sânt lă- 

"eașurile apostolilor, întealt 'ehip a Prooraci- 
lor, într'alt chip a mucenicilor, întalt chip a 
'propovednicilor, întralt chip a Drepţilor. în- 
"+alt chip al» călugărilor, într'alt chip a d6- 
“xestăirnicilor; drepl aceea cânt în brserică și 
"zice : Mnosi obiteli ulebea. spesut,-podostoa 
niin vă foam razdaliami, pomearea. dobro- 

deateli, cum am zice că după măsura a, bu-. 

nătăţii a fies-căruia, împautu-se şi lăcașurile 
carele sâut aprope lângă Dumnezeii. ce iară 

tot un lăcaș iaste, (Zri opasno], că.o curia 
"aste a lut is. totă, drept acâca să aibă și bo- 
gate locure; și toţi sânt slugi lu] ls, cumu e 
o-curte a unui împărat carea are de tot feliul 

'de obate. și ori de laină loc, de vă [ial îm- 
 păratulul iaste, aă hasna de avuţi» une ţine 
! cămara saii uverea împărătâscă, sani al cin- 
! ste mai jos sati ma! sus, lot iaste după des. 
! toinicia a fie căruia, măcar «de ati şi fost mat 
! mică slujba împiatulul, tolI se chiamă slu-
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“pile împăratului și robil lul, măcar de sânt 
el şi pre în bogate despărțiri, iară aşa o curte 
a împăratului ei închide. Drept aceea, sfâr- 
șenia luinil n'are vreme cu soroc : ce.numal 
când se va împlea cinul carete aă căzut, și 
să împle tâte curţile adecă tote lăcașurile de 
sfinţi şi de 6meni drepţi : atunce va fi şi sfâr- 
şenia lumil.” - - 

Pentru sfânta născătove de Dumnezeă Preces- 
taca, câți ani ai trăit aicea în lume. Gl. 53. 

[De la leatopiseţ]. Trăitau pre pământ 
sfanta născătorea de Dumnezeii cincizeci şi 
noaă, când ai întrat întru Staa Stâih era de 
tre! ani, şi aă fost acolo înlăuntru an! un- 
sprezece şi luni trel, şi cându” blagovesti el 
îngerul, era de patrusprezece anl şi tre! luni, 
iară când născu pre domnul vostru Is. Hs. 

-pre pământ era de cinci sprezâce anl. Și ati 
fost după naşterea doinnului pre pământ, 
împreună cu fiul el unul născut, ani trei zeci 

"şi tre, decia după înălțarea. Domnului a 
trăit an! unspre-zece. Toţi anil-vicţii el ce ai 
trăit aicea în lume aă fost 59... 

Incățățuri alese a bogaţi dascali, de în-bogute 
canone, pentru Preoţi, și pentru liturghie 
poruncă. Glava 51. 

[Dumnezeești -Dascali). Preoţii nu vor păti 
nermnica aicea, că pedepsa lor el aştâplă acolo 
munca de vâci, numai de nu se vor părăsi 
de liturghie şi de păcate” şi să se pocăiască |. 
vrednicește cum se cade. 

Pentru că de va veni preotul saă diaconul. 
întru căderea de curvie sait .într'alt ceva în 
fie ce păcate, carele opreaşte pre dinşil de 
preoție, de se vor pocăi, de priceştenia dum- 
nezeescului dar nu se opresc. 

- Mal nainte de tâte cine se vrednicâşte a 
se face slugă lu Dumnezei, nice o dată nu 
"1 se cade a sta“ naintea.jertăvnicului, şi să 
aibă urâcinne asnpra cul-va : ce intâi să se 
împace cu cela ce e învrăjbit, decia atunce 
să încâpă a face liturghie. o 
“Nu se cade preotului să porte haină scurtă 

„la liturghie : ce lungă până tocma jos la căl- 
câe, aşijderea iară nice stihariiă, de lână, ce 
cu frică cu grijă şi cu dedinsul să păzescă 
tâte veșmintele besâricii. . DE 

Nice iară să”! fie ruşine de cinc-va sati 
frică, nice de ar fi singur împăratul să dea 
sfântul dar celor nedăstoinici, 'până nu se 
vor părăsi de păcate, şi să -se pocăiască 
vredniceşte cu durâre şi cu inemă înfrântă. 

Că ceia ce vor [i aleşi să facă liturghie şi 
vor da curatul trup şi sânge al lui Hs. spur- 
caților, celora ce sânt cuprinși de fie ce pa- 
timă necurată a curviel, saă învrăjbiţi unul 
cu altul saii făcând nedreptate cuiva sati vor 
fi beţivi sai furi saii de fie ce păcat. carele 
opreşte pre dinşi!, de. dumnezeiasca prică- 

N 
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ştenie, şi mal nainte de ce nu se vor fi curăţit 
le vor da sfintul dar. preoți ca aceea osândi- 
'se-vor, ca, luda.. cela, ce ai vândut pe dom- 
nul Hs... . 

Cade-se Preotulul să numere Gmenil ceia 
ce vor vrea să se priceștuiască, decia. atunce 
să facă sfintele cesture în potiriii, iară de să 
“vor tâmpla să prisosescă, nice cum să nu 
îndrăznescă să le pogribescă numai singur, 
să se osândescă ca un, lacom: ce să le dea 
preotul numal tunşilor, adecă călugărilor saă 
diaconilor hirotoniți, măcar şi a doa 6ră, iar 
de nu se vor împlea:să le dea şi la mireni, 
însă cari! vor fi mat nainte aleşi adacă gata 
de cuminecătură, iar -citețul. şi cliricul: nu 
li se cade să se “apropie de dumnezeeştile 
taine, nice mir&nul să se atingă de sfintele 
sai să ţie cădelniţa : nice cum. 
"lar potiriul să'l acâpere preotul saă diaco- 
nul şi să'l clătâscă a doa Gră cu vin câte pu- 
țin şi.do odată cu apă, şi să'l ştârgă cu hu-. 
râtele forte bine cu dedinsul. 

Să nu cum-va să nu porţi grije de sfintele 
şi”pentru negrija şi nesocotința ta să se a- 
proprie. de dinsele şorecele, saii musca. saii 
pasăre saă să laşi darurile să se strice că a-, 
pol te vel osândi forte la gr6znica zi a jude- 
„cății şi în vâc ce va să fie, , 

Molitvennic trebue să aibl, -şi să nu citeșii 
Molitvele de grab şi înspăimat şi” guozav.: ce 
cu rugă curată. - . 

Nice de va fi agneţul grozav să'l tar săl 
bagI la potiriii, nici vin împuţit șaă rău sau 
acru. saă oțeţit : ce t6le să le ial curate şi 
să arnestecl vinul cu apă întru sfintul potiriii 
iar să nu fad.numal cuvin. 

Nice iaă .să pârte preotul la sfintul jer- 
tăvnic haină grozavă şi nespălată, şi cum am 
zice ma! pre scurt: trebue tâte pre“ tocmelă 
să se facă ale sfinter taioi liturghil, ca. să 
se. facă sfinta fără de sânge jertvă cu bună . 
priimire, îar carii el vor sluji cu destoinicie 
viața de veci să. moştenâscă cu darul lu! ls. 

Pentru liturghie, | 
Veniţi iar de ascultati iubiţi miel fraţi ca- 

ri! întraţi în besâica a lui Dumnezeă să. 
povestesc voaă ca să obârşim vremea. lilur- 
ghiel cu multă pază, frica a lul Dumnezeii 
să avem întru inimile nâstre, şi nici cât.să 
nu vorbim întru besârica a lul Duminezeă. 

Că cum stă omul 'cu frică şi cu deadinsul 
cu cucerie naintea împăratului şi a Do „n, ca 
să nu cumva să se pornâscă împăratul saă 
domnul cu vreo vină spre dânsul, şi cu a- 
tâta cutremur şi ostentlă ne cucerim la un 
împărat şi domn, trecătoriă şi pământesc, şi 
naintea împăratului și domnului nice frate 
pe frate îndrăzneşte a striga, iară de'l va şi. 
striga aceiaş să schimbă faţa împăratului și 
a domn,iară not stând înaintea veclniculul 
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împăratului: nostru şi Dumnezeti la besârică 
niminca să nu îndrăznescă a grăi cătră cin*- 
va ce numa! să vă hie mintea îutru cântări 
şi la rugă şi la citenil, să-nu ocărâm, hes6- 
rica, Vorbind, râzând, dormind, căutând în 
câce şi încolea , lenevindu-ne fără grijă; 
schimbând -picidrele şi îmulţind scuipatul și 

- lărgina ochii în tâte părţile. - 
Acultă şi socotâște ce grăiaște ruga ta, și 

limba ta. Pasan nin viotichin apotometa me- 
rimnan oston vasilea ton olon ipodoxomeni. 
Sioveneşte zice; Vseacuio nica jitenscuio ot 
verjem peceal, iaco trea vseah, podemlioște; 

„. adecă acuma să lepădăm tâtă grija lumâscă 
ca să priimim pre împăratul tuturor, împă- 
vatul împăraţilor şi caril vor să se spăsâscă 
cadelise să se înțelepteze şi să tacă la vr&- 
mea, de rugă, iar carii se vor îndeletnici în- 

„ tru bârfâle îmbulziţi de dracul de tote păr- 
țile atunce nu'ş va “schimba Dumnezeit faţa 
spre no! fără dreptate,ce pre dreptul pentru 
:nâsebuirile nostre, nu numai pentru : păcatele 
n6slve ce încă şi pentru căce nu. cârtă pre el 
preoţi, şi păstorii. Ă - 

lar cet aleși şi învăţaţi de preoți şi nu as: 
__ cultă pre unil ca aceia.de grab să se scoță 

şi să se ponâscă de în sfinta a lui Dumuezeă 
bes6rică, că mare păcat iaste lor, 

lar el de vor zice că nu ştiă cânta saă citi 
nici socotesc saă nu înţeleg ce să grăesc, a- 

tunci zicevoiă voaă, decă vreme ce tot câsul 

liturghiei, staţi afară de bostrică întru nebă- 

gare în sâmă'și în răsure pentru ceea nu 

socotiți câle ce să grăesc şi slujba ce să face 

în besârică, . : - - , _ 
Diaconul zice: Dverii, dveril, care dverii 

zice, să nu gândeşti că zice numai ale bes6- 

ricil ce şi ale inemil și ale sufletului, ca să 

nu ni se îndeletnicâze- mintea îutru luicru- 

“rile lumești, , - , 

Să venim şila simbolul credinţei, când zice 

diaconul: Vănmeam, ca 'să luăm aminte și: 

să socotim cuvintele carele_se grăesc. 

„Jicem văruio vB edinago Boga olța vse 

derjitelă tvorța Neacu i zemli vidimâimje vă- 

seam i ne vidimăim, ivă edinago gospoda 

Is, Hs. Stana bojia edinorodnago ot oţa, ro- 

jednago preajde vseh veac : :i proceaea; deaiia. 

zice : vă edinu sfetuio sabarnuio i apostoli- 

scuio ţercov. . | . 
Pentru ce e sfintă ?-Pentru că Dumnezei 

lăcuiaște într'ânsa; pentru ce e săbornicescă? 

peutru că Dumnezeă în tote limbile ceia ce 

cred” și se hotâză biserica a lui Dumnezeă 

1 priimâște, că singnr Hs. grăiaşte cine va 

veni câtră mine, pre acela nu'l voii - scâte 

afară. . “ - , 

* După aceia zice diacouul ;, Staneam do- 

„brea, nu zice de starea picidrelor, ci zice 

"să nu fii cu picidrele înlăuntru, iară afară 

mintea %ţI cugetă, nu înlăuntru cu pici6rele, 
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iară afară cu iniutea porţi grijă pentru bor, 
vacă, cal, or, ţarine, grădini, moşii, bani, vii, 
sate, rumâni, saă pentru gândurile câle ne- 
curate și ale altor lucruri lumești, - . 

Stancain să strahom; dar. ce e să stăm cu 
frică ? iaste” să stat la liiurghie cu t6tă pri- 
câperea' dumnezeiască şi cu tot suiletul. 
Văimeam stoe văznoș:nie, dar ce e văi- 

meam ? iaste! să asculți cu'totă inema cu- 
vintele câle ce să zic de la preot iară să nu'ţi 
nălucești mintea îutr'altă. parte. - - 

Diaconul zice sămirom prinosite; iară noi 
răspundemu' mlist mira jertra hvalemia , 
mlist zice.să milueşti săracii, mir iar zica 
să aibi. cu toţii pace, jertva hvalemia Zice ca 
să priimescă: Dumnezeă acea  jertvă ce stă 
înainte pre sfintul prestol, pespe slavoslavia 
inemii şi- buzelor tale ca un bun şi iubitorii 
de Omen ce 'iaste. Ia 

Preotul zice gorea imeaim sărdţa iară noi 
împreunăm zicând că gu şi ne trebue mila 
lui să miluimi pre ceia ce sânt în nevoi, flă- 
mânzind, însetoşind, striinil. golil, ceia co - 
zac în bâle şi cel de pe în temnițe, pentru că - 
besâriea şi sfânta liturghie pre ceia ce fac 
bine pomeneşte zicând pomeani gri. plodono- 
seaştih văstâih tvoih taricvah 1 pominaioş- 
tih niştia. Ia 

Preotul zice : Pobeadnuio peasnă, ca pen- 
tru darul lul Dumnezeă să fim păziţi să tri- 
m6lem sus lui Dumnezei cântarea a trisfe- 
toe cucerin! şi rugându-ne ca să izbăvâscă 
pre noi Dumnezeu de tâte păcatele şi să spă- 
sescă sufletele nostre, Sa 
„Ce se cade şi preotului să înveţe Gmenil, 

de în tâte scripturile, că scriptura moe pre 
om, mat vârtos 46 cât untul şi veselâşte i- 
nima mal vârtos de cât- vinul; ce iaste mal 

tare de cât piatra ?. nemica; şi ce aste mal - 

mole de cât apa? iar picarea picături! pă- 

trunde piatra, [Zri. o Arhiercule şi preote). -. 

așa şi preotul carele învaţă cu dedinsul pre - 

Gmen] de în scriptură m6e inimile Omenilor 
mal vărtos de cât untul şi le veseleşte mal 

vârtos de cât vinul: că.scriptura nu vese- 
leşte pântecele : ce inema.' 
"Nu se cade Arhiercului sai preotului să'ş 

învâţe Omenil lui cu urgie, ci cu blândâţe şi 

cu înțelepţie şi să nu arunce 6menilor cuvânt 

de spaimă că cum aruncă neștine o piatră 

într'o fântână curată şi limpede de o turbură . 

aşa şi cuvântul cu urgie, nu sălbătăcâște pre 

cel slab! numa! ci turbură şi pre cel lari ce 

pot. ! . 
[Pentru cel ce nu șed în destrică]. Unil de 

în cei nesocotitori ce nu fârte grijesc nu nu- 

mal a pestit întră şi merg în beserică. Ce şi 

dâca întră, neavând dor sai grije de zăbavă 

ce se ati zăbovit ei se lenevesc şi șed. Dar- 

cul Se-aii dat să se odihnscă și să şâză :. Ce- 

lor bătrâni şi neputernici şi în b6ie şi în du-



“reni fiind, iară carii sânt sănătoşi, şi sed, a-| 
stinenea” Sunt boilor gi văcurilor 'celora-ce 
să. rezemă în ceomage Decia, după zăbava 

e să zăbovesc li se mal adauge lor? încă 
alt păcat ale ncbăgărilor în sâmă. 
Cât 'de într'ale: “boiarilor. slusi ca “nişte 

stâlpi. de lemn. ca nişte stâlpi de piatră, ca 
nişte Omen! fără de trup, ca fără de suflet, 
Si nemiseaţi, staii naintea boiarilor lor ca să 
placă oimeuilor cestoru ce astăzi s sânt, iară 

“mâine nu: sânt;iară noi stând naintea lui 
- îs, nu băgăr sema niel grijiu de împăratul 

cel vecinie şi fără” de morte, şi alt nomica nu 

  

căutăm adecă nu vedem fără numâl pre ceca- „pre cela ce aă zis unul altuea, multă ne- 
ce vedem că se priceştuesc, şi ne-nevoim 

„să -eşim ca și câinile ce muşcă furiș, furând 
cinstea stintelor darure. 

f Pentru cei ce nu ătuă cu frică în bestrică). 
- Ore, când vii de inlri la .bescrică a lu Dum- 

nezeti “de multe cuvinte ale lale şi de multe 
băufele ale.tale, lu cheltueşti-totă vrâmea li- 

„ turuhiet. neascultând, Dumnezeeştile: cuvinte 
și erai, carele nu le poti şi nici le poţi în- 
văța că nu pohtești cilenia ci pohtești bâr- 
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" [Zielis: GI, 1). Că satana întru sămânța hu- 
uelor grăuuțe ale liturghiei samănă plevele, 
mărăcinii, „seail și pălămida, adecă gânduri 
spurcate şi cuvinte deșarte'şi bâr fete, pentru 
nebăgarea în sâ&mă. 
Că inema înțelepţilor iaste în casa de plân- 

gere, iară. inema „nebunilor iaste î în casa de 
veselie. . 

Să nu urgisim- .-as tot unii pre alți a nur 
învăța şi a nu” îndrepta cătră pocaanie, că 
învăţătura acesta care învaţă pre nol să ur- 
gisim. pre Dumnezeă,. şi lucrutile cele bune 
ale luy, .iaste rea, că: întacâea vor urgisi 

voinţă cu dedinsul să arătață. RE: 

a Coneţ i Bogu Slara 

i Amin., | 

- Davşomu i i "darov aYşomu, menca pron, 
Ponag alea, i săverșnie videali. 

(urmeză un clişeii vepresentând un înger 

„cuv cruce de gât).    
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Î, 

"sfinta cuminecătură în > 

Pentru preoţi de vor curvi sati de vor fura saii de vor face jurământ strâmb, „1:45 

Pentru preotul carele va. avea: muiare şi se va face Arhiereii, să se desparţă de . 

dînsa, şi hirotonia lui să'se facă cu voea er. . - cc | 2 

- Pentru episcop și ce să chiamă episcopul: şi cum i se cade să fie volnic pre tâte .: 

lucrurile besericil . ca 

Pentru -Arhiereii ca să nu facă hirotonie afară de epârhia lui nic! să hirotonâscă - . .: 

pre nimenca de într'altă norie striină , e e 146 

Pentru arhiereă de'ş va lăsa scaunul săii şi se va duce întraltloc să se zăbo- . 

vescă șase lun. me a» 

Pentru preotul carele nare muiare să nu șază ca alta . . . o... > 

? Pentru pâra episcopilor şi a eliricilor şi carii se priimese la pâră. . 

- Pentru ca ceia ce pârăse pe Arhiereul trebue să fie nevinovaţi. s.a 147 

: Pentru câţi arhierei trebue să fie când judecă pre Arhiereii, și câţI la Preot, şi . 

câți la Diacon . ce ze a 

Pentru arhiereul carele să. judecă şi va trimâte'săborul o dată, a doa Oră, 

şi a treia Oră vâste şi nu va merge să se judece ... +. . : 2 

Pentru de se va afla Arhiercul ve întro pâră până nu i se va, face judecată nu'l 

scot de în scaun £ e 

Pentru cela ce păraşte pre episcop întru multe lucrure protivnice, şi apol nu 

pole să dea de față-nici unul. . . : ca. a 

22, 

23, 
24, 

25, 
26, 
27. 

28,. 

„Pentru cela ce ia arhieria, saă preoţia sati alt dar besericesc saă cu 

Pentru judecătoriă cum i se cade să fie milosărd şi “să nu erâză cuvintele nimă». 

nu), fără de iscodire sati întrebare , e e Ed 

Pentru dreptatea și pentru să facă judecătoriul dreptate... se e e e 

Pentru l&gea şi ce iaste l6gea, și pentru cel fără de lege ce închipuiaște, .. :.. ..143 

Pentru obicâiul bessrici! și al cetăților carele nu-se âllă scris. . a 

Pentru patriarhul că iaste obrazul a lu Hs., și când! s'at.dat să hirotonâscă - 

mitropoliți n e 

Pentru ce lucru hirotonâşte Ivaclia pe patriarhul. ; e oc... 
> 

. o 

Pentru arhierel și alți preoţi carii nu pomenesc pe patriarhul ea Mo 
. s . 

Pentru cela ce vrea să fie arhiereti sai preot sai diacon şi va pârâ pre dînşi! 

cine-va.. ... - e ” -: 

u , galbenr sai 

cu boiari și pentru luarea banilor de popie, și pentru preotul carele” ia dar la 

Pentru că la judecată nu se cade să aducă, mărturie eretic, nicl păgân : nici 

iară numai un creştin ce doi. sui i iară | C 

Pentru pârâși să n'aducă mărturii casnici, adecă de în casă, nice rudenie . 

Pentru că- mărturiile trebue să fie: Omen! credincioși și carii se opresc să nu 

mărturisescă și caril nu se opresc, -. .... . » eee 

Pentru preotul de va, mărturisi strâmb, ai va prinde tagă de iscălitura, lul. 

Pentru preot sai diacon del va pârâ cine-va. . . . ai 

Pentru preot sai episcop. sai alt sfinţit ce 1 vor lua darul iară el va face 

liturghie . cc... Pi 

Pentru judecata patriarhului, că 

-- - - - = - , 4 
nu se mal judecă, -. . |. ct... 

= + 

» 

ati şi trel creştini credincioși iară la pără cinci 1:83 
> 

130



456 

Glava 

"89 Pentru arhiereul carele" 

a, 

30; 

62.: 

67. 
6R. 
69. 
70. 

71. 

. Pentru clirici și călugări de vor face sfat sui însoţire 

„ Pentru numele lu [s. Hs. unde iaste semnat întru stintul trup al arhicreului, și 
„ce închipuiaște când blagoslovâşte cu amândoaă mânile lut Ă 

„Pentru cartea .saii zapisul arhiereului, şi după mârte'unde să i să dea hainele 

- Pentru preotul de va sluji liturghie fără de Antimis, sai nu va purta grije de pe- 

- „TABLA DE MATERII: 

“ E i a . Pag. 

iaste luat darul, acela are voe să ma! chiame a doa 
Gra săborul să se «mal judece de lucrul pârât lul.- ,-. 2, a. i 130 
Pentru arhierei de se va fi luat darul vre unui arhierei și după aceea sâă - 
aflat nevinovat și de când sâii început a se luarea darul arhiereului, şi iară 
s6ă ertat,.. cc... . .. Cl . 
Pentru schimbarea Arhiereilor, și pentru lepădări, şi pentru că se dă scaunul 
arhieresc cătră alt arhierei Exarşese... . 
Pentru episcopi şi preoţi de nu vor pomeni pe mitropolitul lor, ş 

. . o. | > 

. . . >? 

i pentru că gre- 
şalele preoţilor de arhierei secanonesc” . . . . , a 151 
Pentru anatema .. . . .. . a 

„ Pentru cela ce se afurisește de arhicteii drept saă nedrept. . . . . . . > 
Pentru arhiereu! de va opri pre preot sati va afurisi pe miren, ca să ia, mită, sai 
va închide -bessrica saii.pe alt preot saii sfințit sa pre alt cineva de va afurisi 
MĂ VĂ o 
Pentru ceia ce să împreună cu cel afurisit. -, ee ee e 102 
Pentru afurisitul cum se cunâște după mârtea lui de unde seaă afurisit , . 
Preoţii să nu afuris&scă pre nimenea fără voia arhiereulul lor. . . . pp. o 
Pentru cet afurisiţ! pe cari! afurisâşte arhiereul, iară după mârte se află trupu-: 
rile lor.dăzlegate.. ....., i m. . ea Î9ă 
Pentru mortul ce să va afla întreg trupul lut şi păr neavând nemica. .., > 
Pentru preotul ce'l: va opri arhiereul lut de liturghie iară el va îndrăzni de va 
sluji... i ” : 

asupra arhireului , . . » 
. Pentru cliricul' de va. înjura pe avhiereul lui, saă popa saă diaconul, şi mirânul 
„de va înjura pe preotul sa'l va Date ... cn 157 
Pentru arhiereul de va face liturghie singur. . e 159 
Pentru odejdiile arhiereşti cu carele se îmbracă arhiereul când slujeşte, ce închi- 
puesc una și alta 0. o 
Pentru ce se chiamă patriarhul bogonoset şi ce închipuește mantia lui, și lespe- 
zile, râurile, Capasul, și tunderea capului și lumina ... ..7 19 

. . Lă . ? 

Pentru arhiereii sai preot de se vor schimnici sati unde se vor tunde în.silă. . 160 
Pentru preotul carele se va afla în păcate, şi Omeni! să fugă de la dânsul, și pen- - iru să nu osândâscă mirenu) pre popa, și pentru să nu osândâscă neştine, și 
pentru cinstea preoţilor. Ă Ă “ ” 

sad uneltele. . e BL Pentru vârsta hirotonier preoților, şi. care-păcate apără de preoţie . ...... . 2 Pentru pod6ba arhierâscă sai preoțâscă ce închipueşte . . . . 
Pentru preot carele va sluji şi nu se va, priceștui Dumnezăeşilor taini . î._. . Pentru cela ce va să se preoțâscă mal nainte până nu ia fămee ... . . . . 162 Pentru preotul ce va avea; vrajbă cu cine-va și de va vărsa în zioa ce va face li. : turghie. ...., .. î. RIP DI ARI aa Pentru preotul să nu sărute mort când va vrea să slujască liturghie, nicl dâca, . va face liturghie să nu sărute sfintele icâne.. . .- ! . . . 

s6rica a lul Dumnezeă ce o va urgisi saii va arde vas al besârici. ,.., , 
Pentru preotul de va fi vânătoriă, sai prinzătoriă de păsări sai de va vrăji sau 
ya merge să'l vrăjască, sai de va fi vânzătorit dealtul, , 
Pentru preotul: de nu'ş va citi câsurile și va face liturghie și de vă face singur 163 maslo. . - ÎN - : Pentru preotul de va muti fără cocon, po Pentru preoții ca să nu judece pe arhiereul lor. . co Pentru preoți şi diaconi, de nu vor pomeni pe arhiereullor.. , ..: . , Pentru că preoții sânt -în chipul celor şapte-zeci de apostoli, iar arhierei! în 10- cul celor 12: şi nu numa! câte dăzlegă arhierei! sânt dăzlegate, ce câte dăslegă 

ȘI pre cel ce aă luat pe nedreptate . , î.. 
Pentru preoți. și călugări ca să nu se amestece și să porte grijă de lucrurile şi 
grijile mireneşti nic să vrăciuiască. . „ d 

j
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72. Pentru toți sfinţiţii adecă preoţii de nu's vor citi tâtă pravila adecă slujba lor 
„şi pentru de şapte ori în zi lăudaiute Doamne, şi. carele -sâat 7 laude ! 

73. Pentru mirenul ce se va sfii a se cumineca de preotal: miren carele, va avea .: 
preotesă , . . . : 

74. Pentru preotul: carele se va ruşina a “9 cumineca “preotâsa luă . 
75. Pentru preot de se va însura sai preotâsa de se va mărita sau mir6nul cli- 

ric, adoa Gră de să vor însura,, 

... 

76. Pentru -cela'ce va să se preoțescă şi va lua miuiare. saă văduvă saă slujnică, : 
sau alta ce va fi având viaţă rea. . . 

77. Pentru cela ce să află în păcate carele apără de preoție iară el, se va “hirotoni. : 
78. Pentru ovreaiti de se va boteza se face preot. . 
79. Pentru preotul de va ispovedi păcatul 'săă de xoe, carele “aa “făcut mar na- 

inte de. hirotonie . 

457 
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80. Pentru diacon de va, curvi "Sati până Ja sărutare va greşi preotul sai diaconul. 166 - 
81. Pentru. muiarea de va face copil şi va năpăstui pre popa că'l-aă făcut cu din- 

“sul (întrebarea. lu! Constandin episcopul cătră sfintul mitropolit. de la Iraclia - 
Chyr Nichita). . <. . 

82. Pentru de să va. însura cine-va și 'se va preoți, iar însurarea, se va afla fără 
de l6ge şi de cliricul miren de va avea fămeae iar într'acelaș chip. : 

83. Pentru preotul ce e oprit şi despărţit de popie, de va zice blagosloven bog 
: naş şi Boje uştedrinâi și pentru de va'sluji preotul cu popa cela ce e: oprit 

de liturghie . | . 
si. Pentru preotul de "Lva curvi muiarea ur saă a mirânului şi va vrea să se. 

preoţâscă : şi de preotesa de se va apuca cu dâsila să o curvescă cineva. . 
- 85. Pentru arhierei carir-vor priimi preoţi strini, fără de cărți de pace şi de-er- 

tăciune, și ce închipuese cărțile și de preotul robit de 71 vor "primi fără de 
carte . . .* eee. 

86. Pentru preoții caril iati "camătă, sau călugucr, „sai miron i. 
90. Pentru cliricl de vor întra chezași . . m 
91. Pentru clirici ca să nu mârgă la “cârciumă, nic "să ţie cârciumă. . , 

92. Pentru cel îndrăciţi ca. să. nu fie clirici, și pentru pr reoţii caril cad şi leșină. 

93. Pentru că ini preoție şi ceia, ce nu sânt “de rudă-de preoție, aşijderea şi ceia 

ce să nasc de în fămeae curvă. [ 

94. Pentru de să va hirotoni episcop Saă altui de-în rândul preoţiei şi va avea 

- semn sai altă betejune. . .. e... 

95. Pentru preotul-de va blagoslovi nuntă fără de lsge . j 

96. Pentru preotul de să va spăla în ziua ce va vrea să slujescă liturghie sau 

mirânul ceva vrea să se cuminece și va merge la bae. . . . 

97, Pentru preot de 1 va cură sânge de în nas, saă de în dinţi când va vrea să 

slujâscă liturghie . .- 
98. Pentru preotul de să va tânipla să se săblâznescă în 'zioa ce va să i slujescă 

liturghie . . 

99. Pentiu preot, să se ferăscă de muiarea lu “când” va să slujâscă liturghie . 

100," Pentru preoţii cari! 'şI gonese fămeile sale socotind pentru smerenia sai să 

urască nunta cea, pre 16ge, saii vinul saă carnea. . .» , 

101, Pentru: muiarea carea 'ş va lăsa bărbatul, saă bărbatul pre muiare'ş pentru 

urăciunea, nuntel, și. pentru muiarea carea nu va să se culce cu bărbatuluş.. 

'402. Pentru sfintele vase, şi de furarea sfintelor carele sânt ale besericil . . 

„103. Pentru ca, să se juduce toți cliricil şi călugării de Arhiereul lor . 

104. Pentru episcop şi de alți clirică carii ioeă în harjeţi sa se Iepădă de. numele 

lui Hs... 

va blăstema sat va huli preotul sai mirânul. . . , : 

114, Pentru Gmenil' mirâni în vr&me de până de "1 vor prinde. şi * vor "face păgâni 

„iar apol vor vrea să se preoţescă . 

115. Pentru ceia ce iai a doa. hirotonie, și carii se hirotonesc a doa ră şi carii 

se botâză a doa Sră, şi pentru Arhiereui cela ce "1 e luat. darul de va face 

hirotonie . 
116. Pentru. cela ce Ya "să zidâscă mânăslire; saă " bestrică să nu le “Obiâduiască 

- nice” fără de voea arbiereului să le facă. ce. 

7 
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105. Pentru preotul carele va zice de mânie să fie păgân, "saă alt “mira, saă ae | 
> 

„179.



408 = TABLA DE MATERU 
n Pag.   

  

De va închina cine-va niseare lucrure la besârică sa la mănăstire ş şi va vreă să! 

le ia înapoi, şi iară cu lucrurile și bucatele şi tâte ce are mânăstirea şi best- 

ricile sânt neschimbate şi nemutate. . . . a 3:180 

: Pentru bărbatul sati fămeaea, carele va să mergă a chipul călugăresc până 
în câtă vrâme să se ispitâscă şi fără de stareţ Să nu setunză .. . . „> 

„mm: * 119, Pentru că nimenile mare putere să facă călugăr fără de voea archierâscă, şi'.- 
ia „pentru popa miren ca să nu facă călugăr. . . - .. „181 

120. Pentru podoba călugărescă și a cămilăveil şi ce închipuiaşte când zic meta. 

„_- “nie şi.peniru ce să “chiamă călugărul călugăr. ..... . > 

121; Pentru ieromonah adecă popă, călugăr și călugării ca să nu şază î în lume; şi. 

pentru care vini es. de pre în mânăstiri, . .. > 

"122. Pentru bolnavi carii se fac la mortea- lor călugări, și pentru călugărul "carele 
nu'ş citeşte tâtă slujba lu. <.... . . - 182 

123. Pentru călugărul sai călugărița de se vor însura sai schimnicul sai neschim- 
micul de va'curvi. . .-. . . ea. 

126, Pentru călugăriţă sai mirenă de va fi supuitâre” sali vâtre . a. 18 
132, Pentru bucate ce va avea călugărul cum se cade să se impasță de nu va a- 

vea feciori sai 'de va şi avea . .. „156 
153, Pentru tatăl ca să nu oprescă fiului săă partea de” moșie, de se va face călugăr, » 
18, Pentru preoţie şi chipul călugăresc carele iaste mal mare . ...-. . 2 
135. Pentru călugări şi călugărițe ca să nu se facă: cumelris nice. eromonahiul a- 

"- decă popa călugăr s să nu cunune nuntă. . , i . . „187 
146. Pentru beseriea în carea nu se face” slujbă 4U de- zile şi ce iaste besârica „> 

-* 187. Pentru că şapte sânt darurile Duhului sfint, și şapte taine” ale besericil şi apte. 
bunătăţi . mari, şi şapte păcate de mârte , ... . - - > 

138. Pentru să nu se îngrope mortul în lăuntru în bestrică, nice să mule de în mor 
- mânt trupul omului nice măcară țărâna . . . . . ce ai 

139. Pentru că pe în bestrici să nu -se facă băuturi şi mâncărt a pice cârciume și 
"vânzări pre în sfintele grădini . eee ea e. fa a 

140, Pentru ca să nu bage dobitoc în besârică nice să mâie nice să mănâncă nice'să 
„bea întrânsa.. . . e Tetea 189 

- 141: Pentru cum trebite să hotăze preotul copilul mic. .. E Aa 
142. Pentru preoţii carii boteză în tre! părinți, în ret fil, şi în trer duhure, şi pen- 

tru cel ce nu boteză în tretf afundări. -. .., a. 2 
143. Pentru că copilul cându'l bagi în scăldătore să Caite” spre răsărit o 
144. Pentru ce închipuiaşțe când desfașă copilul. . îi o e + 189 
"145. Pentru ce închipuiaște întorcerea care întore copilul spre apus. aa 
146. Pentru unsârea. .,.. . . ea 
147. Pentru ce ne botezăm. întru numele sfinter troițe: A > 
148. Pentru eiucile coconului ce închipuesc, şi tunderea, şi scutecile câle noa00 cu . 

"carele 7] îmbracă . . > 
149. Pentru cel ce se botăză să ungă cu “Sfintul şi marele mir, şi "schudătârea ce 

închipuiaşte şi când să se boteze copilul. . as e 190 
180. Pentru coconii de va, fi îndoire că nu saă botezat Sati sea botezat. aa 3 
151. Pentru copilul de se va alla la sfirșit să moră și preotul va boteza şi nu-va 

apuca să zică ctlea ce să lepădă de s satana, nici molitvele ce va face de a- 
| coca, zicele-va după aceea de va trăi copilul ai ba . . i. > 

„152. Pentru preoți! carii boteză copiii Agareanilor 'saii.să facă lor cumetri, sait pri 
“imesc jertva a erelicului, şi pentru nepreoţii cari hotâză. copil. . .. . . > 

153. Pentru că de nevoe boleză şi mirenul; şi pentru coconil creștinilor carii mor 
nebotezaţi,. unde merg. . . EI - . 

154. Pentru că îndoit iaste omul și pentru ca ceriurile sânt închise celor nebotezaţi > 
155. Pentru preotul de va boteza. pre copilul lui ca un-preot şi de va blagoslovi. 

nunta hu-săă.. . . . cc. . . . e. 2 
156. Pentru preotul că dtca "mănâncă să nu botâze ce nummal naintea, Dumvezăeş- 

N _7 El liturghil nici în postul cel mare să nu botâze., .... a. 2 
157. Pentru preotul să nu bolâze în casă şi pentru copilul mie de va “muri nebo- 
158 lezat de l&nea preotului sati a părinţilor . 7. „192 

5 „ Pentru care păcate să iarlă după mOrte, pentr liturghil, 'rugi şi milostenit ca. - 
rele se fac „Pentru cel cemor, . , pace ea



e
.
 

  

161, 

e
 
m
 

a
 

"163. 
16£. 

-191. 

" Glava. 

"159. 
.-” zeeştilor liturghit-ce încă şi viilor. . . . s. . PRR „192 

160. 

162. 

173, 
189. 

19u. 

192. 
193. 
19%. 

"195, 
196. 

. 197. 
198, 

199, 
„200. 
201. 
202, 
203. 
204. 
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_ : .. = ao. 
Pentru că nu numa! morţilor. sânt de folos şi de ertarea păcatelor Dumne- 

Pentru liturghiile ce dai preoţilor pentru sărăcust pentru cel vi și pentru cei 
morţi. .... pe aa m 198 
Pentru cesturile, ce sânt, și pentru mueri. carele aă bărbaţi erctiet saă pă- 

-“gâny, cădtlise-va să ducă prinse. . : ee 19 - 
Pentru ce lucru. după mârtea omului fac pomene a treia zi, a noa zi şi a pa- 
-truzecile, şi când se apără să nu se facă, .. . „> 

Pentru sufletele drepţilor și ale păcătoșiloră unde se află în ziua de astăzi. 195 

Pentru preotul carele va sluji și se vor vărșa sfintele sati i va cădea 
„zveazda” si când sânt sfintele obârşite și pentru prescurile proscomidite ' de 
le vor mânca câini. .:. e . . . > 

165.. Pentru cinstitele darure de se vor strica şi Preot cum i se cade să aibă loc 

„de spălat în oltariă și uni:ianul să nu între în lăuntru - . ce e 196. 

166. Pcniru anatora drept ce o iai, creştinii și pentru când se află cu muerile loră - 

să nu o in nici icone să sărute, e... 2 

Ă 162. Pentru boluavi de vor muri necuminecăţi pentru leanea preotului , : > 

168. „Pentru cela c& are vrajbă. să nu "1 priimeşii prescurile la. besGrică, nici să'l 

priceştnești şi de va miti cine-va neerlat. e? 

Pentru mireanii caril. nu aşteantă până se va sfârși slujba ce es afară . . 

Pentru cela ce va să se priceştuia=că ca să .nu se afle cu muiarea lul saă 

de se va tâmpla să se-săblâznescă în vis şi de va vărsa, deca se va pri- 

costul. e eee > 

Pentru caro zi a săptămânii să se păzâscă mniarea și bărbatul de ameste- 

carea trupului. . tă a. , . 197 

Pentru muierile ctle logodite întru carele și pentru” logodne și pentru că lo- 

podna iaste .aseamenă şi făgăduială nuntelor ce vor să Re... 2 

„. Beritru logodne ca să fie bărbatul de L& ant şi fâmeea de doisprezece. . . > 

: Pentru junele carele 'ș va logodi muiare, și el va muri apor de va putea fra- 

fesăă Să 0 Ne 2 

Pentru o fată ce priimi molitve de logodnă cu 6re-care loan iară căcl era - 

pr& mică ca căuta să se dosparță. e. ce 198 

-Pentru cela ce va să se preoțescă şi va. muri logodita lui 'sai era logodna 

afară de lege . o. cn ee PE 

Pentru făgăduialele sai arvunele logodnei carele să daii iară apol o parte 

i vre-unul-de în cel logoaiţi. saii se va face călugăr 
"1 pare răi și de va muri 

apoi şi pentru sărulare e ee » 

Pentru câte vini despart pre cel logodit . ue ee. 

Pentru rânduialele spiţelor nunta carele, arată la a câte se fac îmnpreunările, . 

şi la a câte să nu se facă . . . . ch... ace e 20 

Pentru împărțirea rudenici și peniru tudenia de sânge . . . - . . - - 205 

Pentru a șaptea spiţă de sânge ca să nu se facă , cc cc. cc...» 

Pentru a opta spiţă de sânge ca să se facă Aa 

Pentru rudenia despre cuserie . e o. 4, 206 

Pentru numele unchiului cum se imparte și să garăiaşte în trei și pentru trei 

nemure. . . . . 08 

Pentru feciorii de suflet și ai sfintului botez... . . : 207 

Pentru dor copil cel va priimi neştine de la stintul botez,.Qe vor pute să. 

se împreuna întru nuntă, și altele bogate de trâbă pentru Dumnezăescul botez 208 

Pentru rohul ertat ca să nu ia pro stăpână-sa; nice pre muerile stăpânilor lor. 209 

Pentru. că la: nunte trebue să căutăm ce e și cum se cade şi de va curvi . 

sati va spurca neştine pe Yre-o mMulare e > 

Pentru nuntele câle ce se apără și fără rudenie. n... . cc 216 

Pentru ispravnici şi a micilor COPI ae 216 - 

Pentru. în ce chip se numără sa se socolese naşterile şi spițele. , . . . 2 

În Sfintul şi marele post să nu te facă nice o nuntă. .. . . a 

Pentru nunta cea de întâiii, şi ce iaste nunta, şi pentru nunta ce e pre lege. > 

Pentru tocinclele 'etle prâste de _nemica carele se fac pre la nunte şi nefă- 

cendu-se molitvele pre dinți. seem
 7
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205. Pentru cum se chiamă nunta cea de întâia, a doua și a treia, și pentru ca- . 

206, 
nonul celor cu 2 nunte, și a celor câte cu trel nunle. , . ... „217 

„Pentru priceperea sai cunâşterea ca să știe. neștine tocmirea . împreunărilor 
„pentru a treia nuntă şi a patra nuntă făcutuseii văleat 6128... ... » 

207. 

208. 
209, 

210. 
213, 

214, 

216, 

„217, 

218. 
„219, 

"220, 
221, 
223, 
228, 

224, 
225, 
226, 
227. 
228. 
229, 
230. 
9381. 

232. 
938. 
234. 

235, 

'236, 

238. 
239, 
240. 

> 241.: Pentru omul ce "ȘI va afla muiarea curvind și va ucide 

Pentru bogaţi copil carit se chiamă adevăraţi şi carii hireş şi caril copiii, și 
cârii întunecaţi. e 218 
Pentru nunia fără de l&ge şi canonul lui, şi peniru ceia ce țin posadnică . >»: 
Pentru cela ce se va cununa cu tre! mueri, și una de întrânsele 'să se afle 
fără de l6ge, de va putea să ia alta. 
Pentru ceia. ce să prind fraţi ca să nu se facă. . . d... 
Pentru urgie toemită asupra celora ce despart bărbatul de muiare şi muia- 
rea de bărbat fără cuvânt de vină, și pentru -cartea cea de despărţelă ce 
închipuiaşte. . : a e 92 
Pentru despărțâlele nuntelor şi vinele muerir de carele o desparte bărbatul 
şi "1 dobândeşte zestrele-, Ta i Vinile bărbatului de carele "1 lasă muiarea lu! și "ŞI ia zestrea el. și darurile | carile i le-aă dat pentru nuntă. i aaa ae 928 Desparte-se nunta 'saii cununia când bărbatul nu se află trupeaște cu muia- 
Tea lu, o 
Despărțirea nuntei “când bărbatul nu află pre -muiarea lu! fată curată, . , » Despărțirea, nuntei când se face neştine călugăr, -iar muiarea, lui să se: mă- 
rite şi el după vreme va să .se facă arhierei . ... aaa e e VI Pentru muiareă de “șI va hate bărbatul că se desparte , . . 
Pentru bărbatul 'de va hi fur se desparte de dînsul muiarea lu... Pentru omul rob sati muiarea râbă că se desparte. , su. Pentru muiarea carca va fi fost r6hă şi o .vor hi spurcat pre aceea să nu o. desparță bărbatul , Co Pentru bărbatul ce "ȘI va goni muiarea şi o vor spurca alţi! să nu o desparță » Pentru bărbatul. saă muiarea de va hi mișa sai gubavă că se despart. .-. » Pentru rudenia sfintului botez se desparte. ea za ea i 228 „Pentru rudenia feckoriei de suflet se desparte, -, 
Pentru nunta cea fără de lâge se desparte, . i. Pentru a patra însurâre că se desparte. a i » Pentru nevâxrsta nuntel că şi acea se desparte, , 
Pentru bărbatul carele se va afla cu muiarea'ş afară .de fire se desparte şi pentru canonul lui, 2 Pentru bărbatul cu muiarea. carii vor hi vre unii de întrânșii eretici se desparte >. Pentru bărbatul ce va avea muiare să se îndrăcâscă şi va să o lase, . . » Pentru patima sai lovitura ee lovește pre om și cade jos de se bate saii se tăvăleşte și "1 merg. spumele, cum se judecă la adeverita mare bestrică până astă-zi. RI EI De se va tâmpla cuiva să se ducă într'alt loc şi acolo să ţie posadnice saă să nu trimâţă muerii lui cheltuială de hrana vieţii er. să se desparță, . . 226 Pentru muiarea căreia i se vă duce bărbatul sati se va face rob sai se va duce la 6ste și se'va face perit şi ea va vrea să se mărite . .., . î , > Pentru cela ce se va afla cu s6cră-sa, și de canonul lor. . . eee 927 Pentru cela ce 'șI va lăsa muiarea, de răul. sai de vina alții muer, . . . > Pentru curvie şi de canonul ei, . , a > 928 

> 

: . ea € Ș pre dînsa. și pe 'cur-.: variă, sau o va ucide fără de vină sati fără de vocea lul . . ? 250, Pentru ce la ce “şi face mârte de voce Sa bărbat sai muiare. :. . .. , „239 201. Pentru fata de o va sili neştine să'1 strice fetia sati măcar şi cu voea el... > 253, 
"256, 

261. 
262. 

Pentru stricarea copilelor și canonul bărbatulu, . a 241 Pentru călugăriță de o va apuca cine-va cu desila, sai copila de stăpânu-săă; "saă altă muiare de cineva . ... . e Pentru muiarea ce rămâne văduă și va să se mărite în anul acela . .. . . 246 Pentru muiarea carea va rămânea văduă și se va mărita că nu ia de în buca- jele bărbatului el nemica, fără numai de la copii de vor muri, așijderea şi Bărbatul | 2 . o ee. 1. o... . .



  

  

Glava 

263.) 

264. 
“în bucatele bărbatului ei, așijderea, și bărbatul, 

265. 
266. 

267. 
268. 
269. 
270. 

271. 
572. 

282. 
283, 

284. 

280. 

287. 
288. 

i 289, 
290. 
291. 

292. 
293, 
294. 
293. 

310. 

SI, 

312. 

Ss 
TABLA DE MATERII - . 461 

  Pentru muiarea, “măritată carea va âvea niscare haine, unelte și nu va spune 
unde le-aă aflat . a. . 
Pentru muiarea, carea va rămânea văduvă şi nu se va mărita cc va aa de. 

Pentru prețuirea zâstrelor şi nepreţuire, și pentru zâstrile de afară . 
Muiarea se preţuiașie de tot datornicul şi de va întra muiarea chezașit pen- 
tru bărbatul er... :-, 
Pentru: bărbatul carele va "face cheltuiiale Ia bela muerir nui şi la mârte . 
Pentru prețuirea zâstrelor de întâiă și dea don. . ...... 
Pentru tocmirea. bărbatului şi a mueril și peniru darure ce se vor face între, el. 
Pentru darurile ce se fac naintea nuntel. . ,. . PERI 
Pentru darure şi pentru ce lucrure se întore darurile, iară îndărăt. .. 
Pentru bărbaţi şi muer! de "vor rămânea vădul și le va rămânea cocon şi va 
muri, sai şi de nu.vor face şi va muri bărbatul sati muiarea fără de cocon 
cum 'se vor împărţi hainele lor... . -. 

3. Pentru prețuirea moșiilor şi pentru moşul "der va rămânea feciori ş şi nepoți 
cum vor moșteni pre dînsul . . : . - . . 

mat părinți.şi fraţi, cărora li se va cădea să'l moștenâscă . îi 
Pentru cela ce va muri şi va avea frate de doaă mumâni şi nepoți ar fraţi. 
năsăti, caril vor hi fost cu tatăl lor de un tată şi deo mumă : carii de în- 
trânşil 1 vor moşteni . . . . 

. Pentru cela ce mâre de nu va avea fraţi sati nepoli cum se va cădea să "1 
moştenescă, și pentru moştenirea” bărhatului şi a muleril . 

„ Pentru aducerea, adecă de va hi dat tatăl fiesa zâslre şi” a făcut și ai toc. 
mit ca să nu mat ia de în bucatele lut, . ... . 

78. Pentru care copii se chiamă adins. eiș oblăduitori ș și “carit neoIăăauidorI ! .. 
Pentru părţile a. feciorilor cari! ai luat de la tatăl lor părțile lor şi murind. 

Pentru Falchidiu, acesta Falchidia se chiamă o lege de jndocată. PI 
Pentru feciori! ca să cinstescă părinţi! lor, şi ca părinţii să nu'ş 3 despartă fe- 
ciori! şi să dea uuuea mat mult, altuia mal. puțin . . . 
Vinile 'carele fac pe feciorI- fără: de moștenire de în bucatele părinţilor ş şi pen- 
tru feciorul carele se va însura fără de voea tătânesăi.. . . 
Pentru toemâla ce să face ca să fie şi după îinsrte. şi în câ ant sânt vol: 
nic! feciorii şi fâtele să facă acea tocmâlă, şi câte mărturii să fie și pentru 

fraţii de vor hi bucatele lor ncimpărțite, şi pentru Codichel adecă zapis sai 

răvăşel . . . , .. .. 

. Pentru tocmălă sau cartea celora ce sânt supuse la un loc, și i pentru dările 

ce dă omul ca să stea la un loc... ... . a. . 

Pentru ispravnici şi pentru vârsta inicilor și "mal marilor feciori. îi. 

Pentru uneltele sati zăloge . . 3 PCI CAI a 

Pentru “răspunsul saii judecata judecătorilor aleşi ae 

Pentru tociniri. . i 

Pentru doaă soţii, unul de într amândor de vii a prinde pe altă soţie fară vocea 

celuea-lalt e îm 

Pentru jurământ -. . ee ea. 

Pentru feciori ca să- hrănăscă pe părinţii lor... . - e . . 

Pentru plugariă de va ara vre o (arină fără de voea celuea ce a cul iaste . . 

Pentru cela ce va lua boul să are sai să luergze fie ce și va muri şi pen-: 

“tru moara căria cumul va cură apă. . . : : _- . 

Pentru cela ce va lua, cal sati vită cu chirie saă că năem şi va încărca sati 

"1 va împovăra grei... » i ae E , 

Pentru cela ce-va lua vie sati (arină. să o Iucre în parte, şi pentru cela ce. 

face cheltuială la un lucru striin . . N 

Pentru socotâla zilil, şi pentru Dumnezăcşiile Paşti, şi “pentru postul sfinţilor 

apostoli căte zile sânt, şi pentru an câle săptămâni şi câte zile are . . . 
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„ Pentru cela ce +nore fără de zapis aă bărbat ai muiare și copil! n are ce nu- 

el cară vor să ia... . . . .. . 
. Pentru cela ce va vrea să ia moştenire până în câţi ani să se asculte și pen. . 

tru datorii până când se vor e&re, și altele bog gate pentru datori ... . = 
„Pentru camătă. ... . a. 
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319. 
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324, 

| 322 

323. 
324, 
325, 

„- -t6te păcatele lu... . . 
„826. 

„putâva fi izbăvit de uciderile ce a tăcut , .:. .:.... A 
- Pentru duhovnic cum “1 se cade să aibă loc cinstit şi. sfint pentru ceea ce 
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313. Pentru care zile se chiamă calande, none şi Ie e GL 
314. Pentru 24 de slove adecă buchile. câle grecești cine le aă aflat. . ... 
315. Pentru câte mile.ţin ostrâvele cele mari ale măril a tâtă lumea. . . .. 3 

Pentru câţi munţi mari şi nalţi sânt şi cumu's numele lor.. .. . E 
Nomoe canon .și cum că: arhiereilor sai dat voe şi blagoslovenie să îmulţe- 
scă și să împuţinâze candnele, și pentru ceca ce să pocăesc să nu't întârcă 
nice să se-l&pede de dinșil a nul priimi . . 
Pentru preotul de va ispovedi fără de voea arhiereului săi; saii se va tâm- 
pla vre-o nevoe de! vor chema. la vre un bolnav şi nu va Inârge să'l ispovedâscă 262 
Pentru că se dă şi preoţilor mireni şi ieromnonaşilor să fie Duhovnici, și ce 

. . . d 

se ispovedâşte. e. , . 
Peniru bolnavi de vor fi şi mâncat să se pricestuiască şi pentru cel cano- 
niți, că de le.va fi la mârie să se cuminece. ,, ... Iau 
Pentru de câţi anr-se cade a se ispovedi bărbatul și muiarea, și cum se cade 
tuturor să ne pocăim şi preoții şi mirânil. . . 

iti : € : . : , -să chiamă duhovnicul, şi duhovnicul de va spune cuiva păcatul celuia ce "1 
. > 

-. . [d 
22.. Pentru câţi se ispovedese” de a lor. bună voe :cum li se cade să se canontscă. 253 

Pentru ceia ce. să I6pădă de Hs.“de voe sai dencvoe.. .-.. ... a 
Peniru de în ce vârstă se socotesc Ia: Dumnezeă păcatele omului „.. . „2% 
Pentru omul păcătos carele va face un lucru bun -puteva lua ertăciune de 

Pentru de va face un tâthariii 100 de ucideri dâcia să!] prinză să! tae eapul 

1 se ispovedesc şi ce să zică- către dânşi, şi pentru ceea ce sufăr dă ţin ca- 
nonul lor şi pentru ceca ce nu sufăr aținea. cc. 
Pentru vrăjl şi pentru ceia, ce merg pre la vrăjitori şi pentru ceia ce pârtă baere. 265 

„ Pentru Malachia, adecă cine'ş bate mădulariul în mâini şi pentru curvie, și 
“pentru cela ce să. culcă cu fămee nebotezată ci E Pentru amestecare de sânge. . 0268 - Pentru muiarea carea se află întru mueria er 1. i > “Pentru cela ce zace cu bărbat, şi face cu dobitoc. . . 

  

„Pentru uciderea . . , 
Pentru cliric sai miren de vor bate sai vor lovi pe vre un om și va muri, 
şi cel sfinții adecă câți aă rânduialele preoţiei de vor bate pre cineva . . » 843. Pentru fur şi pentru ceea ce priimese pre fur și tâlhari, cc 273 3&t. Pentru săpătoriul de mormâuture: şi farul de sfinte -. î. ... 2 372. Pentru jurământul şi mărturia. strâmbă, și de cela ce va lua un lucru asu- 
prit cu jurământ n a a 2 292 373. Pentru clevetirea și ţiitoriul de: mânie, și aseultătoriul la ferestră şi vânzăto- . riul sai pârâșul a a 298 A7t. Pentru: muiareu carea va purta erbi saii va mânca ca să nu facă feciori, saă de'ș va omorâ copilul saă de'ș va urgisi copilul carele vă naşte... . .. 375. Pentru cilugăriţe de va şti pre altă călugăriţă că, face păcat şi. nu va. spune - Stariţii, şi de va şti vre un miren pre altul greşind si nul va opri... . . 2 376. Pentru ceia ce mănâncă carne a fieșcării jigănil. morte saă mursecală. . ..> 377, Pentru muiarea, carea va muri făcând si daca, va face, și pentru mOşă când „Se priimesc la besârică. . 

318. Pentru mortul de se va afla strigoiă căruia "1 zic vâreolac, ce trebue să se facă. 29: 379. Pentru spurcăciune de va cădea în puț saii întralt vas sait în făină, sai în 
șrâi sau în unt-dedlemn . aa ce e 209 380. Pentru postul ajunului nasterii a lut Iis., şi al bobotezil și de să vor tâm- 

"pla aceste praznice miercurea sati vinerea. ct 2 "381, Pentru postul sfintelor și marilor păresemi şi a tote miereurile și vinerile,' ȘI când se slohozeşte ajunarea acestor doao! zile” şi cum se cade călugărilor pag ap” Și lunea sâ o păziscă cu post ae 3S2, Peniru muiarea ce va naște în postul mare și pentru Gmenil şi mueri bolnave, cum să nu ţie a nu mânca unt-de-lomn și vin, ce numat de carne să se ţie a nu 
MACA a 
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Pentru Blagoveştenil” de să va tâmpla în săptămâna cea mare, mâncavom 
peşte, ai ba . .. . e 296 
Pentru postul crăciunulu si al “finţilor apostol. a. > 
Pentru postul de în luna Av sust, al Domneli nostre sfinter- născătăre de Duru- 
nezeă . ...., - ue 297 
Pentru postul Înălţării cinstitei cruce... | Î ea h. 
Pentru: simbol adecă vearuio vă edina hoga, când” seat. “făcut. . „i 
Pentru cele 7 sfinte şi a tâtă lumea săbâră când seaă făcut şi pentru ce ..» 
Pentru sfintele icâne. carele vor fi forte, vechii şi stricate, ce trebue să se facă 
de.dinsele .. . a 800 
Pentru cum se zice pohvala. “avhieseulut la e&surile câle “man. i i» 
Tocmbla şederii nainte (sati ma! sus) a cuvioşilor patriarşi şi Mitropolii și 
arhiepiscopil. carele se află până în zioa de astăzi de sânt. supuse impără- 
țici Tarigradului . . 

2. Pentru cari! mitropoliți țin până în zioa de astăzi 'episcopil. ca. 301 392 
393. Pentru mitropoliţii caril 'se zic prea cinstiţi şi exarși, şi carii numa! prea cinstiți 302 
394. Boeriile sat cinstile sai deregătoriile arhiereilor şi tocmirile lor. .. . - > 
395. Pentru cum scrii arhierei! la papa Țărigrădenulul. Alexandriză, Antiohicr i i 

Terslimului şi Ohridulut. . . „303 
396.. Pentru cum scrii” mitropolit cătră “mitropolit şi.cum cătră arhiepiscop şi cum | 

cătră episcop . „804 
397. Pentru cum scrie episcopul cătră initropolitul lui, și cum cătră alt episcop . > 
„38. Pontru cum scrie arhicreul la boiarii ceea de la marea bestrică. . . . . 305 

- 399. Pentru cum serie arhiereul la en&zul Serbier și la suprujnița lui. o. 
400. Pentru cum scie arhiereul la jupân, la boiari marm-și la om cinstit ... . » 
401. Pentru'cum scrie arhiereul cătră ma! marele Stagoriel şi la egiiment și la stareţ. > 
“102. Cartea de mărturia, duhovnicului, pentru cela ce va f harnic de preoție. . » 
403, Pentru cum serie arhiereul cartea cea tocmită Peco şi cartea de slobozie 306 
404. Cartea 'e duhovnicie a.duhâvnicului când.se face: . . e. cc... . 2 
105. Cartea de ertăciune carea scrie arhiereul . .. . . Ca 
“06. Pentru -cum serie arhiereul Stavropision şi antimisul- . . 2 - > 
07. Pentru cum. serie arhiereul carte când se face săbor, şi el nu "mârge co'ş dă . 

sfatul -cătră alt arhierei -... ae aa e BOZ 
408. Pentru cum-se serie prascia episcopului. . ” > 

„409. Pentru cum scrie arhiereul carte celuea ce va să trâcă pre î în tară. sai peste 
- nare care se chiamă Pandete . . . .. .. . 

:+10,- Cartea, de cererea mânăstirii carea scrie athicicul .î : a. 1 208 
411. Cartea robului. .-. - > 
+12. Pentru cum scrie arhiereul cartea de “despărțâlă” carea dă mucril când o pă 

raşte lărbatul şi nu pâte să o dea.de' faţă şi.va să o lase . . . . „> 
413, Cartea de despărțălă de curvie . . ee ace. 20 
414. Carte de despărţălă cându'1 bârbatul legat . . aaa 809. 
415. Carte de despărtelă când se duce bărbatul şi a nu se mar vede. > 
+16. Cartă de despărțela omului îndrăcit . .. ” „> 
417. Carte de despărțelă, când nu trimâte bătbatul cheltuială de hrană vieţii + mu- 

eri lu... PR 
Cannele Sfinţilor “apostoli, . aaa B1O 
Canânele sfint. săbor a tâtă lumea întât de la Nichea ii: „318 

„Canânele sfint. săbor. nameastnic, de la Anchira.. .. IE . „922 . 
Canonele sf. săbor nameastnic, de la Neochesaria . . 426 
Candnele sf. săbor nameastic de la Gangra. . e... 1. 1 cc. + 328 
Canânele sf. săbor nameastnie de la Antiohia . e e 8314 
Candnele sf. săhor nameastnic de la Laodichia . . . e. cc... 835 
Candnele sf. săbor a tâtă lumea 2 de ln Țarigrad, . . . ee 840 
Canânele sf. săbor a t6tă lumea 3 de la Efes. . . e cc 349 
Canonele sf. săbor a tâtă lumea £ de Ja Halchidona. . .-. e Ah 

„Canânele sf. săbor nameastnic de la Sardichia . . . cc e 48. 
- Candnele sf. săbor nameastnic de la Cartoghen. . . . ... ss. 331, 
- Pentru Agapie şi Gavadie. .-.“ a ATA 
Candnele şi. săbor a ttă lumea 5, de la Țarigrad. .| >
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Pentru sf. săbor Ga totă lumea, de. în Țarigrad. d e 77 

Pentru sf. săbor iar a 6, a tâtă lumea de la Trulia, carele se chiamă d a șase. 390 

Cansnele sf. săbor a t6tă. Inmeă 7, de la Nichea a doa. +. .-. . » . 991 

Săhor sf. 1 si 2, de în bescrica sf. apostoli de î în Țarigrad. ae 898 

Săbor de în sfinta Sofia. . . . . aa AST 

Canânele sfintului si anarelui Vasilie, . . a 899 

Timotel patriar: întrebări-si răpunsuri forte de folos aa „409 

Nicolae patriarh, întrebări si răspunsuri forte de trâbă a 2 

Sapte întrebări si răspunsuri. iar ale lui Timotei Alexandren 3 

" Costandin epis. întrebări, respuns Nichitet Metrop. Ieraclieă . e 416 

Intrebarea unui Arhimandrit - : . 407 

Porunca marelui Vasile către preoți pentru liturghie pa 418 

In Zlatous cătră preot. To eee > 

Nichifor patriarh cătră pregt. ee . o 

Marele Vasilie pentru priceștenie .. . | a 

- 'Feologhia Dumnăzăeştilor si sf. învăţă tri si “dascăl și întrebări. şi i răspun- 

sur ale sf. Anastasie patriarh de lucrure ale ceriului și ale pământului, vă- 2 

zute şi nevăzute de tot folosul fârie de irebâ.tocmită pre 53 de slave. . . » 

Alte- învățături pentru preoți şi peniru liturghie fârte de folos, .:. . ă 

Sfârșitul catastihului a pratilii: arhierești de întâi. 

Catastihul al doilea 

AI: pravilelor împărătesei, ” alese “de în sfitocul împăratului Tustiniai, pentu 

anulte feliuri de judecăţi cu tot răspunsul lor tot pe râul arătate, „fie-ce glară, 

cu. tute începătauevile ci după greşalele fiejreui, cine ru căuta de gr ubă să pită 

"ufla cavea în ce:loc și fuie se aJlă.. - . , 

Pentru cela ce va svătui sai va triinite pre altul 5 să facă vre o răotate „1dt 

Ce pedepsă vor lua ceea ce sfătuesc pre neșline să facă răi . . 

S&mnelc carele arată pre cel greşit cumue: vinovat - aa 196- 

Ce ptdepsă vor lua ceia ce ajulorese pre altul spe vre 0 Tiotate . o. 

Pentru ceia ce vor sudui pre judecătorii sati „pre Omenit cerdomneşti . . . . 137 

“Pentru ceia ce vor sudui pre sol. . .. e 198. 

Pentru ceia ce vor sudui pre mal marii lor NORII 

Pentru ceia ce vor facebani răi . -. e. a sau e 168 
Pentru ceia ceîmblă cu bant ră e ce „1 169 
Pentru ceia ce găsesecomsră . . . ae „2 
Pentru certarea celora ce înjură pre aliul. . ame TA 
Pentru sudalhne când se vor chema mici. şi când se vor chema mari! „aa i 170 
Când va putea scăpa de certare cela ce înjură, . POE 
Când va putea șă vie să se plângă la judecătorii: pentru sudalmă ee LT0 
Când se va chema. sudalină de va zice rieștine altuia, minţi . ... e 077 
Pentru ertarea, sudâlmel cum şi în cechip se face ; -. a 
Pentru ceia ce grăesc de răii si înjură saii mustră pre domnul țară . „175. 

Pentru ceea ce înjură şi ocărăsc pre neştinecu scrisore. . ci. 

Pentru ceia'ce'ş lpădă călugăria şi'şi râd de cinul călugăresc. . . . . . - 182 . 

Pentru pedepsa celora ce'ş vor lepăda călugăria aa 18ă 

Pentru certarea voltrulul . ..: . a 

“Carele se chiaină votru şi când se va pedepsi. AR a 8 

Cola ce'ş va năcmi casa, pentru să se facă într'ânsa cur vie. 188 
Pentru părinţii ceia ce'ş vor volri sai supune fâtele. . . . ... » i „> 

Pentru bărbaţii ce'ş vor votri muerile . . Ra „186 
Pentru care vini.se despart casnicii, bărbatul de mucare „198 179. 

180. 
181. 

185. 
184. 

185. 
186, 

187. 

Pentru prea curvia unuea, că se va locmi şi aceluia-lalt şi nu se vor despărți . 199 
Cum şi în ce.chip se desparte bărbatul de muiare pentru sodomia. .. . 

„ Când se vor despărţi casnici! pentru eros, de vafi unul eretic . . . . . 200 - 
Când seva despărți mutarea de bărbat, pentru vrăjmişiea bărbatului . .. 201 
“Cum şi în ce chip se va putea arăta vrăjmăşia bărbatului „+ 2. „202 
Când are voe bărbatul să'ş bată muiarea .-, , PRR A , 
Care când trebue să'ş pue hărbatul chezaş, că nu'ş va omor muiarea Ec 
Pentru câte feliuri de lucruri, pâte bărbatul să'ș Ş gonâscă 1 muiarea, + + 205  
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Glara   
153. Când iaste muiarea d 
211. Pentru sâ 
212. 
215. 

237. 
da. 
248. 
244. 
215, 

240. 
»47, 
248. 
249, 
252, 
258, 
254. 
257. 
258. 
259. 
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15 
16 
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18 
19 
20 

Giara 297. Pentrd ceia ce vor împărţi 
„21 Zac. Plugariul ce va semăn 

Pentru amestecare de sâri 
Cându'ş 
piarde. , n. 
Pentru bărbaţii ce vor. lu 
Pentru ucidere și câte felur'sânt , 7, 
"Pentru pedepea: ucigătorilor de Gment,- . 
Pentru cela ce'ș va ucide pre tală-săti 
Pentru ceia ce vor face ucidere cu otravă 
Prepusurile otrăvil cum se vor ercde . 

a doaoo muori.. . 

Pentru ceia ce ucig pre ceia ce vor săi ucigă. 
Peni ru ceia ce ucig 
Pentru ranele cele de inârte . 
Când se va pedepsi cela cc ati rănit pre altul. 
Ceia. ce fac șilă fâtelor de" le strică felia. 
Când iaste datorii cela'ce face silă fetei 
În -ce chip se va putea arăla cum s 

, dal6re să îmble după bărbat 
nge amestecat ce felii de certare li se va q 

ge ce să face cu nuntă . 

g pre ceia cel găsesc furând : 

Ce certare se va da celuia ce răpâșie călugăriţă „ 
Pentru ceia ce fac cnrvie cu călugăriţe 
Pentru răpire şi ce cerlare li se va da, . 

260. Ce pedepsă se va da celuia ce r 
296, Pentru plugari. şi pentru ali lu 
1. Zacelo. Plugariul să nu 

Zac. 

v
v
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tul său .,_., 
Pentru plugariul ce va înira în hotarul altuia. 

TABLA DE MATERII : 

Cela ce va ara pământul altuia ncîntrebat . - 
> 

>. Plugaril ce să vor tocmi de'ş v 
> — Plugariul ce să va înşel 
> 

> 

sicera fără ştirea judecătoriului , , 
„Pentru ceia ce vor face lazury s 
Când se'vor toemi nişte lucrători să 

„vor vrea pot să sirice acea tocmtlă. . 
Doaoo sate ce vor avea price pentru hotar . 
Ceia ce vor semâna împarte înt”o arătură . 
Cela ce va lua vie în rupt să o lucreze dup 
Cine va.curăţi de mărăcini pământ striin Pi . 
Peniru vecinul sati rumânul ce, va fugi de în sal ȘII vor r 
Cela ce sc va hrăni pre ocinele celuy iugit . 
Ceca ce vor lua ocine pentru datorit; . 
-Cela ce va găsi în cale dobitoc vătămat, 
Țăranul ce va fugi'de în sat să nu'] 
Cela ce va lua de la allul boii să'ş ac. 
Cela va'lua dobitocul altuia fără știrea stăpânului și se va due 
sul în.cale. . , 

a în pământ siriin 
rOda'ce vor îi ser 

22 >» Partea celuia ce samână pre locul altuia -, 
Glura 298. Pentru col ce samână în 
23 Zac. Cela ce va lua păm 
24 
25 

26 

-* Gluva 299. Pentru furlişaguui ce vor fa 
27 Zac. Cela ce va' fura sapă sau hârleţ de la vian. 
28 » Cine va fura clopot de la vre un dobitoc . 

> 

>». 

„> Plugariul ce va Iua pă 

Plugâriul ce va lua părnânt striin să lucrâze şŞ 
lucra. 

şi apol'nwl va ara 

7 

ce lucrătorii, zi 

ăpeşte mujare curvă. 
crători de pământ ina 7 Ri . 

ae cu plugul de în hotarul altuia să's mal lă escă 8 j altu Ş 

ş va piarde. zestrele muiarca ce va fi făcut pre 

fâtei 

a 

să o înzestreze.. 
ă se fie făcut silă 

priimescă necăir 

. 

or schimba pământurile: 
a la schimbul pământului . 

Plugaril ce'ş vor schimba pământurile de naintea Gmenilor.. 
Plugariul ce va avea pâră cu alt 

. 

parte, acelora cum li se cade s 
ânt striin împarte şi nw'l va lucra bine cum se cade Cela ce va. lucra vie striină ca să împarță râda 

mânt săl are de la vre un om ce 

ace dou 

. 

va fi 

aii curătu:Y pre loc siriin. 

curvie și când nu 

lucreze împreună la fie ce 

mănat în parle. 

ămânea 

a. 

ă împarță + 

. . . 

dus: în 

ocinele. . 

- 

cal 

ul pentru semănătura și va merge de va 

e cu dîn- 

"apoi se va părăsi, şi nu'l va 

e 

aceea: se va căi şi se va părăsi. 
DD
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. "TABLĂ DE MATERII | 

Gama. ” . a - , . . Pag. 
29 Zac. Vierul ce va fura râda de în via -ce lucrâză, sai grădinariul” de va fura le-.-__ 

- gumi sai pome 0. e ea ae „297 
- 50 »  Păstoriul ce va mulge oile săi vacile (uriş fără de'știrea'stăpânului.. , . > 

31 » - Cela ce va fura miriştea altuia ce să zice spicele . . . . ee. 

32 >  Celace va fura cal sai Doi. . e e ee doi 
- 83»  Celace va fura boii de în ciredă, cc... 
"34 >»  Celace va fura snopi sati va; freca spice... cc... 

35: » Ceea ce vor întraîn vie să mănînce iară sinufure, ,-. [o 
36 >» “Ceia ce vor fura. plug saă her de plug, saiijug, . cc... cc... o 

37 >  Ceia ce vor fura carulaltuia . . Ti 
38 >». Când vor fi într'un sat nişte furi MU a 
39 » Celace va îmbla furândinâptea băutuii pe în trâg . . . . ea 

Glara 300. Pentru tot feliul de păstori, cina a treia. . Te. 
40 Zac. Când va nemeri vită de la plug în cirtdă . .. îm . . 

„41 >.  Văcariul ce va lua dobitoc săi pască şi vapiarde. . , i. 
-42 >  Dobitoculcu păstorii deva face vre o pagubă. ; . cc... 
-43 > Văcariul ce va lua boi de la plugariă să'l pască întracea zi şi de'l va 

Pare, e ca 
44 >” Văcariul ce valua boi diminâța de la plugariti şi va fi sănătos, iară stra 
| se.va afla Dolar: e 
15 > Pentru văcariul ce va jura strâmbşi vafivinovat.., ,... > 
46 >»  Văcariulceva aruncacu toiagul şi va vătăma vre O vită, saă şi într'alt chip. » 

Glara 301. Pentru paguba ce vor face dobit6cele în țarină. saă în VII, cina apatra .., > 
„47 Zac. Când va afla neştine dobitoc în vie saă în țarină. -. cc. 
18.»  Dobitocul a făta,devapaştepreloculaltuea. . . . .. Pe 
19 » Cândva găsi neștine vre un dobitoc, făcând pagube . . sp 28 
50 » Când va afla neştine râmătoriă saă dulăă, stricând niscare bucate „,. > 
51 »  Dobiteeul ceva întra în vie sa în pomâte, şi va, cădea în vre o grâpă sai 
a de să va împăra . . . e.» 

52 > Dobitocul ce va, vrea să sară preste gard şi se va împăra -.. .-5 , o 53 »  Cela ce va ucide dobitocul cel va fi făcut pagubă . cc... 
51 » Când vor găsi dobitoc în'vie făcând pagubă cc. Pe N Glara 392. Pentru pagubele 'ce să vor face în țarine, vina acincea . Li 55 Zac. Cela ce va sicera şi's va căra snopil, şi decia va băga „dobitoc. în țarină . 

şi vor fi pământurile altor nestrânse . io 
-56 >  Cela ce'ș va băga dobitocul în.vie și vor fi neculese ,.. , . 57 >» : Ceia ce vor avea obroce sati vâdre, saă alte măsuri hiclene. .., >. > Glara 303. Pentru uciderea dobitâcelor,: rina. a șasea d 
58 Zac. Cănd va dărâma neştine în pădute şi va cădea pădure. de va ucide -vre | “un dobitoc. e os _59.»  Dărâmând neștine un copaci de'va scăpa securea şi va ucide vre un dobitoc. > 60»: Aducându'ș neșline vitele de în câmp de se va lua cu dînsele și vre un Aa “dobitoc strin. a. 2 a - ” [e 3 . . “61 .»  Cela ce întinde curse saă laţunl la vre un pomet și de se va prileji să se i prinză dobitoc dumâstie, e 

Glara :304. Pentru luptarea a doaă dobitoce, şi pentru vătămarea lor... . ...> 62: Zac. Când se vor lupta doaă dobitâce şi va vătăma. una pre alta... o 63 >  Când-va veni un dobitoc asupra altuia şi cela ce nu va da cale... . »: "i .» Când se vorsfădi dol dulăl şi stăpânil-nu'! vor despărți şi va vătăma ubul | pre altul a a 99 „65 > De va avea neştine dulăă simeţ şi de va birui pre to. 66 > De va ucide neşline dulăă păstoresc, . .-.. . Pe e Gî > “Celace va omorâdulăă de turmă . IER 
65 > Celaceva strica dobitoculaltuia, . .- ae > -Glara 305, Pentru Pon, rina a paptea a Î.> 69 Zac. Cela ce va păzi un pom şi va creşte înloc striin .... „cc ii 70. > De va sta pomul în. mârginea vie, , > 71 >»  Cândse vor prici neştine peniru niscare tufe de vie. .. 
72 >»  Gela co va tăia vie roditore sati și saduri | em 73 3: Cineva tăia poni dumesi a, red
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TABLA DE MATERII: - 46% 

Gia, . i E a a e . Pag, 
„74 Zac. Pomul ce va fi bătrân sai uscat. e sc cc 7339 "75 ». Celace învaţă pre altul să mârgăsătaepom . . - ee o Glara 306. Pentru arsuri şi de tste feliurile de pârjole, rina a opta, „i > 

-76 Zac. Cănd va lăsa neştine pârjol în pometul' săă -, + de ea Tea 
77 >» . Cela ce va slobozi pârjol în pădure striină . . ii. a 2 

>  Cela ce va arde gardul viel, . cs 
79: »: Ceiacevor aprinde casa omulu . . ,. e. 

50 >  Ceia ce vor pune foc la grajd, sai la alt loc unde va sta fân, pae şi altele 
- ca acâstea. cr [eee > Glava 307. Pentru năemiţi, cina a noa i 

81 Zac, Năemitul sai argatul ce va strica, dobitocul cuiva ca să plătescă stăpânusăi > 
82 “»  Năemitul ceva îmbla nâpteafurănd. . cc e. 260 
"83 » - Năemitul cuiva de va fura de multe ori şi va seste turma sati cirâda, şi vor 

„peri niscare vite, , s-a. > 
84 > - Cola ceva da dobitoc la păstoriă fără ştirea stăpânului... o 
85 :»  Păstoriul când va lăsa de va paşte dobitoc, 0I sai vaci, sai iape, cu ştirea. » 

: stăpânului a 
Glara 308. Pentru ceia ce vor zidi saă vor răsădi pre locul altuia, vina a zdeca. < 
86 Zac. Un om ce'ş va face casă sati alt ceva pre locul altuia. . 
87 »  Cela ce va zidi saă va răsădipreloestriin . n. 
88 >». Cela ce răsădeşte pomi pre pământul altuia e cc... 
89 »  Cela ce răsipâşte casa altuia fără de voia judecătoriului -. .-. AI 
90 >. Deseva cheltui neştine să facă fie ce namâstiy sai olate pre loc striin . >, 

Glara 309. Pentru mori, cina 17... 
91 Zac. De va face neştine moră pre locul a mulţi. ... . aa 
99. » .Cându'ş va face neştine moră după ce să vor împărţi megiașii caril sânt cu. 
„dânsul în sat oo. > 

93. 3 Cândva neca apa mori niscare pământuri. e. 3 
91 > Are putere cela'ceise vor strica pământurile, când se va îndrepta apa mo- . 

ril pe întrânsele să oprâscă mâra: să nu îmble aa 
Glara 333. Pentru sodomie ori ce feliti va fi şi- câte feliurl sânt. . , . ... . . 266/ 

>. 934 Pentru cela ce vor face curviecu dobitoce. . . . . sr... 268; 
„>. 937. Ce pedâpsă vor.lua ceia ce să găsescla sfadă .. : . . a» 

> 938. Sâmnele care arată pre cel cu arme ce seaăaflatlasfadă. . . ,.. > 
„> 939. Ped&psa, ce vor lua ceia ce vor ajuta vinovatului . . „.-, „5 269 
„> 910. Ped&psa celora ce sânt gazde de furi şi de tâlhari .: a 

> 941. Ce cerlare va lua cela ce dă pultre cuiva să facă vre o răolate... . . 270 
> 942. Certarea ce să va da, celora ce mulţimesc vinovatului. sc... 272 
> 8145, Pentru alt felii de furtişaguri, cina 12, 1 cc. . : 273 

1 Zac. Vorba pentru rândul furtişagulu. . i, PI 
2. >. Cum se cade judecăților să dea mare certare furilor . .. .. n e 224 
3. > .- Furtişagurile sânt de multe feliui , .:. a 
4 > Un feliă de furtişagiiaste mare, iară altul mic . . cc... ai 

"5 >  Cade-se să ştim că donoo certări se dau furulur. ... .... o... 
G : > . Pentru omul covor fura bucatele .-... . . . aa 
7 >  Păgubaşul de va ctre la judecătorii să cârce casa cuiva. . „e 2 

-Glaca 816. Pentru furi! ceţin drumurile fără arme, cina Bo Pa 
1 Zac. Pentru ceia ce vor păzi drumurile fără arme, numa! pentru furlişagul .. » 
2 »  Celacesăva face a vâna pre lângă drum pentru să apuce ceva cu furiişag » 
3 > “Furul ce va sparge zid sati ușa sai tron raclă, . pr. . . 

> d ». Cela ce să va scunde la vre un loc ca săfure. . , . . cc. i-o 
5.» - Celace va fura hainedelabae, . , . . . pa 
6 >. Cela ceva fura lucru puţin. . ea 
7» Cela ce vafura de în casa stăpânu-săă, , e e. 

“8 > "Cela ce va fura de în bestrică lucru sfinţit: Da 
_9 >  Celaceva fura găină, gâște și de alte pasâurl. - aa 
70 > -Cela ce va fura furlişag mare întâia dată o... 973 
11 >» “Cela ce va dezbrăca Omeni pe dum noptea .,..., PR, 
12 >. Cela ce va face trel furtişagur , ei... >, 
13 » Pentru tâlhariul de drum e. ID 

7 ” - -
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Giaa, 

71 Zac. Cână vor fi nişte soţii multe. de vor tâlhări aa 
15 

1 
17 
-18.- 

19 
20 
21 
92 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29. 
30. 
21 

32 

3: 
31 
35 
36 
37 
35 

39 
40 

41. 
42 
13 
di 
45 
46, 

47 
48 
49 
50- 
5 
52 
53 

- Gara 317. Pravilă pentru vata cea domnească, ina 14. 
1 Zac: Cine va îmbla; cui înșelături şi nu va, plăti vama domnească .. 
2 

C
I
O
 

N
S
 
T
h
a
 

u
t
 

RR
 

. 

MU 
2 
1 

> 

> 

' 
Y 
v
v
v
v
 
vw
 

s
v
 

ov
 
s
s
,
 

A 
E 

v
s
 

v
u
 

v 
y 

v
v
V
v
o
v
y
'
:
v
 

v
w
 

> 

+ 
v
o
v
w
v
w
v
u
w
w
v
v
 

Zac, Vameşul ce va năpăstui pre neguțători-. 
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"Când va lua neşline 

"Când vor avea niște soți bani împreună 

„Cela ce va face vamă noaoo carea n'aii fost . îi 

2 TABLA DE MATERII 

Pentiu vânzătoriul de men, . „cc. 
Vânzătoriul de 6meni după morte cel vor face, încă să d 
ati luate ce eee 
Cela ce va fura dobitoc de în pădure sai de în câmp. -.- . 
Cela ce va fura dobitoc ce.va găsi slobod lângă un drum. . . . . 

. . . 

ca şi preţul ce 

- Pentru cela ce trage apa şio seâtede în matei , , . . 
-Cela ce strică adăpătorile'dă pre drumuri, . a. 
Când va grăbi neştine de va înt6ree futizagul. . . . cc. 
Țiganul sai ţiganca de'l vor prinde furând. . . sc. sc... 
Când va câre neştine vre un lucru şi] va tăgădui . sc cc. 
Când va trimite neştine pre altul să fure . . o. cc... 
Cela ce va sfătui pre neştine să fure .... , . cr. 
Cela ce va da ajutoriă furului or în ce fel. . cc... 
Când se va afla întro rudă numat-unul să fiec fur . . . , . . 2. 
Cela ce.yva găsi ceva pe drum şi nu va mărturisi. 
Cine va găsi.ceva pe marginea apel . . e ce. . 
Când va răsturna neştine carul în vreo apă mare : .. . 
Cine va apuca ceva, de la casa ce arde și de nuwlar fi luat ar fi 
de mar fi ars. . . ! “ 

ucrul de la. casa ce arde, tă de-nul ar fi luat ar 
fi ars acolo. . tr - MR 
Pentru cela ce va muta hotarul... 

Cela ce va lua piatra holarului . . Da 
Cela ce va trimite pre altul să mute hotarul. . ..-.- . e 
Cine va lua bani împrumut şi nul va da. e 
Cola ce va cere un dobitoc să mergă la cutare loc şi va ri&rge mat departe 

PI: [ee . 

" Cela ceva da altuia să ţiue niscare lucruri! şi el va îmbla cu dânsele ca 
icum ar filiale lu . 
Cine va lua bani săi ție şil va cheltui... 
Când va lua neştine avuţie să o ţie şi să o păzescă şi o-vor fura . , 
Când va câre neştine un lucru de la altul deca il va da-atuncel vor fura. 
Cela ce va zice căi ai furat avuţia ce ati fost pre mâna lu. 
Neguţătorul ce'T vor da banii săi ţie și! vor_nupără.. | 
Ispravnicul cuiva de va lua bani de ia niseare datornici acelor sărac, 
Cela cesă va lega-de“ăliul “zicând că iaste datorii . . 

Cela ce va” cheltui banil bescricil 

. . . . |. To. 

Celia ce va fura lucru sfinţit, de în loc cinştit . PI 
„Cela ce va fura, lucru nesfințit, de în loc sfinţit. ... . . . 
Pentru cela cel vor certa pentru furtizagul . . 
Care lucru se chiamă sfințit. .. . e 
Cela ce va fura moşte 
Cela ce va fura cruce de în bestrică, . e 

. . . . . te. e. 

Cela ce va zice că naă știut undeiastevama . . . . 
Cine nu va merge drept pre la-vamă ec 
Cărăuzul ce va ocolivama .. ... 
Vameşul ce va afla negoțul singur fără Stăpân, e... 
Vameşul ce nu va lua negoțul cel ascuns. .- AND 
Vameşul ce nu'ş va lua vama până în Ban i 
Cine va sări pre vameş cându'! vor câre vama. 
Vameşul ce va lua mal mult de cumu't adatul . ae . 
Vameşul ce va ctre vamă de niscare Jucrur ce nu sc-aă dat altă dată 
vamă ., : Se - . 

Vameşul ce va fi vină să nu irâcă neguțătorii pre la vre o schilă, . 
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28 
29 
30 
31 
52 

= TADEA DE MATERII -- „409 

- . . i : Pi Pag 
Zi Zac; Cum nu pote face nimenilea vamă noa0o, carea n'aă fost, fără numar sin! 

gur împăratul sai Domnul. - , ce... Ta 4 978. 
Cela ce “va fi ertat de nu va plăti vamă 

Glara 318. Pentru ceia ce fură în pizma cuiva cu batjocură, cina 15. ... 
1 Zac. Cela ce va face râs'de altul del va fura ceva, , e» 

„Cela ce va merge să fure și nu va fura, aa 
„ Cela ce va apuca slujnica altuia pe 
Când va avea neşștine vre un lucru la altul şi nul va-putea scâte... . . » 
Cela ce va scâte şi va lua pietrile de la viea altuia. .-. PR 
Cela ce va fura de sărăcie . . DE 

_ Cela ce va fura de la vrăjmaşul lu i 
"-- Năemitul ce 'nu'ş va lua simbria „:. , pe e ee 

Cine va fura hiară sai pasăre sălbatecă. . , scr. 
-  Cela ce va fura de la tată-săă , co 
"“Sluga ce va fura pre stăpânu-săă. i 
Muiarea câea ce va fura de la bărbat . . ci 
Cela ce va sfătui pre muiare să fure de la bărbat, Ta 

- Mouiarea ce va fura de la cela ce curveşte cu dinsă, . s.a 
„Călugărul ce va fura pre egumen. . . i. a 
Cela ce va fura vre un lucru ce"! ya fi făgăduit neşline să "1 dea, şi el nu va, 
aștepla. na 

- Cela ce să va îndatori la altul, i 
Cela ce va zice cum'l aă certat pârâșul co. o 
Cela ce'ş va prinde un lucru de furat și” va lua fără de ştirea judecătoriuluy, 279 
Țăranul de'ș va găsi pământul țiindur! altul, saă casa's, şi vă vrea să o ca 
fără știrea judecătoriului, i. e ed 

“Un om are un cocon micșor ce până a crește'ș aă lăsat avuţia pre mâna fră- 
țină-stă să se hrănescă, . ca 
Un om ce ar lua, un lucru a 6re cul și] ar da, altuia să se hrănâscă, cela 
„cu lucrul nu pâtesălia fără de judecător. . . . . . se 
Cela ce se va apuca de va lucra o vie pustie şi o va înoi, şi vica va avea 
Spânu 
Când va muri cela-ce aii înoit viea, și'riu'1 vor rămânea feciori. 2 
Dâca va curăţi neştine vica și o.va drâge, dup'actea o va lăsa iarăş de să 

Va PUS 
- Dol Omeni de vor.avea pâră pentru o vie Şi până a se.pârâ va merge unul» 

și va culâge via . <a 
Cela ce's va lua lucrul de la altul singuv cu voca sa fără ştirea judecăto- 
TU, 
Doi 6meni când se vor certa vrând -se scoţă unul pre altul de întrun loc. > 
Cela ce să va tâme că!l vor seâtede întro casă. . . . o 
Când va: goni neșştine pre stăpân de la bucatele lui ee 2 

- Tată cu fecior va să scoță unul pre altul de în ocinc și de în bucate. . , > 
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„_Vlăfica sai egumenul vor lua unde voi găsi vre un lucru de al besâricil și 
fără știrea judecătoriului 
Igumenul cu săborul singuri cu voca loc vor lua avtrea vlădicăr după morte. 
Cela ce va împrumuta cu bani pre neştine, sau'l va năemi casă, nu va putea 
să'ș ia al săă fără ştirea judecătoriului. . ... ee. 
De va avea neştine un ispravnie, in bucatele. sale, , . . . 
Când va judeca, un judecătorii strâmb. o. 
Ore ce va să zică să dea de doa ori prețul acelui lucru . ... , 
De va avea neștine Ja altul ceva vre un lucru, şi!l va, câre şi cela nu-l va da. 
Un om de bnnă voea sa desa lăsa ceva unui sărace , . . . 
Cela ce va avea datorie la cine-va şi. vor avea tocmâlă să ia şi alt e 
În preţ. ge | 

“Cela ce va face tocmâlă cualtul până la ozi. ... . 

eva 

"Un om de să va tocmi cu altul să”! dea un dobitoc. . . . X : ie 
Un om ce'ș va lăsa la mârte averea sa cul va vrea. . . 

„Pre cela ce'l vor lăsa să moștenâscă pre urmă: ..... . 
Cela ce va fi ispravnic vre unui mort, „i v

v
w
v
s
v
u



470 

360, Semnele nebunului pre ce se .va cunâște 

E TABLA DE MATERN 

280 - 
_ Gara, ” ii Ea ÎN ZE 

46 “26 Zac. Când va lăsa neştinie ceva altuia să se hrăăescă. a 2 
47. De vor lăsa cuiva ceva drept suflet , .. ICE 231 
48: » Cineva apuca mainte de vreme de va lua de acelea “bucate cer seau dat 

- drept sufletul celui mort. : .. - a 
49 '» Pentru fiece lucru ce să va da drept suflet, . eee eee. 2 

Glava 319. Pentru semnele furtișagului, pina 16. . sc. cc... . a. 
1 Zac. Pentru furtișagul cum iaste cu nevoe a'l arăta îm ee ee d 
2 >  Vâsteaşi fuga. tuturor arată furtișagul . . > 
3 >  Undese "face furtișagul trebue să arate locul, iaste stricat pre unde va fii în- 

| teat farul de ai furat . -. . . , » 
4: > Nu se va crâde- păgubaşul pre cât va zice "că au furat, ce trebue să dea 

- > jurământ, . . . Î-. eee. 
„.5.» Să se dea jurământ ș și celuia. de la carele "saă furat [ee 1... 

6 >» Incă se dă jurământ și celuia ce mută hotarul ..... . . . > 
7 >» Dol vrăjmași scriind unul o carte părând celuea-lalt cum scrie ceva de răi 

: = de dînsul; el va apuca cartea și o vă sparge... + > 
"8 >. Pentru ovreaiă cum nu i se dă “jurământ, și pentru jurământul ce să dăi în 

potriva furulut. =... eee ee. 2 
9 >»  Oinulu răti face prepus de turlişagi . A . . > 

10 » “ Face prepus de furtișag şi cela ce va, trece pre un: Joc: pre unde nu va fi mal. 
, bwecut . ... : . . . » 

11 >»  Prepusul se face încă și când vor găsi pre neştine într acel loc îndg seaii 
făcut furtișagul. .-.. . a. »- 

2 >» Carele va fugi întwacea zi den casa ce seat furat, "face prepus să fie acela 
-, vinovat; . . ... > 
13 >»  Desă va găsivreo haină a a cuiva, "la Jocul unde seat furat | e. 2 
14 >» Omul sărac de va cheltui niscare bani mulțI .. . . Pe 

15 > La care casă vor găsi niscare meşterşugure de teâba furtişagulur 0992, 
16 > : Unomce îmblă amestecându-se, acolea fără trebă și părând pre-unul și pre 

=. = altul, acela face prepus să fie el vinovat Pe 
17 >» . Când ar putea neştine să smintâscă fur ligagul Pe ee. 

- 18 »  Ac&ste prepusuri nu sânt nice de o trebă în potriva omilulcel bun. :. .. » 
19 » Face prepus'de furtişag şi cela ce zice alluia că evrăjitoriă . > 

"20 »: Omulce va fi vestit de. răii, acela face prepus să & | muneâscă. 2 
21 > acela ce-vor găsi lucru de furat, ci „o > 

„22 >  Vude vor găsi lucru de furat şi va fi Om Dune 
23». Pre cela ce vor munci pentru prepus. . cc. 2 
24»  Celaceva cumpăra lucru de furat, > 
25 >  Cela ce va cumpăra lueru prea eftin. eo 

„26 >  Celuia cel vor dărui ineru de furat ... .. > 
27 > Cineva cumpăra lucru ce nu iaste de ineşteşugul lu. ad 
28 >» Cineva cumpăra lucru de furat şi] va înloree”. a. 
29 > * Cineva cumpăra lucru de furat, şi va fi lucrul de în bescrică .. , 30 » Celaceva pune zălog lucru de furat ce. o 31 >  Gine va cumpăra vre un lucru de la tâlharii . NOR 
32 >  Celaceva cumpăra furtişag şi va spune tuturor . [sed 
îi »  Crlacegva răscumpăra lucrul cel furat cu bant unde "1 va găsi cc. > îi » Cine va cumpăra Incra de furat și] va da-al cui a fost. . .  . ... 2 Giara 350. Vina întăiii, pentru carea se îndâmnă judecătorul, de mat micşorâză pe depsa şi certarea |. , - a? 

>» 357, Pentru o sâmă de greşale, ce "să "chiamă că se "fac! fără de înşelăciune > 
„> 552, Ore care greșale se chiamă cu înşelăciune . i... 283 

> 953. Pentru a “oa vină ce micşorâză pedepsa şi certarea, ... co... 2 
- > 954. Pentru a tueia vină ce şovăiaşte cel vinovat. Ce... 284 > 355. Certarea celortineri, . . se 

>» 956. Certarea coconilor . . .-. . - at DA >: 957, Cum se micşorăză cerlarea celor ce sânt încă nu de vârstă |... + 28 
>» 359 Vina 4 ce „Inicşoreză certarea şi »ed&psa vinovatului. .. .:. , > 859 A cincea vină ce micşoreză judecătoriul certarea celui vinovat. 256 > 
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„PAaLA DE: MATERII ă 

Gara. “ 

"Glaca 361. A şasca vină asemenea “celora- Jante |. [az 
>: 362.- Vina a şaptea pentru cârea se micşoreză pedâpsa a. 
>» "863. A opta vină?ce micşorăză certarea -după voia judecător iulur 
> 364. Vina a, 9, aşijderea tot întracesta Chip... a. 
» 965. Pentru a zecea vină ce iaste ca și celea-lalte . .... 
> 366. Vina a 11, -pentru micşorarea certării . PER 

„» 867. A doa- -spre- -zâcea vină, aşijderea aşa. . 
> 869. A lreia-spre-zâcea vină, așijderea așa , a. 
>  869.-A 14 vină ce micşorâză judecătoriul certareai. IE 
>. 870. A 15 vină, tot întracestă chip. o. - i 
> _971.-A 16.vină, tot întrun chip pentru micşorarea a pedepsil .. 

Sfi: dșitul catastihului puarileă î împărăteşti. 

47 

Pag. . 

. 286 

288



[3
 

x
 

LY
 

LEGILE PROPRIETĂTEI 

LEGILE 

„ PROPRIRTATII 18 DOBROGEA 

! 

> 
STUDIU ASUPRA PRUPRIETĂȚII FONCIARE, ȘI ÎN SPECIAL, ASURRĂ DOMENULUI PUBLIC ÎN IMPERIUL OTOMAN 

“URMAT DR î.| 

CODICELE: OPOMAN DIN 1855. 
- ASUPRA e 

» PROPRIETAȚII FONCIARE ȘI ALTE LEGI MAL RECENTE 
| | (după ediţia din anul 1880), | 

. 

“ Traduse în românesce de : GEORGE Me GICA . 

s 
——— 

_ PREFAȚA PRADUCETORULUE 
„.. Prin publicațiunea- de față, am căutat să 
satisfac o trehuinţă, în genesal simțită, fâcend 
„accesibile publicului nostru texturile legilor 
principale, carl regulâză proprietatea fonciară 
În Imperiul Otoman, și: care, astă-di ârcă, 
Sunt în vigore în Dobrogea. : . 

De şi sai publicat la Constantinopol mai multe colecţiuni ale legilor otomane, traduse 
în limbele urâcă şi francesă, aceste volumi- 

„__n05e colecţiuni, ânsă, sunt greii de avut, şi 
" În cea mat mare parte ele nu presintă un in- 
leres direct pentru nor. - - 

Am făcut, dar, o alegere a acelor legi, a 
căror cunoscinţă mi s'a părut ind'spensabilă 
spre a se putea aprețui regimul actual al 

„proprielăţii în Dokrogea. . 
Aceste legi sunt: i 7 
1. Codicele proprietăţii fonciare, promul- gat în anul ledgire 1274 — 1838, 
2. Reglementul tapuelor (titlurile poseso- rii) din 1275. 1839 . 
3. Legea coloniilor străine din 12731837, . Legea din 17 Muharem 128£--21 Maiă 1867. modificând disposiţiunile Codiceluy pro- prietăţil fonciare, relative Ja moscenirea po- sesiunclor pe pămînturile domeniale. .   

5: Legea din 27 Sabân 1286—19 Noem- 
brie 1£6Y asupra vîndări silite, pentru dato- 
til, a proprietăţilor imobiliare, 

“Codicele proprietăţii fonciare a avut de o- 
biect a rezula regimul proprietăţii fonciare . 
în urma reformelor” întroduse în Imperiă prin 
Tassimat. Multe din disposiţiunile acestul 
codice se referă la o stare de lucru ante- 
ri6re,.și la prescripțiunt ale legel religiose; 
ele ar fi, dar, greii de înţeles, daca nu s'ar 
cunbsce diferitele fase prin care a trecut re: 
gimul proprietăţii în (&rile musulmane, și 
caracterul ce i s'a dat prin legile 'religiose, 

In alăturatul studiă am examinat origina 
propriclății fonciare în ţările musulmane, 
prescripțiunile legilor, religi6se carl privesc 
la dânsa, regimul ce a domnit în Turcia, | 
înaintea nouelor reforme ; am analisat, în 
sfârşit, disposiţiunile legilor -astă-dI în vi- 
g6re, cu privire mal ales la starea lucrurilor 
în Dobrogea. IE 

Presint publicului acâstă lucrare cu cea 
mal mare sfială; sper însă că defectele şi 
lipsurile er vor fi judecate cu indulgență în 
consideraţiunea dilicultăților ce presintă stu- 
diul unel legislaţiuny, atât de diferită de a 
nostră. ! 
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IN bon ROGEA 

STUDIU 

_ ASUPRA PitOPRIEĂȚEI FOLIE ȘI, IN SPECIAL, ASUPRA DMENULUI 
= 

Printre reformele din Imperiul” Otoman. 
inaugurate prin Hati-Sheriful din Giilkhane 
şi fati- Humaium din 1856, una din cele mal 
însemnate este, negreşit, cea privitâre la pro- 
prietatea fonciară. - Prin suprimarea conce- 
siunelor feudatare, s'a desființat privilegiul 
claselor car! esploatati î în profitul lor munca 
cultivatorului, și. s'a stabilit egalitatea po- 
sesiunelor teritoriale, ca corolar al egalită- 

- ţei tutulor supuşilor otomanii în privinţa drep- 
turilor şi sarcinilor publice. 
Daca proprietatea absolută, în sensul le- 

gislațiunilor din occident, formâză , încă es- 

> 

- PUBLIC IN Dreenrun, Oros 

în anul 1841. La acâsta d. Belin a adăoegat 
traducţiunea codicelul proprietăţii fonciare 
promulgat în 1858, și prin care s'a regulat 
regimul proprietăţii în urma reformelor sem- 
nalate mar sus, Acestă traducţiune s'a re- 
produs. texinal în ediţinnaa francesă a co- 
lecţiunei legilor otomane. 

Trebue să regtetăm că d. Belin n'a înso- 
ţit acâstă traducţiune de comentariele sale,. 
şi că s'a mărginita espune starea proprietă- i 
ți teritoriale în Imperiui otoman înaintea în- 
troducerei nouelor reforme. Același regret 

„trebue să'| 'esprimăm în privința “studiului 
-cepțiunea în Turcia daca leginitorul, în con- ! d-lui de Tischendori (7), apărut în anul 1872, 
tra intereselor economice şi fiscale ale Statu-. , Mărginindu- -se în cercul însemnat priu titlul 
lui, sa oprit a face un pas înainte, spre a; i cartisale, d-sa ne dă un tabloă complect al 
transforma în proprietate absolută posesiu- 
nele parlicularilor pe domenul public, care 
coprinde aprope întregul teritorii al Imperiu- 
lul trebue să atribuit acâsta, nu atât difi- 
cultăţilor materiale, cât caracterului religios 
al prescripțiunilor legislative pe care sa în- 
temeiat formarea doinenului publici în ţările 
musulmane, . 

Legislaţiunca musulmană a ocupat lumea 
învățată din occident, mai ales de la sfirşi- 
tul secolului trecut încoce. 

Printre autorii cel ma! însemnați vom cita, 
pe domnii V'Ohsson (1), Ilammer (2) Ducor- 
roy (3) de Tornaw (4i, car! ati publicat studii 
asupra întregel legislațiuni musulmane, reli- 
giosă şi civilă. În special, asupra proprietăţi 
teritoriale, d. Dr. Worms (5) a publicat în: 
Journal isiatiue studii remarcabile. D. Be- 
lin (6, care a'ocupat mult timp “postul del. 

" interpret al Ambasadei francese la Constanu- 
tinopol, în studiul ce a publicat tot în Jutr 

„nal Asiatique, a adăogat la numerosele tex- 
turi originale citate şi “traduse de d. AVorrns, 
texturile privitore la proprietatea fonciară e- 
s!'rase din cartea de juiisprudență, Multeha, 
scrisă în limba arabă de Ibrahim el Halebi, 
mort în Constantinopol în anul 1549; ca sa 
editat cu.comentarii de Mehmed el Meocutali 

| sistemului 'concesiunilor feudatare, şi indică 
numal, prin câte-va cuvinte, caracterul ge- 
neral al ultimelor reforme prin care s a des- 
fiinţat acel sistem. 

Daca, dar, în partea istorică a 'acestul stu- 
diii am putut să ne întemeiăm pe autorități 
nuwmerâse şi ilustre, acest sprijin ne a lipsit, 
la esplicaţiunea legislaţiunei astă-QI în vi- 
gore. Credem. însă, că texturile legel vor da 
fio-căruia mijlocul de a controla conclusiu- 
pile nostre şi de a îndrepta erorile ce am pu-. 
tut comite. - t: 

- . Ţ. 

Despre isvârele legislaţiunci la 
Musulmani. 

Legile civile la musulmani, ca şi cele reli- 
giose, ai de basă fundamentală Coranul. 

Acestă origină divină a dat, în esenţa lor, 
instituţiunilor sociale ale numeroselor po- 
pOre cari aparțin islamului, un caracter teo- 
cratic-şi uniforin; ele sunt nestrămutabile ca 
şi dogmele religâse. 
Ca codice religios și civ il, Coranul nu pre- 

sinlă, însă, o operă metodică şi complectă, - 
imbrățişână tote cestiunile relative la cult şi 
la, viaţa socială. Cele 114 capitole, din care”   
el se compune, au fost comunicate de Maho- 

(1) 'Tableau gentral de vizmpire Ottoman, 7 vol. “Paris 1788-1821. 
(2) Des osmanischen Reichs Staats Verfassung. Viena 1815. 
(3) Legislation musulmane sunnite rite hansfi, publicată în Journal „Asiatiquc, anii 1818 —1853. 
(3) Das moslomisehe Recht. Leipzig 1855. "Tradus din rusesce în | 

francesă do d. Eschbach, profesor la facultatea din Strasburg sub titlul: 
les sources, Paris 1854 

imba germană, şi din acâsta în limba 
Le droit musulman expos& d'apres 

- (5) Recherches sur îi constitution de la propriâts torritorialo dans les paşs musulmans. Journal Asiatiyue, 
annâes 18518—1833. 

(6) Etude sur la proprictă foncitro en pays musulmans et spâcialement en Turquie. Rit Hanefite. Journal 
Asiatique, anndes 1861-—18€2- 

(7) Das Lehnswesen în den Moslemischen Staaten, i insbesondere im Osmanischen Reicho. Leipzig 1872



aa 
ei credincioşilor; în fol separale (surate) şi 

„tindiferite rânduri pe timpul cât a durat mi- 
siunea sa. Fie-care capitol, pe lângă scopul 
principal de' a propaga noua religiune, avea 
de obiect a satisface o trebuință a momen- 

„ tului, a regula cestiuni de dogme şi de drept, 
după cun ele se presentai,. modificând ade- 
sea decisinni anteridre. De aceea disposiţiu- 
nile relative la căsătorie, la filiaţiune, la sue- 
cesiuni, la epitropil şi la contracte le găsim 
risipite şi espuse în mod cu totul incomplect 
în diferite capitole; mar multe cestiuni im- 
portante sunt cu totul omise, precum spre e- 
xemplu dreptul de proprietate'despre care nu 
se face nică o menţiune. Daca considerăm în- 
tinsele regiuni şi diversitatea popsrelor su- 
puse Islamului, vom recunosce, împreună cu 
Cantu (1), că tocmai brievitatea disposiţiune- 
lor legislative şi lăcunele ce presintă Coranul 
a înlesnit propagarea Iul prin posibilitatea 

„de a da texturilor o interpretațiune ma! con: 
formă cu moravurile propri! ale fie cărei na- țiunt şi cu cerințele Limpulur. 

După mâetea lui Mahoimet, succesoril luk 
aii avut recurs, în casurile neprevădute în 
Coran, la ordinile verbale (hediih) ale Pro- 
fetului şi la, precedentele' stabilite de dânsul; 
aceste disposiţiun”, basate pe tradițiune, sun- 
nah, formtză a doua basă a legislaţiuner mu- sulmane, . Ă î «Actele iu Mahomet, dice d. de Tornauw(2), 
ne copriuse în Coran, şi ordinile sale ver- bale n'a, după credinţa inahomelană, a- ceași autoritate absolută ca voinţa lut Dum- 
nedeii manifestată în mod formal, ele însă, 
ca decisiun! şi acle personale ale Profelului,- 
trebue să serve de norină, în casurile nepre- vădute în Coran. Adunarea si redacțiunea a- 
cestor tradițiuni a trebuit să dea nascore Ja 
variante şi la controverse... Afară de câte-va cesliunY relative la fixarea unor puncte de 
dogme, variantele și coulrorersele asupra a- 
cestor hedith, aă avul inalt ales de obiect 
drepturile personale ăle lut Ali (nepotul şi 
ginerele Luk Mahomel) şi ale descedenţilor 
lut, şi la acesta trebue atribuilă causa prinei- 
pală a maret scisiuni produsă în Isla în- tre Sunniţi! și Schit (Adeleiţil)». 

Intâia colecțiune a acestor tradițiună Lu fă- 
culă sub Califatul lut Abu Bekr, cu. concur-, sul soților Profetului (eshab sai suhube) ; la acâsta se adaogară cu timpul colecţiunile făcute de alți soți al lut Mahomet, şi astă-qr Secta Sunnuţilor admite +ase cărți, coprin- 

(1) Istoria Universală, cdițiunea francesă î, X. (2) Op. citat. trad. franceză, pag, 20. (ehzăbu Hanifa, născut la Gafa, în anul hedzirei 80, mort în închisâra la Başdad în anul 159. — Malek- n-Enes, 
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bale ăle Profetului. IE 
- «Secta Sunnuţilor mat admite, că a treia 

basă a ligistațiunel el, decisiunile celor d'ân- 
tâiă patru: Cali», i 
“ Trebue, în sfârșit, 

dând adevăratele iradițiuni. şi ordinile ver- 

să adogăm doctrinele 
stabilite de fondatorit celor patru rituri orto-. 
doxe în care se împarte Secta Sunnuţilor, 

Aceste patru rituri, cară 'ŞI-aă luat numele 
de la fondatorii lor, Abu Ilanila, Hanbal, 
Shafei şi Malek, unite asupra, dogmelor fon- 
damentale, presintă 6re-care divergință în 
czstiuni secundare de jurisprudenţă religiosă 
Şi civilă (3 o 

La Otomani domnesce, mar. ales, doctrina 
Hamifită, . 

Aceste sunt elementele din care .se com- 
pune legislaţiunea religi6să a Islanului ; ea 
nu supriină prerogativa cea may înaltă, a Su- 
veranului, de a edicta legi noul conform tre- 
huințelor timpului: ele însă nu pot fi în con- ! 
iradicţiune cu legile religiâse, ceea. ce se 
constală printr'un fetva' emis de capul corpu- 
lui teologic şi juridic, Muftiu (la. Otoman 
Sheik-ul-Islam). Hammer în Istoria Iinperiu- 
lut Oloman (t)” caracterisă ast-fel isvorele 
legislațiunei otomane, arătate mat sus : 
«In Tureia, dica el, ca în tot oriențul, Ie- 
gile date de suveran formâză a patra basă a 
dreptului public (eele-l-alte trei 'sunt : Cora- 
nul, cuvîntul lui Dumnedeii; Sunnah, cuvin- 
tul Profetului; decisiunile celor patru mari 
[mani, saă- părinți ar. bisericel Islamite), (5) 
Cu tâte că natura Or diferă, în mod esențial, 
de celo-l-alte irei isvore ale legislaţiunei mu- 
sulinane, ele nu sunt. în contradicțiune cu' 
ele, fiind-eă ele waă do obiect de cât ale 
complecta şi a le interpreta după trebuințele 
Statului. De accea ele se numesc Uji, adică 
legislaţiunea acecsorie,; Colesţiunea „lor. se 
numesce Kanunnamne, carte sati drept cano- 
nic, de la cuvintul grecesc: /-adn, denomi- 
naţiune care nu trebue luată în sensul de 
drept eclesiastie, ci de drept politic». 

In aceşti din urmă aul s'a publicat la Con- 
slantinopol o nouă: colecțiune de logr <Du- 
sit», între care şi noul codice al proprietăţii” 
fonciare,. - - 

Acest codice ne dă un exemplu ina! mult 
despre distinţiunea ce se face în dreptul pu- 
blie musulman între legislaţiunea roligiosă 
şi cea politică. In articolul 2 se dice, că, le- 
gislaţiunea şi procedura relativă la proprie- 
tatea privată, aflându-se în cărţile de jurise 

născut 90—95, mort 177.— Mohamed-Ibn-Edris-al-Shafei, născut în 159 al heigirel, mort 204. — Ahmed-Ibn-Hanbal, născut în 164, imnort 241 al hedgirei. Veţi de 'Fornouw op. citat, păg. 25, - (4) Ediţiunon francesă, t, ], p. 115 

mami, 
(5) Acâsta esto esact pentru Sunnuţi; Schiitit nu recunosc de cât pe Ali şi pe descenţii Iul ca âdevărații 
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prudenţă religiosă (fah) ,„ nu: sunt regulate 
„prin acel codice, care n'are de ohieât de cât 
posesiunile pe domeniile Statului. 
Ca să ne formăm, dar, o ideie complectă des- 

„pre regimul proprietății, trebue să recurgem 
la jurisprudența religiosă, cu atât mai mult 
că întinsa, găsim basele după care s'a con- 
stituit: domenul public şi esplicaţiunea însem- 
nătăţel ce el a păstrat în societăţile musul- 
mane. 

Vom examina, dar, 'originile proprietăţii 
teritoriale după legile religi6se, sub domina- 
țiunea Califilor, - întru cât, însă, acesta va fi 
necesar pentru apreciarea nuoei stări de lu- 
cruri întrodusă în imperiul Otoman prin ul- 
limele reforine, -, 

- IL 

Despre coustituirea: propriotăţii. terito- 
riale sub. dominaţiunea arabă, și des- 
pre rezimul proprietăţei în Imperiul 
Otoman înaintea reformelor Tausima- 
tului. - 

Resbelul sfânt, djincid, a fost mijlocul pre- 
dicat de Mahomed prentru întemeiarea şi pro- 
pagarea Islamului, drepturile recunoscute bi- 
ruitorului prin legile religi6se, aă determinat 
coudiţiunite făcute persânelor şi pămîntului 
în ţările cucerite, 

«Faceţi re.bel, dice Profetul (0, celor cari 
„nu cred în Dummnedeii, şi în diua judecății, 

cari nu consideră ca oprit ceea ce a opril 
Dumnedeă și apostolul săi, şi cari, având 
scripturi; sait depărtat de la adevărata ere- 
“dinţă, combateţi! până ce vor plăti tribulul 
și se vor smeri. — Dacă părinţii, copii, fraţii 
voştri, nevestele şi rudele vostre, daca bu- 
nurile lumesal, coinerciul: vostru, casele vo- 
stre vă sunt mar _scumpe de cât: Dumne- 
dei, apostolul săit şi resbelul sfint, așteptaţi- 
vă la judecatalul Dumnedet, el nu ajută pe 
cel răf., — Cel cari părăsesc țara lor spre a 
combate pe cărările lui Dumnedeă, se vor. 
înălța înaintea luf, el vor fi fericiţi : Domnul 
le promite misericordie şi resplată în grădi- 
nile und6 vor gusta, plăceri neintrer upte: și în 
care vor locui i în eternitate». 
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pe can le- a priimit "Moise, lisus şi Profeţir; nu 
facem nici o osebire între ele, suntem supuşi 
voinței lu! Dumnedeă, suntem musulmani». 

Profetul face, dar, o mare osebire între po-" 
porele monoteiste şi cele idolatre; pentru cel 
d'intâiă nu se cere, în mod absolut, conver- 
tirea lor la islamism, supunerea, lor și plata 
tributului este scopul resbelului sfint. Cât” 
pentru idolatrii, nu se admite nici o conce- 
siune: convertirea lor sai resbel până la ex- 
terminaţiune, acâsta este singura alternativă | 
pentru denşii. 

<Tentaţiunea idolatriei, dice Coranul (8), 
este imal rea de cât măcelul.: Combateţi pei- , 
dolatrii, până ce nu may veti” avea să vă te- 
meţi de tentaţiune, şi până când va fi un sin- 
gur cult al unul singur Dumnedeiă»>. 

Am reprodus aceste texturi, fiind-că cre- 
“dem că caracterul devastator ce Pati avul res- 
belele - prin care sa lăţit dominaţiunea Isla- 
mului, trebue atribuit, nu atât spiritului de 
intoleranță al Coranului; cât stărei de bar- 
barie în care se aflati cuceritori! arabi. 

“ Mahomet muri, curend după consolidarea 
putere! sale în peninsula arabică, şi înainte 
de a li putut întreprinde cuceriri în alte ţări. 
Găsim, dar, în viâţa sa, puţine exemple. dos- 
pre sorta făculă - -poporaţiunilor de alte reli- 
giuni cădute sub dominaţiunea sa. . 
n al 5-lea ân al hedgirel el combătu pe e- 

vrei! din Coraiza, cari ajulaseră pe Coreichiţi 
la încongiurarea Medinel; resultatul acestui 
resbel de răsbunare fu, că toți, bărbaţii fură 
uciși, femeile şi copiii dat robiei, iar terito-   riul se. împărţi între biruitor. 

Mat blândă. fu-purtarea sa în privința c- 
vreilor din -Khaibar, oraş important luat în 
al 7-lea aa al heduitet ; locuitorii fură lăsaţi 
în posesiunea. proprietăţilor lor, stipuindu-se 
la plata tiibutuluy, haradjă, fixat la juunătate 
din recolta anuală; numai târaul Fardak, cu 
teritoriul săi, dependinte de Rhaibar, deveni 
proprieiatea lui Mahomet, conform prescrip- 
țiunel din Coran, c'a cincea parte din. pradă 
aparține trimisului lul Dumnedeă. 

Fu reservat succesorilor lu Mahomet a în- 
tinde, cu repediciunea fulgerului, dominaţiu- 
nea; Îslarriului, şi a crea. vastul imperii al 

Prin cel cară posedă . scripturi,” so înţelege | Califilor, care, abia două decenii după mor- 
evrei, creştini, şi, în general, popârele cari | tea Profetului, se întindea preste. Siria, Meso- 
aă de basă a religiunci lor monoteismul. 
„Mahomet admite. origina divină a cărţilor 

mosaice și a evangeliilor : : 

potamia, Persia, Egiptul şi o mare parle a 
cstelor nordice 'din Africa. - 

Principiile de drept, pe cari sunt basate 
„ «Credem, dice ei (2), credem în Dumnedeii, | disposiţiunile luate de Califi în ţ&rile cucerite, 
în ceea ce el ne-a trimis, în ceea ce ela de-isunt ast-fel esplicate de celebrul juriscon-" 
stăinuit lu! Abraham, Ismail, Iacob şi celor | sult Iman-Mohamet-Sheibani (4), disciplul lui 
doug-spre- -dece triburi, credem î în cărţile sfinte Hanifa : 

(1) Coran, Cap. IX, vers. 2, 22, 24, 29: după traducțiunea francesă a d-lui M. Kasimirsk. Paris, 1852, 
(2) Coran, Cap. II, vers, 78, 
(3) Coran, Cap. Il, vers. 132—188, 
4 Siiari-Kebir, q. II, p. 33%, citat de Belin, op. cit. Jouzn. Asiat. 1861, pag. 125. 

e 
7



+70. - 

«Emirul, pus de Calif în capul armatei în- 
sărcinată a năvăli îu ţările necredincioşilor; 
trimite, mal. întâiă, locuitorilor invitațiunea 
de a îmbrăcișa islamismul. Dacă priimesc, el 
rămân liberi, nimeni nu pote să'l. atace în 
persona sati bunurile lor, şi pământurile lor 
„devin uchrie libere; dar, dacă țara se cuce- 
resce prin putere,. dreptul armater la împăr- 
țirea teritoriului şi a prăder -este. incontesta- 
bil.. Daca, însă, intervine o capitulaţiune, 
stipulând că teritoriul nu.-va fi împărțit între 
bicuitoii, cari renunță la dreptul lor; în acest. 
cas, pămîntul rămâne în mâmie vechilor stă- 
Ppâni, şi devine havadjiie, iar tributul Jarad- 
Jul, ce i se impune, se va afecta la trebuin- 
țele armate! şi ale comunitățit musulmane. 
Intrun cuvînt, legea prescrie: că nici un 
teritoriă nu pâte fi declarat haradjii6; de cât 
după ce ai fost .luat cu puterea; o dată 
dreptul biruitorului. astfel bine stabilit, se 
stipulâză c'aceştia, renunţă la dreptul lor, şi 

"că pamîntul se va lăsau vechilor posesori ; în 
asemenea condițiuni, este incontestabil că pă- 
mîntul devine haradjii€, şi tributul care i se 

- impune se întrebuinț6ză în folosul biruitori- 
lor şi al comunităței musulmane în general». 

lar cartea de jurisprudenţă, AMultel:a , 
dice :(1). Ls | 

<Imamul împarte între musulmani terito- 
riul cucerit prin putere, sai confinnă. pe in- 
digeni în posesiunile lor, impunând capitaţiu- 

- nea (Ujizi€) pe persâne şi huradjul pe pămînt. 
«Orl-ce teritorii, al cărui locuilGră ati îm- 

„brăţişat islamismul, sa care, după ce a fost 
cucerit cu putere s'a împărțit între bituitori, 
este pămînt uchoie, liber, Este havadjii ori- 
ce teritoriii” cucerit prin putere şi lăsat indi- 
-genilor, precum şi orl-ce teritoriă, a cărui 
poporaţiune a capitulat», . N 

Capitulaţiunea, avea, de obiect a garanla lo- 
cuitorilor vitța, averea 'şi libertatea cultului. 
In capitulaţiunea Ierusaliinului (637), care a 
servit de tip celor ulteridre, se stipulâză prin 
art, |: <Creştivil din nobila cetate, supuinz 

„du-se musulmanilor; vor conserva exersiciul 
religiunel lor, e! nu vor putea, însă, clădi bi- 

„serică noul în oraş sati pe teritoriul lor;> iar 
prin art. XV : <Califul asinură creştinilor 
vitţa, averea lor şi libertatea cultului. Pro-| 
tecţiunea Imptratului credincioşilor va fi ime- 
dială şi perpatuă (2)... - : 

In virtutea acestor stipulaţiuni, comunita: 
tea păstra dreptul de administraţiune a inte- 

-reselor sale; capil hisericel aveaă dreptul de 

(1) Estras din texturile traduse de Belin. Journ. Asiat. 1861, pag, 412. 
compusă de XV articole : 

iuni relative la vestminte : şi la reguli poliţienesci. -. 
„ La aceeași rădăcină aparţin derivatele : metik, rege; malis 

principat ca Moldova și Valahia. (Vegi Belin, Journ. Asiat. 

A” (2) Vedi textul întreg al acestei capitulațiuni, fr. t. VIII, pag. 110. Art, 2--14 conţin prescrip 
(3) Mulk inzemneză 'ori-ce bun liber, Etera) 

proprietar; memluk, rob; memleket, provincie, 1861, pag. 400). - 
(î) Vedi texturile din Juzteta privitore la zek muzulmani ait acest caracter do zekiat. . 
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juridicţiune civilă, şi în Ore-carI margini chiar 
criminală, în afacerile dintre membrii comu- 
nitățel, iar locuitorii, plătind capitațiunea, 
păstrat proprietatea deplină asupra averilor 
imobiliare din interiorul comunei; locuințele 
lor eraii scutite de orl-ce dare, ca. și locuin- 
ţele” musulmanilor. -- -. De 

Cât pentru proprietat.a rurală, precum ca- 
pitațiunea era tributul de supunere impus 
persânel, haradjul era. lributul impus pă- 
mîntului; vom vedea ma! jos condiţiunile în 
cari âceste pămînturi se lăsat în posesiunea 
indigenilor. ! : e 

Să reanintim că capitaţiunea, cu formele 
sale de percepțiune umilitore, s'a desființat 
prin hati-humaium> din 1856, înlocuindu-se 
prin contribuţiunea. militară ianei-askeriid, 
-impusă locuitorilor cari nu fac personal ser: 
viciul în armată. -- Pa - 

Nurnal pămîntul inusulmanului este chirie 
liber; el este proprietatea sa mil: (3). adică 
întregă şi absolută ea proprietatea occiden- 
tală. .- ” - 

- Pămîntul ue. plătesce ușurul, dijma, 
însă, sub titlul de zeliiaț, pomană, ce or-ce 
musulman -trebue să plăiscă din prisosul 
săi, conform prescripţiunilor Coranului. 

Zehkiat, după definiţiunea, dată de -Multeka, 

este abandonarea, darea -în deplina proprie- 
tate ce face cine-va, în numele lui Dumnedei 
şi fără cuget de căştig a, une părți din averea 
sa, în proporţiunea fixată ae. lege, şi în favo- 
rul musulmanilor săraci (4). . 
:_ Proprietatea uchrie perde acest caracter, 
daca trece, prin vîndare la un nemusulman, 
cr l6le că devine proprietatea 'mulk a aces- 
tuia, el plătesce, însă, haradjul; proprietatea 
redevine uehyid, daca se întâree din noii la un 
musulman. aa 

«Daca, dice Multeka, un zimmi cumpără 
de la un musulinan un pămînt acehric, el va 
plăti pentru acest pămînt haradjul»; fiiind-că 
adaogă comentatorul, uşurul (dijna) este un 
act al cultului, care nu se pste îndeplini de 
cât de musulmaut «Daca , însă prin preemp- 
țiune,: sai în urma anulării vîndărel. pă- 
mîntul se .întârce la un musulman; 
devine pămînt uchri€», o 

O excepţiune remarcabilă la aceste princi- 
pil s'a făcut în favorul Tribului arab Beni- 
Taghlib, care profesa-religiunea. creștină. A- 
cești arabi, făcând sumisiunea !or sub condi- 
țiunea de a păstra religiunea lor, fură supus 
la plata capitaţiunel. Y&dend, însă, în acâstă 

Cantu, istoria universală. El. 

iat, Belin, op. cit. p. 490. O mare parte - din impositele Ia 

- el re- 
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dare o umiliaţiune, e! rugară pe Califul 0- 
mar al asimila, în privința denominaţiunel 
dărilor eu musulmanii. Califul priimi rugă- 
ciunea lor, şi transformă capilațiunea întrun 
îndoit zekiat, uşur (1). 

„In privința haradjulul, estragem din Mul- 
teka următorele disposiţiunI : -.. 

«Haradjul este de două feluri: : - . 
1-iă Haradjul: mucasâm& (proporţional). 
«Când Imamul, qice comentatorul, ia o 

țeră prin putere, el impune asupra pămîntu- 
rilor haradjul, pe care îl fix6ză la a cincea , 
la a patra parte, şi chiar la jumătate din re- 
coltă, precum a făcut'o Profetul la Zhaibar; 
cuolitatea ordinară este a decea parte,. ca 
nu pote trece peste jumătate. . - 

«Ca uşurul, acest havadjiii depinde de re- 
colta pământului. - o. - ” 

«Cu alte 'cuvinte, adaogă comentatorul, 
percepțiunea acestui haradj, depinde ca uşu- 
rul de produsul recolter. cu singura. osebire 
că cel dintâiă este o dare tributară, în fapt, 
însă uşurul nu este altceva de cât haradjul 
mucuseme. 2-lea Iaradjul-vazile (adecă [ix, 
impus asupra fondului, iar nu asupra recol- 
tel), acest haradj nu pole trece peste cuotita- 

tea fixată de Omar pentru Scuad din Irac. 
<Pămîntul nu datoresce baradjul ,. daca 

apa care îLuda sa retras, saii daca să în- 
tâmplat o inundaţiune, saii în-fine, daca re- 
colta a perit din causa rtului timp. | 

«EL se datoresce, din contra, daca poseso- 
„rul lasă pămîntul necultivat, din greşala sa. 

«EL se datoreste, asemenea, daca poseso- 
rul se face musulman, sati daca pămîntul 
secumpără de cătră un musulman. - . 

<Uşurul nu se datoresce pe recolta unul pă- 
mînt haradjiiă. Cu alte cuvinte, aceste două 
dări nu pot fi cumulate, . Iu 

«Iaradjul-vazite nu se va.cere de două oul 
când pămîntul dă două recolte. - Ci 

<Ali-fel se urmeză în privința uşurulul şi 
a harardjulul-mucasemne ; daca pămiutul dă 
două recolte; se va plăti îndoit ugur şi îndoit 

mteasemâ.! Bă pa 
Am vădut, că pămînturile uchric perd a- 

cest caracter daca trec la un nemusulman; 
din disposiţiunile de raa! sus, resultă că pă- 
mînturile haradjii6 păstrau acest” caracter ; 
chiar daca treceaii în posesiunea unul imusul-. 
man, sai dacă posesorii, se făceaii muşulmani 
după cucerire. Acesta este.conform cu prin- 
cipiul care domină în tegistațiunea musul- 
mană şi după care, clasificarea, o-dată făcută 

| (4) Bolin, Jour. Asiat. 4861, pag. 38, după Caussin de Pereeval: * Essai sur Visteiro des Arabes, vali 
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în momentul cuceririi, între pămînturile u- 
chri€ şi tributare, nu se na! putea schimba în 
urmă, - N IE S 

În unele ţări, pămînturile ai fost lăsate 
indigenilor cu titlul de proprietate. absolută, . 
mulk, în altele cu titlul de simplă posesiune. . 
In acest din “urmă cas teritoriul se decla- | 
ra, domen public, zacuf(2): naţional; sta-, 
tul devenâa proprietarul fondului, iar locui- 
torii. nu păstra de cât folosința pămîntului. 
Asemenea, se declarai vâcuf naţional 'pă-: 
mînturile, al căror locuitori n'aii obţinut o 
capilulaţiune, sati care aă fost abandonate 
de dânșii. Da o 

Ca vacut aceste pămiînturi sunt inalicua- 
bile; şi rămân consacrate în folosul întregel - 
comunități musulmane. i . 

Celebrul jurisconsult Mavredi, clasând: pă- 
miînturile în categoriele însemnate mat sus, 
se esprimă în modul următor în privinţa pă-" 
minturilor haradjiic (3) : - | 

«Pămiînturile, dice el, pentru care necret-.. 
dincioşi! aiîi' obținut. o capitulațiune, sunt 
pămînturile haradjii6 propriă qis; ele sunt 
de două feluri : 10 Cele a căror locuitori ati 
emigrat, ast-fel c'aii cădut, fără luptă, în mâ- 
ua musulmanilor, ele devin racu/ naţional, 
şi sunt supuse haradjului,. ca un fel de cens 
saii locaţiune perpetuă, chiar daca, în intore= 
sul general, îl nu sar percepe pe. un timp. 
Ore-care. Cuotitatea acestut haradj nu se pote 
schimba, fie posesorul musulinan sai zimnini, 
şi acesta, din causa caracterului -de imobili- 
sațiune ce s'a dal -acestor pămînturi, care 
sunt inalienabile. - NI 

«2» Pămînturile de a doa categorie sunt 
cele care ati fost lăsate indigenilor, şi pentru 
care s'a stipulat că cele vor râmânea în pose- 
siunea lor, cu condițiune de a plăti haradjul. 
Ele se sub-împart iarăşi. în două categorir: 
"lu Cele pentru care s'a:slipulat că indigenil se 
'desbrac «de drepturile lor de proprietari mulk 
în favorul musulmanilor. Acest fel de părmîn- 
tut? intră, atunci, în categoria acelor ai că- 
ror locuitori aii, emigrat, ele devin racufal 
naţiunei inusulmane, şi li se impune haral- 
jul, cens sati a7jret, chirie, care continuă a fi 
datorit chiar daca Ineitorii trac la islamist. 
Aceşti locuitori afi un dept do precădere a- 
supra folosinţei pămîntului, po cât timpel 
observă condiţiunile stipulate, căci precum 
nu se pote lua locatarului lucrul închiriat de   dânsul, ast-fel- nici el nu pot fi deposedaţi de 

„523. - . , i 
() Vacuf indică ori-ce lucru inalienabi_ și consacrat în perpetuu scopului lisat de fondator. Acest cuvint 

se aplică mai cu osehire fondaţiunilor - pidse și. de: bine-faceri, domenul public se desemnă cu preferință prin 

  

cuvintele erai? 
Zita INS - . Po. -Â - + 

i5) Estras din Aizub-otahiam-can?tanit, reprodus în textul original și în traducţiune do d. Worms, ap, citat, 
Jour. Asiat. 18î2, la ţitlul despre haradljă, paz. 
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-pămînturile lor, fie ca ci să pursiste în ne- 
credința lor, sau că se fac musulmani,” : 

«20 Daca indigenii ai cerut să păsireze 
proprietatea” mul a pămînturilor lor, şi să 
nu fie expropriaţi cu condiţiune de a plăti ha- 
radjul, acest haradj trebue considerat, în a- 
cest cas, ca un fel de djizi€, şi trebue plătit 

de dânşii pe cât timp r&ămân:dedaţi politeis- 
mului (1), e! sunt scutiţi de acâstă plată daca 
trec la Islamism. Este permis acestor tribu- 
tari a vinde pămînturile lor cul vor voi, la 

- musulmani sati la zimmi. Daca vindarea se 
face către unul Q'al lor, pămîntul rămâne 

- supus haradjuluy; iar dacă cumpărătorul este 
musulman, pămîntul devine liber». 

Vedem dar că, pămînturile lăsate indigeni- 
lor cu titlul de proprietate absolută, înceteză 
de a. fi haradjii6 daca trec la un musulman, 
fiind-că ele n'a fost declarate vacuf na- 
țional. -.. | 

Proprietatei. mulk a nemusulmanului este 
posedată de dânsul în aceleaşi condițiuni ca 
şi proprietatea mulk a musulmanului; ea face 
parte din patrimoniul săă, şi urmeză, în ceea 
ce privesce moştenirea statulul personal, a- 
dică, după-ideile islamului, legile religiose, 
juridicţiunea religi6să la care aparţine. pro: 
prictarul, o | a 

Pămîntul declarat vacuf naţional ese din 
"patrimoniul: indigenului, care. cum (ice Ma- 

--Yerdi, păstreză numai un drept de precădere 
asupra folosinţei acelul pămînt. 

Natura acestei posesiuni este definită de 
un.alt autor, citat de d. Worms în modul ur- 
„mător : i ee Ă 

<Pămîntul, dice Nahmy (2), lăsat popora- 
țiunei biruite în aceste condițiuni, (adică când 
a fost declarat vacuf), i se concedă ca mijloc 
de subsistenţă, iar nu cu titlu de proprietate; 
locuitori! nu pot vinde un asemenea pămînt 

“care ni intră în moştenirea celor decedați, 
nu devine proprietatea celor cari trec la 'isla- 
mism; într'un, cuvînt, aceste pămînuuri sunt 

considerate ca pradă». - . 
Trebue, însă, de acum să atragem atenţiu- 

nea asupra distincţiunei iinportante ce ur- 
meză a se face îndre dreptul individual al 
fie-cărut posesor în parte, şi dreptul comune! 
sai, mal bine dis după ideile jurisprudenţei 
musulmane, dreptul obștei locuitorilor unei 
comune; distincțiune ce, după noi, nu s'a pre- 
cisat în mod destul de clar de autori! pe cari 
"am putut consulta. Fic-care individ în parte 
nare, în adevăr, de cât un drept de posesiune 
personal, a cărul conservare estesubordonată 
inal multor condițiuni din. care cea princi-. 
pală este obligațiunea de a cultiva pămîntul; 
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cel puţin la început, moștenitorilor sti natu- 
vali, de cât întrun mod forte mărginit, okş- 
tea însă, a comunei, a păstrat un drept de f0- 
losinţă exclusiv pentru unele, și un dreptde . 
precădere pentru tâte pămînturile car! făcea 
„parte din teritoriul săi, în momentul cuceriril. 
Ast-fel comuna are un drept exclusiv şi ina: 
lienabil asupra locurilor de păşunare de iarnă 
şi de vară; aceste locuri nu pot face obiec- 
tul unor concesiuni din partea, Suveranului; 
locuitorii comune! aii un drept de precădere 
asupra locurilor cultivabile din coprinsul te- 
ritoriulul comunei.” .: 

- Respectul ce Pa avut tot-d'a-una legiuitorul 
pentru o stare de lucruri o-dată stabilită, sa 
arătat şi în acâstă privință atât.în legile 
vechi, cât şi în noul cod. . 

Conduși de consideraţiuni politice, de tema 
de a nu slăbi spiritul resbelnic în armată, 
Califil s'a oprit a împărţi între trupe pămin- 
turile cucerite, şi ai preferit, cel puțin la în- 
ceput, a 16 plăti solda în ban. 

Găsim, asemenea în istoria cuceririlor, a- 
tât ale Califilor, cât şi în urmă, ale Sultanilor 
Otomani, puţine casuri în care s'a lăsat indi- 
genilor proprietatea mulk a pămînturilor lor; 
putem cita,- ca exemplu, partea din Îrac, nu- 
milă Seuad, între Bagdad şi Cufa; se pare, a-. 
semmea, că la cucerirea Egipetului, Copti fură 
lăsați în proprietăţile lor'ca răsplată a ajuto- 
rului ce 'dederă în contra Rumilor; nu vorbiin 
de Arabia; care, ca legăn al islamului, a fost 
considerată de la început ca pămînt uelrie. 

<Pămînturile de dijmă, dice Cantu (3), (prin 
acâsta. autorul înțelege pămînturile uchrie și 
mulk) nu se află“de cât în Arabia, în Irac- 
Arabi, în Turcia asiatică şi în regiunile de la 
Bagdad şi de la Bassora. De la Omar în-coce, 
tâte cuceririle [slamuluj ai fost declarate 
vacul, adică fondaţiun! pi6se în interesul co- 
munităţii musulmane». 

Aceste fapte istorice explică formarea va- 
stului domen public! în ţările musulmane, 
domen, care coprinde aprâpe întregul terito- 

riă al imperiului. Ă „- 
Elementul, dar, principal al domenulul pu: 

plic 'se compune de pămînturile, haradjiie 
declarate vacuf naţional; la.acesta se adaogă, 
ca în tâte cele-l-alte State, proprietăţile par- 
liculare rămase vacante prin desherență, mai 
trebue_să menționăm, că: al treilea element, 

aşa numitele, păâminturi morte, piezat, ele 
constituese- o catogorie osebilă a domenului 

public, din causa Tegulelor speciale la care 

cle sunt supuse prin legislaţiunea musul- - 

mană, , _ 

Origina acestey legislaţiuni speciale se 03- 
dreptul săi de posesiune nu se transmitea, |plică de sine în acele Ei, unde, regiuni de 

(1) Epresiune cu totul improprie, dizpoziţiunca se aplică la toţi acai cart: nu aparțin Isiasmalui, 
(2) Op. cit. Journ.-Asiat, 1542, pag. du), 
(3) Ilistoire univeaselle, t. XIV, p. 217, 
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cele ma! fertile, sunt încongiurate do iiense | tul; concesiunea i se retrăgea dacă lăsa pă- deșerturi, lipsite de apă. saă acoperite de ni- 
sipuri; munca omului, spre a rupe o parte din 
aceste pămînturi sterile, și a le face produc- 
tive, trebuia. să fie încuragiată din partea le- - givitorului, - . Pa 

«Mevat, dice Hidaia, se aplică la orr-es 
- pămînt, improductiv, fie din lipsa de apă, fie 
din faptul inundaţiunei, sa din-ozrl-ce eausă 
ce opresce cultivarea lui; el se numesce me- 
vat, mort, fiind-că, ca şi lucrul lovit de morte, 
el nu se pâte întrebuința. - - _ E 

La început,-dar, cuvîntul :merat se aplica 
la pămiînturile-improductive” din causa con- 
dițiunilor fisice în care ele se aflaă. In do- 
rința, însă, de a încuragia agricultura, may 
ales în provinciile devastate şi despoporate 
prin resbel, acestă cualificaţiune s'a întins la 
tâte pămînturile. rămase inculte, neposedate 
de nimeni şi situate depurte de_comune ; a- 
ceslă depărtare; în lipsă de alte elemente spre 

-a o determina, trebuia. să fie destul. de mare, 
pentru ca de acolo glasul: omului -să nu_ se 
potă audi. (Disposiţiune reprodusă - în noul 
Codice, art. 6). Da a 

„. «Ori-eine, a dis Profetul, dă viţă unul pă- 
„mint mort devine proprietarul lu... 

Cestiunea a se sci dacă posesorul dobân- 
„dea, de drept, proprietatea malk a pămîntu- 

lui mevat cultivat de densul, saii dacă pentru 
acesta trebuia concesiunea Suveranului, a 
dat loc la controverse între jurisconsviţi. 

Legile otomane, urmând doctrina lui Ha- 
nifa, cer, pentru acâsta, concesiunea, Suvera- 

"nului; dobândirea, chiar a simplel posesiuni 
este subordonată permisiunel obținută dela 

- autoritate (art, 103 şi 132 din Coa. propr. 
. fonciare). . . ia 

„Gerarea directă a domenului public ar fi 
cerut înfiinţarea unel vaste şi complicate ad- 
ministrațiun! cu o comptabilitate rigurâsă, 
cu organe multiple în tote provinciile... Difi- 
cultatea de a orgânisa un asemenea servicii, 

„şi afară de acesta, deprinderile comune. din 
orient, ai dat nascere, sub Califi, la sistemul: 
de concesiuni nuinite <Jkfa». . 

-_ Ikta este, după definiţiunea lui Macrizi (1), 
o tăietură, o: bucată deslipită din pămîntul 
Statului în favorul unui particular, Aceste 
concesiuni aveai de obiect: 10 pămînturile 

„ mevat morte, necultivate şi neposedate de ni- 
meni, după definiţiunea dată ma! sus, și pro- 

- prielăţile vacante, devenite proprietatea Sta- 
tului prin deserență. Suveranul este în drept 
a le conceda cu litiu mulk, cu obligaţiunea 

"din partea concesionarulul a cultiva pămin- 

(0) Cita. de Delin Jun. Asia. 1862. pag. 182, 
i 2) Resumat al expunerii lui Ibn-Djemaa reprodus? 
Peln ib. pag. 136._- , 
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mîntul neproductiv în curs de-trel ant de a 
iîndul; şi acesta pe temeiul: unui hedizi, al 
Profetului care dice : ori-cine, în curs de irel ani, va lăsa improductiv pămîntul ce posedă, 
perde drepturile sale asupra acelur pămînt. 
„Acest fel de îlta se chiema temlik, proprie- 
Late liberă. Ă - . 
„20 Percepţiunea haradjului şi a diferitelor 

dări ale locuitorilor pe pămînturile harad- 
jii&. Aceste concesiuni nu se puteai face de. - 
cât pe timp, mărginit, maximum pe viâţă, şi” - 
numal în favovul castel militare; ele nu pu- 
tea să fie date cu titlu perpetuti, și cu drep- 
tul de transmisiune prin. moștenire, fiind 
că acesta ar fi- constituit o alienaţiune, pie-" 
zişă a unul teritoriă declarat vacuf naţional; 
de acea, acest fel de iftă se chicma istighal, . 
usufruct. Era oprită concedarea prin i4ta, a - 
percepțiunei ușurului, adică dijma datorită 
de proprietăţile libere ale musulmanilor. 

20 Explotaiiunea de mine, cariere, mori, 
tîrauri şi alte bunuri de asemenea natură; în | 
aceste concesiuni, pe lângă suma plătită pen- 
tru dobândirea lor, se cuvinea. Statului o 
parte în beneficiile exploataţiunel sati o chirie 
anuală; acest ja se chieima istirfac în parti- 
cipaţiune. (2). Da E 

Concesiunile de a doua categorie, cu mult 
cele mai importante, au avut, la început, ca- 
racterul unel arenduiri făcută în interesul 
fiscului ; ast-fel Califul Osman împărțind în 
îkta percepţiunea dărilor din Seuad, obţinu un 
venit. de 80 mili6ne dirheini, (3) pe când acel 
teritorii, administrat direct sub predecesorul 
săi Omar, nu produsese de cât 9 milione. 

Osman, cel întâi, şi apoi, succesori! luy, 
depărtându-se, din ce în ce mai mult, de la 
politică predecesorilor lor, începură a împărți 
concesiuni, sai pentru a resplăti servici fă- 
cute pe câmpul de resbel, saă pentru a înlo- 
cui solda trupelor. Concesionarii percepeaii, , 
în folosul lor. haradjul şi cele-talte dărl. 

Acest sistem de concesiuni, însă, m'a' a- 
juns nic! o dată sub Califi, la desvoltarea și 
la organisațiunea ce i s'a dat în Imperiul Q- 
toman, unde el servi la crearea unel aristo- 
crații feudatare.a, căril sârtă-a urmat fasele 
prin care a trectit istoria militară _a otoma- 
manilor; precum domnia. lul Suleiman, cel 
inare, a marcat apogeul puteri! otomane, ast- 
fel ca a fost și epoca în care acâstă institu- . 
țiune a ajuns la-desvoltarea' er cea mal stră- |   lucită; și, iarăşi, slăbirea el treptată, prin abu- 
surile care o depărtată, din ce în ce inar mult, 
de Ja caracterul e! priinitiv, a mers În pa- 

„de D. Worms, “Journ. Asiat. 1843 p. 393. Veqi și 
(3) Valorea reală a unui dirhem era aprope de un franc. Veţi „Hanuner? Ilistoire de TEmpire Oltoman, Te - pâg. 98%, nota.



ralel cu căderea puteri! militare a Imperiului. 
Studiul istoric al acestei instituţiuni neîn- 

trând în cadrul nostru, ne vom mărgini a a- 
'răta, pe scurt elementele ei constitutive,.i 

Osman şi succesori! lut îmnpărţiră, aprâpe 
tot teritoriul Imperiului în concesiuni feuda- 
tare printre Sipahiy, cavaleri, formând elita 
trupelor şi a naţiunei otomane, cu obligaţiu- 
"nea, pentru denşii, a sta tot-d'auna gata spre 
„a merge, la. întâia chemare în apărarea im: 
-periulul. , | 

Reglementul privitor la aceste concesiuny 
făcut sub Murad 1 (1375) a fost în vigore a- 
prope doui secoti, până la Suleiman cel mare; 

- în acel regulament, dar, avem să căutăm dis- 
posițiunile prin care s'a dat acestei institu: 
țiuni o organisațiune atât de puternică. | 
„Numat Sipahir şi GI de sipahi erati în drepl 

a primi concesiuni feudafare, Da 
Feudul era hercditar în linia bărbățescă, şi 

se întorcea la Slat numat după stingerea. fa- 
milil 7 MI i 

Feudele se împărțea, după importanţa ve- 
niturilor, în feude mici, timer, ale căror ve- 
nituri craii. inferiore. sumer de 20 mil aspri 
(!ci) şi în feude mari, zicenet, cu venituri de 
la 20 mit lel în sus. _ IN 

Sipahiul cra obligal să stea cu locuinţa în 
- feudul săii, şi să morgă sub drapel, la întâia 
chemare, în personă şi însoţit de un număr 
de călăreți echipați (djebeli) în rapoit cu ve- 
nitul feudului săă. Pentru fie-care sumă de 
trei mil aspri, din, care se campunea venitul 
stii, el trebuia să echipeze câte un om | 

In schimbul acestor obligaţiuni feudatarul 
era substituit tuluror drepturilor statului a- 
supra pămînturilor coprinse în concesiunea 
sn; el pere pea în folosul săă dijma şi tote 
“dările la care erati supulşi culivatorii. EI li- 
berea acestor cullivatori „actele de posesiune 

    
  

vumite tapu-(Li, și pereepea taxele cuvenite 
la liberarea lor.. - . 

Aceste erai elementele constitulive ale con- 
cesiunilor feudatare numite timar și zianiet, 
ele coprindeaii întregul teritorii al Imperiulut. 
Feudalarii eraă clasaţi după rangul ce ocupaii 
în armată; .<cY formati, dice- lclin, 0 răţea 
cu legături strînse în tote-părțile sale : după 
sipahiul, prototipul acestor feudatari militari 
veneaii : subași (oficerul), alai-bei (colonelul) 
sandjac-hey (generalul) şi în fine, Beilerbel 
(sati Beglerbeg). comandantul cap>; divisiu- 
nea politică a Imperiului era, ast-fel, legată 
cu organisațiunea militară. 

Acești feudatari ziamet și timar, at putut 
forma, sub Soleiman cel mare, o cavalerie 

„de 200,000 bmen. 

(1) Tapu derivă de la fâcmae, a se închina, 
vasalitate; -el este titlul de posea 
pag, 19), 
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Trebue să mal menţionăm, ca să complec- 
tăm acest tabloi, concesiunile. privitâre la 
domenile statului numite Ahas,* bunuri ale 
săbii. «Domeniile; hhas, dice d'Ohsson (2) 
sunt afectate funcţiunei de guvernor general 
spre a înlocui I€fa acestui funcţionar: veni- 
turile sunt aceleaşi ca ale ziametelor şi timari, 
cu osebire că ele. aparțin funcţiune iar nu 
persone. Titularii erau datori a echipa un 
djebeii, călăreț pentru fie-care sumă de 3 mil 
aspri. cl se osibeaii şi prin acâsta de ziameţ 
şi timart», | CR 

Tote aceste instituţiuni, şi modificările ce 
li saă adus după timpuri, nu mal presintă 
astă-q de cât un interes istoric. Prin noile 
reforme, stalul a luat adininistraţiunea direc- 
tă a domenului public. . - 

“Trecem dar la examinarea regimului aslădi 
în vigâre, întemeiat. pe codicele proprietății 
fonciare din'1858, şi pe legilo mai, recente. 

| _ N . 

Despre reginiul proprietăţii în vizore în 
-Tureia, după codicele din 1858 şi le- 
sile mai recente, . 

Codicele din 1858 împarte lot 
Turcia în cinci alegorii: - , 

1. pămîntul m74, adecă proprielatea pri- 
vată absolută. IN - 

Be pămîntul miriie, domenul public, .pro- 
prietatea statului. * a 

3. pămîntul aereu 
lienabil: . 
pt. pămîntul  melr 
public: - N 

- 5. pămîntul meval, mort. 

pămîntul din 

fe, de mână.mortă, ina- 

ie, lăsat pentru. usul 

“ Proprietatea mille. 

După definiţiunea art. 2 proprietatea miile 
este acea de care proprietarul pâte dispune în 
mod absolut: Am arătat mal sus că dreptul de 
moştenire asupra bunurilor iniilk urinâză sla- . 
tul personal al proprietarului; acestă regulă o 
găsim confirmată prin disposiţiunile din ant. 2 
care dice că proprietatea imobiliară mulk. se 
transmile prin imoşt6nire ca averea mobi 
liară, şi este supusă legilor religiâse. 

Art. 2 admite patru feluri de proprietăţi 
mulk : : , - 

10, Proprietăţile situate în interiorul comu- 
nelor. i , N 
„Acestă disposiţiune, a cărerorigină am vt- 

dut'o în: capitulaţiunile acordate popsrelor 
învinse, determină starea legală a comune: 
lor faţă cu Siatul: irebuc însă să observăm,   că în fapt sub administraţiunea otomană, nu 

și de-acolo, vine înţelesul ce i se dă, de act de servitute, de 
iune, constatând starea tributară a pămîntului, (Belin Journ. Asziat : 18 

(2) VOhszon t. VI p. 370 citat de Belin. dourn, Asiat, >. p. 08, _  



i 

"- comuna, ci administrațiunea dispune de ]o- curile libere în interiorul câmunelor (1). - 20, Pămînturile care distrase-din domenul public ati fost date, cu titlul nilk, la diferite persâne spre a se folosi de ele în tâte condi- țiunele unu! plenum dominiurn, milliet, con- „form prescripţiunilor legi religi6se. - 
30 Pămînturile de dijmă, uchriit,, “adică cele împărţite între biruitori pe timpul, cuce- Tiril.: A . 
4 Pămnînturile haradjiie care la aceeaşi epocă aă fost lăsate indigenilor cu titlu mulk supunendu-se la plata haradjului care putea să fie de două feluri, haradjul-ncasems, iin- posit proporţional impus asupra recoltei, şi. haradjul-mutazear, imposit. fix impus asupra pămîntului. Haradjul-muvazzar este harad- jul vazife, despre care am tratat mal sus, Proprietăţile uchriie și haradjii nu presintă "un interes pentru noL.” După câte scim nu 

sa făcut nici o împărțălă de teritorii între 
birutoti, la cucerirea, Dobrogei, al cărei pă- - mînt a devenit vacuf naţional, domen -pu- 

- blic, ic - 
- Avem, dar, să ne' ocupăm nurmat de pro- prietăţile distrase după vremi, din domenul 

statului, şi date, cu titlul mulk, la, diferite persne. , “7 Actele pe care se pote întemeia o aseme- 
nea. proprietate sunt concesiunea emanată 
de la munificența suveranului, sai vindarea 
făcută de către stat... 

-» Lunga posesiune, prescripţiunea, pâte ea, fi 
opusă statului şi constitui un titlu la proprie- 
tatea mulk a unul pămînt care. făcea parte 
din domenul public? | ! : 

Nol nu esităm a respunde 'în mod negativ, 
pe temeiul axiomei de drept că nimeni nu 
pâte prescrie în contra titlului în virtutea 
Căruia el posedă, și pe temeiul art. 103 din 
codice. ' 

Or cine- este în drept a ocupa şi cultiva 
un pămînt al domenului public neposedat de 
nimeni; acâsta constitue o stare legală recu- 
noscută de lege, după cuvântul Profetului, 

„că orl cine este în drept a readuce; Ja vieţă. 
un pămînt .mort, mevat, Art, 103 din..epd. 
prevede casul în 'care cine-va ocupă. şi cul- 
tivă -un pămiînt fără să fi obținut permisiu- 
nea. prealabilă a autorităţii, dreptul de pose- 
siune dobândit prin acest fapt se recundsce 
de autoritate, şi actul'de posesiune i se li 
berâză fără taxă, (art. 12 din regl. tapuelor). 
„Un fapt, dar, nu numai tolerat dar chiar în-. 
curagiat. de stat, şi din care resultă un drept 
de. posesiune determinat de lege, nu pâte da 

(1) Ca exemplu putem cita un proces ce s'aivit în 
i tului, puţin timp după luarea îm poscaiune a Dobrogei ; | 

alor miatule e fail titlu liberat de antoritaba administrativă 
ră eonstenirei acei elădiri. _ IE, . 

m. 

. E | IN DOBROGEA. <<. . Ă - 481 
| nascere la prescripțiune pentru dobândirea - proprietățir absolute. 

A doua, întrebare ce se presintă, se înțelege tot pentru pămînturile posedate pe dome- nul public, afară din oraşe și alte comune, este acea de a se sci care sunt dovedile ce se pot admite pentru-justificarea alegațiuner ca titlurile de proprietate, adică concesiunea Suveranului sai actul de vîndare al Statu- lul, Sa distrus, sati s'a perdut, i Nu este îndoială că registrele autentice ale 

suficientă. In lipsa lor, însă, credem că nu- mal după un început de dovadă Scrisă, con 

tot d'auna considerat ca proprietar, numa! după acest început de dovadă scrisă, dicem, s'ar putea recurge şi Ia cele-lalte mijlâce de dovedire. Argumentul possidto quia possideo nu se pote opune. Statului, căci presumpțiu- nea este în favorul stă. : - 
Spre a fi complect în enumerârea „diferite- 

lor feluri de proprietăţi miilk, articolul 2 ar 
fi trebuit se'menţioneze o specie particulară 
de proprietăţi miilk aflate pe domenul public; 
voim să vorbim de sădirile și clădirile făcute 
pe un pămînt mirii6; ele devin proprietatea 
măl& a posesorului, şi sunt supuse legilor 
religiose, iar fondul rămâne proprietatea Sta- 
tului şi este supus preseripţiunilor din codice. 
Acest fel de proprietate nu este alt ceva de 
cât embaticul din legislațiunea nâstră. -   
aceste proprietăţi, _ : , 

Am arătat în partea istorică a acestui stu- 

prietatea milk, care, după cum--dice ast. 2, 

ligi6să. (figh), i 
"El nu se ocupă asemenea de proprietăţile 
de mână mârtă vacuf, acele adică, gice art. 4, 
care, fiind mil la origină, aiă devenit vacuf 
prin îndeplinirea formelor prescrise. de legea 
religi6să (sheriat). : - , | 

Să observăm, pentru a: ne familiarisa cu 
limbagiul juridic musulman, că legiuitorul e- 

“nea de null, căci acesta ar implica o contra- 
:dicţiune; cuvîntul milk, după, cum am ară-. 
tat mal sus, indică un obiect liber; alienabil, 

    nu, se- pote dispune în mod liber. Se pote de- 
Tulcea între un particular şi administraţiunele dome- 

un loc pe care se află o clădire a statului 
ocală, și purtând o dată anteri- 

7 -. 31 

Vom. vedea, mai jos, disposiţiunile prin. care legiuitorul a căutat să concilieze între - ele cele două legislațiuni la cară sunt supuse '-: 

diă că codicele din 1858 nu se ocupă de pro- - 

este regulată prin cărţile de jurisprudenţă re- - 

vită a da acestor bunuri cacuf, cualificaţiu-: 

iar. vacuf arată un lucru îmiobilisat, de care : 

Archiver Statului, Defter-Khane, fac dovadă .. 

sistând în acte autentice, emanate după vremi . de la autorităţile administrative competente, - Şi din care se constată ca, posesorul a fost.
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clară vacuf, adică imobilisa, şi. obiecte mo- 
biliare de tot felul. . II i 

Legea mai admite constituirea “în vacui de 
pămînturi domeniale, de către suveran sati 
de către particulari, cu „autorisaţiunea suve- 
rană. . | IE Ia , 

_- Statul rămâne proprietarul fondului şi nu- 
mal dijma şi cele-l-alte dări, în totalitate sai 
în parte, sunt constituite vacuf în folosul 
fondaţiunei piose. Na 

Posesoril pămînturilor constituite vacuf în 
„nodul acesta, ati aceleaşi drepturi şi obliga- 

țiuni ca posesorii pe pămînturile miriie pro- 
pri dis ; osebirea numai este că fondaţiunea 
pi6să este substituită statului pentru percep- 
ţiunea dărilor, E i 

Spre a. evita confusiunea şi repetirile art. 4, 
reservă cuvintul vacuf, pentru proprietăţile 
de mână mârtă care au fost posedate de fon- 
datoul cu titlu milk; iar pămînturile doine- 
niale afectate fundaţiunilor pi6se le chiamă 
mercufe, care, 'de altminteri, are acelaşi înțe- 
les ca cuvîntul vacuf. DI 

Codicele se ocupă, dat, numa! de'pămîn- 
turile mirii6 şi mevcufă, de pămînturile me- 

" truke şi de pămîntrile mevat, morte. 

Pământurile miriie. 

Sunt mirii6, după art. 3, ţarinile, locurile 
de adăpost şi de păşune de vară şi de iarnă, 
pădurile şi alte domenii, a căror folosință se 
dă în arendă de guvern, şi care se dobân- 
dei, altă-dată, la cas de vîndare sau de va- 

_canţă, prin concesiuni și permisiunt liberate 
„de către feudatari timar şi ziamet, conside- 

rață ca stăpâni a! pămîntului (sahibi-erz), şi 
mal târqiă de către multesimi şi muhasili ; 

„ dar acum, după desfiinţarea acestui ordin de 
lucruri, prin permisiunea şi concesiunea a- 
gentului ad-hoc al guvernului. Cer. cari do-. 
bândesc aceste posesiuni priimesc un titlu 
de posesiune numit fapu, învestit cu semnul 
împărătesc, Tughra. Tapu este o plată anti- 

- cipată (mu'adjâl€), care se face în schimhul 
dreptului de posesiune şi se varsă pe comp- 
tu) esâurului în mâinile agentului compe- 
ent. NR - 

___„ Am vEdut mal sus, origina cuvîntului tapu 
- Şi ce era instituțiunea -feudatatilor timar şi 
ziamet. | : : a 

 Multesimi erai mandatarii înalţilor dem- 
pitari al Porții, pentru strângerea veniturilor 
ce li se concedaă sub titlu de arpalik (bany 
"pentru. orz), iar Muhasil se chiema. Gemnita- 
rul care obținea, concesiunea. întregului ve- 
nit al unul sandjak, sub titlul de maliliand 
“(ca proprietate) (1). Aceste creaţiunI datâză 

(1) Hammer; Ilistoira. de Empire Oltoman 1. 15 
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de la epoca decadenţei instituțiunelor"feu- 
datare. - e - 

Păinînturile mirii6,. după sensul propriă, 
ar trebui să însemneze tot domenul Statului, 
t6te-pămînturile care depind de miri, tesau- 
rul public; articolul 3, însă, restrânge acâstă 
cualificațiune la pămînturile care, 7a cas de 
vînqare saii de.tacanță, se dobândesc prin 
actele de posesiune numite tapu. Acâsta pre- 
supune o stare de lucruri preexistentă. căci 
legea. nu prevede de cât alienaţiunele din par- 
tea posesorilor şi concesiunele din partea 
statului, la cas de vacanţă. Explicaţiunea ne _ 
o dă origina istorică a acestor pămînturi mi- 
rii, care nu sunt altele de cât pămînturile 
Haradjie, ale jurisprudenţei religiose, lăsate 
"indigenilor şi declarate vacuf naţional; pă- 
mâînturi asupra. posesiunei cărora locuitori 
a păstrat un drept de preferinţă. Drepturile 
recunoscute. comunelor şi. locuitorilor indi- 
geni prin capitulaţiunele şi prin jurisprudența 
'religi6să, s'a întins la comunele din noii în-   

  

ființate, și aă devenit dreptul public pentru . 
t6te comunele din Imperiă.. 

Pământurile mevat. 

- Pămînturile miri ai ca limite pămîntu- 
rile mevat a. căror definiţiune este reprodusă 
în art, 6 şi 105 după ceu dată de jurispru- 
denţa religiâse : mevat, morte sunt. locurile 
deşerte, inculte. care nu sunt posedate de 
nimeni, nu: sunt afectate trehuinţelor -popo- 
raţiunelor şi se întind departe de comune și 
cantone, la o depărtare de unde vocea uma- 
nă nu se pote audi la punctul extrem al lo- 
curilor locuite, adică la o depărtare deo.-- 
milă. şi jumătate si aprâpe o jumătate oră. 

Ori cine este în drept a ocupa şi cultiva, a- 
semenea locuri, spre a le reda viață, cum a. 
qis Mahomed. Art. 103 cere, în adevăr, aulo- 
risaţiunea . prealabilă a autorităţei,  acâsta, 
însă, ca măsură de ordine, căci cel care nu 
s'a conformat acestei preseripțiuni, nu perde 
dreptul dobândit la tapu, care i se libereză 
fără altă taxă de cât-plata de 3 ler preţul 
hârtier. (Art, 29 din regi. tapuelor), 

Art. 6 şi 103 determină cualitatea de pă- 
mint mort, prin situarea sa departe de locu- 
rile locuite. Actsta este exact, însă ca regulă 
generală numay, căci art. 105 numără între 
pămînturile mevat, şi aşa numitele otlac, 
chiar daca ele s'ar afla printre -pămâînturile 
mirii6 locuite și cultivate. Qzlac sunt pămin- . 
turile mevat, prin constituţiunea lor fisică, 
adică care nu pot fi cultivate şi produc nu- 
mal o iarbă măruntă pentru păşunare. 

Dreptul de usucapiune pentru aceste otla- 
cură nu se recundsce; după art, 105 locuito- 

e 

pag. 155.  
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Ti din Comunele în cireumscripţiunea. cărora ele se află, se pot fulosi de apă şi de iarbă pentru păşunarea vitelor, "fără a plăti. nic! o „dare; ai, însă, dreptul şi. străinit de a duce vitele lor pe acele otlacur, plătind-tesaurului - taxa cuvenită, iar comune! nimic. (1) - 

„= Pământurile metrule. - 
"Pentru a termina cu diferitele categoril de 

- pământuri enumerate în art. 1, ne rămânesă 
_"examinăm pămînturile metruke,: lăsate pen- 

iru usul public. . * - 
Arl. 5 împarte pămînturile metruke în două 

categorii : 1» pămînturile care, ca calea pu= 
blică, spre exemplu, sunt lăsate pentru usul 
comun al poporaţiunelor. '-. - îi 

2u Cele care, precum locurile de păşunare, 
sunt lăsate în folosul unei comune, al unul 
canton ,-saă al mal multor comune şi can- 
16ne întrunite. - Sa 

Intre locurile lăsale în folosul esclusiv al 
tunel comune, putem să cităm afară de izla- 
Zuri, părţile din păduri numite baftalil: (ate 
spre (tăere;, afectate trebuinţelor casnice ale 
locuitorilor unei comnne: (art. 91,92) şi ări- 

"ile, Ehirmen ieri, (art. 34) destinate obşter 
locuitorilor. , ID 

Codicele este împărţit în trei Cărţi care se 
ocupă succesiv, cea d'intâiă- de pămînturile 
mirii6 și mevcufe, cea de a doua de pămiîn- 
lurile'metruke și mevat, iar cea de a lreia de 
diferite feluri de proprictăţi necoprinse în ca- 
tegoriile precedente. In realitate acâstă din 

-„ urină carte conţine disposiţiuni relative tot 
la pămînturile din categoriile de mai sus, ast 
fel găsim disposiţiuni relative la arbori ve- 
niţi pe pămînturi mirii6, mevcuf6, metruke si 
inevat, la diferite incapacități de a. moşteni; 
art. 103.regulâză: dreptul de proprietate asu- 
pra minelor și carierelor, aflate pe pămînturi 
mulk sai mirii. ” . 

. Putem considera ca o categorie specială, 
proprietăţile bisericilor şi ale mânăstirilor, 
prevădute la art. 122; ca vacufurile ale fon- 
dațiunelor pi6se musulmane ele sunt consi- 
derateea bunuii de mână mârtă. Ra 
“Putem asemenea. considera ca formând o 

categorie specială a domenului publice mar- 
ginile” măr.i. Pămînturile câştigate prin um- 
pluturi asupra imăril, cu: autorisaţiunea su- 
Verană se dobândesc cu. titlul de proprietate 
mulk (art. 132). -- - Pa 

  

483, 
| Nu 'pulem urma în expunerea nâstră fără - a cădea în dese repetări, divisiunile din co- 
dice; credem că vom reuși ma! bine a.da un tabloă clar și complect al disposiţiunilor din codice, examinându-le sub punctul de vedere. al drepturilor şi obligaţiunelor atribuite ca 
munelor şi particularilor în raporturi!o, lor cu" 
Slatul. , . . Ie Dăm cuvintelor comună şi canton, serisui cel ai în limbagiul ordinar al unex aglorie- rațiuni, mat mare sai: mal mică de locuitory; 
ca circumseripțiune. administrativă comună 
(casaba) se pote compune de mar multe can- 
t6ne(2), este, însă, evident că, vorbind de pro- 
prietăţile situate în interiorul comunelor, de 

*   

"vetrele acestor comune, Codicele nu putea 
să aibă în vedere acele. circumseripţiuni ad- 
ministrative. A - 

- Fie care comună, oraş, sat sati cătun,-are 
teritoriul săă asupra căruia, după categoria, 
pămiînturilor metruke, mevăt saă mirii 'din 
care el se compune. obștea are un drept de - 
folosinţă colectiv saii-individual. Limitele cir... 
cumscripţiunel fiă-cărei comune se determina, * 
prin actele de delimitare ce unele din ele po- 
sedă prin tablourile cadastrate alcătuite pre 
Cazale şi Sandjak, şi aflate la archivele (Det- 
ter-Khane) imperiale sai ale Vilaetului; și în 
slirşit prin limitele comunelor învecinate. 
„Fisionomia acestor teritorii nu pâte fi ace- 

cas! în tote provinciele din Turcia, ea de- 
pinde de condiţiunele particulare fisice şi e- 
conomice ale fiă-căril regiuni. Legea a tre- 
buit să aibă în vedere tâte aceste condi- 
țiuni, t6te obiceiurile din diferite regiuni ale . 
vastulul imperii; ea a trebuit să se ocupe de 
acele întinse locuri de' pășunare din regiu- 
nile unde poporaţiunele păstoresci merg vara 
cu vitele lor la munte, şi se cobâră ârna la 
câmp, şi tot într'un timp să satisfacă trebu- 
ințele poporaţiunelor din regiunele agricole. 
Mal trebue considerat că multe din disposi- 
țiunile ce găsim în lege, n'a fost menținute 
de cât din causa respectului ce la avut, tot- 
dauna legiuitorul, pentru drepturile o dată 
dobândite; de aceea se face atât: de des men- 
țiune în lege de posesiuni esistente ab-anti- 
quo, şi înscrise în registrele archive impe- : 
riale. IND | a 

Ca princip fondamenta! al legix putem ad- 
mite presumpţiunea legală că tot teritoriul   unei comune este miri, şi supus prescrip- 

"(1) In' Dobrogea afară din Deita Dunării nu găsim acele păminturi mevat din art. Gşi 103, care s2 întind 
departe de locuinţe şi nu sunt posedate de nimeni, Fie-care comună are circumscripţiunea sa limitată prin teritc- 
riile celor Ialte comune. Căte-va comune în judeţul Tulcea, mail multe în judeţul Constanţa aă fost părz- 
site pe timpul resbelului,' păminturile acestor comune, insă, n'a intrat prin acest fapt, . în categoria pămin- 
turilor merat, căci dreptul de posesiune a emiaraţilor csistă încă, conform legii organice a Dobrogii, -. . 

(2) Nota din ediţiunra francesă pusă la art. 2 pentru a explica cuvântul cariid, c: anton, reproduce în mod . 
greșit explicaţiunea dată de D. Belin. Journ. Asiat. 1862 pag. 292. . 

Carie (qaric) qice D. Belin, însemniză o aglomeraţiune de locuitori, 
mică, comuna (casaba) se compune de mal multe cantâne. 

, formând circumscripțiunea cea mai.
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ţiunelor art. 8 după care totalitatea pămîntu- 
-“rilor nu se pâte conceda, în bloc, obştel -10- 

cuitorilor comunei, sai la câtl-va, din ei nu- 

may, ci trehue împărţite între toți locuitorii, 

priimind fie-care, pentru partea sa, un titlu 

de posesiune individual. - E 

„ Obştea locuitorilor, âre un drept de prefe- 

rință asupra acestor pămînturi, la. cas de vin- 

dare sati de vacanţă, dar şi acest drept nu se 

pâte exersa de către locuitori „de cât în mod 

individual. E E 

Ast-fel. conform art. 45, locuitorii aă dreptul 

de preempţiune asupra. locului. din circum- 

scripțiunea comunei lor, ce s'ar vinde unui lo- 

cuitor din altă comună; iar la cas de vacanţă 

prin deces, el formeză după art. 59, al 9-lea 

grad, şi vin imediat după rudele colaterale, şi 

copărtaşil în rândul persânelor cu drept de 

: preferință la. concedarea, acestor pămiînturi. 

Daca sunt mal mulţi locuitori din comună cari 

„reclamă acest arept, art. 59 dispune ca pămîn- 

tul să se imparţă între ei; daca acesta nu-se 

pâte, să se dea celui mal întrebuințat; daca 

toți ai aceeași lipsă, aceluia dintre el care a 

făcut un serviciă activ în armată; şi în sfirşit, 

la cas de neputinţă de a face o alegere, se de- 

cide prin sorți. Termenul fixat de lege pentru 

_exersarea acestul drept este de un an de la 
deschiderea, succesiunel. Pămintul numa! a- 

tunci se dă prin licitaţiune de administra- 

țiune, când a devenit adevărat” vacant, cum 

dice art. 60. prin nepresentarea, în terme- 
nul legal, a nici unuia din locuitori cu drept 
de preferinţă. Si 

Ca excepțiune la presumpţiunea legală, 
indicată mal sus, o comună pote poseda în 

mod colectiv locuri de păşunare, unele părți 
de păduri, şi alte pămiînturi clasate. de lege 

în categoria pămiînturilor rmetruke. Aceste 

" sunt: 1 izlazurile, locurile de păşunare nu- 

mite mer'a (art. 97 şi urm.). 2 locurile de pă- 
șunare numite îailac şi chiîșlac (art. 101). 
3 părţile de păduri numite batalie (art. 30, 91 
şi 92) şi în sfirşit, aiferite locuri de o impor- 
tanţă mal mică, precum ăriile comunale. 
_Izlazul, mer'a este coprins în teritoriul co- 

munei; am dat, may sus, explicaţiunea cuvin- 
telor iailac şi chislac, aceste locuri de păşu- 
pare dă vară şi de iarnă, se întrebuințâză în 
specia! pentru ol; în munţi şi la câmp. 

+ Locurile de păşunare nu pot fi posedate în 
mod exclusiv de comune, de cât daca ai fost 
afectate ab-antiquo la acestă destinaţiune, şi 

_ dacă ati fost înscrise în asemenea cualitate 
în registrele archivel îinperiale (art. 98şi.101); 

- aceste condițiuni sunt imperios cerute, şi nici 
o modificare ulteri6ră nu se pâte aduce la în- 

„ tinderea lor, determinate al-antiquo 
O osebire este de semnalat între mer'a şi 

locurile iailac şi chişlac,. 
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Destinaţiunea izlazului, mer'a nu se pole 

schimba-sub nicl un cuvînt; el nu se pie con- 

ceda cu tapu,. nu se pot face, pe cânsul ară- 

turi, plantaţiuni saă construcţiuni ; acest pă- 

ca izlaz. | _ 

„Din contra, destinaţiunea locurilor ioilac şi 

chislac se pâte schimba,“ele se pot preface în 

locuit "de cultură, acâsta, însă, cu consimți= 

pot fi concedate cu tapu. . 

Prescripţiunea nu se pâte invoca pentru a: 

ceste două feluri de pământuri, şi în general 
în nici o contestaţiune relativă la păminturi 
metruke. . . - i 

N'am putut constata în Dobrogea, cel pu- 
ţin în județul Tulcea, existența unor izlazuri, 

posedate de comune în condițiunile. art. 97 
şi 98, _ Ie = 

_După' obiceiul locului, se observă la cultiva- 

rea pămîntului, o rotaţiune bienală, lăsându- 

se o parte să se 'odihnescă doul ani; acestă 

parte servă ca izlaz; de aceia la locuitorii din 

Dobrogea cuvîntul mer'a "şi-a schimbat înțe- 

lesul ce'1 dă legea, şi se aplică la întregul teri- 
toriă al comunei. Munţi în care să se afle locuri 

de păşunare de vară, îailac nu 6xistă în Dobro- 

gea; masivul muntos şi păduros, din partea de 
nord între Isaccea, Măcin și Babadag, n'are, 
pentru acâsta, proporţiuni destul. de marl. 

- Pămînturile ckislac (chisle în limbagiul l0- 

cal) se află în Dobrogea; după cât, însă, am 

putut constata, nu în condiţiunile.art. 101'ca 
pămînturi metruke, ci. ele sant posedate cu 

tapu, conform art. 2£%. „7 o 

- Baltalik se chiamă o parte de pădure afec- 
iată ab-antiguo trebuinţelor unul oraş saă sat, 

şi de care numai locuitori! din acel oraş sad 

sat se pot folosi pentru îndestularea trebuin- 

telor casnice (art 91). Nici asemenea Baltali- 
kuri, nu cred să fi existat în Dobrogea. 

prietăţiI fonciare nu conţie nici o disposi- 

cesta fiind-că Statul este proprietarul tutulor 

arborilor crescuţi de sine pe pămînturile do- 

lui privesce art. 106 când opresce concedarea. 

cu tapu a păminturilor acoperite cu arbori, 

mai ales cele mevat. - a DE 

Sub regimul Otoman, şi conform usului 

consacrat ab-antiguo, locuitorit: aveal drep-: 

tul de a lua dir pădurile statului lemne pen- 

tru, trebuinţele lor casnice, precum și de & 
duce vitele lor spre păşunare. = 

” Aceste drepturi s'au prevădut în Reglemen-.   tul pădurilor din 1 Ianuarie 1870(1) — ârt. e 
| din acel Reglement dice: ' 

(1) Vedi acel Reglement, în colecţiunea legilor otumaac, ediţiunea francesă. Partea [Il paz..500. 

e 

mânt, dice aut. 97, trebue pururea să remână 

mintul  obştei. locuitorilor (art. 101); pe cât . 

timp remân afectate păşunei vitelor, ele nu 

Trehue să observăm aci, că codicele pro”. 

țiune privind, în special, pădurile statului, a=.' 

meniale mirii& sai mevat. La pădurile statu- - 

 



  

  

«Locuitori! comunelor sunt autorisaţi a lua, 
- în mod gratuit, din pădurile statului, lemne 
pentru trebuinţele lor, precum lemne pentru 
clădirea şi repararea locuinţelor, ambarelor, 
grajdurilor, carelor, instrumentelor aratorii, 
precum şi lemnele .de încăldit necesaril pen- 
tru casele lor. Asemeuea vor putea lua în 

“mod gratuit, lemnele și cărbunii ce vor trans- 
porta cu propriile lor care sati vite spre ale 
vinde la bazarul comunei lor. Cu tâte acestea, 
“când va fi cestiune de cuantități considera- 
bile, sai de vîndarea lor în alte bazaruri de 
cât acela al comunei lor, ei vor plăti o taxă. 
Locuitorii comunelor vor fi asimilați comer- 
cianţilor, pentru lemnele cu care ar voi să 
“facă un negoţ». cl] 

În privinţa dreptului de păşunare art. 13 
dispune : SE - . 

“În toţi anif, muhtarul din fie-care comună, 
“va remite agentului forestier local un tabloă 
arătând specia și numărul vitelor, ce locuito- 

„rii doresc să ducă în pădurile statului. - 
Pe timpul resbelului, administraţiunea de 

“atunci, a supus luarea lemnelor din pădurile 
statului, la plata unor taxe, fixate după cuali- 
“tatea şi grosimea lemnelor: Acest sistem, Sa 
menţinut provisoriă de administraţiuriea. do- 

“menielor, până la regularea regimului fore- 
'stier, - „ DN Ie - 

Disposiţiunele legii privitâre la, locurile me- 
truke de o însemnătate mal mică, ărit, pieţe 

şi tîrguri p'aă trebuință de comentarii. 
In resumat, posesiunea din partea comune- 

lor de pămînturi domeniale, în mod colectiv 
şi exclusiv, ca pămînturi metrulă, formâză, 
excepţiunea în lege, care, ca regulă generală, 

- nu admite de cât posesiunele individuale. A- 
cesta se explică prin interesul fiscal ce are 
“statul a nu perde taxele .ce percepe la diferi- 
tele mutaţiunY ale posesiunelor cu tapu; de 
altminteri, comuna formeză sub regimul oto- 
“man, 0 persâna morală. capabilă de a poseda 
proprietăţi imobiliare. Ne remâne să exami- 

“măm natura, posesiuneloi individuale pe pă- 
mînlurile domeniale, E 

_ Vom analiza, întâii, disposiţiunele princi- 
“pale relative la drepturile şi 'obligaţiunele 
posesorului, pe de o parte, şi pe de alta ale 
statului, ast-fel precum "le găsim formulate 

„în. codice, şi vom examina, apol, daca, prin 
.. - - - . 7 - 
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disposițiunele legilor ulteridre, s'a modificat 
în esența cel, natura acestor drepturi. | 

- Dreptul de posesiune pe domeniele statulu! 
se dobîndesce : - - ! - 
"d. Prin moştenire; . i 

2. Prin dreptul de preferinţă sai preemp- 
ţiune, acordat în cas de deces, şi în lipsă de 
moştenitori direcţi, rudelor colaterale ale de- 
cedatului, şi locuitorilor comune! :unde pă- 
mîntul este situat. _. -.-. “ 

3. Prin diferitele transacțiuni admise de 
dreptul comun, pentru trasimisiunea între vii. 
a proprietăţii, cu titlul oneros saă gratuit. | 
“4. Prin concesiunea făcută de stat la cas 

de vacanţă. . . - | 
- Vom avea ocasiunea a arăta disposiţiunile 
privitore la aceste patru: moduri de acuisiţi- 
une, când vom examina drepturile şi obliga- 
țiunile- posesorului. - E Ia _ 

Dreptul de posesiune se mal dobândesce : 
5. Prin ocupaţiunea pămînturilor mevat 

mârte spre a le cultiva, după cum am vădut 
mal sus, : . Le 

6. Prin dreptul de permanenţă care se do: 
bândesce, dice art. 78 «de ori-cine, având 
sai nu vre un titlu legal saă just, va fi po- 
sedat și cultivat, fără .contestaţiune, în un 
period de dece ani pămînturi mirii€. şi mev- 
cule; în acest cas pămîntul nu ma! pote fi 
considerat ca vacant, și urmâză a se libera - 
posesorului un noii tapu, fără plată. de taxă». 

Tâte modurile de acuisițiune enumerate . 
may sus, dati dreptul posesorului a obţine de 
la stat titlul, de posesiune tapu, care trebue 
liberat,: după âiferitele categorii, cu, sai fără 
plată de taxă. ” a De 

Piata anticipată zuvadjele, din art. 3 con- 
sistă di ntwo taxă proporţională de 5 la sută 
asupra, valori! pămîntului, şi dintr'o taxă de 
3 lei turcesel cheltuiala hârtier. 

Evaluarea fondului, pentru. fixarea - taxel 
se face de comisiuni de expertisă ; pămîntu- 
rile ce se conced de guvern, se pun în licita- 
țiune. (Î) - i 

Reglementul asupra tapuelor are de obiect 
organisarea acestui servicii. Intregul acest 
serviciii depinde de Ministerul de Finance, și 
se concentra la Direcţiunea Archiyelor-Impe-: 
riale din Constantinopol. In urrăa organisa-   țiunel. Vilaietelor prin legea organică din 

„ (1) Credem - interesant a da un extract a condiţiunelor unor asemeni licitaţiunt. pablicate în Constantino- pol în diazil Djeridei-havadis, şi reproduse de d. Belin în Journ „ Asiat. 1861 pag, 430. Imobilele puse în vin- dare și situate în Rumelia şi Anatolia, erad de diferite categorii : hanuri, prăvălii, fabrici de tors mătase, liveqi, vit, chisle, etc.- 
“In condiţiunile licitaţiunel se qicea că pămînturile care, ab-anti uo, ai fost mălk, se vor adjudeca cu ace- „lasă titlu, pentru care avea să se libereze adjudecatarului un titlu constatând dreptul 'săt de proprietate : miilk; părmintarile vacuf pe care se allaii sădiri sad e 

“în acele 
i le i i lădiri mâlk, se vindea cu condiţiunea de a rămânea ași condițiuni; actul de vindare urma să se libereze, peatru fond de către administrațiunea. vacufelor, iar pentru sădirile și clădirile mâlk de către mehkeme. . 

„ Darea în posesiunea fesariif a livezilor, tarlalelor, şi alte pămâîntură mirii6 se făcea în condiţiunele codicelul “art. 1—8. Domnul Belin ne arată, tot la locul citat; că în anul 1860 vindările prin licitațiune a păminturi- “lor vacante mirii6, aă produs, 1,010 pungi saă 505,000 ler. 4 ? , ! pin , -
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1867, 0 ordonanţă vizirială, a înfiinţat la re- 
“şedinţa fie-cărur Vilaiet câte: o administraţi- 
“une a arhivelor, reservându-se Ministerului 

+ 

de Finance concedarea, pămînturilor de o va-, 
J6re mal.mare. E | 

„ Posesorul cu tapu al unui pămînt mirii 
„se. chiamă tesarif, sau miitesarif, în oposi- 
țiune cu malik, miilksahibi, proprietar. Sta- 
tul este proprietarul fondului; el a luat aăd- 
ministrarea directă a. intereselor sale, care, 
odinioră se exersai, în numele s&ă, de con- 

" cesionarii feudatari, consideraţi ca stăpâni 
al pămîntului» saluibi-erz. - ! 

«Modul de proprietate, dice Belin (î), indi- 
cat prin expresiunea tesarit însemnză un 
drept de proprietate, fiind că posesorul cu- 
lege r6dele, el pote dispune: de dânsul, în u- 
nele casuri, chiar prin vîndare; cu tote aces- 

„tea detentorul n'are. asupra acestui imobil 
proprietatea. civilă. Intr'un cuvânt. el nn se 

"bucură de acestă proprietate, 'de cât cu con- 
dițiunea de a plăti o dare anuală către vacuf 
„sa către stat, după cum acea proprietate 
„este znev, cufe saii mmiriic; în unele casuri pro- 
prietatea trebue să facă act de vasalitate, de- 
tentorul fiind obligat a'şt procura .un noii 

„titlu de posesiune care stabilesce natura, şi, 
„prin urmare, origina acestul pămînt. Găsim 
aci o analogie Ore-care, însă nu complectă- 
cu dominium bonitariumn al Romanilor. - 

<Tesaritul presintă asemenea, sul Gre-care 
privită, o afinitate cu emfiteosa şi cu dreptul 
de superficie din legislaţiunea romană ; în 
sensul acesta, că statul, neputând cultiva în- 
suși aceste pămînturi, caută, ca cel mal bun 
mijloc de exploataţiune, a le da în arendă, cu 
„termen lung, spre a'și asigura un venit fix şi 
periodic». - , IN 

Am reprodus acestă: definiţiune, cu tâte că 
"ea nu prea este făcută în terineni juridici, şi 

nu este suficientă, fiind-că din explicaţiunele 
- ce ne dă d. Belin, putem, cel puţin vedea cea 

ce posesiunea cu tapu nu este. - -. 
Să observăm, mal întâiii, că plata unei dări 

" anuale, adică dijma, nu constituie o condi- 
țiune a posesiunci cu fapu. Am vădut, când 
am expus originile proprietăţii la musulinani, 
că dijma este un adevărat imposit perceput 

- asupra tutulor pămînturilor cultivate, orr- 
care ar fi titlul cu care ele se posedă; pentru 
pământurile uchrii€, libere ale musulmanului. 
acestă dare, uşur, are un caracter religios, în 
realitate, însă, dice jurisconsullul musulman, 
ea nu este alt-ceva de cât haradjul mucasee, 
„proportional ; pentru pămînturile haradjiic, 
haradjul constitue 'un tribut; acest caracter 
însă, la perdut dijma, în urma reformelor 

"cari au stabilit egalitatea înaintea dărilor 
către Stat, — De aci resultă, fie dis în trâcăt, 

"() Journ. Asiat. 1862 pag. 159, 

„LEG:LE PROPRIETATII . 

  

cu privire la regularea proprietăţi în Dobro- 
gea, că dijma, transformarea ei în o dare bă- 
nescă, este cu totul străină de cestiunea pro- 
prietăţii. Alt-ceva este. taxa tapuelui ce se 
plătesce la cas de vacanţă. saă de alienaţiune; - 
acestă taxă nu mal are astă:dr. caracterul u- 
nui act-de vasalitate ce'l avea odini6ră, (defi-- - 
nițiunea d-lui Belin âre în vedere raporturile: 
între posesori și feudatari timar şi ziainet), 
ca'se percepe, însă, de proprietarul fondului 
Statul ca un drept cei se reservă de lege în. 
raporturile sale cu tesariful; acestă taxă, dice: 
art. 3 din Cod., este un puadjele, o plată an- - 
ticipată, care se face în schinbul dreptului 
de posesiune. De aceia, ca nu trebue confun- 
dată cu taxele de transmisiune ce se percep . 
la noy; vom vedea că taxa tapuelul nu se per- 
cepe în casurile în care legea adinile transmni-- 
terea pămîntului, cu titlul-de moştenire, la 
unit din moştenitorii naturali ar posesorului. 

Tesariful nu dobândesce proprietatea ahso- 
lută a pămîntului iniriic, Statul rămâne pro- 
prietarul subsolului, iar tesariful nare drept 
de cât asupra superficiei. Acest drept de su- 
perficie este el, cel puțiu, întreg şi absolut? 
Nici acâsta nu se pote admite, flind-că, fără a 
vorbi de dreptul de proprietate ce avea Sla- 
tul asupra unor.speeii de arbori, drept des- 
ființat--astă-aI, posesiunea este sulo:donată. 
mal. multor condițiuni şi oblizaţiuni, cart dai 
Statului, în cualitatea sa de proprietar, un * 
drept permanent: de control şi de interven- 
țiune. .” E ii 

Posesiunea cu tapu se pâte asimila, sub 
unele priviri, cu un uşufruct alienabil și irans- 
mizibil prin moștenire, însă la-unit, numai, 
din moştenilorii nâturali ar posesorului; în 
alte casuri, ea'se apropie cu totul de embalic. 

Fără 'a avea pretenliunea de a formula o 
definiţiune complectă şi satisfăcătore întru 
tote, putem dice, că posesiunea cu tapu de. 
pământuri: domeniale, constitue o posesiune 
“sui generis a legislaţiunei otomane, o desmă- 
dulare parțială în favorul posesorului a drep- 
turilor de proprietate asupra superficiel, alie- 
nabilă şi transmisibilă la unit din inoștenilo- 
ri! naturali al posesorului ; Statul rămânând . 
proprietarul subsolului, şi păstrând un drept 
de control asupra întrebuinţărit ce face pose- 
sorul de pămîntul sâu. . 

Examinarea disposiţiunelor prin care se de- 
termină raporturile între posesor şi Stat, pro- 
prietarul fondului. ne va convinge «c'acest fel 
de posesiune este cu totul: propriă legislaţiu- . 
nel otomane. : - Ea - 

Poszesorul are dreptul de a se folosi de pă- 
mîntul săi, de a'l cultiva, direct sai prin a- 
rendare, după cum îl povăţuesce interesele 
sale. Acestia însă, nu este numal un drept al.
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-nea locului, fără autorisaţiuniea administra- 
“țiunei; el nu pote, fără aeâstă autorisațiune, 

stă, este şi o datorie, o condiţiune principală 
la care este subordonată posesiunea sa. 

EI este obligat să cultive pămîntul ce po- 
sedă, şi cl perde dreptul săi, daca lasă pă- 
mîntul improduectiv trei ani Wa-rândul fără, 
scusă „valabilă (art. 68). Scusele admise. de 
Irge sunt : lăsarea de a:se odihni pămîntul pe 
timpul necesar, după obiceiurile locale; nece- 
sitatea de a lăsa, ps un tiinp 6re-care. necul- 
tivate, după retragerea apelor, pămînturile 
cari ai fost inundate; captivitatea. în timp de 
resbel. Lia aceste scuse, enumerate de art. 65, 
trchue să adăosăm cea prevădută. de art. 72, 
adică emigrarea pentru un motiv legitim. E- 
migratul conservă dreptul stii de posesiune; 
«daca, însă; dice art.-72, ci emigraţi!) nu se 

ati încetat motivele legitime care M-aii silit să 
plece, şi daca lasă, ast-fel necultivate pămîn- 
turile lor, acestea vor fi supuse la formalita- 
tea tapueluf». ae - 

-. După disposiţiunile din Codice, posesorul 
nu avea proprietatea arborilor veniţi natural- 
„mente pe pămîntul săă; el nu putea să le tae, 
şi, la. cas.de contravenţiune. el trebuia să 
despăgubescă pe Stat (art..28); numai prin 
cultivarea acestor arbori, saă altoirea,. el do- 
bîndea proprietalea lor (art. 26.) _.:  - 

Posesorul nu pâte să schimbe” destinaţiu-- 

să sape pămîntul spre a face cărămidt sait o-   
lane, la cas de contravenţiune, el trebuie să 

_ plătâscă Statului val6rea pămîntului (art. 12), 
"Asemena, el nu pâte face plantaţiuni sai 
construcţiuni fără acestă autorisaţiune, auto- 

ritatea este în drept. de a le.desfiinţa (art. 25, 

31). Cu tâte acestea,-o prescripțiune de ă nl 

se adinite prin art. 23 în favorul posesorului, 

pentru sădirile făcute de dinsul ; după trece- 

rea de 3 ani, autoritatea nu le mai pole des- 
fiinţa. şi posesorul -dobîndesce proprietatea 
miilk asupra lor. 7 

Actstă prescripțiune de trcl ani nu se pre- 

- vede şi pentru clădiri (art. 31); ele însă devin, 

proprietatea. miilk a posesorului; legea trebue 

interpretată  ast-fel, că autoritatea este în 

"drept a opri lucrările de construcțiuni; nu 

pote, însă, să pue să se dărâme construcțiu- 

pile terminate. ă ” 
” Posesârul are dreptul de a înstrăina pămîn- 

_tut'stă cu titlu gratuit saă oneros; înstrăina- 
rea, însă, trebue. să, se facă cu permisiunea 
prealabilă a autorităţi; «fără acestă -autori- 

„ saţiune, dice art. 36, înstrăinarea a orl-cărul 
-pămint miri este nulă şi fără val6re. Drep- 

"tul de posesiune a aquerorulul este esential- 
mente subordonată acestel permisiuni>. 
. Nu. putem insista, în destul asupra impor- 
tanţei disposiţiunilor tutelare conţinute în 

“art, 86, Acest articol este corolarul disposi- 

d 
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țiunilor. din art, 8 şi 130, care opresc de a se 
conceda pămînturile destinate la hrana locui- 
torilor, în bloc, la una, saă la câte-va persone. 
numai, spre a forma exploatațiuni întinse, 
expunând pe locuitori! din comunele rurale a 
cădea în starea de proletari, şi'silindu'i, ast- 
fel, de a emigra. Statul, prin art. 130, îşi re-: 
servă dreptul, acolo unde condiţiunile locale 
o permit, dea ceda loturi mat mari -de pă- 
mînturi, spre a fOrma, exploataţiuni agricole 
mail importante ; dar acâsta nu trebue să se 
facă cu risicul de a se despopora comunele 
rurale, - e II 

Art. 36 are, dar, de scop principal, de a feri 
poporațiunile în contra unor speculațiuni, a 
căror efect ar fi de a distruge întrâga econo- - 
mie'a, legei, înterăeiată pe o înţeleptă preve-. 
dere, pe adevăratele interese economice ale 
ori-cărei țări. o | 

" Unil s'a încercat a contesta importanţa 
disposiţiunelor din art. 36; s'a susținut că le-: 
giuitorul. subordonând alienaţiunela une! per- 
misiuni prealabile obţinută de la autoritate, .. 
n'a înțeles alt-ceva de cât de a cere îndepli- 
nirea formalităţilor necesare pentru liberarea 
tapuelui, nuvoind să ţină în sâmă transacţiu- ” 
nile ce s'ar face fără îndeplinirea acestor for- 
malităţi. Ca dovadă, se aduce disposiţiunile 
din Reglementul tapuelor, care nu prevede 
nic! o formalitate de îndeplinit pentru obține- 
rea autorisaţiunel prealabile ; se adaogă, că 
condiţiunea: din art: 36, în înţelesul ce'! dăm 
no!, se putea admite, până la un punct 6re- 
care, când era oprită urmărirea pămînturilor 
mirii. pentru datori! către particulari; dar 
cacâstă 'disposiţiune nu malare nici un înţe-. 
les, după ce, prin leg! ulteri6re, s'au autorisat 
aceste urmăriri. La acesta răspundem, că 
daca Reglementul tapuelor nu "prevede for- 
malități speciale pentru obţinerea. autorisa- 
țiunei prealabile, întrâga, însă, procedură, 
prescrisă pentru liberarea tapuelui, dă admi- 
nistraţiuner'un mijloc de control sigur şi efi- 
cace, spre a se împotrivi alienațiunelor ce S'ar . 
face în detrimentul intereselor Statului. Ca 
dovadă, este în destul să se citescă formele 
prescrise.de art, 4 din Reglement. Către au- 
toritatea adininistrativă se înaintâză actele 
relative la vîndare; autoritatea administra= - 
tivă liberâză actul de posesiune provisoriii, 
«după ce ai Inat informaţiunile necesare» ; 
autoritatea administrativă face raportul săi. 
către Direcţiunea Archivelor pentru liberarea. 
titlului definitiv. Este, dar, evident că, daca. - 
vîndarea, se face în condițiuni vătămătore. 
pentru Stat, autoritatea pote refusa liberarea . 
actuluI provisoriă, aritând în raportul săi. 
motivele pentru carea vîndarea nu trebue au- 
torisată. Cât pentru argumentul tras din le- - 
gile ma! recente, vom examina mal jos aceste     legi şi importanţa lor; vom observa, însă, de. -
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acum, că însuşi editorul colecţiunei francese 
a legilor otomane, în nota pusă la art. 36; de 
şi arată că importanţa practică a acestui ar- 
ticol, s'a micşorat forte, după ce s'a autorisat 
urmărirea pămînturilor mirii pentru datori! 

„şi ipotecarea lor, totuşi nu conchide la abro- 
-- garea lui, " 

Şi nol dicem, că în transacţiunele ordinare 
autorisaţiunea dată de către autoritate, se 
confundă cu formalitățile liberăril tapueluy; 

„dat, în circumstanţe. grave, când prin eveni- 
" mente extraordinare, starea normală a lucru- 
„rilor este sguduită, când poporaţiunele sunt 

- puse în mişcare, şi interesele economice ale 
unei regiuni întregi sunt amenințate, atunci 
prerogativa reservată Statului, îşi dobândesce 
într&ga, el valore N Ă 

Urmând cu examinarea drepturilor şi a o- 
bligaţiunilor posesorului, vom menţiona pen- 

"tru memorie, căci aceste disposiţiuni sunt a- 
brogate, că art. 115 din codice oprea urmări- 
xea pămiînturilor mirii -pentru datorir către 
particulari ; posesorul putea, însă, conform 
art. 116,117 şi'118, să asigure pe creăitorul 
sti priatr'o vîndare simulată şi ipotecară nu-. 

“mită firagh-bilvefa, care. reamintesce con- 
“tractul fiduciar din dreptul roman. Acâstă 

". Yîndare simulată, însă, n'avea efectele sale 
de cât pe timpul cât trăia debitorul, şi daca 
lăsa moștenitori naturali direcți. | - 
„La cas de deces, Codicele. nu recunoscea 

„ cualitatea de moştenitori de cât copiilor şi 
părinţilor decedatului (art. 56, 58 și urm.). 
Daca decedatul nu lăsa nici copil, nică părinți, 

Ă „cel-l-alţi moştenitori naturali nu veneaă, de 
drept la, moştenire; pămîntul devenea. vacant, 
iar îraţii, nepoșil de fil, şi soțul supra-viețui- 

„tor erati puşi în rîndul persânelor cari ati un 
drept de preempţiune asupra acestul pămînt 
(art. 59). Daca, însă, se află pe acest păinînt 
sădiry sati clădiri, acestea intră în patrimo- 

„Biul decedatului, și moştenitorii naturali, 
recunoscuţi de legile. civile! şi. religiose, le 
moştenesc ca orl-ce altă avere sati proprietate 

"a defunctului, moștenitorul natural, daca nu 
este nici fiii, nici.părinte al decoedatului, tre: 
bue să plătescă taxa tapuelui pentru pămîn- 
tul pe care se află acele sădiri sati clădiri. 

Am examinat până aci drepturile şi obliga- 
țiunile posesorului. Cât privesce Statui el, 
după cum am vădut, păstra proprietatea ar- 
borilor veniţi naturalmente; e! rămâne pro- 
prietarul subsolului, şi, ca consecuență, el 
este proprietarul minelor şi carierelor care se 

“află pe aceste pământuri (art. 107); pe când 
aceste mine aparţin proprietarului. pămîntu- 
lui, când ele se află pe pămînturi miilk, sai 
în interiorul comunelor. , : 

Acestea sunt raporturile de drept, stabilite 

LEGILR PROPAIRTATEI 

(1) Vedr, despre “acâstă ordonanţă, nota do la art. 28 din Cod. Propr. fonciare. 

prin Codice, între posesorul cu tapu de pă- 
mînturi miriiă, și Statul. Aa: 
“- Prin legi succesive s'aă adus însemnate 
modificări în aceste raporturi, lărgindu-se 
mult drepturile posesoruluy. i 

O iege din 1867 a întins. dreptul de moşte- 
nire la fraţi, surori, nepoți de fi şi la soțul 
supra-vieţuitor; adică la acele rude, cari, după 
art. 59 din Codice, n'aveai de cât un drept 
de preempţiune; ele ai fost admise a moşteni 
d'a-dreptul, fără a plăti taxa tapuelui, cel- 
Palţi moştenitori naturali, recunoscuți de le- 
gile civile şi religi6se, tot a rămas excluşi de 
la moştenire. ” 

Ca compensaţiune a lărgirei dreptului de 

herenţă, legea. din 1867 a impus plata, o-dată 
pentru tot-d'a-una, a.unei dijme şi jumătate 
repărțită pe un period de cinci anl. - 

O altă lege din 1869 permite urmărirea pă- 
mînturilor, mirii€ pentru plata datoriilor pose- 
sorului, chlar după mârtea acestuia. Diă pre- 
țul eșit la licitaţiune. Statul ia o parte, cea- 
l-altă este lăsată creditorilor. Noe 

Vom menţiona, în fine, ordonanța din 
1870(1), prin care Statul renunță la dreptul 
ce'l avea asupra arborilor veniţi naturalmente 
pe pămînturile miril&; ordonanța “abrogă toți 
articolil din Codice relative la drepturile Sta- 

periicie a, pămîntului: domenial. posedat de 
dâusul. - | a 

Aceste legi şi ordonanțe, modificat'aii ele 
natura posesiunelor pe domenile Statului ? 
Posesorul cu tapu, dobindit'a, el proprietatea 
absolută asupra, acestor păinînturi ? 

să justifice o asemenea conclusiune : : 
- Dreptul de preempțiune ce'l aveai unil din 

moştenitorii naturali a! posesorului, s'a, pre- 
schimbat în un drept de înoștenire, rămânând, 
însă, excluşi cer-l-alți moştenitori admişi de 
legile civile şi religi6se; ca compensaţiune 
pentru împuţinarea casurilor de desherenţă, 

mă şi jumătate. ._ | pi 
Autorisaţiunea de a. se urmări posesiunele 

|cu tapu pentru plata. de datori, încă ma! pu- 

stor posesiunl. Între vîndarea silită și înstrăi- 
nările de bună vos, ce, cu Gre-care restric- 
țiuny, este îndreptățit posesorul a face, nu ve- 

racterul real al dreptului, ce'l are posesorul 
asupra superficie! s'a determinat în mod com- 
plect. Cât pentru deepturile Statului asupra 
fondului, asupra tutulor produselor subsolu-   

Da 

moștenire, şi a împuținării casurilor de des- . 

tuluI asupra arborilor de felul acesta, şi ast-, 
fel posesorul a devenit stăpân pe întrega su- | 

Nu găsim nimie în aceste disposiţiunt care: 

Statul a impus o dare extraordinară de o dij- 

ţin pâte constitui o schimbare în natura ace- 

dem o diferinţă esenţială de cât numai că ca- - 

lui, ele aiă remas intacte. Acum, ca şi înain- : 

  

 



- IN DOBROGEA | o 

tea acestor modificări, Statul continuă a fi 
considerat ca proprietarul fondului, : şi titlul 
posesorului nu s'a schimbat, și, astădi el se 
chiamă tesarif, - - N aa 

Vom termina cu observaţiunea. ce am făcut!o 
la început; trebue să căutăm în caracterul re- 

, 
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ligios ce Pa avut constituirea domenuluy pu=- » 
blic în tările musulmane, motivul principal 
care a oprit pre Guvernul Otoman de a, pre- 
face posesiunele donieniale în proprietăţi de- 
pline şi absolute, Si - 

CODICELE 
PROPRIBTĂȚII PONCIARE 

(PROMULGAT IN ANUL HEDGIREI 1974—DE LA HRISTOS 1858) 

Titlul Preliminarii - , 

Art, 1. Pămîntul e clasat, în Turcia, în cinci 
categoril : N E 

10 Păminlul snii% proprietate privată ab- 
solută. . - : - 

20 Pămintul mirii6, domen public proprie= 
tatea Statuluy. Ps 

30 Pămîntul mereufe, bun de mână mortă, 
nesupus mulaţiunel. E - 
ie Pămîntul znetradc, lăsat 'pentru usul pu- 

ic. . Ra 
5u Pămîntul necat, mort. i 
Art. 2. Păminturile viii», sati de proprie- 

tate privată, sunt de patru feluri: 
10 Cele cari se află în interiorul comunei 

7 

„sati al cantânelor (1) şi la marginea. acestor 
circonscripţiuni, în un perimetru de 6 jumă- 
tate deunum (2); cel mult, acesta. ca comple- 
ment al locuinţelor. ” “ 

2v Pămînturile care, distrase din domenul 
„Public, dă fost date, cu titlu mail, la diferite 
pers6ne spre'a se folosi de ele în tâte condi- 
țiunele unul plenum domihium (milliiiet), con- 

„ form prescripţiunilor legii religi6se. 
30 Pămînturile de dijmă-uchri adecă cele 

cari, împărțindu-se pe timpul cuceriri! între 
biruitori, li stati dat în deplină proprietate. 

40 Pâmînturile numite huradjiic, care la a- 
ceeași epocă, aii fost lăsate şi confirinate în 
posesiunea indigenilor (nemusulmani). 

Haradjul pămîntului este de două feluri : 
Baradjul nizcasânc, iinposit proporțional , 

- care, după importanţa produsului pămintului, 
se pote urca dela a decea parte la jumătate 
din recoltă. aa „- 

Haradjul muvazar, imposit fix, impus asu-" 
pra pămintului. , a 

Pămîntul milk, este lăsat la întrega dispo- 
siţiune a proprietarului; el se transmite prin 
moştenire, . ca proprietatea mobiliară şi pote 
face obiectul prescripțiunilor legi! privitâre la 
constituirea în vacuf, la amanet, saă ipotecă, 

„petent. 

  

la donaţiuni şi la drepturile de preempţiune 
| şi de preferinţă, 

„ Pămînturile-uchri€ şi haradjic, la cas de. * 
mârte a proprietarului fără moştenitor, se în- 
tere la domenul publie (Beit ul mal) şi devin 
astfel miriie, - 

Legislaţiunea şi procedura relativă la ace- 
ste patru feluri de bunuri mil, aflându-se în - 
cărţile de jurisprudenţă religiosă -(Jigh) nu 
vor fi tratate aci. _ E - 

" Art. 3. Pămiînturile miriie, depind întru tâte 
de domenul public. Acestea sunt câmpurile, 
locurile de adăpost şi de păşune de vară şi 
de iarnă, pădurile şi alte domenii a căror fo- 
losință se da în arendă de călre guvern şi 
care se dobândeaii altă dată, la cas d2 vîn- 
dare saii de vacanţă, prin concesiuni și per-. 
misiuni liberate de către feudatari fimar şi 
ziamet, considerați ca stăpâni a! pămîntului 
(sahibi-er2) şi, mal târdii, de către multezimi 
şi muhasilt, Acest ordin de lucruri fiind des- 
fiinţat, posesiunea acestor: pămînturi se va 
dobândi de acum înainte, - prin perinisiunea 
şi concesiunea agentului ad-hoc, al guvernu- 
lut. Cel cari vor dobândi aceste posesiuni vor 
priimi un titlu de posesiune numit tapu inve- 
stit cu Tughraua Imperială. Tapu este o plală 
anticipată, (uwvadjot€), care se face în 'schim- 
bul dreptului de posesiune şi se varsă pe 
comptul tesaurului în inânile agentului com- 

Art. 
feluri ; | , 

-10 Cele care, fiind măi, la origină ati de- 
venit vacuf prin îndeplinirea. forimnelor pres- 
crise de legea religiosă (sheriat). Aceste pă- 
mînturi depinde de administraţiunea vacutu: 
lui, care are ăsupră 'lor tote “drepturile de 
proprietate; ele, prin urmare, nu sunt supuse 
legilor civile (canun), ci condiţiunelor aşedate . 
de fondatori, Codicile acesta nu se ocupă de 
vacufurile de acâstă categorie. 

Pămînturile mercufă, sunt de două 

(4) Cantonul este o aslomeraţiune de locuinţe mat mică de cât comuna:”. * | - 
(2) Măsură de suprafaţă, vei art. 131 din acest codice,
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“public, aă fost constituite în vacufuri, sai de 
” către Sultani, sau de către particulari, cu au- 
torisaţiunea Suveranului. Fiind că vacufurile 
de acest fel nu sunt alt-ceva de cât conceda- 
vea din partea guvernului, pentru o destina- 
țiune specială, a unel părți din veniturile pu- 
blice, precum 'dijma şi alte dărI (rusum) ele 
nu constibuiesc vacufuri reale şi propriă dise. 
De altminteri cele "ma! multe vacufuri din 

„.Imperiă aparțin acestei categorii, şi fiind-că, 
ast-fel, pămînturile a. devenit vacufuri, în 
mod subsidiar, în urma destinaţiunei spe.. 

. ciale la care ati fost afectate, tot aşa ca pă- 
-mînturile uehriig, ele sunt supuse disposiţiu= 
nelor legii civile coprinse mail jos. "Osebirea 
numa), este, că taxele de înstrăinare Giragh) 
de lransmitere prin moştenire (întical), şi de 
acuisiţiune a. pămînturilor vacante, care, când 
este vorba de proprietăţi curat ale Statului, 

"se varsă în tesaurul public-muiri, trebue văr- 
sate, pentru aceste-vacufuri, la casa admini- 
strațiunei vacufulul. e 

De câte oil, în disposiiunile acestur codice 
relative la pămînturile vacuf, se va întrebu- 
îÎnța espresiunea <pămînturi mevcufe» trebue 
înteles acest fel de vacufuri, care aă do- 
bândit acestă însuşire în un mod subsidiar, 

“prin destinaţiunea specială la care ele aă fost 
afectate. - . 

Aceste vacufuri se împart în două clase : 
Una în cate fondul aparţine Statului, care 

"percepe dijma şi cele Valte dări (rusumat) şi 
numal taxa de posesiune, adecă prețul etim- 

„ părăril dreptului de folosinţă. 'remâne. afce- 
tată la o destinaţiune: specială, . 

In cea Taltă clasă, fondul aparţine Statuluy, 
dijma, însă, şi cele-lalte venituri precum și 
taxele pentru dobândirea posesiunii, sunt a- 
fectate unci destinaţiuni speciale. Disposiţiu- 

-nile legii civile (canunit), relative la venda- 
rea şi la transmiterea prin, moștenire, nu sunt 
aplicabile la aceste pămînturi, numa! adini- 
nistraţiunea vacufului are dreptul a le cultiva 

"direct saii prin arendare, iar veniturile se în- 
trebuințeză conform disposiţiunelor luate de 
fondatori. o 

At, d Pămînturile mietrule, sunt de două 
feluri : - 
„10 Cele care, precum spre esemplu, calea 
publică sunt lăsate pentru usul comun al po- 
poraţiunelor, Sa - 
„2 Cele care, precum, locurile de păşunare, 

„sunt lăsate în folosul unel comune saă al u-, 
nul canton, sati al mal multor comune și 
cantâne întrunite. i ! Art. 6. Pămînturile erat, sunt locurile de- 
serle care, ncaflându-se în posesiunea nime- 
nui și nefiind lăsate sai afectate poporaţiu- 
nel, se întind departe de comune şi cantâne, 
la o depărtare de unde vocea. umană nu sc: 

> 

20 Pămînturile care, distrase din domenul | 

  

LEGILE PROPRIETAȚII - i - 

pote audi la punctul estrem al locurilor 1o- 
cuite, adică la o depărtare de o milă şi jumă- 
tate sau aprâpe, o jumătate oră. a 

"-: Art, 7, Acest Codice este împărțit în tre 
Cărpi: - ” 

“Cartea. 1. Domenul 
mercufe. . „ 

=. Cartea II. Pămiînturi abandonate şi pămin- 
turi morte erazii-metrul€ ve merat, 

“ Cartea III. Diferite feluri de“proprietăţi ne- 
clasate în categoriile precedente. 

„2 CARTEA LL 
".Domenul publie, 

TITLUL | 
Despre diferitele moduri de ucuisiţiune a po- 
sesiunei pe pămînturile domenului public, 

: public-erazii-miriid ce 

Art, 8. Totalitatea pămiînturilor unel comu- 
pe sai a unul canton, nu.pâte fi concedată 
în bloc obșter locuitorilor, saă, prin alegere, 
la unul numa! sai la dol din ei. Aceste pă- 
"mînturi se vor concede, în parte fie-cărul lo- 
cuitor, şi i se va remite un titlu de posesiune 
tapu, constalând dreptul săă de posesiune, 
„Art. 9. Pămiînturite'miriie, arabile vor pu- 
tea priimi, direct sai piin locaţiune, orl-ce 
“cultură, precum grâă, orz, orez, 'roibă și alte 
grâne. Ele nu pot să remână necultivate fără 
scusă valabilă şi bine -constatată, precum se 
arată la titlul. despre deshereuţă. 

- Art. 10. Livedile care se cosesc ab-autiguo 
şi care plătese dijma, sunt considerate ca pă- 
inînturi. cultivate, posesiunea lor se dă cu 
tapu. Posesorul, singur,- pote să se folostscă 
de iarhă,; el este în drepi a depărta pe ori ce 
străin, Aceste livedI, cu autorisaţiunea'aulo- 
rității competente, se pot -ara şi semâna. 

» Art. 11. Posesorul, cu tapu, a unul loc de 
arătură, este singur în -drept de a se folosi 
de iarba numită Kilimba; pe care o lasă să 
crescă spre a permite pămîntului de a se 0- 
dihni după irebuinţă. El-este în drept a opri 
intrarea vitelor străine. 
Art, 12, Nimeni fără permisiunea preala- 

bilă a autorităţii competente, nu pâte să sape 
pămîntul ce posedă, spre a face cărămidl să * 
Lolane. La cas de contravenţiune, fie acest 
pămînt mirii sai mereufă, el va plăti în f0- 
losul tesaurului, preţul pămîntului întrebuin- 
țat, după val6rea: locală. a 

Art. 13, Posesorul cu tapu pâte opri pe 
orl-cine a trece pe pămîntul -săă; deca, însă; 
există ab-antiquo, un drept de trecere, pose- 
sorul nu se va putea îzapotrivi. ' 
"Art. 1£ Nimeni fără autorisaţiunea și in- 
tervenirea posesorului, nu pâte de la sine, să 
întrebuinţeze pămîntul altuia, să clădâscă 
clăi pe dânsul şi să facă în mod arbilrar orl- 
ce alt act de posesiune.
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Art, 15. Daca toţi, saă unul din co-pose- | gubire sub cuvintcă pămîntul s'a depreciat. 

indivisiune, şi care se pote împărţi ast-fel ca | sai smintiților. Ă - 
fie-care părtaş să se potă folosi de partea | . Art.22, Când serestitue un pămînt luat. și 
cel va reveni, în acest cas. partea, fie-căruiia | cultivat în mod arbitrar saă-violent, cel care 
se va alege 'de către autoritatea cotnpetintă | revendică: pote, prin. mijlocirea autorităţei 

lor, fie prin tragere la sorţi, după formele | rile făcute de usurpator, saă iarba ce a lăsat 
stabilite de legea reliziosă, fie prin orr-ce alt | să crâscă; el mare dreptul de a'şI însuşi acele 
mijloc echitabil, ținându-se sâmă, după na- | semănături saă finețe, | ” 

„tura locului de diferitele calităţi ale pămîn-|” Art. 23. Individul care a luat un pămînt în 
tului. Daca aceste. pămînturi nu se 'pot îm-- locaţiune, nu: dobindesce nici un drept de per-- 
părţi, ele vor continua a fi- posedate in: in- | manenţă, prin faptul că Va cultivat şi s'a fo- 
divsiunne, şi nu li se va aplica sistemul nu- | losit de dânsul, în un lung şir de ani, pe cât 
mit mahaiat, adică alternarea între coposesori. | timp este ctinoscută cualitatea sa de locatar; 
t Art. 16. După împărţirea pămîntului în | posesorul va fi tot-launa în drept a lua îna- 
fomnele prescrise prin articolul precedent, şi | pot pămîntul său. Se 
după ce fie-care din coposesori, însemnân-| Art. 2%. Nu 6xistă nici o osebire între pă- 
duși hotarele; va. fi obţinut tradiţiunea păr- | mînturile cultivate şi cele care. ab-antiguo aă 
țel sale, şi va fi intrat în posesiunea el, nu | servit particularilor ca locuri de pășune -de 

„seva mal putea cere anularea. partagiului, |iarnă sai de vara (chislac sait iailac), sati 
spre a se procade la o nouă repartiţiune. care sunt posedate cn tapu; se esceplă locu- 

Art. 17. Partagiul nu se pote face fără au- | rile de pășune afectate la trebuințele a tre! 
torisaţiunea şi ministeriul autorități! compe- | sai cinci coniune. | 

2 

„tente. Partagiul făcut în afară din acesle con- |. Posesoril particulari unor locuri de pășune 
diţiuni, s'ar considera ca nul şi neavenit. iailac sati chislac vor plăti dările iailiakic și 

Art. 18. Daca coposesoril sati unii din ef | ehișlalic, în proporţiune cu venitul acestor 
sunt minori. parlagiul pămînturilor suscep- | locuri. . aa „a 
tibile de divisiune, precum se arată la art,15, |-. Art. 25. Nimeni, fără autorisaţiunea autori-. 
se va face prin mijlocirea tutorilor, Asemenea | Lăţii competente, nu pote sădi pe pămîntul ce 

„se va procede în privința individilor în stare | posedă vii saă arbori roditoră; la cas de con-   de alienaţiune mintală; partagiul se xa- face | ira-venţiune, tesaucul are dreptul, în termen 
prin mijlocirea lutorilor lor. „. --lde trer ant, să le scoţă; daca, după trecerea 

Art. 19, Cel care are sigur posesiunea, cu | acestui terinen, sădirile aii ajuns în stare de 
“tapu, de păduri sati -pernalyhuri (1) le pâle | a produce râde, ele vor remânea neatinse. 

tăia spre a le preface în locul de arătură... Sădirile făcute fără voea autorităţii, dar 
Daca, însă, -aceste păduri, sai pernalyluri | pentru care a trecut termenul de: ivel ani, 

se posedă în mod eclectiv, unul din copose- | precum şi cele făcute. cu voeă autonităţii nu 
sot, nu pote, fără consimţimîntul celor alţi | urmâză, condițiunea pămîntului ; - ele devin : 

"să le taie spre ale.preface în locuri de ară- | iile, proprietatea pusesorului pămîntului ; 
tură; cel-Palţi devin coposesorl. ai locurilor | nuinal dijma se va percepe din produsul a- 
curăţite fără consimţimîntul lor. „| nual, iar asupra pămîntului, pe care se află 

Art 20. Afară de casurile unde “există o.| sădirile nu sa pole pune darea fixă mueatea, 
scusă valabilă, constatată pe cale judecăto- | - Art. 26. Cel care va alloi saă cultiva arbori 

- rescă. precum minoritate, nchuniă, silă sau | veniţi naturalmente pe pămîntul ce posedă, 
absenţă, nici o acţiune nu va fi primită pen- | fie singur fie în devălmășie, va dobindi asu- - 
tru pămînturI care au fost posedate, cu -lapu, | pra lor dreptul de proprietate milk, şi nici 
în curs de dece ani fără contestaţiune. În curs | autoritatea nici coposesorii nu vor avea nicf: 
de dece anl. de la încetarea causel de scuşă, | un amestic în proprietatea acestor arbori, de 
„actiunea va fi priimită; dnpă trecerea acestil | la care numat dijma se va percepe. 
terinen, ea va fi respinsă. Daca, însă, deţiito-| Art. 27. Nimeni nu pote face act de pro-, 

- rul recunâsce ca luat şi cultivat acel pămînt | prietar, altoind saă cultivând, fâră autorisa- 
în nod arlittar, în acest cas: nu se va ţine | ţiunea . posesorului, arbori crescuţi natural-- 
“sâmă de tiinpul cea trecut nici de posesiune, mente pe pămîut străin; posesorul păinîntului 

. 

Art. 21. Când se restitue un pămînt, luat şi | sesorul pote cere, prin autoritate, scâterea a- 
“. cultivat în Tod arbitrar săi, violent, dar peu- | celor arbori. E -   “tru care S'aă plătit dările regulat, usurpato-! Art,'28. Orl-ce arbor, roditor saă nercditor, . 

“ xl nu va fiobligat a plăti chirie, sau despă- | fără escepțiunea, din următorele specii : pa- 

. (1) Pernalyk. quercuj illex, "tafan (nota "dia ediţiunea francesă), 

soril, cer împărţirea unul pămînt posedat în | Acâsta se aplică şi la pămînturile minorilor — - 

în presența părților sati a representanţilor | competente să pună să se redice seinănătu-:: * 

şi pămîntul se va restitui adevtratului stăpân. | pâte să'l oprescă. Daca altoirea s'a făcut, po- . -
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„lor, Posesorul pâte opri, pe ori-cine de a face 
- tăieri în acele păduri; daca tăierea s'a făcut, 
-se va plăti tesaurului. valorea arborilor în 

-nelor, pădurile care sunt destinate trebuinţe- 
-lor casnice (2), şi care transmiţându-se de la 

“strucţiuni noul-pe un pămint miriie, fără per- 

"tirle etc. Cât pentru aședarea unei suburbe 

„nici o urmă de construcţiuni, obținerea unui 

-sorul cu tapu a 

, 

lamud, nucul, castanui, carpenul, şi stejarul, 
crescut naturalmente în un pămînt mirii6, ur- 
meză condiţiunea pămîntului; produsul apar- 
ţine posesorului pămîntului, tesaurul percepe 
dijma. Arborii veniţi în mod natural, nu pot 
fi tăiaţi sai scoşi de către posesorul pămîn- 
tului, sai de către ori-cine altul.- Cel care ar 
tăia sai ar scâte vre un arbor, va plăti tesau- 
zulul valrea lui (1). 7 o 

Art. 29. Cel care, cu permisiunea autorită- 
il competente, va fi sădit pe pămîntul ce po- 
sedă arbori neroditori, dobândesce ; asupra 
Jor proprietatea miilk; el singur le pâte tăia 
isaii seâte din rădăcină; or! cine altul le-ar 
tăia, ar fi supus la plata valârei lor. Aceste 
feluri de dumbrăvi sunt impuse la o dare 
fonciară (idjarei-zcmîn) echivalentă cu dijma, 
țivându-se s&mă de val6rea pămîntului, după 
localităţi. : NR 

Art. 80. Afară de pădurile abandonate în 
munţi (2nubah) şi cele afectate la usul comu- 
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cadavrul, daca nu este încă .redus în cenușă, 
se va desgropa, prin intervenirea autorităţii 

nu se mal află nici o remăşiță, pămîntul care 
îl acoperea.se va nivela. ” : 

Art. 3. Locul distras dintr'un pămînt mi- 
rii6, ca să serve de arie (Ahirmen), şi a cărul 
posesiune, de ordinar, se 'dă prin tapu cu 
titlu particular sai comun, este supus legis- 
laţiunei celor Valte pămînturi mirii, bătătu- 
rile (himen) de la saliue, se află în ace- 
leaşi condițiuni, Aceste locuri sunt supuse la 
o dare. fixă (ruucateizemin), echivalentă cu 
dijma. , - - 

Art, 85, 10 Daca cine-va face în mod arbi- 
trar construcțiuni sai sădiri în un pămînt, a- 
flat în posesiunea legitimă a unei alte per- 
s6ne, acâsta, prin intervenirea. - autorităţii 
competente, are dreptul se derime acele con- 
sirucţiuni, şi se scâţă sădirile din rădăcină. 
„2v Daca cine-va face construcţiuni sai să- 

diri pe totalitatea unuf pămînt posedat în de-   tatăl la fiu saă cumpărându-se, sunt posedate 
-cu tapu, nu pot fi tăiate. de cât 'de posesori! 

„Picidre. Pentru pămîntul pe care se află a- 
ceste păduri, tesaurul (ii) percepe darea 
îdjarei-zamin ; echivalentă cu dijma. Proce- 
dura privitore la aceste păduri, este aceași 
ca pentru pămînturile mtriic, - 

Art 31. Nu este permis a se ridica con- 

misiunea prealabilă a autorităţii competente; 
la cas de cântravenţiune, administraţiunea 
domenielor pâte să ordone derîmarea lor. 

At. 82. Daca posesorul unu! pămînt mirii€ 
are trebuință, după împrejurări, să facă con- 
strucțiuni, el va putea, cu permisiunea auto- 
rităţii competente, să clădâscă gospodării, 
mori, ogrăzi, şoprâne, şure, grajduri. ambare, 

sau a unui sat, pe un loc unde nu se află 

decret imperial este necesar, căci, în aseme- 
nea cas, permisiunea, numai, a autorităţii 
nu este suficientă. - - 

Art. 33. Nimeni, nic! posesorul nică orl-cine 
altul, nu pâte îngropa un mort în un pămînt 
posedat cu tapu; la cas de contravenţiune,   
_(t Dintr'o notă, aflată la expunerea de motive a Re 
Statului asupra -arborilor veniţi naturalmente pe pămin ființat, lată coprinsul, acelei note : Ă 

După Codicele rural Otoman, ice acea ordonanţă 
(arnzii-miriie) 

i *Acâstă 
cole, toţi 'articolil din Codicele 
donanța im 

(2) Bois 

dre 
18) 
isp 

0 raral, care consacră 
erială cu data din 16 Shral 1286 — 6 
estine â Vatfouage ; spre a se înţelege 

0 : acestor păduri 
fiind considerat ca proprietar al 

ec) aparțin Statului, și posesorul. fondului trebue 
disposiţiune, fiind prejudiciabilă proprietarilor, 

vălmăşie., fără autorisațiunea. coposesorilor, 
aceştia vor.putea urma, în privința părților 
ce li se cuvin, după cum se prescrielaşi 
din acest articol. N 

-30 Când cine-va, având untitlu legal sai 
just, dobândit prin una din căusele cari daă 
dreptul de posesiune, adică :. cumpărătorea 
de la o altă persnă sai de la miri, suposi- 
țiunea că pămîntul este vacant (piahlul), sai, 
în sfârşit, transmistunea prin moștenire pa- 
ternă saă maternă, când, dar, acea persână a. 
făcut. construcţiuni sai sădiri pe pămîntul 
posedat în acest mod, şi când, în urmă, o altă 
persână reclamă. şi constată dreptul săă asu- 
pra acelui pămînt, în acest cas, daca valorea 
clădirilor sati a sădirilor. întrece aceea-a pă- 
mâîntului, se va plăti reclamantului valorea 
pămîntului, care va'rămâne în posesiunea 
proprictarului clădirilor şi a plantaţiunelor. 
Daca, din' contra, pămîntul valoreză mal 
mult, preţul clădirilor sati al sădirilor se va 
plăti proprietarului lor,. şi ele vor deveni 
proprietatea reclamantului, posesorul pămiîn- 
tului. ..- - Ma 
„4 În fine, daca cine-va face clădit saă să- 

diri pe o parte de pămînt posedat în devălmă- 
şie fără autorisaţiunea coposesorilor, se va 
procede la împărţirea terenurilor, conform 
disposiţiunelor din 'art: 13; daca locul, pe 
care se află clădirile; sai :sădirile, cade în | | 
glomentului forestier, resultă că drepturile reservate . 
turi mirii€, posedate de particulari cu tapu, s'au des 

arborii veniţi naturalmente pe pămînturile domeniale 
să” despăgubsscă “de arborii ce exploateză. |. 

şi trăsend după sine depreciarea proprietăţii agri- 
pturile Statului 
Ianuarie 1870. “ . - 
osițiunele din acest articol trebue observat, că pose- 

avea dreptul de a lua nnmai lemnele pentru trebuințele sale casnice, Statul pădurii, drept, la care Statul a renunțat prin ordon. din 1870 citată mai sus. 

e 

competente, şi se va transfera. aiurea; daca . 

pe acei arbori, unt abrogaţi prin or- 

 



  

- partea unuia din -coposesori, se va procede 
conform disposiţiunelor din $ 2 al acestur 
articol. .- ” a 

“TITLUL IL 

Despre alienațiunea (Firagh) a pămînturi- 
PE *- lor miriie, . , 

Art. 36. Posesorul, cu tapu, al unul pămînt, 
"este liber a'l înstrăina cu titlu-gratuit, saă cu 

un preţ "convenit între părţi, cu permisunea 
prealabilă a autorităţii competinte.. Fără a- 
cestă autorisațiune crl-ce înstrăinare de pă- 
mînturi mirii€ este nulă şi fără val6re. Drep- 
tul de posesiune a acherorulut este, esenţial- 
mente, sub-ordonat aceste! permisiun! ; de a- 
ceea, daca acherorul ar înceta din viaţă, îna= 
inte de a fi obţinut acestă permisiune, cel 
care a înstrăinat pămîntul, îl pâte lua îndă- 
răt, precum şi moştenitorii lul; în lipsa a- 
cestora, pămîntul va fi supus formalității ta- 
puelui, şi cumpărătorul va avea un recurs 
în contra succesiuney, spre a priimi înapol 
sumele 'ce ar fi respuns ; aşă dar, orl-ce mu- 
tațiune, este, în tâte casurile, subordonată 
permisiune! autorităţii. Ori-ce vîndare făcută 
cu permisiunea autorităţii, trebue 'să fie în- 
soţită de consimţimîntul cumpărătorului saiă 

„a mandatarului săi, - Mă , 
Art. 37. Fiind-că, pentiu cumpărarea de 

pămiînturi mirii, nu se cere de cât permisiu- 
nea autorităţii, daca vîndătorul ar înceta din 
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tuit sai oneros, fără autorisaţiunea copose- 
soruluj. La cas de a se efectua alienaţiunca, 
coposesorul are dreptul, în termen de cinci 
ani, de a rescumpăra pămîntul, plătind va- 
lorea lui, la epoca intentării acţiunel. După 
trecerea. acestui termen, chiar daca s'ar pro- 
pune scusa de minoritate, de alienațiune, 
sai de absenţă în ţări 'depărtate, nici o ac- 
iune nu va inal fi primită, Daca, în timpul 
vîndăril, coposesorul a refusat autorisaţiu- 
mea sa, dar a respins oferta cei s'a făcut, . 
el nu mai va. fi priimit, în urmă, a cere să 
rescumpere acel pămînt. 

Art. 42. Când dintre mal mulţi coposesori, 
unul voesce să vinqă partea sa, nu se va pu- 
tea face nici o osebire între cel-l-alţi copo- 
sesori. Daca toți vor să facă achisiţiunea a-" 

cele! părţi, ei o pot cumpăra în-comun ; daca, 

dânsa s'a vîndut unuia, numai, din copăr- . 

taşi, cef-l-alţi pot rescumpăra, fie-care par- - 

tea ce'1 revine. Disposiţiunile articolului pre- 
cejent sunt aplicabile şi în casurile prevă- 

dute în acest articol. * : - - 

” Art 43. Daca cine-va vinde, chiar cu per- 
misiunea -autorităţii, însă fără mandat, un 

pămînt străin sai partea asociatului săi, şi |. 

daca vindarea nu se validâză de către pose- 

sorul legitim, pămîntul se va lua înapol de | 

la cel care Pa cumpărat. - . E Ia 

_ Art. 44, Posesorul unul pămînt pe care se - . 

află sădiri sai clădiri milk, nu'l pote înstră- 

ina cu titlu gratuit saă oneros, nici unei alte   viaţă, după ce a dobândit acea permisiune, 
dar mat înainie ca cumpărătorul să fi putut 
scâte titlul tapu, vinqarea rămâne. bună şi 

- pămîntul nu pote fi considerat ca devenit va- 
cant (malul). . ee 

Art. 38: Individul care. va fi înstrăinat pă- 
mîntul său cu titlu gratuit, adică fără să fi 
specificat vre-un preţ, nu va fi priimit. nici 
el nici moştenitorii lui, a reclama, în urmă, 
un preţ pentru înstrăinarea acelui pămînt. 
Dar daca vindarea s'a făcut cu autorisaţiu- 
nea autorităţii, şi daca cumpărătorul nu r&s- 
punde preţul convenit, vîndătorul, saă moşte- 
nitorii lui, ai dreptul de a cere restituirea- 
pămîntului. Daca preţul s'a plătit nu mal pâte 
avea loc nici proces, nici restituirea pămîn- 
tului e Ne . 

“Art, 49, Persâna care, îndeplinind-formele 
legiuite, va fi înstrăinat pămîntul săă cu titlu 

„gratuit saă oneros, şi cu permisiunea. auto- 
„Tităţi!; nu'mal este primită a reveni asupra 
acestei înstrăinări. + .. E 

Art. 40. Daca un individ, după cea vin: 
dut pămîntul săă, cu permisiunea autorității, 
îl mal vinde unei alte persâne, 'fără consim- 
ţimîntul întâiului cumpărător, vînqarea. din 
urmă este nulă. ÎN 
„Art, 41, Posesorul unui pămînt.in indivi- 

siune, nu pâte aliena partea sa, cu titlu gra- 

persâne de cât numal proprietarului acelor . 

sădiri sati clădiri, căci pămîntul urmeză con- 

diţiinea acestor sădiri şi clădiri. Daca vîn- 

darea s'a făcut către o altă persână, proprie- 

tarul sădirilor sai clădirilor are un termen 

de dece an! pentru a rescumpăra pămîntul, 

cu preţul 'ce !1 va fi având, când se face cere-" 

rea; în acest cas nu sunt admise scusele de 

minoritate, alienaţiune. mintală saă de afla- * 

rea în locuri depărtate. -_. n 

“ Art, 45, Daca posesorul, cu tapu, de pă-_ 

mâînturl situate în circumscripțiunea une! co- - 

mune, le vinde unei persâne stabilită în altă 

comună, locuitorii -din'comuna unde, sunt si- 

tuate acele pămîntutri, aă dreptul, în termen , 

de un-an,dea le rescumpăra, cu preţul cu 

care au fost vîndute. E , 

- Art. 46. Dreptul de shufa, adică dreptul 

de preempţiune al vecinului pentru proprie- 

tăţile absolute (emlaki, nu se aplică la pă- 

mînturile mirtid şi mercuft ; şi dar, la cas de 

vîndarea acestor păminturi, vecinul n'are | 

dreptul de. preempțiune. , - | 

Art. 47. Când se vinde un pămînt cu indi- |, 
caţiunea nuintrulul de deunumuri şi dirale. 

ce conţine, se va lua de normă întinderea a- 

“|rătată. Daca, însă, în actul de vîndare sai 

arătat şi determinat semnele. ;de hotare, nu 

mal importă a se cundsce întinderea şi se *  
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ține în semă numa! limitele indicate. Ast-fel, venit capabil, pentru a -revendica pămintu- 
spre esemplu, daca vindătorul. a arătat şi-i rile lor. Daca ei încetâză, din viaţă înainte de » 
determinat semnele pămîntului ce vinde,. şi : majoritate, pămînturile trec la. moştenitorii 
tot întrun timp a declarat că el are o întin- lor direcți, iar, în lipsa acestora, ele vor fi 
dere de 25 deunitmuri, şi: daca, în urmă se | supuse formalilățit-tapuelui. Cu tâte acestea, 
constată cadevărata întindere este de 32 de- ! daca. exploataţiunea agricotă posadată de 
unumuri, vîndâtorul, sai moştenitorii. lui, | minor, nu se pote administra de tutore, fără * 
nu vor putea lua înapol acest prisos, sati la împovăra:p2 minor, şi daca se constată 
cere un adaos la preţul convenit. Asemenea, | c'acâstă gospodărie cu dependinţele sale are o 
daca. pămîntul n'ar conţine de cât 1$ deunu- |! valdre 6re-care, și c'ar [i contrariă intereselor 
muri, cumpărătorul nu pote cere să i se re- | minorului a o lăsa'să se deterioreza,. în acest 
“stitue din prețul convenit, echivalentul celor ! cas sc va procede la vîndare, conform pre- 
7 deunumiu! lipsă. e scripțiunelor legi! religiâse. Iar, daca sa con- 

Art. 43. Arbori! veniţi naturalmente pe pă- | stată judecătoreşce, că conservarea; numal, 
mîntul ce se vinde, urmâză condiţiunea a- |a pămîntului, fără clădiri și dependinţe, ar fi 
cestuia, şi sunt coptinşi, în vîndare. Daca | păgubitore ninorelur, în acest cas, oblinân- 

„ însă, asupra, vindării, vîndătorul a declarat | du-se actul legal (religios) de autorisaţiune, 
starea miălk a arborilor, în acest cas cumpă- | se va putea vinde. şi pămîntul împreună cu 
rătorul nu le va putea lua în posesiune, fără | clădirile. Efectuându-se vindarea în acest 

. învoială specială pentru cumpărarea. lor. mod, minorul nu va fi. priimit, la majoritate, 
„Art. 49. Câna proprietarul unor arbori, vil | să câră restituirea acelor pămâînturi şi depen- 
sau construcţiuni, sădite sai clădite pe un | dințe, se va procede în același mod pentru 
pămînt de tapu le-a vindut cu concursul au- individi! în stare de smintire sai nebunie. 
torităţi, se procede la vinqarea şi a pămîn-!- Art. 53. Daca posesorul, bărbat sai femee, 
tului tot cu concursul autorităţii, către cum-.| de sădirt saă construcţiuni -aflate pe pămin- 
perătorul acelor arbori, vil sati construcţiuni. | tur! mirii&: sai meveul6, se află. în stare de 
Se procede tot ast-fel în privinţa pădurilor, | minoritate, de smintire sai nebunie, tutorele 
când pămîntul este al statului (erzi-miri) iar | pâte vinde acele sădir! sati construcţiuni, con- 
arborii sunt miilk (1), „+ | form prescripţiunilor. legel religiose, el pote _. Art. 50, Individii de amândouă sexe, în |.vinde şi pămîntul, dependinte de aceste bu- 
stare de minoritate, imbecilitate sai nebunie ! nuri 27%, o - - sunt incapabili de a înstrăina pămînturile ce i 
le aparţin ; daca e ai făcut o asemenea în- 7 TITLUL II (2) 
străinare şi înceteză din viaţă, înainte de a , fi ajuns la majoritate sai de a fi redobândit 
sănătatea, nioştenitori! direcți moştenesc a- . . ceste pămînturi, în condiţiunile arătate mai | . Ar. 54. La încetarea Qin .viaţă a posesoru- 

- Jos; în lipsă de moştenitori din acestă cate- | lui, bărbat saă femes, de pămiînturi miriit 
goric, pămînturile vor fi supuse formalităţil! sai mercufă, acestea trec în piirți egale, -în 

Despre transmisiunea pământurilor miriit 
- prin moştenire (Intiqual) 

„ tapuelur. mod. gratuit şi fără” formalitatea cumpărării, 
Art. 51. Individiy, de. ambe sexe, în stare | la copii Iul de amîndouă. sexe, aflaţi la faţa 

„de minoritate, imbecilitate saă nehunie nu | locului sai-aşedai în alte localități. Daca 
pot să facă achisițiuni.. Daca, însă acesta | defunctul lasă numar băeţi saă numai fete, şi 
presintă un câştig sai folos, tutoril 'saă cu- | uni! şi alţii moştenesc singuri, fără formali- 
ratori!, .pot, în asemenea calitate, face achi- | tatea cumpărării. Daca, la încetarea, din viață 
Sițiunea în numele acelora. a posesorului, soţia lui este însărcinată, pă- 

> "Art. 52, Tutorir de minori, de amândouă |-mînturile vor rămânea în statu-quo până la. 
sexe, nu pot vinde si nu pot face achisiţiu- | uşurare, e 
nea pămiînturilor transmise prin moştenire Art, 55. Pămîniul miriie sai mevcufe a că- 
sai trecute în posesiunea pupililor lor sub | rut posesor more fără descendenți, trece, în 
ori-ce titlu, sub cuvînt că sunt datorii de plă- | mod gratuit la tată saă, şi, în lipsa acestuia 

_tit, saă cheltuei de făcut pentru întreţinere | la mumă sa. . : SI . sati alte trebuințe. Daca er le vind saile| Art. 56. Daca uni! din copii defunctului 
cumpără, minori! ati un termen de dece any, | există şi sunt presenţi,.iar alţii lipsesc, în de la majoritate, sai din diua în care ai de- condiţiunile numite ghaibeti-muncatia, «dis- 

  
-.„ (4) Transacţianile privitâre la bunurile milk, sant su i ilită: prin. juriepru ligisă pi ivit a i s „supuse procedurii stabilită prin jurisprudenţa relisid 

(acri), cele privitâre la posesiunile po păminturile domeniale, snat supuse procedurii speciale prescrisă în a- cest codice și în Teglementele asupra tapaelor. . . A 

(2) Disposiţiunile acestur titlu, s'a modificat prin legea din 1284—1867 care a acordat dreptul de moşte- 
nire fraților și soțului supravieţuitor. Ca compensaţiune, pentru iîmpuţinarea casurilor de desherenţă în fa- voral statului, s'a impus posesori i i i ă dijmă și jumtate. * pus p secorilor pe păminturi domeniale, 9 dare estraordinară „equivalentă cu o )
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pariţiune “absolută» pămînturile se dai co- 
piilor existenii. şi presenţi. Cu tâte acestea, 
daca absentul se întârce în termen de irefan! 
după mortea tatălui sai a mumet sale, saă 
daca se constată existența lui, cl va lua par- 
tea sa, Tot ast-fel se va urma la, cas de ab- 
sență a iatălulsaă a mumer. - .. 

Art. 57., Pămînturile individului dispărut, 
despre care nu se scie daca may trăesce sati 
nt, vor trece, trel an! după dusparițiunea sa, 
la copii săi; în lipsa acestora la tatăl şi, dacă 
acesta a încetat din viaţă, la mumă. Dacă nu 
esislă nici unul din aceşti moştenitori, pă- |: 

„ mânturile vor fi supuse formalitățiy tapuelui; 
„adică dacă, în rîndul arătat mar jos, se află 
moştenitori colaterali, pămînturile li se vor 
da, plătind taxa pentru tapu, In lipsă de mo- 
ştenitori colaterali, pămîntul se va adjudeca |. 
prin licitaţiune celui care va oferi prețul cel 
mal avantagios. . Ă i 

Art. 58. Soldatul din-armată, aflat în ser- 
viciă activ în altă localitate, chiar daca a dis- 
„părut, în condiţiunele:lur 9haibeti-muncatia, 
moştenese& pămînturile lăsate de părinți şi 
copiii săi. Aceste pămiînturi nu pot fi conce- 
date nimenui, înaintea, constatării legale (re- 
ligi6să) a încetării lul din viaţă. Dacă pămîn- 
turile s'a vindut, el are dreptul, ori când sar 

"întâree, de a le lua înapoi şi dea fi pus în 
posesiunea lor. Spre a se păstra, însă, drep- 
turile tesaurului în privința dărilor, dacă sol: 
datul dispărut, n'are rude și ma lăsat un re-. 
presentant, însărcinat 'cu administrarea ave. 
rel'sale, pămîntul se va încredința unet alte 
pers6ne spre. a'l esploata, și a asigura, ast-fel 
perceperea dărilor. 

" TITLUL VI (1) 

Mahlulat, racanţa, desherenţa pământurilor 
mirii. a - 

Art. 59. Daca posesorul, bărbat sati femee» 
al unui pămînt mâre, fără .a lăsa nici tată: 
nici mamă, acest pămînt se va da: . 

10 Fratelui săi primar sati consângân, plă- 
tind taxa pentru tapu, adică, pentru 'un preţ 
care se va fixa”prin esperţi nepărtinitori şi 
cari cunosc întinderea şi valrea pămîntului 
în raport, după localităţi cu producţiunea luj. 

Acest moştenitor are un termen de dece ani 
pentru a reciama pămîntul, şi a cere restitui- 
rea lu, Da i . - 

20 In lipsă, de frate, primar sai consâhgân, 
pămîntul se va da, cu-plata taxei tapuelul, 
Sorel primare saă consângene, fie ca dânsa să 
locuiască sai nu în oraşul saă în satul, unde 
este situat pămîntul. Dreptul el de revendica- 
iune este de cincran). . .: DL . 

30 În lipsă de soră” primară sati consân- 

, 9 
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genă, pămîntul se va da; cu -plata. taxei ta- 
puelui, și în porţiuni egale, la copil, bărbat 
şi femei, a! fiuluf. Dreptul lor de revendica- . 
țiune este de dece ant. . a 

:40 In lipsă de copii a! fiului, pămîntul se 
va da, cu plata taxer tapuelui, soţului supra- 
vieţuitor. Dreptul său de revendicaţiune este 
de dece anr. Ia 

5Y In lipsa soțului supravieţuitor, pămîntul 
se va da, cu plata taxe! tapuelui, şi în Pou-.: 
țiuni egale, fraţilor şi surorilor uterint, Drep- . 
tul lor de revendicațiune este de cinci any. 

60 In lipsă de fraţi şi surori uterini, pâmîn- 
tul se va da, cu plata taxei tapuelui, Și în por- 
țiun! egale, copiilor, bărbaţi şi fete ar fie. , 
Dreptul lor de revendicaţiune este de cincl 
any. | Da 

70 În lipsa acestora, daca pe acel pămînt 
se află sădiri sai construcţiunt miilk, el seva... 
da, cu plata taxe! tapuelui, şi în porțiuni e- . 
gale, personelor cari .aii moștenit, direct, a- 
cele sădiri sa construcțiuni. Dreptul lor. de 
revendicare este de 10 an. . II 

„_ Acestea sunt diferitele grade de rudenie, cari 
dai dreptul la tapu; mai departe, acest drept 
nun există. A 

8 In lipsă de moştenitori, în gradele ară- 
tate mai sus, pămîntul se va da, cu plata ta- 
Xel tapuelui, coposesorilor saă' cointeresaţi- , 
lor. Dreptul lor de revendicaţiune este de 
cinci anl. | o o 

90 In lipsă de coposesori sati cointeresaţi, : 
pămîntul se dă, cu plata tapuelui, țăranilor : 
din localitate, cari ar avea trebuinţă. Dreptul 
lor-de revendicaţiune este de un an, Daca. 
sunt mat mulţi locuitori din'sat car ati tre- 

| buinţă de pămîntul supus formalitățir tapue- - 
lui, şi se arată doritori de a'l lua, el se va îm- 
părţi între dânşii, : daca acâsta nu - presintă 
vre un inconvenient. La, cas, însă, de a nu se 
putea împărţi pămîntul, fără inconvenient, el 
se va da, aceluia dintre doritori, care ar avea 
mai mare trebuinţă. Daca toți ati de-o-potrivă 
lipsă, el se va. Qa aceluia care a, servit în ar-' 
mata activă şi s'a întors la vatra lui, după 
espirarea termenului. Daca nu se află nici u- 
nul din doritori în acestă condiţiune, alege: 
rea se va face prin sorți. După ce pămîntul ! 
se va fi adjudecat cn modul acesta, nimeni 
nu va mal putea să!l reclame, sub nici un cu. 
vînt. . . _ „o 

Art; 60, Daca posesorul, bărbat sait femee 
m6re fără moştenitori direcţi, adecă, fără a 
lăsa nici copii, nici tată, nici mumă, şi fără . 
moştenitori colaterali, în condiţiunile arătate 
mal sus, -saă daca aceştia perd dreptul. lor: - 
la tapu, prin refusul de a plăti taxa cuveni- 
tă, pămîntul, atunci devine vacant, şi se ad- 
judecă prin licitaţiune. Daca moștenitorii co- 

L 

    
(0 Casurile' de desherenţă Sat impuţinat prin legea” din 1867, vedi. nota de la titlul II de mai sus,
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 laterăit sunt minori, saă în stare de nebu- 
"nie, perderea. dreptului lor nu se pâte pro- 

- nunța, nici în contra.lor, “nici în contra tu- 
torilor lor. - . - | 

Art. 61. Termenile pentru revendicaţiune 
fixate mai sus, în favorul colateralilor, încep 
a curge de la încetarea din viață 'a poseso- 

“ rului: în acel period, el aă dreptul dea ob- 
ține de la miri concedarea pămîntului, plă- 
tind taxa tapuelui, chiar daca el s'ar fi qat 

- une! alte persâne. După expirarea acestor ter- 
mini nici o reclamaţiurie nu va mal fi primită. 
Causele de scusă întemâiate pe minoritate, 
starea de nebunie, șederea sau călătoria în 
locuri depărtate, nu sunt admise în procesele 
de revendicaţiune 2. dreptului la tapu. .Cet 
care, din una din aceste câuse, ar lăsa să 

pentru reclamaţiune, perde 

„Art. 62. Daca' dintre colateral de același 
- “grad unii pierd dreptul. lor prin refusul de a 

plăti taxa, tapuelui, părţile lor. se vor putea, 
lua de cela-lalți, plătind taxa cuvenită. 

Art. 63. Pămîntuwle vacante, carl nu. s'aă 
putut transfera colateralilor, bărbați sai fe- 
mel, îndreptăţiţi la tapu, în stare de minori- 
tate, nebunie saă aflați în locuri depărtate, 
se vor da cu plata taxe! tapuelui, colaterali- 
lor de același grad sau din gradul următor, 

-" reservându-se celor d'întâiii dreptul de reven- 
dicațiune în terminile fixate de lege; în lipsa 

„ altor colaterall, “saă perdend aceştia dreptul 
lor. concedarea, se va face prin licitaţiune, 

„Art. 6%, Daca cel îndreptăţit la tapu în în- 
tâiul grad din cele nouă clase arătate mal sus 

„perde dreptul săă prin refusul de a lua pă- 
mîntul cu tapu, "acesta se va oferi celui în- 
dreptăţit în al doilea grad, şi. aşa may de- 
parte, la cas de refus,: pînă la cel din urmă 

+ grad, Daca cel îndreptăţit la tapu more înain- 
te de a fi retras tapuele,. dreptul săă nu trece 
la copil şi la cer-l-alți moştenitori al să. 

Art. 60. Daca cel îndreptăţiți la tapu sunt 
minori saă în stare de nebunie, tutori! sau 
curatori! lor pot, daca acesta este spre folos, 

" face achisițiune în comptul acestora, plătind 
“taxa tapuelui. . : . 2 

„Art. 66. Când posesorul unu! pămînt culti- 
vat, pe care se află şi plantaţiuni saă construc= 
țiun!, aparținând în absolută proprietate 

„(mriilk) unei alte persâne străină familiei, când 
acel posesor mâre fără a lăsa colateral cu 
drept la tapu; acel șirăin va avea dreptul de 

- preferinţă, şi pămîntul, după cererea sa, i se 
va concede pentru valdrea lui; daca pămîntul 
s'a dat altuia, fără ca ma! întâiă să-I se fi o- 
ferit, dânsul are dreptul, în termin: de qece 
ani, al reclama, pentru valGrea lui, în diua 
cererii. “ i 
„Art. 67. Soldaţilor, carr ai făcut un ser- 

viciă activ şi personal de cincl anl în ar. 
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mata regulată, li se vor conceda în mod 
gratuit, cinci deunumuri din pămîntul pentru 
care_aă dreptul la tapu; - pentru prisos li se 
vor aplica disposiţiunile legii civile ca la toţi 
cel în drept la tapu. - - 
- Art. 68. Orl-ce țarină care, fără -vre-unut 
din motivele mal Jos arătate şi bine consta- 
tate adecă : " : - i 
„Odihna pămîntului un an, do! sai şi mal 

mult, după trebuință, dar acesta, în mod cu 
totul excepțional şi conform usurilor local. 
Necesitatea de a lăsa pe un timp 6re-care, 
necultivate, pămînturile care ai fost inun- 
date,- până ce. după retragerea apelor, ele 
vor deveni cultivabile. N 
- Sati, în fine captivitatea posesorului întimp 
de resbel. . a 

In afară de aceste condițiuni! orl-ce țarină 
| ar remânea necultivață, saă direct de către 
posesorul sai indirect, prin locaţiune, şi ar 
sta. ast-fel, improductivă trei ani de-a rân- 
dul, va fi supusă formalităţi! tapuelul, fie ca 
posesorul să se afle la fața 'loculur saă să   

  

călătorâscă în locuri depărtate. Daca pose- 
sorul primitiv doresce să o ia din noi, elva 
fi priimit plătind taxa tapuelui, după val&- 
rea pămîntului, Daca el'nu face acestă ce- 
rere, pămîntul se va da prin licitaţiune. 
„Art. 69, Pămîntul care a fost inundat în 

un lung interval, nu este supus, din acâstă: 
causă, formalităţii tapuelui, după retragerea 
apelor; vechiul posesor are dreptul a'l ad- 
ministra şi a'l cultiva ca în trecut, acest 
drept trece, după mârite, la copii, la tată saă 
la mumă, şi în lipsa acestora la colateral 
având drept la tapu, plătind taxa cuvenită. 

” Daca, însă, după retragerea apelor; pose- 
sorul sati moștenitorii săl direcţi, nu îngrijesc 

de acel pămînt, şi, fără scusă valabilă, îl 
lasă neproductiv tre ani de-a rânâul, el va 
fi supus formalităţi! tapuelui. E 

Art. 70. Nu va fi supus formalităţii tapue- 
lui, pămîntul care, după ce a stat, fără scusă 
valabilă, improductiv în timp de do! anl, sa 
vîndut de posesor sai a trecut, din causa 
morţii la copil, la tatăl sai la muma aces- 
tuia, şi a fost lăsat, de către noul posesor, - 
încă un an sai do!,.în starea de părăginire 
în care se afla sub posesorul precedent. 

„ Art, 71. Daca posesorul unul pămiut lă- 
sat improductiv în curs de trel an! consect- 
tivi, fără scusă valabilă, more fără să!l fi 
“vîndut prin intervenirea autorității, copil, ta- 
tăl saă muma lu!, nu vor putea să moşte- 
nescă acel pămînt în mod gratuit. Li se vâ 
oferi a'1 lua plătind taxa tapuelui, daca el 
refusă, sai daca posesorul a murit fără 2 
lăsa moştenitori direcți nu se mal vor căuta 
colateral având drept: la tapu, ci pămîntul 
se va conceda prin licitaţiune. N 
"Art. 72. Daca toți saă o parte din locui-
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torii unul oraş sati sat părăsesc ţara pen- 
-teu-o causă legitimă, pămînturile -posedate 
„de dânșil nu sunt supuse pentru acâsta, for- 
malităţii tapuelui;. daca, însă, să părăsesce 
țara fără motiv valabil, saă dacă locuitori! 
nu se întorc în termen de trei an! din diua 
în care ai încetat. motivele legitime carei 
aă silit să plece, şi daca lasă, ast-fel necul- 
tivate păminturile lor, acestea vor fi supuse 
formalităţii tapuelut.. .:. i: 

Art: 73. Pămîntul posedat deiun soldat 
dus în serviciă activ şi personal în alle lo- 
calități, şi care ar remânea necultivat, nu 
este supus formalităţii tapuelul, pe cât timp 
nu se va constata, încetarea din viaţă a pose- 
sorului. Daca, din întimplare, pămîntul s'ar 
fi dat unei alte persâne, soltatul, întorcându- 

„se la vatra sa, după espirarea' termenului de 
- serviciă, îl pote lua. înapoi de la orl-cine Var 
deţine. . E 
Art. 74. Când un individ, bărbat sau . fe- 
mee, a. cărui esistenţă se cunsce, dar care 
Jipsesce în călătorie, moştenesce un pămînt 
aflat în succesiunea. părinţilor sau a copii- 
lor săl, şi nu se întârce. spre a'l -cultiva, 
sai dacă nu dă altuia, înscris :saă alt-fel 
mandatul de a îngriji de el, şi îl lasă, ast- 
fel, neproductiv trel'an! de-a rândul fără |. 
scusă legitimă, în acest cas pămîntul va. fi 
supus formalității tapuelui. -. :, 

Art, 75. Daca la încetarea din viaţă a po- 
sesorului nu se scie daca moştenitorul di- 
rect. care este absent, în condiţiunele lui 
Jhaibeti muncatia, trăesce încă sati este mort, 
pămîntul va fi supus formalităţei tapuelui. 
Reaparând, însă moștenitorul, în: termen de 

"trei an! de la mortea posesorului, dânsul are 
" dreptul de a'lua înapol pămintui fără chel- 

tueli. După espirarea acestul termen el perde 
" ori-ce dreptlaacel pămînt. . ::.: 

“Art. 76. Pămînturile” ininorilor, a! sminti- 
ților sai nebunilor, nu pot fi supuse, în nică 

"un cas, la formalitatea tapuelul,: din causă 
” “că sunt lăsate în -părăginire. Daca, tutori! le 

lasă necultivate trei ani consecutivi, fără 
scusă valabilă, ei vor fi invitaţi, de către au- 
toritatea competinte, a le cultiva însăşi sa 
prin alte persâne. Daca cl -refusă, sai nu 
sunt în stare de a o face, în acest cas, şi nu- 
mal ca să nu rămăie păragin, pămintul se 

- va da în locaţiune, prin îngrijirea autorităţii 
-“competinte. Preţul locaţiunil se va, vărsa în 
mânile tutorelui în comptul pupilelui, care, 
la majoritate sai după însănttoşire,. va. lua 
“înapoi pămîntul de la locatar. o 

» "Art. 77. Daca un colateral de gradul întâită 
deține în mod ascuns pămîntul devenit va- 
cant, fără să!l -fi obținut de la-miri, şi daca 
acesta se constată înaintea 'expirării -terme- 
nului de dece anl de posesiune,pămîntul i 

“se va conceda cu plata 'taxer tapuelui, dato- |. 

497 

rită la epoca când a luat părnîntul în pose- 
siune. Daca el refusă, şi, daca se află alt co- 
lateral, al cărui termin fixat de lege, după 
categoria, la. care: aparţine, n'a expirat, pă- 
mîntul se va. conceda acestuia. Daca nu e- 
xistă: alt. colateral, sai daca drepturile lu! 
sunt perimate, pămîntul se va conceda prin 
licitaţiune. Daca individul, care a luat:pă- 
mîntul în mod arbitrar, şi. a cultivat în curs 
de mal puţin de qece anl, este străin de fa- 
nilia defunctului, pămîntul 'se: va lua înapoi 
şi se va conceda celui în drept la tapu, la e- 
poca când s'a luat în mod arbitrar. 

Art..78. Dreptul de permanenţă se dobin- 
desce de către ori-ce persână care, având saă 
nu vre-un titlu legal sai just, „va. fi posedat 
şi cultivat fără contestaţiune, în un period 
de dece an! pămînturi mirii sai mevcuf6 ; în 
acest cas, pămîntul nu-ma! pâte fi conside- 
rata vacant, ci urmâză -a se libera poseso- 
rulul un noă tapu fără plată, de taxă.. Daca, 
însă, acea. pers6nă. declară şi recunâsce că 
pămîntul, fiind vacant, ea 'şI la însușit fără 
drept, i se va propune a lua pămîntul, .plă- 
tind taxa. tapuelui, fără a se ţine semă de 
dreptul de preempţiune; daca dinsa refusă, 
pămîntul se va adjudeca prin licitaţiune, .. 

Art. 79. Nu se va reclama nimic, sub titlu. 
de chirie sa pentru micșorarea val6rei pă- 
mîntului de la persâna aceea, care, precurn 
se arată în precedentele două articole,. însu- 
şindu'șI în mod arbitrar pămînturi vacante, 
mirii€ sai mevcult le .va fi cultivat şi va fi 
plătit dările pămîntului. E 
“Art, 80. Daca posesorul unel taria (țarină) 
more după ce o .va fi semănat, fără să lase 
moștenitori direcţi, acea tarla se va concede, 
prin. autoritatea competentă, colateralilor a- 
vînd drept la tapu, saă la 'orl-ce altă personă. 
Semănăturile se'. vor considera ca făcând 
parte din succesiunea posesorului decedat; 
noui posesor n'are dreptul nici să. le desfiin- 
țeze, nici să reclame de la succesiune veri o 
chirie. Tot ast-fel se va urma în privinţa er- - 
bei 'semănate. saă îngrijită ; prin irigaţiuni. 
Cât pentru iarba venită în mod natural, fără 
munca defunctului, ea nu trece. la moșşteni: 

PO m 
"Art. 81. Moștenitorii unu! proprietar de 
construcţiuni sai sădiri -mniil4 construite sai 
sădite, cu perinisiunea. autorităţi! pe locuri 
mirii6,: posedate cu tapu, moștenese cu titlu 
miilk acele construcţiun! sati sădiri, şi nu vor 
avea de plătit pentru pămînt de cât taxele de 

succesiune, după valdrea. lui estirnativă. Pă- 
mintul se va conceda, în mod gratuit moşte- 
nitorilor, fie:căruia, în raport cu partea sa.în 
moștenire ; acesta se va transcrie ;în;regis- 
trele Archivelor. imperiale, şi se.va însemna 
în actele liberate părților. : ...     a 

Art. 62. Când mori, ogrădi, tîrle saă alte 

| 32
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_-construcţiunI''miizk, înființate -pe un pămînt cut, şi construit pe 'un pămînt mirii€, cade 
“miri, ai cădut în desăvârşită ruină, pămîn- |eu desăvârşire în ruină, daca administrato- 

r 

tul'e supus formalităţii” tapuelui,: el se va 
"conceda proprietarului construcţiunilor; daca 
acesta o:cere; la cas contrarii, el se va ad- 
judeca altuia. Daca, însă, acest pămint a ire- 
cut în posesiunea proprietarului - clădirilor 

“ptin: moştenire directă 'sai' alt-fel. şi daca 
plătesce către ziiri chiria fixă (idjarei mag- 

- ua), dînsul nu va.putea fi deposedat. * - 
“Axt; 83; Când arbori şi vit" mâl, sădiți în 

un pămînt: miri. “posedat cu 'tapu, se usucă 
sati se scot din rădăcină şi nu mal remâne ur- 
mă de sădire; pămîntul e supus formalităţii 

__*tapuelui; else va conceda proprietarului să- 
dirilor, daca acesta o cere; la cas contrariiă 
else va. adjudeca. altuia. Daca, însă, acest 
pămînt a trecut în 'posesiunea proprietaruluy 
sădirilor, prin moştenire directă sai alt:fel, 
'dînsul nu va putea fi deposedat, 
": Art: 8£, Orl-ce pămint. iailac. sai chîșlac, 
posedat cu tapu şi care, fără scusă valabilă, 
va fi remas neocupat în timp de tre! an! con- 
secutivi, şi pentru care nu se vor fi plătit qă- 
“rile; va fi supus formalității tapuelui. . 

"Art. 85.: Ovl-ce 'livede (ciai») posedată cu 
tapu, şi de la care se percepe dijma ab-anti- 
quo, nu se va.-fi cosil trei ani consecutivi, 
“fără scusă valabilă, va fi supusă formatităţii 
tapuelui” i: e 

Art. 86. Daca pe timpul când un colateral, 
cu drept la'itapu 'asupra unul pămînt, este 
să fie pus în posesiune plătind taxa tapuelui, | - 
se presintă un străin 'care' oferă o taxă mal 
“nare spre'a i se da pămîntul, nu se va ţine 
în semă-acestă supra ofertă. -: . -. 

* “Art, 87. După adjudecarea: prin licitaţiune. 
““arunul: pămînt. vacant. mirii€ saă mevcufă, 

nu se va priimi nici o ofertă pentru suprali- 
citare, sub cuvînt că nu s'a liberat, încă, ad- 
judecatarului, titlul de posesiune.: îi 

Cu tote 'aceslea, daca, după adjudecarea 
: de'pămînturi “vacante, se constată c'adjude- 

- carea s'a făcul în mod fraudulos, cu un preţ 
- inferior taxei tapuelui, se va; cere, în termin 
: dă dece ani, ca adjudecatarul să completeze 
"taxa tapuelui.: Daca el refusă, i se va resti- 

tui prețul plătit, şi părnîntul se va adjudeca 
” din' noii. După. trecerea 'terminului de: dece 
** anl, O asemenea: cerere nu se va mal putea. 
"face. Se: va 'procede tot ast-fel în privinţa 
pămînturilor vacante, concedate, cu tapu, la 

” colateralt îndreptăţiţi: la tapu. 
3 “Art. '88.'Agentul tapuelui nu pâte, în cir- 
cumscripțiunea; sa, şi pe tot timpul funcţiu- 

- nelor! sale,. să cumpere pămînturi vacante, 
'sai supuse: formalităţii tapuelul. El nu pote 

" dobîndi posesiunea de cât, numai, a pămîn- 
- turilor coborite prin moștenire de la tatăl, 
muma, sai de la: copil săi. IN 

Art. 89; Când un edeficiă, constituit va- 

  

  

rul vacufului nu'l repar6ză. şi "nu plătesce 
către miri chiria (i4jar€) a pămîntului, acesta 
se va lua din. mânele 'administratorului, şi 
seva da celui care se va arăta doritor. Daca, 
însă, administratorul face 'reparaţiunele ne- 
cesare, sai duca plătesce. către miri chiria 
pămîntului, el va remânea nesupărat. Se va 
urma tot ast-fel când pămîntul este mevcul€ 
şi clădirea a devenit vacuf al unei alte fon- 
daţiunI.:: : a i , 

Art. 90. Daca o vie sai o livede de pomi a 
căror pămînt este mirii6, iar arborii sai vița 
sunt vacuf, s'a ruinat în ast-fel de grad. în 
cât 'nu mar: există arbori saă viţă, şi daca 
administratorul vacufului lasă în părăsire a- 
cea vie sai. livede în timp de trel ani con- 
secutivI, fără scusă valabilă şi fără să plă- 
tescă către miri chiria pămîntului (pizcafeai- 
zemin), daca, în fine, dânsul nu pune acel i- 
mobili în: starea: lul primitivă. făcând sădiri 
noue, în acest cas pămîntul va fi supus for- 
malităţii tapuelui. Se va procede tot. ast-fel. 
când pămîntul este zezcufi iar arborii sal 
viţa sunt zacufal unel alte fondaţiuni. 

CARTEA II... 
Pământurile lăsate peutru usul public 

şi pămîntnrile morte, 

» TITLUL 1. 

Despre pămînturile lăsate pentru usul 
AI “public. | 

"Art. 91: Arboril. din dumbrăvile numite 
baltalil;. destinate ab-antiguo, pentru usul u- 
nui oraş sai sat, vor fi tăiaţi numar de către 
locuitorii acelor localităţi; nimeni altul n'are 
dreptul de a face tăieri ;-tot ast fel se va ur- 

ma şi în privința dumbrăvilor şi pădurilor a- 
fectate ab-antiquo la trebuinţele mal multor 
oraşe saă sate; locuitorii din alte localități 
nu pot să facă tăieri, Aceste dumbrăvi şi pă- 
duri nu sunt supuse la nici o dare. . . 

Art. 92. Nu se pâte da nimănul posesiu- 
nea cu tapu; particulară sai colectivă, a u- 
nel părți din dumbrăvi sai păduri, afectate 
locuitorilor unei comune, spre a face din â- 
cea parte o dumbravă reservată, saă spre â 
tăia arborii şi a curăţi locul. Daca cine-vă 
ar dobândi asemenea. posesiune, - locuitorii 
ai tot-d'a-una dreptul a o lua înapoi. 

„Art. 93. Nimeni nu pote să facă construc- 
ţiuni sai plantaţiuni pe o cale publică. La 
cas de contravenţiune, consirucţiunile se Yor 

dărâma şi plantaţiunile se vor desființa ; în 
un cuvînt nimeni! nu pote face act de proprie- 

tar .pe calea publică ;. orl-ce contrarenţiune 
va fi pedepsită. .. :-. 
' : Art. 9£. Edificiile destinate cultului, precun



  

și pieţile: lășate în interiorul sai la margi- 
mea. oraşelor şi satelor, pentru staționarea 
„carelor şi a vitelor, sunt în aceeaşi categorie 
ca calea publică. Aceste locuri nu pot fi nici 
vindute nici cumpărate ; daca: cine-va "ŞI le- 
ar însuşi. locuitorii ait-dreptul de a se.opune. 

Art. 95. Locurile înscrise în registrele ar- 
chivelor imperiale ca lăsate și afectate, ab- 
-antiquo. pentru tîrguri şi bilciuri, nu se pot 
.nici vinde nici cumpăra ; nu se pote da puse- 
iunea. esclusivă a acelor locuri nimenui ; 
orl-ce încercare de însușire din partea cul-va 

„va fi oprită. Darea înscrisă la archivă pentru 
„aceste locuri, se va plăti la hazna. . - 

Art, 96. Locul de arie (Airmen ieri) afec- 
“tat, ab-antigio, în. general, tuturor locuitori- 
- lor unul sat, nu se pâte nici vinde nică ctun- 
păra, el nu se pote sparge spre a fi cultivat; 
nu este permis a se face nici o construcțiune 
pe dinsul ; el nu pute face obiectul une! con- 
cesiuni cu tapu,'cu titlu particular sai colec- 
tiv : locuitorii aii dreptul de a se opune la 
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mune sai cant6ne, singur posesorul cifilicului, 
de care depind asemenea izlazuri este în drept 
să'șI pască vitele pe dânsele; el pâle 'opri in- * 
trarea vitelor străine. Posesiunea izlazurilor 
de acâstă. categorie, se dobândesce prin tapu- 
şi se procede în privinţa lor ca pentru cele, 
l-alte pămînturi zii. e 

Art. 100. Ori-care ar fi numărul vitelor ce 
un ţăran obicinuesce să, lrimiţă pe izlazul co- 
munci, el nu va putea fi oprit dea trămite şi 
prăsila. Când va fi strimtorare pentru vitele ” 
satului. nicI un locuitor nu va fi în'drept să 
aducă, spre păşunare, alte vite decât ale 
sale. Când un ţăran străin se așaqă în sat, 
și'şi clădesce o locuinţă (four, el pâte. sub 
condiţiune să nu existe strimtorare pentru vi- 
tele satului, să aducă d'aiurea vitele sale, spre 
a le trimite pe izlazul comunei. Țăranul care 
va fi cumpărat casa unu! locuitor din comună, 
va putea triinito pe izlazul comunal, acelaşi 
număr de vite ca predecesorul sti. - - 

Art. 101.. Folosinţa, erbel şi a apel de la   or-ce încercare de usurpaţiune. Locuitorii 
din alt sat nu pot transporta prâncle lor pe 
acea arie spre ale treiera. - 

Art. 97. In izlazul afectat ab-antiquo unui 
“sat, singuri locuitorii din acel sat pot duce 
vitele lor, cele din ulte sate sunt oprite. Izia- 

“zul afectat, ab-antiquo, turmelor din dout sai 
„mal multe sate, va servi la păşunarea în co- 
mun a vitelor din acele sate, orl-care ar fi 
satul în circum-cripţiunea că-uia se află acel 
izlaz. Izlazurile de acest fel nu se pot nici 
vinde nicl cump&ra; nu se vor putea, face pe 
dânsele nici ogrădI, nici tîrle nici oil-ce altă 

" construcţiune, precum. asemenea, nici :plan- 
tațiuni; daca 'cine-va ar contraveni la acesta, 

. Vocuitoril ai dreptul, la ori-ce epocă, să ceră 
: desființarea construcţiunilor sai a plantaţiu- 

"nilor. Nu se va permite niunenul a sparge a- 

“coste izlazuri spre a face locuri de arătură,; 
"ori-ce încercare de abatere va fi oprită; a- 

„“ceste locul urmăză să r&mâe de a pururea 

“ca izlazuri. a 

“Art 98. Ort-care ar fi întinderea pămîntului 
„lăsat şi considerat, ab-antiquo, ca izlaz (mer'a), 

singură acea întindere determinată constitue 

„izlazul;, nici o delimitare ulterioră -nu va fi 

: ținută în s&mă._ , pa . 
“Art. 99. Ort-care ar fi numârul vitelor apar- 

„ţinând gospodărielor unul canton saă ai unei 
" comune, şi care obicinuit se trămit la păşune, 

_mu se va putea. opri trimiterea aceluiaşi nu- 

„măr, Cât privesce, însă, alte izlazuri, cari, 
„ ab-antiquo, aiă fost afectate, în mod esclusiv, 

. diferitelor gospodării fiind-că ele nu intra în 

categoria, pămînturilor metruke, ca izlazurile 

„ afectate, ab-antiquo, obstei locuitorilor din co- 

(1) Yaine pature. — (2) Locuri de păşiune. 
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iailac şi chiîșlac înscrise în registrele archive- 
lor imperiale, ca fiind afectate, ab-antiquo, 
în mod esclusiv, unel sai mal multor.co- 
munc, aparţine numa! locuitorilor din acele 
localităţi. Locuitori! din alte comune cari se 
vor folosi de acea iarbă şi de apă, vor plăti 
către miri, după mijlâcele lor, dările jailachic 
şi chîslachid. Posesiunea esclusivă a acestor 
locuri'nu se pote da prin tapu; ele nu pot fi 
cultivate fără consimţimîntul locuitorilor. 

Art. 102.. Prescripţiunea nu se pâte invoca 
în ;contestaţiunile relative la pămînturile me- 
truke, “precum. dumbrăvi şi. păduri, drumuri 
şi pice publice, izlazuri, locuri de adăpost şi 
de libera păşunare (1) de vară. şi de, iarnă, 
lăsate, ab-antiquo, pentru usul poporaţiunii 
locale. : . 

TITLUL II 

- Despre pământurile morte (mevat) 

Art. 103. Sunt considerate -ca -pămînturi 
morte locurile părăsite, inculte, precum munţi, 
locuri pietrâse, pernalicuri şi otlacuri (2) care 
nu sunt posedate de nimeni cu tapu, care nu 
sunt afectate, ab-antiquo, la usul locuitorilor 
din comune sau cantne: şi care sunt depăr- 
tate de acele localități, la o distanţă, de unde, 
la estrema limită a locuințelor, nu se pâte 
audi strigătul unul om. având un glas tare. 
Orr-ce individ ar avea trebuință de asemenea 
locuri, pâte. cu permisiunea autorităţii şi cu 
condiţiune.de a se supune lu! Veit-elinal şă 
curețe acele locuri şi să le cultive, Disposi- 
țiunile legii civile, relative la pămînturile   wmezrua (semEnate)li se vor aplica. Daca, însă, 

N
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„parte din produsul lor. : 

” „cel care, cu permisiunea autorităţii, precum 
se arată mal sus, a dobândit un asemenea pă- 

„mâînt spre a'l curăţi, îl lasă în statu-guo. tret|-" 
an! ce a rindul, fără scusă valabilă, pămîntul 
se va da altuia. Pe de altă parte, daca cine- 
va,. fără permisiunea. autorităţii a curăţit şi 
cullivat asemenea locuri, i se va cere plata 
tapuelui, în contra căria i se va libera titlul 
de concesiune. | a 

" Art. 104. Ort-cine pâte tăia lemne de foc şi 
de construcţiune pe munţii mubal. “cari nu 

“ fac parte din pădurile afectate, ab-antiquo, 
" comunelor, Pentru arborii ce se taie şi iarba 
ce se sthiînge pe acele locurI nu-se plătesce 

„ dijmă. Nici o parte din aceşti munți mubahi 
nu se pâte despărţi, şi da cu tapu spre a de- 
„veni pădure particulară.. 

„Art. 105. Daca, afară de izlazurile destinate 
vitelor unul canton sai ale une! comune, se 

"află în circumseripțiunea acer localităţi şi ot- 
lacuri, locuitori! se vor folosi de iarba şi apa 
acelor otlacuri; cel care va aduce vile de alte 
localităţi, va plăti către zuiri o'dare otlac, în- 
tr'o proporţiune convenabilă, ţăranii nu'l vor 
putea esclude, nici vor putea pretinde o pante 

"din acestă dare de otlae. : 

CARTEA III. 
Diferite feluri de proprietăți care nu 

intră în categoriile precedente, 

Art. 106. Nicr un arbor venit naturalmente 
pe un pămînt memtulc, mercufi miriic, me- 
truke şi merat, nu pote fi posedat cu tapu. A- 
tât numai, că arborii veniţi naturalmente pe 
un pămînt ziriţd sai mercufi se posedă ca 
dependinţă a pămîntului, precum se arată la 
titlul despre posesiune. ! 

Art. 107. Minele de aur, de argint, de aramă, 
de fer, diferitele cariere de piatră, de gyps, 
minele de puci6să, de. salpetru, de cărbuni, 
de sare etc., care se descoperă în păminturi 
mirii6, posedate de orl-cine, aparţin Statului 
(Beit-el Mal); posesorul pămîntului 'n'are 
dreptul se şi le înşuşescă, nici să reclame o 

. Asemenea orl-ce mină se descoperă în un 
pămînt mevcufe din categoria fakhsiput, a- 
decă având o destinaţiune specială, aparține 
tot Statului; posesorul pămîntului și vacuful 
n'a nici un drept asupra el. 
„„Posesorul, însă, al pămîntului mirii6 saă 

„meveul6, va fi despăgubit de valdrea părţii 
din pămintul s&i, care. prin punerea în es- 

"ploatare a miner, se va lua din posesiunea sa. 
In pămînturile metruke şi mevat, a cincea 
parte din produsul minelor! ce: se descoperă 

“revine Statului și restul persânei câre le-a. 
descoperit. 

Minele descoperite în pămînturi miilk, în 

LEGILE PROPRIETATE! 

interiorul oraşelor şi satelor, aparţin proprie= 
tarului pămîntului. . 

Minele de materii fusibile, aflate în pămîn-- 
turi uchrii şi haradjii€ aparţin Statului, pen- 
tru a cincea parle, iar restul proprietarului 
pămîntului; cele care nu conţin materil fusi-. 
bile, aparţin, în totalitate proprietarului pă-. 
mîntulul. o . 

In ceia ce privesce monetele antice şi mo- 
derne şi comorile de orl-ce fel, ale căror pro-- 
prietar e necunoscut, legislațiunea se află în 
cărţile de jurisprudență religiâsă, 

Art. 108. Ucigaşul nu p6te moșteni pămîn- 
tul victimel 'sale, el n'are drept la tapu asu-. 
pra acelui pămînt. -. 7 - 

Art. 109. Pămîntul unul musulman nu se 
moştenesce de copiii şi părinţii lul nemusul-. 
many; asemenea pămîntul unui nemusulman: 
nu trece, prin moştenire la copiii sai părințit 
ul musulmani. Nemusulinanul n'are drept la 
tapu pentru pămîntul unul musulman, şi tice=- 
versa. . | 
„Art. 110. Pămîntul unul supus otoman nu 

trece prin moştenire la copiil saii părinţii lul, 
| supuşi străini : supusul sirăin n'are drept Ia. 
tapu pentru părnîntul unul supus otoman. 

Art. 111. Pămîntul individului care a aban-- 
donat naționalitatea otomană, nu trece, prin. 
moştenire la, copiii și parinţii lui, fie aceştia 
supuşi otomani sai străini, pămîntul devine- 

"| vacant prin acest fapt, și, fără să se caute: 
daca sunt pers6ne care ar avea drept la tapu,. 
el se va adjudeca prin licitaţiune. 

" Art. 112 Robul, bărbat sai femee, care, cu 
consimţimîntul stăpânului s&ă, şi prin mijlo- 
cirea.. autorităţii, va fi dobânait posesiunea 
saii concesiunea unul pămînt, pu vaputea 
fi deposedat de către stăpânul s&ă nici în-. 
nainte. nici după desrobire; acesta nu va pu- 
tea interveni în gerarea acestul pămînt, pre-- 
cum nici “moștenitori! săr. Dacă robul mâre: 
fără să (i fost desrobit, pămîntul nefiind trans- 
misibil prin moştenire, nimeni altul nu va a-- 
vea drept la tapu de cât asociaţii şi cointere- 
saţil sati locuitorii din comună, cari ar avea 
trebuinţă, afară numat daca, pe acel pămînt se 
află 'construcţiuni şi arbori miitk. Dacă stă- 
pânul robului are pe acel pămînt arbori și 
clădiri miilk el are preferința cu dreptul de 
revendicaţiune în termen de dece ani, plătind 
taxa tapuelui, Daca robul more după desto- 
birea.sa, pămîntul trece prin moştenire, la 
copiil sai părinţii să! liberl. În lipsa acestora, 
și dacă nu se află pe acel pămînt clădiri saă 
arbori milk, niel fostul stăpân nici copiil a- 
'cestuia n'aii drept ia tașu, ci rudele libere ale 
desrobituluy, pămîntul li se ya concede cu 
plata taxei tapuelut. În lipsă de rude libere, 
pămîntul se va da prin 'ltcitațiune. Dacă, în 
fine, pămîntul are pe dânsul clădiri şi arbori   miilk, el se va da,- cu plata taxer. tapuelul,
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moştenitorului care a mo 
plantațiuni milk. . 

Art. 113. Vindarea siluită de pămînturi 
„„mirii€ şi mevcufă făcută. de către o persână 

supusă intimidaţiunei este nulă. Daca cel care 
-a dobândit acele păminturi prin siluire și vio- 
lenţă le vinde, saii daca ele trec la moşteni- 
torii să!, persona care a îndurat violența sati 
siluirea, şi după mârtea el, copiii şi părinţi! 
'eY, ai dreptul de revendicaţiune; daca ea mâre 
fără moştenitori directi, pămîntul nu, va fi 
“considerat ca vacant, ci va remânea în pose- 
sinnea detentorului, , 

Art. 114. Nu sunt valabile vîndările şi con- 
cesiunele de pămînturi mirii€ sati: meveufe 
“făcute cu condițiuni, cualificate de ilegale prin 
legea religi6să, precum, spre esemplu, condi- 
ţinnea de a -se însărcina cu îngrijirea cul-va 
până la. mârtea lui. asigurându'l o bună exi- 
stență. Prin urmare vindătorul și moştenitori! 
-săl ati dreptul de revendicațiune pentru causă 
“ilicită în contra cumpărătorului, şi moșteni- 
“torilor lui, precum şi în contra persânel la 
care ar fi trecut prin-a doua vîndare. 

Art. 115 (1), Creditorul nu pote să'şi însu- 
şescă pămîntul posedat de debitorul stă, în 
schimbul creanţei sale, nici să urmărâscă 
vindarea lur. La mârtea debitorului, fie ca a- 
cesta să aibă sai nu avere mobiliară, pămîn- 
ul va trece la moştenitorii lu! direcţi, și în 
“lipsa acestora se va supune formalității ta- 
puelui. LS Pa 

Art. 116, Pămîntul miri€ şi mevcul nu se 
pote da ca gagiii.-dacă, însă, debitorul, în 
schimbul datoriei sale, și prin mijlocirea au- 
'torităţii, vinde creditorului săi pămintul ce 
posedă, cu condiţiune dea i se restitui orl- 
-când va desface datoria, adecă daca face o 
vîndare simulată şi ipotecară numită fragh 
-dilrefa, în asemenea. cas debitorul nu pote 
să eră restiluirea pămîntului, până ce, mat 
întâii, nu va fi plătit datoria sa fie acesta, cu 
-saii fără termin. : 

ştenit acele clădiri şi 

Art. 117. Daca debitorul, după cea vîn-|. 
-dut creditorului s&ă pămîntul ce posedă, în 
forma şi în condiţiunile de ma! sus, se află 
la termen fixat, în imposibilitate de a. plăti 
datoria sa, şi daca, a dat creditorului stii 
mandatul decriic, substituind pe acesta, în 
mod complect, persânei sale, desbrăcându- 
se de facultatea de a revoca mandatul, în a- 
ceste condițiuni, creditorul mandatar va pu- 

„tea, pe cât timp trăesce, încă, debitorul stă, 
să urmărescă vindarea acelui pămînt spre a 

„se despăgubi de creanţa sa. Asemenea. daca 
-debitorul a dat mandat unel a reia persone, 
acesta, la expirarea terminului fixat, va. putea 
să vînqă pămintul spre a desface pe creditor. 

501. 

Art. 118. Daca debitorul, după ce a vîndut 
pămîntul săă în forma şi în condiţiunile de 
mal sus, more înaintea desfaceri! datoriersale, 
lăsând moştenitorii direcți; adică copil, pe 
tatăl sai pe muma sa, creditorul sati moş- 
tenitorii lut, aii dreptul de a face oprire a- 
supra acelui pămînt, și moştenitori! nu pot 
să'l ia în stăpânire până ce nu vor plati da- 
toria.. Daca debitorul vîndător more fără mo- 
ştenitori direcţi. creditorul. n'are dreptul de 
oprire; pămîntul devine vacant, şi e supus le- 
gislațiunel respective. . i 

Art, 119. Acţiunea de înşelăciune saă frau- 
dă la vîndarea şi cumpărarea de -pămînturi 
mevcuf& în general este primită între vîndă- 
tor şi cumpărător; după mortea, însă. a vind&- 
torului, moştenitorii lu! nu ma! vor fi priimiţi . 
a intenta asemenea acţiune. şi pămîntul nu 
va fi considerat ca vacant. ! 

Art. 120. E bună şi valabilă vindarea de 
pămâînturi mirii şi mevcufe făcută în timpul 
ultimei b6:e; pămintul vîndut, ast-fel, prin 
intervenirea autorităţi!, nu va trece la mo- 
ştenitorii direcţi, nicl va fi supus la formali- 
tatea tapuelui. .. Ia 

Art. 121. Nimeni, fără să fi fost mai intâitt 
învestit prin patentă suverană riilh:naone), 
cu dreptul de proprietate plină și. întregă a- 
supra pământurilor, pe care pare de cât un 
simplu drept de posesiune, nu le pâte consti- 
tui în zacuf, a unei fondaţiuni Gre-care. - - - 

Art. 122. Pămînturile legate, ab-antiqeo, 
de o biserică sati monastire, şi înscrise, în a- 
semenea calitate, în registrele archivelor im- 
periale, nu pot fi posedate cu tapu; ele nu 
pot fi nic! vîndute nici închiriate; din contra, 
daca unele pămînturi, care tot-d'auna se po- 
sedaii cu tapu, ati trecut prin un mijlac 6re- 
care în mânile călugărilor, sati dacă sunt ac- 
tualmente, posedate fără tapu ca legate de 
monastire, se va aplica în privința. acestor 
pământuri legislaţiunea pămînturilor mirii€, 
şi ca în trecut, posesiunea. se va da cu tapu. 

Art. 122. Vechia albiea unul lac sai rîă, 
care ar presenta un pămînt apropriat pentru 
cultură, se va conceda prin licitaţune, şi va fi 
supusă legislațiunel pămînturilor mirii€. 

4 Art. 124. In contestaţiunele relative la cur- 
sul uucl ape de băut saii de irigatiune, se va 
ține s&mă de starea lucrurilor ab-antiguo. 

Art. 125. Nu este permis a duce vitele prin 
vii, livedi şi câmpuri numite keulterhke. Chiar 
acolo unde acâsta era un ohiceiă vechii, fiind- 
că obiceiul nu -pâte da dreptul cul-va de 
a păgubi pe altul, proprietarul vitelor va fi 
invitat să vegheze, ca vitele sale să nu 
intre în acele locuri până după recoltă; dacă 

j neţiind sema de acest avis, ar lăsa să intre 

îns 

    
(1) Articoli 115, 116, 117 și 118, sunt parte abrogaţi parte modificaţi prin legca din 1869 care “permite 

armărirea păminturilor domeniale pentru datorii ale posesorilor. .
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vitele sale, el, va fi respundător de paguba 
causată şi dator să despăgubâscă pe proprie-. 
tarul locului. După recoltă. se va urma con- 
form vechiului obicciă. | 
„Art, 126. Daca semnele vechielor limite 

ale oraşelor şi satelor aii dispărut, sai nu se 
mal văd,-se vor alege, dintre locuitorii co- 
mumelor vecine, 6meni bătrâni şi demni 
de încredere cari gu intervenirea autorităţii 
(religiâse). vor arăla cele pairu părţi ale ve- 
chelor hotare, şi se vor pune semne noul ; 
unde trebuinţa va cere. , , 

Art. 127. Dijma asupra recoltei. 'orl-unde 
ar fi situată aria, pe care dânsa este strânsă, 
e datorită numal de comuna de unde provine 
recolta. După același principiă, rusumurile și 
dările fixe de chirie impuse asupra locurilor   tuiluc, chîșlac şi otlac, asupra ogrădilor, mo- 
vilor ș. c, |. sunt datorile de comunele, în a 
căror circumscetripțiune ele se află. 

Art.:128. In oreziştile înscrise în archivele 
imperiale, datoria de a îndrepta cursul deto-: 
riorat al apel, incumbă 'aceluia care s6- 
mănă acea oreziște. Folosinţa se dobânade-. 
şte prin tapu, ca pentru pămînturile miriis, 
cu osebire numai că se vor păzi obiceiurile : 
stabilite ab-antiqyuo în locurile unde se cul- 
tivă orezul, e a 

Art. 129. Posesiunea pămînturilor numite ; 

LFOILE PROPRIETATE) , 

n6ză țarina ce se cultivă întrun an, cu un 
plug cu doi bol. Întinderea lui este, pentru un 
pămînt de întâia calitate de la 70 la 80 de- 

“|unumuri, de a doua calitate de 100. de a treia 
calitate de 130 deunumuri. 

- Deunumul este de 40 paşi ordinari (geo- 
metrici) în lung și în larg, sati 1600 coţi pă- 
trați (1). Ori ce bucată mat mică de cât deu- 
numul se chiamă fy?a (bucată). , 

În limbagiul usual, însă, se înţelege prin 
Cifilic, pămîntul impreună cu ecaretele, vite- 
le. semințele. instrumentele aratoril şi alte 
accesori! necesare unei esploataţiuni. Când 
proprietarul. unii asemenea ciftlic more fără 
moştenitori direcţi sai indirecţi (având drept 

la tapu) cifilicul se adjudecă prin licitaţiune 
de către miri„Dacă el nu lasă moştenitori 
direcţi având dreptul :la fnticaz. asupra pă- 
mâîntului, ci numa! colateral! având drept la 
tapu, aceştia moştenesc ecaretele, vitele, pro- 
ductele ș. c.1., iar cât pentru pămînturile de- 
pendinte de cifilic, ci vor dobândi posesiunea 

„lor plătind taxa tapuelui Dacaer refusă, a- 
ceste pămînturi numaj,. fără a se atinge eca- 

retele, proprietatea lor miilk hereditară, 'se 
vor adjudeca prin licitaţiune. - : E 

_ Art. 132. Orl-ce individ care cu aulorisa- 
țiunea suverană, va. fi umplut un pămînt câ- 
ştigat asupra mări, devine proprietar (malic) 

- Lhiass€, atribuite, înaintea tânzimatulul spa-; al acelui pămînt. Daca, însă, în termen de 
hiolor și alţii, acelor numite bahtdne, atribuite i trei ani de la diua autorisaţiunii, -uu face 
Yzinughanilor; organisaţiuul desființate as- ! nică o întrebuințare de dinsul. el perde drep- 
tăzi, şi, în fine, posesiunea păminturilor care | tul -lul, -şi ori-ce altă. persână,. obținând 0: 
se concedati, odinidră. cu tapu, de către a-! nouă autorisaținne, va putea să umple acel 
genții forestieri, asemenea suprimaţi, se va: 
dobândi de acum înainte, prin tapu, şi în mu-. 
taţiunele prin vîndare, moștenire sati conce- 
siune, se va urma conforin legislațiunel pă- 
mâînturilor mirii. , 

Art. 130. Pămîntuile coprinze în teritoriul 
unei comune. locuită, nu pot fi concedate 
(îhale) unci singure pers6nă, numal spre a în- 
fiinţa o esploataţiune agricolă. Daca, însă, lo- 
cuitorii comunei s'aii risipit, precum s'a dis 
mal sus, şi dacă, supuindu-se pămîntul la 
formalitatea tapuelui, se recun6sce imposibi- 
litatea de a se aduce alți agricultori, spre a" 
aşeza î: comună şi a da aceştia fisionomia 
sa primitivă, prin concedarea pămîntului în 
loturi, fie-cărui locuitor în parle, se va pulea, |   în acest cas, concede pămîntul în bloc, la 
una, saii mal multe pers6ne spre a înființa: o 
esploataţiune agricolă; , . . 

Art. 131. Ciftlic, ca termin juridic, însem= 
. 

„loc şi să dobândescă proprietatea lui, Ori-ce 
pamînt căștigat asupra mării, fără autorisa- 
țiune, fiind proprietatea Statului, se va vinde 
de către miri, persânel care Ta umplut Daca 
ea refuză, pămîntul se ve pune în licitaţiune 
şi se va adjudeca celui care va oferi prețul 
cel mai. avanlagios. - - 

REGULAMENT ASUPRA 'TAPUELUI 
Saii titlu posesoriii 

(1275-1839). - 

* CAPITOLUL 1. 

Art. 1. In provincii concesiunea pămintu- 
rilor domeniale este atribuită împiegaţilor 
însărcinați cu administrațiunea financelor 
departamentului şi sub-guvernatorilor, repre- 
sintând pe poprietarul pămîntului (2). 

"(1) Lungimea cotului întrebuințate în comerciă, variază în diferitele prorincii ale 'Purcici de la CS centi= 
metri în sus; cotul de architect este de 75 centimetre. La Constantinopol şi în provinciile din prejur deunu- 

"mul ze născră cu cotul de architect, şi are, prin urmare, o superficie de 900 metre păteate (Vedi Dellin 
doua: Asiat, nota la acest articol). După câte am -pntut constata personal acecași măsură se întrebaințeză 
și în Dobrogea. . . - NR 

(2) In uima orzavisaţiunii Vilaietelor, făcută prin legea din 1867, o ordonanță Vizirială a instituit, în, fic- 
care Vilaiet o autoritate specială însărcinată cu operaţiunile privitore la concesiunea păminturilor domeniale; 
în capul acestei administraţiuni se află un director al archivelor.. . E -
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Art. 2. Autorităţile însărcinate. cu intere- 
scle agricole nu pot interveni la vîndarea, 
transmiterea - și concesiunea. acestor-pămin- 
turi în alt mod, de cât ca simpli membri ai 
consiliului însărcinat cu aceste operaţiuni. 

Art 3, Cel care voesce'să vindă uri pămînt 
al săi, trebue să ohţie un certificat purlând 
sigiliul Imamului şi al' notabililor suburbii 
sati satului, constatând :a)'că „vîndătorul po- 
sedă în realitate acel pămînt ; 'b) prețul vîn- 
(ări ; €) districtul şi comuria unde el este si- 
tuat ; d) limitele şi numărul deunumurilor. 
Vinqătorul şi cumpărătorul, saii împuterni- 
ciții lor, se presintă apoi la Consiliul local 
spre a depune acel certiticat împreună cu 
taxa vîndării. Vîndarea proectată trebue de- 
clarată sub. mut! ernatoruluy sai autorităţilor 
fiscale după localitatea unde se face declara- 
țiunea la comună. la arondisment sau la, de- 
partament. Un titlu posesoriă (tapu) se va 
libera. concesionarului, pe basa acelel:decla- 
raţiuni, îndată ce se vor [i luat informaţiunele 
necesare şi se va fi făcut înregistrarea. Daca 
aclul de vindare se încheie în o comună. tit- 
lul posesoriă, însoţit de un raport artlând 
depunerea taxei, se trimite autorităţii admi- 
nistrative superidre, care! înregistreză şi] re- | 
ține la densa trimițând un raport al sti că- 
tre Archivele din Constantinopol, împreună 

“cu titlu posesoriă (tapu), spre a se însemna 
vîndarea pe marginea Iul, daca titlul este noi, 
sai, la cas contrariă, să se libereze unul noii. 
Când vîndarea se face la reşedinţa arondis- 
mentului, raportul sc trimite, direct, de că- 
tre acestă autoritate, la Archive. - 

Art. 4. Când posesorul unor părnînturt s si- 
“tuate în provincie voesce să le vîndă une! 
persâne cu locuinţa în Constantinopol, trebue 
obținut un certificat al Consiliului de arondi- 
sment respecliv, constatând posesiunea ; vîn- 
dătorul şi cumpărătorul, ' sai. împuterniciţii 
lor, se prisintă apot la. grefa Archivelor Im- 
periale. spre a. face deciaraţiunele. cerute de 
lege ; daca “există un tapu noii, vîndarea se 
va înscrie la marginea lui, daca nu există 
tapu se. va libera unul noii. De câte ori, însă, 

"urmeză a se libera un tapu noii; directorul 
archivelor trebue să informeze autoritatea 
administrativă competentă, spre a se face 
cercetările necesare Ja faţa locului. : 

Art. 5. Când posesiunea de pămînturi se 
“transmite prin moştenire, imamul şi notabilii 
(primar. ajutâre. proestos) ai suburbie! saă 
al satului, libereză un certificat învestit cu 
sigiliul. lor, şi constatând :.î) că decedatul |s 
poseda, în adevăr, acele părnînturi ; 2) val6- 
rea lor aproximativă. şi 3) că cel căruia. ele 
se transmit are, conform art. 54 şi 55 din le- 
gea pămiînturilor, un drept. esclusiv. asupra 
lor. Taxele și raportul se vor. trimite archi- 
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velor, conform art. 3; pe temeiul acestor acte 
transmisiunea se va efectua. . - 

Art. 6. Cel care. Aobindesce.. posesiuriea . de 
pămînturi plătesce, sub titlul. de spese, cincr 
la sută din preţul vindărer; la cas de a se 
face o declaraţiune. falşă, spre a se micşora, 
taxa, se va procede la o evaluare. imparțială 
şi taxa se va plăti pe basa acel evaluări. 
Când înstreinarea se face cu titlu gratuit, se! 
percepe cinci la sută asupra valorii, după e- 
stimaţiune. Când se constitue o; “ipotecă, cal, 
care o constituie: plătesce, ca spese, 2 1/2 la 
sută din datorie. 

Art. 7. Când se face. un schimb se “procede! 
la prețuirea. pămiînturilor, şi spesele de.âla. 
sută se plătesc asupra jumătăţii, preţului eva- 
luat, respundând fie-care contraclant. o. parte, 
adică 2 :/. la sută. , 

Art, 8. Aseinenea la transmiterea de. pă 
mînturi prin moştenire, se percepe, ca spese, 
5 la sută asupra, valorii estimative. 

„Art, 9.. Afară de. spesele specificate, “mar 
sus, se "ay percepe trei. lei, ca! preţ al hâr-, 
tici, când se libereză un tiu no (senet), şi 
se plătesce de cumpărător sai de persona 
către care s'a făcut transmiterea... , ,. , 

Art. 10. Când se vind pămînturi care nu 
s'a transmis, conform disposiţiunilor. legii, 
cumpărătorul pl: ătesce. cinci la sută, aseme-, 
nea plătesce. şi vîndătorul.. cinci: la. sută ;. 
daca se liberâză un tapu noă, se mal percepe, 
trei let ca preţ al hârtier. . 

Art. 11, Pe temeiul declarăţiunil “satilur 
sai a suburhiei, seva adresa Archivelor un 
raport,.spre a se libera titluri nor: 10 Ja de- - 
tentorii de pămiînturi fără titluri (afară de pă- 
mînturile aparţinend domenului public, şi 
care se deţin în mod fraudulos), plătindu- se 
spesele, precum taxa de, transmitere şi pre-. 

țul hârtier; 2» plătindu-se nuinâă pretul hâr- 
ticr: a) „posesorilor de ieri vechi, liberate, 
de spahil locatari şi alţi :.b). celor, cară ai 
perdut titlurile lor, trecute . registrele ofi-, 
ciale. . 

Art. 12. Concesiunea de “piăinînluți necură- 
țite se face gratis şi fără. spese,. conform 
art. 103 din .legea pentru, păminturi ; se va 
libera, pentru densele un titlu noti plătindu- 
se 3 lel, preţul hârtier. Aceste pămînturi când 
ţin de aședăminte pi6sc, se. scutesc de. dijmă 
pe un an sa duol. , 

Art. 13. Autorităţile. administrative” și fis-, 
cale trebue să. veghicze ca pămînturile ne-: 
curăţite să se concede numa! Ja. persone dis-, 
puse a le curăţi şi a le cultiva ; trebue, cu-0- 
sebire, să observe ca pămînturile situate pe. - 
munţi și lăsate pentru utilitate publică să nu. 
se concede şi să nu sc ia de nimeni, spre a, 
servi de aşedare ; acestor autorităţi incuinbă: 
asemenea, de a concede pentru cultură, pă-   mînturile care nu sunt posedate cu tapu..
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* Art, 14. Tapuele imprimate care se vor 
libera, posesorilor de pămînturi, pârtă la cap 
Tughraua Imperială, imprimată, ele arată a- 
rondismentul şi satul unde sunt situate pă- 
miînturile, limitele şi numărul hectarelor. 

Art, 15. In ceea ce privesce ci/rlicurile po- 
sedate cu titluri: Imperiale. de proprietate, 
se vor păzi condiţiunele conţinute în ' acele 

„documente. - - - 
„Art. 16. Când sunt persâne care, în virtu- 

tea art. 59 din codicele proprietăţii fonciare, 
aă un drept de preferinţă pentru pămînturi 
supuse tapuelul, se va procede de către con- 
siliul administrativ local, la o cercetare la. faţa 
locului, şi se vor învita cei în drept, după 
rândul lor, a priimi concesiunea. , pentru 
suma, ce se va fixa de către consiliul menţio- 
nat mal sus într'un mod ma! just și nepăgu- 
bitor pentru tesaur; 'daca propunerea se 
priimesce, concesiunea se face fără licitaţiune 
înaintându-se raport despre cele urmate. 

” Preţuirea , însă, a consiliului: menţionat, 
„ este suficientă numai când întinderea acestor 
pămnînturi e mal mică de cât 100 hectare; 
când întinderea e mat mare, trebue, pe lângă 
prețuirea consiliului de arondisment, şi acea 
a consiliului departainental; pe temeiul ace- 
stor două estimaţiun! pămînturile se concedă 
cără licitațiune. În nici un cas, aceste cerce- 
tări şi estimaţiuni nu pot servi de pietext ca 
să se amâne liberarea, tapuelui; cel îndreptă- 
tiu la tapu după lege, nu pot perde dreptul 
or. - 
Art. 17.Daca cel în drept la tapu renunţă, 

se va procede la concesiunea. acestor pămîn- 
„tur, prin licitaţiune, în favorul aceluia, care 
va oferi preţul cel mat mare; . : 

Art. 18. Pămînturile care, din lipsa de per- 
sâne având drept la tapu, sai' din causa re: 
nunţării acestora, aparţin Statului, și care, 
conform art. 77 din codice, urmâză a se con- 
ceda prin licitaţiune, se pun în licitaţiune de 
către consiliul administrativ de arondisment, 
daca ele n'aă o întindere mat mare de 100 
hectare; daca întinderea este între 100 și 500 
hectare se face o a doua licitaţiune la con- 
siliul administrativ departarmental; pentru pă- 
mînturile de la 500 hectare în sus, după cele 
două licitaţiun! făcute de către consiliile men- 
ționate mal sus, se va, procede la o nouă li- 
citaţiune la Ministerul Finangelor, căruia ur: 
m&ză a se face raport. Acâstă din urmă 
licitaţiune trebue săvârşită cel târdiă în trei 
luni de Ja primirea, la Constantinopol, a ra- 
portului. Codicele proprietăţii fonciare arată, 
cu amănuntul, pe cai în drept la tapu; acest 
drept, însă, se mărginesce la. pămînturile îm- 
părţite în loturi proporţionate cu trebuinţele 
celor în drept câa aceştia sunt țărany, car 
aparţin la cea din urmă clasă a celor cu drept 
de preferință; de aceea când e cestiune de pă-   

IEGILE PROPRIETATE! 

mînturi a căror divisiune ar fi pănubitâre 
precum pămînturile de o întindere mare, cele 
care depind de un cifilic, dreptul la tapu se 
întinde numal. până la al 8-lea grad, precum 

"| se arată la art. 59 din Codice. 
„ Art. 19. Sumele percepute pentru concesiu- 

nea, acestor pămiînturi de cătra stat, precum 
și spesele de viadare şi de transmitere, şi pre- 
ţul hârtiei se varsă la Tesaurul Imperial. 

Art. 20. Cel 'care va aduce la cunoscința 
guvernului existenţa de pământuri, despre 
care autoritatea, respectivă n'avea cunoscinţă; 
va primi, drept renumerare, cinci la sută din 
prețul adjudicaţiunii acestor păminturi, după 
sevârşirea licitațiunii și efectuarea conce- 
siunel. . 

Art. 21. Indată ce se va fi sevârșit vîndarea, 
transmiterea. sati concesiunea unui pămînt, 
şi se vor fi răspuns spesele, se va libera, fără 
amânare, noului posesor, un certificat înve- 
stit cu sigiliul Consiliului, prin care se auto- 
risă a poseda şi cultiva pămîntul, până la so- 
sirea titlului de posesiune. , 

Art. 22. La reşedinţa fie-cărul arondisment, 
se ține un registru special a pămînturilor si- 
tuate în fie care comună, în care se înscrii, 
viudările, transmiterile .şi concesiunile ace- 
stor pămînturi. ; 

Art. 25. Raportul avend de obiect liberarea 
titlurilor de posesiune se pune în plic şi se 
trimite direct, prin postă, la grefa Archivelor 
Imperiale; este, însă, permisa se încredința 
raportul noului. posesor, după cererea, sa, 

spre a'l presenta însusi la Archive. 
Art. 24. Tote procesele de înşelăciune saă 

fraudă, tâte contestatiunile de asemenea na- 
tură, relative la pămînturile domeniale, şi 
care se judecă după legea religiosă, se vor 
urmări în presența funcționarilor ad-hoc al 
finavcelor saă a delegaților lor, ca represin- 
tanţi ar proprietarului pămîntului. 

"CAPITOLUL Il 
Despre dreptul posesorilor de pământuri de u 

„le ipoteca pentru datorii. 

Art, 25. Codicele proprietăţii fonciare per- 
mite posesorului de pămînturi domeniale, a 
le ipoteca, spre a garanta plata, unel datorii; 
dar daca debitorul more fără a, lăsa nici un 
moştenitor, creditorul ipotecar nu pâte reține 
aceste pămînturi în schimbul creanţel sale; 
un tapu "1 este necesar spre a lua. posesiune. 
Cu tâte acestea, în virtutea ordonanel din 9 
Ramazan 1274, el pâte urmări vindarea ace- 
stor pămînturi. Următdrele disposiţiuni se 
vor observa la ipotecarea pămâînturilor do- 
meniale. . *. i : : 

Art. 26. Imprumutatul împreună cu împru- 
mutătorul vor declara la consiliile admini- 
strative din comună, arondismentul sa de-
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partamentul unde sunt domiciliați, în presența 
agentului local al financelor. întinderea şi li- 
mitele pămîntului ce se dă în ipotecă. suma 
împrumutată, dobânda stipulată, și conven- 
țiunea ipotecară. Pe temeiul acestei declara- 
ttiuni, se închee un act autentic şi se dă cre- 
«ditorului, în deposit, tapuele acestul' pămînt, 
făcându-se, despre i6te acestea, menţiune su. 
mară în un registru special. Spre a se radia 
ipoteca, la desfacerea datorii, părțile se .vor 
presinta din noii la Consiliul competent; ac- 
tul de ipotecă şi tapuele se restitue, făcându- 
se observaţiunile necesare în registre; 

Art. 27. Vingarea pămînturilor ipotecate nu 
se p6te urmări. Daca. însă, conform art. 117 
din codicele proprietăţii fonciare, debitorul a 
numit. ca împuternicit al săă pe creditor sau 
o altă persână spre a urmări vindarea, ace- 
stia. la cas de neplată a datorie, la terme-: 
nul fixat, pun în licitaţiune pămîntul ipotecat, 
prin ministerul agentului. competent; vînda- 
rea se va efectua în termen de la 15 dile la 
două luni maximum. Este bine înțeles că nu- 
miea. împuternicitului trebue să fie făcută 
chiar în actul autentic de ipotecă, sub pedepsă 
de a nu se mal putea numi în urmă. 

Art. 28. Dacă debitorul mâre înainte de a 
se fi achitat, succesiunea. sa respunde de a- 
câslă datorie ca de orl-ce altă obligaţiune. La 
“cas, însă de a nu fi lăsat altă avere, sau când 
acesta nu acoperă datoriile, moştenitorii di- 
recţi, adică copil, tatăl şi muma. nu pot lua 
în posesiune pămîntul ipotecat, fără a des- 
face, mal întâiii, datoria. Dacă defunctul n'a 
lăsat moştenitori direcţi, şi dacă se află per- 
sâne având drept la tapu, taxa proporţională 
«de transmisiune nu se va. fixa prin bună înţe- 
legere, ci prin licitațiune; din preţul obţinut. 
o sumă echivalentă cu venitul unul an al pă- 
mîntului se reţine pe comptul tesaurului, în 
Jocul taxe! fixe pentru tapu, restul se va a- 
fecta la plata datoriilor defunctului. -: 

Art. 29. Daca prețul adjudecaţiunel nu aco- 
peră datoria ipotecară, creditorul nu pote ur- 
mari alte pămînturi necoprinse în actul de 
ipotecă. 

- Art. 80. Actul (de ipotecă) făcut sub sem- 
nătură privată, în contra, disposiţiunelor de 
“mal sus, este nul şi neavenit. 

Procesele relative Ja ipoteci sunt de com- 
petința. consiliului local respectiv, care 'va, 
statua în presența agentului fiscal competent. 

CAPITOLUL II 

„Despre Ciftlicurile minorilor: 

- Art. 31. Când Citilicuri, în înțelesul obiel- 
“muit al acestui cuvînt, adecă, bunuri compu- 
se 'de 'ecarele, vite, vi şi alte proprietăţi: şi 
-de pămînturi domeniale, trec prin moştenire, 
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care se află până !a majoritate, ' daca ele se 
pot arenda pe un preț anual care să repre- 
sinte. de la 2 1; la 5 la sută: din val6- 
l6rea estimativă a fondului, şi cu condiţiune, 
ca proprietăţile și vitele să se dea cu șeptel 
de fer, adică cu condiţiune dea se pune la 
loc lucrurile care ar dispare saă ar peri. 

Art. 82. Când partea cea mal mare a bu- 
nurilor care compun un ciftlic sunt obiecte 
mobile, şi când deteriorarea ecaretelor n'ar 
putea. produce de cât un prejudiciă minim în” 
comparaţiune cu valdrea pămîntului, bunu- 

- jrile mobiliare se vor vinde fără întârdiere , 
iar pămînturile se vor arenaa. 
„Art 33, Dacă, conform  legik religi6se, se 

constată. prin esperți că bunurile imobiliare 
coprinse întrun citilic, precum grădini, vir, 
morl şi alte ecarete, ati o val6re considera- 
bilă, şi că deteriorarea lor ar causa ui pre- 
judiciă considerabil minorelul , ele se vor 
vinde prin licitaţiune publică, Se va procede 
apol şi la vîndarea păminturilor care depind 
de acele bunuui, drimiţendu- -se, la Archivele - 
"Imperiale actul de vîndare şi raportul cerut. 
Ase:nenea este permis a se vinde 6 dată cu o 
casă pămîntul care „depinde de dânsa, şi a 
căruia preţ s "ar inicşora, dacă nu s "ar vinde 
împreună cu casa. 

  

îi CONDIȚIUNI 
Statornicite de garernul Imperial pentru 
priimirea în Turcia de colonii străine, 

(1273—1857) 

Act. 1. “Coloniştir vor face, mat întâiă, jură- 
mînt că vor fi tot-dauna credincioşi către . 
M, S. 1. Sultanul, și,că priimesc însuşirea de 
supuși ai Imperiului, fără cea mai mică re- 
servă sai restricţiune. , 

Art. 2. EI se vor supune, în tăte privin- 
ţele, legilor actuale şi fiitore ale Imperiului. 

Art. 3. Ca toţi cer- -Valţi supuşi al Imperiu- 
lui, colonişti! vor fi feriţi de ori ce piedică în. 
esersiciul cultului lor, şi se vor bucura, 
fără, nicl o osebire, de aceleaşi privilegiuri re- 
ligi6se ca t6te cele-l'alte clase dintre : supușii 
Imperiului. Dacă, în localităţile ce li se vor 
desemna de guvern pentru instalarea lor s'ar 
afla capele de ritul lor, în număr îndestulător, 
el vor face în ele devoţiunele lor; iar dacă au 
să formeze sate noul, el vor solicita. şi vor 
obţine de la guvernul Imperial permisiunea 
de a'şI construi capelele trebuinci6se. .. 

- Art. &. In provinciile imperiului cele ma! 
convenabile pentru instalarea lor, se vor alege 
dintre pămînturile disponibile ale -Statulul, 
cele may-roditâre şi mal sănătâse, şi se va 
însemna şi conceda fie-căruia porţiunea de pă- 

Ja minori, ele vor fi conservate în starea în | mînt de care ar avea trebuinţă, în raport cu. 

i
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mijlâcele sale, spre a se îndeletnici cu a- 
gricultura sai cu ori-ce altă meserie. 

Art. 5. Coloniștii aședaţi pe pămînturile 
disponibile “ale Statului, ce li se acordă în 
mod gratuit, vor fi-scutiţi de oul ce retribu- 
țiune teritorială şi personală, în curs de şase 
ani, daca sunt stabiliţi în Rumelia, şi de 
doui-spre-dece în Asia. ! ! 

Art. 6. Asemenea, vor fi scutiţi colonişti de 
serviciul militar, sai de echivalentul în ban!, 
cel din.Rumelia pe şase an!, şi cel din Asia pe 
doul-spre-dece anl. „ ! 

Art. 7. După espirarea, acestul termin de | 
scutire, colonistii vor fi supuşi la tote re- 
tribuţiunile şi dările, pe același picior ca toți 
cel-Vaiţi supuși af imperiului: -. - 

art. 8. Coloniștii nu vor putea vinde pă- 
minturile ce li se acordă de către guvern în 
mod gratuit, de cât după ttecerea de 20 ani, 
cel puţin. o Ie 

Art. 9. Cei cari, înaintea espităril acestul 
termen, vor voi să părăsescă ţara și să iasă 
de sub atârnarea Imperiului, vor restitui 
păniinturile guvernului. Asemenea el vor fi 
datori a lăsa guvernului, fără indeinnitate, 
t6te construcțiunile. făcute de dânșii pe ace- 
ste păminturi şi care nu vor mal fi conside- 
rate ca proprietăţi ale lor. ! 

Art. 10 Coloniștii se vor supune autori- 
tăţilor Cazaler și ale Sandjaculul de care 
depind satele sau tirgurile unde se vor a- 
şeda; cl vor fi administraţi şi ocrotiți de a- 
cele autorităţi ca cel-Valți supuşi al Irape- 
viului, , 

Art. 11, Daca, înaintea. espirăril, termeni- 
lor de scutire, acești colon ar fi obligaţi să 
schimbe locuințele: lor și să se aşede într'o 
altă localitate din Imperii, acesta li se va 
permite, dar termenul de scutire a. retribu- 
țiunilor şi dărilor va curge lot de la epoca 
când li s'a concedat, întâiă pămîntul. * 

Art, 12. Acești colon! trebue să fie 6meni 
onești, agricultori și meseriaşi, fără să fi 

“fost criminali sau să fi avut o purtare neo- 
nestă în ţara lor. Guvernul hnperial îşi re- 
servă dreptul de a goni din Imperii pe cel 
despre cari s'ar dovedi mal în urmă, cau fost 
criminal! sat c'aii avut o purtare rea în ţara 
lor. - ! - 

Art. 13, Fiind-că trebue să se acorde fie. 
căria din familiile care vor voi să vie în Tur- 
cia pentru colonisare; o întindere de pămînt 
în raport cu mijl6cele sale, va trebui, înain- 
tea poinirel acestor familit spre Turcia să se 
supue guvernului Imperial, de către legaţiu- 
nele şi consulaturile sale respective, registre 
conțiind, cu amănuntul, numele, cualitățile, 
profesiunile acestor familii, precum şi mijl6- | 
cele de care ele dispun; se hotărasce că. fie- 
care familie trebue să posede, cel puțin, o 
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sumă egală cu. 60 medjidie de aur (aprâpe 
1230 franci). . - ÎN 
„Art, 14. Atâtla plecarea din strâinălate, cât 

şi la sosirea acestor coloniști în Turcia, con-. 
sulil sublimei Porţi, în străinătate, şi autori- 
tățile Imperiale, în ţară, le vor da tote înles- 
nirile trebuincidse pentru transportul avutulul 
lor, Pasaportele li se vor libera gratis de către 
toți consulii otomani. Cousiliul Tansimatului, 
însă, găsesce de trebuinţă, de câte orl sar 
presenta familil:cu dorinţa de a merge în. 
'Turcia ca colonişti, să se inforineze guvernul 
Imperial, cel puţin cu două luni înainte, pen- 
tru ca să aibă timpul să desemae, în provin- 
cia Inperiului ce s'ar alege pentru aşedarea. 
lor, locuri convenabile, şi pentru ca, ast-fel, 
la sosirea lor în Turcia, ele să nu fie expuse 
la perdere de timp şi la osteneli. Instrucţiuni 
în sensul acosta se vor. da-.representanților 
şi consulilor Îhnperiului în străinătate, . 

  

LEGE 
relativă la lărgirea dreptului de mo- 

" Ştenire asupra pământurilor mirii€ şi 
mevecuf6. . ÎN a 

(17 Muharem 1254—21 Maiii, 1867) 
„Spre a înlesni transacţiunele privitâre la 
proprietatea fonciară, a desvolta agricultura 
și .comerciul, şi, printrînsele, avuţia şi pro 
peritatea țării, următârele disposiţiunt legis- 
lative aă fost hărăzite de către M. S. L. Sul- 
lanul, în privința transmiterii bunurilor de 
mâna mOrlă, şi a bunurilor domeniale pose- 
date. cu tapu.  .. A 
Art. 1. Suut menținute disposiţiunele co- 

dicelui proprietăţi fonciare (Erazi Kanuuna- 
mesi), care stabilesc dreptul de moştenire în 

favorul copiilor: de amândouă sexe, în por- 
țiuni egale, asupra bunurilor emnirii& şi mev- 
cufe. ICR IE 

În lipsă de copii, cari constitue gradul L-ii, 
moştenirea acestor bunuri trece în porţiuni 
egale şi fără nici o sarcină, moștenitorilor 
după gradele subsecuente : , 

La al 2-lea grad : nepoților, adică fiilor şi 
fielov din l-iul graa. - ” 

La al 3-lea grad : tatălut și mumei. , 
La al 4-lea grad : fraţilor primari şi fraţi- 

lor consângeni. 
La al 5-lea grad : surorilor primare şi su” 

rorilor consângene. 
La al G-lea grad : fraților uterin!. 
La al 7-lea grad :,surorilor uterine. . 
La al 8-lea grad, în lipsă de moştenitori, 

la gradele de mal sus, soțului supraviețul- 
tor, sati soției supravieţuitore. - . 
„Art. 2, Moştenitorul din gradul cel mal a- 
propiat, exclude -pe. toţi, moștenitorii grade- 
lor inferire. Spre exemplu, nepoţil-nu pot
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moşteni daca există copil, părinţii sunt es- 
cluşși prin nepoți, şi aşa mal departe. 

Cu t6te acestea, copil fiilor şi fiielor prede- 
cedaţi intră în locul acestora şi moştenesc, 
prin representaţiune, în moştenirea “moşulul 
sati a mâşei, partea părintelui lor predecedat: 

Pe de altă parte, soțul supravieţuitor: sau 
soția suprarieţuitore are dreptul la o parte 
din moştenire, când se află faţă cu-moşteni- 
tori! de la al 3-lea grad (tatăl şi muma) in- 
clusiv, în jos, pină, inclusiv la al 7-lea gra 
(surorile uterine). ” De 

Art. 3. Regimul Firaghil-bil-edța usitat 
peniru a constitui un bun imobiliar ca ga- 
ranţie a unel datorii, şi condiţiunele în care 

„bunurile imobiliare, neipotecate, vor putea 
- fi urmărite pentru "plată de datorii, precum 

şi procedura, pe timpul 'cât trăesce proprie- 
tarul şi după mortea lui, vor fi determinate 
prin reglemente speciale. N 

„* Art. 4. Regulile aplicabile bunurilor emi- 
riic şi mevcule, vor fi aplicate întru: tote 
gospodăriilor şi bunurilor imobiliare, pose- 
date cu titlul numil JMăluame. Darea, însă, 
anuală, plătită de către aceste gospodării şi 

- hunuri, va continua a se percepe după regu- 
lile ce le sunt propril. Ă - . 

Art. 5. Sunt, asemenea, menținute dispo- 
sițiunele codicelui proprietăţii fonciare privi- 
târe la plantaţiunele şi clădirile aflate pe. pă- 
mâînturi emirii€ şi mereufe. - 
„Art. 6. Acâștă lege va fi pusă în vigore din 
diua promulgării ei. Se va publica, o nouă e- 
dițiune a codicelui (Kanunnamei-Erazi) şi a 
veglementului (nizamname€) asupra tapuelui, 
conforme cu nouile disposiţiuni suverane e- 
dictate mat sus. - 

DISPOSIŢIUNI FISCALE 
Relatire la aplicarea legii de mai sus. 

Dreptul de moştenire asupra bunurilor i- 
mobiliare emirie şi 1nevcufe, dependinte de 
domenul Statului (Beit-ul-nal), era mărgi- 
nit, până acum, la copil şi: la părinţii pro- 
„prietarului. ae Aaa 

Spre a întări dreptul de proprietate asupra 
acestor bunuil, în mânele posesorilor, cer- 
cul moștenitorilor, la aceste bunuri, sa lăr- 
git, prin noua lege promulgată prin rade 
imperial cu data de astă-dI, . ! 

In vederea folâselor, ce posesorii acestor bu- 
nuri vor trage din. acestă concesiune şi drept 
compensaţiune pentru perderea causată tesau- 
ruluy, prin supresiunea dreptului de desheren- 

ță (mahlul), în fine, în contra noului drept 
concedat proprietarilor de pămîntul, se de- 

cide că Statul va percepe ecuivalentul unei 
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dijme şi jumătate (15 la sută) a produsulur 
anual a! pămîntului. Find-că însă, achitarea 
în o singură dată, şi plata în: numerar, ar 
putea fi oner6să pentru proprietari, acestă 
percepţiune se va. împărți pe „un period de 
cincă anl, şi se va plăti asupra recoltel, în na- 
tură sai în bant, după voința proprietarului. 

Repartiţiunea. pe cinci an! se va face în mo- 
dul următor: . m : 

In întâiul an (1283) se.va plăti a treia 
parte din o dijmă. și jumătate ; adică jumă= 

| tate din dijma percepută. până acum, asupra 
recoltei pământurilor cmiri:€ şi mevcuf. Spre 
exemplu, proprietarul care varsă actualmente 
o kilă ca dijma, va vărsa, peste acea kilă, 
încă o jumâtate kilă& -. .. n 

In anul al doilea 'se va plăti-un sfert al 
„dijmei; adică, proprietarul care plătesce a= 
cum o kilă drept dijmă. va plăti, peste acea, 
Rilă, încă un sfert de kilă; : INCI 

In anil al 3-lea, al -lea şi al 5-lea, percep- 
țiunea .va fi de un sfert ca în al douilea an: 
La expirarea anului al 5-lea, proprietarul nu 
va mal avea de plătit de cât dijma normală. 

Acâstă dijmă şi jumătate, ce se percepe în 
contra noului drept acordat, precum se arată 
mai sus, va fi exigibilă numa! de la proprie- 
tarii bunurilor. eirii€ şi mercuf; ea cade în 
sarcina. proprietarului, când bunul este.dat 
cu arendă, .. ::- i ” 

- „Acestă: dare este mărginită la pămînturile 
emtirii€ şi snevcufe, posedate cu tapu; ea nu va 
fi exigibilă asupra produsului maslinilor, du= 
dilor, al viilor şi altor arbori roditor. :. 

O taxă de 15 la sulă se va percepe în 
cinci termene, împărţite pe un period de 
cinci any, în . aceleaşi condițiuni. și propor- 
țiuni ca pentru pămînturile cultivate..asupra, 
produselor sait veniturilor ale pămînturilor 
necultivate, precum locurile de ernare (chîş- 
lac) şi de păşunare (yailak:) posedate cu tapu. 

Se va urma în privinţa pămiîaturilot pose- 
date prin raâlkname (concesiune imperială) 
ca “pentru pămînturile emirie. disposihun! 
ulteriore vor fi, însă, luate în ceea ce pri- 
vesce darea anuală ce cade asupra pămîn- 
turiloreoprinse în categoria emlaki-humayum, 
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a LEGE. 
asupra vînderii silite a proprietăţilor” 
imobiliare pentru plata de datorii,.-! 
(27 Șaban 1286 — 19 Noembre 1869)... 

Art. 1; Proprietăţile dedicate, pe care se 
află sai nu clădiri, posedate în virtutea une! 
îndoite chirii (bil-idjarctein) (1), precum şi   

(1) Idjaretein care însemenăză literalmente “două chirii, constitue caracterul esenţial al proprietăţi vacuf. 

Intiia chirie, numită. Jdjarei Muadjete “chirie anticipată,, se plătesce la luarea în posesiune şi coa de a doua 
Jdjarei Miiedjrle “chirie cu termen, care se plătesce în fie „care an de către posesorul unul bun vacuf, 
(Explicaţiune oficială dată la legea din 12814—1837 relativă la succesiunea bunurilor vacuf).
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"pămînturile domeniale, se vor vinde fără con- 
-simţimîntul debitorului. ca; proprietăţile or- 
"dinare, pentru plata de datorii recunoscute 
“prin judecată (mafrium-bil), 

Art. 2. Dacă debitorul dovedesce că pote să 
'se libereze de datoria sa, cu dobânda legală 
:şi cheltueli, în termen de trei ani, din venitul 
proprietăţilor sale şi daca cedâză creditorulul 

-"saă stringerea acestor venituri, în asemenea 
"cas proprietăţile nu se vor vinde.! 
“Art. 3, Daca împlinirea, unei creanţe, înte- 
meiată pe o sentință judecătorâscă, s'a încre- 
“dințat unel a treia persână, care, priimind 
“sarcina, a comunicat acâsta. debitorului săă, 

„ acea pers6nă se va bucura de acaleaşi privi- 
legiuri ca creditorul primitiv,. şi va putea ur- 
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care a dat otărirea, precum şi numele, pro- 
numele şi locul de reşedinţă a reclamantului. 

Art. 8. Punerea în licitaţiunese va anuncia 
prin avise speciale şi prin diare cu 21 dile 
înainte. Aceste avise vor fi afipte în locurile 
cele mal centrale ale orașului unde se va face 
licitaţiunea. . 

Art. 3, Licitaţiunea dureză 61 dile; la expi- 
rarea acestul termin imobilul se adjudecă ce- 
lui ce a oferit mal mult, şi adjudecaţiunea se 
noteză provisoriii de către autoritatea execu- 
tivă pe actul de adjudecaţiune. 

Daca întrun termen de 31 qile, de la data 
de mal sus, se presintă un concurent oferind 
cinci la sută mal mult. licitaţiunea se reîn- 
cepe; imobilul se adjudică celui din urmă   3 

debitorului. a De 
Art, 4. Proprietăţile debitorului nu se pot 

vinde pe temeiul unei sentinţe supuse apelu- 
lui, sai dată în lipsă, înaintea espirări! ter- 
menulul de oposiţie. ; . 

Art. 5. Creditorul care cere punerea în vîn- 
“dare a imobililor debitorului săi, trebue se 
“adreseze la reședința acestui din urmă. prin 
“autoritatea executivă, . un avis în formă, îm- 

- preună cu o copie după sentință. -. 
„Art. 6. Nu se va pulea cere punerea în 

'vindare a, imobilului, înaintea expirărel ter- 
menului de 31 dile de la remiterea: avisului. 
Daca, după remiterea avisului, se lasă să 
trecă. 91 dile fără a se cere vîndarea, va tre- 
bui să se trimmiţă un al doilea avis; şi se trâcă 
alte 31 dile pentru ca cererea punere în vin- 
are se fie valabilă. . 

„ Art. 7. Formalităţile prescrise de articolii 5 
'Și 6o dată îndeplinite, autoritatea, esecutivă 
va trămite un împiegat special care va opera 
secuestru; el va încheia două acte asemenea 
care vor cuprinde un resumat al sentinţei 

. tribunalului, data acelei sentinţe, însărcina- 
rea dată împiegatului, natura imobilului, si- 
tuaţiunea. şi limitele lut. Daca imobilul - se- 

„ cuestrat este un otel, o casă, o magasiă, şel., 
va trebui să se arate numele orașului saă al 
“tirgulul unde este situată acea proprietate, 
precum şi numele stradel, numărul însemnat 
„pe pârtă și natura imobilelor învecinate. Daca 
e cestiune de o țarină, de un câmp sel., va 
trebui asemene să se arate numele satului 
Şi al localității unde se află acest imobil, pre- 
"cum şi întinderea lul aproximativă. Daca pe a- 
-cest pămint sunt construcţiuni saă arbori va 

mări vîndarea proprietăţilor imobiliare a le! 

» 

concurent care va plăti preţul eşit la licita- 
țiune şi cheltuelile; Secţiunea competentă re- 
mite atunci adjudicatarului. titlurile de pro- 

ietate, N . 
Art. 10. Daca adjudicatarul refusă de a lua 

" 1în posesiune imobilul, licitațiunea va reîn- 
cepe, şi paguba care ar resulta va fi în sar- 
cina. acelul adjudicatar precum şi cheltuelile 
licitaţiunel. | 

- Art. 11. Impiegaţii însărcinaţi cu punerea 
-i în licitaţiune a imobilului precum Şi membri 
tribunalului cari ai ordonat vîndarea lut nu 
pot concura, la licitațiune la cas de contra- 
venţiune el vor fi supuşi la pedepscle edictate 
de lege. . | 

-. Art, 12, Cel care va împedica libertatea li- 
citaţiunilor se va pedepsi conform art. 218 
din codicele penal, 
„Art. 13, Daca cine-va ar veni să revendice 
ver un drept de proprietate asupra imobilului 
pus în licitaţiune, el va trebui să intenteze 
acţiunea sa înainte de adjudicaţiunea defini- 
tivă; iar în cas de a se respinge acţiunea sa 
prejudiciul causat prin împedicările aduse 
licitațiunel va, cădea, în sarcina lui. 0 aseme- 
nea acţiune nu se pote primi, în urma adju- 
dicaţiunelr definitive de cât daca reclamantul 
dovedesce că a fost împedicat prin cause le- 
gitime de a intenta acţiunea sa înaintea ad- 
Judicaţiunei. - 

Art 14 Daca un creâitor nu cere vîndarea 
imobilului debitorelui s&ă în termenul pre- 
scris, un alt creditor are dreptul de a face a- 
cesta. Ă 

Art. 15. Daca o parte din proprietăţile imo- 
biliare ale unui debitor este de ajuns pentru 
a plăti datoria sa, se va vinde, dacă va fi   “trebui să, se specifice numerul şi natura lor. 

Va trebui în fine să se menţioneze tribunalul | 
N 

faţă. partea ce va voi el, iar daca el va fi ab- 
sent, se va căuta a se ocroti interesele lui.
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PROGRAME DE CONOURSURE 

PROGRAMA |. 

„Concursului de externat. 

(1880) . 
Art. 1, Studenții facultăţii „de medicină 

cari vor presenta:un certilicat că ati trecut 
examenul anuiul L-iii de facultate şi că aă in- 
trat în anul al il-lea sunt admişi a concura 
pentru externat la spitalele eforiet. 
Art, 2, Concursul va fi public şi se va ține 

odată pe an începând la 1 Decembre. Juriul 
examinaloe se compune din trei membrii trași 

- la sorţi dintre medici! secundari “definitiv al 
spitadelor.. . 

Art, 3. Stagiul de externat va fi de! doi 
ani, și se va socoti de la I-ii lanurie. 

“Arte 4. Concursul consistă în două ces- 
tiuni: : 

a) 0 cestiune î înscrisă, și . 
2) O cestiune :orală. , 
Art. 5. Cestiunile sunt ridigiate de juriul 

„.examinator, imediat înaintea şedinţei şi t trase 
la sorț. de unul dintre candidaţi. 

Cestiunea scâsă este una. și aceia pentru 
toți candidaţii din aceiaşi serie. 

Cestiunile vor fi din anatomia descriptivă, 
osteologie, artrologie şi miologie şi una din 
fisică chimie sai zoologia medicală. 

Pentru cestia orală se acordă candidatului 
10 minute de reflecţiune şi 10 minute de vor- 

. bit, iar pentru proba scrisă cel mult 4 ore şi 
va fi, sub privegherea unuia din membrii ju- 
iului. + 

Nu este permis candiăatiilar a consulta 
» cărți sau note. sub pedepsă de a fi esclus din 
concurs de juriă. 

Art, 6. Notele se vor aa “intre 0 —20, și se. 
- "vor suma pe.catalog, atăt în cifre cât şi. în li- 
tere fără corecţiuni sai răsături. ., 

Art. 7. Fie-care membru de jurii va nota în 
„ parte pentru fie-care candidat şi pentru fie- 
- care probă, . 

“Notele se vor ţine secrete şi după fie-care 
probă terminată catalogul notelor semnat, se 
“ya sigila întrun plic şi II va da preşedintelui 

> Juriulul. 
Arte S$. Preşedintele juriului, va, trimite 

 ast-fel tâte plicurile cu catalogele la Eforie, 
- imediat după terminarea [ie-cărel probe, îm- 
preună cu procesul-verbal privitor pentru a- 

"cea probă. *   

D'asupra plicului se va. nota numele mem- 
brilor din juriă şi felul probei. . 

Art. 9, Aceste plicuri. se vor deschide la 
finele concursului de d-ni! Etori, cari rogulâză 
clasificați conform notelor... E 

  

PROGRAMA i 
Concursului de internat, . 

(1880). 

Art. 1, La concursul de internat, sunt ad- : ? 
mişI numal externii cari au făcut stagiul de 
do asul regulat şi aii avut bună conduită, 
presentând pentru acesta, certificat din par tea, 
medicilor primari respectivi, precum şi un 
certificat din partea decanului facultăţii că 
candidatul. a intrat în, anul al lea al fa- 

, cultățer, 
Art, 2, Stagiul de internat va fi de dou: 

ani, şi se va socoti de la 1 Ianuarie. | 
Art, 3. Concursul va fi public şi se va ţine 

o dată pe an, începând la 1 Decembrie. Juriul 
se va compune din trei membrii traşi la sorţ, 
un medic primar ca preşedinte şi doul dintre 
medicii secundari. 

Art, 4. Concursul consistă din tre! cestiuni: 
a) Composiţia scrisă, care va. fi din anato-. 

mia descriptivă sai anatomia regiunel ; 
d) Cestiunea, orală, care va fi din phisio- 

logia sai din patologia generală ; 
" 6) Cestiunea practică, va fi esaminarea u- 
nul pacient la pat din spitalele eforiei. 

Cele d'intâi două cestiun! se face în localul 
cancelarie! eforiel, iar proba practică in spi- 
tale. - 

Pentru composiţia scrisă se acordă candi- 
'datului 4 ore de redacţiune sub privegherea 
unul membru din jurii. . 

Pentru cestiunea orală 10 minute de re- 
flecțiune şi 10 minute de vorbit, iar pentru 
„proba practică 15 „minute de esamiriare şi 
vorbire. | 

Art. 5. Nu este „permis candidatulur- se 
consulte cărți saă noie, sub pedâpsa escluderei 
de la concurs de către juriă. 

Art, 6, Cestiunile sunt redigiate de” juriul 
esaminător imediat înaintea: şedinţel ş şi trase 
ia sorț de unul din candidaţi. 

Cestiunile vor fi in număr indoit de numă-. 
rul membrilor juriului.
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- Cestiunea scrisă, este una şi aceiași pentru 
toți candidaţii din aceiaşi serie. 
Art. 7. Notele se vor da între 0—20, şi se 

vor semna pe catalog atăt în cifre cât şi în 
litere fără corecţiuni sait răsături. 

Fie-care membru din juriit va nota în parte 
pentru fie-care candidat şi pentru : fie-care 
probă. 

Art, 8. Notele se vor țâne secrete și după |! 
fie-care probă terminată, catalogul notelor 
“semnat, se'va sigila. într'un plic şi "L'va da 
președintelui juriului, care le'va trimite ast: 
fel tote plicurile cu catalâge la Eforie, -ime- 
diat după terminarea fie-cărel probe împreună 
cu procesul-verbal privitor pentru'acea probă. 
D'asupra pliculur” se va nota numele mem- 
brilor din jurii şi felul probe. 

Aceste plicuri s se vor descbide la finele con- 
cursului de'd-nil Efori cari reguleză clasifi- 
caţia conform notelor. ; 

  

| “PROGRAMA 
Pentru concursul de. medie primar .al 
pu serviciului oculistic.. 

- (1880) 
Art. 1. Concursul este publie.: | 
Juriul se compune din 7 membri, patru 

trași la sorţ dintre medicii primari al spitale: 
„lor eforiel, dou! dintre profesori facultăţii de 
medicină şi delegatul guvernului conform 
legii sanitare. 
“Art, 2, Concursul consistă î în patru probe 

adică : | 
a) Composiţiunea scrisă ; 

- 6) Examinarea a trei pacienți de ochi; 
c) Practicarea a dou operațiuni oculare ; 
d) Presentarea unul memorii. 
Art. 3. Proba scrisă consistă în “descrip- 

ţiunea unul morb de ochi din materia oftal- 
mologică, care va fi una şi aceiași pentru tot 
candidaţii, trasă la sorţ în dioa concursului 
de către un candidat. . 

Numărul cestinnilor vor fi îndoit de. numă- 
rul membrilor din jurii, 

Pentru acâstă lucrare, se acordă 4 ore de 
redacţiune şi va avea loc în cancelaria eforiei, 

Candidaţii n'ati voe să consulte cărți saă 
note. 

Candidaţi! vor. fi sub priv “igherea unul mnem- 
bru din jurii în timpul redactărit composi- 
țiunei. 

Candidaţii după.ce vor termina, tor preda 

2 

composiţiunea membrului însărcinat cu su- |: 
pravegherea, care le pune întrun plic sigilat 

„Și le va înmâna d-lui preşedinte al juriulul,. 
Citirea aceste! probe, se va face de autor 

în şedinţa plenară sub controlul candidatului 
ce urmeză. 

Art, 4. Pentru proba clinică candidaţii 

ŞI EPITROFIRI 

vor trece-o în seri! de câte trei, pe fie care 
di, pentru fie-care serie se va alege şease pa- 
cienţi, din cart se va trage unul la sorţ, de 
către un candidat şi care va fi acelaşi pentru 
una și aceiaşi serie. 

Fie-care candidat examineză pe pacient 15 
minute, reflectă 15 minute și va expune 15 
minute, 

Candidaţii cart urmeză vor fi isolaţi într'o 
cameră fără a comunica cu exteriorul. 
Art, 5. Operațiunile se vor practica în am- 

fiteatrul spitalelor eforiei, pentru fie-care 0- 
peraţie se acordă candidatulur 10 minute. 
„Juriul va redacta: cestiunile operaţiunilor 

în număr îndoit de al membrilor, cestiunele 
vor fi din medicina operatâre oculară. 

"+ Cestiunele se vor trage la sorţ. - 
"Una şi aceiaşi operaţie va fi pentru toți 

candidaţi! din aceiaşi serie daca vor [i cada- 
vre, 

Art, 6 La probele clinice și “operaţiuni 
pe cadavru, candidaţilor din ver ce serie nu le 
este permis să asiste la examinarea pacien- 
ților, sati la facerea operaţiunilor şi la expu- 
nerea ce se va face de candidaţi asupra pa- 
cientului sai operatiunei ce execută. 

Art, 3. Memoriul presentat de candidat 
trebue să fie redigiat asupra unul subiect din 
oftalmologie, după cum el va alege, cu obser- 
vaţiuni proprii culese sai 'din practica sa n0- 
socomială sau din practica privată. - 
“Acest memorii urmeză să fie tipărit şi de- 

pus preşedintelui juriului în diua începere 
concursului. 

Argumentaţia acestui memoriiă, se va face 
“| în modul următor : 

' Câna candidaţii vor fi mai mulți la număr, 
se vor împărţi în serii de câte patru. 

Argumentaţia acestul meimoriă va dura 0 
oră : 

Candidaţii care combat memoriul ai drep- 
tul fi-care de a face critică în timp de dece 
minute, iar susținătorul are drept a răspunde 
într un temp îndoit. 

Art. 3, Note :'se daii între 0—20 şi se vor” 
semna pe catalog, atât în cifre cât şi în litere: 
fără corecțiun! sati răsăturt.' ! 
“Art, 9. Fie-care membru din juriă va nota 

în parte pentru fie-care candidat. şi pentru 

fie-care probă. 
Notele se vor ţene: secret şi după fie-care 

ședință terminată. catalogul semnat de mem- 
| „bri se va: 'sigila într! un plic şi îl va da preşe= 

dintelul. - . 
Preşedintele juriului, va trimite ast- fel tote 

plicurile cu catalogul la Eforie, imediat după 
tevminarea fie- cărei probe, împreună cu pro- 
cesul-verbal privitor la acestă probă. 
asupra plicului, se va nota numele mem- 

brilor din juriă și felui probei. -   Aceste plicuri se vor deschide la finele:
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concursului de d-nil efori, cari regulâză cla- 
sificaţia conform notelor. - 

PROGRAMA 
Concursului de medici primară Ia sori 

ciul medical şi la consultaţii gratuite, 
(1880) 

Art, 1, Concursul este public, juriul se 
compune din 7 membrii. patru traşi la sorţi 
dintre medicii primari ai spitalelor eforier, 
Goui dintre profesorii facultăţi! de medicină 

"şi delegatul guvernului conform legel sanitare. 
Art, 2. Concursul consistă în tre! probe 

adică : 
a) Composiţia. scrisă ; 
v) Esaminarea a trel pacienti luaţi din di- 

ferite spitale ; , 
e) Presentarea unui memorii, , 

Art. 3. Proba scrisă, consistă în descrip- 
tia unul morb din patologia internă, care va 
fi una şi aceiaşi peutru toți candidaţii, trasă 
la sorţi în diua. concursului de către un can- 
diaat. - 

Numărul cestiunilor va fi îndoit de numirul 
nembrilor din juriă. . 

Pentru acâstă lucrare s'acordă î ore de re- 
dacţie,şi va avea loc în cancelaria eforiel. 
"Candidaţii n'aii voe să consulte cărți sat 
nole. 

Candidaţii vor fi sub privegherea imnul 
membru din jurii în timpul redactărei coin- 
posițiunei. : 

Candidaţii după ce vor termina, vor preda 

composiţia membrului însărcinat cu suprave- 

ghierea, care le va pune sub plic sigilat tote 

aceste lucrări şi le va înmâna d-lul preşedinte 
al juriului. LL 

Citirea aceste! probe se va face de autor în 

şedinţa plenară, sub controlul candidatului 
ce îl urmeză. a PR 

“ Art, 4, Pentru proba clinică, candidzții 

vor trece-o în seri! de câte tret pe fie-care di, 

pentru fir-care serie sc vor alege şase pa- 

cienți, din cari se va trage unul la sorți de 

către unul din candidaţi şi care va fi acelaş 

pentru una şi aceiaşi serie. , _ 
Candidaţii cari u:meză, vor fi isolati într'o 

cameră fără a comunica cu exteriorul, _ 

Fie-care candicat exainineză pe pacient 15 

minute. va reflecta 15 minute și va expune 

15 minute. 
e 

candidaților nu le este La probele clinice, ) i 
perinis să asiste la examinarea pacientului și 

Ja expunerea ce se va face asupra ul 

Art, 5. Menioriul presentat de candidat, 
trebue să fie redigiat asupra unul subicet me- 

dical, după cum ei va alege. cu obsevaţit 

proprii culese saă din practica sa nOs0c0- 

„mială, sai din practica privată. Acest me- 
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morii urmeză să fie tipărit şi depus preşe- 
dintelui juriului în diua începeril concursului. 

Argumentaţia acestui memoriă 'se va face 
în modul următor : * 

Când candidaţii vor fi mar mulți la număr, 
se vor împărţi. în seril de câte patru. 

Argumentaţia unui memorii va dura o oră. 
Candidaţii cari combat memoriul ati drept: 

fie-cara de a face critică în timp de 10 mi- 
nute, iar susținătorul are drept a respunde 
întrua timp îndoit. 7: , 

Art. 6, Notele se daii între 0—2U şi se va 
pune pe catalog atât în cifre cât şi în litere 
fără corecții sau răsături.- pc 

Art. 7, Notele se vor ţine secrete şi după 
fie-care şedinţă terminată, catalogul notelor 
semnat de membru se va sigila întrun plic 
şi "| va, da preşedintelul. ! 

Presedintele juriului va trimete ast-fel tote . 
plicurile cu cataldgele la eforie, imediat după 
terminarea fie-cării probe împreună cu pro- 
cesul-verbal privitor pentru acea probă. 

IYasupra plicului, se va nota numele memn- 
brilor din jurii şi felul probei. 

Aceste plicuri se vor deschide la finele 
concursului de d-nii efori cari reguleză cia- 
sificaţia conform legilor, 

PROGRAMA 
Concursului de medic primar la serviciul 
chirurgical şi la consultaţii gratnite 

„pentru chirurgie, 
„7 (1880) 

Art, 1. Concursul este public. , 
Juriul se compune din 7 membrii, patru 

traşi la sorţi dintre medicii “primari ai spita- 

lelor eforiel, doi dintre profesorii facultăţii de 

medicină şi delegatul guvernulul conform le- 

gil sanitare. - 
Art. 2, Concursul consistă în patru probe: 

-a) Composiţia. scrisă; Ă 
3) Esaminarea a tre pacienţi luaţi din di- 

ferite spitale; : | 

c) Esecutarea. a două operaţiuni pe cadavru; 

d; Presentarea unui memorii. , 

Art. 3. Proba scrisă, consistă. în descrip- 

ţia unul morb din patologia chirurgicală, 

care va fi una şi aceiaşi pentru toţi candi- 

daţii, trasă la sorți în diua concursulul «e 

către un candidat. - E | 

Numărul chestiunilor va fi îndoit de numă- 

rul membrilor din jurii. 
Pentru acâstă lucrare s'acordă 4 ore de re- 

dacţiune şi “va avea loc în cancelaria eforiel. 

, Candidaţii nai voe să consulte cărţi saă 

note. i 
Candidaţii. vor fi. sub priveghierea unul 

nembru din jurii în Limpul redactări! compo- 

sițiunil. Su ” 

- Candidaţii după ce vor termina. vor preda 

38
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composiţia membrului! însărcinat cu suprave- 
gherea, care le va pune sub plic sigilat tote 
aceste lucrări şi le va înmâna d-lui președinte 
al juriului, | . 

Citirea acestei probe se va face de autor 
în ședința plenară, sub controlul candidatului 

"ce'l urmâză. Ă Bi 
Art, 4. Pentru proba clinică, candidaţii 

vor trece în serii de câte trei pe fie-care di, 
pentru fie-care serie se vor alege şse paci- 
enţi, din cari se va trage unul la sorţi de că- 
tre un candidat şi care va fi același. pentru 
una şi aceiaşi serie, 

Fie-care candidat examineză pe pacient 
15 minute, va reflecta 15 minute și va expune 
'15 minute. Candidaţii cari urmâză, vor fii- 
solaţi într'o cameră, fără a comunica cu exte- 
riorul. 

Art, 5, Operaţiunea pe cadavru se va face 
în amfiteatrul spitalului, pentru care s'acordă 
candidatului 10 minute, juriul va redacta, ces- 
tiunea operaţiunilor în număr îndoit de acela 
al membrilor. 

Unul din candidaţi trage la sorţi cestiunea 
operație! care va fi una şi aceiaşi pentru toţi 
candidaţii dintro serie. E . 

. Art, 6, La probele clinice şi operaţiuni 
pe cadavre, candidaţilor din ork-ce serie, nu 
le este permis să asiste la examinarea paci- 
enţilor, sai la facerea, operaţiuni! și la expu- 
nerea, ce se va face asupra pacientului, sati o- 
peraţiunii ce execută. ă 

Art. 7. Memoriul presentat de candidat, 
trebue să fie redigiat asupra unul subject de 
chirurgie, după cum el va alege cu observa- 
țiuni proprii culese, sa din practica sa noso- 
comială sai din practica privată. 

Acest memoriii urmeză „să fie tipărit și de- 
pus preşedintelui juriului în qiua începeril 
concursului. . 
Argumentarea acestui memoriii, se face în 

modul următor : 
Cânâ candidaţii vor fi mal mulţi la număr, 

se vor împărți în seri de câte patru. 
Argumentațiunea unui memorii va dura 

1 oră. Candidaţii cari combat memoriul a 
dreptul fie-care d'a face critică în timp de dece 

- minute, iar susțiitorul are drept a răspunde 
întrun timp îndort. 

Art, S. Notele se dai între 0—20 şi se va 
semna pe catalog atât în cifre cât: şi în litere 

"fără corecţiun! sati răsături. - 
Art. 9. Fie-care membru din juriii, va nota 

în parte pentru fie-care candidat şi pentru fie- 
care probă. 

Notele se vor ţine secrete. şi după fie-care 
şedinţă terminată, catalogul notelor, semnat 
de membrii, sc va sigila întrun plic şi 'l va 
da preşedintelur, 

Preşedintele juriului va trimite ast-fel tâte 
plicurile cu catalâgele Ia eforie, imediat după   

LEG. EFORIEI ŞI EPITROPIEI 

terminarea fie-cărel probe, împreună cu pro- 
cesul-verbal privitor pentru acestă probă. 

D'asupra pliculuI se va nota numele mem- 
brulul din juriă şi felul probei; aceste plicuri 
se vor deschide la finele concursului de d-nil 
efori, cari reguleză clasificația . contorm no- 
telor. 

  

. PROGRAMA 
Pentru concursul de internă în farmacie 

- (1870) 
Art, 1. Posturile de interni în serviciul 

farmaciilor eforie se dă prin concurs, la care 
sunt admişi elevii şcolel de farmacie cari ai 
trecut cu succes esamenul de asistent. 

Numărul posturilor şi diua. concursului sunt 
anunciate de către eforie. 

Art, 2. Juriul acestui concurs se compune 
din 3 membrii: Directorul farmacie! centrale, 
un medic al spitalelor şi un farmacist cl. |. 

Art, 3, Acest concurs consistă din două 
probe : . | ! 

a) Proba practică, care are de obiect pre- 
pararea unul medicament sa a unel receșie. 

d) Proba orală, care are de obiect chinia 
anoiganică, partea relativă la preparațiunile 
fannaceutice. “ 

Art, 4. Pentru proba orală se acordă fie- 
cărul candidat 10 minute de reflexiune și alte 
10 pentru expunere. 

Cestiunile puse de juriii vor fi în num 
îndoit de cât acela al candidaţilor şi se va 
irage la sorţ o singură chestiune pentru toll 
candidaţii, cari vor fi ascultați într'o singură 
şedinţă. a 

Art. 5. Ordinea ascultărei candidaţilor se 
va fixa prin sorţ. | - , 

Art. 6. Notele ce se vor da candidaţilor, 
vor fi după scara de apreciare coprinsă În- 
tre 0—90. - . _ 

Fie-care membru al juriului va. nota în 
parte, la fie-care probă pentru fie-care cân- 
didat; aceste note vor sta secrete până la fi- 
nele concursului, - 

Art, 7, Clasificațiunea concurenţilor seYâ 
face de jurii la ultima şedinţă, când se va 
dresa un proces-verbal despre resultatul ge- 
neral şi despre aptitudinea probată de cân- 
didaţi. 

Art, S. Catalogele cu notele date de fie- 
care membru la ambele probe, vor fi înain- 
tate eforiel d'o dată cu procesul-verbal men- 
ţionat în articolul precedent şi cu clasifica- 
ţiunea candidaţilor. 

  

A PROGRAMA j 
Pentru concursurile de farmaciști 

(1869) 
Art. 1. Posturile de farmacişii din servi-
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"iul spitalelor eforiei se dai prin concurs 
care se va ţine înaintea, unui jurii compus 
„din O membri : un medic al spitalelor eforiei, 
2 profesori al scolei: de farmaciă, un farma- 
cist delegat de corporaţiunea farmacișlilor 
“din Capitală și directorul farmaciei centrale a 
-eforiel. Ia 

Art. 9, La concursui pentru posturile de 
farmacişti cl. ], se admit candidaţii cari posed 
diploma de licenţiat în farmacie (Magistru) 
având un stagiu de 3 ant de practică ca far- 
macist cl. Il, în serviciul eforiel. , 

Art, 3. Posturile de farmacizti cl. |, se dau 
pe un stagii de 3 ani în urma concursulul ce 
se va ţine. 

La acest concurs se admit candidaţii cari 
-aii dobândit diploma de licenţiat în farma- 

„-cie (Magistru). 
Incas de lipsă de licenţiaţi în farmacie, se 

vor admile la acest concurs şi asistenții cari 
„ai un stagiă de 2 an! şicari aii depus cu suc- 
-ces esameunl de asistent. - - 

Art. 4, Aceste concursuri constau din 3 
probe: Ie 

a) Proba orală; 
d) _» înscrisă; 
c) > practică. " - 
Art. 5. Proba orală, va avea de object 

“chimia organică şi anorganică; proba înscrisă, 
materia medicală. Pentru redacţiunea probei 
înscrise se acordă candidaţilor + ore sub pri- 
*vegherea unuia din membrii juriului.” 

„Proba practică, consistă într'o analisă cua- 
litativă, însoţită de. descrierea, modului de 
procedare la analise. . 

Art, 6. Din fie-care materie și pentru fie- 
“care probă, se vor pune cestiuni îndoite de 
«cât numărul candidaţilor, şi se va trage ia 
“sorți o cestiune singură pentru toţi candidaţii 
dintr'o serie. 

Art, 7. Pentru proba orală, se acordă can- 
-didatului 10 minute pentru reilecţiune şi alte 
10 pentru expunere. In timpul reflecţiunei, 
“candidatul va fi separat de colegii sti şi ob- 
-servat spre a nu comunica cu nimeni. 

Pentru proba analisei cualitative, se acordă 
candidatului maximum 7 dile. Acâstă lucrare 
se esecută în localul destinat de eforie, care 
Miberâză în același timp şi materialul necesari 
la aceste lucrări. În timpul analisel, candida- 
tul mu va, putea consulta, de cât cărţile. Se a- 
-cordă asemenea candidatului şi o di pentru 
“observarea redacţiunilor. 

Art. S. Cestiunile şi răspunsurile se vor 
face în limba română. Fie-care membru no- 
teză pe fie-care candiilat pentru fie-care probă, 
ținând semă de ordinea ideilor şi modul rs- 
dacţiunei. Notele se vor da după scara de 
apreciare între 0—20, . - | 

Art, 9, Preşedintele juriului va îngriji, ca 
pentru fie-care şedinţă, să se subscrie de toţi     

membril un proces-verbal constatând regu- 
laritatea lucrărilor.  - . 

Art, 10. Procesele-verbale împreună cu 
catalogele, se vor punz într'un plic sigilat, 
spre a rămânea secrete până la terminarea 
concursului, | | - 

Art. 11. La ultima şedinţă, președintele 
împreună cu membrii juriului, proced la cla- 
silicarea concurenţilor şi dreseză un proces- 
verbal asupra meritului general al concuren- 
ților şi capacităţii ce a putut să desvolte : 
fie-care candidat în parte, - 

Art. 12. Catalogele cu nota generală şi cu 
notele date de fie-care membru la fie-care 
probă, se vor înainta. eforie! dimpreună cu 
procesul-verbal care s'a vorbit la articolul 
precedent, precum și cu composiţiile candida- 
ţilor şi observaţiile juriului, 

Art. 13. In cas de diverginţă de opinie în- 
ire membrii juriului în privinţa clasificărei 
candidaţilor, minoritatea, 'șI va exprima, în - 
scris opiniunea sa motivată, 
„Art, 14, Decisiunea “majorităţi juriului, 

fiind aprobată de eforie, remâne deflnitivă. 

PROGRAMA 
Concursului pentru ocuparea postului de 

mOşe-primară şi directrice a institutu- 
lui Maternitatea din Bucuresci, 
„Art, 1. Concursul se va ţine în localul In-: 

stitutulul Maternitatea din Bucuresci; el va 
fi public şi se va face numai în limba Română. 

Arte 2, Nu se admit la acest concurs, de 
cât mâșe Române, cari, pe basa: unei diplome 
în regulă, ai dreptul de libera practică a mo- 
şitulul în ţeră, şi cari a esereitat arta, lor cel | 
puţin patru ani în public, sai cari ai servit în 
unul din institutele 'de nascere din țeră, cel . 
puţin doul anl. 

Se vor prefera moșele de etatea medie, vă- 
duve. şi cu familie cât mal puţin numerosă. 
„Art, 3. Concurentele sunt datâre a pre- 
senta eforie! spitalelor civile din Bucuescl, 
cel mult cu cinci dile înaintea concursului, 
tite actele prin cari se probeză dreptul Ior 
de admisibilitate, și cari sunt cele următâre: 

a) Actul de nascere, prin care să se pro- 
beze şi naționalitatea, 

d) Diploma de mâșă şi certificatul de li- 
bera practică în țâră 

c) Certificate prin cari să se probeze, că 
a practicat patru an! ca mâşă în public, saă 
că a funcţionat ca. mâşă internă doul an! în 
veri unul din institutele de nascere din ţâră. 

d) Certificat de bună conduită eliberat de 
şeful serviciului institutului de nascere în 
care a funcţionat, saii semnat de cinci con- 
cetățeni din localitatea unde a practicat arta 
sa, şi legalisat de autoritatea comunală a a- 
celei localităţi. 

a
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Art, 4. Juriul concursului se compune din 
cinci membrii şi anume : Profesorul de cli- 
nica obstetricală şi profesorul de teorie obste- 
tricală din se6la institutului de nascere, doui 

- medici primari at spitalelor eforie! din Bucu- 
"resc!, şi un delegat al ministerului de Interne, 

Preşedintele se va alege de către membrii. 

Art, 5. Concursul va consista în două 
probe : . 

a) Proba orală saii teoretică, şi 
d) Proba clinică saă practică. 
Art. 6. Proba orală va trata : 

4) O chestiune de anatomie generală u- 
mană, sai specială a părţilor genitale feine- 
nine, și , , o 

d) O chestiune asupra sarcinelor, facerilor 
şi a lehusiel lor, atât regulate, cât şi neregu- 
latei cu arătarea conduite, ce moşa are să ob- 
serve în cursul unor asemenea faceri şi le- 
usii, -: . - , 

Pentru fie-care din aceste probe se acordă 
concurentelor câte 15 minute de gândire (re- 
flecţiune) şi alte 15 minute pentru răspuns. . 

„Art, î, Proba clinică saă practică va con- 
“sista : a . 

a) In examinarea unei femei lehuze, pentru 
constatarea sistematică a sarcinel, a timpului 

„că şi a condițiunilor facerei ce aştâplă acea 
-femec ; i ' . 

5) In examinarea unei femei Jehuze, pentru 
constatarea condiţiunilor în cari acea fe- 
mee se află atât în privinţa stărel er generale, 
cât şi în privinţa stărci părților el genitale; 

c) In esercitarea unora din manipulaţiunile, 
sai operațiunile cele mal necesare în practica 
mâșelor, sai: pe fantom, sati fiind posibil 
chiar pe vre-o lehuză în fiinţă. 
+ Pentru acestă probă, se acordă concuren- 
telor câte 19 minute pentru fie-care esami- 
nare, şi câte 10 minute peniru manipulațiu- 
nile, saii operaţiunile obstetricale. 
"Art, S. Clasificaţia. se va face de către 
membri! juriului pentru fie-care probă în 
parte, punându-se nota de la 0 până la 20. 

Art, 9 In ultima ședință juriul va resuma 
tâte notele dobândite de concurente Ia fie-care 
probă în parle, şi formuleză ast-fel nota ge- 
nerală pentru fie-care din ele; apol încheie 
un proces-verbal despre urmarea şi resultatul 
concursului, desemnând pe accea din concu- 
rente, care a întrunit numărul cel mal mare 
de note. - , 

Acest proces-verbal, se înainteză de către 
preşedintele juriului, dimpreună cu tâte ac- 
tele Eforiei spitalelor civile. | 

Art. 10. În cas de egalitatea notelor, se va 
prefera accea din concurente, care se va găsi 
în condiţiunile menționate în aliniatul 2-lea 
de sub art. 2 din acâstă programă. 

La) 

ȘI EPLTROPIEI 

RROGRAMA 

Pentru concursul medicilor secundari 
diu serticiu de pathologie internă 
(anediciuă) la adulți, 

(1883) 
Art. 1. Concursul este public şi se va a- 

nunţa prin Monitorul oficial cu 4 lun! înainte, 
Juriul se compune din 3 membri, 1 din par- 
tea spitalelor Eforie! tras la sorţi dintre șefi 
de servicii a! specialităţilor respective, 1 din 
partea facultăței de medicină ales de consiliul 
„ profesoral şi 1 delegat al guvernului conform 
leger sanitare. 

Art, 2, Cer cari vor dori a se preseuta la 
concurs urmâză să fie Români sai naturali- 
saţi, având tillu de Doctori în medicină cu 
dreptul d'a esersa profesia medicală în țară, 
după legile în vigâre. ! 

Art, 3. Inscrierea la concurs se pâte face. 
până în prediua concursului ; 

Arte 4. Concursul consistă în 2 probe, a- 
decă : proba scrisă şi proba clinică; 

Art. 5. Proba scrisă va trata 2 questiuul, 
“una Gin patologia internă (medicină) și alla 
din patologia chirurgicală (chirurgie). Aceste 
cestiunI vor fi trase la sorți d'unul din cân- 
didați şi vor fi aceleași pentru toți candidaţii; 

* “Numărul cestiilor va fi înduoit de numtrul 
membrilor din juriă. | 

Pentru fie-care din aceste lucrări se acordă 
4 ore de redacțiune şi va avea loc în două 
ședințe consecutive în cancelaria Eforiel. 

Art, G, Proba clinică consistă în esamina- 
rea a'3 bolnavi din spitalele generale; Juriul 
va alege pentru acest scop, din serviciile res- 
pective de medicină, tre! pacienţi cari vor fi 
aceiași pentru toţi candidaţii une! serii ; 

Pentru fie-care pacient se acordă candida- 
tului 10 minute de esaminare, 10 minute de 
rellexie sub priveghiere şi 10 minute pentru 
espunere. | 

Art, £. Notela se dai între 0—20 şi se 
vor semna pe catalog atât în cifre cât şi în 
litere, fără corecţiun!I sai răsăturI;-— Fie-care: 
membru din juriă ia nota în parte pentru 
fie-care candidat şi pentru fie-care probă; 

"Notele se vor ţine secret şi după fie-care 
şedinţă terminată, catalogul notelor..semnat, 
se va sigila întrtun plic şil va da Preşedin- 
telul juriului; . : 

„ Preşedintele juriului va semna t6te plicu- 
rile cu catalâge, le va trimite la Eforie ime- 
diat după terminarea fic-cărei probe împreună 
cu procesul-verbal privitor pentru acea probă; 
d'asupra pliculul se va nota numele membru- 
lut din juriu și felul probe. 

Art. $, Aceste plicuri se vor deschide la 
finele concursului de dd. Eforr cari reguleză 
clasilficarea conform notelor ;  
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"Cel d'intâiii clasați ati dreptul a ocupa nu- 
mal locurile pentru cari s'a. publicat concurs, 
şi alegerea locurilor vacante se va face în or- 
dinea Clasificărel. 

  

PROGRAMĂ 
Pentru concnrsul medicilor secundari în 
“serviciu de patholuzie externă (chirnr= 
sie) la adulţi. 

(18s3) 
Art. 1. Concursul este public şi se va a- 

nunţa prin” Monitorul Oficial cu patru luni 
Înainte. | 

Juriul se compune din 3 membri, 1 din 
partea spitalelor Eforiei tras la sorți dintre 
“şefii de servicii ai specialităţilor respective, 
1 din partea facultăţii de medicină ales de 
<onsiliul profesoral şi 1 delegat din partea 
:guvernulul conform legei sanitare. | 

Art. 2, Cei cari vor dori a se presenta Ia 
concurs urmeză să fie români sai naturali- 
sați, avend titlu de doctori în medicină cu 
„dreptul da esercita profesia inedicală î în ţară 
după legile în vigore. | 

Art, 3. Inscrierea la concurs se pote face 
pînă în prediua concursului. 

art, 4 Concursul consistă în 3 probe: 
proba scrisă, proba clinică și proba de o: 
peraţie. 

Art. 3. Proba scrisă vă trata 2 cestiuni, 
ana. din patologia internă (medicină şi alta 
din patologia chirurgicală (chirurgie). A- 
ceste cestiun! sunt trase la sorţi de unul din 
candidați şi vor fi aceleaşi pentru toţi candi- 
-daţii. Numărul cestiunilor va fi înduoit de ni- 
mărul membrilor din jurii. Pentru fie-care 
-din aceste lucrări se acordă d ore de redac- 
țiune ş şi va avea loc în două şedinţe consecu- 
tive în cancelaria Eforie. 

Art. 6. Proba clinică consistă în esami- 
marea a 2 bolnavi din spitalele generale. —Ju- 
„iul va alege pentru acest scop, din serviciele 
respective de chirurgie, “dout pacienţi cari 
vor fi aceiași pentru toţi candidaţii unei seril. 

Pentru fie-cari pacient se acordă candida- 
tului 10 minute de esaminare, 10 minute de 
xeflexie şi 10 minute pentru espunere. 
„Art, 7. Proba operatâre 'consistă în fa- 
cerea unel operaţii asupra unui cadavru din 
amfiteatru spitalelor de adulţi. 

Pentru esecutarea operaţiune! se acordă 
„„candidatului 15 minute. Juriul va redacta 
-cestiunea operaţiunilor în număr înduoit de 
„acela al membrilor din juriă ; 

Unul din candidaţi trage la sorţi cestiunezy 
-operaţiunel care va fi una şi aceeaşi pentru 
toți candidaţii dinir'o seric. 

Art, S. Notele se dai între 0- 20 şi se 
“vor semnu pe catalog atât în cifre cât şi în 
Aitere, fără corecţiune sau răsături ; 

  

  

" ie-care membru din juriă va nota în parte 
pentru fie-care candidat şi pentru fie-care 
probă. 

Notele se. vor e ține secret şi după fie-care 
şedinţă terminată, catalogul notelor semnat 
se va. sigila îutr'un plic şi va da preşedin- 
telui juriului. 
Preşedintele juriului va semna tâte plicurile 

cu catalâge, le va irimite la Eforie,- imediat - 
după terminarea fie-cărei probe, d'impreună cu 
procesul-verbal privitor pentru acea probă. 

D'asupra plicului se va nota numele mem- 
brului din jurii și felul prober, 

Art. 9. Aceste plicuri se vor deschide la 
finele concursului de dd. Efori cari regulâză 
clasificaţia conform notelor. - 

Cei dintâi clasaţi aă „drept a ocupa nu- 
mat locurile pentru cari s'a publicat concurs 
și alegerea locurilor vacante se va face în 
ordinea clasificăvel. 

  

PROGRAMA 
Pentru concursul medicilor secundari în 
serviciu” de patologie internă (medici- 

- ună) la copii. 

(1883) 
Art, 1. Concursul este publie şi se va a- 

nunţa prin Monitorul Oficial cu 4 luni înainte. 
„Juriul se compune din trei membri, unul 

din partea spitalelor Eforiei, tras la sorţidintre 
şefii de servicii al specialităților respedtive, 
unul din partea P acultăţii de medicină ales de 
consiliul profesoral, şi un delegat al guver- 
nului conform legil sanitare. 

Art, 2, Cot cari vor dori a se' presenta la 
concurs urmeză să fie român! sai naturali- 
saţi, având titluri de doctori în inedicină, cu 
dreptul de a exercita profesia medicală în 
țară după legile în vigore. - 

Art. 3, Inscrierea la concurs se pote face 
până în prediua, concursului. 

Art. £. Concursul constă în două probe 
adică : 

Proba scrisă şi proba clinică. | 
Art. 5. Proba scrisă va trata două cestiuni, 

una din patologia internă (medicina) şi alta 
din patologia chirurgicală (chirurgia). 

Aceste cestiuni sunt trase la sorți. de unul 
dintre candidaţi şi vor fi aceleaşi pentru toți 
candidaţii. 

Numărul cestiunilor vor fi înduoite de nu- 
m&rul membrilor din juriă. 

Pentru fie-care din aceste lucrări se acordă 
4 ore de redacțiune şi va avea loc în două 
şedinţe consecutive în cancelaria Eforiel. 

Art. 6. Proba clinică constă în esarnina- 
rea a trei bolnavi din spitatul de copil. 

Juriul va, alege pentru acest scop din servi- 
ciul respectiv de medicină tre! pacienţi, car! 
vor fi aceiaşi pentru toţi candidaţii unei serii. 

4
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Pentru fie-care pacient se acordă candida- 
tului 10 minute de esaminare,. 10 ininute de 
rellexie sub priveghere, şi 10 minute pentru 
espunere. E - 

Art, 7. Notele se dai între 0—20 şi se 
vor semna pe catalog atât în. cifre cât și în 
litere, fără corecțiune sati răsături. 

Fie-care membru din jurii va nota în parte 
pentru fie-care candidat şi pentru fie-care 
probă. . - 

- Notele se vor ţine secret, şi după fie-care 
şedinţă terminătă, catalogul notelor semnat 
se va sigila întrun plic şi-l va da președin- 
telul juriului. . R 

- Președintele juriului va semna tâte plicu- 
rile cu catal6ge, le va trimite la Eforie ime- 
dial. după terminarea, fie-cărel probe împreună 
cu procesul-verbal privitor pentru acea probă. 

D'asupra plicului se va. nota numele mem- 
brulut din juriă şi felul probe. : 

Art, S. Aceste plicuri se vor deschide la 
finele concursului de d-nir Efori, carl regu- 
l€ză elasificaţia conform notelor. 

Cel. dintâiă clasaţi a dreptul a ocupa 
numay locurile pentru cari s'a publicat con- 
cursul și alegerea locurilor se va face în or: 
dinea clasificărel. 

PROGRAMA 
Pentra concursul medicilor secundari în 

serviciul de pathologio externă (chirur- 
gi) la copii. ! 

. (1883) 
Art. 1. Concursul este public şi se va a- 

nunţa prin Alonitorul oficial cu 4 lun! înainte. 
Juriul se compune din tre! membrii, unul din 
partea spitalelor Ephorier, tras la sorți dintre 
şefii de servicii a! specialităţilor respective, 
unul din partea facultăţer de medicină ales do 
consiliul profesoral şi un delegat al guver> 
nului conform legel sanitare. 

Art. 2, Cel cari vor dori a se presenta la 
concurs trebue să fie români sai naturalisaţi, 
având titlu ce doctori în medicină, cu drep- 
tul de a esersa profesia medicală în ţară după 
legile în vigdre. 

Art, 3, Inscrierea la concurs se 
yînă în prediua concursului. 

Art, £. Concursul consistă în trer probe 
adecă Proba, scrisă, proba elinică şi proba 
de operaţie. 
Art. 5, Proba scrisă va trata două ches- 

tiuul, una din pathologia internă: (medicina) 
și alta din pathologia chirurgicală (chirurgia). 
„Aceste cestiuni sunt trase:la sorţi de unul 

dintre candidați şi vor. fi aceleaşi pentru toți 
candidații. . o 

Numărul candidaţilor va fi îndoit de numă- 
rul membrilor din juriă 

Pentru fie-care din aceste lucrări se acordă 

pote face   

LEG. EFORIEI ȘI EPLTROPIEI 

4 ore de redacţiune şi va avea loc în două Şe= 
dințe consecutive în cancelaria Eforiel. 
„Art; 6, Proba clinică consistă în esamina= 

rea a 2 bolnavi din spitalul de copil, juriul va. 
|] alege pentru acest scop din serviciul respec= 

tiv de chirurgie doul pacienţi cari vor fi a- 
ceiaşi pentru toţi candidaţii unei serif. 

" Pentru fie-care pacient se acordă candida-. 
tului 10 minute de esaminare, 10 minute de 
rellecţie sub priveghere, şi 10 minute pentru 
espunore. _ 
1: Arte 7. Proba operatorie consistă în facerea. 
unei operațiuni asupra unul cadavru de copil 
din amfiteatrele respective. 

Pentru esecutarea operaţiunei se acordă 
candidatului 15 minute. - 

Juriul va redacta, cestiunea operaţiunelor 
în număr îndoit de acela al membrilor din: 
juriti. ÎN 

Unul din candidați trage la sorți cestiunea. 
operaţiunei care va fi una şi aceeaşi penira 
toţi candidaţii dintr'o serie. 

Art, S, Notele se dai între 0—20 şi se va 
semna pe catalog atât în cifre cât și în litere 
fără corecțiunt sui răsături. 

Pie-care membru din juriă va nota în 
parte pentru fie-care candidat și pentru fie- 
care probă. | . 

Notele se vor ține secret şi după fie-care. 
şedinţă terminată, catalogul netelor semnat 
se va sigila într'un plic şi îl va da Preşedin= 
telut juriului. Preşedintele juriului va semna 
tâte plicurile cu catalâge, le va trimite la Efo- 
rie imediat după terminarea fie-cărel probe 
împreună cu procesul-verbal privitor pentru 
acea probă. 

D'asupra plicului se va nota numele mem- 
brului din juriă și felul probey. > 

Art. 9, Aceste plicuri se vor deschide la 
finele concursului de D. D. Efori cari regu- 
leză clasificația conform notelok, 

Cei d'întâiă clasaţi ai drept a ocupa numal 
locurile pentru cari s'a publicat concursul și 
alegerea locurilor vacante se va face în or- 
dinca clasificărel. 

—_—.. 

PROGRAMA E 
Pentru concursul medienlui secundar În 

serviciu de obstretică. 

.: (1833) 
“Art, 1. Concursul este public şi se va a 

nunța prin Monitorul Oficial cu 4 luni înainte” 
Juriul se compune «de tref membrii. unul 

din partea spitalelor Fforier. t” as la sorţi din- 
te șatil dle servicii ai speciatitățiior respec- 
tive, unul din partea Facultăţi de medicină 
ales de consiliul profesoral si un delegat al 

Guvernului cenforni legei sanitare. 
Art, 2, Cel cari vor dori a se presenta la 

concurs urmâză să fia Români sad. naturali-
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sați, având titlu de doctori în medicină cu 
dreptul d2 a esersa profesia medicală în țară 
după legile în vig6re,. 

Art. 3. Inscrierea la concurs se pote face 
pînă în prediua concursului. 

Art. 4. Concursul consistă în trei probe 
adecă : 

Proba scrisă 
> Clinică 

> de operaţie pe fantomă. 
Art. 5. Proba scrisă va trata două cestiuni; 

una din pathologia internă (medicina) şi alta 
din pathologia chirurgicală (chirurgia), 

Aceste cestiun! sunt trase la sorți de unul 
dintre candidaţi şi vor fi aceleași pentru toţi 
candidaţii, 

Numărul cestiunilor vor îi îndoit de numă- 
rul membrilor din jurii. 

Pentru fie-care din aceste lucrări se acordă 
4 ore de redacţiune și va avea loc în două 
şedinţe consecutive în cancelaria Eforiel. 

Art. 6. Proba clinică consistă în esami- 
narea a 2 femel gravide saii lehuze din In- 
stitutul Maternitatea. 

Juriul va alege pentru acest scop din ser- 
viciul respecliv "două femel gravide saă lehuze 
care va fi aceleași pentru toți candidaţi unei 
seril. 

Pentru fie-care femce gravidă sati lehusă, 
se acordă candidaţilor 10 minute de esami- 
nare, 10 minute de reflexie sub priveghere şi 
10 minute pentru expunere. 

Art, 7, Proba operatorie consistă în faco- 
rea, operaţiune) asupra fantomei. Pentru ese- 
cutarea operaţiune! se acordă candidatului 
15 minute. | 

Juriul va redacta cestiunca operaţiunilor 
„În număr îndoit de acela al membrilor din 
juriă. 

Unul din candidaţi trage la. sorți cestiunea 
operaţiunel, care va fi una şi acceaşi! pentru 
toţi candidaţii dintr'o scrie. 

Art. S. Notele se daii între 0—20 şi se va 
semna pe catalog atât în cifre cât şi în litere 
fără corecțiunl sati răsături. 

Fie-care membru din juriii va nota în parte, 
pentru fie-care candidat şi pentru fie-care 
probă. 

Notele se va ţine secrete şi după fie-care 
şedinţă terminată, catalogul notelor semnat 
se va, sigila întrun plic şi îl va da Preşedin- 
telul juriului 

Preşedintele juriului, va semna (6le plicu- 
rile cu catalâge, le va trimite la Eforie ime- 
diat după terminarea fie-cărel probe împreună 
cu procesul verbal privitor pentru acea probă. 

D'asupra plicului se va nota numele mem- 
brului din juriă şi felul probei. 

Art. 9, Aceste plicuri se vor deschide la fi- 
nele concursului de DD. Eforl cari regulâză 
clasificaţia. conform notelor.   

Cel d'intâiă clasaţi ai drept a ocupa numai 
locurile pentru cari sa publicat concursul, şi 
alegerea locurilor vacante se va face în or. 
dinea clasificărer. 

4 

PROGRAMA 
Pentru concursul medicului secundar în 

serviciul de maladii mintale (ospicinl 
Măreuţa). : 

(1883) 

Art, 1. Concursul este public şi se va a- 
nunţa prin Monitorul oficial cu - 4 luni înainte, 

Juriul se compune de trei merabrii, unul 
din partea, spitalelor Eforiet tras la sorți din- 
tre şefii de servicii 21 specialităţilor respec- 
rive, unul din partea Facultăţey de medicină 
ales de Consiliul profesoral şi un delegat al 
Guvernului conform lege* sanitare. 

Art,.2, Cel cari vor dori a se presenta la 
concurs urmeză să fie român! sati naturali- 
saţi, având titlul de doctori în medicină cu 
dreptul de a esersa profesia medicală în ţară 
după legile în vig6re. 

Arte 3. Inscrierea la concurs se pote face 
pînă în prediua concursului. - 
Art, 4. Concursil consistă în două probe 

adică. 
Proba, scrisă şi 

> clinică. 
Art, 5. Proba scrisă va trata două ces- 

tiuni, una din patologia internă (medicina) şi 
alta din patologia chirurgicală (chirurgia), 

Aceste cestiuni sunt trase la sorţi de unul " 
dintre candidaţi şi vor fi aceleași pentru toţi 
candidaţii. 

Numărul cestiunilor vor fi îndoit de numă- 
rul membrilor din juriu. 

Pentru fie-care din aceste lucrăn! se acordă, 
4 ore de redacţiune şi va avea loc în două 
şedinţe consecutive în caucelaria Eforie. 

Art, 6, Proba clinică consistă în esami- 
narea a.3 bolnavi din ospiciul Alărcuţa. . 

Juriul va alege pentru acest scop din ser- 
viciul respectiv tre! pacienţi cari vor fi a- 
ceiași pentru toți candidaţii uner seril. 

Pentru fie-care paticnt se acordă candida- 
tului 10 minute de esaminare, 10 minute de 
reflexie sub priveghere şi 10 minute pentru 
expunere, 
Art. 7. Notele se dati între 0—20 şi se vor 

semna pe catalog, atât în cifre cât şi în litere 
fără corecţiuni saii răsături. 

Fie-care membru din juriii va nota în parte 
pentru fie-care candidat şi pentru fie-care 
probă. 

Notele se va ţine secrete şi după fie-care 
şedinţă terminată, catatogul notelor semnat, 
se va sigila întwuu plic şi "| va da Preşedin- - 
telur juriulur. 

Preşedintele juriului va semna tâte pli- 
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curile cu catalâge, le va trimite la Eforie ima: 
diat după terminarea fie-cărei probe, împreună 
cu procesul verbal privitor pentru acea probă. 
asupra plicului se va nota, numele mem- 

brului din juriii și'felul probei. , 
Art. S. Aceste plicuri se vor deschide la, 

finele concursului de DD. Efori, cari regulâză 
clasificaţia conform notelor. | 
"Cel Wîntâiă clasaţi aă dreptul a ocupa nu: 
mal locurile pentru cari s'a publicat concur= 
sul și alegerea locurilor vacante se va face în 
Ordina clasificărel, " 

LEG. EFORIEI 

  

PROGRAMA 
Pentru concursul de profesore de teoria 

artei moşitului la scola de la iustitu- 
tul Maternitatea. ' 

(1870) 
Art, 1, Postul de profesor de arta. moşi- 

tului se va da prin concurs, care va fi publi- 
cat în Jfonitorul Oficial cu şase luni înainte 
de epoca fixată, - 

Art, 2. Se vor admile la acest concurs 
dă. doctori în medicină, cari vor presenta 
condiţiunea. următâre: Da fi doclor în medi- 
cină cu dreptul d'a esersa libera practică în 
țeră. 

Art, 3. Candidaţii se vor înseri la cance- 
laria Eforiei spitalelor Civile, întrun registru 
ad-hoc care va fi deschis de la diua publi- 

-cărel ur. . 

> Art. £, Fie-care candidat înscriindu-se va 
presenta actele dovedilâre de împlinirea con- 
dițiilor de admitere Ia concurs. 

Art, î. Cu 20 dile înainte de epoca fixată 
pentru concurs, registrul de îuscriere se va 
închide. . 

Art. 6. Până Ia acâstă epocă candidaţii 
vor aduce la Eforiă memoriul cerut prin art.X., 

Acest memoriii trebue să fie imprimat. 
Candidaţii vor depune 60 esemplare din 

cari 30 se vor da la Faculţatea de medicină 
pentru domni! profesori, 5'membrilor juriu- 
lut, d bibliotecel facultăței “de medicină, 15 
bibliotecelor din Bucuresci şi laşi şi 5 pentru 
Eforiă. . | S 

SI EPITROPIEI 

Art, 7. Juriul concursului se va compune 
din cincl membri, dintre cari dou vor fi aleşi 
dintre profesorii facultățer de medicină și 
trei dintre medicii şefi de servicii ar spita- 
lelor Eforiei. : 

Un membru delegat de consiliul perma- 
nent al înstrucțiunei publice va. presida ju- 
riul, fără drept de vot. 

Art. $. Un canâidat are dreptul să re- 
cuze pe un membru din: jurii, când amân- 
duol ai fost adversari întrun mod patent. | 

Art, 9, Fie-care membru din jurii notâză 
pentru fie-care probă. dând o notă candida- 
tului după scara de apreciare între 0.—20, 

Arte 10. Concursul va consista în trei 
probe. _ 

" - d) presentarea unul memorii asupra că- 
ruia se vor face argumentaţiuni. 

5) esaminarea a două casuri obstetricale, 
c) o lecţiune orală. - , 
Art. 11. Subiectul memoriulur se va alege 

de candidat şi va, fi din obstetrică,   Art. 12, Argumentaţiunile "memoriului 
vor dura o oră şi se vor face pe rând de 
doui candidați. . IN 

Atacautul: va vorbi în timp ds dece mi- 
nute, iar apărătorul în va r&spunde în un 
timp înduoit si va vorbi cel din urmă, 

Art, 15. Pentru proba clinică candidați! 
vor trece în scri! de câte patru pe di cel 
mult. ! | ” 

Pentru fie-care serie se vor alege opt fe- 
mei gravide sai lehuze şi se vor trage la sorți 
câte „două de fie-cure candidat 

Candidaţii. vor esamina bolnavele în pre- 
sența juriului, pentru care li se acordă un 
timp de dece minute ; ei vor vorbi asemenea 
un timp egal. ” 

Arte 14. Proba orală va fi din obstetrică; 
cestiunsa se va trage la, sorţi şi va fi una 
pentru toți candidaţii cari vor trece în a- 
ceea și qi. | 
Numărul cestiunilor vor fi înduoite de nu- 

me&rul candidaţilor. ! 
Art. 15, Sa acordă candidatului tret-decl 

minute pentru reflecţiune şi 30 minute pentru   a vorbi asupra acelei cestiunl. 

  

REGULAMENT 
DE DATORIILE ŞI ATRIBUEŢIUNILE MEDICILOR PRIMAR 

„Art. 1 Medici primary depând de Etorie ŞI ai respundere de tot ce se pelrece în ser- viciile lor. 
Art. 2, Medicii secundari precum și tot personalul atașat în secţiunea lor sunt sub- ordonaţil medicilor primari, 

(1871) 

La cas când medici! secondari și personalul 
subordonat lor nu'şi vor îndeplini datoriile, 
medici! primari sunt în drept a le face ob- 
servaţiunile cuvenite, sai a raporia Eforiel, 

Art, 3, Medici! primari vor începe visita 
bolnavilor la 7 ore dimineța vara, şi la 8 ora
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iarna, făcând tot de o dată studenţilor interni | specta. alimentaţiunca dilnică a bolnavilor şi 
şi externi explicațiunile clinice ce vor crede 
necesarie pentru complectarea învățămentu- 
dul lor inedical. : Ra 
-“Art, ], Medici! primari, înainte de a începe 

visita matinală, se vor informa din registrul 
şi raportul dilnic ce'l va presenta, internul de 
guardă de tot ce s'a petrecut în qiua prece- 
dentă în secţiunea lor. - 

Art. 3, Medicii primari în timpul visitel 
vor esamina pe fia-care bolnav în parte, fă- 
cându'i diagnosticul, prescriindu'! medicaţiu- 
nea şi alimentaţiunea cuvenită. . 

În acelaşi timp el vor îngriji ca tâte obser- 
vaţiunile relative la mersul bolet şi la trata- 
mentul bolnavilor să fie notate fie-care di pe 
tabletele respective. - . 

Art, 6, Medicii primari, după terminarea 
visitei, vor subscrie f6ia de receptură şi aceea 
de alimentaţiune, după ce însă le vor revisui 
şi nota în litere suma totală a diferitelor can- 
tități de medicamente şi alimente prescrise. 

Art. 7. Orl-ce măsură relativă la higiena 
bo!navilor. allaţi într'o secțiune, privesce pe 
medicul primar respectiv. 

Art. S. In cas. de declarare a unei bole e- 
pidemice într'o secțiune, medicul primar res-, 
pectiv este dator a lua pe dată măsurile hi- 
gienice cuvenite, raportând tot de o dală şi 
Eforiel. - i - 

Art, 9. Medici primari sunt datori a in- 
  

  

a raporta Eforier despre cualitatea şi cuanti- 
tea, constatată. . 

Art. 10. Osebit de visita inatinală medicii 
primari sunt datori. a veni la spital pentru 
orl-ce cas grav când ver fi insciinţați de me- 
dicul secondar sati internnl de guardă pentru 
necesitatea presenții lor. 

Art, 11. La finele fie-cărir luni şi an D-nii - 
medicii primari vor înainta Eforiei un raport 
statistic de bolnavii trataţi în secțiunile lor. 

Acest raport va coprinde tot de o dată şi 
observaţiunile medicale detailate asupra b6- - 
lelor celor mai interesante ce ai avuta trata 
în cursul lunel sati al anului. 

Art. 12, "Medicii primari vor pune a se 
face in presenţa lor desecţiuni patologice 
asupra acelor cadavre cari vor. crede de cu: 
viinţă, vor dicta protocolul autopsiei și îl: va 
trece în.regisivul respectiv. , 

"Art. 13, Medici! primari, după invitaţiunile 
Eforiei, vor lua parte ca membrii la cuncur- 
suri şi la orl-ce comisiuni Eforia va crede de 
cuviință a 1 chema. » 

Art, 14. Medicit primaul, în cas de bolă, vor 
însciinţa pe medieul secondar spre a face vi- 
sita matinală. | . “ 

Dacă bola va dura mal mult de cât 2 dile 
vor raporta Eforiei, pentru obţinerea unul 
congediă. -  : - : 

ji 

- REGULAMENT 
DE DATORIILE ŞI ATRIBUŢICNILE MBDICILOR. SECUNDARI 

QU870) , 

Art. 1. Medicii secondarl sunt subordonați 
Eforiei şi medicilor primari al serviciilor la 
cari sunt ataşaţi. . 

Art, 2. Medicii secondari vor priveghia, 
d'aprope pe internii şi externil din serviciă, 
ca dânşii. să 'şi îndeplinâscă îndatoririle lor 
cu tâtă exactitatea cerută.” 

Art, . Medici! secondari vor priveghia 

servitorii servicielor, ca denşii să'şI îndepli- 

nâscă datoriile, lor cu cea mat mare esactitate 

şi să trateze pe bolnavi cu cea mal mare 

bună voinţă şi umanitate. Asemenea medicul 

secondar va menţine disciplina între bolnavi 
în lipsa medicului primar. | 

Art. 4. Medicil secondari vor îndeplini cu 

esactitate tâte ordinile medicali ale prima- 
xulul.. o , 

Asupra tratamentului bolpavilor medicii 

secondari se vor conforma întocmal sistemu- 

lui de căutare al medicilor primari. Asemenea 

“vor ţine cancelaria serviciului şi vor înde-   plini tâte lucrările înscrise şi alte ordine din 

serviciii, d-lor vor asista pe primari la tite 
operațiunile și vor face însuşit” pansamentele 
în casurile mal grave şi mat delicate. 

In casuri escepţionale cari reclamă ov În- 
grijire forte d» aprope, medicil secondari se 
vot conforma întoemal instrucţiunilor redi- 
cilor primari, 

- Art. 5. Medici secondari vor avea locu- 
ința în spital saii aprâpe de spital, însă lo- - 
cuinţa afară numai după decisiunea specială 
a Eforiel. In lipsa d-lor se va îngriji ca inter- 
nul de serviciii să scie unde pote să! găsescă. 

Art, G, Medicil secondari, la orele hotărâte 
pentru visita matinală, şi după trebuință și 
mal nainte vo: fi datori a se afla prin sal6- 
nele bolnavilor, şi în timpul visitel tot-dâuna 
lângă “medicul primar. Va raporta în scurt 
primarilor despre starea bolnavilor. 

Art, 7. Medici seconâari în tote dilele, în- - 
tre 4 şi d ore după amiadă, vor face singuri 
contra visită, asistați de interni, şi vor ordona
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prescripțiile necesare bolnavilor iscălind în 
condicile respeclive. 

Art, S. Medicil secondari vor fi datori a se 
încredința în tote dilele, dacă alimentele şi 
băuturile sunt bune şi suficiente. Afară de vi- 
sitele sus citate vor fi datori a ma! revisui 
salnele încă o dată înaintea medului nopţii. 

Art. 9. Medicii secundari vor pregăti în 
tâte dilele raportul. de mişcarea bolnavilor 
și 1] vor trimite Eforie! tot-dtuna la 10 ore 
dimintţa. “ 

Art. 10, Medici! secondari vor îngriji, sub 
a lor responsabilitate, să se ţie înr regulă re- 
gistrele de intrare şi eşire a bolnavilor, foile 
de visită şi tăblițele ; el vor obliga internii 
serviciului, vor îngriji asemenea ca observa- 
ţiunile medicale, însemnările tratamentului şi 
a diferitelor operaţiuni, să fie lucrate cu acu- 
rateţă şi esactitate din partea internilor. 

Art, 11. Medicii secondari vor fi datori ca 
tot-dâuna la începutul fie-căria luni să for- 
meze un raport statistic de bolnavii căutaţi 
în cursul lunel espirate precum și la finele 
fie-cărul an un asemenea raport anual; aceste 
raporturi vor fi revisuite şi sub-scrise de 4-l 
medic primar respectiv care: le şi înainteză 
Eforia. 

Arte 12, Medici! secondari sunt datori a 
“ priimi în păstrarea. d-lor, instrumentele şi ob- 
Jectele de pansamente, şi le vor conserva în 
bună stare având pentru dânsele şi un in- 
ventariă, 

LEG. EFORIEI ŞI EPITROPIEI | 

” Instrumentele perdute se vor plăti de d-lor, 
Art, 13. Medicii secondari, la cas de mâr- 

tea a vre-unuia din bolnavi. vor face cuve- 
nita. iuspecție mortului, şi vor îngriji să nu 
fiă transportat din salon, de cât tre! ore după 
încetarea, lui din viaţă liberând în urmă bilet 
de constatarea morți. 

Art, 14. Medici! secondari vor fi datori a 
face disecţiuni patologice asupra acelor ca- 
davre ce d. medic primar va. crede de cuvi- 
ință; aceste disecțiuni se vor face 3Gore după 
m6rtea bolnavului și în cas de absință a pri- 
marului.el vor dicta protocolul autopsier. 

Vor face singuri, pentru museul patologic 
al spitalului. tote preparaţiile patologice cele 
mal însemnate, conformându-se pentru acâsta 
regulamentului special şefului! lucrărilor a- 
natomo-patologice. , 

Art. 15. Medicii secondari, la. cas de ab- 
senţă a primarului, vor fi datori a dirigea 
singuri serviciul cu cea mai mare esactitudine. 

iri. 16, Medicii secondari, cu permisiunea 
celor primari, pot lipsi de la serviciul d-lor 
24 ore, iar pentru ma! mult timp vor fi da- 
tori a cere Eforie! un congediă, anexând şi 
permisiunea medicului primar, şi nepulen- 
dul înlocui cu altul, medicul primar va face 
visita de scră. 

Art, 17. Durata esercițiului medicului se- 
condar la spitalele Eforiei, este de pateu an! 
de la data intrăril în funcţiune.   

  

REGULAMENT 
DE DATORIILE ȘI ATRIBUȚIUXILE MEDICILOR INSĂRCINAȚI CU CONSUTTAŢIUNILR GRATUITA 

(1871) | 
Art, 1. Consultaţinnile gratuite se vor facă 

numai în localurile destinate de Eforie. - 
Art. 2. Consultaţiunt gratuite se fac în 

tote dilele fără escepţiune la ora destinată. 
Art. 3, Numal bolnavii adevărat săraci, 

după aprecierea medicului, ati drept la medi- 
camente gratuite. 

Art. 4, Medicii destinaţi pentru consultaţi! 
gratuite, şi medici! spitalelor respeclive pot 
elibera ordonanţe gratuite. | 

Art. 5. Ordonanţele se vor scrie dublu : 
Î-iii pe o foe lată (recetă) cu numele, etatea, 
adresa, diagnosticul bolnavului şi numărul 
matricul; 2-lea pe un registru matricul, 

Art. 6, Medicul va fi asistat de dou sati 
mal mulţi elevi cari vor fi însărcinaţi cu în- 
registrarea bolnavilor şi ordonanţelor. . 

Art. 7. Medicul va da medicamentele ne- 
cesarii tuturor bolnavilor esterny și numai a- 
celor presenţi la consultaţii, 

Medicamentele xor fi prescrise pe cât se va 
putea mai simple'şi mat puţin costisitâre, 

Art. 8, Pic-care ordonanţă va fi sub-sem- 
nată de medicul respectiv. - 

Art. 9. La consultații gratuite, pot fi libe- 
rate şi .bileturi pentru băl în stabilimentele 
Eforier, : | 

Art. 10. Registrul bolnavilor şi ordonan- 
țelor va fi sub-semnat de medicul respectiv 

|tot-dtuna după finirea lucrărilor cuoditiane. 

Art, 11, Bolnavi! vor fi îndemnați a aduce 
sticlele necesari! penlru medicamente licuide. 
În cas escepțional, unde va ordona medicul, 
se va libera și sticlele. ! 

Art, 12. La finele fie-cări! luni, medici! 
consultanţi trămit Eforiei un raport în care 
se relată numărul bolnavilor şi diferitele ob- 
Servaţiuni făcute de dânșii.  
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E REGULAMENT 
DE ATRIBUŢIUNILE ȘI DATORIILE INTERNILOR 

Ari1, A urma în tratamentul bolnavilor, 

Art, 9. A asista la consultaţiile gratuite. 
Art. 8, A scrie foile şi caetele de visită, 

asemenea. şi de darea medidamentelor, a su- 
praveghea şi controla distribuirea medica- 
mentelor. 

Art, 4. -A aplica aparatele de fracturi, fă- 
când şi pansamentele de ori-care importanţă 
ce le sunt încredințate. - 

Art. 5. A supraveghia aplicaţia tuturor 
pansamentelor: de mică chirurgie, cari, sub |. 
responsabilitatea internilor, pot fi confiate 
externilor. . 

Art, 6. Va priveghia ca pansamentele 

confiate externilor să fie conform articolului 
precedent, făcute cu t6tă îngrijirea cerută, 
făcând şi însuşi cu mâna sa pansamentele 
ranelor delicate saii ranele de operaţie esc- 
cutată, caut îi sunt special confiate de medi- 
cul Primar. : - 

Art. 7. Internul trebue să îngrijescă ca a- 
țât er cât şi externi! să nu.începă pansamen- 
tele mai nainte de a pregăti tâte necesariile 
pentru pansament, ca ranele să nu fie ex- 
puse mult timp aerului atmosferic. 

Asemenea nu-trebue să părăsescă salonele 

(1880) 

  mal nainte de a termina t6te pansainentele 
după cuviinţă. DE 

Art. $. Internit vor complecta tabelele şi! 

receptele de la patul bolnavilor cu acurateţă | 

şi esactitudine concurând ast-fel la stricta c- 

în întervalu! visitelor medicilor, bolnavii c 
le sunt special recomandaţi. : - 

Art, 11. În intervalul de la o visită la 
alta internil pot, conform indicaţiilor foilor 
saii caetelor de visită şi regulamentelor ali- 
mentariy, să facă restricțiuni sai să prescrie 
medicamente, saă- alimente cari li se vor 
părea necesari! după schimbarea venită în | 
starea bolnavilor, cu îndatorire însă de a da 
o strictă lămurire şefului de serviciii sati se- 
cundarului la viitorea visită, a 

Art, 12, Internul fie-cărul serviciă va în- 
soți pe medicul secundar la visita de sâră; 
internul va face singur visita de sâră în ab- 
sența medicului secundar, şi după autorisa- 
țiunea acestuia sai a medicului primar, . 

Art. 13. La fie-care servicii este dat ca 
ajutoră un elev. în farmacie, care ia special 
note de medicamentele importante ca să potă 
priveghia stricta lor esecutare sub responsa- 
bilitatea medicului secundar. 

Arte 14. Elevul în farmacie are aceleaşi - 
îndatoriri ca esternii gata a satisface cere- 
rile de medicamentele ce'i se fac. 

In casuri importatnte va încunosciinţa pe 
farimacistul-şef spre a putea esecuta în orabă 

orl-ce trebuinţă. “ | 
Art. 15, Fie-care intern este responsabil 

de esecuţia regulamentului de faţă în ceea 
ce concernă serviciul la care este ataşat; el 

nu trebue să părăsâscă sălile, de cât după ce 

s'a asigurat că a împlinit cu esactitate pan-     

-
—
.
 

samentele şi arl-ce altă ordonanţă a medicu- 

secutare a tot ce le este ordonat, și [să priveghia şi controla i ribuţia me=- 

Arte 9. A revisui în tâte dilele dacă dis- | aicamentelor, inforinând pe internul de gardă 

tribuirea medicamentelor sa urmat întoc-! de orr-ce lucru exiraordinar și recomandând 

mai după prescripţiune, priveghind însuşi special bolnavil-grav!, pentru cari trebue să 

rigurosa esecutare-a acesteia Și revisuind | aibă o îngrijire deosebită, E ă 

-- condica medicamentelor prescrise pe fic-| Art. 16. In fie-care di toţi elevi! intern! 
care di. | sunt datori a subscrie în registrul de pre- 

Art. 10. A visita o dată sai de două ori, | senţă. : , , 

  

| REGULAMENT o: 

PENTRU DATORIILE ȘI ATRIBUŢICNILE EXTERXILOR - DIN SERVICIUL, SPITALELOR FFORIEL 

(1380) 

Art. 1, Externil daloresc supunere meli-, ce li sc transinit de intern atât pentru trata- 

cilor şi internilor serviciului. mentul bolnavilor din spitale cât şi pentru 

Art. 2. Externil urmâză regulat visitele me- consultațiunile gratuite şi primirea pacien- 

dicilor supunându-se ordinelor lor saii celor | ţilor când sunt hotăriţi pentru acest serviciă
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Art. 3, Externit execută, sub privigherea 
"medicilor secundari şi a internilor, pansa- 
mentele şi diferite operaţiuni de mică chirur- 
gie ; nu trebue se incepă pansamentele mai 
nainte de a pregăti tot ca rănile să nu fie câ- 
tuşi de puțin expuse aerului exterior atmo- 
sferic. - 

Art, £. Externilor Je este cu totul oprit 
să facă or! ce operațiune. afară numai! când 
“vor fi autorisaţi de medicii sai internil servi- 

“ ciulul. PN 
Art, 5. Externii trebue să se afle în tot 

timpul visitel şi să nu” părăsescă sălile până 
-când pansaimentele nu vor fi terminale. 

Art, 6, EI ajută medicilor şi internilor la   

NLEG, EFORIEI ŞI EPITROPIEI 

ținerea foilor şi caetelor de visită, însă sub 
responsabilitatea medicilor şi internilor, de 
către cari se certifică şi subscrie aceste lu- 
crărI. a 
Art, 7, Externul care va absenta de la 

serviciu în timp de o lună de dile nemotivat, 
care nu va urma regulat serviciul să și care 
nu va avea o bună conduită, va fi suspendat 
pe un timp mărginit şi timpul suspendărei 
nu se va socoti în stagiul cerut de dou! ani. 

Art. S. Exteruul nu este liber a intra în 
salânele pacienţilor de cât numa! în timpul 
visitel saă, escepţional, cu permisiunea medi- 
cilor de servicii. 

  

REGULAMENT 
DE DATORIILE ŞI ATRIBUȚIUNILE INTERNILOR DE GUARDĂ ÎN SPITALE, 

DR : (1880) 
Art, 1. Serviciul de di începe după termi- 

marca visitei matinale. - Ă 
+ Art, 2, Internii fac serviciul de di după 
un tabloii ce se va forma de medicii Primari 
pentru fie-care lună, şi care se va afişa în 
“cancelaria serviciului şi la porta spitalului. 

Art. 3. Internul irebue să fie curat îm- 
brăcat, gata a da în ori-ce moment ajutorele 
'necesarii, şi nu se pâte desbrăca în timp de 
24 ore ale serviciulul săi. . 

Nu va eşi din spital sub nic! un cuvânt şi 
nici nu pâle să pună pe altul în locu'!, afară 
de casuri de h6lă, când se va înlocui de co- 
legul stii care urm&ză, sub pedepsă d'a [i sus- 
pendat pe un timp mărginit. Pa 

Art. £. In cas când veri un bolnav ar a- 
vea vro reclamaţie, internul este dator să”! 
“asculte cu bună-voinţă, să facă dreptate. şi 
:apol să raporteze, la cea d'întât visită, medi- 
cului. ! , 

Art, 5. Do câte ori va fi chemat de înfir- 
mierl sati de ver un alt împiegat la veri un 
-cas grav în spital, va. merge pe dată şi va or- | 
dona sai va face ceea ce va găsi de cuviință, 
„afară d'acâsta, bolnavi! gravi şi nuo! operaţi 
trehue visitati de mai multe or, dioa şi chiar 
n6ptea, conform recomandaţiunei speciale ce 
va primi de la medicit respectivi. 
“Art, 6. Internul de servicii, în tote ca- 

“surile grave : şi extraordinare, va îusciința 
-grabnic pe medicul secundar şi ps şeful de 
servici, iar el ia îndată măsurile ce crede 
-de cuvinţă, chemând şi pre cel lalți interni 
“din serviciii spre consultare făcând operaţiile 
"urgente în cas de primejdie, precum : apli- 
“caţia aparatelor, comprese sai Jegături de 
„arteril ; iar dacă gravitatea casului îl opresce 

  

  

de a opera singur .cu colegi! st, neputând 
asuma responsabilitatea trebue să însciin- 
țeze grabnic pre medicul primar sai pre me- 
dicul secundar și, în absenţa lor, pre verl-ce 
alt inedic al spitatelor, care va avea locuință 
mai cu apropiere de spital. 

Art, 7.-Va îngriji ca aparatele de pansa- 
ment să fie tot-d'auna aprovisionate cu tie 
cele necesare, nu numai pentru irebuințele 
jurnaliere, dar şi pentru accidente extraor- 
dinare, precum răniri grave; - 

Art. $, Internul „de servicii este dator 
să îngrijâscă ca. bolnavii îndărătnici, cari nu 
voesce a lua medicamentele prescrise, să ia 
medicamentele de faţă cu dânșil potrivit or- 
donanței medicale; dacă va întâmpina ane- 
voinți, se va sili a face pe bolnavi să înte- 
legă cu vorbe hune, dacă şi atunci nu va voi, 
să raporteze șefului de servicii la visita vii 
tOre. + : 
Art, 9, Va priveghia ca persânele stri- 

ine, părinţii sati rudele bolnavilor, să nu in- 
tre în sale înaintea prânzului sa după ore 
sâra; dacă acâsta se va întâmpla, îl va face 
să înţelâgă cu vorbe delicate, dar în cas de 
nesupunere, va chema pie portar care este 
dator să 1 pofiescă afară. 

Art. 10. Va priveghia ca  holnavii să se 
culce la ora îlxă, adecă la 8 ore vara şi la 
7 ore iarna. ” 

Art, îl. In visitele de inspecție ce se 
fac nâptea, să pună cea ma! mare linisce, că 
să nu supere somnul bolnavilor, observând 
special pe cel grav! bolnavi sai recomandaţi 
în îngrijirea sa. . 
“Art, 12. Nu va lăsa să intre în sala bol- 
navilor nici un aliment, afară: de cele pre- 
scrise de şeful serviciului.
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Asemenea va îngriji ca bolnavii să se ţină 
în curățenie; ventilatoriile să fie deschisc 
pentru acrisirea salânelor, şi-în timpul de 
vară să se lase ferestrele deschise din par- 
tea sorelul. a - 

Art. 13. Când în prognosticul unul bolnav 

se prevede mortea, internul de gardă va a- 
nunţa pe intendentul. ca să potă din vreme 
învita preotul religiunel murindului, ast-fel 
ca asemenea bolnavi să nu moră nici odată 
fără a fi primit consolaţiunile religiunei sate. 

Art. 1£. Cândun bolnav more, internul 

este dator a nota ora încetărci din viaţă spre 

a comunica d-lui medie secundar care este 

dator a constata mârtea şi a forma actul ce- 

rut de Oficerul stărel civile. . 

Art, 15, Internul de servicii dă cuvenitul 

ajutor medicilor respectivi pentru priimirea 
bolnavilor. 

Art, 16. El priimesce, sub vesponsabilita- 

tea, sa. pe bolnavi! ce se vor presenta în inter- 

valul de la o visită “la alta şi ordonă medi- 

camentele și alimentele de neapărată tre- 

buinţă. , 

Art, 17. Internul de serviciti va serie, pen- 

tru toți bolnavii intraţi: numele, profesiunea, 

naționalitatea, . feligiunea, numele părinţi- 

lor, ete., şi va prescrie medicamentele nece- 

sare, şi să ia cu îngrijire sciinţă de tote a- 

mănuntele bâlei, ca să potă raporta. 

2 

  

Dacă bolnavul nu va putea răspunde la 
întrebări, trebue să se ia sciinţă de la con-. 
ducătorii să! . : - 

Art. 18. Trebue să aibă băgare de semă. - 
specială asupra naturei bolei, data începerel 
şi mijlâcele de vindecare întrebuințate, să în- 
senine cu îngrijire dacă are veri un început de- 
tratament în alt spital sati acasă, însemnând 
tâte aceste pe foi ca observaţiuni. 

Arte 19. Internul de serviciii primesce în 
fie-care diminţță de la predecesorul stă in- 
formaţiune de starea bolnavilor mai gravI 
ca să potă îngriji de dânșii în cursul servi- 
ciului săă de 21 “ore, precum şi deosebitele 
evenimente. , : 

Art, 20, Este dator a ţine: registrul de 
mişcarea dilnică a bolnavilor. —Acest regis- 
tru se va presenta în tâte dilele medicului 
primar respectiv, care pâte- face observaţiu- 
mile ce ar găsi ge cuviință asupra stărel şi 
ţinere! spitalului sai asupra conduitei inter- 
nilor sai externilor ataşaţi la serviciul lor. 

Art. 21, Internil, în absența medicilor res- . 
pectivi, sunt obligaţi a informa pe intendent 

de tot ce s'a putut întâmpla extraordinar în. 
serviciul ce le este confiat. | 

Art, 22, Internul de servicii va fi respon- 

sabil de orl-ce neorânduială sar întâmpla 

din ncesecutarea * regulamentului de faţă în 
timp de 24 ore. 

  

REGULAMENT 
DE ATRIBUŢIILE SI DATORIILE SUPRAVEGHETORELOR DIN SERYICUL SPITALELOR EFORIET 

(1877) 

Art, 1. Supraveghetorele aă de misiune 

stricta csecutarea ordinelor și prescripţiunilor 

medicilor şi Wa veghea la buna îngrijire a 

bolnavilor aflaţi în căutarea secţiunii lor. 

“Art, 9. Supravenhetorele vor fi direct sub 

ordinele medicului primar şi secondar al sec- 

țiunei respective. 
Artu. 3. In interiorul spitalului ele vor 

purta tot-d6una costumul regulamentar. 

Art, £. Ele sunt datâre să urmeze pe me- 

dic la visita de diminâţa şi s6ra, atât spre a 

raporta medicului ceea ce s'a întemplat pa- 

cientulul în intervalul visitelor, cât şi spre a 

"Vua cunoscință de ordonanţele medicului pen- 

tru Ge-care pacient. - 

Art. 5, Ele vor asista tot-dcuna Ia împăr- 
ţirea, alimentelor şi vor îngriji ca fie-care pa- 

işi priimâscă după foia de dietă alimen- 

tele prescrise de medic. ” 

Art. 6. Ele vor da medicamentele după 

indicarea internului. o 

Art, 7. Supraveghel6rele vor îngriji nea- 

părat ca pacienţii să fie crraţi, să se spele pe 

e 
k 

  

mâni și pe figură şi să se peptene în tâte di- 
lele. afară de casuri oprite de medici. 

Art. S. Vor îngriji ca sălile, mesele şi tote 

obiectele trebuinci6se pacienţilor să fie în 

bună stare şi perfectă curățenie. - 

Vor îngriji asemenea ca schimbarea rufă- 

viei de îmbrăcăminte şi aşternut, precum şi 

reînoirea paelor de la saltele să se facă con- 

form regulamentelor şi a ordinului medicului. 

Conservarea obiectelor de pansament ale 

secţiune! şi curălenia lor este obligatorie su-- 

praveghetorelor. . 

Art. 9. In intervalul visitelor, dacă se va 

întompia ceva vr'unul . pacient, supraveghe- 

târea este datâe a raporta internulul de: 

guarda care va lua măsurile trebuinciose. 
Art. 10, Veri-ce obiecte de cari suprave- 

torele vor avea trebuinţă în îndeplinirea da- 
toriilor lor, 'şi le vor procura prin înţelegere 
cu internul serviciului, care va presenta me- 
diculut bonuri speciale pentru acele obiecte. 

Art, 11. Supraveghetorele sunt obligate a 
visita de mar multe ori sălile diua: şi nâptea,,.
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spre a vedea, daca infirmierele sunt la postul 
lor şi daca îngrijirea pacienţilor este în bune 
condițiuni. E 

Art, 12, Ele vor veghea şi vor impune în- 
firmierelor d'a avea în tot-dcuna, o conduită 
bună și umană în tratarea bolnavilor. . - 

Art, 13, Vor îngriji ca muribundil să aibă 
patul încungiurat de un paravan ca să scu- 
tescă pe cel-l'alţi pacienţi de vederea unui a- 
semenea aspect. ” | 

Art,14. Ridicarea morţilor din săli se va face 

Ţ 4 

LEG. EFORIEI ŞI EPITROPIEI 

pe cât se va putea nai în secrel și în grabă, 
„Art, 15. Supraveghetorele vor avea la or- 

dinele lor pe tote servitorele secțiunel în tot 
ce privesce esecutarea instrucțiunilor de inal 
sus. 

Art, 16, Supraveghetârele, în casul când 
vor vedea trebuinţă a depărta pe o infirmieră, 
vor raporta medicului primar, care va decide, 

Art. 17, Supraveghetorele vor avea locu- 
inţa în spital, de unde nu se pot absenta sub 
nici un pretext fără permisiunea medicului, 

r 

  

REGULAMENT 
PENTRU ATRIBUŢIUNILE ȘŞI-DATORIILE INTENDENŢILOR ÎN SERVICIUL SPITALELOR EFORIEI 

Ş I. Disposiţiuni de ordine şi polițiă 
în Spitale . : 

Art, 1, Intendenţii sunt subordonați Efo- 
-riei şi responsabili de tot 'ce privesce servi- 
ciul administrativ al spitalului. - 

Art, 2, Sub a lor ascultare şi supunere 
sunt puşi toți amploiaţii administrativi, 1n- 

_firmieril şi servitoril;-şi pentru veri-ce neo- 
rânduială, greșelă sai abatere: din datoriile 
prescrise lor, însuşi intendenţii sunt'respon- 
sabili. n. , „ 

Art. 3. Intendenţii îșI ai locuinţa în' spi- 
tal şi nu vor putea. lipsi de cât în afaceri 
de servicii, şi, în cas de bâlă, se vor su- 
plini prin sub-intendenți; acâsta însă după 
autorisaţiunea prealabilă a Eforiei. - 

Art. £. Intendenţii sunt datori să inspec- 
teze continui sălile bolnavilor. 

Vor îngriji ba. se ţine o bună curățenie. 
"Vor îngriji ca salonele să fie încăldite în 

timp de iarnă după temperatura cerută de 
dd. medici respectivi, şi ca, în timpul nopţii, 
salOnele, coricârele, privatele şi orl-ce alte 
încăperi de servicii să fie în tot-4'auna ilu- 
minate. , | 

Vor îngriji pentru curățenia curților și în- 
treținerea grădinelor în bună stare. 

Art, 5. Intendenţii sunt datori a veghia, 
pentru buna ordine şi linisce în spital. 

Art, 6. E1 vor. respunde lefile amploiaţi- 
lor îndată ce priimesc banii de la Eforie. 
Pentru actsta vor ţine un registru în care 
va semna fie-care în drept, diua primirii le- 
fil sale. | . - 

Art. 7. Pentru lucrările de construcţiuni 
din uoă saii reparaţiuni, precum şi la pre- 
darea diferitelor obiecte de alimentaţiune și 
altele, pentru cari Etoria are angagiați an- 
treprenori, dd. intendenţi sunt datori a. ve- 
ghia ca aceştia să-și îndeplinescă angagia- 
mentele în conformitate cu condiţiunile spe-   

(1871) | : 

ciale ale contractelor. Pentru veri-ce contra- 
venţiuni, sunt datori a raporta Eforiel. | 

Art. S. IntendenţiI sunt datori ca, la fini- 
tul fie-caruia an, să facă din noi catagrafie 
de zestrea spitalului, specificând starea în 
care se găsesce, . 

Acăstă catagrafie o vor înainta Eforiei, cel 
mult la finele lunii lul lanuarie, - Wa 

Art. 9, Intendenţii sunt datori să înain- 
teze la Eforie compturile pentru cheltuelile 
făcute cu întreţinerea, spitalului în cursul u- 
nel luni, ce! mult după 15 qile ale lunil ur- 
mătâre, . 

Ş II. Disposițiuni pentru obiectele zes- 
trale şi de serriciii. 

Art, 10. Intendenţii ai, sub îngrijirea și 
răspunderea. lor, t6te obiectele zestrale ale 
spitalului pe cari le vor priimi sub formă 
de inventariă. 

- Art, 11. Pentru obiectele de rufărie ale 
d-lul antreprenore respectiv, intendenţii ai a 
păstra regulile următâre : | 

a) Sunt datori a da d-lui antreprenor chi- 
tanță pentru numărul paturilor echipate, â- 
vend t6tă muniţia prevădută priu contract. 

d) Pentru obiectele ce se daii la spălat sunt 
datort a îngriji ca guarderobista d-lul antre- 
prenor să le înloculască, la moment cu altele 
curate. , 

c) Intendenţii vor îngriji a avea în spital 
un număr de paturi reservă ce area se fixa 
după importanţa. serviciilor fie-cărul spital. 

d) Întendenţii sunt responsabili pentru orl- 
ce obiecte se vor perde din cele coprinse în 
chitanţele date d-lu antreprenor. Asemenea 
vor avea răspundere dacă se vor găsi palu- 
rile ne-echipate cu tâte obiectele necesaril 
cari sunt prevădute în contract. 

e) Intendenţii sunt datori d'a recomanda 
infirmierilor să nu permiţă bolnavilor a un 

Ă
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bla fără papuci şi d'a nu se culca cu ciorapi, 
; pantaloni şi mantalele de postav, căci pen- 

| tru ori-cestricăciune a acestora. provenită din 
_rea întrebuințare, vor fi responsabili. 

saitelele murdare să nu se păstreze în locuri 
umede saii alte locuri unde sunt supuse pu- 
trediciunel. | | 

| Art. 12. Intenienţii sunt datori să îngri- 
| jescă ca obiectele de îmbrăcăminte şi de aş- 

ternut ale bolnavilor să fie în tot-de-una cu- 
rate şi bine spălate. 
„ Nu vor putea permite d'a. se pune la patu- 
rile bolnavilor rufărie care nu e bine spălată. 
In acest cas vor îndatora pe antreprenor a 
o preschimba conform art. 25 din contract, 

| Art. 13. Intendenţii sunt datori ca îndată 
ce un bolnav ese din spital să puie d'a se 

| preschimba salteaua şi paele acelui „pat ;. şi 
numal când un bolnav a zăcut puţin timp, 
vor rămânea neschimbate; acesta însă cu con- 
simțimîntul d-lor medici. 

Ş IIL. Disposiţiuni pentru hrana bol- 
navilor. 

Art, 1£, Intendenţii sunt datori să îngri- 
jescă pentru hrana bolnavilor după foile 'de 
alimentaţiune, prescrise şi sub-semnate de 
dd. medici respectivi.: 

Vor îngriji ca alimentaţiunea bolnavilor 
să fie în tot-d'a-una. de bună cualitate şi su- 
ficientă. : 

| Vor îngriji asemenea ca, alimentaţiunea să 
. fie în tot-d'a-una preparată la orele 12 pen- 

i tru dejun şi la orele 6 pentru prând, datori 
fiind a asista şi la distribuțiunea lor, 

-$ IV. Disposiţiuni pentru . admiterea si 
. % 

înscrierea bolnavilor. 

| Art, 15. Intendenţii n'aii dreptul d'a se 
! pronuncia pentru priimirea bolnavilor în 
| spital. | i 

La cas-când li se vor trimite bolnavi de 
către diferite autorităţi sunt datori a îngriji 
ca, în lipsa dd. Medici respectivi, să” prii- 

„_mâscă interni! de guardă. 
Art. 16. La admiterea bolnavilor, inten- 

| denţil sunt dator! să câră de la internul de 

DE ATRIBUŢIILE ŞI DATORIILE 

I. Mâşa primară şi directrice, se numesce, 
prin concurs, dintre mâşele române, cari ai 
făcut studiul în secolele Institutelor de nascere 

va precisa modul ţinerel acelui concurs. 

d
 

e
,
 

1 

. J) Intendenţii sunt datori 'să îngrijescă ca | 

i 
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servicii biletul de intrare, după care urmeză 
ai înscrie în registrul respectiv cu tâte noti-: 
ţele indicate într'însul precum şi cu cele ce-' 
rute de d. Oficier al stăril civile. 

Art, 17. Când se vor priimi în spital bol- 
navi răniţi, bătuţi, otrăviţi, casuri de deflo- 
rațiune, precum şi când asemenea bolnav! 
înceteză din viață, intendenţii sunt datori a 
lua sciinţele trebuinciâse de la dd. Medici 
respectivi şi vor comunica casul d-lul prim- 
procuror, conform art. 28 din procedura 
penală. 

Pentru asemenea casuri dd. Intendenţi vor 
nota pre lângă bâla de care este atins bol- 
navul, şi pers6na anume care'l a adus în 
spital, locul, comuna, plasa, judeţul, în cari 
locuesce; în ce împrejurare, cum şi de către 
cine *i s'a pricinuit hâla de care suferă. 

" D-nil intendenţi vor avea grijă a culege a- 
ceste sciințe de la bolnav, saii de la persâna 
care'l a însoţit, E , 

$ Y. Disposiţiuni gonerale, 

Art. 1$. Indată după intrarea bolnavilor 
în spital, intendenții vor înregistra hainele, 
bani, precum și ori-ce alte obiecte, ce a a- 
vut bolnavul cu dânsul, atât în registrul res- 
pectiv cu tâte deslușirile despre starea, lor, 
cât şi în dosul tăbliţelor de la patul la care 
s'a așşedat... | Si 

Hainele precum şi orl-ce alte obiecte se   
  

vor păstra în magazia respectivă, strânse, în 
formă de pachet, pe care se va ataşa un hi- 
let cu numele bolnavului şi diua, intrărit lui 
în spital, ca ast-fel la eșire săi se pâtă cu 
înlesnire preda. 

Art, 19. Când un bolnav mâre, hainele 
lui se vor da rudelor sub luare de iscăli- 
tură în registrul respectiv ; iar dacă nu vor 
fi reclamate de nimeni! în timp d'o lună, a- 
tunci, după autorisaţiunea d-lor medici pri- 
mari, se vor împărţi la săracii ce es din spi- 
tal, saă se vor arde. 

Art. 20, Dacă verl-unul din bolnavi va 
cere să "șI facă testamentul, intendentul va 
încunosciința despre acesta de urgenţă pe 
Eforie, spre a se lua măurile prevâqute de 
lege în asemenea casurl. 

7 

REGULAMENT 
MOŞEL PRIMARE ŞI D:RECTRICE A INSTITUTULUI <MA= 

TERNITATEA >» 

(1871) 
II. Moșa direetrice, depindedirect de medi- 

cul ptimar al Institutului de nascere, şi are 
să conducă, după ordinele acestuia şi în în- 

din Bucuresci sati Iasi. O programă specială | ţelegere continuă cu medicul secundar, tot 
serviciul privitor atât la, nascerile ce se să-
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vârşese în institut, cât şi la îngrijirile ce ur- 
meză a se da lehuzelor şi copiilor noul năs- 

„cui. Pe lângă acesta, mâşa directrice mai 
este obligată a iniţia, în eserciţiurile practice, 
si pe elevele moșe din cursul practic al sc6- 
lei din institut, - . 

IN. Mâşa directrice are, sub ordinele sale, 
pe t6te cesle-Palte mâşe interne şi eleve 
practicante, precum și pe t0te infirmicrele şi 
infirinierii din-Institut. Ea are să esercite a- 
semenca şi privegl:erea asupra garderobului, 
asupra cuhniel spitatului, şi este în drept să 
reclame la vi'o trebuinţă urgeută şi ajutorul 
atât al internilor 'serviciului cât şi al inten- 
dentulut spitalului. - 

IV. Moşa direclrice, va locui în interiorul 
institutului, şi nui va [i permis a primi, în lo- 
cuința sa. pentru şedere saii petrecere, alte 

"persâne străine, fie chiar rude ale sale. 
V. AOşa directrice va renunța la orr-ce cli- 

" enielă privată afară de institut, şi nu va pus 
tea lipsi din serviciul săă în eusul dilei, de 
cât un timp fârte scurt, lăsând tot-dduna sci- 
ință, unde se pote găsi la trebuinţă. Este cu 
desăvârşire oprită a petrece noptea afară din 
institut, a : 

VI» Kiel o persână străină nu va putea in- 
tra în salonele lehuzelor fără sciința şi permi- 
siunea m6șel directrice. Persânele cari ar voi 
să visiteze lehuzele în qilele lăsate libere pen- 
tru asemenea, visite, vor fi anunțate de portar 

„mn6şel directrice care, chemând infirmierele 
salonelor respective, le va ordona a conduce 
pe acele persone la lehuzele de cari se intere- 
seză. În timpul acestor visite, infirmierele sunt 
datâre a nu părăsi salânele lor, observând ca 
visitatorii să nu facă veri o desordine care ar 

„turbura liniștea celor-l-alte lehuze din salâne. 
VII. Ori de câte ori se va presenta vre o 

femiee pentru intrare în căutarea institutu- 
lut, mOșa directrice, în lipsa medicilor spita- 
lului, este datore a esamina acea femec, şi a 
se pronunța dacă urmeză a se priimi saă nu 
în spital. Numai pe acele femel le pote priimi 
în lipsa medicilor în spital, cari sunt gravide 
ȘI ajunse cel puţin în a S-a lună a sarcinel 
sau cari presintă semne de facere începulă, 
lie la termenul natural, sait înainte de acest 
termen (ahorturi, faceri premature; : femel 
bolnave de or ce bâlă, nefiind gravide, se vor 
vespinge ; daca încă se găsese bolnave și gra- 
Vide sati lehuze, mâşa directrice le pste priimni, 
însă numal provisoriă. pînă la visita medi- 
cală, aşezându-le în camere separate de cele- 
Palte lehuze. . 

VIII. Moşa directrice are să observe, ca nici 
0 femee primită, sati pentru facere, sati pen- 
tru ver ce b6lă din lehuzie, să nu fie aşezată 
în pat pînă ce nu va fi mat înteiu primenilă 
cu haine curate ale spitalului și nu va fi bine 
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spălată pe picidre şi pe orl-care altă parte 
murdară a corpului. , 

După aşezarea femeii în patul de nascere, 
i6şa directrice are să facă în presența mosel 
interne şi a elevelor mâșe dejurne, o esami- 
nare cât mal minuţi6să şi complectă dând, cu 
acestă ocasiune, moşelor eleve, tote deslusi- 
rile, atât asupra modului cât şi asupră resul- 
tatulul esaminărel sale, şi stăruind ca și ele 
să sc eserciteze, în presenţa sa, şi după in- 
strucţiunile ce le va da în t6te procedeurile 
unel asemenea esaminări. După acâsta, m0sa 
direetrice recomandă pe femeea esaminată în 
îngrijirea m6şel interne .căria "1 va prescrie 
conduila ulteridră ce are să observe. 

Din timp în tip. moşa, directrice se va a- 
sigura daca cursul facerei urmeză regulat, iar 
pe femeile ce nasc pentru prima Gră, le va 
asista însăși în momentele terminărel pa- 
sceril copilului şi eșirea placentei. 

IX. Orl când mâşa direetrice va constata, 
sau la prima esaminare, sati mal târdiii în   

  

cursul facerilor, veri o neregularitate ce ar 
putea ameninţa buna aflare, saii chiar viaia 
mamei sati a copilului, ea va (i datorea în: 
cunostiinţa despre acesta, imediat pe medicii 
spitalului arătând, printwun bilet special, ca- 
sul pentru care reclamă ajutorul lor. Pină 
la sosirea medicilor, moşa directrice va da 
femee! tot ajutorul prescris în asemenea ca- 
suri, făcând tot-d'o dată în prevederea nece- 
sităței vre unei operațiuni şi tote preparali- 
vele, ce va crede necesarii. - 

N. Mâşa directrice va îngriji ca lehuzele, 
din sala de facere, să se mute, după timpul 
prescris, în sal6nele destinate pentru leiuze; 
observând ca patul în care se pune lehuza, si 
aibă așternutul curat şi salonul să nu fie in- 

feciat de vr'o lehuză atinsă de vr'0 bOlă con- 
tagiosă. Afară de visitele medicale la can și 
mâşa directrice are să asiste, ea va visita ȘI 
singură de ma! multe ori pe qi, şi chiar în 
timpul nopţel,tâte lehuzele de prin salâne,0b- 
servând cu deamănuntul starea în care ele 
se află, dând, şi cu acâstă ocasiune, desluși- 

rile cuvenite mâşelor eleve practicante cari 
Lat să o însoţâscă. Asemenea m6șa. direcirice 
este datâre de a supra-veghia dimineța și 
stra ca curățirea şi primenirea lehuzelor Şi 
scăldarea copiilor să se facă în bună regulă 
şi ca prescripţiunile sperialejice se vor 0” 
dona la visitele medicale, să se esecute Cu 
scrupuldsitatea cerută. A 

NI. Mâșa directrice va îngriji ca distribul- 

rea și administrarea medicamentelor ordo- 
nate să se facă întocma! după prescripțiunile 
medicilor, Ea va păstra asemenea şi cheia de 

la dulapul cu medicamentele de resertă și. la 
cas de trehuintă va libera pe cele necesare, 

XII. Mşa directrice va asista la distribu 
țiunea alimentelor, observând ca ele să fie 

.



  

  

de calitate bună, bine preparate şi în cânti- 
tatea prescrisă în f6ia de dietă. fiind în drept 
a respinge pe cele ce va constata că nu sunt 
în condițiuni satisfăcil6re. Asemenea ea este 
datorea visita des și cuhnea institutului, spre 
a se încredința: dacă carnea şi cele-l'alte in- 
grediente sunt de calitate bună şi în cantită- 
țile corespundătâre cu numărul porţiunilor 
prescrise în f6ia de dietă. Despre ori-ce ne- 
"aJungere constatată va raporta medicului pri- 
mar la proxima visită matinală. 

XIII. Mâşa directrice are să observe şi sla- 
rea tuturor objectelor necesare la îngrijirea 
„lehuzelor, precum: a paturilor, a meselor, 
a vestmintelor, a plăpămilor, a aşternutuluy 
şi a rufăriel şi să arate la timp lipsurile ce se 
vor găsi în serviciu. Ea are anume să se în- 
credințeze continuii, dacă rufăria institutului 
se păstreză bine de către garderobistă şi dacă 
se aduce de la spălătorie bine spălată, şi pote 
respinge garderobistel rufele care le va găsi 
r&ă spălate sai în stare deteriorată. 
"XIV. Moşa directrice are să îngrijescă, ca 

nu numai în interiorul salonului de facere şi 
a celor de lohuzie, ci şi în antreurile, cori- 
dorele şi în tote atenanţele localului institu- 
tului, să domine tot-d'auna cea mal perfectă 
curăţenie şi chiar împregiurul localului. Mâşa 
primară pote cere intendentului ca să facă a 
se esecuta de către infirmieri tot aceiaşi cu- 
răţenie scrupul6să și a. se depărta orl ce 

„ imondice cari ar putea da loc la desvoltarea 
de miasme şi la infectarea aerului. 

SPITALELOR CIT. DIN DUCUR. ŞI IAŞI 

  

529 

"NV. La tote înarijirile ce mâşa directrice 
este obligată a da femeilor atât în timpul 
nascerei cât şi al lehuziel, ca este datâre a 
observa conduita cea mal umană ; ca pote și 
trebue să fie tot-d'auna severă, fără însă a în- 
trebuinţa în observaţiunile ce ur fi nevoită 
să facă celor abătute de la rc&ulă, espresiunt 
aspre sait chiar ofensătore. In casuri de. ne- 
supunere persistentă precum și la desordine 
iscate din causa unor discordil între Ichuze, 
ea trebue să raporteze medicilor, la pro- 
xima lor visită. : , ' 

XVI. Ori când mâșa directrice, la contro- 
lul sever ce are să eserciteze asupra moşe- 
lor interne şi asupra elevelor practicante, ar 
constata din partea lor cea mat mică abatere 
de la atribuţiunile impuse de regulele sciințer 
saii ale serviciului, ca este în drept a le face 
observaţiunile cele ma! seridse şi în cas de 
repeţirea unor asemenea abateri, ea trebue 
să arate acestea rnedicului primar și pâte cere 
chiar depărtarea din serviciă a celor ce nu 
voesc a se supune regulilor prescrise. Ase- 
menea mâşa directrice este în arept a ob- 
serva şi a cere ca și tot cel-lalt personal în- 
sărcinat cu îngrijirea lehuzelor să îndeplinâscă 
îndatoririle lui cu punctualitatea şi scrupulosi- 
tatea cerută. Infirmierile ce nu s'ar supune : 
ordinelor sale repetate, pote să le depărteze 
imediat din servicii, cerând intendentului în- 
locuirea. lor cu altele mat accultătâre. i 

  

REGULAMENT 
PESTRU KEGIMUL ALIMENTAR ÎN SPITALE ŞI OSPICIE 

  

Regulile alimentare din Spitale şi Ospicie, enantitatea și felurimea alimentelor, 
cari asigură serviciul si reșzulclză comptubilitatea, sunt “4i trebue supuse disposi- 
ţianilor cuprinse în presentul regulament, după cun urmeză : 

$ 1. Prescripţia și sradarea alimentării 
- pacienţilor, 

Art. 1. Pacienţii pot fi supuși. după pres- 
cripţia dilnică a medicilor, la unul din urmă- 
t6rele grade de alimentare : 

a) Dieta absolută - 
d) > simplă 

-c). Regimul ordinar. 
d) Regimul estraordinar sati acordare de 

suplimente. ! 
Art.2, Dieta absolută.—lIn acestă dietă pa- 

cientul nu primesce de cât una supă de chimen. 
Art. 3, Dieta simplă, — Pacientul în dieta 

simplă primesce, după prescripţia medicală,   

de la 1—3 porţii supe saă buli6ne simple 
sati 100 dr. lapte. . 
„Art, £, Regimul ordinar. — Pacientul 
căruia i se prescrie acest regim, primesce : 

Dimineţa : Una porţie supă de chimen, în 
cuantitate de 100 dr., la prepararea căreia 
se va întrebuința : grăsime 3 dr., făină 3 dr., 
sare 2 dr., chimen la 10 porţii 2 dr. şi pâne 
prăjită 5 dr. — In lunele de vară, supa de 
chimen pâte fi înlocuită printr'un ot fert saă 
100 dr. lapte de 6ic. — Acesta însă numal a- 
tunci când nu va trece peste suma.de 5 banr, 
în acest cas sc pote prescrie şi 2b dr. pâne 
de fiă-care pacient. . 

(1) Acest Regulament s'a elaborat de o comisie alcsă de Colegiul medical al Spitalelor și aprobat de Eforie 
prin jurnalul No. 212 din anul 1879, 

34
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„La prând.—l. Una supă de vacă în cuan- 
titale de 10) dr. de. pacieut, şi la prepararea 

„căreia, se va întrebuința : Zarzavat jum. ban, 
5 dr. farinage (orez, [idea, arpăcaş etc.), şi 
2 ar. scii fest cu carnea.--2. Una mâncare 
cârne de vacă compusă din: 50 dr. carne, 
75 dr. legume verdr.saii 25 dr. uscate, (afară 
de orez.care va fi de 15 dr.), 5 dr grăsime, 
5 dr. făină, 4 dr. cepă uscată şi 2 dr. sare, 
“a prepataţia mâncărilor cu morcovi, gul- 

lif sai prune se va, mal întrebuința şi 3 dr. 
zăhăr de fiă-eare porţiă. pi 
„Stra.— Aceleași porţii ca şi la prând.: 
„Din ecte 100 dr. carne întrebuințată pen- 

“tra ambele mâncări se'vo: estrage mal întâiă 
supele.—lară pentru bolnavii cu diela simplă 
se acordă câte 15 dr. carne de fie-care porțiă 
de supă. a i 

In ceia ce privesce institutul Maternitatea 
se va compla. de fiă-care lehuză „cu dieta 
simplă câte 100 dr. carne pentru , oxl-câte 
supe se.vor prescrie. a 
„Art, 5, Pânea se va prescrie în general 
regimului ordinar, cuantitatea cl o fixtză me- 
„dicul, — Când însă acea cuantitate va trece 
peste 200 dr.. pentru 'escedent se va libera 
un bon special de medicul primar. 
„Medicul primar p$te prescrie: jimblă, fran- 

"zelă sai mămăligă printr'un bon special ; însă 
jimbla “și franzela nu se acord generalmeute 
de cât acelor bolnavi car! sunt supuşi dietel 
simple. ” a - 

Art, G. Alimentaţie estraordinară sait 
suplimentele, —Alimentaţiile estraordinare 
se vor prescrie de d-nii medic primari prin 
bonunl speciale, tăiate din o condică & souche, 
felul lor se va regula după epocele anului şi 
nu pot consista de cât din: Di 

7. Supe, —- de găină, puiă, miel sati pesce, 
acră sai dulce. — Cuantilăţile acordate pen- 
tru una supă sunt : :/g din o găină, 1/, din un 
puiă, 50, dr. carne de miel saii pesce, iar:le-!: 
gumele şi farinagele, acelea-şI prescrise peu- 
tu regimul ordinar.—Supa acră se va pre- 
para cu borş 100 dr., oțet 2 dr.. sai sare de 
lămâiă 1 dr. la 5 supe. . SCAN 

2. Fripturi, — de vacă, porc, miel, găină, 
puiă saă : pesce.-—Cuantităţile acordate pen- 
tru una porţie sunt: 50 dr..carne de vacă, 
porc, miel şi posce, 1/g din o găină şi 1/4, din- 
trun puii plus 2 dr.de sare.:. . 

- 3. Chiftele, —- de carne de vacă prăjite,— 
Cantităţile acordate pentru una porţie sunt : 
50 dr..carne, înpărţită în 2 chiftele, 4 dr. gră- 
sime, 1 dr. sare, 3 dr. făină, 2 dr. ceapă us- 
cată şi 3 dr. pâne. , . , A 

4. Lăpturi.— Lapte dulee, bătut sai iaurt 
se pot prescrie în cantitate de 100 dr. Lapte 
cu orez sai griș, la prepararea căruia se.va 
întrebuința 100 dr, lapte, 10 ar. orez sai 
griş şi + dr. zachăr,--Cafea cu lapte, la care   
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se va întrebuința 109 dr. lapte, 3 dr. cafea 
și 6 dr. zachăr. e , 
„5. Brânseturi. —Brânză albă. saă caşcaval 
se pot acorda la o porţiă de la 25 până la 
30 ar. | 

6. Coimpoturi. — De prune, mere, pere şi 
vişine, _. Pentru prepararea unet porţii de 
compot se acorâă 109 dr. fructe prospete sai 
50 der. fructe uscate şi 10 de. zachăr. 

7. Ouă,— o porţiă se compune dintrun oă 
fert. a . 

8. Fructe.—sa acordă ln o porțiă 30 dr. 
mere, pere, struguri, vişine sau 1 poriocală 
saii 1 lămâe. | i 
"9 Beuturi.—vin alb ordinar, rachiii, ţuică, 
sai bere.-—Pentru o di. la. un pacient ru se 

pâte acorda mat mult de 50-100 dr. vin alb; 
here până, la 100 dr.; rachiu saă ţuică până 
la 25 dr. | 

Numai! în casuri de epidermil dd. medici pri- 
mari pot prescrie şi alte băuturi. suplimen- 
tare, ce.vor văsi de cuviinţă. 
Art. 7. Din tote aceste diferite ali 
mente estraorainari, dl, Medici primari 
aii dreptul a preserie unul saii două fe: 
lură acelor pacienţi, cari nu primese re- 
zimul ordinar ; iar. la acei cu reginui 
ordinar un siugur fel, şi acâstă din urnă 
prescripţie nu se pote acorda de cât masi: 
mum la 10 pacienți din 200, . 

" Vinul se pâte prescrie cu' ori ce regim, însă 
în proporţiă de 20 la sută din numărul pac” 
enților. i ia Ă 

“Art. $. Pentru copii de la etatea 1-2 ani 
“se va prescrie numai lapte, supe, ouă şi pânt, : ) Ci 

a cărei cuantitate o fix&ză medicul primar; 
iar pentru acel de la 2-6 an! se pote acorda 
jumătate din porţiile fixate pentru regimul 
ordinar şi estraordinar.— Copil de la G-itani 
pot primi porţiile întregi, după reglementul 
regimului pentru adulți. - 
“Art, 9, D-nil medici primari ai faculta- 

tea a. prescrie pacienţiior şi regimul postului: 
— In acest regim : . 
:Dimindţa.„—Supa de chimen. se va, înlocul 

printr'o supă, de linte în cuantitate de 100 dr., 
la prepararea căreia se acordă 10 de. line 
3 de. cepă-useală şi 2 dr. sare. 

La prând. — Se va da: , 
16 Una supă de linte sai fasole, în cuanli- 

tate de 100 dr., la prepararea căreia se va in? 
trebuinţa 10 dr. legume, 3 dr, câpă uscată Și 
2 dr. sare. E 

2u Una porţie mâncare de fasole, prune sai 
legume verdi, penlru prepararea căreia se î- 
'cordă cuuntitățile prevădute Ia art. 4, înlocu- 

indu-se grăsimea prin unt-de-leran saă ulii: 
Sâra, ca lu prând. , LL 
Mâncările se prepară pe numărul pacienți” 

lor aflaţi în spital diminâţa, porliţa celor €- 

şiti se va da celor intraţi, după cum vor ho



a
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“tări d-nil medici, iar la cas când nu' se vor 
-complecta, atunci mâncările rămase se vor 

" îinpărţi la cel-l-alţi pacienţi şi Eforia va ţine 
în semă inâucările regimului ordinar. . 

Ş II. Modul preseripţiei îu foile de. 
dietă sait prin bonuri .speciale. | 

Art. 10. Prescripţia regimului. alimentar 
“se fac» tot-d'a-una de medicul primar cu glas 
„tare ca pacientul să sciă ce area primi.- » 
Arte 31. Internul de guardă, sub dictarea 
medicului respectiv,. noteză îndată porţiele 
acordate fie-cărui pacient pe fbia de dietă 
sait pe bonurile speciale scâse, dintr'o condi- 
că ă-souche. a ” ” 

La terminarea, vizitei se adună sumele din 
“T6ia de dietă si cele din bonuri, se notâză 
suna atât în cifre cât şi în litere şi apor se 
"sub-semnă de medicul primar şi secondar. 

Foilu de dietă” şi bonurile scrise curat şi 
“fără ştersătuii sad adause MWasupra linielor 
"se preda intendeuţilur pentru distribuirea a- 
limentelor și rezularea complurilor, Ă 

- Prescripţiunile contrarii acestui re- 
“xalameut, vor fi considerate de iuten- 
dent ea nule şi neavsenite şi vor [i șterse 
“cu cerntlă roşiă din foile de dietă sait 
bonuri, comunicând  acâsta. medicalui 
primar la cea VPîntâtit visită, 

Când o cifră presintă îndoială se va lua 
tot-d'a-una ca valârea cea mat mică, 

"La finele fie-cărci luni, intendentul va a- 
„duna tote foile de dietă şi bonurile speciale, 
le va trece în două compturi, cari se vor îna- 
inta, Eforici cu tâte actele justificative, cel 
mal târditi 15 dile după espirarea luner. 

“Art. 12, Intendentul este direct responsabil 
-de predarea cuantităților prevădute prin pre- 
*sentul regulament.  :.» i 

Art, 15. Distribuivea alimentelor la bu-. 
„cătărie so va face do sub-intendent. : 

Orele de distribuţie sunt: Supa de chimen 
vara la 6 ore, iarna, la 7 ore, prândul la 
:12 ore, iar mâncarea de stra la 6 ore. 
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PEXTIU INTREŢISEREA RUFĂRIEI DIN SERVICIUL, SPITALELOR EFORIFI * - 

„* câprobat prin! jurnalul No.:139, 
. - 

1. La primirea de la Stabilimentul de spă- 
Jat a unul rând de rutărie spălată, intenden- 
tul va. veghea ca lengera atașată la Spital 
sati Ospiciă, să revisuiască fie-care bucată, 
„alegând pe acele cal aă trebuinţă de repa- 
rațiune. E a 

Intendentul sub nici un cuvînt nu va to- 
Jdera a se da prin săli rufăria ruptă saă des- 

>cuzută. - E ” 

„_Acâstă, distribuţie este special controlată 
numa! de dâmnele supraveghetâre, 'fie-care 
la serviciul la care este ataşată ;' fiind da- 
târe a da un raport esăct la visita de a doua, 
(i medicului primar, despre calitatea alimen- 
telor. | e 
-Tot supraveghetârele priimese de la ma- 

gasia intendentului, vinul şi pânea prescrise 
în serviciul lor. a 

Pentru <Maternitatea» acest control este 
încredințat dmnei mâşe directâre, 

lar pentru spitalele unde nu există supra- 
veghetâre, controlul se esercită de dd. medici 
secundari, . | e 
„Internului de guardă "1 este 'oprit a avea 

ori-ce amestec în controlul alimentării bol- 
navilot. Remâne ast-fel abrogate disposiţiu- 
nile prevădute în regulamentul atribuţiunilor 
şi datoriilor internilor. 

$ III. Nutrimental internilor, elevelor 
m6şe de guardă și al supraveghetârelor. 

"Art, 14. Internilor de guardă, elevelor- 
mâşe de guardă precum și supraveghetore- 
lor li se acordă: 

Dimincța, 100 dramuri lapte şi 30 dra- 
muri jimblă. a , 

» Dejunul, 100 de. jimblă, 50 âr. friptură de 
vacă, 100 dr. cartofi prăjiţi preparate cu 6 dr. 
grăsime şi d dr. sare... A 

Cartofii se pot înlocui cu alte legume cari 
însă nu vor,trece peste preţul cartofilor. 

„ PrânQul. Una porţie supă de carne de 
vacă, una mâncare legume cu cârne, una 
friptură de vacă şi 100 dr. jimblă. Cuantită- 
țile ce se vor întrebuința la mâncările de la 
prând sunt cele prescrise de art. +. Supra- 
veghctârele vor priini şi 100 dr, vin pe di. 
"Orele pentru distribuirea mâncării vor fi 

tot acele fixate pentru bolnavi. a 
Art. 15, Ori-ce alte disposiţiuni prevădute 

în regulamentele anteridre şi relative la re- - 
gimul alimentar în spitale, sunt şi rămân a- 
brogate. a 

  

ANENII 

din 29 Octombre, Anul 1875). : 

2. Obicetele de rutăriă și îmbrăcăminte, 
cat aă trebuință de reparaţiune se vor iri- 
inile îndată la atelierul de la Ospiciul Măr- 
cuţa, cu o listă în dublu după modelul No: 86, 
somnat de intendent, o: ! - 

Una din aceste liste se înapoiază intenden- 
tulu! cu, semnătura de primire a intenden- 
tului Ospiciului Mărcuța şi a sefet atelierului, 

3, Şefa atelierului va îngriji pentru grab- 
Li
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nica reparaţiune a rufăriel, pe care o va îna- 
“ poia' intendentului respectiv după lista cu: 
care a primit'o şi va semna de primire. 

4, Obiectele de rufărie, pe cari șefa atelie- 
rului le va constata că nu se mai pot re- 
para, se vor înapoia în starea în care sai | 

_priimit la atelier, arătându-se numărul aces- 
"tor bucăţi la colna respectivă a modelu- 

lul Nr. SG. Lu 
5. Obiectele înapoiate de la atelier ca u-, 

sate şi ne mal putând fi reparate se vor de- 
pune de intendentul respectiv la magasia! 
centrală. . . . : 

O comisiune compusă 'de şeful serviciului 
spitalelor, şi de revisorul spitalelor, va con- 

“stata în presenţa intendentului printr'un pro- 
„ces-verbal încheiat în dublu, starea acestor 
obiecte. | 

  

LEG. EFORILĂ ŞI EPITROPIRĂ 

6. Acest proces-verbal va servi de temeiă: 
intendentului, pentru descărcarea lut şi pen- 
tru excluderea din inventare a acestor obiecte 
usate, cari vor remâne depuse la masasia. 
centrală. - 

7. Pe 'basa acestui proces-verbal carl se 
va înainta Eforiei prin şeful serviciului spi-- 
talelor şi cu aprobarea Eforiel, se va elibera 

: Gin magasia centrală. rufărie nouă. spre a 
înlocui pe cea scâsă ast-fel din servicii. 

Ingrijitorul magasiel centrale va trimite la. 
atelier rufăria usată spre a servi la repara: 
țiune săi spre a se preface în diferite o- 
biecte de pansament şi scamă. 
” “Predarea şi priimirea aceste! rufăril se va. 
face după greutate în kilograme. 

Remăşiţele de cârpituri se vor aduna ș 
trimete la magasia centrală. 

o RRGULAMENR 
PENTRU PRIMIREA ȘI FȘIREA SMINTIŢII.OR DIN SPITALELE Dr SMINTIŢI 

"- Art, 1, Orl-ce individ declarat de smintit 
prin vr'un act medical, se pte primi în cău- 
'tarea spitalului de smintiţi, după cererea u- 
nel autorităţi saă a unul particular. 

In cele-Valte spitale nu se pot primi smin- 
tiță de cât provisoriii pentru fixarea diagnosel 
sau ca transit (aflaţi în transport pentru un os- 
piciă de smintiţi). 
"Art, 2, Autorităţile car! sunt în drept de 
a lua iniţiativa pentru aședarea unul smintit 
întrun spital special sunt :.instanţele judecă- 
toresci, prefectura poliţie! şi în lipsă prefec- 
tura de judeţ, primăriile urbane şi pentru co- 
munile rurale subprefecturile ; acestea din 
urmă vor raporta îndată prefecturelor res- 
pective. ” a 

* At. 3. De câte orl o autoritate înainteză 
pe vrun smintit la spitalul de smintiţi, trebue 
să'l însoţiască de o chărtie formală către me- 
dicul primar al stabilimentului, însoţită de 
act medical în original sai în copiă legali- 
sată ; iar daca smintitul este interdis, în loc 
de act medical, el va fi însoţit de un estract 
de sentinţa judecătorâscă prin care a fost in- 
„terdis. ! - : i 

Art, 4. La casuri grave, unde s'a constatat 
acte de violență comisă în public, smintitul 
se pote înainta.la Ospiciă şi fără act medi- 
cal, însă autoritatea administrativă, care va 
fi luat acestă măsură, va arsta anume acestă 
împrejurare în adresa el către medicul Ospi- 

_ciulul,, * 
Art, 5. Particulari! carl sunt în drept a 

cere aședarea unul sniintit în spitalul de 
' , 
4 

  

smintiţi, sunt: părinţii. curatorii, epitropil,. 
rudele acestuia, şi în lipsa lor amicii şi chiar 
vecinii. Ă „ - 

Art. 6, Daca smintitul este fără miqlâce, 
particulari! cari vor lua iniţiativa pentru aşe- 
darea lul în spital, se vor adresa către auto- 
rităţile administrative ori poliţienesci cerând 
a se constata de 'medici starea lui mintală, 
spre a se putea înainta apot la spital. 

Art. 7. Particularit carl.vor fi constatat: 
„starea mintală a pacientului printw'o consul- 
taţie privată de medici, se pot adresa da. 
dreptul administraţiei spitalicesci de care de- 
pinde spitalul, cerând pe temeiul unul act 

medical, aşedarea  smintiţilor în acel. Os-. 
picii. . ! 

„Art, 8. Cererea de admitere făcută către. 
autorităţile citate în art. 6 şi 7 va fi dată în. 
scris, subserisă de cel în drept şi legalisată de 
autoritățileadministrative locale; în acea hâr- 
tie se va arăta numele, prenumele, profesia, 
religia, etatea, domiciliul atât al pătimaşului” 
cât şi al petiţionarului, însemnându-se tot- 
d'o-dată şi gradul de rudenie, orl felul de re-- 
laţiune ce ar fi având acest din urmă cu smin-- 
titul. : E 

"Art, 9, Certificatul medical, mehţionat la 
art. 3 şi 7, trebue să arate felul şi gradul a-- 
lienaţiunei mintale, precum şi t6te particula- 
rităţile.: Acest certificat nu pote servi de cât 
15 dile de la eliberarea lui. 

Art. 10. La cas de urgenţă, medicul pri-- 
mar al spitalulur pote primi provisoriă pe un.
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individ ș şi fără certificat medical „se va ra: 
“porta despre acesta în 24 ore administraţiei 
“speciale de care depinde şi care orânduesce 
-o comisiă medicală spre a esainina starea 
mintală a pacientului. Daca admiterea de ur- 
genţă a fost provocată, de către o autoritate 
-administrativă, acâsta va fi datore a îngriji 
“ca, în termen” de trel dile, constatarea sus 
menţionată să se împliu&scă. | 

Art. 11. Autorităţile administrative cari 
:aă ordonat aşedarea unul smintit major în 
spitalul de alineaţi, sunt datore d'a încuno- 
sciința fără întârdiere cel mult în termen: de 
-3 dile pe procurorul local, 'saii daca smintitul 
-este din alt district şi pe acela al districtului 
respectiv cât se va putea, mai curând ; ase- 
-menca. aă să urmeze şi administraţiile spita- 
Jicescă, când particulari se adrestză la den- 
-sele. 

Art, 12. Intendentul spitalului va ţinea o 
onâică şnuruită, numerotată şi sigilată de 
administraţia spitalicescă superi6ră, de care 
“depinde stabilimentul, în' care; se va înscrie, 
îndată după primirea unul smintit, numele, 
“prenumele, profesia, etatea, religiunea, națio- 

„ malitatea şi domiciliul s&ă, precum şi al aceluia 
"care a cerut admiterea în Ospiciii. Daca bol- 
navul este trimis de vr'o autoritate, se va în- 
:semna acâsta, numirul hârtie! şi dosarul 
unde s'a depus hârtia ; se va menţiona sen- 
'tinţa judecătorescă, de” interdicţiune, daca. e- 
sistă, şi numele epitropului, asemenea şi cer- 
“tificatul medical de primire: 

Se va mal însemna într'acestă, condică, 
«data admiteret bolnavului precum şi aceea a 

4 

eşirei lut sai a anorțel, cu arătare de numă-. 
rul dilelor câte sa aflat în spital. ” 

Art. 13; Indată ce un smintit "9-a redo- 
bândit sănătatea şi medicul primar” declară, 
că este în stare a eși din Ospiciu, se liberâză . 
prin ordinnl stii fără nică o amânare, dându- 
i-se în mână un bilet de liberare din Ospiciă, 
fără arătarea diagnosel. bolei de care a 
suferit, 

Art, 14. Daca, însă, individul este nevârst- 
nic sai interdis, ori .acusat de vr'o crimă 
înaintea unel instânţe judecătoresci, medicul 
primar al Ospiciului va însciinţa acea, auto-. 
ritate care 1 a trimis la Ospiciu. 
Art. 15. Daca vr'o rudă, curator sati epi- 

trop al unul smintit, sai chiar și particular, 
care va fi cerut admiterea lui, reclamă, d'a se 
libera, acel individ înainte, d'a fi vindecat, se 
pote libera d'a-dreptul, dându-se în s&ma re- 
clamantului după cererea lui înscrisă şi for- 
mală ; daca însă pacientul ar fi. primejdios 
pentru el însuşi, atunci medicul ospiciulul va 
raporta despre acesta administraţiune! şi nu'l   va libera de cât după autorisaţia şi după te- 
meiul garanţiei formale ce va fi dat postulan- 
tul d'a îngriji ca smintitul să nu fie în posiţia 
de a săvârşi nici un fapt vătămător.: | 

Art. 16. Indată ce un smintit se primesce 
în Ospicii, ese sati more, medicul primar va 
face un buletin unde va descri causa admi- 
terci, eşirei saă a morţii individului, numă- 
rul aculor aflaţi în fiinţă, pe care va înainta, 
administraţiei superidre de care depinde sta- 
bilimentul. 
(Monitorul oficial Ar. 78 din Yo, Aug. 1867). 

  

 REGULAMEN E 
DE ADMITEREA BOLNAVILOR PENSIONARI ÎN OSPICIUL MĂRCUŢA ŞI TRATAMENTUL LOR 

(1867) 
Asi, 1 Ta secţiunea instituită anume în 

"Ospiciut Mărcuţa se va admite bolnavii cu 
„pensiune în modul următor : ! 

Art, 9. Acâstă secţiune se va administra 
«de intendentul Ospiciului şi deservită de per- 
:sonalul medical respecliv, 

Art, 3. Admiterile şi eşirile bolnavilor 
'din acâstă secţiune se vor face conform re- 
gulamentului în vigâre al ospiciului Mărcuţa. 

Art. 4. Pensiunea ce cată a se plăti pen- 
tru fie-care bolnav în acestă secţiune se fi- 
x6ză la suma de le! opt-deci pe lună; ea va 
„fi răspunsă de familia sait curatorul. bolna- 
"vului, în tot-Wauna pe tre! lun! înainte. 

In casul când nu se va respunde la înce- 
:putul fie-cărul trimestru pensiunea, bolnavul 
“va fi înapoiat familiei, iar daca felul şi gradul 
:alienaţiunel de care va fi afectat, nu va per- 

  

mite congediarea, sa, “atunci bolnavul. va fi 
transferat în secţiunea comună. 

Art, 3. Pentru casul când, în cursul tri- 
mestrului, bolnavul ar înceta din viâța, sai 
se va libera, pensiunea, plătită rămâne î în be- 
neficiul Ospiciulul. 

Art. 6. Primirea'pensiunet trimestriale se 
va, face de Intendenţa Ospiciulut de către care 
se va libera o recepisă, diutrun registru spe- 
cial, subsemnată de Intendent şi vidată de 
medicul primar al Ospiciului. 

Sumele primite de intendent se vor vărsa | 
în casa. Eforiei prin îndeplinirea formailităţi- ” 
lor cerute de legea complabilităţelr generale a 
Statului. | _ 

Art. 7, Pensiunea de 80 ler, se socotesce 
numai pentru nutriment şi cele-Valte cheltuelr



tele midlâcelor sale pecuniare. 

- spitalelor. . 

53 LEG. EFORIEI 

ordinare de întreţinere anume indicate în. ta- 
bloul de ma! jos. A 

Art, S$. Ascernutul, îmbrăcămintea şi în- 
călțăminiea bolnavului pensionar se vor pro- 
cura de familia sai de curatorele lut în limi- 

  

TABELA 

De modul şi felul alimentaţiunei bol- 
A navilore Si 

Dimâneza. 

"O dulceţă. - 
_O cafea cu lapte cu franzelă. 

La dejun 

2 ouă, omlet saii ochiuri. , 
50 dr. friptură de vacă cu salată. 
Una franzelă pentru t6tă diua. 

„ Prânzul. - 

100 dr. carne de vacă.  . - 
100 dr. zarzavat diferi!. e 
Untură, făină, sare şi ccpă a 6 dramuri. 
De 10 ori pe lună friptură de pasăre 
De 10 ori pe lună câte 50 dramuri compot 

diferit. E 
De 10 ori pe lună câte 25 dramuri pilaf de 

orez. i   Vinul şi tutunul după cerere şi trebuință. 
” , 

ŞI EPITROPIEI 

Cheltueli ordinare pentru întreţinerea 
"pensionarilor, calculat pe un an, pen= 

tru 2t paturi, - 
Pentru 30 stânjeni lemne de foc so- 

cotit câte 2 stânjeni de sobă în timpul 
ernel şi 1 stânjen pe lună la bucătărie. 2100 

Pentru 525 oca gaz trebuincios întrun 

Lei 

an la 6 lămpi ... . „310, 
Pentru 114 oca rapiţă trebuinciâsă în- 

tun an la 7 candele. . .. . . . . 212 
Pentru 10 lumînări pe scră în sato- 

nele şi odăile personalului, pe an. . 210 
„Pentru l€fa unel îngrijitâre a 60 leă 
peilună, pean. . 1 a 720 

Pentru nutrimentul acestei îngriji- 
tre a 6Obanipe qi. . . . . . . 219 

Pentru l6fa a 2 secvitâre şi 2 servi- Ă 
tori a 40 ler pe lună, pe an ! „1920 
” Pentru nutrisnentul lor a'20 bâni pe 
di de unul, pean.... aaa 292 

Ul. 
"Analogia pe juuă lei 501, ban 8. 
„lar de un pat pe lună lei 20 bani 871; 

| RECAPITULAȚIA 
“ Cheltuelile lunare pentru un pate 

i E Let 

Pentru nutriment . . d 
»  cheltuelile de întreţinere „ 20,87:3 
> tratamentul medical:. .„: R,Î2tg, 

Suma "80 lei — 

  

REGULAMENTE 
DE LICITAREA BUNURILOR ADMINISTRATE DE EFORIA SPITALELOR CIVILE DIS BUCURES 

(publ. în Monit. No. 253 din 13 Feb. 1882). 

Art, 1, Arendarea bunurilor case! spita- 
lelor se face prin licitaţie publică orală ţinută 
la Eforie în Bucuresci în presența eforilor 

” Art, 2. Casierul eforiey este însărcinat cu 
primirea garanţiilor. 

Art, 3, Când eforia va, găsi de cuviinţă 
va putea ţine licitaţie şi la prefecturile dis- 
trictelor. ” | 

Despre ținerea licitațiunei. 

Art, 4. Licitaţiunea se va face succesiv 
pentru fie-care bun în parte; după ordinea 
în care este înscris în tabloul pubfcat. 

Art. 5. Spre a se putea ţine licitaţiune, 
trebue să fie cel puţin 2 concurenți pentru 
un bun. E 

Art, 6. Daca două sai mal multe persâne 
vor lua una şi aceiaşi moşie, fie de la adju- 

ele sunt solidar responsabile către eforie fără 
vre o altă declaraţiune din partele, 

Art, 7. Fiă-care adjudecaţiune se va în- 
scrie în registrul anume format. arătându-se 
numele concurenţilor și sumele oferite. 

Ari. 8. Persâna asupra căreia se adju- 
decă, sub-serie în registru, precum şi concu-: 
renţii cel-alţi daca vor.fi presenţi. 

Art. 9. Vori-ce persână care în cursul li- 
citațiunel va întrebuința vre o manoperă cu 
scop dea specula asupra licitaţiunilor pu- 
blice, depărtând pe concurenţi prin dartui, 
promisiuni saă alte midloce, spre a face să 
scadă preţul. bunului pus în licitaţie, se va 
pedepsi conform art 851 diu codul penal. Ser-- 
viciul. respectiv într'un aşemenea cas va în- 
cunosciința îndată pe procuror pentru a cou- 
stata delictul. . 

"Despre garanţiile. procisorii.     decaţiune, fie în urină prin cesiune saă alt-fel, 
. 

„Art, 10, Pentru a putea fi admişi la con--
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- curenţă, doritorii urmeză să depună; o ga- 
ranţie echivalentă 'cu un sfert din arenda, pe- 
riodului actual. | | 

Când vre-un bun nu ar fi arendat sai în- 
chiriat, garantia provisorie se va fixa de 
Eforie . : ” 

irt, 11. Acâstă garanţie provisorie să fie 
în numerar saii efecte publice. 

Efectele publice se vor admite pe valorea 
lor nominală, când acâsta va fi ordonat prin 
vre-o lege specială saă prin prețul fixat de 
Eforie, când nu există în favorea lor o ase- 
menea disposiţiune expresă. i 

„Despre supra-licitaţie. 

At. 12. Supra-licitaţiile prin oferte, se 
pot depune în termen de & qile libere de la 

- dioa, adjudecaţiunii, la Eforie. - 
Art. 13. Oferta spre a pulea fi primită, 

urmâză să fie de 10 la sută peste cifra adju- 
decaţiunei și însoţită de garanţia. prevădută 
la art. 10, plus acer 10 la sută, declarânu o- 
fertorele că va menţine acel preţ la altă li- 
citaţiune. 

Art, 14. Oferta fiind primită, se va ţine 
o altă: licitațiune, liberându-se primului ad- 
judecător garanţia provisorie ce a depus. 

" Art, 15, Acea licitaţiune nu se va face de 
cât după o nouă pnblicaţiune prin Monitorul 
"Oficiul, începându-se concurenţa de la suma 
oferită. . 

Art. 16. Ofertantul nu 'ȘI va putea trage 
_oferta suh nicI- un envînt, mat înaiute de a 

se'îi adjudecat moşia la a doua licitaţiune 
asupra unel alte «persâne. - . 

Dacă oferlatorul va refusa a menţine pre- 
țul oferit, va perde garanţia depusă în profi- 
tul casel spitalelor şi moșia se va rearenda 
în complul săti, fără nici o somaţiune sai 
judecată. - - : 

Art, 17. Daca nu se va presinta un alt 
concurent la a. doua licitaţiune de cât acela 

„care a făcut oferta, atunci bunul se va adju- 
"deca asupra sa, ! 

Despre confirmarea adjudecaţiunilor. 

". Art, 18, Adjudecaţiunea nu va fi defini- 
tivă, de cât numai după aprobarea Eforiel. 

Art. 19. Bunurile al căror resultat obţi- 
nut la licitațiune, nu se vor confirma, se vor 

“ pune din noii în licitaţiune, înapoindu-se ga- 
vanţiile provisori! acelora 'ce le: vor fi de- 
pus. | i | : 

„Despre garanţiile definitice. 

“Art, 20. Se acordă. adjudecătorului un 
termen de 60 dile; care. va curge de drept şi 
fără somaţiune nici jndecată, din dioa lici- 
taţiunei, spre:a depune saii 'complecia ga- 
ranţia definitivă, prevădută la art. 4, din 
condiţiunile contractului. a 

' 

Arte 21. Acer cari, vor contraveni disposi- 
țiunilor art. 20, vor perde garanţiile provi- 
soril depuse la licitaţiune şi inoşiile se'vor 
pune din noii în rearendare, în comptul d-lor, 
fără somaţiune saă judecată, iar deficitul re- 
sultat se va îndeplini din garanţia provisorie 
şi averea sa, prin legea de urmărire. | 

Contract de arendare. 

Între Eforia spitalelor civile din Bucurescr! 
de o parte şi D....:, domiciliat în comu- 
DA. cc. Sstrada . . ,: No... ju 
deţul . ...:.. , de altă parte, a intervenit 
următorul contract de arendare. ! 

1. Noi, Efori at spitalelor civile, dăm în a: 
rendă. ,.,.... proprielalea numită:...., 
din judeţul. . ; , plasa. .:., comuna:.. :, 
a acestei case, pe termen de... . ani, încep&-: 
tori dela 23 Aprile 1883, până la aceiaşi 
dată 188.. , cu preţul: de ler... „pe fie- 
care an, convenit între ambele părți şi cu 
condițiunile următâre ; a 

2. Sub-semnatul . . . , declar că iaă în a-' 
rendă proprietatea Eforiei, numită mut sus, 
pe termeriul fixat de. . an, de 'la 23 Aprile 
1583, până la, aceiașt-dată 18. ., cu preţul 
argtat mat sus. | PR 

3. Pentru asigurarea îndeplinirei îndatori- 
rilor ce sub-semnatul am luat prin arest con- 
tract şi a tuturor disposiţiunilor condiţiunilor 
la cari ne-am obligat, -am depus cauţiune 
consistând în . .:. şi la cas de neîndeplinire 
din parte'mi a obligaţiunilor stipulate aci, 
onor. Eforie a spitalelor civile este în drept să 
dispună de dânsa conform art. 8 din condi- 
țiunile de ma! jos. i, ” 

„.. Condiţiuni. 

1. Arendaşul va avea dreptul asupra mo- 
şiel arendată, în virtulea contractului stă, la! 
exploatarea tutulor veniturilor şi fol6selor 
moşiei, afară de restricţiunile şi.opririle deter- 
minate de administraţiune prin condiţiunile: 
aci înserate. Da IC 

Viile, liveile saii vert-ce alţe părţi de pă- 
mînt, cu numiri cari nu sunt prevădute în: 
acest contract şi car! nu s'aă arendat deose- 
bit, ca făcând parte din acestă moşie, apar-: 
țin arendașului, ca exploatator al moșier. + 

Arendaşul este obligat a încunosciinţa pe 
eforie oficial, pe dată ce ar întâmpina ase- 
menea cas; în casul contrarii, va fi respon- 
sabil el și garantul săă, chiar r&mnâind acele” 
părţi nepustiite și în uecultivare, de tot ve- 
nitul cât vor sta într'o asemenea posiţiune, 
până la a lor arendare şi după prețul ce va 
resulta la licitaţiune, e, 
"La cas d'a se face o asemenea denunțare,, 

arendaşul nu va avea nici un drept de despă-! 
gubire în contra eforiel, când acesta. n'ar pu-. 

|tea reuşi,:pe căile legale, d'a intra în posesiu-: 
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"nea locului ar&tat; sati ar crede că este ma! 
bine a nu lua verk-o măsură pentru ă intra 
în posesiunea locului în cestiune. Pa 

2. Eforia arendeză moşia ast-fel precum o 
posedă, adică : în devălmășie, cu călcări ete., 
atât în privința, calităței, cât şi a întinderey; 
fără nici o altă răspundere... 

La, cas când sar face vre-o rectificare saă 
corecţiune asupra delimitărei locurilor cedate 
foştilor clăcași, arendaşul nu va avea drep- 
tul la cereri de despăgubire, chiar daca star 
lua vre-o porţiune de pămînt din partea r&- 
masă proprielăţel, care i se arendeză prin a- 
cest contract, saă daca s'ar constata că foştii 
clăcaşi ai posedat mat mult de cât li se cu- 
venea după legea rurală... . 

3, Arenda anuală, adică acea, resultată Ia, 
adjudecare, se va. r&spunde de arendaş, în 
monetă după cursul fiscului, în 4 câştiuri de 
o potrivă. adică: la 2 Ianuarie, 2 Aprile, 2 Iu- 
lie şi 2 Octombre al fic-cirul an. 

Deosebit de arendă, arendaşul va răspunde 
de la sine t$te impositele existente cerute de 
Stat, de comună, şi de judeţ, dimpreună cu 
decimele lor, şi acelea cari. s'ar mal adăoga 
peste impositele actuule, privitâre. la acâstă 
proprietate şi cari sunt în sarcina arendașului. 

Asemenea va răspunde şi taxele de timbru 
și înregistrare ale acestul contract. , 

- Sub nici un cuvînt arendașul nu va putea 
opri răspunderea câşturilor a. termenite in- 
dicate mal sus, El nu va, putea intenta pro- 
ces. în contra Eforiel, dacă ma! întâi nu va 
fi răspuns câştiurile ce ar datora până la di 
cu procentele lor, precum şi impositele, 

* 4. Arendoșul va depune o garanție definitivă 
în numerar sati efecte publice, echivalentă 
cu jumătate din preţul arendei unnt an. 
"Efectele publice, în privinţa cărora vor e- 
sista disposiţiuni exprese stabilite prin vre-o 
lege specială, precum : scrisuri funciare, tit- 
luri de rentă, rentă amortisabilă, obligațiunt 
de Stat, etc., vor fi primite pe valdrea lor no- 
minală, cele-alte efecte publice admise de 
lege drept garanţie, vor fi primite pe preţul 
ce se va fixa de eforie. . . 

e 
Cupânele. obligaţiunilor nu se vor.libera |: 

de cât după ce se va, constata că s'a r&spuns 
arenda, precum şi impositele pentru cari a- 
rendaşul va presenta cuvenitele recepise. 
„5. Când arendaşul nu va plăti câştiurile la 

termenile fixate. prin art. 3, Eforia are facul- 
tatea, fără somaţiune nici curs de judecată, 
să pună în rearendare proprietatea şi să o 
adjudece cu ori ce preţ, în comptul garanţiei 

şi averel arendașului abătut, e : 
-Rearendarca se face în urma, une! simple 

publicaţiun! prin Monilorul Oficial; în terme- 
nul încuviințat de .eforie. | 

, Prin singurul fapt al neplăţei arendei la 
timp de către arendaş, Eforia întră în dreptul   

săi d'a considera contractul resiliat, fără so-' , 
maţiune nici judecată. Ea are atunci faculta- 
tea, printr'o simplă cerere către administra- 
ţiune, să reclame depărtarea arendaşului din - 
exploatarea moşiel. .. - . 

Eforia rămâne liberă d'a adjudeca exploa- 
tarea moşiei, după desluşirile art. 6, a sus- 
penda rearendarea sait a o căuta în regie... 

Când suspendă rearendarea sai caută mo- 
şia în regie, atunci, fostul arendaș se apără 
de ori-ce deficit şi nu rămâne responsabil de 
cât de datoria din trecut. 

6. Rearendarea moșie! în comptul arenda- 
şului, se va face cu tote semănăturile aflate 
în pămînt, cu t6te îmbunătățirile făcute şi cu 
tâte productele neculese încă, fără ca aren. 
daşul, în comptul. căruia se liciteză exploa- 
iarea moşiei, să aibă dreptul la vre-o despă- 
gubire pentru acâsta şi fără ca Eforia să aibă 
către noul arendaş vre-o responsabilitate 
pentru produsul moşie. -. 

Atât arendaşul cât și garantul săi uu se 
pot plânge saă reclama în contra Eforiei, 
dacă acesta va găsi de cuviință cu ocasia 
rearendărei, să ccră de la concurenţi garan- 
ție de altă natură de cât aceea care s'a dat 
de arendaşul în socotela căruia. se rearendeză 
moşia. E 

7. Arenda neplătită precum şi deficitul ce 
va resulta din rearendare, se va împlini în 
total precum se prevedea mal jos. ” 

Eforia se va despăgubi după cum va crede 
mal folositor intereselor sale, saă din pro: 
ductele arendaşului, din vite, mobile, instru- 
mente, sati din ver-ce alt se va găsi pe mo- 
şie; sai din garanţia acestuia, fără somaţiune, 
comandament prealabil saă curs de judecată, 
ci numal în puterea lege! de urmărire. 
„Astfel dacă garanţia va fi în bani se va 
vărsa, în casa Eloriel ca venit, de va fi cu e- 
fecte publice se vor vinde după cursul dilei 
prin licitaţiune publică, în termenul ce va 
găsi de cuviinţă Eforia, şi care se va publica 
prin Afonitor, fără somaţiune sai altă for- 
malitate, iar de va fi în ipotecă, vinderea 
se va face conform legei de urmărire. 

garantul săă nu are dreptul de a rădica nici 
o reclainaţiune saă contestaţiune în contra 
încasărel sat vinderea! garanţiei. . E 

Suma pentru care Eforia va urmări garan- 
ţia arendașului, se va considera atât în faţa 
arendaşului cât şi a garantului săi, ca certă 
şi lichidă, : 

In cas de neajungere se va procede prin 
legea de urmărira la vinderea veri-cărei alte 
averi a arendaşului, fără somaţiune sa co- 
maândament prealabil, nici judecată, 

Deficitul provenit din rearendare, se va 
împlini odată pe tot cursul anilor până la ex- 
pirarea contractului arendașului în comptul 

Când se va urmări -garanţia arendașulul, * 
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căruia s'a. rearendat moşia. El nu va avea, 
drept nici prin contestare nici prin intentare 
de proces, să suspende efectele legir de urmă- 
rire pentru împlinirea câştiurilor neplătite, 
sau deficitele resultate din rearendare. Ase- 
menea nu pote pretinde pentru acâsta nici un 
procent, după cum nu pote pretinde diterința 
în plus ce ar resulta prin rearendare. 

8. Pentru banii ce arendaşul va datora, E- 
foriel, va plăti procente de 10 la sută pe an, 
din dioa ce era dator a'1 răspunde până la 
desfacere, fără a prejudeca. veri-ce alte des- 
păgubiri ce Eforia “1 pâte cere Şi cari ar pro- 
veni din nerespectarea vre uneia din clausele 
acestui contract. Procentele vor curge de 
drept fără somaţiune sau cerere în judecată. 

9. Prelungirea lerinenului de plată saă de 
diferite alte înlesniri, ce pole găsi de cuviință 
Eforia să acorde arendaşului, nu pote fiin- 
vocată de garant pentru'a se descărca de 
consecințele garanţiei lui. 

La cas d'a "i se acorda vre-un termen sati 
păsuire, Eforia este în drept a cere altă sa- 
xanţie peste acea depusă. 

10. Când arendaşul, din diferite î împregiu- 
ări, se pune în posiţie de a'şi vedea. inoşia 
scsă la licitaţiune, persâna care o paranteză 
este în drept să câră de la Eforie conceda- 
rea moşiei pe sema sa, fără altă licitaţiune, 
dacă se înțelege va primi-o cu aceleași con- 

"diţiuni, plătind dânsul sumele datorite de |: 
garantul să. 

11. Arendaşul nu este liber a suburenda 
moşia fără prealabilă autorisare a Eforie! şi 
în casul când "i s'ar acorda o asemenea voe, 
noul arendaş va răspunde pentru. ver-ce de- 
teriorări ar exista din orl-ce împregiurări la 
moșie. 

12. Aflându-se pe' proprietatea Eforie! 1o- 
curi pentru fabricarea cărămidel sai exploa- 
tarea nisipului, ori a petrelor, sa elemente 
pentru fabricarea. varului sai ă ipsosului, a- 
rendașul pote profita de acestea după o prea- 
labilă autorisare a Eforiei. Eforia, va, deter- 
mina întrun asemenea cas condițiunile şi 
modul exploatărel, precum şi partea: de care 
trebue să profite densa peste prețul arendei, 
fără prejudiciul contractelor existente la pro- 
prietăţile unde asemenea exploatări ai loc 
deja.. 

De ase:nenca aflându-se pe inoşie mine, 
mineree, saii cariere nepusc încă în exploa- 
tare, dar pe cari Eforia ar voi să le exploa- 
teze, arendaşul este dator a da. terenele tre- 
buinci6se pentru asemenea exploatări, pre- 
cum şi pentru orl-ce alte trebuinţe ale Eforiei 
primind drept despăgubire 20 lei de fie-care 
pogon, ce "i se va lua din posesiune. 

El nu va avea nici un drept asupra celor 
"puse deja în exploatare, cari sunt şi rămân a 
se arenda prin osebit contract. 

- 

  

„Acea despăgubire recunoscută o-dată de 
Eforie, se va opera în fie-care trimestru din 
arendă, până la finele contractului. 

Arendaşul nu va primi nici O despăgubire 
când va fi el însuși concesionarul minei, mi- 
nereci sati carierei. 

13. Fiind vil pe moşie, cari nu s'a. aren- 
dat deja la alte persone prin osebit contract, 
arendaşul se va bucura, de. dânsele: şi. va fi: 
dator a le lucra la timp, a le pune avacil tre- 
buincioși, a complini cu butaşi lipsurile ivite 
pe fie-care an, a o lucra ast-fel în cât la ex- 
pirarea termenului viea să rămână î în cea mal 
perfectă stare. i 
Asemenea va procede arendaşul şi. la mo-. 

şiile unde sunt lived! de pruni, nuci etc. 
nevîndute la alte persâne prin osebit con- 
tract. 

Arendașul este obligat a complini cu a lui 
cheltuială lipsurile sau uscăturile ivite în tim- 
pul arendărej, precum şi a le curăţi de mă- 
răcini şi pălării. 

14, Arendaşul este 'obligat a ține în cea 
mal bună stare podurile stătătâre sati pluti- 
târe, cari se vor afla în întinderea, moşiei şi 
ale căror taxe nu sunt saă nu se vor desfi- 
ința. prin lege, sai cari nu sunt în posesia ju- 
dețului ori a comunei, sa date la alţi. con- 
traccii, căci asupra celor date şi asupra celor- 
Valte, nu va avea nici un drept sau datorie. 

„ Eforia nu este responsabilă pentru distru- 
gerea în parte sai în total a podurilor din 
ori-ce causă a proteni conform art. 49, 

La cas când Statul,: Eforia, județul sai 
comuna, ar construi pe moşie poduri noul de 
piatră, de fer, de cărămidă sai de lemn, în 
locul celor astădi existente, întreţinerea lor 
nu va, mal privi pe arendaș, ci, taxele ce vor 
produce, vor privi pe comptul Statului, Efo- 
riel, judeţului sai comunei, fără vre-o pre- 
tenţiune de despăgubire din partea arenda- 
şului. . 

Dacă între două părţi ce formăză trupul î în- 
treg al moșiei, se află un pod 'de la carea- 
xendașul va fi în drept a percepe taxe, locui- 
torir de pe acea proprietate, vor fi apărați de 
asemenea taxe, . 

Taxele ce urmeză a se lua pentru "trecere 
pe asemenea poduri sai pe acele prevădute 
mal sus, vor fi cele legiuite saă' orl-cum va 
regula guvernul. . 

În casul când tableie de taxe ale poduri- ” 
lor. ce aparţin proprietăţel, s'ar strica saiă 
s'ar şterge literile de. pe dânsele, arendaşul 
este obligat a le preface cu a sa proprie chel-: 
tvială. : 

Arendaşul este şi rămâne responsabil pen- 
tru Gmenii însărcinaţi cu serviciul pădurilor 
şi carl vor fi pe comptul stă, 

Arendașul Îa intrarea în stăpânire va, primi 
podurile ce privesc pe s&ma proprietăţei, de
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la vechiul arendaş cu inventariă de starea în 
care se află. : a i 

Dacă podurile vor fi în stare prâstă sai în- 
tvun număr mal mic de cât le:a primit fostui 
arendaș, şi dacă noul arendaş nu va refera 
Eforiei, atunci! de la întâia lună de la intra- 
rea sa în esploatarea moşiei, noul arendaş 

„este presupus că le-a primit în cea ma! per- 
fectă stare şi în număr complect. E 

15. T6te morile, moriscele şi piucle aflate 
pe moșie privese pe s&ma arendaşului, afară 
de acelea.pe cari Eforia le va fi arendat la 
alte persone cu deosebit contract. 

Arendaşul este dator a preda morile la. ex- 
pirarea contractului tot în starea în care le-a 
priinit, luându-se ţancu petrelor, şi la expi- 
rarea contractului va fi dator a lăsa altele 
noul tot de aceeași calitate şi mărime. 

Pentru ori câte alte 1 va mai trebui 'şi_le 
va procura singur, fără a putea cere veri-o 
despăgubire pentru acâsta, precum şi pentru 
orl câte alte reparaţiuni vor fi trebuincise la 
mor), zagăze, lese, stăvilare şi lumiue, pe 
car arendașul este dator a le face cu propria 
sa. cheltuială. 

16. Când după vre-o măsură guvernamen- 
tală, judeţiană sai comunală, sati din causă 
de forţă 1najoră, morile s'ar distruge sai s'ar 
desființa; arendaşul nu va avea nici un drept 
de despăgubire conformându-se art. 49. 

"17. Daca morile sai moriscele nu se vor fi 
arendat împreună, cu moşia, ci prin deosebit 
contract, atunci arendaşul moşiei nu va avea 
nici un drept asupra. lor, nici de a cere veri-o 
despăgubire. DR - 

Cât pentru morile cari serveaii în trecut 
pentru trebuințele monastirilor, schiturilor 
sati metocelor, arendaşul este dator a lăsa 

"liberă măcinarea fără nică o plată a cantită- 
ților de: producte necesari pentru trebuinţa 
acelor monastin!, schituri sai metoce. 

Asemenea va permite păşunarea vitelor u- 
nor asemenea aședăminte fără veri o plată, 
socotit câte o vită mare saă două mici la 4 
călugări saă călugăriţe ! - 

18, ileleşteele nu privesce pe sâma aren- 
daşului moşiei, dacă vor fi arendate prin deo- 

- sebit contract. 
19. Arendaşul nu este liber să topâscă in 

saă cânepă în heleşteele saă bălțile populate 
cu pescl, nici a vâna pescele prin tăerea ele- 
şteului, fiirid obligat a se conforma cu noile 
măsuri ce se vor lua pentru pescuit. 
20. In timpul vărsărei apelor, când pescele 

intră în bălți, orl-ce pescuire este interaisă. 
21. Arendaşul este obligat a nu împedica 

ŞI EPITROPIE? 

în ori ce chip intrarea pescilor în bălţiie ce 
comunică una cu alta. 

' 22. Arendaşul este cu deosebire oprit ca la 

municaţie între bălți cu ape curgăiâre, ale 

se putea scurge apele dintr'ânsele. ! 
23. Arendaşul este dator la expirarea con- 

tractului să lase bine curăţite canalurile, cari 
fac comunicaţie între bălți cu apele curgtiore. 

24. Dacă arendaşul va. voi să construiască 
veri-un baragii necesar pentru irigațiune, va. 
face a sa declarare Eforiet, care va procura, 
de va găsi propunerea avantagi6să, out-ce în- 
lesnire de care pâle dispune, pentru executa- 
rea unei asemenea lucrări, fără însă a fi o- 
bligată. Propunerâa acesta va fi respinsă da 

"| dreptul daca nu se ya alătura pe lângă dânsa 
aprobarea unul om special şi dacă nu va fi 
însoţită de obligaţiunea înscrisă din partea 
unel asemenea persâne, că va conduce lucra- 
rea până la terminarea ef. : : 

25, Când arendaşul ar voi să dreneze veri- 
un teren Gre-care, simpla sa cerere aprobată 
de Eforie este de ajuns. 

26. Arendaşul nu are nici un drept astipra 
pădurei sai părților de pădure aflate pe moşie 
Și nic un alt amestec în acele păduri. afară 
de obligaţiunvile prevădute prin art. 27 din 
acest contract. IE 

In cas când împreună cu moşia sar da spre 
esploatare şi parchete de pădure, arendașul   este supus, în ceca-ce privesce pădurea, În . 

| tote regulile şi condiţiunile stabilite ce Eforie 
pentru exploatarea pădurilor.. 

| 27. La moșiile unde. vor fi păduri, atât 
: prin insule cât şi prin cele-Valte părţi. paza 
lor precum şi a hotarelor moșiei este încre- 
dințată arendaşulul, care va fi responsabil de 
ari ce călcări se vor face de către vecini, îi 
despre cari nu va încunosciinţa pe Eforie în 
termen de 15 dile. N 

Asemenea este responsabil de delictele co- 
mise-în pădure direct. saii indirect, răspun- 
dend în bant prețul lemnelor tăiate. conform 
următârel tarife ; rămânând dânsul în drept 
a se despăgubi de la pers6nele cari ai comis 
delictul. El se va supune constatărilor ce se 
vor face chiar în lipsa sa de agenţi! Eforiei cu 
autoritatea locală, fără a fi nevoe dea 
chemat. . 

„ «Preţul ce se va constata, prin modul arătat 
aci, se va socoti cert și exigihil şi se va în- 
casa de la arendaș fără somaţiune nict jude-   cată ci numai prin mijlocul leger de ui mărire. 

curățirea privalelor şi rîulețelor. cart fac co- : 

săpa mal jos de cât nivelul bălților spre a nu 

=
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Tarifă de proţul arborilor tăiați fără autorisaţiune din pădurile Eforiei . 
spitalelor civile (delicte). 

  

  

  

    

    
    

  

                    

  

    

ARBORI ARBONI , 
a. | ARDORI DE 1 CLASA| pgeo€La, |nr 3 LA. 

2 | Amenda | Amenda Amenda | Amenda . 
S -pe pe pe... pe OBSERVAŢIUNI 
“ | decimetrui arbore arbore . arbore 
—] —— Pe OI, IE a, — —— 

Ţ IE 
e La |n.| La 'B.] ca a-l Le |n. 
cimi | „a , 

- 7 PE 7 - . 2 1). Prin arborii de 1-a clasă, se înțelege tote 
- Ei 50 9 o 1 50 : 20 varietățile sau speciele de stejar, „e frasin şi 

— = ZI -— _ nuc. 
3 1.| 5 3 15 1'1o7l — | 75| 2). prin, a ra, clasă se înţelege Lăte esenţele 

4 Zi 9 NA )| reşinose, brad, fag, carpen, arțar, palten, jugas- 
. 4 SI 10 E 40 = 20 - 1 10 zu, teiă, arbori feuctiferj și ada P ! , 

5 1] 15 7 50 2 | 87 1 | 8 3 Priu a ireia clasă: se înțelege tâte cele- alto | 
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28. Sub nici un pretext arendaşul nu'va! acestel tăieri saii peutru cârciumele ce va.voi 
fi apărat de acestă plată, de cât în casuri de să înfiinţeze cumpărătorul pădurei, în intere- . 
forță-maJoră, dacă spre exemplu : delictul s'a 
comis de un număr, considerabil de Gmeni, 
pe cari nui a putut împedica etc. In aseme- 
nea casuri este îndatorat a-şi formula „prin 
administraţiunea locală acte constătătâre, pe 
cari să le înainteze .Eforiel în termen de o 
lună cel mult, de la comiterea delictului. Ca- 
sul de întârdiere îl face responsabil directa- 
mente către Eforie. 

__ 29Intâmplându-se ca în durata acestui con- 
tract, sai chiar şi de mal! nainte să fi fost saă 
să se pună în exploatare pădurea ce se află 
pe moşie, arendaşul moşie! n'are nici un a- 
mestec în tot timpul. arendărel în. părţile de |: 
pămînt ce compun. parchetele vindute spre   exploatare. Nu pâte cere nicl o despăgubire 
pentru prejudiciile ce 'i s'ar causa cu ocasia | 

sul săi, la gura pădutel precum nici pentru. 
drumurile ce vor trebui deschise spre a se 
scote lemne din pădure. 

Poenile, livedile da. fân ce se vor afla î în : 
pădure, rămân în folosul arendaşului a cosi 
fânul de pe dânsele, fără a le ara și fără a se 
opune ca esploatatorul pădurei. să'şi aşede 
lemne pe unul saă două pogâne. dintr'insele 
în tot cursul anului, dacă pădurea ar fi pusă, 
în exploatare. 

In cas când Eforia ar voi să înseminţeze ao. 
ceste poeni, lived! sati ochiuri. arendașul nu: 
pote avea. drept de cerere de despăgubire.: 

curile, unde agenții silvici vor permite-o în: 

Dreptul de păşunarea vitelor prin pădure, 
dreptul de ghindă, jir, colțari și alte fructe: 
păduresci sunt ale arendaşulul 'numal pe lo-,,
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“scris și motivat. Asemenea arendaşul nu va 
avea nic o pretenţiune pentru ghinda ce se 
va culege de agenţii Eforiel sai alți însărci-, 
naţi al s6 pentru însămânţări de păduri, nică 
pentru ghinda ce se va oferi pe loc spre a se 
“îns&mânţa pădurea, rărită, 

Pentru stricăciunea. causată prin pășune în 
Jocurile oprite, se va estima după numărul 
şi felul vitelor adică : lei 1 pentru un porc, 
lex 2 pentru o oae. lei 3 pentru un cal, o vacă, 
un vițel saă un mânz şi le! 5 pentru un bivol 
sati o capră. . , 

Dacă pădurea va. fi mai mică de 10 anl a- 
"menda va' fi înduoită, fiind supus arendaşul 
la despăgubire fără somatiune sai judecată 
ca şi în casul prevădut la art. 27 și 28, 

30. Când se.va aplica legea silvică, Eforia 
este în drept a face modificările necesare fără 
vre-o pretenţiune: din partea arendaşului. 

81. Numărul gardianilor de pădure şi ho- 
- tare necesari fie-cărei proprietăţi este notat 

în publicaţiunea de arendare. . 
Arendaşul este obligat a lăsa în disposiţia 

' fie-cărul gardian: de hotare saii de pădure 
câte 6 pogâne pămînt cultivabil. Acesta însă 
numal la moșiile a cărora întindere arabilă 
va trece peste "200 pos6ne. i. 

Deosebit de acesta arendaşul va răspunde 
“Eforiei suma de lei noul 250, pentru fio-care 
gardian de pădure sati hotare, care sumă u- 
nindu-se cu aceea a arendei seva trece în 
contract. 

- 82, Proprietăţile Eforier unde embaticurile 
se obicinuia a se strânge de arendaşul mo- 
şiel, se vor strânge şi de acum înainte tot de 
densul, întru cât ele nu vor fi răscumpărate, 
conform cu titlurile embaticarilor. 

„Despre embaticurile de cari profită arenda- 
-şul se vor desființa sait rescumpăra în durata 
“acestul contract, conform legei, arendaşul nu 
va pretinde la Eforie nici o despăgubire. 

33. Arendaşul este dator a observa sub a 
sa r&spundere ca embalticarii să nu ocupe 
mat mare întindere de l6c de cât aceea co- 

“prinsă în documentele ce le posed, nici să 
«posede locuri destinate pentru vii, fără a a- 
"vea vil cultivate pe densele. 

“In cas contrariii va. raporta pe dată Etorier 
xeclamând în acelaşi timp la. autoritatea ju- 
dețulul pentru respectarea drepturilor Eforie. 

În dată după intrarea în posesie a moşiei, 
arendașul. va fi dator a da Eforiel relaţiuni 

- detaliate pe a sa răspundere de numărul em- 
baticarilor de pe proprietatea ce i se arendeză, 

„de'titlurite şi drepturile lor. 
"34. Venitul hălciurilor și târgurilor prive- 

sce 'pe sema proprietăței şi arendaşul va pro- 
“fita de dânsul în condiţiunile regulate de gu- 
vern şi plătind de la sine orl-ce taxe puse 

„asupră-le.' Sub nici un pretext arendaşul nu | 

se pote opune la deschiderea sai formarea 
bâlciurilor saă târgurilor. 

: 85: Arendaşul este dator a întreține cu a 
sa cheltuială tâte clădirile aflate pe moşie, 
ast-fel în cât: la expirarea contractului să le 
lase în starea în care le-a primit.: 

36. Pentru hotarele moşiei arendaşul va fi 
răspundător de ori-ce călcări s'ar face pe mo- 
şie şi despre , „cari densul mar încunosciința 
pe Eforie. 

EL este âsemenea obligat a “respecta şi a 
face să se respecte de vecini liniile şi movi- 
lele de 'hotare sai ori-ce alte semne, când 
proprietatea va fi hotărnicită, iar când nu va 
îi va susţine statul- -quo, după posiţiunea foş- 
tilor arendaşi. 

37. Dacă se va întâmpla ca în cursul aren- 
dărel să se adaoge sau să se rădice din po- 
sesiunea arendașului vr'o porțiune de pămint, 
în -urma vre unul proces, atunci atăt adaosul 
cât şi perderea privesce pe arendaş. , 

38. Arendaşul este dator să preînoiască 
brasdele hotarelor, inovilele şi veri-ce semne 
cu a sa cheltuială şi pe a sa răspunedere : va 
justilica despre acesta: la, finele fie-cărui an 
ptintr'o ar&tare înscrisă, certificată de primă- 
ria locală şi de gardianil numiţi de Eforie. 

39. La moşiile unde sunt sai se vor face 
planuri economice, arendașul va fi dator, nu . 
numal d'a îngriji să nu se preschimbe vre- 
unul din semne, dar se va conforma întru tote 
planului economic, neputând face nici o mo- 
dificare. fără specială autorisare a Eforiel. 

40. Arendaşul este dator a da „terenul ne- 
cesar pentru construirea liniilor ferate Şi şo- 
selelor pe căile naţionale județene şi comu- 
nale, precum şi pentru întreţinerea lor, fără 
nici un fel de despăgubire. , 

41. Arendaşul n'are nicl un amestec în in- 
teriorul monastirilor, schiturilor sait met6- 
celor, ce se vor afla în coprinsul moșier. El 
va lăsa la disposiţia superiorilor “respectivi, 
grădinele de legume sat arbori fructiferi, pe 
caril superiori! le vor fi posedând la facerea 
acestui contract. 

Unde nu va fi stabilită o asemenea. pose-: 
siune, arendazul va lăsa, superioriloe de mo- 
nastiri, schituri, metâce saă bisericl. aseme- 
nea grădini, în întindere de 2 pogâne. La cas 
de neînțelegere, avendaşul se va supune de- 
'cisiunei Eforier. 

42. Proprietari! moșiilor învecinate cu a- 
celea ale Eforiei nu pot lua în arendă pe a- 
cestea din urmă nici prin el înşii nici prin 
vre-un orânduit din partele. Urmând 'ast-fel 
Eforia are facultatea a'l depărta, din moşie, 
fără somaţie sai judecată, şi a" supune pe 
dânşii cât şi pe garanţii lor la "despăgubirea 
pagubelor ce se va, causa din rearendare.   Dacă în cursul contractului arendaşui va 
deveni proprietar pe moşia, vecină, atunci ră 
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mâne în facultatea Eforiei a resilia contractul. 
„43. La proprietăţile de baltă, unde se vor 

afa păduri de salcie, se vor. împărţi acele 
păduri în d părţi, având arendașul pe fie-care 
an dreptul de exploatare și păşune, numai 
în partea ce i se va destina pentru acel an. 
Orl-ce întârdiere de dare de parchet, nu pote 
da arendaşulul drept de vre-o pretenţiune de 
despăgubire. 

Tăerea se va face numa! la înălțimea de 3 
metri, adică din scaun, iar la părţile de .pă- 
dure care are scaunul format mai Sus, se va 
forma un noă scaun la înălțimea. stipulată 
mal sus. 
-La cas când arendaşul se va abate din| m 

condițiunile prescrise, asupra modului ex- 
ploatărei acelor părţi de pădure, urmarea sa, 
considerându-se ca delict , va fi supus la des- 
păgubire după cum prescrie art. 27 către E- 
forie, fără somaţiune nicl judecată. 

44. De la termenul arendărel moşiei, şi 
chiar de la primirea contractului. arendaşul 
va avea dreptul Eforiei, pentru a. constrânge 
-pe fostul arendaş ca să asiste la inventarie- 
rea moșici şi a tutor ecaretelar sale, ce aren- 
daşul este obligat a face împreună cu auto- 
vitatea administrativă locală. Nevenind ve- 
chiul arendaş, lucrarea se va face chiar î în 
lipsă, . 

Inventariii se va face în tre! exemplare, 
sub-scrise de toţI cel presenţi, şi dintre cari 
un exemplar se va conserva la comună, al- 
tul se va înainta Eforiei cel mult în interval 
de 15 dile după facerea lul. 

Arendaşul este obligat a încunosciinţa pe 
Eforie, mal din vreme de diua decisă pentru 
facerea inventariulul, şi când ea nu va tri- 
mite un delegat din parte". atunci inventariul 
se va forma şi în absenţă”. 

Arendaşul care nu va forma: inv entariti, 
maximum în termen de tre! lunt de.la pri- 
mirea, contractului, se va considera-că a pri- 
mit moşia şi tote ecaretele în cea mal bună 
stare, după cum urmâză a li se preda. 

Lipsa de ecarete saii ori-ce zestre a mo- 
şiel, nu dă noului arendaș nici un drept de 
a cere vr'o despăgubire ; nici stricăciunea e- 
caretelor nu' constitue dreptul de a pretinde 
de la Eforie reparaţiuni sai vr'o indemnisare. 

45. Arendaşul, la finele contractului saii la 
scOterea sa din posesiunea moșiei, este. da- 
tor să predea în termen de o lună cel mult, 
noului arendaş, tâtă zestrea moşiei după in- 
ventariul făcut la intrarea sa în stăpânire, 
conform articolului de mar sus. 

inţate de dânsul în durata contractului săi, 
căci după acest termen Eforia saii arendaşul 
cel noi, va avea dreptul să facă în . absenţă 
acest inventar, şi densul va fi supus fără să 
potă objecta la despăgubire, fără somaţiune 
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nici judecată, a veri căror stricăciuni se vor- 
constata prin inventariă că a adus moșier 
sat ecaretelor sale, conform estimaţiunei ce 
se va face de autoritatea administrativă 10- 
cală, chiar cu ocasia acelul inventariiă. 

46. In genere ver-ce stricăciuni făcute la. 
moşie şi constatate. pe calea prescrisă de 
art. 45, arendaşul rămâne responsabil a le 
plăti fără somaţiune nici judecată ci numai 
prin mijlocul lege! de urmărire. 

47. Arendaşul este liber a face orl-ce îm- . 
bunătăţiri sai construcţiunI pe moşia Eforiei 
cu ale sale proprii cheltueli. 

Aceste amelioraţiuni sati construcţiuni T6-. 
mân proprietatea Eforie! şi arendaşul nu este 
în drept a cere vre-o despăgubire, atunci. 
chiar când din causa sa contractul s'ar des-.. 
fiinţa mal înainte de expirarea termenului de 
arendare. 
"48. Arendaşul va asigura ecaretele "moşiei Ă 

în contră incendiului! pe peri6da contractului, 
căci alt-fel va. fi responsabil de pagubele ce. 
S'arcausa prin incendii. În cas desinistru, des- . 
păgubirea cuvenită se va răspunde de so- 
cietatea de asigurare. d'a dreptul către Efo-. 
rie ; pentru care sfârşit se va stipula acestă 
condiţiune î în polița de asigurare, 

49. Arendaşul ia asupra sa tâte casurile 
fortuite, saă de forţă majoră, atât cele or- 
dinare cât şi cele extra-ordinare, şi nici un. 
motiv de cas fortuit, atât prevădut cât şi ne- 
prevădut, nu va putea da drept arendaşului 
la cereri de scădământ sai orr-ce alte pre- 
tențiuni. 

30. Arendaşul care ar voi a face pe pro-. 
prietate construcțiun! de zid şi magazii sis- 
tematice, va adresa în scris cererea sa către 
Eforie însoţită de planurile şi devisele lucră-- 
rel elaborate de un architect recunoscut şi în. 
număr îndouit, cari, cercetându-se de Efo-. 
rie, le va aproba, de va găsi de cuviinţă. 
"Ol. Arendaşul este liber, afară de casul 
prevădut mal jos, a face pe tâmnă la finele 
contractului orl-ce arături şi semănături va. 
voi, iar dacă nu va mal lua în arendă moşia, 
arendașul cel noii va face secerișul şi treeri-. 
şul semănăturilor şi rodu '] va împărţi pe 
din două cu arendaşul cel vechii. Mijtocind 
neînțelegere . pentru . acâsta, vechiul arendaş 
va face tâtă cheltuiala. pentru strângerea ace-. 
lor semănături şi va da celul noi deciusla 
îndouită, 

Daca însă noul arendaş, va declara Ve-     chiuluy arendaş, prin administraţia locală, 
„că este gata a face dânsul arăturile de. tâmnă, 

Asemenea va preda şi tote ecaretele înfi-: atunci vechiul arendaş este dator a da celul: 
! noi tâte facilităţile pentru a esecuta aseimne-- 
nea arături, îngăduind păşunarea vitelor cu 
cari se va servi noul arendaş. 

Se înțelege că noul arendaș este dator a 
lucra ast-fel în cât să nu vatăme întru nimic:
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„drepturile vechiului arendaș, sati stringerea 
- productelor sale.” 

Pentru semănăturile ce va găsi actualul a- 
“rendaş făcute de fostul arendaş în tâmna 
acestul an, se va conforma contractului î în vir- 
tutea căr uia vechiul arendaș a posedat moşia. 
"52; Ingineril sai ori-carl alți agenţi ar. Efo- 

- riel aii dreptul de a inspecta aplicârea şi ese- 
- eutarea condiţiunilor de fnţă.. - 

53. Arendaşul este obligata da Eforie şi 
- ori-căror agenţi al' săi, sciinţe îuscrise sau 
“verbale de car! vor avea trebuință, relativ la 
moşia ce ţine îu arendă, dându-le şi tot aju- 
torul săi pentru verk-ce anchele şi lucrări 
cum şi pregătind chiar nartori şi ori-cs alte 
asemenea vor fi de trebuinţă,: fără a “putea 

"cere vre-o despăgubire, privind în comptul săi 
- plata corespondenţei ce-va întreţine cu Eforia. 

„ât. Ort-ce violare a acestor condițiuni con- 
'stitată numai de agenţii Eforicr. constitue E- 
foriet dreptul d'a desființa contractul și d'a 
rearenda moşia urniându- -se într' acesta pre- 
“seripțiile stipulate la art. 

59. Garanţia depusă de. 'arendaş nui se 
pote elibera de'cât în urma unei cereri în- 
scrisă adresată Eforiei resentându-se urmă- 
târele acte : 

a) Chitanţa ce va poseda pentru depune- 
“rea acelei garanţii. - 

__b) Inventariul ecaretelor sub-scris de noul 
“arendaş şi legatisat de autoritatea comunală 
“locală, constatând că acele ccarete n ai su- 
ferit nici o stricăciune. 

c) Declaraţia silvicultorului Rtorier că. n'â 
“făcut nici o 'stricăciune pădurei de va, fi „pe 
proprietate. : 

d) Chitanţele casierului Eforiei as achita- 
-rea arendel înscrisă într'acest contract, 
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- e) Declaraţia noului arendaş certificată de 
autoritatea locală, că hotarele 'moşici S'a con- 
servat şi preînoit conform art. 38 - 

î)- Recepisele 'de respunderea impositelor 
fiscale; judeţene şi comunale. : 

56. Când pentru o proprietate vor fi doul 
saă mal mulţi arendaşi cari vor semna în- 
preună contractul, acestia vor fi solidari res- 
ponsabill penlru tote obligaţiunile coprinse 
într'acest contract. 

.37. Moscenitoril unut arendaş decedat vor 
fi ținuți solidaricesce de tâte sarcinile con- 
tractului. 

„88. Atât când Eforia va intenta proces con- 
Ira arendaşului saă a garantului, cât şi în 
casul când" aceştia vor intenta proces contra 
Eforiei, arendașul "ȘI alege domiciliul în Bu- 
curesci, strada, - Nr... unde se vor 
da citațiuat, orl:co hotărâri, somațiuni sai 
comandamente etc. saă' se vor lăsa cu pro- . 
ces-verhal conform leget de procedură. 

'59.. Arendașul aparţinând vre-uneia din 
protecţiunile streine, nu pole nică o-dală in- 
voca calitatea sa de strein în privința obli- 
„gațiunilor ce "şt-a luat prin acest contract. 

“Pentru esecutarea acestor obligaţiuni, pro 
cum şi pentru ori-ce diferinţă în privinta a- 
câsta, arendașul este supus legilor ţărel și ju- 
ridicțiunei esclusive a tribunalelor pămin- 
tene. 

60..In cas de rear ondarea MOȘIEI pe comp- 
tul arendaşulu!, cel care '] va înlocui în a- 

renda moșiei va plăti impositele tote, adică 
acelea ce se vor afla înscrise în rolurile de 
percepțiune, ne putâud pretinde a plăti numal 
pe suma cu care i s'a rearendat moşia, 

Nr. 753, - 1882, Februarie 9. 

  

REGULAMENT 
DE LICITAȚIUNE PENTRU ESPLOATARE DR PĂDURI ALE EFORIEL 

(1876): 

, Disposiţiuni preliminare. 

Art. 1. Esploatarea. pădurilor casel spita- 
“elor se face prin licitaţiune publică orală, ţi- 
nută la Eforie, în Bucuresci, în presența efo- 
rilor spitalelor. 

Casierul Eforiei este însărcinat cu primirea 
“garanţiilor, . 

Art. 2: Când Eforia: va găsi de. cuviinţă 
va putea ţine licitaţiune şi la prefecturile dis- 
trictelor. 

y 

Despre puălicațiună 

Art 3. Nu se va ţine o licitaţiune fără o 
prealabilă publicaţiune prin Monitorul Oficial,   

Publicațiunea, se va face în termenii pravă- 
duţi la art. 47 și 50 din legea comptabilităței. 

In publicaţiune se va face cunoscut locu: 
rile unde are a se ţine licitaţiunile, precum 
și diua fixată pentru acesta: 
Arte £ Condiţiunile arendării, precum și 

arest regulament, se vor publica cel puţin o 
dată pentru fie-care peri6dă de arendare, 
impreună cu anunciul pentru ținerea licita- 
ţiuner. 

Despre ținerea Ticitaţiuncă, , 
„Art. 5. Spre a se ţine licitațiune trebue 

să fie cel puţin d doul concurenți pentru o pă- 
ure,
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„Art. 6. Dacă două saă mal multe persone 
vor lua una şi aceeaşi pădure, fie de la adju- 
decaţiune, fie în urmă prin cessiune saii alt- 
fel, ele sunt solidar responsabile către Eforie, 
fără vre-o ăltă declaraţiune din parte-le. 

Art, 7, Fie-care adjudecare se va înscrie 
în registrul anurne format, arătându-se nu- 
anele concurenţilor şi sumelor oferite. 
„Art, S. Persona asupra căreia se adjudecă 

subscrie în registru, precum și concurenţii 
ce-ai, dacă vor fi încă presenți. 
Membrii Eforie certifică cu semnăturile lor 

resultatul licitaţiuner.-: 
“Art, 9, Veri-ce persnă care, în cursul li- 

citațiunei,. va întrebuința - ver-o .manoperă 
cu scop dle a'“specula. asupra licitaţiuni- 
lor publice, depărtând pe concurenți prin da-], 
ruri, promisiuni sait alle mijloce, „spre a face 
să scadă preţul pădurei pusă în licitațiune, se 
va pedepsi conform art. 351 din codul penal. 
Serviciul respectiv, întrun asemenea cas, va 
înscința îndată pe procuror pentru a con- 
stata delictul. 

Despre confirmarea adj udecuțiunilor: ! 

Art. 18. Adjudecaţiunea nu va fi defini- 
tivă de cât numai după aprobarea Eforiet. 

Art. 19. Pădurile, al căror. resultat'obţi- 
nut la licitaţiune nu se va confirma, se vor 
pune din noii în licilațiune, înapoindu- -se ga- 
ranţia. provisorie' sau ofer la celul ce o va fi 
depus. 

„Despre garanţiile prozisorii... 

. art, 20. Se acorâă adjudecătorilor un ter- 
ien de 41) dile, care va curge de drept şi fără 
somaţiune nici judecată de Ia 'confirmare, 
spre a depune sai complecta garanţia defini- 
tivă, prevădută. la art... .' din condiţiunile 
contractului de mai jos. | | 

Art. 21, Acel cari vor contraveni disposi- 
țiunilor art, 20, vor perde garanţiile provi- 
soril depuse la” licitaţiune, şi pădurile se vor 
pune din noii în rearendare în comptul d-lor 
fără somaţiune saă judecată, și delicitul re- 
sultat se va împlini pe aceeași cale „prin le- 
gea de urmărire, !   Despre garanţiile prorisorii, 

Art. 10. Pentru a putea fi admişi la con- 
curență, doritorii urmeză să depue o garanţie 
echivalentă cu jumătate din estimaţia pădu- 
rel care "i se va face cunoscut de Eforie. 

Art. î1. Acâstă garanţie provisorie să fie 
în numerar saii efecte publice. . 

Pere supra-licitațiuui, 

Art, 12. Ofertele se pot depune în termen 
de 5 aile. îi la diua adjudecaţiunei, la Eforie. 

Art. 13, Oferta, spre a putea fi priinită, 
“urmeză să fie de 10 la sută peste cifra adju- 
decațiunei, și însoţită de garanția prevădută 
la art. 10, plus acel 10 la sută. 

îrt, 14. Oferta fiind primită, se va ține 
o a doua licitaţiune, eliberându-se primului 
adjudecător garanţia provisorie co a depus, 
“Art, 15. A doua licitaţiune nu se va, face 

-de, cât după o nouă publicaţiuna prin Jloni- 
torul Oficial, Încependu- se concurența de la 
suma oferită. 

“Art. 26. Ofertantul nu 'ŞI va putea trage 
oierta sub nici un cuvînt, mar înainte de a 
se fi anjudecat pădurea la a doua licitaţiune 
asupra unel alte persâne.. 

Daca- ofertantul va refusa” a menţine pre- 
țul oterit, va perde garanția depusă, în profi- 
iul casel spitalelor, și pădurea se va rearenda 
în comptul săii, fără nică o > sormațiune sai ju- 
decată. 

Art. 17, Daca nu .se va presenita un alt 
concurent la a doua licitațiune, de cât acela 
care a făcut oferta, atunci . pădurea sc va a ad- 
judeca asupra olertatoruluy. e. 
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No. 6,389 „1876, Septembre 28. 

_* Eforia spitalelor civile. -. E 
Iisploatarca pădurilor pe periodul 18.158... 

CONTRACT 

. Partea de e pădure de pe proprietatea” 
spitalelor, .. . . din judeţul . . 
plasa... se dă în esploatare d-lui. 
dumiciliat în . . „pe termen de ...., 
ant silvică, socotit de ia întâi. Octombre a- 
nul 18. . până la ântâiă Aprilii 18. . cu su- 
ma de le... pe, lie-care an, şi cu 
următorele condițiuni generalii și special : 

CONDIȚIUNI GENERALI | 

TITLUL 1. 
Despre adjudecațiune.. 

_Awt, Le Afară de clause speciale, tote par= 
chetele. de pădure ce se dai. în .tăere se vor 
adjudeca. în total, fără garanţie de întindere, 
de numârul de arbori, de etate şi calitate. An- 
treprenorul nu va fi în drept a face nici o 
pretențiune, în scop de a dobândi resiliare 

casel 

„de contract, ori reduceri de preț, saă schim- 
bare de parchet, pentru poeni, locuri gâle, 
lacuri, smârcuri, şanţuri, drumuri, parchete 
saă locuri ce ar presenta.- ificultăți pentru 
esploatare saii scoterea lemnelor. 
Art, 2. Afară de clause speciale, vînda- 

rea se face prin licitaţiune, cu strigare, o dată 
pentru t6tă partea de pădure ce se pune în 
esploatare pentru periodul de. cincă ani 18... 
până la 18... iară preţul ce va resulta, va fi 
arenda, anuală sai rata ce area se răspunde 

| de antreprenor pentru fie-care parchet saă an.
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Art. 3, In ceea ce privesce procedarea li- 
citaţiunei, se va urma conform regulamentu- 
Iul Eforie! inserat ma! sus, avend antrepre- 
norul a se conforina punctualmente celor 
prescrise prin acel regulament, făra nici o o- 
punere din parte. . a 

_ Art, 4, Antreprenorul va depune o garan- 
ție definitivă, echivalentă cu preciul arendei 
unul an, care garanţie va fi în numerar, efecte 
publice, precum şi în ipotecă, 

In acest din urmă cas, antreprenorele va 
consimțţi a da Eforiel o inscripțiune ipotecară 
pe imobilul oferit ca garanţie, până la suma 
"echivalentă cu arenda anuală a pădurel. 

Art, 5. Pentru a se cunbsce adevărata va: 
16re a imobilului ce se afectăză ca ipotecă, şi 
spre a se putea aprecia până la ce sumă se 
pâte garanta cu dânsul, se va lua venitul săii 
ast-fel precum figureză în rolul direcţiunei 
„contribuţiunilor directe, şi se va înmulţi cu 
o sută, resultatul înmulţire! se va împărţi cu 
7; iară resultatul împărţire! se va lua pe ju- 
imătate şi, conform articolului acesta, acealju- 
mătate constitue valOrea până la care numat 
Eforia primesce inscripţiunea de ipotecă. 

Pentru imobilele ce nu sunt încă supuse la 
imposit, se va lua de basă, spre a se cun6sce 
venitul lor, contractele cu o dată certă, ante- 
TiGră arendărel. ! 

Art, 6, Rămâne în facultatea Eforiei a face 
prin veri-ce alte midlâce, espertisa venitului 
care va fi putut figura în roluri,-fără ca antre- 
prenorul să aibă dreptul a reclama în contra 
evaluărel făcută. . ! 

Art, 7, Pentru garanţiile în numerar Efo- 
ria va plăti un procent de 50/0, după şâse deci 
dile de la depunerea lor în casă. 

Art. $. Antreprenorul, pentru câte se a- 
ting de condiţiunile generale sai speciale ale 
esploatărel pădurei, precum şi garantul săă, 
va fi supus legilor ţărei, atât în termenul an- 
treprisel sale, cât şi în tot timpul, până la de- 
săvârşita răfuire, fără a se putea apăra întru 
nimic cu ajutorul protecţiunel ce vor avea, 
nici dânşii, nici alt cine-va, sub cuvint de a- 
sociaţi sai moştenitori a! lor. 

TITLUL IL. 
Despre prețul rîndereă şi alte obligaţiuni 

Gecesorii. 

Art, 9, - Preţul adjudecaţiunei!] va res- 
"punde antreprenorul la 20 August al fie-că- 
rul an din cel mărginiţi pentru antreprisa sa, 
la casieria Eforiel, Bucuresci, strada Colţer 
Nr. 38, în monetă după cursul fisculul, 

Art. 10. Pentru anul întâi însă. prețul 
adjudecăre! se va răspunde la dece dile după 
aprobarea licitaţiunel, şi antreprenorul nu- 
mal după acesta va avea areptul a cere au- 
torisarea de exploatare. E 

" LEG. EFONIEI ȘI EPITROPIEI 

Art, 1]. Afară qe prețul adjudecatiune! şi 
de clause speciale contrarii, antreprenorul va. 
răspunde liforiei le! noul 360 pentru dout 
guardi de pădure, fără a se putea scădea an- 
treprenorul de acâstă plată, sub cuvint că a 
plătit direct guardilor. 
“Art, 12, Eforia are facultatea a înființa 

sai nu aceşti guardi, fără ca antreprenorul 
să'şi potă crea veri-un drept de pretenţiune 
şi fără a putea considera pe guard! ca servi- 
tori ai să. ! - | 

Art. 1:33. Când antreprenorul nu va plăti 
arenda la termenul fixat prin contractul de 
faţă, Eforia are facultatea, fără somaţiune, 
nici judecată, a pune în rearendare partea de 
pădure sai cuantitatea lemnelor neesploatate 
de dânsul, făcând aâjudecaţiunea cu veri-ce 
preţ în comptul garanţie! şi averel antrepre- 
norului abătut, 

- Art, 14. Asemenea rearendări se fac în 
urma une! simple publicaţiuni prin Afonito- 
rul oficial, în termenul încuviinţat de Eforie. - 

Desposedarea antreprenorului se va face 
fără somaţiune nici judecată. 

Art. 15. Despăgubirea cuvenită Eforiel, 
atât pentru sumele datorite cât şi pentru de- 
ficitul ce va resulta la lcitaţiune, se va face 
Și în chipul următor: . 

Garanţia. de va fi în bani, banil se vor vărsa 
în casa Eforie; de va fi în efecte publice, se 
vor primi asemenea la casă pe cursul dile!; 
de va fi în ipotecă, Eforia va, cere vindarea 
imobilului, fără somaţiune, nici judecată, prin 
legea. de urmărire. 
„Suma pentru care Eforia-va cere vindarea 
imobilului se va considera, atât în faţa antre- 
prenorului cât şi a garantelui, ca licuidă şi 
exigibilă. In cas de neajungere se va procede 
conform legei de urmărire, asupra veri-cărei 
alte averi a antreprenorului fără somaţiune 
nici judecată. 

Arte 16. Deficitul provenit din rearendare » 
se va. împlini o dată petot cursul anilor, până 
la expirarea contractulut antreprenorului, în 
comptul căruia s'a rearendat pădurea. 
„EA nu va: avea drept, nici prin contestare, 

nici prin intentare de proces, să suspende e- 
fectele legei de urmărire pentru împlinirea 
câştiurilor neplătite, sa deficitelor resultate 
din rearendare. 

Asemenea nu pâte pretinde pentru acâsta 
nici un procent, după cum nu pâte pretinde 
diferinţa în plus ce ar putea resulta la rea- 
rendâre. . 

Art, 17. Pentru banit ce antreprenorul va 
datora Eforiel, va plăti procente de 15 la sută 
din dioa ce era dator a îi răspunde până la 
desfacere, fără a prejudeca verl-ce alte des- 
păgubiri ce Eforia îl pâte cere, provenite din 
ne-respectarea ver-uneia din clausele acestul     contract, Procentele vor curge de drept fără
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somaţiune sai cerere prin judecată. Sub nicy 
un pretext antreprenorul nu va putea opri 
v&spunderea câștiurilor la termenile indi- 
cale mai sus. El nu va putea. intenta, proces |. 
Eforiei fără a fi răspuns mai întâiiă căştiurile 
ce ar datora cu procentele lor. | . 

Art. 1$, Antreprenorit nu sunt liberi a sub- 
arenda sai transmite contractul către altă 
pers6nă fă ă o prealabilă autorisare a Eforiei, 
care nu va putea acorda cererea de cât dacă 
antreprenorul va fi achitat câștiurile şi dacă 
„noul antreprenor va lua asupra sa răspunde- 
rea pentru ver-ce delicte saii deteriorări va fi 
făcut primul antreprenor, asigurându-se Efo- 
ia cu garauţie, conforin acestul contract. E- 
foria își reservă facultatea, d'a acorda sati re- 
fusa cererea de sub-arendare saii transmitere. 

Art, 19, Antreprenorul, pentru r&spunde- 
vea regulată a câştiurilor, va fi supus lege! 

„de urmărire. 

Art, 20. Prelungirea termenilor de plată 
saii de difevile alte înlesniri ce pâte găsi de 
enviință Eforia a acorda antreprenorilor, nu 
pâie fi invocată de garanţii, pentru a se des- cărca de consecinţele garanţiei lor. 

Asemenea nu se pâte plânge antreprenorele 
Sati garantele s&ă, dacă Eforia va găsi de cu- 
viință, cu ocasiunea rcarendărel a cere de la 
concurenți garanţie de altă natură de cât a- 
ceea care s'a dat de antreprenorul în socotâla 
căruia s'a rearendat pădurea. 

Art, 21, Când antreprenorul din diferite împregiurări se pune în posiţiune de a "şi ve- dea pădurea scâsă la licitaţiune, persâna care 
a garantat este în drept a, cere de la Eforie 
concedarea pădure! pe sâma sa fără altă lici- 
faţiune, dacă se înţelege va primi-o cu ace 
leași condițiuni, plătind dâusul sumele dato- 
rite de către garantul stă. 
“La cas de a i se acorda vre-un termen sati 

păsuire, Eforia. este în drept a "1 cere altă ga- 
ranţie peste cea depusă. 

Art. 22, Antreprenorul este obligat a de- 
clara domiciliul săi rea! și a notifica ver-ce 
schimbare a acestui domiciliii. In tot cursul 
duratei acestui coniract, precuni şi pentru 
Yer-ce acţiune s'ar.nasce din acest contract, 
în urma expirărel lui, tâte c'taţiunile, Sorna- 
iunile, comandamentele prealabile, hotăririle, 
îutrun cuvînt t6le actele de procedură, se. 
vor considera ca legalmente predate la doimi- 

. ciliul declarat în acest contract, sai notificat 
în urmă. , 

Art. 23. Antreprenorul va răspunde de la 
sine impositele şi taxele fiscali. judeţene saii 
comunale, precum şi limbrul, asemenea şi 

  

  

de Stat, antreprenorii vor răspunde Eforier sumele ce erai obligaţi a le răspunde Statulul. 

TITLUL III. ' 

Despre eaploatare, scdterea lemnelor din pă- 
dure, predarea parchetelor și primirea lor. : 
Art, 24, Afară de clause speciale contra- 

ril, exploatarea părței pădurei vindută se va 
urma în curs de cinci an! silvici de la 1 Oe- 
tombre 18..... până la 1 Aprile 18... cu obli-. 
gațiune ca în fie-care an, să se exploateze 
partea ce se va delimila şi care se va arăta 
În clausele speciali ale exploatărel fie-căria 
păduri şi în rândul însemnat prin. acele 
clause. a 

Art, 25. Veri-ce abateri de la acest arti- 
col saii schimbarea de ordine a exploatăret, 
sait exploatare prin anticipație, constatată de 
agentul Eforiel şi de antoritatea comunală 
respectivă, va constitui un delict, care va o= 
bliga pe antrepronore ca să plătescă val6- 
rea lemnelor tăete după tarifa aflată în con- 
tractele de arendarea moșielor Eforier. | 

Art. 28. Exploatarea în pădurile regulate. - 
a se trata printr'un alt rnod de cât tăerea de 
parchote, cu sati fără reservă de arbori, se. 
Îix€ză prin clause speciale. - 

Art. 27. Antreprenorul este obligat a, lăsa. - 
netăiat numărul de arbori de reservă ce se 
specifică şi fixeză. prin clause speciali, pen- - 
tru fie-cure parchet, precum arbori marcați 
ca semne de parchele sai hotare. 

Art. 28. Dacă antreprenorele nu va lăsa 
arbori! de reservă și cei alţi, precum se aată 
ina] sus, și cari vor fi prev&duţi prin clausele 
speciali, el va [i dator, după constatarea fă- 
culă numal de autoritatea locală şi agentele 
Eforiei, chiar în lipsa antreprenorului, să plă- 
tâscă îndată casei spitalelor valorea arbori- 
lor ce vor lipsi, estimați după prețurile locale 
în valorea îndoită. - ” 

Art. 29, Veri-ce anlreprenore, care îna- 
inte de a începe tăcerea, va declara că nu se 
află în parchetul ce urmeză a exploata în a- 
nul acela, arbori de reservă în numărul. e- 
sențele, dimensiunile și calităţile prevădule 
prin clausele special, se angagiază, chiar prin * 
declaraţiunea ul, ca să plătâscă îndată câte 
25 franci pentru fie-care di ce ar întrebuința : . 
agentele silvic pentru constatarea celor decla- 
zale. Se înțelege că antreprenorele este supus 
la acestă penalitate numal în casul dea se 
constala contrariul de ceia ce a declarat. | 

O asemenea declaraţiune făcută după ce a - 
început lăerca, va fi considerată ca nulă şi 
va trage după densa aplicarea tutulor pena- iaxa de înregistrare de 2 la 44, conforin jlităţilor prevădute pentru tăerea arborilor re-. art. 28 şi 32 din legea timbrului. 

Adaosul de imposite fiscale va privi pe E-| 
forie, iară peutru scădămintele ce se var face 

Servaţi, - Re 
Art. 30. Anlreprenorele -este obligal ca, 

la 1 Septembre al fic-căruia an al antrepri- 

92
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„sol sale, să adreseze la Eforie cerere înscris 
pentru ai se elibera parchetul acelut an, cu- 
venit spre exploatare. In lipsa unel asemenea 
cereri parchetul nu "i se va da. 

Autorisaţia pentru exploatarea, parchetului 
se va da de Eforie printr'o adresă d'a drep- 
tul către primăria respectivă, care va da an- 

_ +reprenorului parchetul în primire, fiind bine 
înţeles că acâsta se va urma după răspunde» 
rea arendii anuale. Se va forma un proces- 

verhai despre acestă operaţiune, şi se va îna- 
inta Eforiei, împreună cu chitanța antrepre- 
norului pentru primirea parchetului. Agentele 
Eforiet. va deschide mal: înainte pe faţa pă- 
mîntului liniile necesarii, încheind, pentru a- 
câstă lucrare, un proces-verbal în unire cu 
primăria locală, unde se va lăsa copie. 

Antreprenorele, primind de la primărie 
parchetul, va semna şi acel proces-verbal, 
care va rămânea în canceluria autorităței co- 
munale. : 

Art, 31, Afară de elause speciali. lemnele 
se vor tăia tâte d'a-rândul fără oszbire, mari 
şi mici, cu toporul la 15 centimetre d'asupra 
feței părnîntului, ast-fel în cât apa de plâie 
să nu pâtă sta pe tulpină adică tăcrea pie- 
zişă. Hădăcinele însă, vor r&mânea întregi şi 
neatinse. Asemenea se vor tăia sai potrivi 
âin noi, tulpinile ecle vechi, dându-li-se tăc- 
tura prevădută mai sus. 

Art, 32. Este oprit antreprenorului a des- 
coji (jupui) lemnele mai înainte de a le da 
jos la pămînt, sub penalitatea de a plăti va- 
6rea lor estimată tot ca la art. 25. 

Pe unde va irece o dată cu toporul, antre- 
prenorul nu va fi liber, sub nici un cuvînt, a 
se mal întorce cu tăerea, la contra urmare 
va plăti val6rea. îndoită a lemnelor ce va tăia 
în urmă pe unde a trecut deja cu toporul. 

Art. 33. Tăerea lemnelor va fi liberă în 
fie-care an de esploataţiune numal dela ]. 
Octombre până la finele lut Marti, când va 
fi totă pădurea curăţită de lemnele tăete, a- 
fară de clausele prevădute în condiţiunile 
special. 
„Art, 84. Este oprit antreprenorul, în tot 
cursul antreprisel sale, de a băga sai de a 
lăsa să păşuneze vite de .ale sale, sai 
străine, în partea pădurel vîndute, esploa- 
tate saă în curs de esploatare, cum şi de a 
vătăma lemnele de reservă, ori prin vite, orl 
prin neîngrijirea. Gmenilor, saă cu:carele de 
transport, la din contra, va fi responsabil an- 
treprenorul de vătamarea ce va aduce pă- 
aurel. 

Art. 35, Sub nici un cuvînt antrepreno- 
xul nu va putea face cărbuni în coprinsul pă- 
durel, afară de pădurile unde, după posiţiu- 
nea loculul, s'ar prevede o asemenea perimi- 
siune în clausele speciali ale fie-cărel păduri 

    

LEG. EFORIEI SI EPITROPIEI 

Eforia va cere despăgubire antreprenorului 
de 10 lei pentru fie-care stânjen pătrat, 

Art, 35. Lemuele nstăete sai cele tăete, 
dar cari la termenul de 1 Apriliă a] fie-cărut 
an se vor afla pe partea esploatată, vor de-: 
veni proprietatea Eforier, fără dreptul de des- 
păgubire pentru antreprenor, liberă fiind Efo- 
ria a le vinde verl-cărul şi când ar voi. 

Art. 37, In Qiua de 1 Apriliă, primarul 
comunei respective, după adresa ce va primi 
da la Eforie, va opri cu totul lucrarea în pă- 
dure, până ce agentul silvic al" Eforiei va 
constata printr'un proces-verbal starea în 
care se află parchetul, adică partea pădurel 
ce s'a esploatat. 

Tot în acest proces-verbal se va constata 
dacă în cele-Valte” privințe antreprenorul a 
făcut esploatarea acelui parchet întocmal 
după condiţiunile stipulate, saii de a urmat 
abateri sai ncâmpliniri şi cari anume : 

De s'a urmat abateri, agentul Eforie! le va 
evalua pe fie-care, pe basele condiţiunilor ge- 
nerall şi celor speciali ale espioatărel pădu- 
rel, şi antreprenorul va fi datora răspunde 
pe dată valorea: lor, fiind supus leget de ur- 
mărire. Despăgubirea ce "i se va cere se s0- 
cotesce ca certă şi exigibilă. Asemenea con- 
statări se vor putea face chiar în lipsa antre- 
prenorului. . 

Din acea di parchetul va trece sub ime- 
diâta priveghere a guardilor cari vor avea 
îugrijire ca nici o vilă să nu mal calce în 
parchet. 

Art. 38, Lemnele lăcte- antreprenorul le 
va putea aşeda orl unde în parchetul succe- 
siv, chiar şi prin poenile altei serii de parchete, 
destul să nu aducă veri-o stricăciune antre- 
prenorilor moșiei, în beneficiul cărora sunt 
lăsate aceste pocni. 

Art, 39. Sunt obligaţi antreprenorii : 
1. A îngriji ca drumurile din întrul pădurel 

puse în esploatare, să fie libere în tot-d'auna, 
spre a nu se întrerupe saă împedica comu- 
nicaţiunea. 

2. A restatornici şi a repara acele drumuri, 
movile de hotare, podeţe şi orl-ce alte strică- 
ciuni vor ocasiona cu tăcerea şi scoterea lem- 
nelor din pădure 

Art. 49, Dacă din esploatarea pădurel sar 
strica un drum comunal sai podurile şi po- 
dețele aflate pe cl, antreprenorul va fi dator 
a face tâte reparaţiunil: trebuinciâse pentru 
a fi pus în bună stare într'o înlindere ce nu 
va. putea fi mal mure de una sută metrii, de - 
la marginea parchetului în exploatare. 

Art, 41, Cârciuma ce se oblelnuesce a se 
înfiinţa pe timpul esptoatărei, o va aşeda an- 
treprenorul în una din marginile păduret dată 
în tăere; vitele acele ce se vor aduna acolo, 
nu vor putea păşuna în pădure saă în tăcturi, 

în osebi. Pentru violarea aceste! disposițiuni, | sub nici un curînt.
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„ Arte 42, Antreprenorele va îi obligat, ca 
Xa finele esploatărel cantonului ce a luat, să 
predea, în bună stare, slâlpil saă tăblițele 
puse la fie-care cap de parchet precum ast- 
menea sunt Gatori a face și inuşoroe în jurul 
acelor stâlpl. 2 

Art, 45. Veri ce violare a acestor con- 
“dițiuui, şi constatată, sai de agentele Eto- 
viel, sati de autoritatea administrativă locală, 
în presenţa saii absenţa antreprenorului, con- 
stitue Eforiei, afară de dreptul de despăgubire, 
prevădut prin articolele precedente şi pe a- 
cela de resiliare a contractului şi rearendarea 
păduxei în comptul antreprenorului şi garan- 
tuiul cu veri ce preţ, conform art. 13. 

Art. 44, Antreprenoreie ia asupra sa tâte 
casurile fortuite, atât cele ordinare cât şi cele 
exlraordinare. şi nici un motiv de cas fortuit, 
atât prevădut cât şi neprevădut, nu! va pu- 
tea da dreptul la cereri de despăgubiri saă 
Ja veri ce pretenţiuni. 

Art, 45. Eforia 'şi reservă dreptul a pune 
în esnloatare şi alte părţi din aceeaşi pădure. 

Art, 45, Antreprenorele este obligat a da 
Eforiei, sati veri căror agenţi ai sei, sciințe 
înscrise sai verbale, de cari vor avea tre- 
huinţă, relative la pădurea ce esploatâză, 
dând şi tot ajutorul, pentru veri ce anchete 
şi lucrări, martori etc., fără a putea cere vr'o 
despăgubire, privind în comptul sti, plata 
corespondențel ce va întreţine cu Eforia. 

Arte 47. Garanţia depusă de antrepre- 
more, nui se pâte elibera, de cât în urina u- 
nel cereri înscrise către Eforie, presentând 
următârele acte : e 

1. Chitanţa ce va poseda, pentru depune- 
rea acelei gavanţir” 

2. Declaraţiunea silvicultorului Etoriei, că 
nu a făcut vr'o stricăciune pădurei, şi că "ta 
îndeplinit tâte angajamentele contractului, 

3. Recepisele casierului Eforiei, de achita- 
rea, arendef, prescrisă printi'acest contract. 

+. Recepisele de respunderea -impositelor 
fiscali, judeţene saă comunal. , 

Art. 48. Când, pentru o proprietate, vor fi 
doui saii mal mulţi antreprenori, cari vor   
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semna împreună contractul, aceştia vor [i so- “ 
lidarY responsabili pentru t6te obligaţiunile 
coprinse într'acest contract. . . 

Moscenitorii unul antreprenor decedat, vor 
fi ţinuţi solidaricesce de tâte sarcinile con-! 
tractului. - 

Ari, 49, Alât când Eforia va intenta pro- 
ces contra untreprenorilor, sai a garanţilor, 
cât şi în casul când aceștia vor intenta, pro- 
ces contra Eforie), domiciliul de alewere, al 
tutulor părţilor, este în Bucurescl și intenta- 
rea acţiunel se va face la tribunalul de Iifov. 

Art, 50. Antreprenorele, aparţinând veri 
uneia din protecțiunile streine, nu pâte nică 
o-dată invoca calitatea sa de strein în pri- 
vința obhgaţiunilor ce şi a luat prin acest 
contract. i 

Pentru esceutarea acestor obligaţiuni, pre- 
cuim şi pentru veri ce diferinţă, în privinţa a- 
câsta, antreprenorul este supus legilor ţărei 
şi jurisdicţiunel exclusive a tribunalelor pă- 
mîntene. . 

Art, 51. In cas de rearendarea pădurei, pe 
comptul antreprenorului, cel care "l va înlo- 
cui în esploatarea pădurel, va plăti imposi- 
tele tote, adică în aceiași sumă ca şi predece- 
sorele stii, neputând pretinde a plăti numar . 
pe suma cu care "i s'a rearendat pădurea. : 

Art, 52, Antreprenorul este dator, la fie- 
care terien, pentru plata câştiurilor, să înfă- 
țişeze casierie! Eforiei, sa casieriel genorale 
de district, recepisele de respunderea imposi- 
telor, ce este datora plăti de la sine, conform 
art. 23. Despre acâstă plată se va iace men- 
țiune de casier, în dosul recepiser ce se eli- 
bereză pentru plata câştiurilor.. ” 

Art, 53, Verl ce sumă datorită de antre- 
prenor, fie arendă, imposite, saă veri co alt, 
sub veri ce titlu ar fi. se vor îndeplini, la cas 
de neplată. prin aplicarea lege! de urmărire, 
din vîndarea lemuelor tăete, precum şi din 
vîndarea vitelor, mobilelor, inslrumentelor 
saă veri căror altor obiecte sar găsi la faţa 
locului, fiind tot asemenea urmărit prin le= 
gea de urmărire obligătore pentru arendaş. 

  

REGULAMENT 
ÎSLTRA PENS:USILOR FUNCŢIONARILOR EFORIEI SPITALELOR DiN BUCHESCI SI EPITROPIEI 

GENERALE A SPLUALEL SI OSPICIELOR CASEI SFANTULUI SiIRILON LIN IAŞI. . 

(Deer. Av. 2979 din 19 Dec. 1880), 

TITLUL 1 

$ 1. Disposiţiuni generale. 

rescl şi Epitropia generală a spitalelor și os- 
picielor case! St. Spiridon din Iași, deservă, 
pensiuni funcţionarilor săi, cari se vor afla în - 

"Art. 1. Eforia spitalelor civile din Bucu-| condiţiunile mai jos notate, 

*
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$ 2. Condiţiună cerute pentru a dobindi 
dreptul la pensiuni. | 

Art, 2, Toţi funcţionarii și împiegaţii de 
ambele sexe, laici sai eclesiastici, retribuiţi 
de către respectivele case, aii dreptul la o 
pensiune de retragere, conform cu disposi- 
țiunile presentului regulament, pentru care 
sfirşit trebue să suporte, în tot timpul func- 
ţiunei, fără distincţiune şi fără a le putea cere 
înapoi în nick un cas, următârele reţineri: 

aj O reţinere de 5 la sută din sumele ce 
primesc sub titlul de tratament saă sub ori-ce 
altă denumire, afară de diurnă ; 

b) O reţinere de jumătate I€fa în prima 
lună de numire din noii sait reintegrare ; 

" c) O.reţinere de jumttate din sporul” lefel 
în prima lună, în cas de înaintare a funcţio- 
narulul. a 
„Art, 2, Dreptul la pensiunea de retragere 

se captă la etate de 50 ani! împliviţi. 
Art. 4. Este dispensat de condiţiunea ver- 

ster stabilită mar sus, titularul care sar con- 
stata, că nu mai este în stare dea funcţiona 
din causa sănătăței. 

Art, 5, Pensiunea de retragere se bascză 
pe cel din urnă tratament de ori-ce natură, 
supus la reţineri, de care cel în drept s'a bu- 
curat în momentul încetărei sale din funcţiune, 
fără însă ca acesta să potă veri o-dată trece 
peste suma de 6,000 lei pe an. - 

Art, 6. Acestă pensiune se reguleză pen- 
tru fie-care an de servicii cu a 29-a parte din 
cel din urmă tratament, după cum se speci- 
fică la art. 5 de mat sus. - 

Cu t6te.acestea : 
a) Pentru un servicii de 8 ani împliniţi, 

pensiunea va fi de o treime din cel din urmă 
tratament ; 

8) Pentri un servicii de 34 an! împliniţi, 
pensiunea va fi de două din tre! părţi din cea 
din urmă retribuţiune ; 

c) Pentru un serviciă complect de 20 ani 
împliniţi, pensiunea va fi întrâgă retribuţiu- 
nea cea din urmă, de care s'a bucurat titu- 
laru) ; . 

d) Pentru ori-ce fracțiune de câte un an 
peste fie-care din termenile de 8 şi 14 ani, 
ma! sus stabilite, se va adăoga la pensiunea, 
fixată pentru acel termen, încă a 50-a parte 
din tratament, pentru fie-care an de servicii. 

Art, 7. În orl-ce cas însă, pensiunea nu va 
putea fi mal mare de cât maximum determi- 
nat prin art. 5 de mal sus, 
„Arte'8, Prin escepţiune, pot obţine pen- 

Siuni, orl-care ar fi versta lor și durata ser- 
viciului ce aă adus, funcţionarii cari, prin- 
tun accident grav, resultând din exerciţiul 
funcţiune! lor, ar fi puşi în imposibilitate de 
a continua funcţionarea. 

Art, 9. În casul prevădut de articolul pre-   
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ceden!, pensiunea se va calcula pentru îutre= 
gul termen în care sar afla funcţionând ti- 
tularul. fără însă ca acestă să -potă exceda. - 
maximum determinat prin art. 5, de mar sus.. 

TITLUL 

Despre drepturile urmașilor, -" * 

Art. 10. Pensiunea se deschide în per-- 
sâna urmaşilor unul funcţionar cu dreptul Ia: 
pensiune, în modul următor: , 

a) Văduva funcţionarului care va fi trăit în 
ligitimă căsătorie cu soţul ei, cel puţin 5: 
an! până la încetarea lu! din viâţă, va primi 
dou€ treimi din pensiunea ce ar fi primit sai 
primea soţiul săi, după cum mal sus se spe-- 
cifică, dacă ar fi trăit, iar dacă va avea şi. 
copil minori legitimy, legitimaţi saii adoptați, 
va primi pensiunea întregă ce ar fi primit so- 
țiul sâă dacă ar fi trăit. Copii adoptați nu vor 
putea avea acest drept, dacă nu va fi trecut 
2 ani de la data actului de adopţiune până la. 
încetarea din vicţă a fucţionarului sai pen- 
sionarulu! ; 

d) Copii orfani ai funcţionarulul saă pen-- 
sionarului vor avea dreptul la pensiunea în-- 
trâgă ce sar fi cuvenit tatălui lor; 

c) Părinţii, tatăl saă muma, unul funcţio- 
nat sai pensionar încelat din vicță, fără so- 
ție saă copil, vor avea dreptul la jumătate 
din pensiunea ce ar fi primit fiul lor dacă ar: 
fi trăit. Pentru a se deschide acest drept, 
însă, în persona părinţilor, aceştia, urmeză să 
aibă cel puţin vârsta de GU ani împliniţi şi să 
probeze lipsa lor de midlâce cu acte de pau-: 
pertate în regulă. 

Art. 11, Când, din diferite cause, orfanii 
minori al funcţionarului vor fi puşi sub o tu-- 
telă, alta de cât aceea a văduve mame, a- 
tuncI pensiunea se va împărţi în' 2 părţi e- 
gale între văduvă şi copii funcţionarului. 

Art, 19. Când există minori şi dintro că- 
sătorie anteriră, atunci jumătate din -pen- 
siune se va da văduvei îndreptăţită, iar-cea 
altă jumătate se va împărţi în părți egale în- 
tre copii din diferita căsătoril. 

Art, 13, Daca văduva cu copii va trece în 
altă căsătorie saii va înceta din vieţă, pen- 
siunea va fi reversibilă asupra minorilor, 
după cum se specifică în al. 2 de sub art. 10: 
şi următori! de mal sus. | 

Art, 14. Văduva fără copil. care va trece: 
în altă căsălorie, va perde dreptul la pen- 
siune. 

TITLUL If 

Despre fondul pensiunilor. 

Art, 15, Fondul case! pensiunilor se com- 
pune : 

a) Din capitalul aflat adi în casa pensiunilor; 

,
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3) Din reţinerile prevădute la art. 2, de 
mal sus ; -- | , 

c) Din sumele rămase prin stingerea pen- 
-siunilor ; ae 

d) Din pensiunile acelor cari ar ocupa o 
"funcţiune retribuită de respectivele case, la 
cas când ar opta pentru salariul acelei func- 
“iuni, sait care ar cădea în disposiţiile art. 40, 
-de mal jos, - Ă pr 

TITLUL 1V 

- Despre casa pensiunilor. 

$ 1. Despre comitetul pensiunilor. 

Art. 16. Casa pensiunilor formâză un ser- 
"vicii distinct de acela al respectivelor case, 
“Aucreză însă sub controlul și privegherea a» 
cestora. E 

Art, 17. Acest serviciii se va dirigea de 
comitet, compus precum urmâză: 

11) De un elor sai directorul Eforiei, cu i- 
:tlul de preşedinte ; 

2) Doul funcţionari superiori al respective- 
"lor case, cari vor număra cel puţin un ter- 
men de 7 an! în serviciul administraţiuner 
centrale ; 

: 8) Unul din advocaţii respectivelor case; 
4) Dour medici din cel mal vechi în ser 

“viciul spitalelor; - 
) Casierul respectivelor case. 
Art. 1S. Preşedintele şi casierul sunt de 

"drept membrii în acest comitet, iar cel-talți 
vor fi aleşi prin vot de către funcţionarii 
respectivelor case şi confirmaţi de d-nil efori. 

Art, 19, Membrii comitetului, aleşi, vor 
“funcţiona în timp de 4 ani și vor putea, fi 
:realeşi. - 

Art, 20, Secretarul va fi ales dintre mem- 
brii comitetului, “prin buletin secret şi cu 
“majoritatea voturilor celor presenţi, pe ter. 
men de 3 ani, și va putea fi reales, 

Art, 21, Casierul respectivelor case va a- 
"vea şi sarcina de casier al comitetului pen- 
siunilor. . 

un 

„$ 2. Despre atribuţiunile comitetului și admi- 
nistrațiunea fondului pensiunilor. 

Arte Preşedintele convâcă adunările 
veri de câte or urmâză să se ia o decisiune, 

“Şi conduce lucrările, 
Art, 23, Coinitetul nu pâte ține ședințe 

fără 5 membri! presenți, şi nu pote lua nici 
0 decisiune fără majoritate absolută a merm- 
brilor presenţi. , 

In cas însă când după o chemare, comite- 
tul nu se va putea întruni în număr de 5 
membri], la a doua convocare coinitelul pâte 
delibera şi în număr de patru, președintele 
“având vot preponderator, 

99 
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Art, 2t, Tâte decisiunile şi lucrările co- 
mitetuluY sunt supuse la aprobarea respec- 
livelor case. , 
Expediarea lucrărilor comitetului se face 

de către secretarul serviciului. - 
Art, 25. Comitetul este însărcinat cu li- 

chidarea pensiunilor. 
EI dirige prin preşedintele săă și prive- 

ghiază t6te lucrările relative la adunarea ve- - 
niturilor şi la plata cheltuetilor. 

Ordonanţează prin preşedintele săi plata, 
pensiunilor şi a diteritelor cheltueli. 

Art. 26, Secretarul, in unire cu casierul 
comitetului, presintă, la finele fie-căruia tri- 
mestru, compturi de venituri şi cheltueli, pe 
car! comitetul le verifică şi, în urmă, le îna-" 
inteză respectivelor case. 

Art, 27. La finele fie-căruia. trimestru, co 
imitetul este obligat a revisui casa de banr, 
conslatând situaţiunea prin proces-verbal. 

Art. 25, Compturile anuale ale casei pen- 
siunilor se înaint6ză respectivelor case spre 
verificare. 

Art, 29. Comitetul este însărcinat cu pre- 
gătirea budgetului de veniturile şi cheltuelile 
casel pensiunilor, pe care] va supune la a-' 
probarea casel respective. , 

Art. 30, Comitetul va ţine o şedinţă pe 
fie-care lună pentru regularea celor de may 
sus, EI va putea ţine și alte şedinţe extraor- 
dinare, după convocarea preşedintelui, ori de 
câte ol se va simţi necesitate pentru acâsta, 

TITLUL V 

Disposiţiuni de ordine și de comptabilitate. 

Art, 31. Nici o pensiune nu pâte fi lichi- 
dată de cât după ce mal întâii funcţionarul 
va li admis de către respectiva casă al exer- 
cita drepturile sale de retragere. 

Art, 32, Orl-ce cerere de pensiuni se va 
adeesa la comitetul pensiunilor însoţită de 
următorele acte : : : “ 

ay Certificatul casei respective, constatător 
de admiterea funcţionarului la exercitarea 
drepturilor la retragere, după cum se vor- 
besce în art. 31 de mal sus, şi de numărul 
anilor serviti, precum și relribuţiunea ce a 
avut, după cum s'a specificat mal sus; 

8) Actul de nascere sai, în lipsa lui, acte 
dopeditâre de etate. ! - . 
Art, 33. Urmașii funcţionarilor cari aă 

dreptul la pensiune, pe lângă actele mat sus- 
citate, vor mal presenta şi titlurile lor, în . 
virtutea cărora pretind pensiune, . 

Art, 3+. Lichidarea pensiunilor se face 
de comitet pe basa actelor presentate. 

Decretul de concesiunea pensiune! se dă 
de către casa respectivă, după recomanda- 
țiunea comitetului pensiunilor, publicâudu-se 
şi în Monitorul oficial, . ,
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Art. 35, Persiunile se lichideză după du- 
rata serviciului, se calculeză pentru fie-care 
an de servicii. după cum se specifică mal 
sus, şi se plătesc lunar. 

In ealeulul total se va lăsa la o parte frac- 
ţiunile de tună şi de lel. 

Art. 36, Polosința pensiune! începe din 
dioa când cel în drept a împlinit etatea de 
50 ant; iar pentru urmaşi! să folosința va 
începe de a doua di după încetarea din viță 

'a funcţionarului sai pensionarulul. 
Art. 37. Acestă folosinţă încetâză pentru 

urmaşii funcţionarului saii pensionarulul în 
următârele casun : 

a) Câud văduva a trecut în altă căsătorie; 
d) Când orfani! minori ai devrnit majori, 

saă sar fi căsătorit, orl ati decedat, în cari 
casurl se va aplica, de va îi locul, disposiţiu- 
nile alin. î, de sub art. 10, de mat sus; 

c) Cână ambil părinţi at funcţionarului sai 
pensionarului vor fi încctat din vieţă. 

Art. 38. Ori-ce funcţionar carese va îi con- 
statat că a deturnat ban! sait imaterial. sai 
care va fi comis malversaţiuni, perJe drep- 
tul la pensiune, chiar în casul când ar fi îi- 
chidat sumele deturnate, . 

Asemenea, vor perde acest drept, acel 
funcţionari car! se vor fi abătut de la serviciul 
lor pentru bani, pentru care vor fi fost con- 
damnaţila o pedâpsă aflictivă sai infamantă. 

Aceşti din urmă însă, în cas de reabili- 
tare, vor fi restabiliți în drepturile lor. 

Art. 39. Când un pensionar reintră în 
serviciii activ, are dreptul de a opta înlre 
pensiunea ce primea şi onorariul ce "i se 
oferă. 

Art. 40. Dreptul de a obţine şi a se fo- 

ȘI EPITROPIEI 

losi de o pensiune se suspendă prin cizcum= 
stanțele cari fac să se pârdă calitatea de ro- 
mân, în timpul privaţiunel de acâstă calitate, 

Art, 41. Lichidaţiunea sati restabilirea la 
pensiune, nu pote da loc la nici un compt 
pentru trecut. 

TITLUL VI 

Disposiţiuni tragisitorii relative mai la E 
Joric spitalelor civile din Bucuresci. 

Art. 42. Se recunosce existența casel pen- 
siunitor Eforie! spitalelor civile din Bucure= 
scl, de la 16 Octombre 1864; prin urmare, 
toți funcţionarii cari vor fi servit saă servesc 
încă Eforie! de la acea epocă se vor regula 
la pensiune, atât pentru trecut cât şi pea- 
“tru viitor, conform cu disposiţiunile presen- 
tului regulament. 

Art, 43, Peutru acest sfirşit, se va des- 
chide în cancelaria acestei case un registru în 
care să sub-scrie toţi funcționarii şi pensio= 
naril car! voesce a beneficia de disposiţiunile 

: presentului regulameni.. 
Art, 44. Toţi acel funcţionari cari, în ter- 

men de tre! luni de la aprobarea presentu- 
lui regulament. nu vor fi subscris în regis- 
tru, conform cu cele prescrise în articolul 
precedent, se vor considera ca voind a râ- 
inânea în privința trecutului sub imperiul: 
regulamentului qise! Eforii, din 6 Aprilie 1875, 
şi a celor-lalte disposiţiuni, relativ la pen- 
siuni, cari, de altmintrelea, pentru cer cart 
vor adera la presentul regulament în privința 
trecutului şi pentru toţi în viitor, sunt Şă   rămân în totul a brogate..
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REGULAMENT 
PENTRU ORGANISAREA SERVICIELOR MEDICALE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE ALE 0- 

SPITALELOR ȘI OSPICIELER CASFI SFÂNTULUI SPIRIDON DN IAŞI. ” 

TITLUL |]. 
Serviciul medical 

CAPIT. 1. 

Colegiul medicul 

SECŢIA 1. 

Compunerea colegiului medical, 

    

EI va ţine şedinţele sale în localul spita- 
lului central. | 

Art. 5. Colegiul deliberă şi emite opiniu- 
nile sale asupra tuturor cestiunilor ce i se 
vor recomanda de Epiiropia generală, şi su- 
pune generalei Epitropii din propria sa int- 
ţiativă tâte măsurile privitore la igiena şi sa- 
lubritatea aşedămintelor Casci sf. Spiridon, 
precum și tote măsurile de ameliorare. de 

Art. 1. Colegiul medical este compus de |luat în interesul bolnavilor şi al serviciilor 
un Preşedinte care va fi unul dintre membri! 
Epitropiel generale, de un vice-președinte u- 
nul din medicii primari at spitalului Central, 

cel mal în vârstă, din câr-l-alți medici pri- 
mari şi secondari ai spitalului Central si os- 
piciilor din laşi, şi primul farmacist, şi de un 
secretar medic secundar numit de Epitropie. 

Votul medicilor primari va fi separat de a- 
cel al medicilor secondari. 

Personele cari prin cunoscinţele lor teore- 
tice şi practice pot lumina cclegiul în diferite 
chestiuni, vor putea asista la şedinţele cole- 
giului, când vor fi anume chemate de preşe- 
dintele colegiului, sa de loco-ţiitorul săii. 

Un împiegat numit de Epitropia generală 
va îndeplini funcțiunile de registratore şi ar- 
chivist al colegiului. 

wrt, 2, Medicii primari şi secondari al 
spitalelor filiale din districte pot asista Ja şe- 
dinţele colegiului medical, opiniunile lor în 
ori ce materie vor fi notate în procesele ver- 

bale de ședință. 
Art, 3. Colegiul medical va supune apro- 

hărei Epitropiei generale regulamentul săi 
interior. 

Art, £. Colegiul medical este obligat a se 
aduna fără convocare în cea întâid lune a fie 
cărei luul la ore 8 după amiadă în şedinţă 
ordinară, şi Ja cas de trebuință, de câte ori 
va fi convocat de preşedintele colegiulu!,   

spilalicesci. , 
Art. 0, Colegiul medical va controla lu-: 

crările statistice a tuturor stabilimentelor 
şi va regula. privighia, contopi şi face dedu- 
cerile sciinţifice resultând din acele raporturi 
prin secretariul colegiuluy. | | 

Art. 7. Preşedintele sati loco-ţiitoriul săi 
pâte delega o comisiune din sânul coleg. rne- 
dical pentru inspeclarea farmaciei, casa mor- 
ților, colecţiunile sciinţifice şi preparatele a- 
natomico-patologice din spitalul central; acea . - 
comisiune îşi va supune raportul stii, la cea 

întâY şedinţă a colegiului, 
Art. S. Colegiul medical emite opiniunile 

sale după majoritatea voturilor ; minoritatea 
este obligată a'şI da osebita socotinţă mo- 
tivată. , - 

In cas deparitate de voturi, votul preşedin- 
telui saii a locoţiitorului săi va fi prepon- 
derent. - 

Art, 9. Opiniunile colegiului în or-ce ma- 
terie vor fi formulate prin procese-verbale 
pentru fie-care şedinţă. aceste procese-ver- 
bale vor fi comunicate Epitropiel generale în 
copie prin organul preşedintelui. , 

Secretarul redige procesele-verbale ale șe- 
dințelor colegiului medical şi contra-seme 
n&ză tote actele sale. . . 

Art. 10. Decisiunile coleg. medical fiind 
de natură - consultativă, nu .se pot esecuta.
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mal înainte de a fi aprobate de Epitropia 
generală. . , 

Art. 11. Colegiul medical nu pâte ţinea, 
şedinţele sale, nici a delibera de cât cu pre- 
senţa cel puţin a majoritățer membrilor lul. 
Totuşi în casuri urgenle și grave şedinţele 
se vor putea ține și deliberaţiunile vor putea 
urma cu numărul membrilor presenți. 

Atribuţiunile preşedintelui colegiului 
medical. 

„Art, 12. Preşedintele coleg. medical este 
- însărcinat cu privigherea, poliţiei tuturor spi- talelor și ospiciilor dependente de Casa stin- 

tul Spiridon; cu luarea măsurilor privilre 
la buna stare a tuturor serviciilor spitali- 
cesc! şi cu aplicarea tuturor regulamentelor. EL esercită tâte atribuţiunile sub autorita. 
tea Epitropiel generale, " 

Art. 13. Președintele primesce tâte actele ce i se vor comunica. de Epitropia generală ; informaţiunile ce i se vor da de medicii tu- 
turor stabilimentelor casel, și diferitele plân- ger! din partea personalului spitalicesc, pe cari le supune generaler Epitropie spre re- gulare dâna opiniunea sa motivată. E] ține tâtă corespondența colegiului prin ajutorul 
cancelarie! sale, și sub-semneză tâte aciele ŞI corespondența privit6re pe colegii și atri- buţiunile sale. | 

Art, 14. Preşedintele convâcă colegiul în şedinţă extra-ordinară de câte or o crede „necesară, saii după o anume cerere din par- tea Epitropiel generale. 
„Art. 15, Preşedintele comunică colegiuluY tote informaţiunile și lucrările ce va priini. E are poliţia şedinţelor colegiuluy ŞI con- ducerea deshaterilor ; el reguleză ordinea desbaterilor, el îngrijesce a se prelucra de- cisiuniie colegiului, şi le Expediază, 

„Arte 16, Dacă colegiul medical ar pune în discuţiune cestiuni incompatibile cu atri- buţiunile sale, saă dacă ar părăsi ordinea. precisată, atunci preşedintele saă locțiitorul săli este în drept a închide deshaterile ra- portând Epitropier generale penlru a regula cele ce cuviinţă, 
Art, 17. Președintele va aduna prin or- - ganul Epitropiel generale raporturile statis- tice lunare şi anuale spre a le putea pre- senta colegiului şi va insista spre a se înde- plini în privința acelor raporturi prescrip- ae stabilite la ari. 6 âin regulamentuj de 

1ață, 

Art. 18, Preşedintele 'coleg. medical are dreplul de a inspecta tâte stabilimentele de- pendente de Casa sf, Spiridon şi de a observa dacă medicii, farmaciştii, și toţi cel-l-alţI funcţionari aY serviciului. economie şi adimi. nistrativ al spitalului, clerul din serviciul Spilalului, şi servitori! inferiori al secţiilor 

ŞI EPITROPIEI 

respective îşI îndeplinesc serviciul cu esac- 
titate și umanitate. Constatând abateri el va 
denunța casul şefului serviciuluy respectiv şi 
va informa pe Epitropia generală spre a lua 
măsurile necesari! pentru reprimarea răului. 
EI pâte delega pentru inspecțiuni speciale pe 
unul din medici! primari membru al cole- 
giului, cu învoirea Epitropiei generale. 

Art. 19. Preşedintele va priveghia a se 
păstra în bună stare biblioteca spitalului, o- 
biectele chirurgicale şi t6tă zestrea care pri- 
vesce specialmente serviciul medical a! spi- 
talelor, şi va propune Epitropici generale mă- 
surile necesari! pentru sporirea Și îmbogățirea. 
colecțiunilor sciinţifice. 

Art, 20. Preşedinlele coleg. medical dis- 
tribue pe fie-care lună serviciul de gardă în- 
tre medicii secondari al spitalului central din 
laşi, şi comunică Epitropier generale, înain- 
tea începerei lunel, tabloul format pentru a- 
cesta. 

Art. 21, In cas când preşedintele ar crede 
că luminele colegiului inedical ar putea în- 
lesni aplicarea regulilor spitalicesci, el va pro 
pune colegiului a face o inspecţiune după fa- 
cultatea ce i se dă prin art. 7 şi pe basa o- 
piniunzi colegiului, el va proceaa la lucrările 
cuvenite din parter. „ : 

Art, 22. Președintele coleg. medical va 
tinea o condică de presență în care vor is- 
căli membrii, şi la finele fic-cărur trimestru 
va refera pe inembrit absentaţi nemotivaţi 
Epitropiei. 

Art. 23, Atribuţiunile președintelui pre- 
vădute la $$ 18, 15, 16, 17, 19, 20, 21, se pot 
esercila, şi de vice-președinte în cas de absen- 
tare a celul d'intâr. 

CAPIT. II. 

SECŢIA 1. 
Atribuţiunile medicilor primari. 

Art. 24. Medicii primari sunt subordonați 
Epitropiel generale și datoresc epitropilor res- 
pect și ascultare, ei corespund direct pentru 
afacerile de servicii cu Epitropia. 

Medicul primar este dator a face în sec- 
țiunca pusă sub administrarea sa visita mati- 
nală în fie-care qi la orele prescrise, 

Medicul primar este singur în drept a tracta 
pe bolnavii din secțiunea sa, şi responsabil 
pentru ordonanţele ce va da. EI este dator a 
esamina pe bolnavi cu atenţiune, va indica 
diagnosa morbului, va. ordona tratamentul 
şi regimul alimentar, cari tâte se vor nota în 
caetele respective observând normele pres- 
crise pentru spital. Medicul primar se va iu- 
forma cu deamănuntul de tot ce s'a petrecut 
în secţia sa de la visita cea mal din urmă și 
va regula îndeplinirea lipsurilor constatate   urmând casuri grave şi urgente cari ar com-
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promite siguranţa stabilimentului şi liniştea 
bolnavilor, el pe de o parte va lua măsurile 
provisorii, ce le va crede necesarie, pulând 
chiar suspenda pe culpabil, iar pe de alta va 
raporla imediat Epiiropiei propunând măsu- 
rile ce ar crede necesarie. | , 

Arte 25, În casuri de bâle dubidse, ur- 
'gente şi de mare gravitate, medicul primar se 
va consulta cu colegi! s&iSlin spital şi va 
priimi avisul lor pentru causa la cara ati 
fost chemaţi ; asemenea va urma şi la întâm- 
plări, când s'ar cere vre-o operaţie dificilă, 
La asernenea ocasiuni medicil chemaţi vor fi 
datori a veni cât se va putea mal curând. Ne- 
fiind la stabiliment mat mulţi medici, atunci 
medicul stabilimentului în care se va Întâm- 
pla vre-un cas din acele rmal sus arătate, va 
învita pe medicii spitalelor sati al ospiciilor 
celor mal apropiate din urbă sai judeţe, spre 
a se uni la consultaţiunile propuse. 

Art. 26. Nefiind cu putință din diferite 
cause a se întruni la consultaţiune medicii 
din cel. arătaţi prin articolul precedent, me- 
dicul va putea consulta colegi! s€I prin înscris, 

" dândule informaţiunile cele mal detaliate a- 
supra casulul pentru care sunt chemaţi a o- 
pinia, şi, va primi opiniunile lor tot înscris. 
Art, 25, Pe lângă obligaţiunile arătate mal 

Sus primarul secțiune! chirurgice din spita- 
“lul central va îndeplini următârele condi- 
ţiuni: 

a) EL va face însuși operaţiunile impor- 
tante şi acele cari ar presenta Gre-care gra- 
vitate.. 

b). La casuri grave şi urgente el va da a- 
jutorul săă în cele-lalte Secţiun! ale spitalu- 
lui de câte orl va fi învitat de către medicii 
respectiv]. 

c). El va răspunde pentru t6te instrumen- 
tele, bandajele şi maşinele secțiuuel sale dis- 
punând a se păstra t6te instrumentele după 
un inventar în dublu subscris de cl, și con- 
tra-semnat de secondarul secţiei, din care u- 
nul se va păstra în dulapul insrumentelor, 

4). El va devinde treptat.pe secondariă săi 
la esecutarea operaţiunilor şi va anunța pe 
medici! din spital de ora efectuărel operaţiu- 
nilor celor ma! grele. 

Aceste regule se voraplica prin analogie Și 
1a spitalele și ospiciile filiale. 

Art, 2$, Medicul primar va îngriji ca se- 
condarul săi să îndeplinâscă tote îndatoririle 
ce'l privesc pentru aducerea, şi distribuirea 
medic :mentelor la oreleşi după regulele pres- 
crise, va surveghia ca medicamentele să 
fie date: bolnavilor în cualitatea şi cuantitatea 
ordonată prin recepte, şi va controla tot-d'a- 
una registrul receptelor după regulile sta- 
bilite, 

Art, 29, Primarul secţie! va îngriji a se 
ţinea î în bună stare şi în curent registrul bol-   

pa 

navilor întraţi şi eşiţi, va dispune a se ţinea 
un diar lămurit despre casurile cari probal- 
minte ar putea deveni obiectul unei cercetări 
judecătoresci. Va observa şi subscrie biletul 
şi fOia. observaţiunilor de la capul bolnavi- 
lor, raporturile şi tote lucrările atingătâre 
de serviciul secţiei şi va, esecula, espediarea 
acelor lucrări. El va priveghia a se menținea 
în bună stare şi curățenie, vasele, lengeria şi 
tâte obiectele puse în serviciul secțiel, va or- 
dona şi va insista a se face curățirea, aerisi- 
rea, încăldirea și luminarea cuvenită prin ca- 
merile bolnavilor, prin coridâre şi prin la- 
trine, şi va avea. dreptul de a visita, ferede- 
ele, bucătăria şi.spălătoria, spre a se încre- . 
dința. dacă serviciul este bine îndeplinit. 
Observând vre o abatere el va regula îndrep- 
tarea. că, şi va raporta imediat Epitropiel. 

Art. 30. Medicul primar va participa ca 
membru în tote comisiunile în cari va fi nu- 
mit de Epitropie pentru facerea inventarelor 
farmaciei, pentru controlări ţi informaţiuni 
de tot felul și pentru deosebitele lucrări re- 
lative la serviciul medical. | 

El va face după mortea fie-cărul bolnav 
care a zăcut în secția sa, o declaraţiune că- 
tre oficerul stărel civile "după regulile pres- 
crise de lege. 

Art, 81, Medicul primar va însciința, ime- 
diat pe Epitropia generală, iar acel de la spi- 
talele şi ospiciile filiale pe Epitropia locală, 
despre casurile în cari după lege este a se 
face vre-o constatare medico-legală spre a 
se putea încunosciința. pe autoritatea compe- 
tentă. EL va anunţa la moment Epitropiel ca- 
surile de hydrophobie, de bâle mintale şi 
alte afecţiuni contagi6se spre a se putea lua 
din timp măsurile cuvenite. 

Art,: 32, Medicul primar care în serviciul 
stu în casurile de mal sus sc va arăla ne- 
slisent fără motive legale bine constatațe, va 
îi responsabil de abaterile sale înaintea Epi- 
tropiei generale. 
Art. 33. Medicul primar va face să se e- 

secute de stcondarii săi autopsiile ori cânăâ 
star cere pentru verificarea diagnosticului sai 
pentru adunarea de observaţiuni medicale 
şi va face a se înscrie în f6ia de observa- 
țiuni tote lesiunile anatomo-patologice. 

Arte 84. Medicul primar va indica secon- 
darului săă casurile cele ma! importante pen- 
tru cari trebue a se lua observaţiunile com- 
plecte , 

Art, 25. Medicul primar este dator a ve- 
ghia de a se elibera pe bolnavii din secţia sa 
îndată după însănătoşare. - 

Art. 36. Pentru bolnavi car vor sta în 
cura secţiune tre! luni fără a se însănătoşa, 
medicul primar va, consulta cu un alt coleg 
dacă holnavul mal pâte rămâne în căutarea 
secţiunei pentru un limp mal îndelunga
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care este în acest cas tratamentul a se adopta 
pentru acel bolnav, sait dacă bolnavul trebue 
a fi considerat ca incurabil şi esclus din 
spital. , 

Dacă în urma consultuiui s'ar menţine pe 
bolnav în spital, şi cu tote aceste după un 
noii interval maximum de trei luni bolna- 
vul nu se va însănătoşa, şi se va declara în- 
curabil. şi dacă nu va îi cu putinţă a se aşeda 
pe acel bolnav în alte stabilimente special- 
mente destinate pentru morbul de care su- 
fere, atunci medicul primar va refera Epi- 
tropiei, sprit a lua măsurile cuvenile pentru 
reintegrarea bolnavului la domiciliul lui. 

Art. 37. Medicul primar va previghia prin 
medicul de gardă ca visitarea bolnavilor de 
către rude sai alte persone private să se 
facă numa! în dilele şi la orele destinate. 

El va da orâine stricte a se opri cu desă- 
vârşire aducerea, din afară, de băuturi, medi- 
camente, obiecte de nutriment saii orl-ce alte 
obicete prin camerile bolnavilor sai ale gar- 
dienilor, afară de acele esaminate, și anume 
tolerate de medicul secondar, sai de inedicul 
de gardă. - 

EI va controla ca cşirea convalescenţilor 
saii a gardienilor din spital să nu se potă 
efectua fără bilete de permisiune, eliberate 
de medicul secondar în fie-care cas special, 

Art. 38. Medicii primari vor putea face 
observaţiunile ior bolnavilor cari s'ar purta 
întrun mod necuviincios şi în cas de reci- 
divă, e! le vor putea aplica pedepse uşore 
prin oprirea de a fi visitaţi de rude sati de 
amici şi prin punerea la dietă. Dacă şi după 
aceste bolnavul ar rămâne incorigibi), el-va 
fi expulsat imediat referând casul Epitropiel. 

Art, 39, Medicul primar va privegha ca 
boluavii din secţia sa să fie trataţi cu îngri- 
jire şi cu multă umanitate, va ordona ca bol- 
navil, să fie spăla. tunşi, bărbicriţi în tot- 
dauna şi nu va permite nimărul a ocupa pe 
bolnavi cu lucrările secțiet, sati a'1 supăra în- 
tru cât de puţin. - 

El va îngriji a se da ajutorul spiritual bol- 
navilor cuprinși de bâle grave conform re- 
gulilor stabilite la titlul Il din acest regula- 
ment, şi va învoi preotului de servicii sait 
acelor cari vor fi chemaţi a veni lângă bolnav 
spre a'i da mângăerea suflelescă, şi a înde- 
plini în orl-care moment datoriile religi6se. 

Art. 40. Medicul primar va face prin con: 
cursul inferiorilor secţiei a se menținea prin 
camerile bolnavilor liniştea cea ma! absolută 
şi apol cu desăvârşire intrarea copiilor prin 
secţiile şi coridorele spitatulur. 

art. 41, Medicul primar nu va putea eli- 
bera vre un act testimonial pentru bolnavi! 
cari ai zăcut saii se allă zăcând în secţia sa, 
fără învoirea Epitropiel. 

ŞI EPITROPIEI 

minte a nu se face cheltueli zadarnice în de- 
trimentul casei spitalelor, observând t6tă 
economia posibilă. - | 

El va observa la ordonarea medicamen- 
telor sai a nulrimentului, a se păzi regulile 
stabilite prin instrucţiunile date de Epitropia 
generală. 

EL nu va îngădui a se sete medicamentele 
sai nutrimentul din secție şi va controla e- 
sacta distribuţiune a medicamentelor şi nu- 
trimentului la bolnavi pentru cari eraă des- 
tinate. | 

EL va priveghea a nu se face o rea între- 
buinţare cu materialul destinat pentru sec- 
ţia sa, şi cu obiectele şi ustensilele cuprinse 
în inventariul secțiunei, observând ca aceste 
obiecte şi ustensile să fie bine întreținute şi 
bine conservate. 

Art, 43. La finele fie-cărel luni, precuta şi 
la finele fie-cărui an, medicul primar respec- 
tiv va controla, subscrie şi trimete Epitrepiel 
generale prin preşedintele colegiului medical, 
pentru stabilimeutele din Iași, şi prin Epitro- 
piile locale pentru cele-V'alte stabilimente, 
un raport statistic în dublu esemplar despre 
mişcarea bolnavilor din secţiunea sa; acest 
raport va fi elaborat de medicul secondar 
respectiv. , 

Pe lângă raportul statistic, la finele anului, 
medicul primar va mal trimite Epitropiel ge- 
nerale un raport sciințific elaborat cu con- 
cursul secondarulut săii asupra. caracterului 
bâletor, tratamentului lor, operaţiunilor fă- 
cute, cum şi observaţiunile exacte a bâlelor 
celor mai interesante, observate în cursul a- 
nului în secţiunea sa. | 

Avi, 44, Medicul primar, la cas de o scurtă. 
absenţă, va fi suplinit de secondarul sti. La 
cas de vacanță a postului, Epitropia.. va re-: 
gula ce va crede de cuviinţă. 

Art, 45. Medici primari vor putea obţine 
congediii de 30 dile în totul în cursul unui 
an, fiind obligaţi a cere aceste congedit de la. 
Epitropie şi propunând pe locoţiitorii lor pe 
a lor respundere. 

Art. 46, Medicul primar va putea da con- 
gediii pentru 3 qile secondarului săi, acesta. 
lăsându-l un locoţiitor, şi a încunosciința pe 

„Epitropie despre congediul acordat. Ori-ce 
" congediti care va trece peste trei dile nu va 
' putea fi acordat dacă nu va fi cerut şi obți- 

| nut de la Epitropia, generală. , 
| Art. 47, Medicul primar esercită aulori- 
tate comipleetă în secţiunea încredinţată ad- 
ininistraţiei sale, el va [i ascultat şi respectat 
de secondarul săii şi de subalterni secţiune 
sale. La cas de abatere în serviciii din par- 
tea medicului secondar sati subalternilor sec- 

i tiunel. primarul le va face remustrările sale 
verbal sai prin înscris. Intomplându-se re- 

  
Art. 42, Medicul primar va fi eu luare a-! cedive, el va raporta faptul Epitropiel, care



    

SPITALELOR CIV, DIN BUCUR. ȘI IAȘI 

singură este în drept a inflige alte penalităţi 
ce va crede de cuviință. 

Art, 4S. Pe lângă atribuţiunile de ma! 
sus, medici! primari al spitalelor și at ospicie- 
lor se vor conforma cu instrucţiunile speciale 

- prescrise pentru aceste institute. 
Art, 49. Regulile prescrise mal sus sunt 

aplicabile întocmat pentru medicii primari 
din tâte spitalele şi ospiciile aflate sub admi- 
nistraţia Epitropiel generale a casel sfântului 
Spiridon. - 

Pe lângă aceste regule, medicii primari al 
ospiciilor de alienaţi. de infirmi şi de copil 
părăsiți, vor observa tâte regulamentele și 
instrucţiunile speciale relativ la aceste stabi- 
limente. “ 

Art. 30. Medicul primar care nu va înde- 
plini cu esactitate regulele prescrise mal sus, 
va fi supus umnălorelor penalităţi : pentru 
întâia abatere i se va face observaţiune în- 

scris de către FEpitropia generală; pentru a 
doua abatere îndeplinită în acelaşi an, el va 
fi amendat cu a treia parte din salariul lu- 
nar ce primesce pentru funcțiunea sa ; pentru 
a treia abatere întâmplată în acelaşi an, el 
va fi amendat cu întregul salar pe o lună; 
pentru a patra abatere întâmplată în acelaş 
an, el va putea chiar să fie destituit din 
funcţiune. 

Art. 51, Medicul primar care 'şi va înde- 
plini cu regularitate serviciul săă, va fi re- 
munerat cu o gradaţiune proporţională ce 
va cresce din 5 în D anf, şi care va fi regulată 
de onorabila Epiiropie.. Ă 

Medici! primari nu pot fi transteratt de la 
o secţiune la alta fără a fi trecut concursul 
deschis pentru acea secţiune 

SECȚIA l-a. 

Atribuţinnele medicilor serondari. 

Art, 52, Medicii secondari fiind subordo- 
naţi Epilropiei generale şi medicilor primari 
respeetivI, cl datorese acestora nemijlocita 
ascultare în tot ce privesce serviciul rmedizal 
al secțiune! la care funcţionâză. ! 

Art. 52, Atribuţiunile şi îndatoririle ne- 
dicilor secondari, sunt cele prescrise priu pre- 
sentul capitul. 

8 L. El va face visită dilnică împreună cu 

primarul stu şi a! da lămuririle cuvenite des- 
pre starea fie-cărui bolnav şi despre to! ce 
S'ai petrecut în secţiunea. sa de la cea din 
urmă, visită a primarului săi. 

$ 2. Deosebit de acâsta, el va merge în 
secțiunea respectivă oul când va cere trebu- 
iuța, spre a revedea pe bolnavit cari 7 sunt 
specialnente Incredinţaţi. şi a se informa în 
tot-Ma-una dacă serviciele se esecută sirict şi 
după instrucţii. 
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nanţele primarului săi şi "1 va înseiința de- . 
îndată la cas când starea ar reclama vre o-: 
modificaţiune la acele ordonate. . 

Ş$ 4. El va merge în camerile bolnavilor 
ori când va fi chemat, spre a regula cele de 
cuviinţă pentru bolnaril no! intraţi, şi la îm-. 
prejurări grave şi îndoelnice va avisa imediat 
pe medicul primar spre a regula casul. 

Ş 5. Deosebit de visitele ordinare, el va vi-- 
sita secțiunea și în timmpurl nehotărite, spre a 
se încredința dacă bolnavii şi servitori! sunt. 
la posturile lor, dacă 'ȘI îndeplinesc îndato-. 
ririle, și dacă nu s'aii comis vre o faptă ne- 
cuviincidsă. 

$ 6. El va priveghea ca medicamentele şi 
bucatele să se împartă la bolnavi la orele și 
după regulile prescrise, va gusta însuşi mal” 
înainte de împărţire nutrimentul bolnavilor, 
și se va încredința dacă medicamentele sunt 
în cuantitate şi cualitate după ordonanţă. şi 
la cas când ar constata că cele aduse .n'aii 
fost după ordonanțe, va cere prepararea altor - 
medicamente însciințând pe primarul s&ă. 

$ 7. EL va trata pe bolnavi cu blândeţe şi. 
umanitate, şi va obliga sub a sa respuntere 
pe infirmierii secțiel sale a se purla cu hol- 
navil cu cea mal mare umanitate, menţinând 
în secţii liniştea. cea mal perfectă, 

$ 8. EL va păstra secretul profesional vis- 
a-vis de particulari. 

$ 9. El va ordona a încunosciința. din timp 
util pe spiritualul respectiv despre bolnavir- 
în pericol sai acei apropiaţi de morte, spre 
a le da ajutrele prescrise de religiune. 

$ 10. E1 va îndeplini la rândul săi serviciul. 
de gardă în întregul spital. conform instruc- 
țiunelor relative la acel servicii. 

Art, dt. Meaicul secondar va administra. 
însuşI bolnavilor acele remedil eroice cel va 
recomanda primarul stă, şi va invita pe per- 
sonalul inferior cum să administreze pe cele- 
Valte remedil 

EI va artla infirmierilor secțiunel la care. 
funcţionâză, tot ce se atinge de serviciul lor ș. 
şi va ordona curățirea, aerisirea, luminarisi-- 
rea, şi încăldirea camerilor holnavilor, a co- 
ridârelor și a retiradelor, - 

Art. 55, Medicul secondar va priveghea. 
ca lengeria, vasele pentru nutrimen! şi IGte- 
instrumentele şi obiectele secţiei sale să se. 
păstreze în starea cea ma! bună, şi va pă-. 
stra anume un inventar făcut şi subscris de 
el pentru t6lă zestrea secţiunei pentru care- 
este răspundttor. 

Art. 56. Medicul secondar, și în lipsa lui 
medicul de gardă, nu va îngădui prin secţii 
și camerile bolnavilor, a se introduce din. 
afară, hâuturi, mâncări, medicamente, sai. 
alte obiecte afară de acele esaminate şi a-- 

i nume tolerate. de el, şi va opri cu totul um-- 
$ 8. EL va asculla cu luare aminte ordo-, blarea prin camerile bolnavilor a copiilor şi. 

A
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a altor pers6ne străine, observând ea visita- 
rea bolnavilor de rude şi cunoscuţi, să se 
facă numa! în dilele, de la orele prescrise 
prin instrucţii. 

Art, 57. Medicul secondar va putea. per- 
mite, în casuri importante, eşirea convale- 
scenţilor şi infirmierilor din spital pentru un 
timp determinat anune arătat prin biletul de 
învoire, eliberat de el; asemenea el va putea 
permite în casuri escepţionale, comunicarea 
bolnavilor cu rudele lor sai alte persâne şi 
în alte timpuri ale s&ptămânei. El va putea 
face observările sale bolnavilor cari vor co- 
mite necuviinţi, şi la casuri grave, va avisa 
pe medicul primar spre a lua. disposiţii pen- 
tru reprimarea necuviintelor. 

Art, 58. Serviciul inferior şi poliţia secţiei 
fiind încredinţată personalmente medicului 
secondar, el păstreză deplina autoritate în 
secţia sa, reprimă, exclude provisorii pe in- 

. firmieril nesubordonaţi sati cu conduita, rea, 
priveghăâză, asupra moralității infirmierilor 
secției, priimesce orl-ce cereri și tânguiri din 
partea lor, şi le regulâză în competenţa sa. 

Ei nu va putea întrebuința personalul in- 
ferior al secţiune sale, de cât numal în ser- 
viciul prescris prin regulamentele și instruc= 
ţiunile relative la acel serviciă. 

Arte 39. Medicul secondar va îngriji de 
tote necesităţile secţiei să fie îndestulate, a- 

„+ vând dreptul a cere de la Epitropie tâle obiec- 
- tele trebuitâre serviciului. EI va justifica tot- 
da-una lipsa, stricarea sai usarea acelor 
obiecte. şi va înscrie în registrul respectiv o- 
biectele adăugite şi acele scâse din serviciă. 

Art, 60. Medicul secondar nu se va ab- 
senta din spital mal înainte de îndeplinirea 
celor ordonate de primarul săi, şi a tuturor 
îndatoririlor prescrise prin instrucţiun!; la e- 
șirea sa din secţiune, el va informa pe me- 
dicul de gardă despre casurile cari pot re- 
clama presenţa medicului şi un ajutor mar 
osehit. . 

Art. GI. In lipsa medicului primar de la 
serviciă, medicul secondar îndeplinesce tâte 
funcțiunile acestuia până la reîntârcerea sa, 
fiind obligat ca la împlinirea de tre! dile a ab- 
senţei medicului primar să însciințeze pe E- 
pitropie. . . 

Dacă medicul primar va lăsa suplinitor pe 
„un alt coleg dependinte de Casa sf. Spiridon 
cu autorisarea Epitropiei, medicul secondar 
va, îndeplini serviciile sale pe lângă suplini- 
torul medic, după prescripţiunile stabilite prin 
instrucţiunile de față, - 
„Art. 62, Medicul secondar va putea ob- 

ține de la medicul primar un connediă, dacă 
acesta se va însărcina a conduce funcțiunile 
secondarului săti. Congediile pentru un timp 
mal îndelungat se pot obţine numa de la E- 
pitropie, cerându-se în forina prescrisă la 

ŞI EPITROHItĂ 

art. 49 şi 46 din regulamentul de față pentru 
medicil primari. Aceste congedil nu pot fi a- 
cordate pe mal mult de 30 dile pe an. 

Art. 63, Neînţelegerile ce sar ivi între 
medicul-primar şi medicul secondar în ser- 
viciă, sati dintre medicii secondari, din causa 
serviciului, se vor resolvi numai de Epitro- 
pie, care va asculta pe ambele părți, şi va 
emite hotărîrea sa... . . 

Art. 64. Medicul secondar va. tine regis: 
trul bolnavilor secţiunei, intrați, eșiţi şi 
morți cu lămurire de etatea lor, religiunea, 
naționalitatea, profesiunea, locul nascerei, 
natura. bolel, timpul intrărei, al eșirel saă al 
morțel. * 

E! va face descrierea  decursului b6loI la 
bolnavi trataţi în secțiune, cu descrierea a: - 
fecţiunilor şi a lesiunilor ce sar descoperi 
la esaiminările făcute. E! va. scrie cactul or- 
douanțelor medicale, va pregăti lista nutri- 
mentului după ordonanța primarului sâă, și 
o va trimete, îndată după terminarea visitel, 

iconomnului respectiv spre a regula pregăti- 
rea bucatelor, El va îndeplini în general lu- 
crările privitore la secţiunea în care funcţio- 
n6ză,   Art, 65. Medicul secondar va pregăti și 
prelucra, la finele fie-cărei luni, şi la finele 
fie-cărui an, un raport statistic în dublu e- 
xemplar, pe care îl va. încredința primarului 
secțiune! spre observare şi înaintare călre E- 
pitropie. 

Art. 60, Medicul secondar va pregăti și 
va trimete în fie-care qi Epitropiei raportul 
de mişcarea bolnavilor, el va comunica, în 
fie-care di, sceţiei primirei, lămurire înscris 
de paturile vacante în secţia sa. 

Art, 67, Medicii secondari vor face trata- 
mentul bolnavilor conform sistemului ce se 
va adopta de medicii primari, el nu vor pu- 
tea schimba. ordonanțele primarului, de cât 
numal în casuri de neapărată trebuință, fiind 
obligaţi atunci a refera ':nedicilor primari 
respectivi, despre acesta la cea întât visită, 

Art. GS, Medicul secondar şi, în lipsa sa, 
medicul de gardă, va face constatarea mor- 
țel, şi nu va permite scâterea cadavrului din 
cameră de cât numal după trecere de tref 
ore de la, mârie, dând ordine severe ca ca- 
davrul să fie acoperit şi transportat cu luare 
aminte şi respect la camera morţilor, şi pu- 
nându-lla o mână ţidulă în care va arăta: nu- 
mele defunctului și patul în care a zăcut, 
ordonând aplicarea sonetel electrice. 

Art. 69. Pe lângă obligațiunile arătate 
mal sus, medici! secondari de la secția chi- 
rurgică vor fi datori: : 

a). Să asiste pe medicul primar respectiv 
la operațiunile cari el va esecuta în spital.   b). Să esecute cu învoirea primarului res-



  

SPITALELOR CIV. DIN BUCUR. ȘI IAŞI 557 

pectiv operațiunile cari mar presenta vre-o . abatere intâmplată în acelaş an, el va putea 
gravitate. | fi amendat cu întreg salariul ce'l priimesce 

c). La casuni de urgenţă absolută și când pe lună; pentru a patra abatere întâmplată 
primarul war putea fi însciințatla timp, să facă | în acel an, el va putea chiar fi destituit din 
la bolnavii noi sosiți, chiar şi cele alte ope- 
raţiuni cerute de urgenţă, consultându-se în 
asemenea cazuri cu colegil lor. 

4). Să esecute ei însuși pansamentele cele 
grele şi să priveghieze pe servitori sa pe e- 
levi la facerea celor nai uşore. 

e). Să păstreze în bună stare tote instru- 
mentele, bandagele şi maşinele ce li s'aii 
încredinţat pentru trebuinţele secţiunei. 

Art. 50. Medici secondari sunt obligaţi a 
face autopsiile recomandate de primari la 
cadavrele morţilor din secţiunea lor; cl vor 
face descrierea microscopică. 

Piesele importante găsite pe cadavre le 
vor depune la museul patologic. i 
Art, 51. In cas când medicul primar nu 

ar: veni la visită până la un cuart de Gră, 
după ora preserisă pentru începerea visitel 
sale, atunci medicul secondar va începe vi- 
sita singur, conform regulilor stabilite, şi va 
avisa pe medicul primar despre ordonanțele 
date, şi despre lucrările săvârşite de el în 
lipsa sa. : 

Art, 72, In cas de b6lă sati de vro altă 
împrejurare care ar împedeca pe medicul se- 
condar de a lua parte la serviciul secţiei, el 
va însciinţa imediat pe “primarul stă spre a 
regula aprobarca acelei absențe, şi a înde- 
plini funcțiunea sa pe cât timp el va lipsi 
de la post. 

Art. 73. Medicul secondar nu va îngădui 
a se priimni în secţie: bolnavi îmbrăcaţi cu 
straile lor propril; asemenea el nu va per- 
mite priimirea bolnavului mail înainte de a 
fi spălat la feredeul spitalului, tuns și băr- 
bierit după regulă. ă 

Art. 74, Dacă din întâmplare ar afla la 
bolnavul priimit în secţie, bani sati alte obi- 
ccte cari nu s'aii declarat şi poprit la can- 
celaria biuroulul primirei, tote acele obiecte 
cu anume declaraţie le va încredința funcţio- 
naruluI de la biuroul primirel, însărcinat cu 
priimirea bolnavului, spre mat departe lu- 
crare. 

Art. 75. Funcţiunile de medic secondar 
în vre unul din spitalele din laşi sunt incom- 
patibile cu funcțiunile cari ar necesita ah- 
sentarea medicului din oraş. 

Art. 76. Medicul secondat care va conira- 
veni regulelor prescrise mal sus şi acele pre- 
scrise la secţia III, capitol II, despre serviciul 
de gardă şi de inspecţiune, va fi supus urmă- 
torelor penalități : Pentru I-a abatere îi se 
va face observaţiune înecris de Epilropie; 
pentru a doua abatere întâmplată în acelaş 
an, va putea fi amendat cu a treia parte din 
salariul ce priimesce pe lună, pentru a treia.     

funcţiune. . - 
Art, 77, Regulile stabilite mal sus se vor 

aplica întocmat pentru medicii secondari din 
t6te spitalele şi ospiciile aflate sub admini- 
strarea Epitropiei generale a Casel sf.Spiridon. 

SECȚIA I-a. 
Atribuţiunile medicilor de gardă şi 

inspecţiune, 

„Art, 7S, In fie-care spital sa ospiciă unde 
se ailă în servicii mal mulţi medici primari . 
şi secondari, serviciul de gardă şi de inspec- 
țiune, se va îndeplini de medicii secondari, 
fie-care la rândul lui, după regularea ce se 
va, face pe fie-care lună de președintele co- 
legiului medical. 

Asemenea unde va fiun medic primar şi 
un medic secondar, serviciăl de gardă şi de 
inspecțiune se va face de medicul secondar, 
în înţelegere cu medicul primar, şi în mar- 
ginile prescrise prin instrucţiuni. 

Art. 79, Medicul de gardă în spitalele 
unde se află mal mulţi medici secondari, va 
îndeplini urinătorele îndatoriri. NI 

a). EI se va afla gata în ort-care limp de 
(i sai nopte a da adjutorul cerut bolnavilor 
de prin secţiile spitalului şi a menținea or- 
dinca în tote serviciile timp de 24 ore. 

b). EL va visita adese ol, chiar şi noptea, 
salele bolnavilor spre a regula cele necesare . 
pentru persânele noii sosite, saii. cari ar a- 
vea lrebuinţă de ajutorul medical, şi pentru 
a observa dacă se păzesc regulile prescrise. 

c). El va primi pe bolnavii cari se vor a- 
duce în timpul. gardei sale, şi va face a se 
înscrie în registrele respective, conform regu-- 
lelor prescrise pentru serviciul de recepţiune; 
el va ordona a se spăla, curăţi şi îmbrăca 
în hainele spitalului pe bolnavul primit, a 
se aşeda hainele bolnavului la garderoba 
spitalului, iar pentru banii şi obiectele de va- 
re aflate la, el, se va conforma art, 7£. El 
va putea, în cazuri urgente, a elibera pe bol- 
navil ce ar cere eșirea lor din spital. 

d). Îndată după eşirea sa din serviciul de 
gardă. el va raporta medicilor primari res- 
pectivi despre persânele cari le-ai primit 
sau eliberat în timpul serviciului săă, cum 
şi Epitropiel despre tote desordinile de ore- 
care gravitate ce va constata în spital. 

e). El va. priveghia ca aparatele şi instru- . 
mentele de ajulor pentru casuri extra-ordi- 
nare, să se țină de-a-pururea în bună stare 
şi curăţenie. 

f). Medicul de gardă va da tote ajutrele 
cerute de bolnav! în casuri grave, şi refera la.
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visila de dimineţă medicului primar respectiv, 
“despre aceea ce sai petrecut în timpul gar- 
det sale. 

g). Pe lângă îndatoririle de mai sus, ine- 
“dicul de gardă va fi dator a inspecta bucătă- 
ria, băile şi chiar farmacia, făcând poliţie 
în tot cuprinsul spitalului. 

Art. 89. Serviciul de gardă şi de inspec- 
țiune, se va face pe rând de către medicii 
secondari; numele secondarului de gardă se 
va afişa la uşa biuroului de recepţiune, ser- 
viciul de gardă va, dura. 24 ore; el va, începe 
la 12 ore din qi, şi va conteni a-doua di tot 
la acel timp, când atuncea medicul de gardă 
va fi înlocuit prin un alt medic secondar, 

- căruia ?i se va preda serviciul. | , 
Art, SI, In cas de bâlă sati alte împreju- 

rări grave medicul de gardă va putea fi înlo- 
-cuit în timpul serviciului s&ă cu învoirea. 
preşedintelui colegiului medical prin un alt 
medic secondar. însă pe a sa răspundere; a- 
câstă suplinire se va afişa la ușa biuroului 

-de recepţiune. 
Art, 52. In spitalele şi ospiciile unde se 

-află numal un singur medic, el va fi dispen- 
sat de serviciul de gardă şi de inspecţiune, 
şi va îndeplini numai îndatoririle ce "i se im- 
“pun -prin instrucţiunile relative la medicil 
“primari şi secondaui. 

SECŢIA IV. 
„-dtribuţianile medicilor însărcinaţi cu 

priimirea bolnavilor în spitale şi os- 
piciie . 

Art. S3. In spitalele și ospiciile unde ser- 
viciul medical este împărţit în două sai mar 
multe-secţiuni, serviciul de recepţiune se va 
“face de un medic primar cu ajutorul unuY 
medic secondar din diferite secţiuni anume 
destinate pentru priimire. La stabilimentele 
unde va fi în serviciă numal un medic pri- 
-mat şi un secondar, recepţiunea bolnavilor 
"se va face de medicul primar, conforni re- 
gulclor stabilite prin instrucţiunile presente. 

Art. S4. Priimirea bolnavilor se va face 
în tote dihele de la 8 până la 10 ore diminâţa, 

“iar persânele cari vor fi cuprinse de bâle 
grave se vor primi în orl-ce oră a dilet saă 

“a nopțel de medicul de gardă. : 
„Art, S5. Suut admiși a se trata în spitale 

“ŞI Ospicil : : 
1). Moribundi! lipsiţi de tot felul de adă- 

post. - . 

2). Contusiile grave şi răniții prin veri-un 
accident. 

3). Detunaţii, înceaţii, 
gulaţii. . . 

“t). Orfanil şi vapabondil bolnavi. | 
5). Acel cuprinși de bole interne grave saă 

-de hole chirurgicale şi lipsiţi de mijlece. 

turbaţii şi ştren- 
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6). Bolnavil trimişi de autorităţile statulu, 
de autorităţile judeţene şi comunale sai de 
către particulari, toți aceştia conform anga- 
jamentelor esistente cu administraţiile spita- 
licesel pentru curarisirea lor 

7). Bolnavil recomandaţi de către pers6- 
nele cari'şi aii reservat acest drept la face- 
rea vre unel donațiun! în fav6rea spitalului. 

3), Acel cuprinși de bole sifilitice în locurile 
unde nu sunt spitale proprii pentru curarisi- 
vea lor şi cari ar fi lipsiţi de mijlâce. 

Bolnavi! însemnați la alin 1,2 şi î din art. 
precedent se vor primi cu preferinţă, fără 
deosebire şi fără considerațiune către mijlo- 
cele de cari ar putea dispune, chiar dacă nu 
Sar găsi paturi vacante. 

Art, S5, Nu se vor primi în spitale şi os- 
picil : 

a). Bolnavii de viumă, holeră, anghină dif- 
terică, variola sai alte afecţiuni conlagidse 
pe cari colegiul medical le-ar «declara peri- 
cul6se pentru siguranţa institutului. 

b). Bolnavil incurabili. Le 
c). Infirmil şi alienaţii cari se cuvine a fi 

aşedaţi în stabilimeutele speciale respective. 
d). Membrii diferitelor comunități cari dis- 

pun de vre-un spital în acea localitate. 1o- 
tuşi aceste persâne vor fi- primite când hola - 
lor ar reclama vre o operaţiune chirurgicală. 

Art. St. Presentântdu-se la biuroul dere- 
cepţiune mat mulţi: ljolnavi, şi nefiind locuri 
pentru toţi, se vor preferi : 

ai. Bolnavii cuprinși de afecţiuni acute pe- 
ricul6se. 

b). Bolnavil a căror bâlă necesiteză vre o 
operaţiune chirurgicală urgentă 

€). Morboşii cari vină din locuri depărtate, 
şi nu ai vre un sprijin sati mijloce de locuire. 

Art, SS. Bolnavii cari vor suferi de bile 
uş6re vor căpăta gratuitamente consultaţiu- 
nea medicală şi remediile necesare de la ine- 
dicil biuroului de recepţiune spre a se curarisi 
la locuinţa lor. 

Art. S9. Medicul primar, însărcinat cu pri- 
mirea bolnavilor, este obligat a se preseuta 
la biuroul de recepţiune la orele destinate; el 
va esamina fără osebire cu blândeţe şi luare 
aminte pe toli boluavil veniţi; va face primi- 
rea lor după numărul paturilor vacaute şi 
conform instrucţiunilor presenla. 

EI va regula, ca funcliovarul de la biuroul 
priiinirel se înscrie imertiat, în registrul gene: 
ral al biuroulul de primire, pe Be-care bolnav 
admis. | 

Registrul de primirea bolnavilor va fi îm- 
părţit în rubrici prin cari se va arăta: data 
priimirel bolnavilor, numele şi pronumele lor, 
domiciliul, etatea, profesiunea, religiunca, sta- 
rea sa civilă, bla de care sufere. timpul de 
când a început acea bâlă, numele persâne! 
sai al autorităţer care”l a recomandat.
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Se va păstea, în registrul general al primi- 
rel, o rubrică specială în care se va înscrie 
la timp data eşirei holnavului din spital, a 
transferărel sai a morţel lui. El va ordona 
a se elibera pentru fie-care bolnav trecut în 
vegistrul de primire un bilet de intrare care 
va cuprinde : : 

a). Numărul curent cu care s'a înscris în 
"registrul general de primire. 

b). Numele şi pronumele bolnavului. 
c). Banii, obiectele şi hârtiile de val6re, 

siraile şi orl-ce alte obiecte aflate la boluav. 
d). Secţia şi camera unde s'a regulat a se 

curarisi. . 
Biletul va fi sub-scris de medicul primar 

al. biuroului de recepţiune sai, în lipsă, de 
medicul secondar de servici. 

După îndeplinirea acestor regule, medicul 
priinar va ordona, ca bolnavul să fie spălat, 
curăţit şi îmbrăcat în hainele spitalului, şi 
apoi transpostat împreună cu biletul de pri- 
mire la secţia unde este recomandat spre a 
se regula aşedarea lu! în patul de zăcere de 
„către medicul secondar al acelei secții, con- 
“form instrucțiunilor relative la serviciul săi. 
“Art, 90, Medicul primar va ordona ca 

straile, banil, obiectele şi hârtiile de valore 
şi ori-ce alte obiecte ale bolnavului, trecute 
în biletul de primire, să se înregistreze ime- 
-diat şi în registrul respectiv ul biuroului de 
“primire, încredințându-se straile și obiectele 
fără valore, funcţionarului însărcinat cu 
păstrarea lor, spre a le aşeda la camera 
“destinată pentru ele, iar banii, hârtiile şi 
„obiectele de valre aflate la bolnav, cari de 
:asemenea vor fi trecute în registru de pri- 
mire, le va înainta onor. Epitropil care va 
regula păstrarea lor in casieria generală 
“până la eşirea bcinavului. 

Art. 91, Medicul primar este obligat a res- 
titui boluavuluI vindecat, prin cunoscinţa 
medicului secondar al secţicI în care s'a a- 
“Hat zăcând, sai a medicului de gardă, stra- 
ele. Danii, obiectele şi hârtiile de valore, şi 
“t6te cele-l-alte obiecte găsite la el după bile- 
tul şi registrul de primire, şi a face sub a 
-sa răspundere de a se iscăli în registrul res- 
-pectiv primirea lor de cel în drept. 

El va regula ca, îndată după trecerea din 
viaţă a vre-unui bolnav care s'a allat în cura 
-spitalului, să însciinţeze pe Epitropie, arătând 
„ce anume bani. obiecte şi hârtil de valbre, 
strae sati alte obiecte ai remas de la defunct, 
“spre a se regula cele necesare; el uu va pu- 
“tea elibera sub nic un cuvînt lucrurile bol- 
navului trecut din viaţă, rudelor sale sai 
altor persâne, fără învoirea înscrisă a Epi- 
tropiel. . 

EL va obliga pe fucţionarul însărcinat cu 
păstrarea hainelor bolnavilor a-și îndeplini 
:Serviciul. cu esactitate şi a se afla present 

  

tot-a'a-una la orele de recepțiune ; va prive: 
ghia ca hainele bolnavilor puse spre păstrare 
la garderobă să fie tot-dMa-una aerisite şi 
bine conservate; el va însriji ca hainele hol- 
navilor cu afecţiuni molipsitâre să fie deo- 
sebite -şi păstrate la o parte, după ce mal în- 
tâiă vor fi curăţite. , ” 

Art, 92, Medicul primar al biuroului de 
recepţiune va avea un număr de patut ne- 
ocupate, pentru casuri grave neprevădute. 

Art. 93, In stabilimentele de alienaţi, de 
infirini, şi de prunci părăsiţi, primirea se va, 
face de medicii primari ai acelor aşegă- 
minte, conform instcucţiunilor speciale. 

"Art, 94. Medicul secondar al biuroului 
priinirel este obligat a asista tot-d'a-una la 
recepţinnea bolnavilor ; el va ajuta pe medi: 
cul primar în lucrârile recepțiunel. va face 
însuși recepţiunea bolnavilor în absenţa pri: 
marului, îndeplinind pe lângă regulile ce "i 
se impun prin instrucţiunile relative la ser- 
viciul stă, şi regulile prescrise pentru servi- 
ciul da recepțiune. | 

Art. 95. Medicul secondar al secţiei pri- 
mirel este obligat a asista tot-d'a-una la re- 
cepțiunea bolnavilor; el va ajuta pe medicul 
primar în lucrările recepţiunei, va ţinea re- 
gistrul general al primirei bolnavilor şi re- 
gistrul hainelor, obiectelor şi banilor după 
biletul de primire şi, în absenţa primarului 
săi, va face - însuși recepțiunea bolnavilor, 
îndeplinind pe lângă regutele ce ?i se impune 
prin instrucţiunile relative la serviciul săi, 
şi renulele prescrise prin serviciul de recep- 
țiune. i - 

SECȚIA V-a. 

Serriciul custodilor, înfirmicrilor şi 
"gardienilor, 

Art. 96, Infirmierii şi infirmierele, custo- 
dil şi custodele, gardienil şi gardienele, anga- 
jată în serviciul spitalelor şi ospiciilor Caset' 
sfântului Spiridon, datoresc respect şi cea” 
mat absolută ascultare medicilor respectivi, 
în tot ce privesce serviciul spitalicesc. 

EI vor îndeplini cu esactitate şi bună-vo- 
inţă următorele îndatoriri : - 

1).. Vor asista tot-d'a-una la visitele medi- 
cilor spre a le da lămuririle cerute şi a primi 
ordinele lor. a 

2). Vor împărţi bolnavilor slabi, sub ordi- 
nele şi privigherea medicilor respectivi, me- 
dicamentele aduse de la farmacie, se vor îii- 
griji ca suferind! în putere să le ia singuri 
ia timpul hotărit. - | 

3). Vor priveahea să nu intre persâne stră- 
ine prin camerile bolnavilor în timpul oprit, 
şi nu vor îngădui sub nică un cuvînt a se 
introduce de afară prin secţiile spitalului o- 
biecte de mâncare saii de băutură, medica- 
mente saii alte obiecte cari w'ar fi fost mat
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înainte esaminate, şi anume tolerate de mo- 
dicul respectiv. EI vor însciinţa tot-d'auna pe 

cul-va, sati când sar întâmpla vro neregu- 
laritate prin secţii sai prin camerile bolna- 
vilor. 

4). Vor ţinea în cea mat mare curățenie 
camerile bolnavilor, odăile :de retragere şi 
coridoarele secţiunei, precum şi mobilierul 
din ele, şi vor priveghea ca bolnavi să pă- 
zescă curăţenia prescrisă. 

5). Yor îngriji ca paturile din camerile sec- 
țiunei lor să sc afle în bună regulă, mindi- 
rele să fie rcînoite şi paele schimbate tot- 
dauna; vor. primi de la garderoba spitalului 
prin persânz anume însăreinata pentru aceâsta 
şi cu anume listă dată de ea, efectele tre- 
buitore penyru serviciul secţier, şi le vor îna- 
poia la cerere, păstrându-le în cea mal bună 
curăţenie sub a lor respundere. 

6). Vor păstra. cu îngrijire scama. albitu- 
rile, efectele şi ustensilele ce le sunt încredin- 
țate, şi vor încunosciința la timp pe medicul 
respectiv pentru articolele stricate sai per- 
dute, 

7). Vor îngriji cu bună voinţă şi devota- 
ment de toți bolnavii secţiunei şi mar cu o- 
sebire de bolravil slabi, și vor priveghea ca 
bolnavii în putere să se curețe singuri, şi 
să se îmbrace'la timpul hotărât, | 

8). Vor aduce nutrimentul ordonat de me- 
dicl de la bucătăria spitalului în vasele a- 
nume destinate, cu grăbire şi cu curăţenie, 
servind pe bolnavi cu blânieţe şi împărțin- 
du-le hrana conform preseripţiunilor me- 
dicale. | 

La cas când s'ar.ivi vre-o reclamaţie asu- 
pra cualităţel bucatelor. et vor însciinţa ime- 
diat pe medicul respectiv. 

9). Vor conduce cu precauţiune pe bol- 
navă la camera băilor şi vor comunica bă- 
iaşului tote instrucţiunile date de medici 
spre a se esecula întocinaj, şi cerând trehu- 
ința, ei vor da ajutor la spălarea bolnavilor. 

Tot ei vor aduce pe boinavi îndărăt şi "1 
vor uşeda în paturile lor. 

10). Vor însciinţa îndată pe medicul se-! 
condar şi pe preotul de servicii, în cas când | 
vre un bolnav ar fi în pericol, sai când vre 
unul din et ar voia se confesa şi comunica, 
ai când ar voi să facă vr'v disposiţie les- 
tamentară. . 

11). Vor priveghea ca persânele cari vin 
pentru visilarea bolnavilor să se pârte cu 
linişte şi bună cuviinţă și nu le vor îngă- 
dui să dea vre un obiect bolnavilor fără în- 
voirea inedieului respectiv, 

12). Vor încunosciința îndată pe medicul 
respectiv când, «după luarea medicamentelor   preserise, Sar ivi la bolnavI vre un simplom 
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neașteptat, sai când ar observa îngreuierea 
afecţiune. : . 

13). Vor aplica bolnavilor cataplasmele, * 
clistirele şi oblogelele prescrise, şi vor opera 
spălavea, sai ungerea bolnavilor cu medica- 
mente prescrise. E 

14). Vor aerisi, curăţi şi încăldi camerile 
boinavilor după ordonanţele medicale, și vor 
îngriji a se afla în cameră apa trebuitâre de 
cualitate bună şi în cuantitate îndestulă pre- 
cum şi t6te obiectele cari servesc pentru co- 
moditatea bolnavilor. . 

15). Vor trata pe bolnavi cu blândeţe şi u- 
inanitate, ascultând tânguirile lor cu luare 
aminte, şi vor îndeplini cererile lor, întru cât 
aceste nu vor fi contrarie regulilor prescrise 
de medicr. 

16). Vor îngriji ca, în camerile de zăcere, să 
se păziască cea mal mare linişte, rânduială 
şi curăţenie, şi să se observe (6te regulile 
de higienă ce s'ar prescrie de medicii res- 
pectivi. 

17), Atât qiua căt şi n6plea, infirmierele şi 
gardienele, se vor afla în camera bolnavilor 
spre a observa starea şi purtarea lor, şi vor 
îngriji de tote cele trebuitâre bolnavilor, 0- 
cupându-se cu pregătirea aşternuturilor, cu- 
rățirea şi aşedarea obiectelor de schimb, cu 
îmbunătăţirea celor stricate şi cu alte afa- 
ceri privitâre pe secţie. 

Art. 97, Infirmierii și gardienit de ambele 
sexe, vor îndeplini îndatoririle ce li se im- 
pun, fie-care în secţia la care este ataşat; 
ei nu vor putea fi întrebuințaţi sub nici un 
cuvînt în afaceri particulare sai afară de 
secţia lor, şi nu se vor putea absenta nicl-0- 
dată din spital fără învoirea înscrisă a me- 
dicului secondar. A 

Art, 9$. Infirmierii şi gardienii sunt obli- 
sați.a face serviciul de gardă la, intrările şi 
eşirile spitalului; a transporta materialele 
trebuilore în serviciul secţiilor, şi a îndeplini 
tote lucrările stabilimentului, conform ordi- 
nilor ce li se vor da de medicul respectiv. 

Art. 99. Indatoririle ma! sus prescrise 
privesc şi pe custodii, gardienil și înfirmie- 
rii de ambele sexe din ospiciile de alienaţi. 

Pe lângă aceste, ci vor îndeplini şi urmă- 
tOrele servicii : - 

1). Custedele primar va. îngriji a se men- 
ținea, de către gardieni şi infirmieri, cea mal 
mare linişte şi ordine prin camerile aliena- 
ților ; el va face a se esecuta măsurile disci- 
plinare ordonate. de medicul stabilimentului, 
şi va încunosciința pe medicul sai, în lipsa 
luf, pe intendentul institutului despre abate- 
rile ce ar descoperi. . . 

2) Va îngriji ca infirmieril și gardienii să 
țină în bună stare şi curăţenie, camerile, 
mobilierele, așternutul şi îmbrăcămintea a- 
lienaţilor.
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3), EL va împărţi între gardieni şi infirmieri 

serviciile secţiunei de o potrivă, spre a nu fi 
ocupat unul mat mult de cât altul. ii 

4). El va priveghia ca .alienaţii să nu co- 
munice cu alienatele de prin cele-l'alte sec- 
țir, le va da ordine severe gardienilor şi in- 
firmierilor a nu lăsa prin camere cuțite sai 
alte obiecte cu cari star putea vătăma alie- 
naţii. | | - 

9). El nu va îngădui a se visita stabilimen- 
tul saă alienaţi! de persâne străine fără în- 
voirea espresă a. medicului ; va îngriji a nu 
se întreţine între alienaţi cu rudele saă cu- 
noscuţii lor fără cunoscinţa şi învoirea, medi- 
culul, şi va opri cu desăvârşire a se da alie- 
naţilor mâncări, băuturi, saă alte obiecte cari 
n'ar fi fost anume permise de medic, 

6). E se va încredința în fie-care sâră dacă 
custodil aă încuiată ușile şi ferestrele de la 
camerile şi antretele stabilimentului; va lua 
şi păstra la el tâte cheile încuetorilor până 
a doua di, şi va visita nâptea secţiunile alie- 
naţilor de câte ori va cere trehuinţa. 
„7). El va ordona custodilor de serticiă â 

ținea închise tot-a'auna uşile şi ferestrele de 
la camerile furioşilor, şi nu va îngădui eşirea 
lor din cameră fără învoirea medicului. 

5). El va, îngriji ca custodii şi infirmierit 
să nu iriteze saii să nu maltrateze pe alie- 
naţi, să nu "I ocupe cu lucrări fără învoirea 
medicului, şi să nu "1 lase singuri prin ca- 

__mere sati prin alte locuri ale stabilimen- 
tului. - 

Art, 100. Neîndeplinirea. îndatoririlor 
serviciului și ori ce alte abateri din partea, 
custodilor primari, custodilor, gardienilor şi 
infirmierilor de ambele sexe, se vor măr- 
gini şi înfrâna de meaicul respectiv conform 
dreptului ce "i se va da prin instrucţiun!. 

TITLUL II. 
„Serriciul religios. 

Art, 101, Atribuţiunile preoților însărci- 
„Daţi cu serviciul religios în spitale şi ospicil 

sunt următârele : 
a). EI sunt obligaţi a celebra tot-d'auna, 

în paraclisul, sati biserica stabilimentului, 
Serviciul Dumnedeesc conform dogmelor bi- 
sericel -resăritene ortodoxe. a 

b).. EI vor boteza fără escepțiune toți co- 
piil noii născuţi în coprinsul stabilimentului. 

c). EX vor administra comunicătura sule. 
"rindilor afiaţi în căutarea spitalului. şi cari 
ar cere acesta, şi “acelor pe cari medicii res- 
pectivi 1 ar declara grei bolnavi şi cari n'ar 
fi în stare.a o cere. » Îi 
9). EL va conduce la mormiînt corpul bol- 
navului trecut din. viaţă, săvârşind rugăciu- 
nile prescrise de religiune. — , 

e). EI vor visita prin secţii, la, Grele stabi- 

  

  

lite sai când vor fi ceruți, pe bolnavii desti- 
nați de medic, și pe cel muribund, spre a le 
da mângâerile şi încuragerile religi6se, | 

î). EI vor săvârşi din propria lor inițiativă, | 
în coprinsul stabilimentului, misterele reli- 
giunei ortodoxe răsăritene, — a 

Art, 102, Bolnavi car! vor fi de altă con-! 
fesiune, aflându-se în posiţiunea prevădută 
la articolul precedent, vor primi ajutorul spi-. 
ritual de la ministrul religiuneY lor, care șe 
va chiema la timp de impiegaţii stabilimen- 
tului după ordinul medicului respectiv. 

Art. 103. In câs de abatere a preoţilor 
însărcinaţi cu serviciul religios prin spitale 
şi ospicii, de la îndatoririle ce le impune, 
medicul respectiv, prin administratorul sta- 
bilimentului, va face cunoscut imediat Epitro- 
pie! generale, spre a se lua măsuri pentru - 
reprimarea, amendarea sai destituirea preo=' 
tului negligent sa delicuent. | Ma 

Art, 104. La spitalele din Iaşi, denunţa- 
rea se va face de preşedintele colegiului me- 
dical, saii de primarul secţiunel. - 

TITLUL UL. 
Serviciul economic şi administrativ 

SECȚIA 1, . 
Atribuţiunile intendentalui econom, 
Art. 105, Intendentul Econom fiind sub- 

ordonat Epitropici generale şi Administra- 
ției stabilimentului la care funcţionâză, el le 
datoresce respect şi nemijlocita ascultare în 
tot ce privesce serviciul economic şi admini- | 
strativ. El va avea locuința sa în interiorul . 
încăperilor spitalului. - i 

Intendentul econom este obligat a îndeplini | 
următ6rele îndatoriri : a 

1). El va priveghia. ca subeconomul (Chela- 
riul), portarul, bucătarul, pitarul, grădinarul, 
suiulgiul, vezeteul, îngrijitorul morților şi tot 
cel-alt personal inferior al spitalului, să fie 
presenţi la posturile lor, și să indeplinâscă în- 
datoririle ce li sunt impuse, cu stricteță! şi 
la timp. | | 

2). El va inspecta în orl-ce timp al dilei şi . 
al nopței, tote încăperile din cuprinsul ogră- 
del spitalului, spre a se încredința dacă ser- 
viciile s'aii îndeplinit după regulă, şi dacă nu 
sa întâmplat nimic necuviincios. |. , 

3). EL va lua din timp măsurile necesare 
spre a preveni pericolele cari âr putea com- 
promite siguranța stabilimentului, şi va ținea 
tot-d'auna în biină stare ustensilele necesare . - 
pentru casuri de incendii. n 

4). El va îngriji a se ţinea în cea mal măre 
curățenie coridorele, reteredele, locuinţele 
servitorilor, bucătăria. pităria, spălătoria, fe- 
redeile şi tote cele alte încăperi din ograda 
spitalului; va regula curățirea latrinelor la 

an _
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timp şi va face a se transporta necurăţeniile 
“şi gundele la locurile destinate, 

" 5). EL va ordona a se curăţi tot-d'auna o- 
geagurile de la camerile bolnavilor şi de la 

- cele-alte încăperi din ograda spitalului, va 
îngriji a 5e mătura ulucele de pe acoperemiu- 

tul stabilimentului, şi la timpuri de zăpezi 
- grele, va, regula curățirea omătului. 

6). EL va priveghea a se ţinea în bună stare 
trăsurile, hamurile, uneltele şi tote cele-alte 
"obiecte puse în serviciul spitalului şi al ogră- 

: del, va îngriji ca. vitele stabilimentulul să fie 
bine nutrite şi îngrijite; ca hrana lor să le fie 
împărţită cu economie și la timp, şi va pri: 
veghia ca vitele să nu fie împovărale cu sar- 

- cin! grele, saă maltratate. - 
7). El va priveghea a se face luminarisirea 

şi încăldirea necesară prin camerile, corido- 
rele şi cele-alte încăperi ale spitalului, la 

“timpul cuvenit şi în marginile prescripțiuni- 
lor medicale; va îngriji ca lemnele date func- 
ţionarilor stabilimentului, şi acele ce se con- 
"sumă la feredeie, bucătărie, pitărie, spălăto- 
rie, farmacie şi pe la alte servicii, să fie date 
după trebuinţa şi în cuantitatea prescrisă prin 
instrucţiuni. - . . 

8). El va avea privegherea asupra pivniţi- 
lor spitalului, beciurilor cu verdeţuri, a ghe- 
ţăriilor, lemnăriei, şi asupra localului desti- 
nat pentru păstrarea furajiului, spre a. se ţine 
şi conserva în bună stare tote aprovisionările 
şi va îngriji ca. împărţirea acelor obiecte să 
se facă cu economie, şi după trebuinţele sta- 
bilimentului. 

- 9). El va priveghea asupra serviciului gră- 
dinelor şi apăducurilor spre a se face cu 
esactitate şi la timp, şi nu va îngădui grădi- 
narulul a specula cu arborii şi florile desti- 
nate pentru grădinele şi florăriastabilimen- 
tului, - ! 

10). EL va. privighea a se ţinea în bună 
_stare edificiile şi tote cele-l-alte clădiri ale 
spitaluluy; va însciința pe Epitropie despre 
tote stricăciunile ce va constata la acele în- 

„căperi, arătând din ce motive ai provenit, 
spre a se lua măsuri de înbunătățire. 

11). El nu va permite a se scâte din spital 
- obiecte cari constitue averea stabilimentului 

şi nici a se întroduce în spital băuturi, me- 
dicamente, saă alte obiecte oprite pentru 
bolnavi. - | | | 

* 12). El va priveghia. a nu se introduce în 
spital sai în ograda lui, persâne car! nu sunt 
în serviciul stabilimentului, şi nu va îngădui 
infirmierilor şi garâienilor a părăsi posturile 
lor fără învoirea înscrisă a medicilor respec- 
tivă; el va îngriji ca visitarea bolnavilor de 
către rude, amici şi necunoscuţi să se facă 
conform regulelor prescrise prin instrucțiuni. 

13). El va priveghia ca cadavrele puse la 
camera morților, să fie spălate, îmbrăcate şi 
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transportate cu t6tă cuviința la locul de în- 

mormîntare; va îngriji ca gardianul însărcinat 

cu curățirea, luminarisirea, încăldirea şi păs- 

trarea obiectelor de la camera morţilor, să'și 

îndeplinescă serviciul cu esactitate, . 

14). EL va ţinea o listă esacță de tte per- 

“sânele ce se vor înmorminta cu spesele spi- 

talului, şi va constata tot-dM'auna dacă ca- 

aavrul a fost îmbrăcat după regulă, pus în 

secriu! săi, şi întovărăşit de preotul spitalu- 

lui până la locul înmormiîntărei, acea listă o 

va, presenta Epitropiei la finele fie-cărei luni, 

dimpreună cu ohservările sale, 
Art. 106, Economul intendent este obli- 

gat a însciinţa pe Epitropie la timpul cuvenit, 

despre obiectele necesare pentru aprovisio- 

narea stabilinentulu!; va arăta tâte condiţiile 

reclamate, şi măsurile cele ma! practice, spre 

a se regula procurarea acelor obiecte. 

Art. 107. lntendentul econom se va pre- 

senta în fie-care di la medicul spitalului, şi 

va primi de la el tote informaţiile pentru îm- 

hunătăţirile ce ar fi a se face în serviciile 

spitalicesci, va esecuta disposiţiunile ce i se 

vor comunica, întru-cât acele disposițiuni vor 

fi basate pe instrucţiunI. , 
La cas contrar cl va raporta imediat Epi- 

tropiel tâte : împrejurările cu deamănuntul 

pentru a primi deslegare. , 
Arţ, 108. Intendentul econom are poliția 

internă şi externă a spitalului şi privegherea 
asupra tuturor persnelor aflate în serviciul 

inferior al spitalului. Ei va îngriji ca acele 

persâne să fie cu bună conduită şi garantate 

în serviciul lor după regulele stabilite de au- 
toritatea respectivă. Lu 

EI va priveghea 'ca gardienii, infirmieril, 

laboranţii farmaciei, persânele din serviciul 

garderobel şi al spălătoriel, uşieril de la an- 
tretele spitalului şi de la cancelaria Epitro- 
piei, să fie la posturile lor, şi să'și îndepli- 

nescă cu linişte şi esactitate îndatoririle la 

cari sunt angagiaţi. E 
Pentru orl-ce abatere din partea lor, el vâ 

însciinţa pe şefi! respectivi de servicii, spre 
a l& aplica penalităţile prescrise prin instruc- 
țiuni. . a N 

La cas când delicuenţii nu s'ar corige îi 
ar repeţi greşelile, el va arăta Epitropiel in- 

prejurările spre a se regula cele de cuviință. 

El va îngriji ca personele aflate în serv!“ 

ciul administrativ şi economic, să nu [ie sub: 
strase de la lucrările spitalului, şi nu le vă 
permite a se ocupa cu afaceri particulare. 
“Dacă verl-unul din. servitori s'ar abate Ia 

fapte necuviincidse, săi sar opune a înde- 
plini cu esactitate serviciul la care este ân- 

gagiat, el îl va face. observările cuvenite, Și 

în cas de recidivă, va însciinţa pe Epilropie 
spre'a lua măsurile ce le va crede necesare:   ”- Art. 109. Intendentul econom "va înstij!
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"ciul spitalului sau pentru diferite lucrări, să 

'se casuri grave cari ar compromite ordinea 

- diat pe Epitropie, saă în lipsa vre-unuia din 

- gădui prin ogrădile şi încăperile stabilimen- 

"la secţiunea II-a, a presentului titlu.. 

” de la furnisori în fie-care di la orele hotă- 

„grăbire, cu curăţenie și linişte, şi cu măsu- 

„gimul alimentar. :   
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ca persânele angajate cu contracte în servi- 

"3! îndeplinâscă îndatoririle cu esactitate, şi 
Ja cas de, abatere, constatând faptul, va în- 
cunosciința pe Epitropie. 

Art, 110. Intendentul econom fiind obli- 
gat a menţine liniştea şi ordinea în tot co- 
prinsul spitalului, în limitele celor stabilite 
prin instrucţiunile de faţă, va raporta în fie- 
care qi Epitropiei despre tot ce s'a petrecut 
în cursul ultimelor 24 de ore. Intâmplându- 

şi siguranța bolnavilor, el va însciința ime- 

Epitropi, pe directorele Epitropiei, despre 
tote necuviințele ce s'aă întâmplat, şi până 
la regulare, el va lua măsuri provisoril pen- 
tru oprirea răului, ţinând pe delicuent sub 
priveghere. | | 

Art. 111. Intendentul econom nu va în-   
tuluY: câni, mascuri, pasări, sati alte animale 
străine, şi va îngriji ca vitele spitalului să 
fie ţinute închise la locurile destinate. 

Art. 112, Intendentul econom va îngriji 
ca t6tă averea spitalului, pusă sub adminis- 
trațiunea sa, să se păstreze în bună stare 
după un anume registru inventar, subscris 
de el şi de autoritatea de care depinde, păs- 
trându'l Ja cancelaria sa, spre a fi vădut tot- 
dauna; de câte ori veri-un obiect ese din 
servicii, sai se adauge, intendentul este da- 
tor a aduce regisirul la Epitropie spre a se 
nota scăderile şi adăugirile. E 

In stabilimentele unde nu sunt gardero- 
biere, serviciul obiectelor şi garderoba se va 
îndeplini de intendentul econom, prin aju- 
torul sub-intendentulur (chelarulu!) şi celor- 
lalţi servitori, conform regulelor prescrise   

Art, 113. Intendentul econom va primi | 

rite, saă va procura însuși provisiunile crude 
şi le va încredința bucătarului și pitaruluI 
spra a le întrebuința în facerea nutrimentu- 
luY, după prescripţiunile ordonanţelor medi- 
cale. - _ 

EI va priveghia ca nutrimentul bolnavilor 
să fie bine preparat şi pregătit în timpul ho- 
tărit, îngrijind ca distribuirea să se facă cu 

rile prescrise prin insrucţiunile relative la re- 

El va îngriji ca infirmierii să se presinte 
în vestibulul bucătărie! saii a pităriel cu va- 
sele trehuitâre și mesele de transport, şi va 
ordona a se împărți fie-căruia porțiunile pre- 
scrise de medici, obligându-l a se reînturna, 
imediat prin camerile bolnavilor spre a nu 
se ră&ci nutrimentul.   EI va îngriji ca vasele bucătăriei şi ale pi- 

« 

tăriel să fie spoite şi tâte uneltele de servicii 
să fie bine curăţite şi întreţinute. * 

El va fi present tot-d'auna la împărţirea 
nutrimentului, vinului şi pânel, spre a nu 
se urma abateri, . 

EI va îngriji ca nutrimentul infirmierilor şi 
a celor-Palţi servitori a! spitalului, să fie bine 
preparat şi în cuantitatea prescrisă după 
norma. budgetară. ! : 

E! va ordona a se împărţi hrana între ser- 
vitori, în măsuri egale, şi va îngriji ca 'par- 
dievil şi infirmierii să primescă hrana lor pe 
rend, spre a nu rămânea bolnavi! singuri prin 
camerile lor. * - . : . 

Art. 114, Intendentul econom va îngriji ca 
mâncarea şi băutura bolnavilor să fie distri-: 
buite de tret ori pe di, la'orele următâre : 

„ Pentru lunele, de la 1 Aprilie şi până la 30 
Septembrie; distribuţia se va face: 

La. 6 ore dimineţa. o 
La 12 ore din di. 
La 6 ore stra. ! o 
Pentru lunele de la 1 Octombrie şi până 

la 1 Aprilie :.. | 
La 7 ore diminâța. 
La 1 oră din qi. 
La 7 ore sâra. ” ! 
Relativ la bolnavi! cuprinși de afecţiuni 

grave, el se va înțelege cu medici! respectivi „o 
asupra timpului în care să li se dea nutri- 
mentul prescris prin ordonanțe, 

El'va îngriji ca servitori, garâienil şi infir- 
mieril să aibă masa lor în comun de două 
ori pe di la orele fixate şi în localul desti- 
nat de Epitropie. ” 

Art. 115. Intendentul econom îndată ce va 
primi de la medici! respectivi, ordonanţele 
pentru nutrimenirul bolnavilor, le: va” con- 
trola şi va ordona îndeplinirea, lor. : Consta- - 
tând însă în prospectele qilnice saă in ordo- 
nanţe, erori cari ar face a.se întrece alocaţia 
budgetară, el se va înțelege imediat asupra 
acestui cas cu medicul respectiv, spre'a se 
pune acele ordonanţe în regulă, şi când :me- 
dicul ar persista în ele, economul! “intendent 
va esecuta pentru moment ordonanţele pre- 
cum sunt, însă atuncl el va însciința pe Epi- 
tropie, spre a lua măsuri de îndreptare. : 

Art. 116. Intendentul econom va îngriji 
ca neajunsurile în cuantitatea pânei, nutri- 
mentulu! şi a vinului, descoperite de câtre 
medici, să: se complecteze imediat: după or- 
donanţe Pa za 

Dacă nutrimentul ar fi r&ă preparat, el îl 
va înlocui prin un altul pe comptul persâne- 
lor din a cărora greşală a resultat râua pre-; 
parare a nutrimentuluy. | 

Art. 117, Intendentul econom va înlesni 
tot-d'auna. medicilor spitaluluy, constatarea, 
cuantităţei şi a cualitățel nutrimentului, vi- 
nului și pânei; EI va supune la observarea
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acestor funcţionari medical, tâte vasele şi 
uneltele cu cari se procură nutrimentul şi 
pânea, spre a se încredința dacă sunt curate 
şi bine întreținute, - - - . 

Art. 118. Colegiul medical şi preşedintele 
stă, având dreptul de a inspecta bucătăria, 
pităria şi pivnițele spitalului, intendentul e- 
conom le va pune la disposiţiune toate ob- 
jectele ce i se vor cere, pentru a le. înlesni 
observarea şi constatarea. 

Art. 119. Intendentul econom se va po- 
văţui de programele regimului alimentar cei 
se vor da de Epitropie, fiind obligat a se men- 
ținea strict în regulele stabilite prin ordo- 
naânţe şi programe, şi nu va putea micşora 
sati spori nutrimentul bolnavilor sati al servi- 
torilor. i | 

Art. 120. Intendentul econom va îngriji 
ca sălile bolnavilor să fie încăldite de orâdi- 
nar, de la 4 Octombrie până la 1 Aprilie, şi 
peste acestă regulă, de câte ori se va pres- 
crie de medici! respectivi ; gradul căldurei, se 
va, înseinna, de medici, : ! 

Art. 121. Intendentul econam va ţinea re- 
gistrele trebuitâre serviciului administrativ 
şi econoinic, contorm instrucțiunilor spe- 

"ciale, şi va înscrie în ele t6te operaţiunile 
- serviciului s&ă, EI este obligat a presenta E- 
pitropiei, cel mal târdiă până la 15 ale fie-că- 

_rel luni, sama gestiunel sale pe luna prece- 
dentă, dimpreună cu compturile spre a se 
controla şi licuida de Epitropie, și vor. fi res- 
ponsabili de gestiunea lor, nu numa! către 
Epiiropia generală, dar şi justiciabili înaintea 
Curţer de compturi. | 

Art, 122; Intendentul econom va păstra 
un registru despre toţi gardieni!, infirmierii 
şi cel-L'alţi servitori at spitalului, în care va 

- arăta, numele şi pronuinele servitorului, eta- 
tea, religiunea, - domiciliul, data intrărei în 
“serviciă, l&fa cu cară sa angajat, conduita 
“lor şi data eşirel lor:din servicit. 
- Art. 125, Intendentul econom care. nu va 
îndeplini cu esactitate regulele prescrise ma! 
sus, va fi supus următorelor penalităţi: pen- 
tru întâia abatere, i se va face observaţie în- 
scrisă de Epitropie; pentru a doua abatere 
întomplată în acelaș an, el va fi amendat cu 
a treia parte din salarul lunar ce primesce 
pentru funcțiunea sa; pentru a treia abatere 
întâmplată în acelaş an, va fi amendat cu în- 
tregul salar pe una lună ; pentru a patra a- 
batere întemplată în acelaș an, el va fi des- 
tituit din funcţiune. :: . 
"La cas de orl-ce alhtere care ar da a pre- 
supune rea credință din partea intendentului. 

” sati când el n'ar ținea comptabilitatea lui în- 
„tocmai după regulele prescrise, ori dacă el 
n'ar da compturile de gestiune la epocele fi- 
sate, el va putea fi destituit chiar de la prima 
abatere fără prejudiciul dărei în judecată, 
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dacă va, fi loc, şi Epitropia generală va avea 
drept de despăgubire din garanţia ce va avea 
depusă, de orl-ce lipsuri sati daune causate 
casel. 

SECŢIA IL. 

Atribuţiunile garderobierei. 

Art. 124. Garderobiera angajată în ser- 
viciul garderobei spitalului. saă a ospiciului, 
este obligată a îndeplini următârele înda- 
toriri : . o 

1). Va păstra sub a sa respundere tâte ob- 
jectele cei se vor încredința de autoritatea 
stabilimentului ; le va deosebi după felul şi 
cualitatea. lor, şi le va trece pe partidi în re- 
gistrul general al: garderobei, păstrându-le 
sub încuetore în localul ce se va destina de 
Epitropie. - * 

-- 2). Va regula aerisirea şi scuturarea ob- 
jectelor în tot-d'auna, şi va îngriji ca acele su- 
puse stricăciunel, să fie aşedate la o parte 
prin despărţiturele dulapurilor; va lua tote 
măsurile necesare pentru buna păstrare a 
objectelor şi ferirea lor de stricăciune. 

3). Va cere autorisarea Epilropiel pentru 
scâterea din servicii a objecte'or. usate şi 
stricate, şi scăderea lor din registrul garde- 
robei. Va întrebuința objectele scose din ser- 
viciul la cărpirea şi îmbunătăţirea acelor mat 
puţin stricate, în petici şi în scamă, şi va 
propune Epitropiei vîndarea acelora cari nu 
vor putea primi acestă întrebuințare. 

4). Va priveghea ca objectele puse în ser- 
viciul spitalului să fie tot-d'auna ţinute în 
stare bună şi curate; va regula a se primi 
cu anume listă de Ja gardienele sau infirmie- 
rele pe cari le va destina medicul secondar, 
tote rufele negre şi objectele ce nu se mal - 
pot întrebuința, şi le va înlocui imediat prin 
altele, cel puţin de două ori pe săptemână sai 
şi mal adese-orl daca va cere trebuința. 

5). Va regula ca rufele primite de la gar- 
diene, să fie deosebite pe secţiuni şi spălate 
a parte pe secţiuni, mai cu sâmă acele ce' 
prorin din secţiile unde se tratâză bolnavii 
cu ufecţiuni contagi6se; va îngriji ca spăla- 
rea obhjectelor să se facă cu luare aminte spre 
a nu se strica, şi să se scotă din ele (6tă ne- 
curăţenia. | - 
6). Va îngriji ca oghialurile, pernele şi sal- 

telele de la paturile bolnavilor, să fie înfațate 
de două or! pe săptămână, iar lâna de prin 
saltele, spălată orl când va cere trebuinţa. 

7). Va avea, sub a sa priveghere şi ascul- 
tare, personalul spălătorier și cusătârele; va 
îngriji că objectele puse în serviciul gardero- 
bet și spălătorici să fie curate şi bine între- - 
ţinute. - 

8). Va primi şi va îndeplini ordinele date   de medicii primari al spitalului saă de Epi- 

-
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“tropi pentru objectele ce sunt a se lua din 
reservă, spre a se pune în serviciul bolnavi- 
lor; va preda. acele - objecte in' primirea 
medicilor secondari respectivi, sub chitanță, 
:scădându-se din registrul garderobel după re- 
“gula prescrisă. - . . 

9). Va priveghea ca personalul: gardero- 
bei, spălătoriei, şi cusătorele, să 'şI îndepli- 
nescă serviciul cu esactitate şi linişte. 

Pentru ork-ce abateri, ea, le va face remus- 
trările cuvenite, și în cas când nu s'ar în- 
„drepta sa ar repeţi greşalele, ea va încuna- 
“sciința. pe Epitropie spre regulare. 

Art, 125. La cas când garderobiera ar în-   tâmpina în îndeplinirea serviciului săi, vre o 
opunere din partea custodilor, gardienilor saă 

„imfirmierilor, ea va însciinţa îndată pe medi- 
cul primar respectiv spre a regula cele de 
„cuviinţă. . 

” Intâmplându-se ca regularea medicului pri- 
"mar să nu fie satisfâcătore, atunci ea va în- 
sciinţa pe Epitropie despre tâte împrejură- 
rile şi va aştepta, hotărirea er, 

Art. 126. La finele fie-căru! an, gardero- 
- biera va presenta Epitropiel, un tabloă gene- 

ral despre tâte.objectele din reserva garde- 
“robei şi din serviciul spitaluluy, cu arătare de 
„câte s'a aflat Ia începutul anului, câte s'au 
sporit, şi câte s'a scos din servicii în cursul 

„anului, şi ce anume objecte sunt a se face 
“din n0ii pentru complectarea garderoher. 

Art. 127, Garderobiera care nu va înde- 
"plini cu esuctitate regulele prescrise mar sus, 
va. Îi supusă următârelor penalități: Pentru 
“înlâia abatere i se va face observare înscrisă 
-de Epitropia stabilimentului ; pentru a doua 
-abatere întâmplată în acelaş an, va putea fi 
„amendată cu a treia parte din salarul ce pri- 

- :mesce pentru funcțiunea sa; pentru a treia 
abatere, întâmplată tot în acelaş an, va pu- 
“tea fi amendată cu întregul salar peniru una 
lună ; pentru a patra abatere întâmplată în 
-acelaş an, va putea fi destituită. 

La cas de orl ce abatere, care ar da a pre- 
“supune rea. credință din partea garderobierer, 
“sai când n'ar justifica lipsa objectelor de gar- 
„derobă, ea vă putea fi destituită chiar de la 
-prima abatere fără prejudiciul dărel în jude- 
-cată, dacă va fi loc. d 

SECȚIA III. 
Atribuţiunile portarului, 

Art, 128. Portarul fiind subordonat Epi- 
“tropiel stabilimentului la. care funcţioneză, 
-datoresce şefilor săi respect şi ascultare, în 
“tot ce privesce serviciul la care este angajat ; 
"el va avea locuinţa în stabiliment, și va în- 
“deplini următ6rele îndatoriri : 

1). Va sta in permanenţă Ja intrarea stabi- 

| 

565 

limentului, va închide şi deschide pârta la o- 
rele hotărite prin instrucţiunele speciale, şi 
va priveghea a nu se scâte afară. din spital 
objecte care constitue zestrea stabilimentului, 
și nici a se introduce în întru objecte de mân- 
care, de băutură, medicamente sati alte ob- 
jecte oprite pentru bolnavi, şi pentru servito- . 
rii spitalului, . i 

2). Nu va permite, fără învoirea, intenden- 
tului saii a medicului de serviciu, a se intro- 
duce în întrul spitalului persone cari nu sunt 
în serviciul stabilimentuluy. . 

Dacă vre o persână străină ar insista a in- 
tra în spital pentru afaceri saă alte interese, 
el este obligat a însciința pe intendent, sai 
în lipsa sa,. pe medicul de serviciii, spre a da 
„cuvenita permisiune de intrare. SR 

În tot casul, el se va purta în privința lor 
cu modestie, după cuviință. 

3). Va întempina şi primi cu blândeţe pe 
bolnavi! veniti la orele de recepţiune ; le va 
arăta localul serviciului de primire, şi le va 
da tote informaţiunile de cari vor avea tre- 
huinţă. 

4). Va îngriji-ca bolnavii aduşi peste orele - 
de recepțiune, în orl-care timp al dilei saă 
al nopței, să fie transportaţi imediat la biu- 
roul de primire, încunosciințând pe intenden- 
tul spitalului pentru a, regula cele de cuviință, 
„5). Nu va îngădui gardienilor şi infirmieri- 
lor a eşi din stabiliment fără învoirea înscrisă 
a medicului respectiv, şi nici celor-l'alți ser- 
vitori al stabilimentului, fără învoirea inten- 
dentului. - Ia 

6). Va, îngriji ca. visitarea bolnavilor de . 
către rudele sai cunoscuţi! lor, să se facă 
uurma) în ditele și orele prescrise prin instruc-. 
țiunile speciale, saii, pentru cele-l'alte qile şi 
ore, după permisiunile speciale ce se vor da 
de medicii respectivi. - 

Ducă va întâmpina resistență la împlinirea 
serviciului săi, din partea personalului sta- 
bilimentului sai altor pers6ne străine, or! 
dacă ar observa necuviinţe sau alte fapte cari 
ar compromite siguranţa stabilime ntului saă 
liniştea bolnavilor, el este dator a încuno- 
sciinţa imediat pe intendentul stabilimentului 
spre a regula cele de cuviință. - 

7). Nu va putea părăsi postul s&i fără în- 
voirea intendentului, fiind obligat a. arăta tim- 
pul absenței sale, precum şi pe persona care 
urmâză a '] înlocui până la înturnarea sa. 

8). Nu va putea, încredința nimănul cheile |. 
de la porta stabilimentului, fiind obligat a le 
avea de-a-pururea la sine. . 

Art, 129. Neîndeplinirea îndatoririlor ser- . 
viciului, şi orl-ce alle abateri din partea por- 
tarului, se vor mărgini şi înfrâna de Epitropie 
în fie-care cas special, după gravitatea faptu-     lui, prin amenqi sati prin destituire,



" Disposiţiuni generale, 

„Art, 130. Pe lângă disposiţiunele stabilite 
prin regulamentul de față, toţi funcţionari! ca- 
ser spitalelor, vor fi datori--a se conforma 
instrucțiunilor speciale ce se vor da de gene- 
rala Epitropie, penfru serviciul lor. 
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“TITLUL IV: | Art, 131, Sunt şi remân abrogate de astădt 
înainte t6te disposiţiunile din regulamentele: 
şi instrucțiunile date până astădi, atingătore- 
de serviciile prevădute prin regulamentul de- 
faţă, şi cari ar fi contrarie disposiţiunilor a- 
cestui regulament. 

  

REGULAMENT 
PENTRU CONCURSURILE MEDICILOR PRIMARI ȘI SECONDARI DIN OSPITALELE CASEI 

: ST. SPIRIDON DIN IAŞI. 

(Monitoru Nr. 138 din 17 Sept. 1882). 

CAP.I. 

Regulament pentru medicii primară. 

$ 1. Posturile de medici primari se dai prin 
concurs; concursul va fi public. Ă . 

Ş 2, Nu se admit la concursul pentru pos- 
turile de meaici primari la ospitâlele casei 
st. Spiridon, de cât medicii români cu drep- 
tul de liberă practică în România, cari vor 
fi avână cel puţin 2 ani ca medici secondari 
în veri unul din spitalele casel st. Spiridon 
saii în orl-care alt spital din eră, sai cari 
vor fi având & ani de practică. 

Actstă disposițiune nu se va aplica şi la 
ocuparea posturilor de meaici primari pen- 
tru ospitalele dotate cu un număr mal mie 
de 80 paturi, la cart sunt de ajuns dout any 
de practică pentru a concura. 

Medicii revocaţi dintrun post de medic 
- primar sati secondar al case! spitalelor sfân- 
tului Spiridon, nu mal pot fi admiși la con: 
cursul publicat pentru ocuparea aceluiaşi 
post. . 

$ 3. Când un post de medic primar s'a de- 
clarat vacant, generala Epitropie va publica 
concursul prin foile oficiale cel puţin cu 3 
luni, şi cel mult cu 6 luni, înainte de qioa 
concursului. . , 

$ 4. Pentru spitalele din Iaşi, postul va- 
cant va fi suplinit, până la concurs, de cel 
mal vechii dintre medicii secondari al spi- 
talului central; tot aşa se va urma şi la spi- 
talele filiale din ţâră, unde sunt meâici se- 
condari, iar unde aceştia lipsesc, suplinito- 
rul se va putea lua dintre alţi medici român! 
cu dreptul de liberă practică în ţâră. 

Ş 5. Suplinirea nu va putea trece peste 6 
luni, afară numar când la concurs nu s'a 
presentat, sa nu s'a admis nic! un candidat. 

Suplinirea se va da altul medic, când su- 
„ plinitorul nu sa presentat la concursul pu- 

blicat. 
$ 6. Concursul se va face înaintea unul ju- 

ri care va fi compus în modul următor şi 
anume : ”   

a) Pentru postul de medic primar al sec- 
ţiunet chirurgice şi al secţiune! sifilitice din 
spitalul central, juriul examinator se va com- 
pune : 1) din 4 medici primari al casei st. Spi- 
ridon, traşr-la sorţi de preşedintele saii vice- 
preşedintele colegiului medical, şi 2) de un 
delegat al ministerului de interne. Acest de- 
legat va fi un chirurg şi profesor de chirur- 
gie de la una din facultăţile de medicină din 
ră. ” 

! b) Tot în modul acesta se va compune ju- 
riul şi pentru ocuparea posturilor de me- 
dicl primari de la secţiunile medice din os- 
pitalul central, cu deosebire că delegatul 
ministerului de interne va fi un medic primar 
şi profesor de medicină internă al une! din 
facultăţile de medicină din ţeră ; 

c) Pentru postul de medic primar şi pro- 
fesor de obstetrică la. institutul Gregorian, 
vor fi în jurii 3 medici primari al casel, un 
delegat al ministerului de interne şi unul al. 
ministerului de culte şi instrucţiune publică. 
Acest delegat va fi un profesor de obstetrică 
de la facultatea din Bucuresci. 

d) Pentru ospiciu! alienaţilor, delegatul. 
ministerului de interne, va fi asemenea un: 
specialist în b6lele mentale, profesor la una 
din facultăţile de medicină din țâră. Pe lângă 
acâsta, în casurile de mal sus, a. h. c., seva 
mal trage la sorți unul saă doul medie! su- 
plinitori după trebuinţă. 

Ş 3. Pentru compunerea juriului se vor 
<hiăma : 1) toţi medici! primari în activitate 
al spitalelor st. Spiripon din Iaşi, 2) medicil 
primari de la spitalele filiale din Galaţi, Bo- 
toșani, Neamţu. Roman şi Bârlad, 3) medicit 
primaul al ospitalului central retrași în pca- 
siune, 4) medicul-şef al oraşului Iaşi. 

$ S. Transportul şi diurna delegaților din 
Bucuresci, şi a medicilor din alte oraşe, va 
fi pe comptul generale! Epilropii. Delegații 
din laşi nu vor avea dreptul la, diurnă. 

$ 9. Eşind la sorţi 2 medici primari, înril- 
AiţI până în al treilea grad, medicul cel mal 
tînăr va [i recusat.  : -
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$ 10. Străinii cari încă mal funcţioneză ca 
medici primari în spitalele şi ospiciile depen- 
dinte de casa st. Spiridon, nu vor putea fi â- 
leşi ca membri al juriului examinator. 

$ 11. Membrii juriului, înainte de a pro- 
cede la lucrare, vor fi datori a depune jură- 
miîntul, pe ondre şi consciinţă, că 'şi vor îm- 
plini datoria fără. părtinire. i 

$ 12. Juriul verifică titlurile candidaţilor, 
prevădute la. $ 2; îl primesce sai îl respinge 
de la concurs cu majoritate de voturi; el ju- 
decă-contestările făcute de candidaţi. Apelu- 
rile contra decisiunii juriului se vor face la 
generala Epitropie. 

- 8 13. Candidaţii vor putea face cerere de 
înscriere la generala Epitropie până la î5 
dile libere înainte de diua concursului, înso- 
țind cererea lor: de actele necesare. - 

$ 14. Pentru tote concursurile de medici 
- primari vor fi 4 probe : 

a) Una scrisă, pentru care se acordă 4 ore; 
bj Una orală, pentru care se acordă o ju- 

mălate oră: 10 minute de reflectat, 20 ni- 
nute de vorbit; E 

c) Una clinică, unde pentru fie-care bolnav 
se acordă 10 minule de examinăt şi 20 mi- 
nute de vorbit; , 

4) O teză imprimată, care trehue să fie de- 
pusă la Epitropia generală, odată cu cererea 
de înscriere. 

$ 15. Notele vor fi dela 1 —20. Nota de ad- 
misibilitate este de 240 pentru fie-care probă. 
Concursul va dura o qi, sati şi mai mult dacă 
va, cere trebuinţa. 

$ 16. Fie-care membru din juriiă "şi va pre- 
găti catalogul mai înainte, pe numele săă, şi 
sub-semnat de dânsul : cu numele candida- 
ților şi a probelor în care, după finirea fie- 
cărel probe, el va pune nota meritată de 
candidat, în litere şi fără corecturi. După fie- 
care probă se va dresa.un proces-verbal, şi 
tte catalâgele se vor depune sigilate la pre- 
şedintele juriului. După finirea tuturor pro- 
helor, se va face adunarea notelor în pre- 
senţa membrilor juriului, despre care iarăși 
se va dresa un proces-verbal. Resultatul con- 
cursului se va anunţa în şedinţă publică de 

" președintele, față fiind toţi membri juriului, 
și se va comunica imediat generale! Epitro- 

i. 
Ş 17. Pentru ospitalul central şi ospitalele 

filiale ale case! st. Spiridon, unde există sec- 
țiuni speciale, concursul va urma în modul 
următor : ” | 

1. Pentru secțiunea medică și ospiciul de 
înfirmi (Galata). | 

a) Proba scrisă va fi o cestiune din pato- 
logia internă, trasă la. sorţi dintr'un număr 
de 5 cestiunl. i 

b) Proba orală va fi, asemenea, din pato- 
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logia internă şi se va trage la sorți din 5 ces- 
tiunt, plus o operaţiune de urgenţă; 

- c) Pentru proba clinică, se vor trage la 
sorți trei casuri din numărul de 10 bolnavi 
coprinşi de bâle interne, şi după 10 minute 
de examinare, candidatul va descrie pe larg 
fie-care cas în mod sciinţific şi practic. 

d) Tesa va fi o cestiune de medicină in- 
ternă pe care candidatul 'și va alege-o după 
voinţă; ea va coprinde cel puțin 5 observa- 
țiuni personale asupra b6le! descrisă în ea. 
Din acestă teză tipărită, se va trămite un 
număr de 10 exemplare generale! Epitro- - 
pi! cu 8 qile înainte de dioa concursului. 

II. Pentru secțiunea sifilitică se va urma. 
ca şi la secțiunea, medică, însă : ” 

a) Proba scrisă se va da din sifilografie 
saă dermatologie ; 

b) Proba orală asemenea va fi din sifilo- 
grafie saii dermatologie ; : 

c) Proba clinică va consta din tre! casurl de 
sifilografie sai dermatologie, plus dou& ope- 
raţiuni speciale, cu descrierea metodelor şi 
a regiune! operate. . RI 

d) Teza va fi un subiect relativ la specia- 
litatea sifilitică saă dermatologică. 

JI. Pentru secțiunea chirurgică se va pro- 
cede ca şi la secțiunea medică, însă : 

a) Proba scrisă va fi o cestiune din pato- 
logia externă; | 

b) Proba orală va consta din tre! cestiunt, 
una luată din întrega chirurgie; una specială 
din bâlele de ochi! sai de urechi, cu opera-, 
țiunile ce ar necesita și două mari opera- 
țiunI executate pe cadavre, indicându-se di- 
feritele metâde şi anatomia regiunei operate; 

c) Proba clinică va consta din trei casuri: 
de bâle chirurgicale ; : 

d) Teza va fi un subiect de chirurgie. . 
IV. Pentru instiutul Gregorian se va pro- 

cede în modul arătat la $ 17. III, însă:. 
a) Proba scrisă va fi specială, luată din 

arta obstetricală ; 
b) Proba orală va fi asemenea o cestiune 

din arta obstetricală, plus 3 operaţiuni, din 
cari una chirurgicală, specială din obstetrică, 
şi două manopere obstetricale, indicându-se 
diversele metode şi anatomia regiune! ope-' 
rate ; i . 

c) Proba clinică va consta din 3 casurl de 
graviditate saă lehuzie, descrise pe larg în 
mod sciinţifie şi practic; 

d) Teza va fi un subiect de ginecologie ; - 
_ e) Considerând că medicul primar de la 
institul Gregorian este tot-o-dală şi profesor 
de ginecologie, apoi candidatul va face; în 
curs de o oră, şi o lecţiune orală asupra u- 
nel cestiuni ginecologice ce i se va da cu 24 
ore ma! înainte. Nota meritată, în urma a- 
cestei lecţiuni, se va trece la rubrică : apti- 

„tudine didactică şi metodologică. -
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V. Pentru ospiciul de alienaţi : ” 
a) Proba scrisă va fi o cestiune din bâlele 

mintale ; - - 
b) Proba orală va coprinde dou cestiunt : 

una din medicina internă şi una din bâlele 
mintale ; e 

c) Proba clinică va consta din tre! casurk 
de bâle mintale, plus o operaţiune de ur- 
genţă; | ” 

d) Teza va fi specială din b6lele mintale 
sâii psichiatrie. . o 

VI. Pentru ospitalul de copii. ” 
a). Proba scrisă va fi asupra unui subiect 

din patologia internă infantilă ; 
») Proba orală va fi din patologia externă 

infantilă ; | - 
c) Proba clinică va fi din 3 casuri de bâle 

interne şi chirurgicale infantile; plus o ope- 
rațiune de urgenţă ; _ 

d) Teza va fi din patologia. internă sa ex- 
ternă infantilă. 

Ş 18. Pentru spitalele filiale unde nu există, 
secţiuni speciale: . | 

„a) Proba scrisă va fi din patologia externă, 
($17,1. a); & 

)) Proba orală va fi din patologia internă 
(3 17,1,b); E 

c) Proba clinică va consta din patru casuri 
de hole, 2 casuri de chirurgie şi 2 casuri din 
medicina internă, plus 2 operaţiuni chirur- 
gicali ; - IN 

d) Teza va fi din medicină saă chirurgie. 
_$ 19, T6te probele date de membrii juriului 

vor fi-aceleaşI pentru toți candidaţii, ele se 
Vor trage la, sorţi de către unul dintre dânșil. 
$ 20. Membri! cari ai calitatea de a face 

parte din jurii, vor primi fio-care de la ge- 
nerala Epitropie (cu opt dile înainte de con- 
curs), căte un exemplar din tâte tezele ti- 
părite pe cari citindu-le vor aprecia val6rea, 
lor şi, cerând trebuința, vor face candidaţilor 
în dioa hotărită obiecțiunele lor, la cari et 
vor fi datori arespunde fie-cărul membru timp 
-de 10 minute. 

Ş 21, Dacă, după publicarea concursului, 
făcută în două rânduri în timp de un an, nu 
se va presenta de cât un singur şi acelaşi 
“candidat, atunci juriul va procede la exami- 

„marea lui, conform regulamentului de faţă şi 
întrunind €l.nota minimală de 240 puncte, 
va putea fi recomandat spre întărire pentru 
postul vacant. 

CAP. II 
Regulament pentru medicii secondari. 
Ş 22. Posturile de medict secondari se dai “prin concurs. | 

_$25, Nu se admit la concursurile. pentru posturile de medici secondari aj case! St. Spi- ridon, de cât medici! români, având dreptul -de liberă practică în regatul Româniel, 
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$ 24. Concursurile se vor ţine în urina pu- 
blicaţiunilor.ce se vor face de Epitropia casel 
St. Spiridon din laşi. : | 

Ş 25. Devenind vacant un loc de medic se- 
condar, Epitropia generală va numi provi- 
soriă pe un medic român carele va înde- 
plini serviciul până la ţinerea concursului, 
ce se va publica prin Jfonitorul oficial, cel 
puţin cu 3 luni înainte, 
 $26. Candidaţii respectivi vor cere înscrie- 
rea la generala Epitropie, până cu opt dile 
înainte de dioa concursului, însoţind cergrea 
lor de actele necesare, 

Ş 27. Medicul suplinitor nu va putea, ocupa 
provisoriii un atare post ma! mult de 6 luni, 
afară numal când la concursul respectiv can- 
didaţii nu vor fi întrunit notele cerute pen- 
tru admisibilitate. 

Suplinirea se va da altul medic când supli- 
nitorul nu sa presintat la concurs. 
_$ 28. Juriul examinator se va compune din 

5 medici primari al casel, traşi la sorţi, având 
şi un suplinitor, ” 
$29. Concursul va consista din patru probe: 
a) Proba scrisă va fi asupra unui subiect 

din patologie internă sati externă, ori din gi- 
necologie ; 

b) Proba orală se va da din higienă şi me- 
dicină legală ; - | 

c) Proba clinică se va compune: din 2 ca- 
suri din medicină internă, din 2 casuri de 
chirurgie şi 2 casuri de ginecologie ; 

d) Proba operatorie va consta din 2 ope- 
raţiuni de urgenţă chirurgice şi obstetricale. 

Ş 30. T6te probele date de juriă vor fi a- 
celeaşi pentru toţi candidaţii şi se vor trage 
la sorți de către unul dintre denşir. 

Ş 31. Pentru elaborarea probelor se vor 
observa regulile prevăqute la $ 17, pentru 
concursul medicilor primari. , 

$ 32. Nu vor putea fi admiși concurenţii 
cari, ca cifră generală, vor întruni mal puţin 
de 240 puncte la cele patru probe. 

Ş 35. Dacă după publicarea concursului de 
două orl în timp de un an, pentru ocuparea 
unul post de medic secondar, nu se va pre- 
senta de cât un singur şi același candidat, 
atunci juriul va procede la examinarea lui, 
conform regulamentului de față, şi, întru- 
nind-el nota minimală, 240 puncte, va pu- 
tea fi recomandat spre întărire pentru pos- 
tul vacant. - 

Ş 54. Durataunul secondariat de la data de-. 
cretului Regal, este de 5 ant, rămânând ca Epi- 
tropia apreciind conduita şi valdrea, intelec- 
tuală a secondarului, să ma! prelunpscă a- 
cesti termen. E 

" Paragraf adițional. . 

$ 35. Epitropia generală are dreptul de a 
„ delego pe unul dintre membrii să pentru a
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asista, atât la concursul medicilor primari, | din al. 4, legea „orsanică, a serviciului s sanitar. 
cât şi la al medicilor secondari, 

„Acest regulament s'a elaboraț şi "aprobat 
de Epltropia generală a. casel spitalelor 
sfântului Spiridon din laşi, 

| Epitropi: A. Fetu, V. Gheorghian. şi 
„lex: PP Lite. 

Director, D. Filostrat. 
Aprobat de ministerul de interne prin ofi- 

conform art. 29, | cia Nr. 5294, din 26 lulie 1882. 

  

LEGE 
PENTRU VÎNDAREA PROPRIETĂȚILOR MICI DEPENDINTE DE EPITROPLA SPITALELOR ST, SPL- 

RIDON DIN IAŞI. 
(Deer. Ar. 

a proprietăţilor mici, dependinte de Epitropia 
spitalelor casel Sf. Spiridon din laşi, anume 
argtate în tabloul anexat aci, cari nefiind 
producătâre nu aduc nici un folos casel Epi- 
tropiel, conform legei şi regulamentului pri- 
vitor la proprietăţile Statului, esceptându-se 
acelea a căror alienare va fi interdisă prin ac- 
“tele de donaţiune. 

Art, 2. Banil ce se vor aduna din aceste 
vîndări, se vor întrebuința în “cumpărarea de 
imobile rurale, după cum s'a destinat şi pre 
ţul adunat din proprietăţile deja, vindute şi 
cari se vor mal vinde, în virtutea lege! din 
29 Ianuarie 1873, 

Tabloul micelor propr ietapi. ale casei spitale- 
-lor Sf. Spiridon din Iași, situate în diferite 
localități, și cari de și nu:sunt trecute în le- 
gea din 29 Ianuarie 1875, . însă trebue a 
se vinde. . 

Judeţul Iași. 

1. Hanul pronumit Zoe, venit: anual lei 
? 

2. Dughâna pronumită Boreilă, venit a- 
mual ler 376. . . 

3. Locul pronumit Hulturesca. 
4. Crăşma pronumită Borcilă, venit anual 

lei 141. 
5. Teatru naţional, venit anual le! 6,480 

"bani 12. 

Judeţal Totoşani. 

6. Pămintul pronumit Domnesca sai Gai- 
bana. 

| 481 din 19 Martie 1876), 
Art, 1, Se autoriză vîndarea, prin licitaţie |. 
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7. Două fălci din imaşul, târgul Hârlău, ve- 
nit anual lex 51, bau 20. 

Orașul Botoşani. 

8. 0 căsuţă numită Apostol, venit anual 
lei 58, bani 75. 

9. Un loc cu un bordeii situat în faţa spi- 
talulur din Botoşani. 

Jadeţal Putna, 

10. O vie din Podgoria Nicorești, piscul 
Corbului, comuna Costa-Lupu. 

Orașul Focşani. 

u. O dughenă pronunită Frige-i -Linte, ve-: 
nit anul lei 212. 

. vuaoţal Bacău. 

Orașul Ocna. 

12. Un loc cu vad de mâră. 
13. Via de 3 pogne; în comuna Targul - 

Trotoşu. 

Judeţul Tutora.. 

Orașul Berlad. - 

14, Locul cu clădirile de pe el în care a 
fost spitalul. 

15, Un loc sterp în strada Strâmbă.. 
16. Un loc sterp în strada Tatpalarii. 
17. Un locsterp în strada Sf. Dumitru, ve- 

nit anual le! 47. 

  

LEGE 
PENPRU SCUTIREA CASEI SPITALELOR SF. SPIRIDON DIN 

4289 din 26 Febr. (Deer. Ar. 

Art. anic. Taxa de transmitere aşedată 

IAŞI DE TAXA DE TRANSDITEREI 

1875). ” 

In consecuenţă, aceste bunuri vor fi scutite 
prin legile din Octombre 1860 şi Martie 1862 de qisa taxă cu începere de la trimestrul Ia- 
mu este aplicabilă bunurilor dependinte de 
«casa spitalelor sântului Spiridon din laşi. 

nuarie 1874, scădăndu- se prin rolurile de 
imposite. 

La)
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| CONDIŢIUNI î 
PINTRU ESECUTAREA ÎN ANTREPRISĂ A LUCRĂRILOR DE REPARAŢIE ŞI COXSTRUCȚIUNI 

DIN NOU LA EPITROPIA CASEI ST. STIRIDON DIN 14AȘI, 

Despre adjudecaţie și garanţie. 

Art, 1, Nimeni nu este admis a concura 
la licitaţia unei lucrări, ori care ar fi, de cât 
după ce mal întâi va dovedi prin certificate 
în regulă că a mal esecutat lucrări technice 
cu pricepere și onestitate în ţ&ră sai şi în 
străinătate, sai va fi persnă technică recu- 
noscută inginer saii arhitect, 
Vor fi respinşi de la licitaţie concurenţii 

carl esecutând lucrări ai dovedit incapact- 
tate, rea credință, sai cari prin procedări 
neleale aii provocat procese. - 

Art. 2, Orl-ce concurent admis la licitaţie 
va presenta imediat o garanţie provisoră în 
bani saă efecte publice ecuivalentă cu 100%/j 
din estimaţia lucrărilor. 

Acest deposit va sta drept asigurare din 
partea persone! asupra căreia s'a adjudecat 

„lucrarea, până în termen de 10 dile de la a- 
probarea Epitropiel, câna adjudecătorul va 
trebui să depuie garanţia definitivă. Garan- 
ţia definitivă va fi ecuivalentă cu 10 %/, din 
suma totală a devisului estimativ, când scă- 
dEmiîntul resultat la licitaţie nu va întrece 
10 0J sub devis; Când scădâmiîntul va fi 
mai mare de 100/, garanţia definitivă va fi 
ecuivalentă cu scădămîntul sub devis ; Când 
scădămîntul va întrece peste 20% garanţia 
nu va fi mal mare de 20%/, . 

Aceste garanţii vor fi în bani, efecte pu- 
blice sait imobile nesupuse la vre-o sarcină, 
conform regulelor prescrise la art. 52 din le- 
gea comptabilităţei Statului şi art. 33 din le- 
gea domeniilor, publicată în Monitorul Ofi- 
cial Nr. 80 din 1872 şi anume : că garanţiile 
ipotecare vor fi primite cu un scădămiînt de 
jumătate din valdrea lor. Val6rea acestor 
garanţil se va constata prin recipisa de plată 
a imposituluI; venitul înscris în roluri este 
considerat ca 7 4,g din val6rea fondului (adică. 
se îmulțesce venitul cu 100 şi se divide prin 7). 

Art. 3, După aprobarea adjudecaţiunci de 
Epitropia spitalelor, adjudecătorul în termi- 
nul prevădut de art. 2, trebue să depuie ga- 
ranţie definitivă, şi atunci i se va înapoia 
garanția provisorie. - 

In casul când antreprenorul nu va depun 
garanția definitivă în 10 dile după aprobare, 
despre care va lua singur cunoscință de la 
Epitropie, va perde garanţia provisorie în pro- 
fitul casel fără judecată şi fără nici o preten- 
țiune, recunoscându-se pus în întâzdiere prin 
espirarea termenului, și prin sipurul fapt 

( 

  

al neîndeplinire! condiţiunilor citate mai sus, 
fără prealabilă somaţie sai chemare în jude- 
cată; lucrarea se va putea secte din noi în 
licitaţie. - 

Art, 4. Garanţia definitivă nu se va pu- 
tea înstrăina sub nici un pretext, va rămâne 
întregă şi neatinsă de” alte sarcini până la 
esecutarea definitivă a lucrărilor, şi numai 
când lucrările .nu vor fi terminate în condi- 
țiunile stipulate, şi la termen, va servi la a- 
coperirea deficitului prin seoterea, Gin noă în 
licitaţie, sai esecutare în regie după alegerea 
Epitropiel. - , 

Art. 5. Garanţia definitivă va mal servi 
a, acoperi daunele şi deficitele ce ar resulta 
pentru Epitropie, în cas când contractul nu 
S'ar îndeplini întocmai, sai din orl-cari alte 
împrejurări dăunătâre ocasionate -de antre- 
prenor, a . 

Epitropia va usa în acest cas de garanție 
fără prealabilă somaţie şi fără judecată, des- 
tul numat să se constate acel deficit sai pa- 
gubă. .: - „ | , 

Acestă constatare se va face de 0 comi- 
siune compusă din un architect delegat de 
casă, de un altul arhitect delegat de antre:- 
prenore, şi de preşedintele tribunalului, cari 
constituindu-se în comisiune de arbitri, vor 
pronuncia fără drept de apel. 

Când garanţia va fi ipotecară, Epitropia o va - 
scâte imediat în vîndare fără judecată, şi 
fără ca antreprenorul să aibă drept a invoca 
legea comună. Ă | , 

Câna garanţia va fi în efecte publice, se 
va scâte în vindare după o publicaţie de 
15 dile, şi preciul vînqărel se va încasa de 
Epitropie; afară de garanţia definitivă pentru 
siguranța unei lucrări, antreprenorul, este 
răspundttor cu întrega sa avere, mobilă și 
imotilă, pentru tâte deficitele, pagubele şi 
obligaţiunile ce ar decurge din acâstă antre- 
prisă, şi care nu s'ar acoperi cu garanția. 

Art, 6. Adjudecaţia se va urma pe se- 
riele de preciuri statornicite prin devis şi a-. 
probate de Epitropie. , 

Concurenţii înainte de adjudecare sunt ţi- 
nuți a lua cunoscință de preciuri și delu- 
crări la cancelaria Epitropiei, unde vor primi 
tâte lămutririle dorite, ne mai putend reveni 
sub nici un pretext asupra lor în urma adju- 
decărer. 

Orl-ce adjudecare nu este valabilă de cât 
după aprobarea Epitropiel ; în cas de nea- 
probare concurențţul nu va putea pretinde 
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nici o despăgubire restituindui-se simplu nu- 
mal garanţia depusă. 

Art. 7. De odată cu subscrierea contrac- 
tului, antreprenorul va declara neapărat şi 
domiciliul s&ii în lași, indicând anume des- 
părţirea, strada-şi casa unde. 'şi stabilesce 

- domiciliul săi, persâna la. care 'şI alege do- 
miciliul s&ă. 

Art. S. Antreprenorul este obligat a scâte 
cu a sa cheltuială copil de pe planuri, devis, 
şi caete de însărcinări, pe cari Epitropia după 
confruntare cu originalele 1e va certifica. * 

Despre esecutarea lucrărilor, 

Art. 9. Sub nici un cuvint antreprenorul 
nu va putea trece asupra altei persâne, tota- 

„ litatea sai parte din lucrările adjudecate a- 
„supra sa, fără consimţimîntul înseris al Epi- 

tropiel. 
In cas de a se descoperi asemenea urmare, 

arhitectul saă inginerul dirigent, asistat de 
2 marturi, va dresa un proces-verbal, şi E- 

- pitropia în urma acestei constatări este în 
drept: sati a resilia contractul, saă a face o 
nouă adjudecare în comptul antreprenoruluy 
fără judecată, - 

Antreprenorul este dator a începe lucră- 
rile îndată după încheierea contractului, afară 
numal când caetul de însărcinări ar preve- 
dea anume epocă. In orl-ce cas însă antre- 
prenorul este ținut ma! înainte de a începe 
lucrul să facă cunoscut arhitectnlui saă ingi- | 
nerulul diua când. are să începă. Nic o lu-! 
crare de zidărie nu se va esecuta între lu- 
nile Octombrie şi April, afară numai de per- 
misiunea. scrisă a arhitectului sati ingineru- 
luf dirigent. - 

Antreprenorul este dator a se conforma 
întocma! deviselor, proectelor şi caetelor de 
însăreinări precum şi instrucţiunilor scrise 
ce i se vor da de delegatul Epitropiel. 

Inainte de începerea lucrului, antrepreno- 
"rul este qator a verifica tâte planurile şi di- 
mensiunile la faţa locului spre a se încre- 
dinţa de esactitatea lor, şi pentru ori-ce ne- 
potrivire, va reclama spre a se face cuveni- 
tele îndreptări;, odată însă lucrul început de 
către antreprenor, nic! o reclamaţie în acest 
sens nu va fi admisă. : 

Art. 10, Dacă în urma adjudecărei saă 
în cursul lucrărei va .fi necesitate a se face 
modificări în plus saă în minus, antrepreno- 
rul este dator a le esecuta în prețul devisului 
cu scădtmiîntul eşit la licitație, însă după a- 
utorisaţiunea scrisă a Epitropiel generale. 

Aceste adăugiri saii scăderi se va face în 
condiţiunile de mat jos, , 

a). Lucrările adăugite vor trebui să fie 
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-analise se va face analisa nouelor categori! . 
de preţuri, pe preţurile ce aă servit de basă, 
plus dacă va fi necesitate preţurile oficiale. . 

c). In cas de adăugire sai scădere suma 
totală adăugită sai scădută, nu va putea 
trece de 20 9% maximum din val6rea con- 
tractului de licitaţie: 

d). In cas de adăugire şi scădere simulta- 
nee, suma saă diferința de compensare, nu 
va trece în plus saă minus peste 200% din 
val6rea contractului de licitaţie. | . 

Art. 11. In punctul lucrărel se va ţinea 
tot-da-una un registru numerotat şi parafat 
de către arhitect şi antreprenore, unde se vor 
înscrie t6te ordinile ce se vor da antrepre- 
norului în privinţa conducerei şi modulul 
esecutări!, şi antreprenorul va fi dator a sub-   semna în acest registru la orl-ce cerere a ar- 
hitectului, spre a constata că aă luat cuno-. 
scinţă de ordinile ce sai dat. 

In cas de refus al antreprenorului, arhitec=. 
tul va subscrie în locul stă constatând a- 
câsta. : - 

Art. 12, Antreprenorul va avea în tot- 
d'auna ]a lucru un număr suficient de lu- 
crători oneşti şi capabill. . 

Arhitectul saă. inginerul dirigent este în 
drept a îndepărta orl-ce lucrători pentru ne-, 
supunere, lipsă de capăcitate şi probitate. 
Antreprenorul remâne respundător de orl-ce 
fraude sai viţiuri de construcțiuni se vor 
comite de lucrători, - , 

De asemenea tâte casurile fortuite orâi- 
nare şi extraordinare ce s'ar putea întâmpla 
până la predarea definitivă a lucrărel, sun 
în sarcina numai a antreprenorului. : 
„Antreprenorul trebue să fie esact în plata 

materialelor şi lucrătorilor, pentru a efectua 
buna şi solida esecutare a lucrărilor. In cas 
de a se dovedi contrarul, Epitropia 'ŞI reservă 
dreptul a face din oficiă acele plăţi, din su- 
mele ce va avea se primescă antreprenorul 
art. 1488 e. civ. . 

Art, 13. Antreprenorul este dator a-şi pro= “ 
cura cu a sa cheltuială magaziele necesare 
pentru deposite şi pregătirea materialelor, 
cum și uneltile necesare ; vor fi de asemenea 
în sarcina sa, Or! ce lucrări de îngrădire, lu-. . 
minat şi întreţinere a lucrărilor până la pre- 
darea definitivă. " -. 

Materialul necesar construcțiunilor se vor 
lua din locurile arătate în devis şi -caetele de 
însărcinări, alegendu-se cele de calitatea cea 
mal bună, şi nu vor putea să fie întrebuin- 
țate la lucru până ce mai întâi nu vor fi pri- 
mite de architect sai inginerul dirigent. Dacă 
se va suprinde şi dovedi că antreprenorele     a întrebuințat materiale de prâstă cualitate, 

ceja cuprinse de devizul estimativ, prin ur-! sai rea construcţie, în fine abateri technice 
mare cu analisă de preţuri fixate. în ceea ce privesce modul de a construi, ar- 

b). In cas de a nu fi cuprinse în tabela de! chitectul sai inginerul dirigeut, va avea drep-
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tul a pune un termin conrespungător pentru |: 
vefacerea acelor lucrări, şi înlocuirea mate- 
xialului ; iar în cas de refus din partea an- 
treprenorului, referând Epitropiei, arhitectu- 
lui sai inginerului, vor esecuta aceste lucrări 
pe comptul şi răspunderea antreprenorului; 
acestă măsură se va aplica antreprenorului 
până la recepţia definitivă. 

Art. 14, Intrebuinţarea de material în alte 
dimensiuni de cât acele din devis, se va face 
“după învoirea arhitectului sai inginerului 
fără însă o adăogire de preţ asupra, “contrac- 
tului, 

” Când dimensiunile vor fi mal mici, dacă 
nu vor fi constructiv dăunătâre, se vor ad- 
mite Însă, cu scăderea, proporțională. 

Art, 15, Când antreprenorul va trebui să 
„dărâme vre-o construcţie veche, materialele 

se vor scote şi clasa cu îngrijire făcându-se 
un inventar semnat de arhiteci sai inginerul 
dirigent, şi când antreprenorul este autorisat 
a întrebuința acel material, va trebui să eli- 
bereze chitanță delegatului Epitropiel de di- 
mensiuni şi calitate. 

Despre plăţi şi situaţii. 

“Art, 16, Antreprenorul are dreptul a cere 
acompturi asupra lucrărilor esecuiate în con- 
diţiunile următore : 
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a), Asupra materialului adunat, antrepre- 
norul are dreptul la un acompto, când situa- 
ţia ar fi -ecuivalentă cu 25 0/0 din totalul lu- 
crărilor. 

b'..Când starea lucrului represintă un to- 
tal ecuivalent cu 75 95 din totul lucrăret. Ă 

c). Achitarea. sumel” totală după primirea 
definitivă potrivit situaţie! definitive. 

d). In situaţiile de lucrări nu vor intra de 
cât acele admise şi recunoscute de bune, şi 
conform angajamentului. 

e). La ori-ce situaţie de lucrări, se va face 
proprire de 10 0/0 asupra lucrărilor esecutate, 
şi la cele de material de 20 0/0 pentru sigu- 
vanţa lucrărilor de esecutat. 

£). Garanţia nu se va elibera de cât după 
primirea definitivă a, lucrărei. 

Art, 1î. Pentru lucrările afară din ora- 
şul laşi, dacă antreprenorul cere facerea u- 
nel situaţiuni de lucrări, și nu se va găsi în 
condiţiunile de mal sus, sati cere a se face 
primirea, fără a fi "complect terminată lu- 
crarea, cheltuelile de transport şi diurne ale 
persânelor însărcinate de Epitropie, v vor fi 
în sarcina antreprenorului, plătindu-se ime- 
diat din cea întâi situaţie ce se va face asu- 
pra lucrărilor. 
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_chimba cu diferitele guverne străine cari aii 

AUTORISÂND GUVERNUL ROMÂN CA SĂ INCHEE CONVENŢIUNI DE COMERCIU CU DIFERITELE 

GUVERNE STREINE. 

(Decr. Nr. 1414 din 24 Iulie 1876). 

Austro-Ungariel prin corpul convenţiunei de 
comercii încheiată la 10 (22) lunie 1875. 

început sau 'şi propun negocieri pentru în-, Este bine înțeles că avantagele speciale 
cheerea de convenţiuni de comerciă cuRomâ- | date Austro-Ungariei numat în calitate de 
nia, declaraţiuni prin cari, sub condiţiune | Stat limitrof, nu se vor întinde în privinţa 
de reciprocitate, se acordă acestor din urmă, |! celor-alte State cari nu se află în acâstă 
pentru un termen de 9 lun), tratamentul dat | condiţiune. . 

Art. 1. Guvernul. este autorisat a pres- 

  

3 LEGE şi CONVENŢIUNE 
DE COMERCIU ÎNTRE ROMÂNIA ŞI AUSTRO-UNGARIA, ŞI ALTE ACTE RELATIVE 

Lă CESTIUNE. - 

(Deer. Nr. 915 din 25 Maiă 1870). | - 

LEGE cari, după ce 'şI-aă. comunicat puterile lor 

"Art. unic, Convenţiunea de comerciă în-! Săsite în bună regulă, s'aă învoit asupra ur- 
cheiaată la Viena, la 22 Iunie (st. n.) anul măt6relor articole : . 
curent, (1875) între România şi Austro-Unga- 
ria împreună cu anexele ce 0 însoțesc, sunt 
aprobate. 

, I, 

Va fi plină şi întregă libertate de comerciă şi 
de navigaţiune între supușii Monarchiei Au- 

CONVENŢIUNE stro-Ungare şi aceia al Principatului Româ- 
, 04 “apa . Biel, cari vor putea să se stabilâscă fie-care 

(ratificată la 20 Maiii (1 Iunie) 1876). | pe teritoriul celui-alt Stat. Supuşii M. S. Im- 
Guvernul Majestăţey Sale Impăratul Aus- | păratul-Rege în România şi supuși! A,S. Prin- 

triei, Rege al Boemiei etc., şi Rege apostolic | cipele României în Austro-Ungaria, sai de 
al Ungariei, şi , sar stabili în porturile, oraşele ori verk-ce 

Guvernul Alteţei Sale Principele Româniel, | alte locuri din ambele teritorii, saă de ar 

de o polrivă animați de dorinţa de a întinde | resida acolo în mod provisoriă, nu vor fi 

şi desvolta relaţiunile comerciale între Sta- | supuşi, în eserciţiul comerciului saă al in- 

tele lor respective, aă hotărit a încheia în dustriei lor, la nici un drept, imposit, taxă 

acest scop o Convenţiune şi aă numit ca ple- | saă patentă, sub orl-ce denumire ar fi, altele 
"“nipotenţiari, adică : sati mai ridicate de cât cele ce vor fi perce- 

M. S. Imptratul-Rege pe domnu Jules Co- | pute de ia naţionali; privilegiile, scutirile, î- 

mite Andrassy de Csik-Szent-Kiraly şi Kras- | munităţile și favorile de ori-ce natură de cari 

zna-Horka, Consilierul s&ă intim, ministru | s'ar bucura, în materie de comerciă şi dein-. - 
al Casel Sale şi al afacerilor străine, Mare- | dustrie, supușii uneia din înaltele părți con- . 
Cruce al ordinului sf. Stefan, etc., etc. şi  |tractante, vor fi comune supușilor celer-alte. 
"A, S, Principele Românie! pe domnu George | Se înțelege că prin acâstă disposiţiune nu se 

“Costa-Foru, agentul S&ă diplomatic, Mare- | derâgă la legile şi ordonanțele în vigâre în.   Cruce al ordinului Franț-losef, etc., etc., statele celor două înalte părţi contractante 

e
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şi aplicabile tuturor străinilor în general : | 
1. In Austro-Ungaria, la legile relative la 

comerciul de colporiagii şi la eserciţiul far- 
maciei, şi | 

2. In România. la legile și prescripţiunile 
relative la prohibiţiunea de a dobândi și po- 
seda imobile rurale. (veq! art. 1V). 

II. 

Neguţătorii, fabricanţii şi industriali! în ge- 
nere, cari vor putea proba că ati achitat în 
țara în care residă drepturile și impositele 
necesare pentru esercițiul comerciului şi al 
industrie! lor, nu vor îi supuși pentru acâsta 
la nici un drept saă imposit ulterior în cea 
altă ţară, când vor călători sai vor face să 
călătorescă cormişii sai agenţii lor, sai cu, 
sai fără eşantilione, în interesul esclusiv al 
comerciulul saă al industriei ce exerseză şi 
în scopul de a face cumpărători sati de a 
primi comisione, - 

Supuşii statelor contractante vor fi reci- 
proc trataţi ca şi naţionatii când vor merge 
din o ţară în-cea-altă pentru a vizita bâlciu- 
rile şi târgurile în scopul de a exercita acolo 
comereiul lor şi de a debita productele lor. 

Supușil uneea din înaltele părţi contrac- 
tante, cari exercită meseria de căruţaşi între 
Giversele puncte ale celor două teritorie saii 
cari se dati la navigaţiunea maritimă ori flu- 
vială, nu vor fi supuşi, pentru exerciţiul a- 
cestor meserii şi industrii, la nici o taxă 
industrială sai specială pe teritoriul cele! 
alte. 

Nici o pedică nu se va aduce la libera, cir- 
culaţiune a pasagerilor, şi formalităţile ad- 
ministrative, relative la documentele de voiaj, 
vor fi restrânse la strictele exigințe ale servi- 
ciului public la trecerea fruntarielor. 

III. 

Supușii fie-căria din cele două înalte părți 
- contractante vor fi scutiţi, pe teritoriul celer- 
alte, de orl-ce serviciă militar, pe uscat şi pe 
mare, atât în trupa regulată cât şi în garda 

"naţională, EI vor fi asemenea dispensaţi de 
orl-ce funcțiune oficială obligătore, jndiciară, 
adimninistrativă saă municipală, de locuința 
militară, de orl-ce contribuţiune de resbel, de 
ori-ce rechisițiune sa prestațiune militară, 
de orl-ce natură ar fi, atară totuşi de servi- 
ciile car! sunt ataşate posesiune! sai luca- 
țiunei de imobile precum şi de prestaţiunile 
saă rechisiţiunile militare la cari sunt supuşi 
toţi naţionali! în calitatea lor de proprietari 
sau de locatari de imobile. 

EI nu vor putea fi supuşi, nici personal 
nici pentru mobilele sait imobilele lor, la alte 
datorii, restricțiuny, taxe sati imposite, de cât 
acelea la carl vor fi supuşi şi naționalil.. | 
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IV. 

Români! în Austro-Ungaria şi Austriacii şi 
Ungurii în România, vor avea reciproc drep- 
tul de a dobândi şi poseda bunuri de orl-ce 
natură şi de ori-ce fel,-mobiliare sai imo- 
biliare, şi vor putea dispune liber de dânsele 
prin cumpărătore, vîndare, donaţiune, per- 
mutaţiune, contract de căsătorie, testament, 
succesiune şi prin ori-ce alt act, în aceleaşi 
condițiuni ca naţionalii, fără a plăti drepturi, 
contribuţiuni şi taxe altele sai mal urcate 
de cât acelea la cari sunt supuşi naţionalii 
în virtutea legilor (v. art 1). 

V, 

Cele două înalte părți contractante iai în- 
datorirea de a nu împedica comereiul reci- 
proc al supuşilor lor prin nici o prohibiţiune 
de importaţiune, de exportaţiune saă de 
transit. Ia " 

Cu t6te acestea nu sunt supuse acestor dis- 
posiţiuni articolele următâre: tutunul sub 
tote formele sale, sarea, armele, pudra (pra- 
ful de puşcă) şi muniţiunile de resbel. Xu 
sunt coprinse în acestă restricţiune : puşcile, 
pistOlele şi armele de comerciăi cu obiectele 
și carluşele indispensabile pentru a, lor în- 
trebuinţare. - , 

Se. vor putea asemenea lua măsuri pro: 
hibitive: : 

1. In ce priveşte poliția sanitară și ma! 
cu semă în interesul sănătăţei publice şi con- 
form principielorinternaţionale adoptate pen- 
tru acesta, şi , 

2. In circumstanțe excepționale, pentru ce 
priveşte provisiunile de resbel. 

Nici una din cele două înalte părți cor- 
tractante nu va supune pe cea-altă la o pro- 
hibiţiune de imporlaţiune sai exportaţiune 
care nu va fi fost aplicabilă în aceleași cir- 
cumstanțe la tâte cele-alte naţiuni. 

Ă VI, 

„Cât despre cuantumul, garanţia şi percep- 
(iunea drepturilor de importaţiune şi expot- 
taţiune precum şi în ce privesce transitul, fie- 
care din cele două înalte părţi contractante 
se obligă a face pe cea-altă să se foloststă 
de ork-ce favâre, privilegii sati scădere în ta- 
rifele drepturilor, la importaţiunea sai exe 
portațiunea articolelor menţionate saă nu în 
Convenţiunea de faţă, ce una din elear pu- 
tea acorda unei a ireia puteri. Ori-ce fa- 
vore sau imunitate concedată mat târdiă unul 
al lreilea Stat se va - întinde imediat, fără 
condiţiune și prin acesta. chiar, la cea altă 
parte contractantă, Sa 

Disposiţiunile cari ' preced nu se: aplică 
de loc; . . 

1. La favorile acordate acum saă cari sar 
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putea acorda ulterior altor State limitrofe 
spre facilitarea circulărit pe fruntarir, Şi 

2. La obligaţiunile impuse uneia din cele 
două înalte părţi contractante prin angaja- 
inentele unci uniuni vamale deja contractată 
sai care ar putea să se contracteze pe viitor, 

o VII. 
Productele solului şi industriei Românier 

cari vor. fi importate în monarhia. Austro= 
Ungară și cari sunt destinate, sai pentru con- 
sumaţiune, sai pentru întreposit, saă pen- 
tru reexportaţiune, saii pentru transit, vor fi 
supuse acolo aceluiaşi tratament şi nu vor 
fi pasibile de drepturi nici may „rădicate nici 
altele de cât productele naţiuney celei mai 
favorisate. . 

VIII,.. 
„> Obiectele de proveninţă sai de manufac- 
tură austriacă sai ungară vor fi exportate 
spre România libere de drepturi de vamă, 
afară de articolele afectate de un drept de 
eşire vis-ă-vis de naţiunile cele mat Îavo- 
risate. 

IX, 
Obiectele de provenință saă de manufac- tură austriacă sai ungară enumerate în ta- riful A, alăturat pe lângă Convenţiunea de faţă, şi importate pe uscat .saă pe mare în România, vor fi admise acolo libere de ori- 

ce drept de intrare. . 
Obiectele de aceeaşi provenință sai manu- 

factură enumerate în tariful B, anexat pe 
lângă acâstă Convenţiune, şi importate pe 
uscat sait pe inare în România, vor fi ad- - mise în schimbul achităriy drepturilor de in- 
trare indicate în disul tarif, coprindâdu-se şi 
t6te drepturile adiţionale. - 

Obiectele şi productele de proveninţă sa 
de manufactură. austriacă sati ungară, cari 
nu Sunt enumerate în tarifele -A saă B, vor 
fi supuse, la intrarea-lor în România la 
plata unul drept unic de importaţiune de 
79jo din valGrea lor la locul de origină şi fixat 
"conform art. XII și XVII din Convenţiunea 
de faţă. | 

În plata acestur drept de 7% vor fi co- 
prinse tote drepturile adiţionale. : 

Se înţelege că drepturile ad-valorem vor fi 
înlocuite prin o comună înţelegere, îndată şi 
pe atât pe cât se va pulea, prin drepturi 
specifice echitabile pe greutate şi calculabile 
Crăşi pe basa de 7. , 

Până ce se va efectua acâstă reducţiune, 
importatorii austriaci și unguri vor avea fa- 

- cultate de a alege între drepturile ad-valo- 
- tem prevădute de acestă Convenţiune și drep- 
iurile specifice achitabile pe greutate sai nu- 
măr şi determinate, sati de către un tarif ro: 
Mân general, sai ge către o Convenţiure 
specială încheiată cu o terţie putere. 
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i ii Îi x, 

- Se va preleva, în România, asupra mărfu- 
rilor de orl-ce natură exportate pe uscat sau 
pe mare din Principatul Român în Monszirchia 
Austro-Ungară, la eșirea lor și drept înregis- 
trare, drepturile specificate în tariful român 
al drepturilor de eşire promulgat de A. S$. 
Principele României cu data din Sinaia de 6 
August 1872. Se înțelege că drepturile de e- 
şire în cestiune nu vor trece nict-odată, peste 
109 din val6rea mărfurilor exportate. 

Acestă disposiţiune nu este aplicabilă în 
casurile prevădute de art. XVIII din acestă 
Convenţiune. , 

Vor fi asemenea scutite de acest drept de 
eşire, afară de articlele deja indicate în sus 
numitul tarif, artielele enumerate în tariful 
C, alăturat pe lângă presenta Convenţiune. 

Guvernul român își reservă pe lângă acesta 
de a isbi zdrențele şi şifânele, zdrenţele de 
hârtie și maculatura exportate din România, 
cu aceleași drepturi de eşire la cari aceste 
obiecte ar fi supuse la exportarea din Aus. 
tro-Ungaria. : ” 

XI, A 
Mărfurile de ori-ce natură, venind din unu] 

din cele două teritorie sati mergând la unul 
din ele, vor fi reciproc scutite în cel-lalt de 
ori-ce drept de transit, sai când ar transita 
direct saă când, în timpul transitului, ar tre- 
hui să fie descărcate, depuse și reîncăreate. 

XII, i 
Drepturile ad-valorem, în casurile în cari 

le prevede Convenţiunea de faţă, vor fi cal- 
culate după valre la locul de proveninţă a 
obiectului importat, adăogându-se cheltuelele 
de transport, de asigurare şi de comision ne- 
cesare pentru importaţiune în unul din cele 
două leritorie până la fruntarie. 

Importatorul va trebui să adaoge, pe lângă 
declaraţiunea. sa scrisă, constatând val6rea 
măriel importată, o factură indicând preţul 
real și emanând de-la fabricant sai de la 
vîndător. : 

XIII, 

Certificate de origină vor fi cerute de. cele 
două înalte părți contractante pentru. a sta- 
bili origina naţională a 6re căror mărfuri im- 
portate sai exportate şi designate prin o co. 
mună înțelegere. Pentru acâsta importatorul 
va trebui să presinte la vama celei-alte (ări, 
sai o declaraţiune oficială făcută înaintea . 
unul magistrat funcţionând la locul de ex- 
pedițiune ; saă un certificat liberat de şeful 
serviciului vămilor de la biuroul de exporta- 
țiune, sai un certificat liberat de agenţii con-. 
sulari al țărei în care importațiunea trebue 
făcută şi cari residă în locurile de expedi- 

37 a - 
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ţiune sai în porturile de îmbarcare. Factura 
mărfurilor în chestiune, presentată. biuroului 
de vamă respectiv, va putea, prin escepţiune, 
ţine loc de certificat de origină. 

XIV, 
- Dacă vama, în cele 24 ore după ce i se ra 
fi presentat declaraţiunea, crede insuficientă 
val6rea declarată, va avea dreptul de a re- 
ține mărturile, plătind importatorului preţul 
declarat de dânsul, mărit cu 100,4. Acâstă 
plată va trebui să fie efectuată în cele 15 dile 
cari vor succeda. declaraţiunea, şi drepturile, 
dacă vor fi fost percepute, se vor restitui în 
acelaşi timp. . 

XV, 
Imporlatorul, contra căruia vama unei din 

cele două țări va voi să exerciteze dreptul de 
preemţiune stipulat de articolul precedent, va 
putea, în cele 8 dile după cei se va fi comu- 
nicat decisiunea vămel în acâstă privință, 
dacă preferă, să ctră estimaţiunea mărfel de 
către experţi. Aceeaşi facultate va avea şi 
„vama când nu va găsi de cuviinţă a recurge 
imediat la preempţiune ; ca va trebui însă să 
comunice importatorului decisiuneasa în pri- 
vinţa acestei expertise în cele 24 ore după ce 
acesta. "1 va fi presentat declaraţiunea sa. 

XYI. 
Dacă expertiza. constată că valârea măriei 

nu trece cu 50/, peste cea declarată de im- 
portator, dreptul se va percepe după suma 
din declaraţiune. o 

Dacă valorea trece cu 50/g peste cea de- 
clarată, vama va putea, după cum va voi, să 
exerciteze preemţiunea -saii să pereâpă drep- 
tul pe valorea determinată de experţi... 

Acest drept va fi mărit cu 500 o drept a- 
mendă, dacă evaluaţiunea experţilor este cu 
10 9/g superidră valore! declarate. , 

Cheltuelile de expertisă vor fi în sarcina 
declarantului, dacă valdrea determinată prin 
decisiunea arbitrală excedtză cu 5 %g val6- 
rea declarată ; în casul contrar ele ror fi în 
sarcina vamel, 

XVII. 
În casul prevădut de art. XV, cel dout ar- 

bitri experţi vor fi numiţi, unul. de către de- 
clarant şi cel-Palt de către seful local al ser- 
viciulul văilor; în cas de parlagiii,. sai 
chiar în momentul constituire arbitragiului, 
dacă declarantul o cere, experții vor alege 
un al treilea arbitru ; dacă nu se pot învoi, 
acesta va fi numit de către preşedintele tribu- 
nalului de comerţ al locului, Dacă biuroul de | - 
declaraţiune se află la o depărtare de mar 
mult de un miriametru de reşedinţa tribuna- 

“lului de comerţ, cel de al treilea arbitru va 
pulea să fie numit -de către preşedintele tri- 
bunalului celui mal apropiat, 
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Decisiunea arbitrală va. trebui să fie pro- 
nunțată în cele 8 ile după numirea arbi- 
trilor. : 

| XYIII.- 
Pentru a favorisa schimbul reciproc al pro- 

ductelor pe fruntaria celor două ţări, obiec- 
tele următâre vor fi admise şi exportate îna- 
mândouă părţile,cuobligaţiune de a le întârce, 
sculite timpural de drepturile de intrare și 
de eşire şi conform ordonanţelor vamale şi 
reglementelor emanate prin un comun acord 
de la cele două înalte părţi contractante: 

a). Tâte mărfurile, afară de alimente, cari, 
eşind âin liberul trafic pe teritorul uneia din 
cele două înalte părţi contractante, vor fi 
expediate la bâlciuri .şi târguri pe teritorul 
celel-alte, sa cari, fără acestă destinațiune, 
vor fi transportate pe teritorul celei-alte părţi 
contractante pentru a fi depuse în întreposi- 
tele sai megazinele de vamă, precum şi eșan- 
tilionele importate reciproc de comişil-voia- 
giori al caselor austriace, ungare sai române 
cu condiţiune ca t6te aceste mărfuri și eșan- 
tilione să fie întorse în ţara de unde profin 
într'un termen stabilit de mai nainte. 

b).. Vitele conduse din un teritor în celalt 
al târgului sai la păscut. In acest ultim cas 
scutirea de drepturi de intrare şi de eşire va 
fi întinsă şi asupra productelor respectire, 
precum : laptele, untul şi brânza produse în 
timpul şederel pe cel-alt teritor şi vitele năs- 
cute în acelaș timp precum şi asupra cfecte- 
lor şi mobilierului ţăranilor sai păstorilor 
cari însoțesc vitele. _ 

c), Obiectele destinate a fi reparate fără 
ca natura și denominaţiunea, lor comercială 
să sufere o schimbare esenţială. , 

d). Sacurile pentru ambalagiă și butoele 

g6le purtând semne de întrebuințare. 

XIX, 
Mărfurile supuse tratamentului de inttare 

pe cauţiune şi trecând imediat din teritorul 
uneia din cele două înalte părți contractante 
pe acela al celel-alte nu vor fi de loc desfă- 
cute (dâballses), şi peceţile nu vor fi rădicale 
şi înlocuite, sub reserva. de a se fi îndeplinit 
cerinţele serviciului combinat pentru acâsta. 

In general, formalităţile serviciulul vamal 

vor fi simplificate şi expediţiunile se vor €- 
fectua în același loc, prin organul unel sin- 
gure autorităţi, şi vor fi accelerate cât se Ya 
puiea ma! mult. : 

XI. 
Cele două înalte părţi contractante vor În- 

griji a aduna în aceeaşi localitate, pe cât ta 
fi cu putință, biurourile lor de vamă stabilite 
pe fruntarie, pentru” ca operaţiunile vamale; 
la trecerea mărfurilor de la un teritor la al 
tul, să se pâtă efectua, simultane.



  

XXI. — 
„Dacă una din cele două înalte părți con- 

“tractante crede necesar a stabili, sai a face 
să se stabilescă de către autorităţile munici- 
pale şi altele, un drept noi saii un supliment 
al depeptulul de axisă sai de consurmațiune 
asupra unui articol de producțiune sai de 
fabricaţinne naţionălă prevădut prin Conven- 
iunea, de faţă, articolul similar străin va pu- 
tea fi imediat grevat la importațiune de un 
drept egal. 

Prin urmare mărfurile din teritorul uneia 
din cele două înalte părți contractante nu vor 
fi pasibile, la intrarea lor în teritorul 'caler 
alte, de nici un drept de axisă saă de consu- 
maţiune, sub orl-ce numire ar fi, dacă măr- 
furile de aceeași natură nu sunt nici produse 
nici fabricate în acâstă ultimă ţară. 

XXII. | 
Mărfurile de ori-ce natură originară din 

Austro-Ungaria şi importate in România, și 
- mărturile de ori-ce natură originară din Ro- 

mănia şi importate în Austro-Ungaria, nu 
vor putea fi supuse nici de autorităţile Sta- 
tului nici de administrațiunile municipale 
“sai altele la drepturi Gre-cari de axisă sau 
de consumațiune superioră acelora, cari gre- 
v6ză sai ar greva mărfurile similare de pro- 
“ducţiune naţională. 

. XXIII. : 
Cele două înalte părţi contractante se an- 

gajsză a coopera, prin inijlâce convenabile, 
„ pentra a împedica şi pedepsi” contrabanda, 
„=dlirigetă contra teritoriilor lor, a acorda în 
acâstă privinţă orl-ce asistență legală am- 
ploiaţilor celui-alt Stat însărcinaţi cu supra- 
vegherea, a "1 ajuta. și a le comunica, prin îm- 
piegaţil de finanţe și de poliție, precum și 

„prin autorităţile locale în genere, tâte infor- 
maţiunile de car! vor avea trebuință pentru 
exerciţiul funcţiunilor lor. | 

În acest scop reslemente speciale se vor 
face prin comună înţelegere. 

XXIV. . 
Supuși! uneia, din cele dou înalte părți 

contractante se vor bucura pe teritoriul celex 
“alte de aceeaşi protecţiune ca şi naţionalil, 
„pentru tol ce privesce mărcile de fabrică şi 
de comerciă precum şi desemnurile şi mode- 
urile de ort-ce fel. 

Guvernul Alteţer Sale Prinţul României va 
presenta Camerelor român şi va căta să 
facă a se sancţiona, în termenul de un an 
o lege asupra mărcilor, desenurilor și node- 
lurilor de fabrică şi de comerţ, conform dis- 
posiţiunilor generalmente admise în acestă 
materie. . 

Dreptul esclusiv de a, exploata un desen 
“saii un model industrial sai de fabrică -nu 
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pote avea, în folosul Austriacilor şi Unguri- 
lor în România, şi a] Românilor în Austro- 
Ungaria, o durată mal lungă de cât cea fixată 
prin legea țărei în privinţa naţionalilor. Dacă 
desenul sai modelul industrial aparţine do- 
menului public în ţera de origină, el nu pâte 
fi obiectul une bucurăry (jouissance) exclu- 
sive în cea-altă țeră, E 

Disposiţiunile precedente - sunt aplicabile 
mărcilor de fabrică şi de comerţ. 

XIXY. 
Supuşii M. S. Impăratul și Rege nu vor pu- 

tea reclama în România proprietatea esclu- 
sivă a unei mărci, a unul model sa a uuul 
desemn de nu aă depus două exemplare din ele 
la grefa tribunalului de comerț din Bucu- 
resci. „- ! 

De asemenea, supuşi! român! nu vor putea 
reclama în Austro-Ungaria proprietatea es- 
clusivă a unei măici, a unul model saă a u- 
nul desemn, dacă nu ati depus două exem.- 
plare sai la camera de comerţ din Viena sa 
la cea din Buda-Pesta. - 

XĂYI, 
Nicl un drept special, orl-care ar fi, nu se 

percepe “nici pe năvile pe Dunăre, nici pe . 
iărfurile cari se află pe aceste năvi, afară 
de drepturile de trecere (page) plătibile de 
năvi la gurile Dunăre! şi la Porţile-de-Fer,. 

Tot asemenea, va, fi şi pentru mărfurile 
importate saă exportate reciproc pe Dunăre 
cari, după ce ati achitat drepturile de intrare 
sati de eşire stabilite prin presenta, Conven- 
țiune, nu ar fi supuse la nici un drept adiţio- nal. Cu tâte acestea, taxele actualmente în vig6re în porturile Dunărei şi stabilite în sin- 
gurul' svop de a ameliora staționarea vaselor 
şi de a favorisa esecuţiunea unor lucrăry pu- 
blice, destinate a facilita încărcarea, sai des- 
cărcarea mărfurilor, se vor putea preleva şi pe viitor cu titlu de un drept adiţional spe- 
cial, atât de la vase cât şi dela mărfuri în condițiunile reglementelor speciale publicate 
în acestă privinţă.: | i 

Prin urmare mărfurile importate în Ro- mânia sai exporiate din acest 'Stat pe Du- 
năre, şi supuse la plata drepturilor de intrare 
şi de eşire specifice şi achitabile pe greutate, 
vor fi supuse, în orașele situate pe malurile - acestui rii şi pentru efectele sus indicate, la 

din suma dreptu-   
| 

  

un drept adiţional de 50 
cari sunt de plătit 

o 
rilor de intrare respective 
în virtutea Convenţiunei de faţă. . 

Mărfurile importate: sati exportate tot: pe acâstă cale şi supuse la plata drepturilor ad valorem vor fi pasihile, tot cu același titlu de un drept adiţional special de A 0[ din va. I6rea lor constatată în conformitate cu 'pre- . senta Convenţiune, , De asemenea bastimentele şi corăbiile de 
7 
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ori-ce fel, car! se vor opri în porturile şi ora- 

şele de pe malul român al Dunărei, vor avea, 

când vor uza de cheiurile Statului! sai ale co- 

munelor, să plătescă, tot cu acelaşi titlu şi 

. pentru aceleşi efecte, o taxă de cheagiă de 

20 centime pe tonă şi după gradaţiunea ur- 

mătâre : pe a treia parte a tonagiului, dacă 

cantitatea mărfurilor îmbarcate sai debar- 
cate nu trece peste a treia. parte; pe două tre- 
imi, dacă ea trece peste a treia, parte şi nu a- 
junge la două treimi ; pe tot, dacă trece peste 
“două treimi din coprinderea (portâe) utilisa- 
"bilă a corăbiel. : _ 

Nici o corabie care atinge, în timpul unuia 
şi aceluiaș voiaj, sai în susul sai în josul 

' rîului, mal multe schele de pe malul român, 

y 

nu va. putea fi supusă la plata tâxelor de chea- 
giii cari, în totalitatea. lor, ar exceda suma a- 
cestor drepturi calculate pe 20 centime pe 
tOtă coprinderea vasului. . 

Tonagiul vaseler va fi stabilit după siste- 
mul şi regulile adoptate de comisiunea Euro- 
până a Dunărel. Bastimentele de Stat, de 
poştă sai de pasageri carl useză de cheiuri, 
vor fi scutite de plata acestei taxe, şi vor fi 

„ menținute, pe lângă acesta, tote cele-aite scu- 
tiri acordate vaselor până. acum'sub orl-ce 

„titlu ar fi. 

XXYII. - 

-- Până în momentul în care'se vor face:re- 
-gulamentele de navigaţiune sai de poliţie fiu- 
vială pentru Dunăre, prevădute de art. 17 al 
tratatului din Paris de la 1856, legile şi pres- 
cripțiunile promulgate în acesta privinţă de 
fie-care. din cele dou& înalte părţi contrac- 
tante vor Îi combinate, pe cât se pote, prin o 
comună înţelegere și în interesul desvoltărei 
pavigaţiunel pe Dunăre, şi adaptate principie- 
lor în vigâre pe tot parcursul riului şi mal cu 
semă pe partea sa în jos de Isaccea. 

XXYIII. 
""Tâte facultăţile acordate până acum, de 

"ambele părţi, navigaţiunei fluviale pe Dunăre, 
„vor fi menținute în viitor şi întinse pe cât se 
va putea. : . 

Vaporele cari fac un servicii regulat de 
"transport vor putea opera pe Dunăre, chiar 
în timpul nopței, încărcările. şi descărcările 
fără nic o întârdiere. Căpitanil acestor va- 
pore sai representanţii lor vor depune, la 
sosirea lor la biurourile sai organele de va- 
mă, o declaraţiune specificând mărfurile des- 
cărcate.. Funcţionarii de vamă vor putea o- 
pera, în cas de trebuinţă, visite şi căutări pe 
vase cu asistenţa organelor consulare ale ţă- 
rel cărel aparţin aceste vase şi cari residă în 
acelaşi loc. Citaţiunea ce va fi adresată pen- 
tru acesta consulilor, vice-consulilor şi altor 
organe consulare respective, va arăta o oră 
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precisă; şi dacă aceste. organe consulare ar 
neglige de a. merge în persnă sai dea ce 
representa prin un delegat, se va procede în 
absenţa lor. Nici o penalitate nu se va aplica 
căpitanului unul vapor, dacă numărul cole- 
turilor descăreate este inferior aceluia pus 
în. declaraţiunea presentată, când căpitanui 
sati cel în drept nu va fi negligiat de a in- 
forma pe biuroul de vamă imediat după des- 
cărearea totală efectuată în o staţiune, ina- 
inte însă ca vama să fi constatat diferința. 

Căpitanil acestor vapâre nu vor fi primiţi 
a se presenta înaintea autorităţilor locale 
pentru a forma custoditul sai alte documente 
analoge şi cari nu ar fi indispensabile, 

NRIA, . 

- Companiile de navigaţiune şi proprietari 
vap6relor cari fac un serviciă regulat de trans- 
port pe Dunăre, vor putea dobândi, la de- 
bareaderile staţiunilor vaporelor lor, terenu- 
rile necesarii pentru instalarea biurourilor, 
atelierurilor şi magazinelor lor, şi le vafi 
permis de a stabili în acele locuri magazine 
speciale cari vor fi considerate ca intreposite 
de îndată ce vor răspunde la tote cerințele 
legilor ţărel în vigâre asupra, acestul punct. 

XXI, 

Având. în vedere circumstanţele escepţio- 
nale create relaţiunilor comerciale dintre Mo- 
narchia Austro-Ungară şi Principatul Româ- 
niei pe acea parte a teritoriilor lor. unde 
fruntariele lor se ating imediat,„ca şi pe ca- 
lea Dunărei, şi considerând caracterul spe- 

cial al comerciului care, prin condiţiunile 
solului şi- al naturei productelor celor două 

țări, este un compliment indispensabil pen- 

tru existenţa locuitorilor reciproci, sia con- 
venit, cu acestă ocasiune, în privinţa acestul 
comerţ, un aranjament special ale cărul sti- 

pulaţiunl se găsesc consemnate în un act a- 

dițional care face parte integrantă din acâstă 
Convenţiune. - 

NAIN, 

Convenţiunea de faţă va remânea în vi- 
g6re în timp de 10 ani din diua schimbărei 
ratificărilor. In casul când nici una din înal- 

tele părți contractante nu ar fi notificat, cu 
12 luni înainte de finele acestei peride, în- 
tenţiunea sa de a face să”! înceteze efectele, 
ea va remânea obligatorie până la expirațiu- 
nea unul an din diua în care una saii alta 
din cele două înalte părți contractante o vă 
fi denunțat. . , 

Disposiţiunile cari preced vor fi esecutoril 
în ambele State o lună după schimbarea Tâ- 
tificări:or. : 

Cele două înalte..părți contractante 'ȘI r2-   scrvă dreptul de a întroduce mal târdiă, şi 

„
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prin o comună întelegere, î în acâstă Conven-| Drept care plenipotenţiarii respectivi ai 
ţiune, modificaţiuni cari s'ar crede conforme | semnato şi aă pus „pe densa sigiliul arme- 
spiritului şi principiilor sale şi a căror opor= lor lor 

tunitate ar fi demonstratii de experiență. Făcută în îndoit exemplar în Viena, la 

XIX, 22 lunie 1873, 
Convenţiunea de faţă va fi ratificată şi ra- a 

tificările vor fi schimbate în Bucuresci cât se (Sem.): G Costa-Fora. (Sem.): Andrassy. 
va putea mal iute. (L. S.) (LS): 

TARIFE A. , 

LA INTRAREA IN ROMANIA 

  

NUMIREA ARTICOLELOR Basa |Drepturi 

  

Cerealele în general. 
Petroliă brut şi rafinat. 
Lemne de construcţiune. 
Mineraluri de fer. 
Fer şi oțel brut, în vergele saă arugi, prismatice saă rotunde. > 
Piei brute. 
Cărbuni de părmint (huliă, lignit etc.) 
Cărţi în general, opere de car vtografie în fot volante saii legate în atlaz, 

gravure, litografit şi fotografii în for volante sau legate în albun, opere 
de muzică gravate, litografiate sai imprimate cu litere mobile. 

Instrumente și aparate de demonstraţiune, servind pentru trehuinţa 
învăţămentului de orl-ce grad. 

Obiecte de artă şi de. curiositate, destinate pentru museele publice 
sai pentru colecţiunile private. 

Maşine cu abur în general, fixe saii mobile, 
“Maşine şi instrumente agricole de ori-ce fel. Ă 
Maşine de orl-ce fel, cari servâ pentru eserciţiul unei profesiun! sat 

unei industril Gre-care. 
Seuri și produsele dintr'insele (stearină, oleină, elc.), în general, tâte 

materiile prime destinate pentru fabricațiunea luminărilor de stearin şi 
a săpunulul, precum şi productele accesorii, necesarii la acâstă fabrica- 
iune, 

k Zidrenţe şi cârpe de ork-ce fel. 
Materi! tinctoriale și produse chimice necesaril pentru industrie, 

- 
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FARIF E. 

DREPTURI LA INTRARE IN ROMANIA 
  

Unităţi aupra] Tara dreptu- | Tara la sută 
NUMIREA ARTICOLELOR cărora se îinpli-] rilor la im- | din greutatea 

nese drepterile.] — portație. brută (1) | 

Nr
. 

cu
re

nt
. 

  

1| Zahar : 
a). Rafinat, căpăţâni, bulgări sai pisat; 'canăel | 

zahar de fructe şi zahar topit... . . . p100K.N.[ 20 fr. fi2înlădrş Şi în   hutoe. 
b): Zahar brut şi casonad (în făină), a. > 12 > 4 în saci saii 
c). Siropuri şi melase . , . i. > 6» baloturi,     

(1) Pentru mărfurile cari, conform presentalul tarii nu sunt pasibile de cât de un drept maxim de 7 lei și 50 bani, pentru suta de chilograme, precum și „pentru acelea cari n'aă nici o indicaţiune de dare, dreptu- „zile xor fi percepute pe brut.
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Nr
. 

cu
re
nt
. 

NUMIREA ARTICOLELOR 
Unităţi asupra 
cărora se impli- 
nese drepturile. 

  

Taxa drepin- 
rilor la im- 

portație. 

Tara la sută 
din greutatea 

brută, 

  

DD
 

e
 

    

Bere : . 
a). În butelii și uleidre. . . .'. 

b), In butâe . 

Spirtâse destilate de tot felul, precum: 
rachiury, alcooluri, rom, arrac, esență de pun- 
ciă, licoruri şi alte spirtâse cu zahar sati fără 
zahar. . . 

Ceară : i 
a). Brută, albă sati galbenă de orl-co fel. . . 
b). Lucrată, albă saă galbenă, precum : lumâ- 

nări, figuri, flory 
ce fel . Pa 

Lumânără de stearin şi de spermanţet de 
orice fel. . 

Săpunuri de orl-ce fel, afară de săpunurile de 
parfumerie! , Îl 

Hârtie şi papeterii : 
a). Ordinare, adică : hârtil vinete sai altele de 

ambalagiă, simple sai zmolite, cartâne ordi- 
nare, hârtie de sticlă, hârtie de lustru şi alte 
similare . a. . 

b). Hârtie fără numire specială . 
c). Hârtil zugrăvite de orl-ce fel . . AR 
d). Hârtir de lux, adică. : hârtii poleite saă argin- 

tuite, hârtir cu ornamente în relief sati tăiate. 
hârti! de scrisori, cu monograme saă desenuri 
şi plicuri corespundătore, hârtie de China ; 
precum şi obiecte de hârtie simplă, sai com- 
binată cu alte materit afară de metaluri pre- 
țiose, de petre fine şi semi-fine, de mărgân a- 
devărat, de mărnăritare fine, de chilibar, de 
jais şi de sidef . .. . 

Testturi de lână : 
a). Ordinare, adică : pături de rând cu păr lung 

(pături ţoluri) postavuri, aba şi dimie, postav 
brut, covâre de lână de tot felul, cu bucata 
saă cu metru a 

b). Postavuri şi alte ţesături analoge cu posta- 
“vurile neîmprimate, precum și flanele de our- 
ce fel, albe saă colorate. | .. . 

c). Ori-ce alte țesături de lână ncarătate mar sus 
la literile a şi b afară de șaluri și de dantele; 
asemenea or! ce articole de pasmanterie, nă- 
sturărie şi panglicărie de lână. a. 

d). Articole de bonetărie de lână, de orl-ee fel, 
chiar garnite cu alte ţesături . . . 

e). Pâsle de ori-ce fel, precum şi următârele ar- 
ticole de pâslă: tălpi. şoşoni cu saă' fără 
tălpi și pălăril de pâslă grâse pentru trebu- 
inţa ț&ranilor și soldaţilor . .. 

saă alte preparaţiuni de ort-. 

100 &.N. 

    
19: > 

  
=
 

„a
e y 

40 > 

d 

90 » 

20 în lăqr 
25 în butâe 
duble. 
15 în butâe 
simple. 

20 în lăd: 
25 în butoe 
duble, 15 în 
but6e simple. 

"12 în 1ăQI şi 
hbutoe. 

18 în lăqiși 
6 în baloturi 

16 în lădişi 
6 în balotun 

15 în lăqi, 6 
în balot.      
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Nr

. 
cu

re
nt

. 

NUMIREA ARTICOLELOR 
Unităţi asapra 
cărora se impli- 
meat drepturile, 

Taxa drepta- 
rilor la în- 

portaţie. 

Tara la sută. 
din greatatea 

brută. 

  

o
 

10 

li 

    

Țesături de bumbac : 
â). Ordinare, precum : neînălbite, nespălate, ne- 

văpsite, nelucrate, nefasonate, feştili împle- 
tite, resiluri, fileuri și brâuri . . 

b). Semi-fine, precum : "lucrate, spălate, văpsite 
(afară de cele împrimate) fasonate sai nu. 

c). Fine, precum : imprimate, ţesături cu chena- 
ru. . 

4). Extra-fine, precum : tul englez, bohinete, mu- 
selină, linon, gaz şi alte țesături uşore, afară 
de dantele . 

e). Articole de pasmanterie şi de panglicări e 
£). Articole de bonetărie de bumbac, de orl-ce 

fel, chiar garnite cu alte ţesături. . 
Pelărie (piei argiăsite)- şi lucruri de 

piele : 
a). Pelărie ordinară neavând numire specială. 
b). Pelărie fină, precum văpsite, afară de pelea 

care este numal înegrită, bătute, lustruite, au- 
rite saă argintuite, precum şi pel argăsite şi 
tăbăcite, pel de mânuşi, pele marochin, saf- 
tian pel "dise de castor ete. 

c). Lucruri 'de pele ordinare, precuia : lucruri 
de cismar, de şelar, de hămurar, de giaman- 
tănar, de pele ordinară, chiar combinate cu 
alte materii, afară de cele enumerate la Nr.7 d). 

4). Lucruri de pelo fină (afară de mănuși), adică 
cele enumerate mal sus la litera c, chiar com- 
binate cu alte materii, afară de cele arătate 
la Nr. 7 d). . 

Obiectejde canctue : 
a). Ordinare, precum : articole de cauciuc fără 

lustru, nevăpsite, nespălate chiar combinate 
cu alle materii, afară de cele arătate la 
Nr.7,d).. . 

b). Fine, precum : articole de cauciuc cu “lustru, 
văpsit, stampat, chiar combinate cu alta. ma 
teril afară de cele arătate la Nr. 7 d) 

Obiecte de lemn : 
a). Cu totul ordinare, precum: lucrări de dogar, 

de timplar, de strungar, grose, brute, lucrări 
de carctaş şi alte obiecte “de lemn cioplite şi 
tăiate simplu, obiecte de coşuri de nuele ordi- 
nare, tâte aceste articole nici văpsite, nici lu- 
struite, nici poleit, nici combiuate cu alte 
materil. 

b). Ordinare, precum : lemne tăiate subțiri, par- 
cheturi nemarchetate ; plută în placă, fol, tal- 
pă şi dopuri, tâte aceste articole brute. 

c). Fine, precum : scule de menagiă (mobile) 
parchete marchetate, precum şi tâte acele ar- 
ticole ar&tale mai sus Îa literile a şi d, văpsite, 
lustruite şi poleite, chiar combinate cu meta- 

. 

100 K. N. 

100 K,B, 

100 K.N. 

100k.B 

m
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90 > 
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(1) Articole de guta-porkn sunt supuse regimului celor de cauciuc. 

16 în IQ 12   

  

15 în lăzi 6 
în balot. 

16 în lăqi 12 
în panere 6 
baloturi. 

în panere 7 
în baloturi 

Tara aceiaşi 
ca la Nr. 10. 
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Nr
. 

cu
re
nt
] 

- 
NUMIREA ARTICOLELOR 

[nităţi osepra 
cărora se inpli- 
nese dregturile. 

  

Tara dreptn- 
rilor la im- 

portație. 

Tara În sută 
dia greutatea 

brută, 

  

  
13 

=
 
>
 

=
 

iai
] 

16   

luri comune, cu pele ordinară, cu trestie, cu 
trestie de mare şi alte materii fibrâse vegetale. 

d). Extra-fine, precum : lucrări de lemn mar- 
chetate, incrustate, sculptate ; lucrări fine: de 
strungar și de coşar, de lemn poleit, orZoges 
de la Yorât Noire, lemn de marchetărie, şi în 
genere, tte articolele nearătate mal sus la li- 
terile a, & şi c, chiar combinate cu 'alte ma- 
terii, afară ae cele indicate la Nr. 7, d) în fine 
mobile umplute, îmbrăcate saă nu . . . 

Sticle: a 
a). Turnată, fără lustru, gravată, sculptată, fa- 

sonată, masivă ; tote aceste obiecte, necolo- 
rate, netăjate . PR 

b). Tăiate, colorate, văpsite, aurite, argintate ; 
sticle de policandru DP 

Ape. minerale naturale și factice, în butelil și 
UrCIOre. a. 

Instrumente : 
a). Clavire, piane şi pianine . . . . 
h). Orl-ce alte instrumente de musică . BR 
c). Instrumente de astronomie, de chirurgie, de 

optică (afară de lunete. montate, binocluri şi 
lorneie de teatru), de matematici, de fisică şi 
de chimie (pentru laboratori). . , 

Colori preparate, lichide saă solide, în praf, 
» în tăblițe, în bășiay, în coji de scoici, în fla- 
cone sati în cutit cu' sai fără accesoriile lor. 

î 

TARII c, 

  

100 &.N. 

> 

100 5. P. 

valore 
. > 

100 R.   100 KR.B. 

LA EȘIREA DIN ROMANIA 

9 fr. 

6 o, 

5% 

scutite 

60 3 

16 în 1ăqr şi 

  

«i 

în butoe, 9 
“ în balotur. 

30 în lăzi şi în 
butâe, 20 în 
panere şi în 
Jumătate de 
lădr.     

  

huinţele 

"NUMIREA ARTICOLELOR . Basa ÎDrepturi 

  

Sare ; i ÎN 
Tutun fol sati fabricat sub tote formele sale ; 
Făine ; ” 
Cărţi, opere de cartografie şi de musică 
Vinuri și oțeturi ; 
Rachiuri, alcooluri şi bere; 
Petroliă brut și rafinat; 
Productele minelor exploatate în România; 
Producte manufacturate în general. 

„Pentru a da traficului districtelor frunta- 
riilor respective înlesnirile reclamate de tre- 

ACT ADIȚIONAL 

, imprimate în România ; 
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vamă la importaţiune şi exportaţiune prin 
fruntariile Austro-Ungară şi Română în Au- 
stro-Ungaria şi în România : _ 

a). Tote cantităţile de mărfuri al cărora 

ce urmeză: 

comerciului dilnic, cele două înalte părţi cotnractante an convenit asupra celor 

1. Vor râmânea libere de orl-ce drept de 

drept de împlinit nu se urcă la cifra totală 
de doul kreiţari v. a. saii 5 la sută din franc. 
-b). larbă, fen, pae, frunde, fân pentru am- 
balagiă şi pentru astupat, plante furagere,
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trestie de mare şi trestie ordinară, plante vii 
(butaci de vie), cereale în hâbe sai în spicuri, 
plante leguimninse, cânepă şi in nebătute, 
cartofi ; | 

€). Stupl cu alhine vii; 
d). Sânge de animale; o. 
e). Lapte dulce şi lapte bătut; - 
f). Cărbuni de lemn, de pămînt, turbă, căr- 

buni de turbă; 
g). Pietre pentru clădit şi de cioplit, pietre 

pentru pavagiă şi pietre de moră, pietre or- 
dinare pentru ascuţii, gresii ordinare pentru 
cose şi seceri, l6te pietrile sai tăiate sai ne- 
tăiate — dar nicl cioplite :nici tăiate cadrat 
— gură, petrişi, nisip, var şi ipsos crud, 
margă, argi!, şi în general oră-ce fel de pă- 
mînt ordinar. care servă pentru facerea cără- 
miilor, 6lelor, pipelor şi vaselor ; 

b). Cărămidile ; 
i). Tărâțele, făina de rapiță şi alte resturi 

de fructe tescuite şi uscate şi de săminţă o- 

leagin6să ; 
). Cenuşe vegetabilă sati de cărbuni de 

pămint, gunoi pentru îngrăşat pămîntul, li- 
chid turbure de vin, lavuri, orz copt în cop- 
tor pentru bere, coj! de fructe, halagure, sfă- 
rămătunl de pttră sai de humă, lavuri de 
aur sati de argint. pănînt de mocirlă ; 

k). Pâine şi făină în cantitate de. 10 chil. 
Carne prâspătă > > > 4 > 

, Brânză 2 >. > 9 > 
Unt prâspăt > > > 92» 

9, Vor rămânea asemenea, libere de ori-ce 
- drept de vamă la importaţiune în Austro- 

Ungaria prin fruntariile Anstro-Ungară şi 
Română, precum şi pe Dunăre prin t6te por- 
turile acestul fluvii, atât din România cât şi 
din Austro-Ungaria, cerealele în : general, 
product al pămintului Românicl. , 
"3, Vinurile de orl-ce fel, productul pămîn- 

_tuluI Austro-Ungariei, importate în România 
prin căile arătate în articolul precedent, vor 
plăti la intrarea lor în România, saii în but6e 
sati în butilii, un drept ad-valorem de 5:/2 
la sută. ” ” 

Vinurile Românie! vor intra prin tote frun- 
tariile Austro-Ungariei neplătind, fie în bu- 
t6e fie în butelii, de cât drepturile de intrare 
acordate națiunii cele! mal favorisate, fără 
ca posiţiunea lor de astădi să fie în nici un 
cas agravată. -. - 

4. Vor fi scutite de drepturile de vamă de 
importaţiune şi de exportaţiune şi se vor bu- 
cura de libera trecere afară de căile vamale, 
animalele de muncă, instrumentele agricole, 
mobiliarul şi luerurile ce ţărani, domiciliaţi 
la marginile fruntariilor, vor importa sai 
vor exporta prin linia vamată pentru lucră- 
rile lor agricole saă prin schimbarea domi- 
ciliului lor. 
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tor pe cel-Palt; nu vor plăti reciproc, la in- 
trarea lor, de cât drepturile de importaţiune 
cari sunt sati vor fi percepute în Austro-Un- 
garia în comerţul de fruntarie, conform. sti- 
pulațiunilor tractatelor încheiate în acestă 
privinţă cu naţiunile cele mal favorisate. 

6, Făinele şi farinosele alimentare, pro- 
dus al industrie! Austro-Ungariei, vor îi li- 
bere de ori-ce drept de vamă la importa- 
țiune în România prin frontierele Austro- 
Ungară şi Română, precum şi pe calea Du: 
nărel prin tote porturile acestut rii. 

1. Productele pămîntului proprietăţilor su- 
'puşilor celor două înalte părți contractante, 
cari S'ar găsi despărțite prin linia-fruntarie. 
Austro-Ungară şi Română de . locuinţe şi 
ferme, vor fi scutite de drepturile de intrare 
şi eșire, când se vor transporta în aceste 
clădiri (locuinţe sai ferme). 

Concesiunile coprinse la Nr. i şi la Nr. 4, 
sunt cu tote acestea limitate pentru locuitorii 
unul loc da lungul fruntariel care nu ar trece 
în Austro-Ungaria și în România distanţa de 
16) chilometri. , . | 

$, Cele două înalte părți, contractante se 
vor înţelege asupra precauţiunilor şi măsu- 
rilor de luat pentru a putea acorda unor lo- 
calităţi, unde se va crede de trebuință, libera 
trecere afară de căile vamale a obiectelor. 
cari sunt scutite, în Austro-Ungaria şi în Ro- 
mânia, de drepturile de vamă atât la intrare 
cât şi la eşire, conform legilor şi reglemen- 
telor fie-căria țări. 

PROTOCOL FINAL. 

” In momentul dea proceda la semnătura 
Convenţiunei de comerț, încheiată astădi în- 
tre Austro-Ungaria şi România, -plenipoten- 
țiarii subsemnaţi al guvernului M. S. Impă- 
ratul-hege şi al guvernului A. S. Principele 
României a făcut, în privinţa articolelor 
mai jos menţionate din acestă Convenţiune, 
reservele şi declaraţiunile următâre : . 

Art, I, Prin cuvintele «bunuri imobile 
vurale» inserate la ultimul aliniat al art. |] 
nu s'a înțeles a se'exclude casele şi construc-: 
țiunile de orl-ce fel stabilite pe aceste bunuri 
imobile rurale și cari sunt de o potrivă 'su- 
puse aceleiaşi restricţiuni. i 

Se înţelege în acelaşi timp, între cele două 
părţi contractante, că, prin disposiţiunea a- 
cestul articol, nu s'a voit a se deroga la drep- 
turile fie-căruia guvern de a lua prin legi 
și reglemente tâte măsurile necesarii de po- 
liţie şi de siguranţă, şi mal cu sâmă acelea 
relative la stabilirea orl-cărul individ în o 
comună rurală cu autorisațiunea numa! a 
consiliului municipal ; totuși aceste legi şi .   ordonanţe nu vor putea împedica în nici un 

5. Animalele vil, importate dintrun leri- | mod libertatea. de comerţ şi -nu vor trebui să
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atingă drepturile şi privilegiile stipulate re- 
ciproc prin Convenliunea de față în fav6rea 
naţionalilor celor două ţări. ! 

“Art. II. Plenipotenţiarul român declară 
că guvernul stă are intențiunca de a revoca, 
în cel ma! scurt timp şi înainte de executa- 
rea acestei Convenţiuni, regulamentul care 
cere astădI ca acela, care trece frontiera să 
aibă asupra lul Gre-care sumă de bani. 

Art, IV. Este bine înțeles că prin disposi- 
țiunile acestul art. IV cele două înalte părți 
contractante nu înţeleg de loc a deroga la 
restricţiunile făcute de ultimul aliniat al 
art. |, în privința dreptului de a dobândi şi 
poseda bunuri imobile rurale, o. 

Art. VII. Tariful convenţional actual- 
mente în vig6re în Austro-Ungaria compu- 
nându-se din tarifele speciale anexate la 
tractatele de comerț încheiate de Austro-Un- 
garia cu Franţa, la 11 Decembre 1866, cu Ita- 
lia la 23 Aprilie 1867, cu Uniunea vamală a 
Germaniei la 9 Martie 1868 şi cu Marea-Bri- 
taniă, la 30 Decembre 1869, rămâne înţeles 
că, în urma principiului naţiunii celel Ina! 
favorisate, de care se bucură România în 
virtutea Convenţiunei de față, ea va parti- 
cipa în viitor la, t6te beneficiile, consecințele 
şi modificaţiunile cari ar resulta din o schim- 
bare ulteri6ră.a acestor tractate și tarife 

“speciale. , 
Art. IX. Ambele înalte părți contractante 

s'ati învoit de a întruni, îndată după ce se va 
încheia Convenţiunea. de faţă prin schimba- 
rea ratificațiunilor, o comisiune mixtă care 
va fi însărcinată a complecta, în timp de 
patru luni, tariful convenţional despre care 
s'a vorbit în art. IX și X, atât pentru drep- 
turile de importaţiune cât şi pentru.acelea de 
exportațiune. : 

La cas când comisiunea nu se va înțelege | 
în acest timp, se va proceda, îndată după 
acesta, pentru art. neregulate la elaborarea 
unul tarif specific pe piciorul unul drept ad- 

. valorem de 7 la sută, luând de basă valorile 
austriace şi ungare din tabloul de comerciii 
Austro-Ungar pe anul 1873 și adăogite cu.15 

-la sută. Acestă lucrare se: va săverşi în 15 

dile. . 
Este convenit că cuvintele <coprindându-se 

si drepturile adiţionale» de la alin. 2, nu se 
referă de loc la chestiunea axiselor în Româ- 
nia, care este regulată de art. XXI al Con- 
vențiunel. - 

Este asemenea convenit că libertatea de 
comerț nu va putea fi nici o dată împedicată 
de nicl o disposiţiune de monopol sai alta, 
care ar putea fi în contradicțiune cu disposi- 
țiunile Convenţiuner de faţă şi ma! ales cu 
cele din art. V şi XXI. 

Arte XIII. La cas de trebuinţă, cele două 
înalte părți contractante se vor înțelege îm- 

LEG. POLITICE ŞI EMANATE Îi 

preună asupra mărfurilor pentru cari nece- 
sitatea de a se cere certificate de origină ar 
fi demonstrată, 

Art, XVIII. Relativ la aliniatul b dela 
art. XVIII, se înțelege că pentru tâte vitele 
cari nu se întorc, afară de acelea cari ar muri 
în timpul păscutului, se va. plăti, la întârce- 
rea. turmelor, drepturile de importaţiune res- 
pective. : ! 

Art, XX, In interesul “comerţului, pleni- 
potenţiarii Austro-Ungar şi Român exprimă 
dorinţa ca biurourile vamale Austro-Ungar 
şi Român să trateze pe cât se pote simulta- 
neă mărfurile supuse operaţiunilor lor. 

Cât despre stabilirea biurourilor mixte de 
vamă, cele două înalte părţi coniractante 
vor cădea de acord asupra principiilor de a- 
doptat în acâstă privință. Cu tâte acestea se 
înțelege de acum că aceste principii nu vor 
putea fi altele de cât cele cuprinse în tracta- 
tul de comerţ şi de vamă încheiat între Aus- 
tro-Ungaria şi Uniunea vamală a Germaniei 
la 9 Martie 1868. 

Art, XXI şi XXII. Disposiţiunile acestor 
articole nu ating întru nimic drepturile co- 
munelor de a pune taxe asupra băuturilor şi 
licuidelor, comestibilelor, combustibilelor, fu- . 
ragelor şi materialelor la intrarea lor în co- 
mună, chiar când aceste articole nu ar avea 
similare în România. 
- Cu tote acestea, aceste drepturi nu vor pu- 
tea, fi superidre taxelor celor mat aridicate 
prevădute de legile române astăqi în vigâre, 
Maximul drepturilor despre care este vorbă 
în acest cas este regulat de legile române: 

Din 29 Noembre 1871 Nr. 262; - 
Din 14 Februare 1875 Nr. 328; . 
Din 14 Februare 1875 Nr. 830; 
Din 19 Februare 1575 Nr. 376 ; 
Din 25 Fehruare 1375 Nr. 420 ; 
Din 25 Februare 1875 Nr. 421 ; 

„Din 26 Februare 1875 Nr, 425 ; 
Din 20 Martie - 1875 Nr. 588; 
Din 20 Martie 1875 Nr. 589; 

precum şi prin art. 8 din legea de la 25 No- 
cmbre 1571. 

Art, XXIV, Sa convenit ca, dacă pro- 
iectul de lege în chestiune nu ar ohține asen- 
timentul Camerilor, guvernul M. S. Impăra- 
tul-Rege să nu fie de loc legat prin articolul 
de faţă. | - 

Art, XĂVI. Plenipotenţiarii Austro-Un- 
gar şi Român recunosc că drepturile adiţio- 
nale prevădute ca escepţiune la principiile 
enunciate la art. XXVI nu pot autorisa pe 
guvernul princiar a introduce modificaţiuni 
cari ar greva mărfurile sati vasele cu un drept 
Gre-care superior taxelor indicate în arlico- 
lul în chestiune. 

Presentul protocol, care va fi considerat   ca aprobat şi sancţionat de cele două gu- 
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vene fără altă ratificaţiune specială, prin 
simplul fapt al schimbărel ratificaţiunilor 
pentru Convenţiune, la care se raporteză, a 
„fost dresat în îndoit exemplar. 

In Vieaa, la 22 Iulie, 1875. 
(Sem.): G. Costa-Foru (Sem.): Andrassy 

„S.) 
Acestă Convenţiune s'a votat de. Senat şi 

de Adunarea .deputaţilor României, dim- 
preună cu legea. 

NOS FRANCISCUS 10SEPHUS PRIMUS 

Divina Favente Clementia Austriae Im- 
perator, Apostolicus Rex Hungariae, Rex 
Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, 
Galiciae, Lodomeriae et Ilyriae; Archidux 
Austriae; Magnus-Dux Cracoviac ; Dux Lo- 
tharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, 
Carnioliae, Bucovinae, superioris et inferio- 
ris Silesiac, Magnus-Princeps Transilvaniae.   
Marchio Moraviae ; Comes Habsburgi et Ti- 
rolis ete. : 

Notum testatumque omnibus ct singulis, 
quorum interest, tenore praesentium facimus: 

Quum a Nostro Plenipolentiario atque illo 
Serenissimi Principis Romaniae ad stabilien- 
das ac amplificandas inter Imperium Nos- 
trum et Romaniam commercii navigationis- 
que relationes Viennae die vigesima “secunda 
mensis lunii anni praeteriti conventio inita 
et signata (uit, illustrissimo ac masanifico, di- 
Jecto, Nobis et fideli lulio Comiti Andrăssy a 
Csik-Szent-Kirâly et Kraszna, Horka, intimo 
consiliario Nostro, domus Caesareae Nostrae 
nec non rerum cum exteris gerendarum Mi- 
nistro, ordinisque St. Stephani Regis Hunga- 
rici Apostolici Magna Crucis. equiti, plenam 
ad: hoc potestatem impertimur ut nomine 

- Nostro ratificationis instrumentum ad con- 
ventionem praedictam conficiat et signet. In   quorum fiiem majusque robur praesentes 
plenipotentine Nostrae tabulas manu Nostra | 
signavimus sigilloque Nostro appresso mu-| 
niri jussimus. Dabantur in urbe Nostra 
Vienna die septima mensis Maji anno Domini 
millesimo octingentesimo septuagesimo sexto, 
Regnorum Nostrorum vigesimo octavo. 
FRANCISCUS 1OSEPILUS 

m, 

, p 
Andrâssy 

"m. 

p. 

(Sisillum Imperatoris) 

Ad mandatum Saerae Caesareae et Regiae 
„Apostoticae Majestatis proprium : 

Ios. liber Baro a Sen egel 
m.   p. 

Consiliarius aulicus ac ministerialis, | 

En vertu des ordres de Sa Majeste VEm- | 
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pereur et Roi, le Soussignc, Ministre de la 
Maison Imp6riale et des aflaires €lrangăres, 
ratifie le contenu de la Convention de com-= 
merce conclue entre le Gouvernement de Sa. 
Xajest PEmpereur et Roi ct celui de Son: 
Altesse le Prince de Roumanie, ă Vienne le 
22 Juin 1875, et dâclare que les stipulations 
de cette Conveution seront fidelement obser- 
ves et exâcutees dans toute leur teneur. 
„En toi de quoi le Soussigut a signă le pre- 
sent document de sa propre main et lui a fait.- 
apposer le sceau du Ministâre Impârial et 
Royal des affaires €trangeres. 

Fait ă Vienne, la 9 Mai 1876. 
(L. S.) * Andrâssy 

pl
ă 

Sceau du Ministere 
Imperial et Royal des 
aifaires ctrangtres, - 

CAROL I, : ! 
Prin grația lut Duinnedei şi voința naţio- 

nală, Domn al Românilor ; 
La toți de față şi viitori sănetate ; 

-Asupra raportului ministrului Nostru se-- 
cretar de Stat la departamentul afacerilor 
străine sub Nr. 5,186. 7 

Facem cunoscut şi încredințăm prin co-- 
prinsul celor pe față la toți și la fie-cine pe 
care "1 privesce, că D. AL. kogălniceanu, mi- 
nistru al afacerilor străine, este autorisat a 
ratifica în numele Nostru Convenţiunea de 
comerţ încheiată în Viena. la 10 (22) Iunie 
1375 între plenipotenţiarul Nostru şi pleni- 
potenţiarul Maiestăţei Sale Imperatorele Aus= 
triei şi Rege al Ungariei. - 

Drept aceea am Sub-seris cu mâna Nostră 
acestă plenipotenţă, și am poruncit să se în- 
tărescă, aplicându-i- se sigiliul Nostru. 
Dat în Bucurescă în a doua- decea di a lunel 

May, anul 1876 şi al unspre- -decelea. al Dom-- 

  
  

nici Nâstre. CAROL. 
Ministru secretar de Stat 

la departamentul afacerilor străine, 

M. Kogălniceanu, Nr. 897. 

En vertu des ordres de Son Altesse le Prince,. 
le soussign€. Ministre des affaires €lrangă- 
res, ratifie le contenu de la Convention “de 
cominerce conclue entre le Gouvernement de 
Sa Majeste PEmpereur et Roi et celui de Son 
Altesse le Prince de Roumanie &ă Vienne le 
10/7, Juin 1875 et declare que les stipulations. 
de cette Convention seront fidelement obser- 
vâes et exâcutees dans toute leur teneur. 

En foi de quoi le soussigne a sign la prâ&- 
sent document de sa propre main et lui a fait: 
apposer le sceau du Ministere Princier des. 
aflaires ctrangâres. 

Fait ă Bucarest, le 20 Mat (1 Juin) 1&76. 
(L. $.) M. Kogălniceano. 
Les soussignts s'clant râunis pour proce-
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der ă Vechange des ratifications de la Con- 
vention de commerce conclue le 10/22 Juin 
1875 entre lAutriche-Hongrie et la Rouma- 
nie, les instruments de ces. ratifications ont 
ele produits et ayant €!6 trouves exacis et 
concordants, Vâchange en a tt6 opârâ. 
„En foi de quoi, les saussignts ont dresss 

le prâsent procăs-verbal qu'ils ont sign6 en 
double expedition et revâtu de leurs cachets. 

Fait ă Bucarest, le 20 Mai-(L Juin) 1976 
mil huit cent soixante seize. | 
Ilenvi Baron de Calice: JM. Ifogalniceano : 

Agent diplomatique - Ministre des affai- 
d'Autriche-Honarie res elrangtres de 

Roumanie. 
- (L. $.) UL. S.) 

Domnilor miniştrii, , 
Domnul Agent diplomatic al Imperiului 

Austro-Ungar, prin nota sa din 12 (24) Mal 
anul curent, m'a informat că Corpurile Le- 

” giuitâre ale Monarchiei imperiale şi regescă 
ati aprobat Convenţiunea de comerţ încheiată 
de plenipotenţiaril Austro-Ungariei și al Ro- 
mâniei, în 22 lunie 1875, şi că acestă Con- 
venţiune a fost ratificată după plenipotenţa 
ce Majestatea Sa Imperială şi Negâscă a a- 
cordat Exelenţiei Sale Comitelui Andrassy, 
ministrul stă al afacerilor străine. Prin ur- 
mare, Baronul de Calice uni comunică că a 
primit instrumentul respectiv cu instrucţiu- 
nile cuvenite spre a proceda la schimbarea 
ratificaţiunilor în timpul cel mar scurt. 

Domnul Agent diplomatie al Austro-Unga- 
viei motivă cererea sa pe împrejurarea că. 
Convenţiunea în cestiune trebuind să se pună 
în lucrare o lună după schimbarea ratificațiu- 
nilor, este neapărat că acest act internaţional 
să fie aplicat "nainte de 1 Iulie st. v., dată la 
care, după comunicaţiunea ce am făcut tu- 
turur representanţilor Staturilor străine, prin 
nota mea din 4 (16) Maiă, Nr, 4,554, urmeză 
a se aplica noul nostru tarif vamal. Tot o- 
dată D. Baron de Calice "ml-a dat copie după 
patenta imperială cu data din 7 Mal (st. n.) 
prin care Majestatea Sa Imperială şi Regescă 
a împuternicit pe ministrul Ssă de externe, 
Coinitele Andrassy. de a ratifica, în numele 
Său, qisa Convenţiune,. 

Cercetând, domniloi miniştri, lucrările cari 
se află în cancelaria ministerului nostru de 
externe,  privitâre la acestă Convenţiune, am 
constatat că guvernul se află în faţa unul act 
internaţional definitiv. In adevăr acestă Con- 
vențiune este încheiată de plenipotenţiarit 
Maiestăţiei Sale Imperatorele Austriei și Rege 
al Ungariel şi al Altoţei Sale Domnul Româ- 
nilor sub singura reserră a aprobărei Corpu- 
vilor Legiuitâre, Acestă aprobare sa şi dat 
de puterile legiuitâre sin Viena, Pesta şi Bu- 
curescl. - 
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Prin urmare, precum am mal dis, apar- 
ţine Cabinetului din 27 Aprilie numa! de a 
supune acest act internaţional Domnului spre 
ratificare şi din partea României şi de a o- 
pera preschimbarea exemplarelor. ratificate. 

Sunt însă dator a vă aduce la cunoscinţă o 
particularitate care s'a petrecut tot în timpul 
predecesorilor noștri la putere. 

In luna Ianuarie irecut, diarele streine at 
menţionat că în parlamentul din Viena şi a- 
nume în sînut comnitetuluI economic, însărei- 
nat de a examina Convenţiunea de comerciii 
mal sus numită, un număr de deputaţi ar fi 

Convenţiunei cu România, înţelegea că Aus- 
tria tot își păstra arepturile (?) ce ar avea în 
privința Homânici, în puterea tractatelor de 
comerciii încheiate între Monarchia Austro- 
Ungară şi între Turcia (?) și că comitele de 
Chlumecky, ministru de comerţ cis-lathanian, 
ar fi aderat la acea stranie teorie. - 

D-l ministru din afară al României, prin 
depeşa sa cu data din 29 Ianuarie, de. îndată 
a și invitat pe agentul nostru din Viena, o- 
norabilul d. G. Costa-Foru, plenipotenţiarul 
român, care a negociat şi subscris acestă 
Convenţiune în numele Inălţime! Sale Dom- 
nuluY României, de a cere explicaţiune gu- 
vernului austriac în privința declaraţiunei 
comitelui de Chlumecky şi de a face reser- 
vele sale. 

Februarie, a r&spuns ministeriului că, potrivil 
ordinelor primite, a declarat Iixcelenţici sale 
Comitelui Andrassy, carele a negociat şi a 
subscris disa Convenţiune în numele Majes- 
tăţei Sale Imperatorului-Rege, că, daca decla- 
raţiunea ministrului de comerciiă este exactă 
şi se susține de guvernul austro-maghiar. 
Convenţiunea nu se va ratifica de către gu- 
vernul român. . 

Prin nota sa din 12/44 Februarie, d-l Costa- 
Foru 'comunică ministerului nostru de ex- 
tevne că demarşele sale aii fost încoronate cu 
deplin succes, căci Exelenţia sa ministru de 
externe al Austro-Ungariei "I-a declarat în 
mod categoric că Conzenţiunea va fi ratificată 

Jără cea mai mică modificare, şi că România 
nu este şi nu pote fi legată de cât prin. ceea 
ce a subscris. Ma 

Spre mal buna d-vâstră lămurire, am o- 
n6rea a vă pune sub ochi însăşi acestă notă 
a agintelul nostru, cu data din 12;, Februa- 
rie, Nr. 126. | . 

În faţa unei asemenea declaraţiuni “cate- 
gorice ; 

drept de care țera nâstră a făcut întrebuin- 
țare chiar în timpurile cele mat critice — a-   cela de a. "ŞI regula singură afacerile sale 
comerciale şi vamale ; 

emis strania pretenţiune, că, prin încheierea - 

Agentul nostru, prin depeşa sa din 13/p3 

In faţa dreptului străvechi al României— | 

 



  
  

In faţa autonomiei României, a libertăţel 
sale de comerciii şi a dreptului el de a legifera 
în materii de comerciii, ce "i sunt garantate 
prin vechile nostre tratate cu Inalta Portă, cât 
şi prin tratatul din Paris;  . , 

In faţa dreptului nostru, întrebuințat în 
tâte qilele de a regula afacerile şi interesele 
n6stre internâţionale prin convenţiuni înche- 
iate cu Statele străine ; 

In fața recunâscerel din partea imperiilor 
Austro-Ungariei, Germaniei şi Rusiei, al drep- 
tului României în special de a încheia. con- 
venţiuni comerciale. 

Sub-scrisul afirm încă o-dată, sus şi fare, 
că în afacerile ei materiale, în regularea re- 
laţiunilor sale materiale şi vamale cu pute- 
„rile străine, România nu recunsce de lucră- 
tore şi îndatoritâre pentru sine de cât legile 
şi tarifele vamale votate de Corpurile sale 
Legiuitâre şi sancţionate de Domnul ţărei, că 
ori-ce modificare la acestea, nu se pote face 

* şi impune comerciului nostru, de cât prin 
convenţiunile şi aşedâmintele încheiate de 
noi înşine, şi că prin urmare tratatele strâ- 
ine, încheiate de State străine, nu-aă şi nu 
“pot avea nicl caracter îndatoritor, nici pu- 

” tere în coprinsul ţărel nostre. 
Că asa fiind, între Statul Austro-Ungar şi 

Statul Român, nici un alt tratat, nici un alt 
" aşedâment din diua ratificărei, nu pote avea. 
caracter îndatoritor şi lucrare de cât Conven- 

- ţiunea încheiată între plenipotenţiarilambelor 
Staturi, cu data din 1047, lunie 1875, Conven- 
țiune pe care România o va executa în mod 

„leal şi sincer în tot timpul duratei sale, | 
Aşa fiind vă rog, d-lor miniştrii, să mă au- 

torisaţi ca, dobândind sancţiunea. Domnescă, 
"si pot procede la săvârşirea actelor trebui- 
tore pentru schimbarea ratificaţiunei acester 
Convenţiuni şi: promulgarea e! în România. 

Prin referat deosebit, mă păstrez dea vă 
supune un şir de măsuri a cărora aplicare se 
reclamă prin acest act internaţional. 

Ministru afacerilor străine, Kogălniceanu 
Nr. 5,184. | 1876, Mai 20. 

- Astăgi, Jot 20- Mai 1876, consiliul luând 
în privire referatul d-lui ministru de externe, 
Nr, 5,18%; 

Considerând că Convenţiunea încheiată la, 
10, Iunie 1875 între imperiul Austro-Ma. 
ghiar şi între România a devenit un fapt în- 
deplinit, fiind că ea a fost încheiată între 
plenipotenţiarii ambilor Domnitori, numai 
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sub reserva aprobărei Corpurilor Legiuitore, 
că acâstă aprobare s'a dat de parlamentele 
din Viena, Pesta şi Bucuresci ; 
"Că ratificarea din partea Împăratului Aus- | 

tro-Ungarici este deja făcută la 7 Mai, adică 
inaintea constituire ministerului actual ; 

Considerând că România nu pâte să fie o- 
bligată de cât la ceea ce a subscris; - 
„Considerând că declarațiunile făcute atât 

în sînul comitetului economic, cât şi în par- 
lamentele din Viena şi Pesta, în de afară de 
cele stipulate în Convenţiune, nu sunt şi nu 
pot fi obligatoril pentru România, precum 
nici cele declarate de miniştrii României în 
parlamentul din Bucures, nu pot. fi obli- 
gatoril pentru Austro-Ungaria ; . 

Că în contra celor dise de miniştri! Aus- 
tro-Ungari, la parlamentele din Viena şi 
Pesta, guvernul român, prin agentul săi la 
Viena, a protestat şi a declarat că: nu le 
p6te primi ca îndatoritore pentru România ; 

Că ministerul afacerilor d'afară al impe- 
riului Austro-Ungar, Excelenţa Sa Contele 
Andrassy a recunoscut acest adevăr, că Ro- 
mânia nu pote să fie obligată de cât la ceea 
ce a subscris, precum acâsta resultă din de- 
peşa agentului român, cu data din 127, Ee- 
bruarie 1876, consiliul, proclamând şi el din 
parte'I acest principiă de drept - internaţio- 
nal, decide; 

D. ministru de externe, cerând și obținend 
aprobarea, Mărie Sale Domnitorului, va pro- 
cede la, schimbarea, ratificaţiunei instrumen- 
telor Convenţiunei mal sus citată. Tot o-dată 
d. ministru de externe, prin agentul s&ă din 
Viena, va reînoi protestul guvernului ro- 
mân, în contra declaraţiunilor ministerului 
Austro-Maghiar, mat sus citate, cari, în drept 
şi în fapt, nu ai şi nupot avea un caracter 
îndatoritor pentru România. . ! 
7 D. ministru de finanțe potrivit declarațiu- 
nci sale că va lua măsuri energice pentru a. 
se aplica neapărat noul tarif vamal la 1 lu- 
lie 1876, consiliul ia, acl. de acâstă declara- 
țiune şi otărasce neapărata aplicare acestul 
tarif la sus arătata di. 

Acest proces-verbal se va aduce la înde- 
plinire de către d. ministru de externe, după 
ce mal întâiă va dobândi aprobarea Mă- 
riei Sale. | | 

(Semnaţi!) : M. hostatii, ITogăln iceanu, I, 
Brătianu, Slăniceanu, G. Vernescu, G. Chițu, 
M, Ferichide, IE
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„LEGE şi CONVENŢIUNE 
DE COMERCIU ŞI DE NAVIGAȚIUNE ÎNTRE ROMÂNIA ŞI RUSIA. 

| LEGE - 
“Art. unic. Convenţiuinea de comerciii şi 

de navigaţiune încheiată între România şi 
Rusia, la 15 (27) Martie 1376, este aprobată, 

- (Acestă lege împreună cu convenţiunea. a= 
"nesată la ea s'a votat şi adoptat de Aduna- 
rea deputaților şi de Senat). - 

CONVENȚIUNE 
(ratificată la_21 Oct. 2 Norem. 1876.) . 

Guvernul Mărici Sale Domnului României 
şi guvernul Majestăţei Sale Impăratului tutu- 

"ror Rusiilor, animați de dorinţa de a înlesni 
şi desvolta relaţiunite comerciale între am- 
bele State, ati hotărât de a încheia pentru a- 
cest sfârșit o convenţiune de comerciă şi de 
navigațiune, și aă numit de plenipotenţiari 

“al Lor: . 
Măria Sa Domnul României, pe ministrul 

S&ii secretar de Stat ln afacerile străine I6n 
Bălăcânu, etc., ete. 

i 
Majestatea Sa Impăratul tuturor Rusiilor, 

pe agintele Să&ii diplomatic şi consul general 
în Bucurescă, consilierul de Stat actual ln 
Zinoview, cavaler al ordinelor ruse : sântul 
Wladimir a 3-a clasă, sânta Ana a 2-a clasă 
cu cor6na imperială, şi sântul Stanislas a 2-a 
clasă cu corâna imperială, etc., etc, 
„Cari, după ce 'şi-aii comunicat depline pu- 

teri respective, găsile în bună şi regulată for- 
mă, aii convenit asupra următrelor articole: 

Art, 1, Va fi reciproc deplină şi întregă 
libertate de comerciii şi de narigaţiune pen- 
tru bastimentele şi naţionali! Inaltelor Părţi 
contractante în oraşele, porturile, rîurile saii 
alte locuri din ambele State a cărora intrare 
este actualmente permisă sai va putea fi pe 
viitor supuşilor şi navelor orl-cărel alte na- 
ţiun! străine. - 

Românii în Rusia și RuşiI în România vor 
“putea reciproc, conformându-se lesilor ţărel, 
a intra, călători şi şedea în tâtă libertatea în 
orl-care parte ar fi din teritoriile şi posesiu- 
nile respective, pentru a'și căuta de aface- 
rile lor, şi se vor bucura pentru persânele 
lor şi bunurile lor de aceeași protecţiune şi 
siguranţă ca și naţionalil. 

Vor putea, esersa în t6tă întinderea ambe- 
„lor teritorii industria, a face comerciul atât 
cu ridicata cât şi cu măruntul, a închiria saiă 
a poseda case, magasii, prăvălil, sai pămîn- 
turile de caii vor avea trebuinţă, fără a fi   

(Deer. Ar. 2013 din 21 Oct. 1876). 
. * 

supuși, fie pentru persânele lor saă bunurile 
lor, fie pentru a esersa comerciul lor sai in- 
dustria lor, la taxe generale saii locale, nici - 
la imposite saă obligaţiuni, de orl-ce natură 
ar fi, altele sai mai oncrâse de cât acelea 
cari. sunt saă vor putea fi stabilite asupra 
naţionalilor. Ă 

Se înţelege, cu tâte acestea, că stipulaţiu- 
nile ce preced nu derogă întru nimic la le- 
gile, ordonanţele şi regulamentele speciale în 
materie de comerciă, de industrie, de poliţie 
şi-de, siguranţă generală, în vigore în fie-care 
din ambele ţări, şi aplicabile la toţi străini! 
în general, şi, în ceea ce privesce România, 
legilor şi prescripțiunilor relative la prohibi- 
țiunca de a cumpăra şi de a poseda bunuri 
în imobile rurale. 

Art, 2, Românii în Rusia şi Rușii în Ro- 
mânia vor avea deplină libertate dea cumpăra, 
de a poseda şi de a înstrăina, pe tstă întin- 
derea teritoriilor şi posesiunilor respective, 
orl-ce fel de proprietate ce legile ţărel permit 
sa vor permite supușilor ori-căre! naţiuni 
străine de a cumpăra sati de a poseda. ă 

Vor putea a le dobândi şi dispune de âân- 
sele prin vîndare, donaţiune, schimb, căsă- 
torie, testament saă în ori-care alt mod ar 
fi, în aceleaşi condițiuni cari sunt sati se vor 
stabili în privinţa supușilor ori-căret alte na- 
țiuni străine, fără a fi supuşi la taxe, impo- 
site sai sarcini, sub ori-ce denumire ar fi, 
altele sai mal! ridicate de cât acelea, car! sunt 
sati vor fi stabilite asupra naţionalilor. 

Vor putea, asemenea esportă liber produsul 
din vîndarea proprietăţei lor şi bunurile lor 
în general fără a fi supuşi a plăti, ca străini, 
pentru esportaţiune, alte drepturi, sai mal 
ridicate de cât acelea ce naţionali! ar r&s- 
punde în asemenea circumstanțe. 

Art. 3. Românii în Rusia şi Ruşii în Ro- 
mânia vor fi reciproc scutiţi de orl-ce servi- 
citi personal, sai în armata de uscat și de 
mare, saă în guardă şi miliţie naţională, de 
ori-ce contribuţiune, sai în bani sait în na- 
tură, pentru a înlocui serviciul personal, de 
orl-ce împrumut forţat şi de ori-ce prestaţiune 
sati rechisițiune militară. 

„Sunt, cu tâte acestea, esceptate sarcinele 
cary sunt atașate la posesiune sub 6re-care 
titlu a unei proprietăți, precum prestaţiunile 
şi rechisiţiunile militare la cari toți naţionali! 
pot fi chemaţi a se supune ca proprietari fon- 
ciari saă ca arendaşi. .
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Vor fi asemenea. dispensaţi de orl-ce sar- 
cină şi funcţiune judiciară şi municipală. 

"Arte 4, Corăbiile române şi încărcămân- 
tul lor întrun port al Rusiei şi, reciproc. co- 

răbiile ruse şi încărcămîntul lor în Rominia, 

la sosirea, lor, sai direct din ţâra de origine 
sai din altă ţeră, şi orl-care ar fi locul pro- 
veninţel saă destinațiunea încărcămîntului 
lor, se vor bucura în tte privințele de ace- 
laşi tratament ca și corăbiile naționale şi în- 

- cărcămîntul lor. Ra 

Nici un drept, taxă sai sarcină Ore-care, 

pusă, sub orl=care denumire ar fi, pe corpul 
corăbiei, pe pavilionul săă sati pe încărcă- 
mântul s&ă, şi perceput în numele sai în pro- 

fitul guvernului, al funcţionarilor publici, 2] 

. particularilor, al corporaţiunilor saă al orl- 

cărora stabilimente, nu se va impune basti- 
mentelor unuia din ambele State în portul 
celui-alt, la sosirea lor, pe timpul şedere lor 
şi la eşirea lor, la care nu ar fi asemenea și 
în aceleaşi condițiuni impus corăbiilor naţio- 
nale. , 

Art. 5. Naţionalitatea bastimentelor va fi 
admisă, şi de o parte şi de cea-laltă, după le- 
gile şi regulamentele particulare ale fie-căreia 
țErl, după titlurile şi patentele liberate căpi- 
tanilor saă patronilor de autorităţile compe- 
tinte. , , 

Art. 6. In tot ceea ce privesce aședarea 
corăbiilor, încărcarea şi descăreatea lor în 
porturi, rade, havre, basine, fluvii, riuri saă 
canaluri, şi în general pentrn tote formalită- 
ţile şi isposițiuni 6re-cari la car! pot fi su- 
puse corăbiile de comerţ, echipagiul și încăr- 
căinîntul lor, pu se va acorda corăbiilor na- 
ţionale în unul din ambele State nici un 
privilegiă şi nici o-favâre care nu va fi ase- 
menea și pentru corăbiile celur-alt; voinţa 
Inaltelor Părţi contractante fiindca, sub a- 
cest raport, bastimentele române și basti- 
mentele ruse să fie tratate pe piciorul unei 
perfecte egalităţi, şi să se bucure reciproc de 
avantagele acordate naţiunol” celel ina! favo- 

"risate. . 
Art. 3. Căpitanil şi patronii bastimentelor 

române şi ruse vor fi reciproce scutiţi de orl- 

ce obligaţiune de a recurge în porturile res- 

pective ale ambelor State la expediţionarit 
oficiali, și vor putea, prin urmare, a se serri 
liber saă de agenţii lor consulari respectivi, 
saă de expediţionarii ce. vor deseinna ei sin- 
guri, numal. să se conforme, în casurile pre- 
„vădute de codul de comerț şi regulamentele 

vamale române şi de codul de comert şi re- 

gulamentele vamale ruse, disposiţiunilor că- 
rora, presinta clausă nu acordă nici o dero- 
gaţiune. 

Art. $. Disposiţiunile din presenta Con- 
venţiune nu sunt de loc aplicabile la naviga- 
țiunea pe lângă mal saii cabotagiă, care ră- 
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mâne esclusiv reservată, în fie-care din am- 
bele ţări, pavilionului naţional. „ 

Este bine înţeles că disposiţiunile acestui 
articol nu derogă întru nimic la principiile 
admise de congresul din Viena, şi consacrate 
prin tratatul din Paris în privinţa fluviilor 
cari despart saă traversă mal multe State. 

Art. 9. Nici corăbiile ruse, nici mărfurile 
cari se află pe bordul acestor corăbii nu vor 
plăti în porturile țărmului român al Dunăre 
nici un drept special, de cât numa! taxele ac- 
tualmente în vig6re în aceste porturi şi stabi- 
lite pentru singurul sfârşit de u se ameliora 
stațiunea corăbiilor şi de a favorisa executa- 
rea unor lucrări publice destinate a înlesni 
încărcarea şi descărcarea mărfurilor. ' 

Sub raportul acestor taxe ale dreptului de 
cheagiii, precum şi sub tote cele-lalte, coră- . 
biile şi mărfurile ruse vor fi asimilate în por- . 
turile române cu corăbile şi mărfurile naţio- 
nale, precum şi cu acelea ale naţiunel cele! 
mal favorisate. 

Art, 10. Companiile de navigaţiune ruse 
precum și proprietari! vapbrelor cari fac un 
servicii regulat de transport pe Dunăre, vor 
putea cumpăra în schelele române, la debar- 
carderele staţiunilor vapsrelor lor, terenul 
necesar pentru instalarea biurourilor lor, a- 
telicrelor şi magasinelor, şi le va fi permis a 
slabili masasine speciale, cârl vor fi conside- 
rate, ca întreposite, îndată ce vor răspunde 
la cerinţele legilor române în vigore asupra, 
acestul punct: - 

Art. 11. Se înţelege că -stipulaţiunile din 
presenta Convenţiune ror fi aplicabile la tâte 
bastimentele cari narigă sub parilion rus, 
fără nicl o distincțiune între marina comer- 
ciantă rusă proprii disă şi aceea care aparţine 
mat cu deosebire marelui ducat al Finlandei. 

Art, 12, Se face escepţiune la stipulaţiu- 
nile presentei Convenţiuni, în ceea ce pri- 
vesce avantagele al cărora obiect sunt saii 
vor putea fi produsele pescăriei naţionale. 

Art. 13. Mărfurile de ort-ce natură, pro- 
duse ale industriel sai solului unuia din am- 
bele State, cari pot saă vor putea fi legal im- 
portate „în cel-alt, saă a fi esportate saii pe 
uscat sati pe apă, nu vor fi supuse la nici un 
drept de intrare sai de eşire, altul de cât a- 
celea ce vor avea a plăti produsele similare 
ori-căreca alte naţiuni străine cea mal favo- 
risată. | 

Art, 14, In tot ceea ce privesce drepturile 
de vamă, la intrare şi la eşire prin fruntariile 
de uscat şi de mare, drepturi de imporiaţi- 
une, de esportaţiune şi altele, cele două Inalte 
Părţi contractante 'ȘI promit reciproc de a nu 
acorda nici o scădere de taxă, privilegii, fa- 
v6re sai imunitate Ore-care supuşilor şi pro- 
duselor unul alt Stat, care să nu fie aseme- 
nea şi îndată întins, fără condiţiune, naţio-
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nalilor şi produselor respective din ambele 
țărI ; voința celor două Inalie Părţi contrac- 
tante fiind ca, pentru tot ceca ce privesce im- 
portațiunea, expoitaţiunea, transitul, între- 

„ positul, reexportațunea, drepturile locale, 
curtagiiă, tarifele şi formalităţile de vamă, per- 
cum şi tot ceea ce privesce' esercițiul comer- 
ciului și industriei, Românii în Rusia și Ruşil 
în România să se bucure de tratamentul na- 
ţiunel celei mal favorisate, 

Art. 15. Nici o prohibiţiune la importa- 
țiune sai esportaţiune nu se va putea stabili 

"de una din Inaltele Părţi contractante în pri- 
vina celer-alte care nu va fi în acelaşi timp 
aplicabilă la tote cele-alte naţiuni străine, es- 
ceptându-se, cu t6te acestea, prohibiţiunile sati 
„restricţiunile timpurarii ce unul sati cel-alt 
guvern ar crede necesar de a stabili în ceca 
ce privesce contra-banda de resbel sai pen- 
tru motive sanitare. 

Art. 16, Pentru a se înlesni transitul pro- 
duselor ruse prin teritoriul român, s'a con- 
venit : > - . 

a): Că tote produsele cari, în virtutea pre- 
sentel Convenţiuni, ar putea fi întroduse fără 
plată de drepturi de vamă în România, vor 

- fi asemenea scutite de taxele de exportațiune 
„Şi de întârcere, precum şi de taxele de plom- 
bagii,. cu condițiune de a se verifica la in- 
trare şi la eșire şi sprijinite, în atest din ur- 
mă cas, de un titlu de origine de la vama de 
plecare ; 

b). Că cauţiunea în numerar.ce espeditorii 
în transit de produse nefabricate vor avea a 
depune la vama de intrare remână nu.va 
trece, îu nicl un cas, surna, drepturilor de im- 

-porlaţiune ce aceste produse ar fi avut a su- 
porta în virtutea presentei Convenţiuni, daca 
ar fi fost destinate. pentru România, ! cu 
escepţiune pentru dişii expeditor a ține compt 
la vamă, afară de cauţiunea :nal sus specili- 
cată, de taxele de plombagiii recunoseule exi- 
gible, şi a se supune verificărilor de intrare 
și de eşire arătate ma! sus; şi 

c). Că produsele nefabricate vor putea: fi 
păstrate de expeditor şi în deplina sa, dispo- 
siţiune pe un termen de ştse luni în antrepo- 
sitele române, conform legilor şi regulamen- 
telor speciale stabilite în' acâstă privinţă. 

Art, 17, Orl-ce reproducţiune în unul din 
ambele State, a mărcilor de fabrică saă de 
comerciă puse în cel-alt pe Gre-cari mărturi, 
pentru a constata originea şi calitatea lor, 
precum şi orl-ce punere în vîndare sati în 
circulațiune de produse învestite cu mărci 
de fabrică saă de comerciii române sati ruse, 
contra-făcute în ori-ce țeră străină, vor fi cu 
severitate interdise pe teritoriul ambelor ţări 

pasihile de pedepsele prevădute de legile 
rel, 
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Operațiunile ilicite menţionate în presen- 
tul articol vor putea da. loc, înaintea tribuna- 
lelor. şi după legile ţărel unde aă fost consta- 
tate, la o acţiune în daune-interese valabil 
exersată de partea lezătă, contra celora ce s'a 
făcut culpabill. . _ 

Naţionali! unuia din ambele State, car! vor 
voi să'sI asigure în cel-alt proprietatea măr- 
cilor lor de fabrică saii de comercii, vor fi 
datori a le depune esclusiv, adică: mărcile 
de origine română la St.-Petersburg la depar- 
tamentul comerciului şi inanufacturelor. şi 
mărcile de origine rusă la Bucuresc! la grefa 
tribunalului de comerciă. ” . 

În cas de îndoială sati de contestaţiuna, se 
înţelege că mărcile. de fabrică sai de comer- 
ciă, cărora se aplică presentul articol, sunt 
acelea cari, în fie-care din ambele ţări, sunt 
legal dobândile, conform legislaţiunei țărei 
lor, de industriali şi comercianții carl se ser- 
vesc cu dânsele. 

Guvernul Măriei Sale Domnului Româniel 
propuindu-şi a presenta în curând Camere- 
lor române o lege asupra mărcilor de fabrică 
şi de comercii, presentul articol nu va deveni 
aplicabil de cât după ce legea în chestiune. 
conform disposiţiunilor gerieralmente admise 
în acâstă materie, va fi pusă în vigore. 

Art. 18, Relaţiunile comerciale ale Ru- 
siel cu regatele Suediei şi Norvegiel și Statele 
şi ţările limitrote ale Asici fiind regulate 
prin stipulaţiunI speciale în privinţa comer- 
ciului de fruntavit şi independinte de' regle- 
mentele ce se aplică comerciulul străin în 
general, cele dout Inalte Părţi contractante 
convin ca disposiţiunile speciale coprinse în 
tratatul încheiat între Rusia şi Suedia şi Nor- 
vegia la 26 Aprilie (8 Maiui) 1838, precum 
şi acclea ce sunt relative la comerciă cu cel - 
Valte State şi țări mai sus menţionate, nu 
var putea în nici un cas, fi invocate pentru 
a modifica relaţiunile de comercii şi de na- 
vigaţiune stabilite între. cele dou& Înalte 
Părţi contractante prin Convenţiunea de față. 

Art. 19. Convenţiunea. de faţă va rămâ- 
nea în vigâre în timp de dece ani, cu înce- . 
pere din diua schimbărel ratificaţiunilor. În 
cas când nic! una din Inaltele Părţi con- 
tractante nu ar fi notificat, cu 12 luni înainte 
de finele acester peri6de, intenţiunea sa de 
a face să înceteze efectele. ea va. rtmânea 
obligatorie până le expirarea unui an, din 
diua în care una saă alta din cele două Înalte 
Părți contractante o va. fi denunţat, 

Disposiţiunile cari preced vor fi executoril 
în ambele State o lună după schimbarea ra- 
tificărilor, Cele două Inalte Părţi contrac- 
tante îşi reservă dreptul de a întroduce mal 
târdiă, prin o comună înțelegere, în acestă 
Convenţiune, modificaţiunile cart sar crede 
conforme spiritului şi principiilor sale şi a



"perienţă. * . 

"produselor ruse. 

  „unea PaBpnuceraro, Hapr Tpyauneniii ; Coeyaapir   
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cărora. oportunitate ar fi demonstrată de ex- 

Art, 20. Convenţiunea de faţă va fi ratifi- 
cată şi ratificările vor îi schimbate în Bucu- 
resci cât se va putea. mal iute. ” 

Drept care Plenipotenţiarii respectivi aă.! 
semnat'o şi ati pus pe dânsa sigiliul arme- 
lor lor. : 

Făcută în Bucuresci, la 15 (27) Martie a- 
nul Mântuirei 1876. - 

Semnaţi: I6n DBălăcânu.—I. Zinoview, 

ARTICOL SEPARAT 

In momentul de a procede la semnătura 
Convenţiunel de comerciii şi de navigaţie în- 
cheiată astă-d! între România şi Rusia, Ple- 
nipotenţiarii sub-semnaţi, al Măriei Sale Dom- 
nulul Hoinâniei şi al Aajestăţei Sale Impă- 
ratulul tuturor Rusiilor, ati făcut următârea, 
Qeclaraţiune : 

Favorile car! sunt saă vor fi acordate în 
România, prin stipulaţiuni speciale saă adi- 
ționale, unul Stat limitrof Gre-care, şi reduc- 
ţiunile saă scutirile de drepturi a cărora a- 
plicaţiune este sai va fi restrânsă la Ore-cari 
fruntaril sait locuitorilor Gre-cărora districte, 
vor fi întinse sub acelaşi titlu naţionalilor şi 

Presintele articol separat va avea. aceeaşi 
putere şi aceeaşi durată ca Convenţiuvea de 
comerciii şi de navigaţiune încheiată” cu data 
de astă-qi. Ă 

Drept care: plenipotenţiarii respectivi "1 aă 
semnat și învestit cu sigiliul armelor lor. 
“Făcut în Bucuresci la 15 (27) Marte, anul 

Mântuirei 1876. . 
Semnaţi : I6n Bălăcânn.—I. Zinoview. 
Acest articol împreună cu Convenţiunea şi 

legea pentru aprobarea el s'a votat şi adop- 
tat de Adunarea deputaţilor şi de Senat. 

DO:RIEIO- NOCNTINCCTBIIOULEIO MIIICTII0 

MDL AJIERCATI APD BTOPIIIĂ, 
Isineparop'5 n Camoaepieirt, 

Bcepoceiiiel-iă, 

IMoenogeriii, Rieneriii, Baazumiperiii, Jlono- 
ropodețiit ; Hapr Rasaneniii, Ilapr Aerpaxaneniii, 

Napr jloapeiii. apr Cuduperiii, Ilapr, Nepeo- 

Ienonexiii n Bexuriit Russu CmozeneRiii, JnTor- 
eiii, Boavmeriii, IlozoIperiit n Puaauaeriii ; 
Runab Derzanxeniă, Anorauaeniii, Kypannzeriii n 
Cemnraarexii, BEaveroreriii, Koperreriii, Trep- 
«rii IOropexii,Ilepuenin, Bareniii, Boarapeziii u 
ut ; Doeyaape n Beruriit Krrasr, Ilonaropoza 
uiogeniz sex, Mepuuroneniii, Pasaueriii, Ilo- * 
JoreRiit, Pocrozeriii, Aponaazeniii, DE.oseperiii, 
Yaoperiii.  Oâzopesiii, Rouniseniii, Durelenii, 
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Tears ; ui Yocyaapr Ioeperia, Kapramnuexia u 
RaGapanuenia 3emau n oGzacru Apiucireria; Uep- 
acekux ui Toperuxr Kuascii n nuvrxr, Ilacap- 
Asii Coeyaapr Hi OGaazarear; Macarie 1lo- 
pre:eriii, Tepnorz IlLaespurt Tobreruneriii, 
Cropmapueriii Alwrmapeeneriii u OaracuGyperiii, 
E NPOCAA, 1 pOUas, Hi NpOuaA. 

Drinmic Flun.romaruuecrii Arcuri un Fene- 
pazeitriit Roueyarz Ianus 85 Byxapcert Albiier- 
pureasurnti Orarexiii COnBTIUKD BIMOBLODS UI 
Pyurneriii Munnerz Muuverpanurx'z (t.a5 Ba- 
TAVAN B'5 CUTY AAHHLLX'D UML HOAHOMONII Ba- 
RIO 4 noanueazu B5 Dyxapecri 15/, Mapa. 
CEro FEAA, TOPCOBŞIO ROUBCHIUILO IAKIIOUALOINYOLEA 
Br 20 cratpaxt H BL Upi.10KCUOII, K'5 HCIi OT 
Ak-rbuon erarrt. Ilpunane n yToepaBb 110 3pt- 
T0MTD 0Gey;raeuiu NOMAuyTyIo KouBeunțiio Mur 
Yyno.romountiut Toeyaapernenuaro Kanuaepa Ia-. 
zuero Catr.rbiiaro Kunaa Anencanapa Topua- ” 
ROBa HOAHCATE ACRIAPALIO 0 UCHAPYIULUMOMT 
CoG.TIOACNIn H HCNoAuCilin Ceapa Se Br cei 
Rouneniuiu yezoniă. . 

Bo yaocrovtpenie vera Mp cic Iamte nozuo 
MOuiE COGETREULOPYULD NOANHCABL NOBETEAUL ŞT- 
nepanre Poeyaaperuciiitoio Inurcr0 HCuaTrrI0. Aa 
no Bb Junaziu Tpuauararo CeuraGpa 'rbrenua 
BOCCME-COTB COMGĂCCATI IMECTACO COAA, NApPCTRO 
Bania se Ilamero B7, Apaanar6 Bropoc Pro. 

AXERCAIIAP'b.. 
(AM. 1.) i ” 

Toeyxaperpeuurrii Kaunrepr În35 
ToruAkonp. ! 

- Prin mila luă Dumnedeă, - 

NOI ALEXANDRU AL DOUILEA, | 

Impărat şi Autcerator 
A tuturor Rusiilor, 

de Moscova, Kiev,: Vladimir, Novgorod; 
Țar de Kazan, Țar de Astrakan, '[ar al Po- 
loniei, Țar al Siberier, Țar al Hersovisului, 
Tavridei, Țar al Gruzici, Domnitor al Pscovu- . 
lui şi Prinţ moştenitor al Smolenscului. Li- 
tuaniel, Volinier, Podoliei şi Fialandei, Prinţ 
al Estlandiei, Liflander, Curlandei şi Semiga- 
liei, Samoghitici, Belostocului, Kareliei-Tve- 
rului, lugorului, Permel, Veatket, Bolgariel şi 
altor; Domn şi Prinţ moștenitor al Novogo- 
rodulul de jos, al Cernigovului, Razaner. Po- 
loţkuluy, Rostorului, Iaroslavului, Belozerse- 
ului, Udorului, Odborscului, Kondiey, Viteb- 
scului, Mstislavului şi a tuturor regiunilor 
Septentrionale; Suveran şi Doinn al pămîn- 
turilor Iveriel, Cartaliniel şi Kabardinier şi a - 
provincici Armeniei, -a Prinților Cercasient. 
şi de Gorsc și a altor Domn moştenitor şi: 
Suveran; moștenitor al Norvegiei, Gerţos de 
Șlesviy-Golştein, Stormarn, Dilmarsen şi Ol- 
demburg, și cele-latie, şi cele-lalte şi cele-alte.   Mernexapekiii n uees Cirepurist erati IL0ze.ru- Foștii agentele diplomatie şi consul gene- - :- | 
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ral al Nostru în Bucuresci, Consilierul de Stat 

actual Zinoview şi ministru al afacerilor 

străine al României Bălăcânu, pe basa man- 

datelor ce li s'a dat, aă încheiat şi iscălit în 

Ducurescl la 15 (27) Martie acest an, Con- 

venţiunea comercială, compusă de 20 articole 

şi de anexatul la ea articol. Priimind şi 

întărind, după o matură chibzuire, acea 

convenţiune. Noi am împuternicit pe can- 

celarul Imperiului Nostru Serenisimul! Prinţ 

Alexandru Gorciakow a subsemna declaraţiu- 

nea de inviolabila conservare şi esecutare a 

condiţiunilor coprinse în acea convenţiune. 

Şi spre încredințare, Noi iscălind acest 

mandat al Nostru, am ordonat al întări cu 

punerea sigiliului Nostru, 

Dat în Livadia, în dioa. de tref-deci Sep- 

tembre, anul una mie opt-sute ş&pte-deci şi 

şăse, iar a domniei Nostre al două-deci şi 

douilea an. 
(L. $.) 
Cancelarul Imperiului, 

Prinţ, Gorceakow. 

" ALEXANDRU, 

En vertu des ordres de Sa Majestă !Empe- 

reur de toutes les Russies, l6 soussign€ Chan- 

celier de VEmpire ratifie la Convention de 

commerce conclue entre le gouvrernement de 

Sa. Majeste l'Empereur de toutes les Russies 

et celui de Son Altesse le Prince de Rouma- 

pie & Bucarest le 15 (27) Mars 1876, ainsi que 

Particle separe y appartenant et dâeclare que 

les stipulations de cette Convention et de Var- 

ticle sâpar& seront fidălement observâes et 

extcuttes Qans toute leur teneur. 

En foi de quoi, le soussign& Chancelier de 

TEmpire a sign le prâsent document de Sa 

propre main et lui a fait apposer le sceau du 

Ministere Impârial des Affaires Etrangeres. 

Fait ă Livadia, le 4 Octobre 1876: 

Gortehacow. (L. 8.) 

„In vitutea ordinilor Majestăţei Sale Impera- 

“ torului tuturor Rusiilor, sub-semnatul Can- 

celar al Imperiului ratifică Convenţiunea de 

comerciă încheiată între guvernul Majestăţei 

Sale Imperatorele tuturor Rusiilor şi acela al 

Mărie! Sale Domnitorului României la Pucu- 

resci, la 15 (27) Marte 1876. precum și arti- 

colul separat făcnd parte din ea, şi declară 

că stipulaţiunile acestet Convenţiuul şi ale 

articolului separat, vor fi cu fidelitate obser- 

vate şi esecutate în tâtă a lor coprindere. 
Spre credință, sub-semnatul Cancelar al 

Imperiului, a semnat acest document cu pro- 
pria sa mână şi a făcut să se pună pe el si- 

- giliul Ministeriului Imperial al Afacerilor 

„Străine. : . 
Făcut la Livadia, la 4 Octombre 1876. 
Gorcoakorre (L. S).: 

  

EMANATE . 

En veriu des ordres de Son Altesse le 

Prince de Roumanie, le. soussignă, ministre 

des affaires &trangăres, ratifie la Convention 

de commerce conclue entre le guuvernement 

de Sa Majeste PEmpereur de toutes les Rus- 

sies et celui de Son Altesse le Prince de Rou- 

manie ă Bucarest, le 15 (27) Mars 1876, ainsi 

que V'article separ& y appartenant, et d&clare 

que les stipulations de cette Convention et 

de Vartiele separe seront fidâlement obser- 

v&es et exâcut&es dans toute leur teneur. 

En foi de quoi, le sonssignt, ministre des . 

aflaires 6lrangtres, a sign le present docu- 

tent de sa propre main et lui a fait apposer 

le sceau du Ministăre Princier des A fiaires 

Etrangăres. 
Fait a Bucarest, le 21 Octobre 1876. 

N, Ionesco. - (L. du S.) 

In virtutea ordinelor Mărie! Sale Domnito- 

ului României. subsemnatul, ministru al a- 

facerilor străine, ratifică Convenţiunea de 

comerciiă, încheiată între guvernul Majestăţel 

Sale Imperatorulul tuturor Rusiilor şi acela 

31 Maăriei Sale Domnitorului României în Bu- 

curesci, la 15 (27) Marte 1576, precum şi ar- 

ticolul separat, aparținând disel Convenţiuni, 

şi declară că stipulaţiunile Convenţiunet des- 

pre care e vorba şi ale articolului separat, 

vor fi cu. fidelitate observate şi esecutate în 

tâtă cuprinderea lor. . i 

Drept care, subsemnatul, ministru al a- 

facerilor străine, a subscris documentul de 

faţă cu propria sa mână şia puspe el sigi- 

liul Ministeriului Princiar al Afacerilor Stră- 

ine. | 
Făcut la Bucurescl, la 21 Octombre 1876. 

| N. Ionescu. i. (L. 5.) 

“Les soussignâs s'âtant râunis pour proc&- 

der ă' Vechange des ratifications de la Con- 

| vention de comimnerce conclue le 15 (27) Mars 

1876, entre la Russie et la Roumanie, les 

instruments de ces ratifications ont 6le pro- 

duits et ayant €t6 trouves exacts et concor- 

dants, Pechange en a €tâ operă. 

“En foi de quoi; les soussignâs ont dresst le 

present proces-verbal qu'ils ont sign en dou- 

ble expedition at revâtu de leurs cachets. 

Fait ă Bucarest, le 21 Octobre (2 Novem- 

bre), mil huit cent soixante-seize. 

Baron D. Stuart... N. Ionesco. 

Agent diplomatique ct -: -î.Ministre des affaireă 

consul general de'Russie. ctrangtres,. 

(L. S.) a (LL. S.). 

Subsemnaţii întrunindn-se pentru a pro- 

ceda, la preschimbarea ratificărilor Conven: 

ţiunet de comerciă. încheiată la 15 (27) Martie 

1876. între- Rusia şi România, instrumentele 

acestor ratificări ai fost produse şi găsindu- 

se esacte şi concordând între ele, s'a operat 

preschimbarea lor. : 
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proces-verbal, pa care '] aă subscris în du- 
ulă expediţiune şi "1 aui învestit cu sigiliurile 
1or. . 

Făcut la Bucuresci, la 21 Octombre (2 No- 

    

emvre), anul una mie opt-sute-ș6pte-deci 
şi şese. | “ 

Baron D. Stuart 
Agent diplomatic şi con- 

sul general al Rusiei. 

L. $. 

"N. Tonesea. 
Minisrtu afacerilo: 
străine, is, 

(L. 8) 
  

CONVENȚIUNE provisorie COMBROIALĂ 
ÎNTRE ROMÂNIA ȘI SERBIA. 

(Traducţiune română). 

DECLARAȚIUNE 

Guvernul Inălţimei Sale Prințului Carol 
al Românie! şi guvernul Inălţimel Sale Prin- 
ţului Milan al Serhici dorind a regula. în mod 
provisoriii, relaţiunile între ambele țări pe 
timpul necesar pentru negoţiarea şi încheia- 
rea unei convenţiuni de comerciă, subsem- 
maţii, autorisați în regulă pentru acest sfâr- 
şit, Sai învoit asupra 'următârelor dispo- 

“siţiunt: - 
_? Produclele de origină saii de proveninţă 
"română, cari vor fi-importate în Serbia, şi 

" productele de origină suii de provenință sâr- 
bă, cari vor fi importate în România, vor fi 
reciprocsupuse, în ceea-ce privesce drepturile 

(aprobată de Domn asupra rap. Minist. de Externe Nr. 12638 din 10 Oet 1877). 

privesce formalităţile vamale, la același tra- 
tament ca şi productele naţiunei cele! may 
favorisate, . ă - 

Guvernul Inălţime! Sale Prințului Carol al 
României şi guvernul Majestăţei Sale. Impe- 
ratorului Austriei, Rege al Ungariei, învoin- 
du-se de a'șI asigura Gre-cari avantagie spe- 
ciale pentru schimbul și circulațiunea pro- 
ductelor din districtele limitrofe, aceste avan- 
tagie nu vor fi reclamâte de Serbia. 
„Presentul arangiament provisoriă va înceta 

la 31 Docembre 1377. : 
Drept care, subsemnaţii aii alcătuit de-. 

claraţiunea de față, în dublu esemplar, şi "I-ai 
pus pe densa sigiliul armelor lor. 

Ministrul afacerilor Ministrul afacerilor 
străine al Inălţimel Salo străine al Inălţimei Sale   “de importaţiune, de esportaţiune, de transit, 

în ceea-ce privesce reesportaţiunea, curta- 
siul, întrepositul, drepturile locale şi în ce 

Prințului României, Prințului Serbiei, 

Kosălnicânu, Ristici. 
| Bucuresci, 3 (15) Octombre 1977. 

Belgrad, 22 Septembre 1877. 

  

LEGEşiCONVENŢIUNE 
DE COMERCIU INTRE 

(Deer. Nr. 2762 

LEGE 

Articol unic. — Convenţiunea de comerciii 
încheiată la 18 Martie 1878, între România şi 
Elveţia, este aprobată. 

CONVENȚIUNE 

(ratificată la 4 Decembrie 71878). 

Guvernul Măriel Sale Domnitorului Româ- 
iei şi consiliul Federal al Confederaţiune! 

„ Elveţiene, dorind a regula raporturile de co- 
merciiă ce esistă între ambele ţări, aă decis, 
întrun comun acord, de a încheia, pentru a- 

„cest sfârşit, o convenţiune de comerciti şi ai 
numit de plenipotenţiari a! lor, anume: 

„ Guvernul Mărie! Sale Domnitorului Ro- 
mâniei : 

ROMANIA ŞI ELVEŢIA. 

din 13 Dec. 1878). 

Pe d. Ion de Bălăcânu, agentul Stă diplo. 
matic la Viena ; . 

Consiliul. Federa! al Confederaţiunei El- 
veției; 

Pe d. ]. |. de Tschudi, trimisul Săă estra- 
ordinar şi ministru plenipotenţiar pe lângă 
Majestatea Sa Imperială şi Regală Aposto: 
lică, la Viena, : - 

Caril, după ce 'ȘI ai comunicat deplinile lor 
puteri, găsite în bună şi cuvenită formă, ai 
convenit asupra articolelor următâre: * 

Art. 1. Ambele Inalte părţi coctractante 
îşi garani6ză reciproc tratamentul naţiunel . 
celei mal! favorisate în lot ceea ce privesce 
importaţiunea, esportaţiunea şi transitul. Fie: 
care din ele se angagiază a face. să profite 
cel-alt de orl-ce favore, privilegii sai scă- 
dere de drepturi. la imporiaţiune, la, espor-   

*
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taţiune sai la transit, ce ar putea acorda. u- 
nel a treia puteri. | - | 

Disposiţiunile ce preced nu se aplică la fa- 

vorele' actualmente acordate, saii carl vor 

putea fi acordate în urină, de către Inaltele 

părţi contractante Statelor limitrofe, pentru 
înlesnirea circulațiunei sai schimbul produ- 

selor din districtele de frontieră. 

Arte 2. Mărfurile de orl-ce natură, origi- 

nală din nnul din ambele ţări şi importate 

în cel-alt, nu vor putea fi supuse la drep- 

tură de axis sai comunale, superire acelor 

cari împovăreză saă vor împovăra mărturile 

similarii ale producțiunil naţiunei celei mat 
favorisale. 

Art. 3, Objectele pasihile unul drept de 

intrare, carl vor servi de monstră şi carl vor 

fi importate în Elveţia, de către voiajorii u- 
nor case române, saii în România, de către 

voiajori! unor case elveţiene, vor avea drept 

din o parte şi din alta, (prin îndeplinirea 

formalităţilor vamale necesarii pentru a 0- 

pera, reesporiațiunea saă reintegraţiunea. in 

" întreposit), la restituirea drepturilor ce vor 

fi fost depuse la. intrare. , 

“Art, £. Fabricanţii şi neguţătorii români, 
precum și agenții voiajori mergend în Elve- 

_ ţia, vor putea face acolo cumpărături şi vîn- 
dări pentru trebuințele industriei lor, şi a 
procura comandele lor cu sai fără monsiră, 
însă fără a colporta din mărfuri. Va. fi reci- 
procitate, în România, pentru fabricanți! şi 
neguţătorii elveţieni şi pentru agenţii -lor 
voiajorl. - i 

Art, 5, Certificate de origină vor fi recla- 
„mate de către Inaltele părţi contractante, 
pentru stabilirea naţionalităţei unor Gre-cari 
mărfuri importate, după desemnarea preala- 
bilă şi într'un comun acord, acelor mărfuri. 

In cas contrarii, importatorele va trebui 
să presinte la vamă, saii o dectaraţiune fă- 
cută înaintea unul magistrat cu reşedinţa în 
locul de espedițiune, sai un certificat lihe- 
rat de şeful de serviciă al biuroului vamal 
de esportaţiune, saă un certificat liberat de 
un agent consular al.ţărei în care importa- 
țiunea va trebui să fie făcută şi residând în 
locul de espediţiune.. 

__ Inteun mod escepţional factura mărfurilor 
vă putea ţine loc de certificat de origină. 

Art, 6. Convenţiunea de faţă este înche- 
iată pentru şâpte ani, începători din diua 
schimbărel ratificațiunilor. În casul când nick 
una din Înaltele părţi contractante n'ar îi 
notificat, cu două-spre-dece luni înainte de 
sferzitul disuluY period, intenţiunea sa de a« 
face să înceteze efectele acestei convenţiuni. 
ea va rămânea obligatorie până la cespirarea 
unul an, socotit din diua în care saii una 
sai alta din ambele Inalte părţi contractante 
o va denunța. : 

Art. 7. Acâstă convenţiune va fi ratificată, 
și ratificările el vor fi schimbate la Viena în 
termen de şese luni, sait mat curând, dacă. 
se pote. . i 

Drept care, plenipotenţiari! aă semnât con-- 
venţiunea de faţă şi ai pus pe ea sigiliul 
armelor lor. Ă 

deci Marlie, anul una mie opt sute şâpte- 
deci şi opt (30 Martie 1878). : 

I. de Bălăceanu Tschudi 

(L. S.): (L. S)   Articol adiţional. 

- Subsemnaţi! plenipotenţiari af Româniet 
şi al Elveţiei, în virtutea, autorisaţiunel gu- 
vernelor lor, aă convenit asupra articolului. 
adiţional de mal jcs : : 

a). Impletiturile şi ţes&turile de pae nemen- 

rat e către comisiunea mixtă, conform art. IX. 
din convenţiunea încheiată Ja 22 Iunie, 1875, 
vor plăti, la intrare în România, două-deci 
franci (20 fr.) ca drepturi.peniru suta de chi- 
lograme (100 chilg.). - n 

5). Cesornicile cu capacele de metal na- 
tural (neargintat sai aurit, saă capacele ar=- 
gintate sati aurite), vor plăti, la intrarea în 
aceeaşi ţeră, şepte-deci şi cinci centime (0 îr.. 
75 c.) de piesă, cu condiţiunea că vor purta 
gravat saii imprimat în interiorul capacelor: 
cuvîntul: Metal, , - 

Acest articol adiţional va avea, aceeași pu- 
tere şi aceeaşi valre ca şi cum ar fi fost 
textul înserat în corpul convenţiunei. „ 

Va fi ratificat de ambele Inalte părţi con- 
tractante şi ratificările vor fi schimbate chiar 
o aată cu acelea ale convenţiunei. 

Drept care, plenipotenţiarii ai semnat ac- 
tul de faţăţîn dublu original şi "1 aii învestit 
cu sigiliul armelor lor, la Viena, la 20 Mar- 
tie 1879. i 

Ion de Bălăcenu. „ Tschuds 
(L. S. . (|, 5.) 

(Votate de Adunare şi de Senat) 

Nous Charles 1, Prince de Roumanie, ajant 
pour 'agrable la convention de commerce 
conclue & Vienne, la trente Mars 1878, entre 
la Roumanie et in Suisse, par les plenipo-. 

ditionel du mâme jour, convention dont la 
teneur suil.: 

Le gouvernement de Son Altesse le Prince: 
de Roumanie et le conseil federal de la Con-     federation Suisse, desirant râgler les rapports 

| ont decide, Vun commin accoră, de conclure, 
„a cet eflet, une convention de comrmnerce ttant 
i nomme pour Leurs pl&nipotentiaires, savoir : 
| Le gouvernement de Son Altosse le Prince 

Făcut la, Viena, în dublu original, la trei- 

ționate în tabloul drepturilor Vamale elabo-. 

tentinires des deux Etals, avec un article ad- - 

! de commerce qui existent entre les deux pays,
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„de Roumanie, monsieur Jean de Balatchano, 
Son agent diplomatique ă Vienne; . . 
Le conseil fâdâral de 'la Conf6dtration 

-Suisse, 'monsieur ]. |. de Tschudi, Son en- 
voyE extraordinaire et ministre plenipoten- 
tiare piâs Sa Majeste Impâriale et Royale 
Apostolique ă Vienne; - , 

Lesquels, aprăs s'âtre communiqu& Leurs 
pleins pouvoirs, trouvâs en bonne et due 
“forme, sont convenus des articles suivants : 

Article I, Les deux hautes parties con- 
tractantes se garantissent râciproquement le 
traitement de le nation la plus favorisee, en 
tout ce qui concerne Vimportation, P'expor- 
tation et le transit. Chacune d'elles s'engage 
a faire profiter Pautre de toute fâveur, privi- 
l8ge ou ahaissement de droits ă Yimportation, 
-ă Lexportation ou au transit, qu'elle pourrait 
accorder & une ticrce Puissance. - 

Les dispositions qui prtcedtat ne s'apli- 
quent point aux faveurs actueliement accor- 
dees, ou qui pourront âtre accordâes ultâri- 
eurement par leshautes parties contractantes, 
aux Etats linitrophes, pour faciliter la cir- 
-culation et Pechange des produits des dis- 
tricts-ironti&res. . - 

- Article II. Les marchandises “de toute 
„„nature, originaires de Pun des deux pays et 
imiporices dans Pautre, ne pourront Gire as- 
sujetties ă des droits d'accese, doctroi ou 
de commuues, superieurs ă ceux qui grăvent 
„ou grâveront les marchandises similaires de 
Ta. production de la nation la. plus favorisâe. 

Article III. Les. objets passibles d'un 
droit Wentree, qui serviront d'&chantillon et 

„qui seront importes en Suisse, par des vo- 
“yageurs de maisons roumaines, ou en Rou- 
manie par des voyageurs de maisons Suis- 
ses, auront droit, de part et d'autre (moyen- 
-nant Vaccomplissement des formalitâs de 
-douane ntcessaires pour en opârer la r6ex- 
portation ou ]a râintegration en entrepât) & 
Aa restitution des droits qui auront ât6 dâpo- 
s€s ă lentrte, 

Article IV. Les fabricants et marchands 
Toumains, ainsi que leurs commis-voyageurs, 
voyageant en Suisse, pourront  y faire des 
-achats et des ventes, pour les besoins de 
leur industrie, et recueillir des commandes, 
-avec ou sans 6chantillons, mais sans col- 
porter des marchandises. IL y aura râcipro- 
cite en Roumanie pour les fabricants et mar- 
-chands Suisses et pour leurs commis-vo- 
yageurs. , 
„Article V, Des certificats d'origine pour- 

ront âtre rtclames, par les hautes parties 
-contractantes, pour Gtablir la nationalit€ de 
certaines marchandises importâes, apres de- 
 signation prealabile et d'un cornmun accord de 
es marchandises, | 

Le cas echtant, Pimportateur devra pr&-   
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senter ă la douane, soit une dâclaration faite 
devant un magistrat sitgeant au lieu d'expâ- 
dition, soit un certificat delivr&: par le chef 
de service du bureau de douane d'exporta- 
tion, soit un certificat dâlivr6 par un agent 
consulaire du pays dans lequel l'importation 
devra âtre faite et râsidant „au lieu d'âxpâ- 
dition. ii 

Exceptionnellement, la facture des mar- 
chandises pourra tenir lieu de. certificat 
d'origine. . 
Article VE, La prâsente convention est 

conelue pour sept ans, ă partir du jour de 
Vâchange des ratifications. :Dans le cas că 
aucune des hautes parties contractantes n'au- 
rait notifi€, douze mois avant la fin de la dite 
pâriode, son intention d'en faire cesser les 
efiets, elle demeurera, obligatoire, - jusqu'ă 
Vexpiration d'une annâe ă partir du jour ou 
Vune ou Paulre des deux hautes parlies con- 
tractantes laura denonc&e. . 
“Article VII. La presente convention sera . 

ratifice et les ratifications en seront chan: 
gtes ă Vienne dans le dâlai de six mois, ou 
plus tot, si faire se peut. : . 

En foi de quoi les plânipotentiaires ont 
sign la presente convention et y ont appose 
le sceau de lcurs armes. . - 

Fait â Vienne, en double original, le trente 
Mars, mil huit cent soixante dix huit (30 
Mars 1878). . , i 

I. de Balatehano 
(L..5) 

Tschudi | 
(L. S.) 

Article additionnel. . 

Les soussignts, plenipotentiaires de la 
Roumanie et de la Suisse, en vertu de l'au- 
torisation de leurs gouvernements sont con- 
venus de article adâitionnel ci-dessus. 

a) Les <Tresses ct Tissus de Paille> non 
mentionns dans le tableau de droits de 
douane, elaborâ par la commission mixte, 
conformement a Particle IX de la conven= 
tion conclue le 22 Juin 1875, paieront ă Ven- 
iree en Roumanie, vingt francs (20 îrs.) de 
droits par cent kilogrammes (100 kilogr.). 

b) Les montres ă boites en metal natu- 
rel (non argente ou dor, ou avec boîtes ar- 
gentces ou dortes) paieront ă Ventrâe dans 
le mâme pays, soixante quinze centimes 
(0 fe. 73 cent.) par piăce, ă la condition qu'elles 
porteront gravâ ou frappe ă Pintârieur de Ia, 
boite, le mot ; «m&talb. V o 

Le present article additionnel aura la mâme 
force et la mâme valeur que si' Etait textuel- 
lement insert dans le corps de la convention. 

II sera ratifi€ par les deux hautes parties 
contractantes et les ratifications en seront: 
&changtes en mâme temps que celles de la 
convention clle-mâme.
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“En foi de quoi, les pl&nipotentiaires ont 
sign6 le prâsent acte en double original et 
Vont. revâtu du sceau de leurs armes, ă 
Vienne, le trente Mars, mil huit cent soixante 
dix-huit (80 Mars 1878). îi 

I. de Balatehano Tsehadi 
(LS) (L. S.) 

Nous approuvons, ratifions et confirmons, 
la convention. ci-dessus, prometiant de la 
faire exâcuter et observer selon sa forme et 
teneur, sans permeltre qu'il y soit conire- 
venu en aucune sorte ou manitre que ce 
soit. , 

En foi de quoi, Nous avons signe les prâ- 
sentes lettres de ratification et y avons fait 
apposer Notre sceau princier. i 

Donv& â: Bucarest le 18-&me jour du mois 
d'Octobre, de Pan de grâce mil huit cent soi- 
xante-dix-huit et le treizitme de notre regne. 

(L. Su CHARLES 
, Par le prince, 

Le ministre des affaires âirangeres, | 
Kogalniceano. 

Proces-verhal, 

  
Les soussignts s'âtant râunis, aujourd'hui 
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le quatriăme jour du mois! de Dtcembre mik 
huit cent soixante dix huit, afin 'de procâder. 
a Vechange des ratifications de la conventiou, . 
de comimerce conclue entre Monsieur L. dă 
Balatchano, envoyt extraordinaire et ministre 
plenipotentiaire de Son Altesse Royale le 
Prince de Roumanie prâs Sa Majestt Imp&- 
riale et Royale Apostolique, au nom de Son: 
Altesse Royale le Prince de Roumanie, et 
Monsieur I. |. de Tschudi, envoyâ extraor- 
dinaire et ministre pl6nipotentiaire de la 
Confâderation Suisse, pres Sa Majest& Impe- 
riale et Royale Apostolique, au nom du haut 
constil fedâral Suisse, l'echange des instru= 
ments constatant la dite ratification et dates 
de Bucarest le dix-huit Octobre mil huit cent 
soixante-dix-huit et de Berne le dix-neuf Aoat 
mil huit cent soixante dix-huit a 66 eflec- 
tu; en fui de quoi les soussign6s ont mu- 
nis- le pr&sent procâs-verhal de leurs signa= 
tures et y ont appost le sceau de leurs armes. 

Fait a Vienne en double exemplaire, le 
jour, mois et annte comme ci-dessus. 

I. de Balatehano Tsehuâi . 
(DL. S.) (LD. 5), 

  

LEGE şi CONVENȚIUNE 
DE COMERCIU ÎNTRE ROMÂNIA ŞI GRECIA. 

(Decretu Nr. 993 din 241 Alartie. 1850). 

Art. unic. Convenţiunea de comerciti. în- 
cheiată la 6 (18) Aprilie 1878, între România 
şi Grecia, este aprobală. . . 

CONVENȚIUNE 
(ratificută la 15 (27) Aprilie 1880). 

M.S. R. Domnul Românie! și M. S. Re- 
gele Elenilor, animați de dorinţa de a faci- 
lita şi desvolta relaţiunile comerciale şi mari- 
time, stabilite între ambele State, ai hotărit 
de a încheia, pentru acest sfârşit, '0 conven- 
ţiune de comerciă și de navigaţiune şi a nu- 
mit plenipotenţiaril Lor, adică : . 

A. S. R. Prințul Româniel, pe D. Mihail 
Kogălnicenu, ministrul S&ă al afacerilor stră- 
ine, Mare Cruce a ordinului Sitoa României, 
membru al ordinului Hohenzollern l-a clasă, 
Mare Cruce a Vulturului Roşu al Germaniei, 
Mare Cruce a Coronel de fior a Austro-Unga- 
riei, Mare Cruce a ordinului St. Ana a Rusiei, 
Mare Cordon al ordinului Medjidie. ete. ete. 

M. S. Regele Elenilor, pe D. Cleon lizo 
Rangabă, consulul Săi general la Bucurescl, 
cavaler al ordinului regal al Mântuitorului, 

  

Cai, după ce 'şi aii comunicat puterile lor 
respective, găsite în hună regulă, s'aă învoit 
asupra următ6relor articole : 

Art. 1. Va fi reciprocamente plină şi în= 
tregă libertate de comerciă şi de navigaţiune 
pentru bastimentele şi naţionali! înaltelor 
Părţi contractante în oraşele, porturile, riu- 
rile, sait orf-cari locuri din ambele State a: 
cărora intrare este actualmente permisă, saă.. 
va putea fi pe viitor, supușilor şi navelor 
ori-căreia alte naţiunY străine. : 

Românil.în Grecia şi Elenil în România, 
vor putea, reciprocamente, “conformându-se 
legilor ţărei, intra, călători, sai şedea, în: 
t6Lă libertatea, în orl-care parte ar fia te- 
ritoriilor şi posesiunilor respective peolru: 
a'şI căuta de afacerile lor; se vor bucura, 
spre acest sfârșit, pentru pers6na şi bunurile 
lor de aceeași protecţiune şi siguranţă ca și 
naționalil. i i LR 

Vor putea pe t6lă întinderea ambelor te- 
ritorii, să esercite industria, să facă comer= 
ciul, atât cu rădicata, cât şi cu mărunţişul;,   și comandor al ordinului imperial şi regal! 

Franţ Iosef, ete. ete. ! i 
Â 

să închirieze saii poşedeze case, magazii, 
prăvălit, sai locuri de cari vor avea trebu= 
ință fără a fi supuși, fie penlru persona sait 

c
a



. sr
 

  

bunurile lor, fie pentru a esersa comerciul şi 
industria lor, la taxe generale -saă . locale, 

nici la imposite sati obligaţiuni de ork-ce na- 

tură 'ar fi, altele saii mal onerâse de cât ace- 

lea 'cari sunt sait vor putea fi stabilite asupra 
naţionalilor. i 

Se înţelege. cu t6te acestea, că stipulaţiu- 

nile- ce preced nu der6gă în nimic la legile, 

ordonanţele şi reglementele speciale, în ma- 

terie de comerciu, de industrie, de poliţie și 

de siguranță generală, în vigâre, în fie-care 

din ambele ţări, şi aplicabile la toţi străini! 
în general. și mal ales în ceea ce privesce 

România, legilor şi prescripţiunilor relative 

Ja prohibiţiunea de a cumpăra şi de a posede 

bunuri. imobile rurale, saii case şi clădiri de 

ori-ce fel stabilite pe aceste bunuri, imobile 

rurale. , 
“Art, 2; Românii în Grecia şi Elenil în Ro- 

mânia, vor avea deplină libertate de a cum- 

păra, de a poseda şi de a înstrăina, pe tâtă 

întinderea teritoriilor respective, or! ce fel 

de proprietate ce legile ţărel permit sai vor 

permite supușilor ori-căria alte naţiuni stră- 
ine de a cumpăra, saii de a poseda. 

Vor putea a le dobândi şi dispune de dân- 

sele prin vîndare, donaţiuni, schimb, căsă- 

torie, testament, sa prin orl-care alt mod ar 

fi, în aceleaşi condițiuni car! sunt sai se vor 

stabili în privința supușilor orl-cărel alte na- 

ţiuni străine, fără a fi supuşi la taxe, in:po- 

site saii sarcini sub orl-ce denumire ar fi al- 

tele sai mai rădicate de cât acelea cari sunt 

saă vor îi stabilite asupra naționalilor. 
Vor putea asemenea exporta liber produ- 

sul din vindarca proprietățe! lor şi bunurile 

lor în general fără a Îi supuşi să plătescă, ca 

străini, pentru exportaţiune, alte drepturi sati 

mat rădicate de cât acelea ce naţionalil ar 

răspunde în asemenea circumstanţe. 

Art, 3, Românii în Grecia şi Elenil în Ro- 

mânia, vor fi, reciproc. scutiţi de orl-ce ser- 

viciă personal, sai în armata de uscat şi de 

mare, sai în guardă şi miliții naţionale, de 

ori-ce contribuțiune; sai în bani sai în na- 

tură, pentru a înlocui serviciul personal; de 

orl-ce împrumut forțat şi de ori-ce prestaţiu- 

ne sati rechisiţiune militară. o 

"Sunt, cu tâte acestea, esceptate sarcinele 

cart sunt ataşate la posesiunea, sub Gre-care 

titlu, a unel proprietăți” precum prestaţiunile 

şi rechisițiunile militare la cari toți naționalil 

pot fi chemaţi a se supune câ proprietari fon- 

ciari saii ca arendași. a 

Vor fi asemenea dispensaţi de orl-ce sar- 

cină şi. funcţiune judecătorâscă sai munici- 

pală. . . ” 

Art. 4, Corăbiile române şi încărcămân- 

tul lor în Grecia, şi, reciproc, corăbiile elene 

și încărcământul lor într'un port al României, 

la sosirea lor, saă direct din ţâra de origină 
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sai din altă țâră, şi ori-care ar fi locul pro- 
veninţei saă destinaţiunea încărcământului 

lor, se vor bucura, în tote privințele, de ace- 

"laşi tratament ca şi corăbiile naţionale şi în- 
cărcământul lor. | | . 

Nici un drept, taxă sati sarcină 6re-care, 

pusă sub 6re-care denumire ar fi, pe corpul 

corăbiel, pe pavilionul săi, sai îucărcămnân- 

tul săă şi perceput în numele sati în profitul 

guvernului, al funcţionarilor publici, al par- 
ticularilor, al corporaţiunilor saii al ort-căror 
stabilimente, nu se va impune bastimentelor: 
unuia Gin ambele State în portul celur-alt la 

sosirea lor, pe timpul şederel lor şi la eşirea 

lor, care nu ar fi asemenea şi în aceleaşi 

condițiuni impus corăbiilor. naţionale. 
Art. 5. Naţionalitatea bastiimentelor va fi 

admisă, şi de o parte şi de cea-altă, după le- 
pile, regulamentele particulare ale fie-căria 

ţări, după titlurile şi patentele liberate câpi- 

tanilor saă patronilor de autorităţile compe- 
tinte. i 

Art, G, In tot ceaa ce privesce aşedarea 

corăbiilor, încărcarea şi descărcarea lor în 

porturi, rade, havre, basinc, fluvii, rîuri sati 

canaluri, şi în general pentru t6te formalită- 

ţile şi orl-carI disposiţiuni la cari pot Îi su- 

puse corăbiile de comerciă, echipagele şi 

încărcămintele lor, nu se va acorda corăbie- 

lor naţionale, în unu din ambele State, nici 

un privilegiă și nici o favore care nu va fi a- 

semenea şi pentru corăbiile celur-alt ; voinţa 

înaltelor Părţi contractante fiind, sub acest 

raport. că bastimentele române și bastimen- 
tele elene să fie tratate pe pictorul unei per- 

fecte egalităţi, şi să se bucure, reciproc, de 

avantagiile acordate naţiune! celei mal favo- 
risate. - . - 

Art, 7. Corăbiile române cari întră în- 

trun port al Greciei şi,. reciproc, corăbiile e- 

lene car! intră întrun port al României. cari 

par veni să descarce de cât o parte din în-. 

cărcământul lor. vor putea, conformându-se, 

cu tâte acestea, lezilor şi regulamentelor Sta- 

telor respective, a păstra, pe bordul lor, par- 

tea din încărcământul ce ar fi destinat pen- 

tru un alt port, saă din aceiași țeră, sait din 

alta, şi 2/1 reesporta, fără a fi constrânşi să 

plătâscă. pentru acestă din urmă parte din 

încărcământul lor, nici un drept de vamă. 

Art. 8. Căpitanul şi patronil bastimentelor 

române şi elene vor fi reciproc scutiţi de ori- 

ce ohligaţiune de a recurge, în porturile res- 

pective a ambelor State, la. espediţiunea ofi- 

cială, şi vor putea, prin urmare, a se servi 

liber, sai de consuli! şi vice-consulil lor, sai 
de espediţionarii pe car! "1.vor desemna ei 
însă-și numai conformfndu-sc, în: casurile 
prevădute de codul de comerciă român şi co- 
dul de comereiă elen, disposiţiunilor cărora 
presinta clausă nu acordă nicl o derogațiune. :
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Art, 9. Disposiţiunile din presentul tra- 
tat nu sunt de loc aplicabile la navigaţiunea 
pe lângă mal sai cabotagiă; care: rămâne 
esclusiv reservată, în fie-care din ambele ţări, 
pavilionulul naţional. A 

Cu tote acestea corăbiile române şi elene 
vor. putea. trece dintr'un port al unuia din 
ambele State în unul sai mal.multe porturi 

„ale aceluiaşi Stat, sati pentru a depune tot 
saii parte din încărcământul lor adus din 
străinătate, sai pentru a compune orl com= 
plecta încărcământul lor. 

Este bine înțeles că disposiţiunile acestut 
articol nu derâză întru nimic la. principiile 
admise de congresul din Viena și consacrate 
prin tratatul din Paris, în privinţa fluviilor 
cari despart sai traversă ma! multe State. 

Art, 10. Vor fi cu totul scutite de drep- 
turile de tonagiă şi de espediţiune în portu- 
rile fic-căruia din ambele State : 

1. Corăbiile cari, intrate pe lest din orl- 
care loc ar fi, se vor reîntârce pe: lest ; 
2, Corăbiile cari, trecâna de la un portal 
unuia din'ambele State în unul saă “mal 
anulte porturi ale aceluiași Stat, în condiţiu- 
nile determinate de paragraful al douilea al 
articolului precedinte, vor. justifica că ai a- 

- chitat deja aceste drepturi; 
-%, Corăbiile cari, intrate cu un încărcă- 
mânt întrun port, sau de bună-voe sai for- 
țate prin un accident Gre-care, vor eşi fără 
să fi făcut nicI o operaţiune de comercit. 

În cas de a fi forţate nu vor fi considerate 
ca operaţiune de: comerciii, debarcarea şi 
reincărcarea mărfurilor pentru repararea co- 
răbiet, transbordarea pe o altă corabie, în 

"cas de nenavigabilitate a cele! d'ântâiu, chel- 
tuelile necesari! pentru reaprovisionarea e- 
chipagelor și vinderea mărturilor stricate, 
când administraţiunea vămilor. va da auto- 
risațiunea. | 

Art,-11. Orl-ce corabie a uneia din am- 
bele Puteri, care va fi silită de timpul urit 
sati prin un accident de mare, de a se refu- 

_gia întrun port al celei-alte Puteri, va avea 
libertatea de a se repara, de a se aprovisiona, 
cu t6le objectele de cari va avea trebuinţă, 
și de a, reintra în mare, fără să plătescă alte 
drepturi de cât acelea ce ar fi achitate, în- 
tun asemenea cas, de către un bastiment 
sub pavilion naţional. _ 

„In cas de naufragiă sati de spargere, cora- 
bia sai rămăşiţile sate, chârtiile de bord şi 
tâte bunurile şi mărfurile cari se vor scăpa, 
saă produsul vîndărej, daca. ea, se va face, se 
vor preda proprietarilor sai agenţilor lor 
după a lor reclamaţiune. - - 

Intervențiunea autorităţilor locale pentru 
scăparea corăbiel nu va da loc la percep- 
-țiune de cheltueli de nicI un fel, afară de a- 
celea ce ar necesita. operaţiunile de scăpare   

şi conservarea objectelor scăpate -precum şi 
acelea cărora ar fi supuse, în asemenea cas, 
corăbilie naţionate. - , - a 

Inaltele Părți contractante se. învoesc, pe 
lângă acestea, ca mărfurile- şi efectele scă- 
pate să nu fie supuse la plata a nici unul 
drept de vamă, dacă însă nu le -vor destina 
pentru consumaţiunea interidră. - 

- Art, 12, Se face escepţiune la stipulațiu- 
nile presentului tratat, în ceea ce privesce a- 
vantagiele al cărora object sunt sai vor pu-: 
tea fi produsele pescăriei naţionale. 

Art. 13. Mărfurile de orl-ce natură, pro- 
duse ale industriei sai solului unuia din am- 
bele State. cari pot saiă vor putea fi legal im- 
portate în cel-alt, saă a fi esportate, sai 'pe 
uscat sai pe apă, nu vor fi supuse la nici un 
drept de intrare sai de eșire altul de cât a- 
cela ce vor avea a, plăti produsele similare 
a orl-căreia alte naţiuni străine cea mal fa- 
vorisată. o - 

Art. 14. In tot ceea ce privesce drepturile 
de vamă, la intrare şi la eşire prin frunta- 
riele de uscat şi de mare, drepturi de impor- 
tațiune, de esportaţiune şi altele. cele două 
Inalte Părţi contractante 'şI promit reciproc 
de a nu acorda nicl o scădere de taxă, privr- 
legii, favOre saii imunitate Gre-care supușilor 
şi produselor unul alt Stat care să nu fie a- 
semenea şi îndată intim, fără condiţiune, ua- 
ționalilor şi produselor respective din ambele 
țări ; voința celor două înalte Părţi contrac- 
tante fiind ca, pentru tot ceea ce privesce im- 
pârtaţiunea, exportaţiunea, transitul, intre- 
positul, reexportațiunea, drepturile locale, 
curtagiul, tarifule şi formalităţile de vamă, 
precum şi tot ceea ce privesce eserciţiul co- 
merciului și industriei, Rornânil în Grecia și 
Elenil în Homânia, să.se bucure de trata- 
mentul naţiunel cele! mal favorizate. 

Art. 15. Nici o probibițiune la importa- 
țiune saă esportaţiune nu se va putea resta- 

bili de una din înaltele Părți contractante în 
privinţa celel-alte care nu va fi, în acelaș 
timp, aplicabilă la tâte cele-alte natiuni 
străine, esceptându-se, cu t6te acestea, pro- 
hibiţiunile saă restricţiunile timpurarii ce u- 
nul sai cel-alt guvern, ar crede necesar de 
a stabili în ceea ce privesce muniţiunile de 
resbel saii pentru motive sanitare. 

Art. 16, Nici corăbiile elene nic! mărfu- 
rile ce se vor găsi pe bordul acestor corăbil, 
nu vor plăti, în porturile după ţărmul român 
al Dunărel, nici un drept special, afară de 
taxele actualmente în vigâre în aceste por- 
turi, şi stabilite pentru singurul sfârşit de a 
se îmbunătăţi staționamentul corăbiilor, şi a 
se înlesni execuţiunea a câtor-va lucrări pu- 
blice destinate a înlesni încărcarea și descăr- 
carea, mărfurilor. : [a 

În privinţa acestor taxe, a dreptului de
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cheagiii, precum şi sub tote cele-alte, coră- 
biile şi mărturile elene vor fi asimilate în 
porturile române cu corăbiile -şi mărfurile 
naţiune! cele! mal favorisate... - 

Art. 17. In ceea ce:privesce. proprietatea. 
„mărcilor de fabrică, mărcilor sati etichetelor 
mărfurilor şi desemnelor saii modelelor in- 
dustriale, cetăţenii fie-căreia din ambele ţări, 
se vor bucura în cea-altă țâră de aceleaşi 
drepturi ca şi naţionalii, conformându-se re- 
glementelor în vigâre. Presenta disposiţiune, 
va avea plinul şi întregul s&ii efect îndată ce 
ambele Părţi coutractante vor hotări, prin un 
schimb de declarațiuni, formalităţile pentru 
împlinirea cărora se va sub-ordona bucura- 
rea drepturilor conferite de o parte şi de cea- 
altă naţionalilor respectivl. ” 

Art. 18. Disposiţiunile articolelor prece- 
dente asupra tratamentului naţiunei celei 
mai favorisate nu se referă de loc. 

In România, favorile cari sunt acordate prin 
stipulațiuni speciale şi adiţionale "unui Stat 
limitrof, şi reducțiunilor şi scutirilor de drep- 
turi a cărora aplicaţiune este restrinsă la 
câte-va fruntarii, sati locuitorilor -câtor-va 
districte, pentru a înlesni co:nerciul de frun- 
tarie.: - 

+ Art, 19, Convenţiunea de faţă va rămâ- 
nea în vig6re în timp de 7 an], cu începere |, 

LEGE şi DRATAT 

    

din diua schimbărel: ratificaţiunilor. In cas 
când nici una din înaltele Părţi contractante 
nu ar fi notificat, cu 12 lun! înainte de finele 
acestul period, intenţiunea sa de: a face să: 
înceteze efectele, ea va rămânea obligatorie 
până la espirarea unul an, din diua când una | 
sau alta, din cele două înalte. Părţi contrac- 
tante o va fi denunciat. - 

Disposiţiunile cari preced ror fi executorii 
în ambele State, o lună după schimbarea ra- 
tificărilor, . -- a . 

Cele două inalte Părţi contractante 'şi re- 
servă dreptul de a întroduce mat târdiă, prin 
o comună înţelegere, în acâstă convenţiune, 
modificaţiunile cari sar crede conforme spi- 
ritului şi principiilor sale, şi a căror. opor 
tunitate ar fi demonstrată de esperienţă. 

Arte 20, Convenţiunea de faţă va fi rati- 
ficată şi ratificaţiunile vor fi schimbate în 
Bucurescl cât se va putea mar iute. - 

Drept care plenipotenţiari! respectivi -ai 
semnat'o şi aă pus pe dânsa sigiliul arme- 
lor lor, a 

Făcută în Bucuresci, în dublu exemplar, la 
îi (18) Aprilie 1878, , 

(L. 3.) (Semnat):: A. Kogălniceanu. 
(L. S.) (Semnat): C. BR. Rangabe. 
(Votate de Adunare şi de Senat). 

  

DE COMERCIU ŞI DE NAVIGAŢIUXE ÎNTRE ROMÂNIA ȘI ANGLIA, 

_ (Decr. Nr. 1832 din 27 Iunie 1880.) (votate de Adunare şi de Senat): 

LEGE 

Art, unic. Tratatul de comerciii şi naviga- 
ţiune încheiat la 24 Marte (5 Aprile) 1380 în- 
ire România şi Anglia este aprobat. 

TRATAT 

(ratificat la 80 lunie (12 Iulie) 1880). 

M. S. R. Domnul. României şi AM. S. Re- 

gina. Regatului Mare! Britanii şi Irlandei, a- 

nimaţi de dorinţa de a regula, întrun mod 

satisfăcător, relaţiunile comerciale şi mari- 

time între cele două State, ai hotărât să în- 

chee, în acest scop, un tratat de comerciă şi 

de navigațiune, și aă numit plenipotenţiari 

al lor, adică : - | 

M. S.R. Domnul României pe D. Vasile 

Boerescu, ministrul Și secretar de Stat la 

departamentul! afacerilor străine, Mare Cruce 

al Ordinelor Stoa României, CorGnu de Fer, 

Corona Italie! ete, ete. ete M. S. Itegina Re- 

gatului-Unit al Mare! Britanii şi Irlandei, pe 

D. Wiliam Arthur White, Esquire, membru al   

prea onorabilului ordin al Baiel, trămis extra- 
ordinar şi ministru plenipotenţiar al Majes- 
tăţey Sale pe lângă A. S. R. Domnul Româuiel. 

Cari, după ce 'şt-ai comunicat deplinele 
-I lor puteri, găsite în bună şi cuvenită formă, 

s'aii învoit şi ai formulat articolele urmă- 
târe : e a 

Art, 1. Va fi deplină şi întregă libertate 
de. comerciă şi navigaţiune, într'un mod re- 
ciproc, între supuşii celor două Înalte Părţi 
Contractante, cari vor putea, şi unit şi alții, 
să se stabilescă liber pe teritoriul celer-alte 
ări. -. 
Supuşii Români în teritoriele (coprindân- 

du-se şi Coloniile şi Posesiunile streine) Ma- 
jestățel Sale Britanice, şi supuşi! Britanici în 
România, vor putea reciproc, conformându- 
se legilor ţărei, să intre, să căl&torâscă, să 
petrâcă în tâtă libertatea, în ori-ce parte ar 
îi a teritoriilor respective, pentru a îngriji de 
afacerile lor; el se vor bucura în acest scop, 
pentru persânele şi bunurile „lor, de acecaşi 
protecțiune ca, şi naţionali! sai ca supușii
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ori-cărel alte a treia țări, cea mat favorisată | mare, fie. în guardele saă milițiile naţionale, 
în acestă privinţă. E 
EI vor putea să'şi exerciteze industria, să 

facă comerciă, atât cu rădicata cât şi în de- 
taliu, în t6tă întinderea celor dou teritori!, 
fără a fi supuşi, fie în ceea ce privesce per- 
sânele sait bunurile lor, fie în ceea ce pri- 
vesce exercitarea comerciului sai industrie!, 
Ja taxe generale saii locale, la imposite sai 
obligaţiuni de orl-ce natură ar' fi, altele sai 
mal. onerose de cât. acele cari sunt sati vor 
putea fi stabilite asupra naţionalilor saă su- 
puşilor orl-căre! a treia ţări, cea mal favo- 
risată în acâstă privinţă. . 

Drepturile, privilegiurile, exempțiunele, i- 
munităţile și ori-ce favori de carl. s'ar bu- 
cura, în materie de comerciă sai industrie, 
supuşi! Inaltelor Părţi Contractaute, sai car! 
sunt și vor fi acordate supuşilor unei a treia 
puteri, vor fi întinse supușilor celer-alte. 

Supuşi! Români în teritoriile (coprinden- 
du-se Coloniile şi Posesiuniie străine) Majes- 
tăței Sale Britanice, şi supușii Britanici în 
România, vor avea deplina libertate de a 
dobândi, de a poseda, de.a aliena, în tâtă 
întinderea teritoriilor respective, orr-ce fel de 

- proprietate pe care legile ţărei permit sai vor 
permite supușilor orl-cărel alte naţiuni străi- 
ne de a dobândi sai de a poseda. | 

EX vor putea să dobândescă acestă proprie- 
tate şi să dispue de dânsa prin vindere, do- 
naţiune, contract de căsătorie, testament şi 
prin orl-care alt mod, în aceleaşi condițiuni 

"cari sunt sai vor fi stabilite în privinţa su- 
puşilor orl-cărel alte naţiuni străine, fără a 
îi supuşi la taxe, imposite sai sarcini, sub 
ori-ce denumire ar îi,.altele și mal ridicate 
de cât acele cari sunt saii vor fi stabilite a- 
supra supuşilor străini sai asupra naţionah- 
lor. EI vor putea asemenea să exporteze liber 
produsul vindărer proprietăței şi în genere 
bunurile lor, fără ca să fie supuşi de a plăti, 
ca străini, din causa exportațiunei, drepturi 
altele sai ma! ridicate de.cât acele pe cari 
naţionalil sai supuşi! orl-cărel alte a treia 
puteri, cea mat favorisată în acestă privinţă, 
ar trebui să achite în asemenea împrejurări. 

E1 vor fi scutiţi de orl-ce funcţiune oficială 
obligatorie, judiciară, administrativă saă mu- 
nicipală. EI se vor bucura asemenea de trata- 
mentul națiunel cele! mal favorisate în cesa 
ce privesce. dreptul de a sta înaintea tribu- 
nalelor. urmărirea şi apărarea drepturilor 
lor, şi în ceea ce privesce visitele domiciliare, 
la domiciliurile, fubricile, magasinurile, saă 
prăvăliile lor. 

Supușii: Români în teritoriile (copridându- 
se Coloniile și Posesiunile străine) Majestăţei 
Sale Britanice, şi supuşi Britanicl în Româ- 
nia, vor fi reciproce scutiţi de orl-ce serviciă 
personal, fie în armatele de uscat sai de 

  
  

  

de cuartier .militar, de orl-ce contribuţiune, 
fie în bani, fie în natură, destinată să ţină loc 
de serviciă personal, de ork-ce. împrumut 
forțat, de orl-ce prestațiune. sai rechisiţiune 
militară. | : Da 

Sunt însă exceptate sarcinile cari sunt a- 
lipite posesiunel, sub orl-ce titlu, a unul bun 
imobiliar, precum şi prestaţiunile şi rechisi- 
țiunile militare la cari toţi naţionalit pot fi 
chemaţi a se supune, în calitate de proprie- 
tari fonciari. , - 

- Art. I[. Productele pămîntului şi manu- 
facturelor, precum şi mărfurile venind din 
România şi importate în ţările (coprindăndu- 
se Coloniile şi Posesiunile străine) Majestăţei 
Sale Britânice, şi productele pămîntulut și 
manufacturelor, precum şi mărfurile venind 
din ţările (coprindendu-se Coloniile şi Pose- 
siunile străine) Majestățer Sale Britanice, 
carl vor fi importate în România, nu vor fi 
supuse pentru consumaţiune, întreposit, re- 
exportaţiune saă transit, la drepturi sau taxe 
alte,-sai ma! ridicate, fie generale, fie locale, 
fie municipale ; şi vor fi tratate, în tote pri- 
vinţele, ca productele pămîntului saă manu- 
facturilor ale naţiunel cele mat favorisate. 
Nu se va percepe în România. la exportațiu- 
nea orl-cărei mării pentru teritoriile (coprin- 
dându-se Coloniile şi Posesiunile 'străine). 
Majestăţei Sale Britanice, nici în teritoriile . 
(coprindându-se Coloniile şi Posesiunile stră- 
ine) Majestăţei Sale Britanice, la 'exportaţiu- 
nea ori-cărel mărfi pentru România, drepturi 
altele saii mai ridicate de cât cele la cari 
sunt. supuse productele similare la exporta- 
țiunea lor pentru o a treia ţeră cea mal fa- 
vorisată în acestă privinţă. . 

Nici una din Inaltele Părţi Contractante nu 
va putea stabili, în privinţa celel-alte, nici 
o prohibiţiune la importaţiune, la exportaţi- 
une, sau transit, care să nu fie aplicabilă, în 
circumstanţe identice, unei a. treia țări, cea 
mal favorisată în acestă privinţă. 

Asemenea, supuşi Români în ţările (coprin- 
dendu-se Coloniile şi Posesiunile streine) 
Majestăţei Sale Britanice, şi supuşil DBritanici 
în România, se vor bucura de tratamentul 
naţiunei celei ma! favorisate, în tot ce pri- 
vesce taxele locale şi comunale, formalităţile 
de vamă, curtagiul maritim şi tratamentul 
probelor sai modelurilor întroduse de câlă- 
toril: de comerciă, şi în tot ce se raportă la 
comercit. 

Art, II]. Guvernul Român se îndatoresce 
a întroduce în tariful stabilit la Viena, de co- 
misiunea mixtă, conform articolului IX al 
Convenţiuuel încheiate între România şi Au- 
stro-Ungaria. la 22 lunie 1875, modificaţiunile 
şi reducţiunile următâre, purtând asupra ar- 
ticolelor ma! jos enumerate.
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Art,:267. Culorile neprepărate, ordinare 
nedenumite,:preparate cu uleiă, grund, ser- 
virid la clădiri, batele, ate. la cari sati adăo- 
gat: şi acelea. cari vor veni în vase mal mari 
de cât'cele menţionate la art. 266. . 

'Tarifa. convenţională . 24 lei la. 100 kil. 
Reducerea. ...... 16 3 > 100 > 
Art. 315. Pâslă, de tot felul, precum şi ob- 

jecte de pâslă următore: Tălpf. şoşoni, cu sai 
fără tălpi (chiar de pele), şi pălăril de pâslă or- 
dinară pentru usul ţăranilor şi al soldaţilor. 

. Tarifa convenţională . 25 ler 100 kil. 
“Reducerea 20 > 100» 
“art, 370. Torturi (fire) de bumbac simple, 

peptănat, ncînălbite (6crus) sai înălbite, nu- 
mite în România cre, creţişor şi extra-creţ. 

Tarifa, convenţională -. 21 lex 100 il. 
Reducerea 15 » 100.» 
Art, ii. Torturi (fire) de bumbac, resu- 

cite în două sai mai multe fire, neînălbite 
(&crus) sai înălbite. 

'Tarifa, convenţională . 31 ler 100 kil. 
Reducerea 20 100 » 

.. ...... 

... . ..... 

> 

Art. 395, a). (1) Ţesături de jută [6rte or- 
dinară, neînălbite saă înălbite. 

"d lei 100 kilograme, * | 
d): Pânză neînălbită forte 
10 le! 100 kilograme. 
Art. 455. Petrol (păcură) brut şi rafinat, 

la care su adăogit, «oleiă de şişt.» 
Art. 194. Cimente naturale şi cimente pre- 

parate. . 
Tarifa convenţională . 0.70 lex 100 kil. 
Reducerea 0.60 > 100 » 
Art. 499. Olăria ordinară, lu care sa a- 

dăogit şi, «talerile ordinare imprimate în două 
culori, car! vin -în coşuri» ștergenelu-se u- 
cestea de la art. 500, unde se afla sub ru- 
brica «Qlăria semi-fină.» 

Art.505. Sticlă. modelată, în formă, depo- 
lită. gravată, sculptată, fasonată, masivă, lu 
cure să se specifice< turnată, netăiată, neșlifuită. 

Art. 538. Aramă, alamă, bronz în plăci, 
Tarifa convenţională . 20 lei 100 kil. 
Reducerea. ....... 15 >» 100» 

Art. 343, A se suprima de da nota Iu a- 

cestui articol «lagăre şi bucele pentru ma- 

chin. : 

ordinară, 

Cositor brut în plăci, bucăţi, etc. Art. 548, 
Tarifa convenţională . 16 ler 100 Kil. 
Reducerea. ....... 15 >» 100 » 

art. 372. Raliuri de fer şi otel. 
„ Tarifa convenţională . 1,75 ler 100 Kil.. 
Neducerea, . ,..... Liber. 

„Arte 573, Șine de fer pentru role. 
Tarifa conveuţională . 1,90 ler 100 Hil. 
Reducerea ;...... Liher. 
Art, 575, Tinichea şi fer în table. : € ş 

(0 Sacele şi covorele de jută pură urmâză regimul 

tru 1C0 kilozrame. 
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Tarifa convenţională . 5 let 100 kil. 
- Reducerea 3,50 ler 100 Kil. 

Art, 581. Objecte diverse, piese şi acceso-- 
rii de machini de fontă brută. : 

Tarifa convenţională : 3 lei 100 kil. 
Reducerea .,,..... Liber. 
Art. 588. Pirâne şi cue de fer negru. - 

(Tarita convenţională 4 ler 100 kil.). şi 

Art. 387. Cuie de sirmă de la Nr. 42 în sus. 

(Tarifa convenţională 8 ler 109 kilogr.), să se: 
întrundscăîntr'un singur articol sub denumirea 
de <pirâne și cuie de fer negru. şi de sîrmă».. 

Reducerea 4 lei 100 kilograme. | 
Art, 392. Lanţuri de fer mal mari de un 

centimetru. . | . 
(Parifa convenţională 7 lei 100 kilogr.) şi 
Art. 593. Lanţuri de fer mal mici de un 

centim.(Tarifa convenţională 12 ler 1U0 kil.) să 
se întrunescă întrun singur articol sub denunii- 
rea <Lanţuri de feraltele de cât pentru nave». 

Reducerea 7 lei 100 kilograme. . . 
Art. 398. Paturi de fer ornamentate la 

cari sa adăogat «paturile de metal, precum 
fer, alamă, bronz. etc.» ! 
Arte 600, Objeete nedenrunite de fer şi de 
oțel smălţuite, spoite, ete. (Tarifa convenţio- 
nată 18 le 100 kilograme). şi 

Art, 601. Objectele de fer şi oțel semi;fine. 
(Tarita convenţională 25 let 100 kilograme), 
să se îutrunescă întrun singur articol conți 
nâna amendouă denumirile. -. - 

Reducerea 15 ler 100 kilograme. 
Art. 604. Ta ohjectele de tinichea albă și 

de tablă de fer, văpsite sai smâălţuite, Sa a- 
dăogat și objectele «galvanisate». . 

Art. 610, Cuţităria ordinară de fer sa 
de oţel, forfice ordinare, montate pe lemn, 03, 
corn sai alte materiale ordinare ! 

'Tarifa convenţională 40 lex 100 kilograme.. 
Reducerea. .,..,.20 » 100 
Art, IV, Drepturile ad-valorem, în casu-, 

rile unde presentul tratat le prevede, vor fî 
calculate după valdre la locul de provenența 
objectulul importat, mărite cu cheltuelile de 
transport, de asigurare şi de comision nece- 
sarii pentru importaţiunea întrunul din am- 
bele teritoril până la portul de descărcare 
sati locul de intrare, - 

Importatorele trebue a alătura, pe lângă 
declaraţiunea. sa scrisă, constatând val6rea, 
şi specificarea mărlei importate, o factură 
indicând preţul real şi emanând de la fabri- 
cant sai vîndător. Daca vama, în cele 24 ore 
după care declarațiunea "1 va fi presentată, 
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cientă, densa va avea dreptul d'a reţine măr-: 
furile, plătind importatoruluI preţul declarat 
de el mărit cu 100. .   

țestturilor de jută, adică sunt supuse taxei de 5 lel pen: 

consideră că valGrea declarată esie nesufi-. .
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"Acâstă plată trebue efectuată în cele cinci- 
spre-dece qile cari ai urmat declaraţiunei, şi 
drepturile, dacă aceste ati fost percepute, vor 
fi restituite în acelaş timp. , 

Art, V. Supuşii Românul în terițoriile (co- 
prindendu-se Coloniile şi Posesiunile stră- 
ine) Majestății Sale Britanice şi supuşii Bri- 
tanici în România, se vor bucura de ace- 
leași drepturi ca și naţionali, sai carl sunt 

- “acordate acum sai vor putea fi acordate în 
viitor supuşilor unei a treia ţări, cea mat fa- 
vorisată: în acâstă privință, în tot ceea ce 
privesce mărcile, desemnutile şi etichetele 

"de fabrică sau de comerciii, precum şi mo- 
'delurile şi probele pentru fabricanți. 

Fie bine înțeles, că acel cart vor voi a 
"profita, de disa, protecţiune vor trebui să în- 
deplinescă formalităţile cerute de legile ță- 
rilor respective. Ă 

Arte VI, Ori-ce reducţiune în tarifele arep- 
turilor la importaţiune saă la exportaţiune, 
precum şi ori-ce fav6re sai imunitate, pe care 
una din Inaltele Părţi contractante ar putea-o 
acorda supușilor: saă comerciulul sai navi- 
gaţiunei uncă a treia Puteri, va fi întinsă ime- 

_ diat şi fără conaiţiune celer-alte, , 
Art, VIE. Năvile Române şi încărcămin- 

tele lor în teritoriile (coprindendu-se Colo- 
niile şi Posesiunile străine) Majestâţei Sale 
Britanice şi năvile Britanice şi încărcămintele 
lor, în România, la sosirea lor dintr'un port 
Ore-care şi orl-care ar fi locul originel sati a 
-destinaţiunel încărcământului lor, se vor bu- 
"cura, sub tote raporturile, de acelaş tratament 
ca şi năvile naţionale și încărcămintele lor. 

Slipulaţiunea precedentă se va aplica la tot 
ce concernă modul d'a trata, drepturile şi sar- 
cinile locale în porturi, basinuri, dokuri, ra- 
de, riuil şi canaluri, a ambelor țări, la pi- 
lotagiă şi în gencral la tot ce concernă navi- 
gațiunea. a - E 

Ori-ce fav6re saă exempţiune, sub acest 
raport, saii orl-ce privilegil în materiă de na- 
vigaţiune, acordat de una din Inaltele Părţi 
contractante unei a treia puteri, va fi întinsă, 
în acelaș timp şi fără condiţiuue, celet-alte 
părți. | 

Tâte năvile cari, conform legilor Române, 
trebue a fi considerate ca năvi Române, și 
t6ie năvile cari, după legile Marer- Britanii, 
trebue a fi considerate ca năvi Britanice, vor 
fi considerate respectiv, pentru aplicaţiunea 
presentulul tratat, ca năvi Române sai Bri- 
tanice. 
„Cu tâte acestea, se face excepţiune dispo- 

Siţiunilor cari preced în ceea ce privesce ca- 
botagiul, al cărui regim r&mâne supus legi- 
lor respective ale ambelor țări. 

Arte VIII. Fie-care din cele două Inalte 
Părți Contractante va putea numi consuli ge- 
nerali, consuli, vice-consuli, pro-consuli, şi 
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agenţi consulari pentru a resida în porturile 
şi oraşele. teritoriilor celer-alte puteri. Insă 
numiții oficieri consulari nu vor putea intra, 
în funcțiune, de cât după ce vor fi agreaţi și 
admişi în formele obiclnuite, de guvernul pe 
lângă care sunt acreditaţi. Er vor exercita 
aceleaşi funcțiuni, şi şe vor bucura de ace- 
leași privilegiuri, exempţiune şi imunităţi 
cari sunt saă vor fi acordate oficierilor con- 
sulari al naţiunel celei ma! favorisate. 

Art, IX, Orl-ce vas de resbel saă corabie 
de negoţ a uneia din Inaltele Părţi Contrac- 
tante, care va fi silită, de furtună sai de orl- 
ce alt accident, să se refugieze întrun port 
al celel-alte, va avea libertatea de a se căp- 
tuşi cu scânduri şi de a se îndestula cu tâte 
objectele ce vor fi trehuinci6se şi de a pleca 
pe mare, fără a plăti alte drepturi de cât a- 
celea cari vor fi achitate, în asemenea îm- 
prejurări, de către un vas naţional. 

Dacă însă patronul veri unei corăbil de ne- 
80ţ, ar- avea necesitatea de a se desface de 
o parte din mărfurile sale, pentru a subveni 
la cheltuelele sale, eUnu va întâlni nici o îm-. 
pedicare din partea, autorităţilor locale ; pa- 
tronul însă va fi ţinut să se conformeze ordo- 
nanțelor şi tarifelor din locul unde a abordat. 

Dacă s'ar întâmpla ca un vas de resboiii saă . 
o corabie de negoț a uneia din Inaltele Părţi.. 
Contractante să lie aruncat sai să facă nau- 
fragiă pe câstele celer-alte, acest vas sau 
corabie precum şi rămăşiţele sale, provisiu- 
nile şi greementul ' (pânze, catarte, frân- 
ghil etc.) şi tâte efectele şi mărfurile cart 
vor fi scăpate, înțelegându-se chiar cele ce se 
vor fi aruncat în mare, saă produsul vîndă: 
rel lor, de vor fi fost vândute, precum şi tote 
chârtiile găsite pe bordul unui asemenea vas 
sai corabie, naufragiată saă asvârlită pe 
costă, vor fi predate proprietarilor sau agen- . 
ților acestora, în urma reclamaţiunel din par- . 
tea. lor, de către oficierii saii funcţionarii lo- 
mâni saă Britanici, cari ar fi, după legile şi 
ordonanţele guvernelor lor respective, însăr- 
cinaţă cu protecțiunea, conservaţiunea şi pri- 
vegherea. proprietăților naufragiate. In lipsa 
proprietarilor saă a agenţilor la faţa locului, 
disul vas precum și objectele și greementele 
sus menţionate, vor fi predate de oficierii 
și funcţionarii sus menţionaţi consulului ge- 
neral, consulului, vice-consululu! saă agentu- 
lui consular, Român sati Britanic, în distrie- 
tul căruia naufragiul sai înămolirea, se va îi 
întâmplat, în urma reclamaţiunei sale, pre- 
sentată în termenul pe care ?] a fixat legile 
țărei. DişiI funcţionari consulari, proprietari 
saă agenţi, nu vor putea plăti nimic alt de 
cât cheltuelile ce vor fi necesitat operaţiunile 
de scăpare şi conservaţiunea objectelor scă- 
pate precum şi acele la cari ar [i supuse va- 
sele naţionale. - .
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„Cu tote acestea, s'a convenit că dacă pro- 
prietarul efectelor şi mărfurilor, saii agentele 
săi, nu se va găsi la faţa locului, dar se va 
întâmpla să fie un indigen al ţărei în care 
naufragiul sai înămolirea s'a întâmplat, e- 
fectele sai mărfurile care "1 aparţin, sai după 
întâmplare, produsul vîndărei, nu vor rămâ- 
nea în ' mâinile funcţionarilor consulari, ci 
vor fi depuse, după legile disel ţări, pentru ca 
să fie precate celul în drept. : 
"Mărfurile şi efectele scăpate de naufragiiă 

vor fi scutite de orl-ce drept de vamă, afară 
numa! de casul când vor fi date consuma- 
țiunei, şi în acest cas, vor plăti aceleași drep- 
turi ca şi cum ar fi fost importate de coră- 
biile naţionaie; ! 

“In casul, fie de odihna forţată, fie de înă- 
molire sai de naufragiii, consulii generail, 
consulii, vice-consulii și agenţii -consulari 
respectivi, vor fi autorisaţi, dacă proprieta- 
rul saii patronul saii veri-un agent al pro- 
prictarului, nu e presinte, sai daca e presinte, 
în urma cererii sale, să intervină pentru a 
da concursul compatrioților. lor. _ - 
-Intervenţiunea autorităţilor locale când 

proprietarii, agenţii lor, căpitanul sai func- 
„ţionarit consulari, se găsesc la fața - locului, 
se va mărgini întru a menţine ordinea şi a 
da concursul lor acţiunei acestor persâne, 
pentru ca, să îngrijâscă să se observe regula- 
mentele în vig6re, pentru intrarea şi eșirea 
efectelor şi mărfurilor scăpate şi pentru ca 
drepturile de cari ar fi pasibile să fie achitate. 

In casul însă de absenţă, nu numai a pro- 
prietarului, căpitanului sai a altor agenţi, ci 
şi a cousulilor generali, consuli, vice-consull 
sau agenţi consulari şi până la sosirea, lor, 
autorităţile locale vor avea grije de a lua 
măsurile necesari! pentru protecţiunea indi- 
vidilor și conservaţiunea efectelor naufra- 
giale. 

Art, X,. Oficeril consulari Români în te- 
ritoriile (coprindându-se Coloniile şi Pose- 
siunile străine) Majestăţel Sale Britanice, şi 
oficerii consulari Britanic! în - România, vor 
primi de a autorităţile locale înlesnirile a- 
cordate de lege, sati conform. disposiţiunilor 

tratatelor încheiate cu o a treia putere, pen- 

tru restituțiunea marinarilor desertori ay ţ%- 
rel lor respective. | 

Art, XI. Ratificaţiunile presentului tratat 
se vor schimba la Bucuresci în cel mat scurt” 
termen posibil. El se va pune în execuţiune 
imediat, şi va rămâne în vig6re în timp de! 
10 ani socotiți din qiua schimbărel ratifica-. 
țiunilor. In casul când nici una din cele două 
Părți Coniractante nu va fi făcut să se 'noti-" 
fice 12 luni, înaintea espiraţiunei a disel pe- 
ride de dece ani, intenţiunea sa de a face să 
înceteze efectele presentului iratat, el va ră&- 
mâne în vig6re până la espirățiunea unul an, 
socotit din diua când una sa cea-altă din. 
cele dou& Părți Contractante, va face denun- 
ciațiunea sa. - . ! | 

Drept care Plenipotenţiarii aă semnat pre- 
sentul tratat: şi aă pus pe dânsul sigiliu- 
rile lor. ” - ! 

Făcut în dublu original la Bucuresci, în. . 
Martie, 1880. : 

PROTOCOL * 

Procedând la. subsemnarea tractatului de: 
comercii şi de navigațiune, încheiat cu data 
de astă-di între România şi Marea-Britanie, 
Plenipotenţiari! ambelor Puteri ai convenit. . 
următorele: - . - 

Coloniile Africel de Sud, exprimându'şi do- 
rința d'a nu fi coprinse în stipulaţiunile di- 
sului tractat, remân afară de previsiunile 
sale. i 

De asemenea ori-ce Colonie Britanică sau 
Posesiune străină a Majestăţel Sale Brita-- 
nice, va avea facultatea de a opta ast-fel ca 
să nu fie copririsă în'stipulațiunile presentu- 
lui tratat, cu condițiune ca, acâstă opţiune,: 
să fie notificată cel mult în şese luni de la 
ratificaţiunea tratatului. Clausele tratatului: 
nu vor fi aplicate nici une! coloni! Britanice 
nici Posesiuni streină a Majestăţei Sale Bri-" 
tanice, care va, fi făcut notificaţiunea de 
mal sus. | 

Drept aceea sub-semnaţii Plenipotenţiari 
“ati dresat presentul Protocol, în dublu origi- 
nal, şi după cei s'a dat cetire, în cuvenita 
formă, aă pus semnăturile lor. - Ă   Bucuresci, în . , . Martie, 1880. 

  

BGE şi CONVENȚIUNE 
DE COMERCIU ŞI DE NAVIGAȚIUXE ÎNTRE ROMÂNIA ȘI ITATIA.. 

| LEGE. . | 
Art. unic. Convenţiunea de comereiii şi 

navigațiune, încheiată 1a11 (23) Martie 1575, 
între România şi Italia este aprobată. 

E (Deer. N. 892 din 19 Febr. 1881), (votate de Adunare și de Senat). 

COXVENŢIUNE | | 
(ratificată la 1 (13) Martie 1981.) ..: 

M. S. Principele României şi M. S. Regele 
Italici,: animați. de dorinţa de a înlesni- şi
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desrolta relațiunile comerciale şi maritime 
“stabilite între ambele State, a hotărit de a 
încheia, pentru acest sfârșit, o convenţiune 
de comerciă şi de navigaţiune, şi a numit de 
plenipotenţiari ai Lor : 

M. S. Domnul României pe D. Michail Geor- 
-giade Obedenacru. fost profesor la Universita- 
tea din Bucuresci, membru al societăţelr a- 
-cademice române, oficer al ordinului Stdua 
României, decorat cu ordinul Bene-merenti al 
României, secretar gerant al agenţie! române 
-diplomatice la Roma ; ! , 

M. S. Regele Italie pe Excelenţa Sa Au- 
-gustin Depretis, cavaler al ordinului suprem 
al Anonciadei, marele cordon al S. S, Mau- 
„nice şi Lazăr şi al Coronei Italiei, deputat la 
Parlament. preşedintele Stă la consilii şi 
ministru al afacerilor străine, etc. etc., 

Cari, după ce 'şi-aă comunicat deplinele lor 
puteri respective, găsite în bună şi regulată 
formă, aă convenit asupra articolelor urmă- 
târe : - 

" Art, 1, Va fi reciproc deplină şi întregă 
libertate de comerciii şi de navigaţiune între 
România şi Italia. Supuşii şi navele respec- 
tive vor avea liberă intrare în oraşele, por- 
tutile, riurile saă în alte locuri din ambele 
:State, a cărora intrare este actualmente per- 
misă sai va putea fi pe viitor supușilor şi 
navelor ori-cărel alte naţiuni străine. 

Arte, 2, Românii în Italia şi Italienii în 
"România vor avea reciproc o liberă primire 
Ja tribunale de justiţie, conformându-se le- 
gilor ţărel, atât pentru a reclama, cât şi pen- 
tru a apăra drepturile lor în tâte ramurile de 
„juridicţiune stabilite de legi. EI vor putea, 
întrebuința, în tote “instanţele, advocaţi, re- 
presintanți judiciari şi agenţi de ori-ce clase, 

“ autorisaţi de legile ţărer, şi se vor bucura, sub 
„acest raport, de aceleaşi drepturi şi avantage 
"cari sunt şi vor îi acordate naţionalilor. 

Art. 3. Românii în Italia şi Italienii în 
România vor fi reciproc scutiţi de orl-ce ser- 
viciă personal, sati în armata de uscat şi de 
mare saă în gardă şi miliţie naţională, de ori- 
«ce contribuțiune saă în bani sai în natură, 
destinată a înlocui serviciul personal, de orl- 
-ce împrumul: forțat şi de orl-ce prestaţiune 
'saii rechisițiune niilitară. 

Sunt, cu tâte acestea, esceptate sarcinile 
car! sunt ataşate la posesiunea sub Gre-care 
titlu a une! proprietăţi, precum prestațiunile 
şi rechisițiunile militare la cart toţi naţionali! 
pot fi chemaţi a se supune ca proprietari fon- 
-ciari sati ca arendaşi, : 
„Vor fi asemenea dispensaţi de orl-ce sar- 

cină şi funcțiune judiciară sai municipală. 
Art. 4. Navele române și încărcământul 

lor în Italia şi, reciproc, navele italiene şi 
_încărcământul lor în România, .la sosirea lor 
sa direct din ţera de origină saă din altă 
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ț6ră, şi -orl-cari “ar. fi locul provenințet sai 
destinaţiunea încărcământului lor, se vor bu- 
cura în t6te privințele, de acelaş tratament 
ca. şi navele naţionale şi încărcământul lor. 

Nici un drept, taxă sai sarcină Gre-care 
pusă sub orl-care. denumire ar fi, pe corpul 
pavel, pe pavilionul săi sai pe încărcămân- 
tul săi şi perceput în numele saă în profitul 
guvernului, al funcţionarilor publici, al par- 
tieularilor, al corporaţiunilor sai al orl-că- 
rora stabilimente, nu se va impune basti- 
mentelor unuia din ambele State în porturile 
celui-alt, la sosirea lor, pe timpul şederel lor 
şi la eşirea, lor, care nu ar fi asemenea şi în 
aceleaşi condițiuni impus navelor naţionale. 

Art. 5, Naţionalitatea bastimentelor va fi 
admisă, şi de o parte şi de cea-altă, după le- 
gile şi regulamentele particulare ale fie-căreia 
țări, după țitlurile şi patentele liberate căpi- 
tanilor sai patronilor de autorităţile compe- 
tinte. - 

Art, 6, In tot ceeace privesce aşedarea 
navelor, încărcarea şi descărcarea lor în por- 
turi, rade, havre, basine, fluvii, rîuri sau ca- 
naluri, şi, în general, pentru t6te formalită- 
ţile şi disposiţiuni 6re-cari la cari :pot fi 
supuse şi navele de comerciă, echipagiul şi 
încărcământul lor, nu se va acorda navelor 
naţionale în unul din ambele State nici un 
privilegii şi nici o favore care nu va fi ase- 
menea şi pentru navele celur-alt; voinţa In- 
altelor părți contractante fiind ca, sub acest 
raport, bastimentele române şi bastimentele 
italiene să fie tratate pe piciorul une! perfecte 
egalități şi să se bucure reciproc de aranta- 
gele acordate naţiunel celei mail farorisate. 

Art. 7. Navele române, intrând în un port 
al Italiei şi, reciproc, navele italiene, intrând 
în un port al României, cari nu ar veni să 
descarce de cât o parte din încărcământul 
lor, vor putea, conformându-se, însă, legilor 
şi reglementelor Statelor respective, să con- 
serve pe bordurile lor partea încărcământu- 
luY'ce ar fi destinată pentru un alt port, sai 
din aceiaşi țeră sai din alta, şi a o reexporta, 
fără a fi constrânse a plăti, pentru acestă din 
urmă -parte a înărcământului lor, nici un 
drept de vamă. : 

Art. $, Căpitanil şi patroni! bastimente- 
lor române şi italiene vor fi-reciproc scutiţi 
de orl ce obligaţiune de a'recurge, în portu- 
rile respective ale ambelor State, la espediţio- 
naril oficial, şi vor putea, prin urmare, a se 
servi libersai de consulit şi vice-consuli! lor, 
sai de espediţionarii ce vor desemna el! sin- 
guri, numal să se conforme, în casurile pre- 
vădute de codul de comerciă român și în co- 
dul de comerciă italian, disposiţiunilor cărora 
clausa de faţă nu acordă uici o derogaţiune. 

Art. 9, Disposiţiunile acestul tratat nu 
sunt nici cum aplicabile la navigaţiunea pe
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lângă mal săii cabotagiă, care rămâne esclu-| de orl-ce natură, afară de acelea ce ar nece- 
„ siv reservată, în fie-care din ambele ţări, pa- 
vilionului naţional. .. - : E 

__+Cu tâte acestea navele române şi italiene 
vor putea trece dintr'un port al unuia din am- 
bele State în unul saă în mai multe porturi 
ale aceluiași stat, saii pentru a depune în to- 

„tul sati în parte încărcământul lor adus din 
străinătate, saii pentru a compune. sai com- 
plecta încărcământul lor. 

Este bine înțeles' că disposiţiunile acestul 
“articol nu derogă întru nimic la principiile 
admise de congresul din Viena şi consacrate 
prin tratatul din Pans în privinţa fluviilor 
cari despart sai traverseză mal multe State. 

Art, 10, Vor fi cu totul apărate de drep- 
- turile de tonagiii şi de espediţiune în porturile 
fie-căruia din ambele State : - 

1. Navele cari, intrate neîncărcate din orl- 
ce loc ar fi, vor pleca, neîncăreate : 

2. Navele cari, trecând dintr'un port al u- 
-nuia din ambele State: în unul sai în mai 
multe porturi ale aceluiași Stat, în condiţiu- 

„mile determinate prin al douilea paragraf al 
articoluluY present, vor justifica că au achi- 

"tat deja acele drepturi; e A 
:3, Navele cari, intrate cu un încărcământ 

întrun port, sai de bună voe.saii de oprire 
forțată, vor eşi fără să fi făcut nici o opera- 
ţiune de comerciii. 

In cus de oprire forțată, nu vor fi consi- 
” derate ca operaţiuni de comerciii debarcarea, 

şi reîncărcarea mărfurilor pentru reparaţiu- 
-mea navei, operaţiunea de. a. le transborda 
“pentru causă de nenavigabilitate a bastimen- 
tului pe o altă navă,cheltuietile necesarii pen- 
tru reaprovisionarea echipagelor şi vindarea 
mărfurilor “stricate, când administraţiunea 
vămilor va fi dat peutru acesta autorisațiune. 

- Remâne bine înțeles că stipulațiunile a: 

„cestul articol nu privesc la drepturile sani- 

tare, a cărora percepere va continua d'a fi 

esclusiv regulată după legislaţiunile respec- 
- live, . 

Art. 14. Orl-ce navă a uneia din ambele 

Puteri,. cari va fi silită de timp r&ii saă de un 

accident de mare dea se refugia în un port 

:al celel-alre Puteri, va avea libertatea de a 

se repara, de a'și procura tote ohiectete ce "1 

or fi necesari! şi de a reintra în mare, fără 

să aibă a plăti alte drepturi de cât acelea ce 

ar fi achitate, în asemenea circumstanțe, de 

un bastiment sub pavilion naţional. 

In cas de naufragiii saă de sfărâmare, nava 

sai sfărămăturile sale, chârtiele de bord şi 

tote averile şi mărfurile ce ai fost scăpate, 

sati produsul vîndăril, dacă a avut loc, vor 

fi remise proprietarilor .saă agenţilor lor, 

după reclamaţiunea lor. i 

Intervenţiunea autorităţilor locale în scă- 

“pare nu va da loc la perceperea de cheltueli 
  

sita operaţiunile de scăpare şi conservarea 
obiectelor scăpate, precum și acelea la car! ar. 
fi supuse, în asemenea cas, navele naţionale, 

Inaitele părţi contractante. convin, afară 
de acâsta, ca mărfurile şi efectele scăpate să 
nu fie supuse ia plata nic! unul drept de vamă 
dacă însă nu sunt destinate consumaţiunel 
interi6re. - , 

Art. 12, Se face excepţiune la stipulaţiu- 
nile tratatului de faţă în ceea ce privesce a- 
vantagele a cărora obiect sunt sau vor fi pro- 
dusele pescuirel naționale. a 

- Art. 13, Mărturile de :orl-ce natură, pro- 
dusele industriei saă a solului unuia din am- 
bele State, cari pot saă vor putea fi asemenea 
legalmente importate în cel-alt, saă a fi ex- 
portate, fie pe uscat, fie pe apă, nu vor fi su- 
puse la. nici un. drept de intrare sati de eşire 
altul de cât acela ce vor avea a plăti produ- 
sele similarii a orl cărei alte naţiuni străine 
cea mal farorisată. . : 

Guvernul român se angagiază a micşora 
drepturile de intrare cari. după. tariful hotă- 
rît la Viena de către comisiunea mixstă, con- 
form art. Y din convenţiunea încheiată intre ” 
România şi Austro-Ungaria la 22 Iunie 1875, 
sunt impuse actualmente produselor urmă- 
tOre, şi anume : , 

|. Nr. 62, orez, de la, franci 3, 15 suta de 
chilo, la franci, 2, 30. . . 

II. Obiectele de sticlă culorate, în formă de 
mărgăritare falşe, de mărgânuri falşe şi jcuri 
falşe, articole numite în românesce mărgele 
(mărgele colorate şi mărgele negre). Aceste 
obiecte, adăogate în tarif sub Nr. 306 bis, vor 
plăti dreptul de 38 franci suta chilo. | 

Art. 14. In tot ceea ce privesce drepturile 
de vamă la intrare şi la eşire prin frontierile 
de uscat şi de mare, drepturi de importaţiune, 
de esporlaţiune şi altele, ambele inalte părți 
contractante "ŞI promit reciproc de a nu acor- 
da nici o scădere de taxă, privilegii. fav6re sai 

-| imunitate Gre-care supușilor şi produselor ce- 
lut-alt Stat care nu va fi asemenea şi îndată în- 
tinsă, fără condiţiune, naţionalilor şi produse- 
lor respective a ambelor țări; voinţa amândo- 
rorlInaltelor părţi contractante,fiind-că pentru 
tot ceea ce privesce importaţiunea, exporta- 
țiunea,transitul, întrepositul, reexportaţiunea, 
drepturile locale, curtagiul, tarifele şi forma- 
lităţile de vamă, precum şi pentru tot ceea 
ce are raport la exerciţiul comerciului şi 2, 
industriei, Românii în Italia şi Italienii în 
România, se bucură de tratamentul naţiune, 
celei mal favorisate. . 

Art, 15. Nici o prohibiţiune. la importa- 
țiune sai la exportaţiune nu va. putea fi sta- 
bilită de către una din Inaltele. părţi con- 
tractante în privința celel-alte care nu va. fi, 
în același timp, aplicabilă la tote cele-alte
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naţiuni streine, afară însă de prohibiţiunile 
saă restricţiunile temporarii ce unul saă cel- 
alt “guvern ar găsi necesariă de a stabili 
pentru acest finit în ceea ce privesce muni- 
ţiunile de resbel sai pentru motive sanitare. 

Art.:16,. Nici navele italiene, nici mărfu- 
rile cari se găsesc pe bordul acelor nave, nu 
vor avea a achita în porturile țărmului ro- 
mân a Dunăre! nicl un drept special, de cât 
taxele actualmente în vig6re în acele porturi, 
şi stabilite cu singurul scop de a se ameliora 
staționarea navelor şi de a se favorisa, exe- 
cutarea unor lucrări publice destinate a în- 
lesni încărcarea şi descărcarea, mărfurilor. 

Sub raportul acestor taxe a dreptului de 
cheiagiii cum şi a tuturor celor-alte, navele 
şi mărfurile italiene vor fi asimilate în por- 
turile române navelor şi mărfurilor naţiunei 
celei mat favorisate. 

Art. 15, Orl-ce reproducţiune; în unul din 
ambele State. a mărcilor de fabrică şi de co- 
merciii puse în-cel-alt pe Gre-cari mărturi, 
pentru a constata origina şi calitatea. lor, 
precum şi orl-ce punere în vîndare sai în 
circulațiune a. produselor învestite cu mărci 
de fabrică sai de comerciă române sa ita- 
liene, falsificate în orl-ce altă ţeră străină, 
vor fi sever interqise pe teritoriul amânduror 
Statelor, şi pasibile de pedepsele prevădute 
de legile țărer. 

Operațiunile ilicite, menţionate în acest 
articol, vor putea da loc, înaintea tribunalelor 
şi după legile ţărei unde ai fost constatate, 

- la o acţiune în daune-interese valabil  exer- 
ată de partea lezată contra celora ce sati 

făcut culpabilt. 
Na ționalil unuia din ambele Ştate, cari vor 

voi să 'ŞI asigure în cel-alt proprietatea măr- 
cilor lor de fabrică sau de comerciă, vor fi 
datori a le depune esclusiv, adică: mărcile de 
origină română la una din prefecturile Re- 
gatului, şi mărcile de origină italiană la Bu- 
curesci, la grefa tribunalului de comerci. 

In cas :de îndoială sau de contestaţiune, 
se înțelege că mărcile de fabrică sai de co- 
merci, cărora se aplică articolul de faţă,| 
sunt acelea cari, în fie-care din ambele State, 
sunt legal dobândite, conform legislaţiunel 
țărel lor, de industrialit şi comercianți! cari 
se servesc cu dânasele. 

  
  Guvernul Măriel Sale Domnalul României, 

ȘI EMANATE 

: propunându-şi de a presenta în curând (a- 
merelor române o lege asupra mărcilor de 
fabrică și de comereiă, articolulă de faţă nu 
va deveni aplicabil de cât după ce legea în 
cestiune, conform disposiţiunifor general- 
mente admise în acâstă materie, va fi pusă 
în vigore. 

Art. 18. Fie-care din Inaltele părți con- 
tractanteva avea facultatea d'a stabili consult 
generali, consuli, vice-consuli şi agenţi con- 
sulari în porturile, oraşele şi localităţile te- 
ritoriului celor-alte părţi, unde o altă pu- 
tere Gre-care va avea permisiunea de a sta- 
bili asemenea funcţionari. 

Aceşti funcţionari vor fi reciproc admiși și 
recunoscuţi, presentând previsiunile lor după 
regulele şi formalităţile stabilite în ţările res- 
pective, şi se vor bucura de tâte puterile, pre- 
rogativele, imunitățile și privilegiile.cari sunt . 
saă vor fi acordate agenţilor de aceeași clasă 
a națiunel celei mal favorisate. . 

Art. 19. Convenţiunea de faciă va rămâ- 
nea în vigore în timp de dece an! începând 
din qiua în care se vor schimba ratificațiu- 
nile, In casul când uicl una din Inaltele părți 
contractante nu va fi notificat cu dou&-spre- 
dece lun! înainte de sferşirea, disei periode, 
intenţiunea. de-a "1 face să înceteze efectele, 
convenţiunea va rămânea obligatorie până la 
espirarea unul an, socotit din diua în care 
una sau alta din ambele înalte părti con- 
tractante o va fi denunţat,  - 
„Disposiţiunile cari preced vor fi executorii 

în ambele State, o lună după schimbul ra- 
tificaţiunilor. 

Cele două Inalte părţi contractante "șI re- 
servă dreptul de a introduce, mal târdiă şi 
în comun acord, în acestă convenţiune, mo- 
dificaţiunile cari se vor socoti conforme spi- 
ritului şi principiilor sale şi a-cărora opor: 
tunitate va fi demonstrată prin esperiență. 

Art, 20. Convenţiuena de față va fi ra- 
tificată și ratificațiunile vor fi schimbate la 
Roma, cât se pote mal curând. 

Drept care plenipotenţiariI respectivi a 
semnat'o și a pus pe ea sigiliul armelor lor. 

Făcută la Roma, în dublu esemplar, la 23 
Martie 1818. 

(Semnat), Obedenaru. 
(Semnat), Depretis. 

(L. $.) (L. $.)
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TRATAȚ 
ROMÂNIA ȘI BELGIA. 

! (Decr. Ar. 389 din 19 Febr. 1981) (votate de Adunare şi de Senat). , 

LEGE 
Articol unic.—Tratatul de comercii, în- 

cheiat la 2 (14) August 1580, între România 
şi Belgia, este aprobat. 

| TRATAT | 

(Ratificat la 13 Martie 1881). 

M. S. R. Domnul României şi M, S. Regele 
Belgilor, animați de dorinţa de a înlesni şi 
desvolta relaţiunile comerciale stabilite între 
cele două ţări, ai hotărit să închee,: pentru 
acest scop, un tratat, şi-a numit plenipo- 
tenţiari al Lor respectivi : 

M. S. R. Domnu! României, pe d. Mitilineu; 
comandor al ordinului Stă Si/oa Româ- 
niei elc., ministrul Săi reşedente pe lângă 
M. S. Regele Belgilor ; 

M.S. Regele Belgilor, pe d. Frtre-Orban, 
„Mare Cruce al ordinului Săi. Leopold etc., 

ministru de Stat, ministrul Său al afacerilor 
străine. ÎN 

Cari, după ce "şI-aii comunicat deplinile 
lor puteri respective, găsite în hună şi cu- 
venită formă,. ai convenit asupra următâre- 
lor articole : i : 

Art, 1. Ya fi reciproc deplină şi întregă 
libertate de comerciii şi de navigaţiune între 
supuşi! celor două Înalte Părţi contractante, 
cari vor putea, şi uni! și alțit, să se stabilescă 
liber pe teritoriul celei alte ţări. . 

Românii în Belgia şi Belgil în România vor 
putea, reciproc, conformându-se cu legile ţă- 
rel, să intre, să căl&torescă sau să petrâcă 
în t6tă libertatea, în orl-ce parte a teritorii- 
lor respective, spre a 'și căuta de afacerile 
lor ; el se vor bucura, spre acest finit, pentru 
persânele şi bunurile lor, de aceeași protec- 
ţiune ca şi naţionalil. 

EI vor putea, în totă întinderea celor două 
teritorii, să exercite industria, să facă comer- 
ci, atât cu rădicata cât şi în detaliă, fără a 
fi supuşi, nici pentru persânele şi bunurile 
lor şi nici pentru exerciţiul comerciului sai 
al industrie! lor, la taxe generale saii locale, 
nici la imposite sai obligaţiuni de ork-ce na- 
tură ar fi, altele saii ma! onerdse de cât a- 
celea cari sunt sai vor putea fi stabilite a- 
supra naţionalilor ; privilegiile, exempţiunile, 
imunitățile și ori-ce favor! de cari s'ar bucura, 
în materie de comerciu şi industrie, supușii u- 
neia din Înaltele părţi contractante, vor fi 
comune şi pentru supuşi! celel-alte. 

, 

  

Art, 2. In ceea ce privesce dreptul de a: 
dobândi, a poseda sati a înstrăina ort-ce fel, 
de proprietate mobiliară sai imobiliară, Ro- 
mânil în Belgia sati Belgi! în România, se vor 
bucura de drepturile supușilor Statului celur 
mat favorisat: - i 

EI vor putea, în aceste margini şi în ace-: 
leaşi condițiuni ca şi supuşi! Statului. celur 
mal favorisat, să dobândscă asemenea pro- 
prietăţi şi să dispună de aâasele prin cumpt- 
rare, vindere, donaţiune, schimb, contract de. 
căsătorie, testament, moscenire, saii în orl- 
ce alt mod ar fi, fără a fi supuşi la taxe, im-. 
posite ori sarcini, sub ori-ce denumiri ar fi; 
altele saă mai urcate de cât acelea cari sunt . 
stabilite pentru naţionali. : 

EI vor putea asemenea să exporte liber 
produsul vindăre! proprietăţii lor şi în gene- 
ral al bunurilor lor, fără a fi ținuți a plăti 
drepturi altele sai mai urcate de cât acelea 
ce naționalii ar fi având a plăti în asemenea , 
împregiurări. îă i 

Art. 3, Neguţătorii, fabricanţii şi. indu- 
striași! în genere al uneia, din cele două țări. 
contractante, călătorind în cea-altă țâră, sati 
făcând să călătorescă printr'ânsa comişii şi , 
agenții lor — fie cu sati fără mostre — în in- 
teresul exclusiv al comerciului sai al indu-. 
striei ce exercită, şi cu scop dea face cum- 
părări sai a primi comisiuni, vor fi trataţi, 
în ceea ce privesce patenta, ca şi neguţătorii, 
fabricanţii şi industriaşil naţiunei celei mal 
favorisate. . n 

Este însă bine înţeles, că stipulaţiunile de, 
mal sus nu derdgă întru nimic de la legile, 
şi regulamentele cari sunt în vigâre în fie-care 
din cele două ţări şi aplicabile la toți străi-: 
nil, în ceea, ce privesce comerciul de colpor-. 
tagiă. AR E 

„ Supuşii părților .contractante vor fi reci-. 
proc tratați ca şi naţionalii, când vor merge 
dintr'o ţeră întralta, pentru a visita bâlciu-. 
rile şi tergurile, cu scop dea exercita acolo. 
comerciul lor și a debita productele lor. 

Nic o împedicare nu se va pune la libera. 
circulațiune a călătorilor, și formalităţile ad- 
ministrative, relative la. documentele de vo-. 
iagiă vor fi restrânse la cerințele stricte ale 
serviciului public pentru trecerea fruntariilor. ' 

Art, 4. Românii în Belgia şi Belgii în Ro- 
mânia vor fi reciproc scutiți de orl-ce servicii . 
personal, fie în armatele de uscat şi de mare, 

!fie în guardele saă milițiile naţionale, de quar- 
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tirul militar, de orl-ce contribuţiune, fie în 
bani, fie în natură, destinată a ţine loc de 
servici personal, de orl-ce' împrumut forțat 

şi de orl-ce prestaţiune sai rechisiţiune mi- 
litară. Sunt, cu tâte acestea, esceptate sarci- 

pile legale ce sunt legate de posesiunea, cu 
„un titlu Gre-care, a unul bun imobiliar, pre- 
cum şi prestaţiunile şi rechisiţiunile militare 
la cari toți naţionali! pot fi chiemaţi a se su- 
pune ca proprietari funciarl.saii arendaşi. 

EX vor fi, de asemenea, dispensați de orl-ce 
funcţiune oficială obligatâre, judiciară, ad- 
ministrativă sai municipală, orl-care ar fi. 

Rămâne înţeles că orl-ce favâre saă scu- 
tire ce s'ar acorda în urmă, în acestă materie, 
supușilor une! ţări străine, de către una din 
cele două părți contractante, se va întinde 
îndată şi de drept şi asupra supușilor celel- 
alte părți. - 

Art. 5, Nici una din părţile contractante 
nu va supune pe cea-altă la o prohibiţiune de 
importare, exportare saă transit, care nu sar 
aplica, în acelaşi timp, şi la tâte cele-alte 
naţiuni, afară de măsurile speciale, pe cari 
cele două ţări 'şi reservă a, le stabili întrun 
scop sanitar sai în vederea unor evenimente 
de resbel. a. 

Art. 6. Cât despre suma, garanţia, şi per- 
ceperea, drepturilor de importaţiune şi expor- 
taţiune, ca şi, în ceea ce privesce transitul, 
reexportaţiunea, întrepositul, drepturile lo- 
cale şi formalităţile vamale, fie-care din cele 
dou Înalte părţi contractante, se obligă a face 
să profite cea-altă parte de orl-ce favore, de 
ori-ce privilegii saă scădere în tarife, la im- 
portaţiunea saă la exportaţiunea articolelor 
menţionate saă nu în acâstă convenţiune, pe 

cari una din ele ar fi putut să ie acorde unei 
a treia puteri. De asemenea, orl-ce fav6re sai 
imunitate ce s'ar acorda mal târdiă uneia a 
treia puteri, se va. întinde imediat, fără con- 
dițiune şi prin acest fapt însuşi, şi asupra 
celer-alte părți contractante. 

“Art, 7. Productele solului şi ale industriei 
din România, şi în special grânele cari vor 

fi importate în Belgia şi cari sunt destinate, 

fie pentru consumaţie, fie pentru întreposit, 

fie pentru reexportaţiune, fie pentru transit, 
vor fi-supuse la acelaş tratament, şi nu vor fi 
pasibile de drepturi altele nici mal urcate de 

. cât productele naţiune! celei mal favorisate. 

Art. 5. Obiectele de proveninţă, de pro- 
ducţiune sati de manufactură belgiană, cari 
se vor importa în România, şi productele si- 
milare, cari se vor exporta cu destinaţiunea 
pentru Belgia, în ori-ce mod şi pe orl-ce cale, 
nu vor fi supuse la nici un regim vamal altul 
sa mai oneros de cât acela, care este sai va 
fi acordat naţiune! cele! mal favorisate. 

Este bine înţeles că dreptul de intrare în 
România asupra sticlei de origină belgică,   
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504 al tarifului român, 

sub însemnarea de : sticla de gemuri saă sti- 

cla în foi, de culrea sa naturală (verde, ju 

mătate albă şi albă de tot), va fi fixat la 5 

franci pentru 100 pe kilo, şi că dreptul de in- 

trare asupra pânzei de in neînălbită (6crue), 

de tâte calităţile, coprinsă la art. 398 al disel 

tarife, şi alta de cât pânzeturile menţionate 

la art. 395 şi 396 de acelaş tarif, este fixat la 
45 franci pentru 100 de kilo. - - 

Art. 9, Mărfurile de orl-ce natură, venind 

din una din cele două ţări saii mergând în 
ver-una din ele, vor fi reciproc scutite, în 

cea-altă, de ori-ce drept de transit, fie ca ele 

să tr&că direct, fie ca, în timpul transitului, 

să trebuiască a fi descărcate, depuse şi re- 

încărcate, fără prejudiţiul regimului special 

care, în conformitate cu art. 5, s'ar putea 

stabili în privinţa erbei de pușcă şi a armelor 

de resbel. . 
Art, 10. In ccea ce privesce expediţiunea 

vamală a mărfurilor supuse-la un drept ad 

valorem, productele şi importatorii din una 

din cele două ţări vor fi trataţi în cea-allă, 

sub tâte raporturile, ca şi importatorii şi 

productele din ţera cea mal favorisată. 

Art, 11, Navele române şi caricurile lor 

vor fi tratate în Belgia, şi navele belgiane 

şi caricurile lor vor îi tratate în România, cu 

totul pe piciorul navelor naţionale şi al cari- 

curilor lor, orl-care ar fi punctul de plecare 

al navelor sai destinaţiunea lor, şi ori-care 

ar fi originea caricurilor şi destinaţiunea lor. 

Or-ce privilegiă şi orl-ce scutire, acordată 

în acâstă privinţă unel a traia Puteri de că- 

tre una din Inaltele părţi contractante, se 

vor acorda îndată şi fără nici o condiţiune şi 

celer-alte părți. . - 
Cu tote acestea se face excepțiune la dis- 

posiţiunea precedentă, în ceea-ce privesce 
avantagiile particulare ce există. saii vor pu- 
tea să existe pentru productele pescăriel na- 
ționale întro |&ră sai cea-altă. 

Art, 12, Naţionalitatea bastimentelor va 
fi admisă, de o parte şi de cea-altă, după le- 
gile şi regulamentele particulare fie-cărei țări, 
prin titluri şi patente liberate căpitanilor, 
patronilor saă corăbierilor de către antori- . 
tăţile competinte, 

Art. 19. Navele române, intrând întrun 
port al Belgie! şi, reciproc, navele belgiane, 
intrând într'un port al României, și carl n'ar 
veni de cât pentru a completa caricurile sai 
a descărca o parte din ele, vor putea, confor- 

mându-se cu legile şi regulamentele Statelor 

respective, să conserve pe bordul lor partea 
din caric care ar fi destinată pentru un alt 
port, fie din aceiaşi țGră, fie dinteto altă eră, 
şi să o respecteze, fără a fi ţinute a plăti 
pentru acâstă din urmă parte a cariculut lor, 

nici un drept afară de acelea pentru suprave- 

coprins la finele art.
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ghiare, cari însă nu se vor putea percepe de 
cât după taxa fixată pentru navigaţiunea na- 
țională. Da Da . 

Art. 11. Vor fi cu totul scutite de dreptu- 
“zile de tonagii şi de expediţiune îu porturile 
fie-cărel din cele două ţări: | 
„4, Navele cari, intrate cu lest din orl-ce 

loc ar fi, vor pleca tot cu lest; . 
2. Navele cari, trecând de la un port al u- 

neia din cele două ţări, în unul sait mal multe 
porturi ale aceleiași țări, vor justifica că au 
achitat deja aceste drepturi ; - 

3, Navele cari, intrate cu un caric întrun 
port, fie cu voie, saă prin o oprire (relaș) 
forțată, vor eşi fără a; fi făcut nici o opera- 
țiune de comerciă. . 

În cas de oprire forțată nu se vor privi ca 
operaţiuni de comerciit dobarcarea şi reîncăr- 
carea mărfurilor pentru reparaţiunea navet, 
Aransbordarea pe o altă navă în cas de ina- 
“vigabilitate a celei d'ântâiă, cheltuelile pece- 
sare pentru reaprovisionarea echipagelor şi 
pentru vîndarea. mărfurilor avariate, când 
administraţiunea vămilor va. fi dat autorisa- 
fiunea pentru acesta. 

“Art. 15, În cas când o navă a uneia din 
cele două Înalte părţi contractante ar fi arun- 
cată sau ar naufragia la țărmurile celer-alte, 
„acăstă navă se va bucura acolo, atât pentru 
bastiment cât și pentru caric,. de favorile şi 

„ imunităţile ce legislaţiunea fie-cărel din ţă- 
rile respective acordă navelor sale proprii în 
asemenea împregiurăr!. 

Se va da tot ajutorul şi t6tă asistenţa că- 
pitanului şi echipagiului, atât pentru pers6- 
mele lor, cât și pentru navă şi pentru caric. 
Operațiunile relative la scăpare se vor face 
în conformitate cu legile ţărei. Vor fi însă 
admişi consulii sai agenţii consulari respec- 
tivI a supraveghia operaţiunile relative la re- 
paraţiunea saii la: reaprovisionarea sai la 
vindarea, de va fi loc, a -navelor aruncate 
saii naufragiate la țărm. - - E , 

“Tot ce se va fi scăpat din navă şi din caric, 
sai produsul acestor obiecte, dacă se vor fi 
vîndut. se va restitui proprietarilor saiă ce- 
lor cari "! vor representa, şi nu se: vor plăti 
spese de scăpare mal mari de cât acelea la 
cari vor fi supuşi naţionali, în asemenea ca- 
Sury, - : 

Inaltele părţi contractante mal convin ca 
mărfurile scăpate să nu fie supuse la plata 
nici unul drept de vamă, afară  numal dacă 
se vor destina la consumaţiunea interidră. 

Art. 16, Nu vor avea să plătâscă nic! na- 
vele beluiane şi nici mărfurile din bordul a- 
“cestor nave, pe Dunăre şi în porturile de pe   
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țErmul Român al Dunărel,.nici un drept spe- * 
cial, afară. de drepturile de cheagiă ce sunt. 
a se plăti astă-dI de către nave la gurile Du- 
nărel şi la Porţile-de-fer, și: afară de taxele 
astă-di în vig6re în porturile de pe țărmul 
Român a! Dunărel, și stabilite cu Singurul 
scop de a îmbunătăţi staționarea vaselor și 
a favorisa executarea unor lucrări publice 
Gre-cari, destinate a facilita încărcarea Şi des- 
cărearea mărfurilor, e i 

Sub raportul acestor taxe, al dreptului de 
cheagi precum şi sub tote cele-alte rapor- 
tură, navele şi mărfurile belgiane vor fi asi- 
milate în porturile române cu navele şi măr- 
[urile naţionale, precum şi cu acelea ale na- ţiunei celei mal favorisate, 

Societăţile de navigaţiune şi proprietari 
bastimentelor, făcând un servici 'regulat de 
transport pe Dunăre, vor putea să Qobân-: 
descă la debarcare stațiuni pentru vasele lor,: 
terenurile necesare pentru instalarea biurou- 
rilor, atelierelor și depositelor lor, şi le va fi 
permis a stabili pe dânsele magasine speciale, 
cari se vor privi ca întreposite, îndată ce vor. 
corespunde la t6te cerințele legilor ţăret în vigâre în acestă privință, i 

Art, 17. Acest tratat va rămânea în vi. 
g6re în timp 'de qece ani, cu începerea -din ! diua schimbărei ratificaţiunilor. In cas" când! 
nici una' din Ivaltele părți contractante nu: 
va fi notificat, cu dou&-spre-dece luni îna- 
iute de finele disulur period, intențiunea 'sa: 
de a face să înceteze efectele lui, acest tratat. 
va rămâne obligatoriă până la expirarea u- 
nui an, cu începere din diua când una sati cea-altă din cele două Inalte părţi contrae- | tante "1 va fi denunţat. - a 
_- Disposiţiunile ce preced vor fi executorit 
în cele două ţări o lună după schimbarea, ra- 
tificărilor. . Rae 

Cele două Inalte părţi contractante "ŞI re- 
servă dreptul de a întroduce mar târdiă şi. 
în comună înţelegere, în acest tratat, modi- . 
ficaţiuui, cari se vor judeca comforme ci spi- 
ritul s&ă şi cu principiile sale, şi a căror o- 
portunitate se va proba prin esperiență. 

Art. 18. Acest tratat se va ratifica şi rati- 
ficaţiunile se vor schimba la Bruxelles cât 
se va putea ma! curând. - PR 

Drept care plenipotenţiarii respectivi "laă 
semnat și ai pus pe dânsul sigiliurile lor, | 

Făcut la Bruxelles, în dublu esemplar, în 
diua a patru-spre-decea a luner: August, o: 
inie opt sute opt-decr, ” 
„(Semnat), AL. Mitilineu. . | 

” (Semnat), Frere-Ordan.. 
(L. S.) | (L. $.)
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“Articol unic,:Convenţiunea de comerciii, 
împreună cu'ale el anexe, încheiată între Ro- 
mâniă şi Germania, la 14 Noembre'1877, este 
aprobată! be e ! 
ca ei, MR N 

54 CONVENȚIUNE 
î-- “(ratificată la 10 Iulie 1881). | 

Guvernul.M. S. Impăratul Germanie!, ete,, 
şi guvernul A. S. Principelui României, ani- 
maţi de dorinţa de a înlesni şi desvolta rela- 
ţiunile comerciale, stabilite între cele două 
țErI,. aă hotărît de-a încheia, pentru acest 
scop, 0 convenţiune. Pentru acest sfârşit ai 
fost numiţi plenipotenţiari, din partea M.S. 
Impăratul Germaniei, D. Olton Hiiber, consi- 
lierul Să întim „superior. de regență, şi 
D. Paul Reichardt, consilierul S6ă intim de 

" legaţiune ;. şi din partea A. S.. Principelui. Ro- 
mâniei, D. Alexandru Degre, agentul S&ă di- 
plomatic la Berlin, cari, după ce ?ȘI aă comu- 
nicat deplinele. lor puteri respective, gășite 
în bună şi regulată: formă, aă convenit asu- 
pra articolelor următâre :: | | , 
Art.-1, Va fi, de o parte și de alta, o de- 

plină şi întregă libertate de comerciii şi navi- 
gațiune între supuşi! celor două înalte părţi 
contractante, cari vor putea şi unil şi alţi să 
se stahilâscă în' libertate pe teritoriul 'celer- 
ae 
Germanii. în România şi Românii în Ger- 

mania, vor putea, reciproc, conformându-se 
legilor țărei, să intre, să călătorâscă sau să 
se aşede în t6tă libertatea în orl-care parte a 
teritoriilor respective, pentru a'șI căuta de 
afacerile lor; pentru acest sfârşit er se vor 
bucura, în cât privesce persânele şi averile 
lor, de aceeaşi protecțiune şi siguranţă ca. şi 
naţionali. | ” i 

EI vor putea, în tâtă întinderea celor două 
teritorii,,să.. eserciteze industria, să facă co- 
merci cu rădicata şi în dctaliă, fără a fi su- 
puși, „nică „pentru personele lor, nic! pentru 
averile lor, nici pentru, a esercita comerciul 
sai industria „lor, la taxele generale saii lo- 
cale, nicl la imposite sai obligaţiuni de orr- 
ce natură ar fi ele, altele saii mal apăsătâre 
de cât acele cari sunt, saii vor putea fi, sta- 
bilite. asupra, naţionalilor; privilegiile, scu- 
tirile, imunităţile şi orl-ce alte favoruri.de 
cari, sar bucura, în materie de comerciiă şi 
industrie, supușii uneia din înaltele părți 
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contractante, vor fi 'comune supușilor celel-- 
alte, e 
„„Art. 2. În cât privesce dreptul de a, câști-- 
ga, de a poseda sati înstrăina, ort-ce soiă de 
proprietate mobilă șaă imobilă, Germani în 
România şi Românii în, Germania, se vor 
bucura de drepturile! supușilor Statului celur' 
mal favorisat. . Sa 
"EX 'vor putea, în aceste limite şi sub ace- 

leaşi condiţiunt,: ca. şi supușii Statului celur 
ma! favorisat, a obţine şi a dispune prin cum-- 
părare, vîndare, donaţiune, schimb, contracte 
de căsătorie, testamente, moscenire sai prin 
ori-ce alt chip, fără a fi supuşi Ia taxe, impo- 
site sai sarcine, sub orl-ce denumire ar fi, 
altele sai mal rădicate de cât acele cară sunt 
sau vor fi stabilite asupra naţionalilor.. 

EI vor putea de asemenea să. exporteze în 
libertate produsul vîndărei proprietățer lor 
și a averilor lor în general, fără a fi ţinuţi să 
plătâscă drepturi altele sai mal rădicate de 
cât acele pe carl naționalii vor avea a le a- 
chita în o asemenea circumstanţă. . 

Art. 3. Negocianţii, fabricanți! şi industri- 
alil în general, carl 'vor putea proba, după 
chipul usitat în raporturile internaţionale, că 
sunt patentaţi în regulă, în una din aceste 
calități în țera unde resideză, nu vor fi su- 
puşi, sub acest titlu, la nict un dreptsaă im= 
posit ulterior în cea-altă țâră, când vor căl&- 
tori sai vor trămite în călătorie 'comisionari! 
saii agenții lor (cu sati fără. probe, însă fără 
a colporta mărfuri) în interesul esclusiv al 
comerciului sau al industriei care o esercită 
şi cu scop de a face cumpărări sau de a primi 
comisiâne, . | 
„Este înțeles, cu tâte acestea, că stipulaţiu- 

nile precedente nu se abat în nimic de la le- 
gile şi regulamentele cari sunt în vigăre în 
fie-care din cele două ţări şi aplicabile la 
toți străinii, în cât privesce negoţul şi col- 
portagiul. N 

- Supușii părților contractante vor fi reciproc 
tratați ca şi naţionali! “când se vor duce din- 
tr'o ţâră în alta, pentru a visita! bâlciurile şi 
târgurile cu scop .de a esercita comerciul lor 
Şi de a, vinde productele lor. i 

” Nici o'pedică nu se va aduce liberei cir 
culațiuni a pasagerilor, şi formalităţile admi- 
nistrative, relative la documentele de călă- 
torie, vor fi restrânse. la strictele exigențe a 
serviciului public la trecerea fruntariilor. 

Art. £. Germanii în România şi Românii în 
Germania, vor fi reciproc scutiți de orl-ce ser-
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-viciti personal, saii în armatele de uscat şi 
„de mare, sa în gardele şi miliţiele naţionale, 
„de cartiruirea, militară; de GrI-ce eontribuţiune. 
saii în ban! sati în natură, destinată a înlocui” 
serviciul personal, de orl-ce împrumut silit 

-şi de ori-ce prestaţiune saii rechisiţiune mili- 
tară. Sunt esceptate, cu tâte acestea, sarcinile 
„cari sunt legate de posesiune, sub un titlu Gre- 
care de imobil, precum” şi prestațiunile și re- 
chisiţiunile militare la cari, pot fi. chemaţi a 
se supune toţi naţionalii, ca proprietari fon- 
ciai sai arendaș. i n 
Vor fi'de asemenea dispensați de ori-ce 
funcţiune oficială obligatorie, judecătorescă, 
administrativă sai municipală. i 

Art, 5, Inaltele părţi contractante se an- 

gagiază. a nu împedeca, comerciul reciproce 

între cele două ţări prin nici-o “prohibiţiune 

-de import, de export sati «de transit. 

" Escepţiuni nu vor putea avea loc de cât: - 

“ a). Pentru tutun sub t6te formele sale, sare, 

“pulbere ; 
b). Când este vorba de a preveni bâlele 

periculose, contagi6se sait pentru alte motive 

privitâre la salubritatea şi siguranţa publică; 

c). Privitor. la. provisiunile de r&sboiă în 

circumstanțe escepţionale. 
Nu sunt coprinse în acestă restricţiune pus- 

cile, pistâlele şi armele de comerciă cu 0- 

hiectele “şi cartuşele ' indispensabile pentru 
întrebuinţarea lor. 

Nici una din cele” două înalte părți con- 

tractante nu va supune pe cea-altă îa o pro- 

hibiţiune de import sai de export (a. c.), care 

-să nu fi fost aplicabilă în aceleași împregiu- 

rări tuturor celor-alte naţiuni. | 

„Art. 6. In cât se atinge de suma, garan- 

ţia şi percepţiunea drepturilor de import, de 

-export, precuni şi cele privitore la transit, la 

reexport, la intreposit, la drepturile locale 

şi Ja formalităţile vamale, fie-care din cele 

două înalte părţi contractante se angagiază a 

face să profite cea-altă de orl-ce favore, de 

-orl-ce privilegii sati scădământ în tarife la 

importul sati exportul articolelor menţionate 

sati nu în convenţiunea; de faciă pe care una 

din ele ar fi putut să acorde unel a treia pu- 

tere; Asemenea ori-ce favore: sai imunitate 

acordată 'mal târdiii uneia a treia puteri, va 

“fi imediat întinsă fără condiţiune şi prin chiar 

„acest fapt asupra celer-alte părți contractante. 

Disposiţiunile precedente nu se aplică: 

1. Favorilor actualmente acordate sai car! 

'vor putea fi acordate, mai în urmă, altor 

state limitrofe pentru a înlesni circulațiunea 

în județele mărginaşe. a 
IL. Obligaţiunilor impuse uneia din cele 

donă înalte părţi contractante, prin angagia- 
mentele unei uniuni vamale; deja. contrac- 

“tate saă carl vor putea fi pe viitor. 

Art, 7. Productele pâmîutului saii a in- 

dustriet României cari vor fi importate în 
Germania şi cari sunt destinate, sai la con- 
sumaţiune, saă la întreposit, sati la reexport; 
săi la transit, vor fi supuse la acelaşi trata- 
ment şi nu vor. fi.pasibile de drepturi nici 
altele nici mat rădicate de cât productele na- 
țiune! celei mai favorisate. :::.*: 

Art, S$. Obiectele de proveninţă sai de 
manufactură germană enumerate în tariful 
A. alipit la convenţiunea, de faciă şi, impor- 
tate pe imare sai pe uscat în România, yor fi 
admise libere de 'orl-ce drept de intrare, Q- 

biectele de aceeaşi provenință, sai manufac= 
tură, enumerate în tariful B, anexat la con- 
venţiunea de faţă şi. importate pe mare saii 
pe uscat în.România, vor fi admise ;achitând 
drepturile de intrare, indicate în disul tarif, 
împreună cu tâte drepturile adiționale.“ :! 

Vor fi scutiţi de drepturile de eşire lă''ex- 
portul din România în Germania, pe 'uscat 
sati pe mare, afară de articolele actualmente 
scutite de aceste drepturi, articolele enume- 
rate în tariful C, alipit la convențiunea: de 
față. , i dat DI 

Drepturile: de eșire, esistând: actuatriente 

în România, nu vor fi adăogate în timpul'du- 

ratei convenţiunei de faţă. :- a 
“Nu vor fi de asemenea supuse drepturilor de 

eşire la exportul lor din România alte obiecte 

de cât acele cari sunt actualmente atinse.“ 

Germania se va bucura de altmintrelea, în 

privinţa obiectelor menţionate în anexe şi 

chiar în privinţa altor obiecte, fără restric- 

ţiune, de drepturile naţiune! celel mar: favo- 

risate. e me 

“Art, 9. Mărfurile de ori-ce natură venind 
din unul din cele două teriterit saă mergând 

acolo, vor fi reciproc scutite în cea-altă de 

oxi-ce drept de transit, sai că ele trec direct 

în transit, saă că în timpul. transitului vor 

trebui să fie descărcate, depositate' şi reîn-. 

cărcate. ia 

Arte 10. In ceea ce privesce expediţiunea 

vamală a mărfurilor supuse la un drept ad- 

valorem, importatorii şi productele uneia din 

cele două ţări vor fi, sub tote raporturile, 
tratate în cea-altă ca, importatorii şi produc- 
tele ț&rel cele ma! favorisate. , a 

In casurile unde vama, cu tâte că ea are, 

după legislaţiunea în vigore, dreptul de'a 0- 

pri pe sema sa, în cas când valorea declarată 

mar fi suficientă, ar renunţa la: exerciţiul a- 

cestut drept, mărfurile vor fi imediat înapo- 

iate importatorului, cu condiţiune ca acesta 

să ia angagiamentul, sub cauţiune îndestulă- 

târe, de a plăti drepturile şi amendile car! 

ar putea resulta din expertisă. 
Vama va putea să ia probele trebuinciose 

pentru expertisă. o] 

sa 

  Art. 11, Mărfurile pentru cari ar trebui
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„*. indicat de;a se cere certificate de origină,.vor 
fi la-trebuinţă: hotărite: În .comun'acordiz . 

(| In regulă generală, importatorul va trebui 
isă.presinte,lavarna; celei-alte țărI,; saă;o-de-, 
claraţiune oficială făcută dinaintea unul ma- 

„:gistrat cu reşedinţă la:Jocul expedițiunel,: sati: 
„un;certificat:eliberat; de 'șeful serviciului, vă- 

tele; la. Gre-cari::drepturi.. de „accisă, »sau: de 
;consumaţiune;supâridre celor,cari:apasă saă 
-xor apăsa:mărturile:similare ale producțiu- 
nel naționale:c? î gina fn ni ilzdag 

i Art. 15. Disposiţiunile articolelor 13 și14 
nu vor.afecta--în:nimnic::dreptul: legal -al:co- 
mnunelor.de-a;supune; la faxe: vamale sati ac 
cise b&uturile şi lichidele, coinestihile;rcom- 
bustihile, fărajurile:și materiilel6) da intrarea 
lor. :în: comună: chiar» când; -aceste + articole 
n'ar avea similare;în; țâravtespectivă.: Cu tăte 
acestea în;:Românianr:aceste :dreptură nu pot 
fi superi6re taxelor respective cele mai rădi- 
cate, prevădutenprin' legile. română actual 
mente în vigbre. în! duob ol ih nina 
si Arte 16, „Indată .ce:protecţiunea: modeluri- 
lor, desemnurilor şi:a-inărcilor de fabrică saă le fără. nici! de comerciă,;. precumişi;acecai ă mărcilor saă aie me a attadoi i țetiehetelormărturilor sai a::ambalagiurilor „in.6a) T6te mărturile. (afară de alimente). cari! lor:va fi regulată îu;Roniânia, prin: o:lege, = nefăcend.pazte din liberul trafic pe teritoriul | conform principiilor generaimente admise în „uneia. die; cele două înalte părți contractante; -acâstă inatezie,;: iniâltele: părţi -contraclante vorifi expediate la:bâlciurile Şi tergurile-pe ! vor: face un-arangizncut prin care seva ga- „teritoriul: celex-alte, sait cari, fără acâstă des- xanla-supuşilor.fie; cârcI:din cele idouă părți, tinaţiune, vor fi transportate :pe Leritoriul ! în: leriloriul celer-alte, aceiaşi proiecțiune .ca :celet-alte părţi contractante; pentru a „fi de-i şi .naționalilor. înitoți con privesce: modelele, “puse în'intrepositele sai magasiile vămel, a- | desemnurile sati: mărcile :de-. fabrică sau 40 :: polt:probele imnportate “reciproc; de: agenţir.|:comerciti, saiirinăreile sa etichetele : mărtu- +: comereiall;a-caselor. germane: sati. române, rilor saă a ambalagiurilor lor. tipi: e cu condițiune că 16te aceste mărfuri Şi aceste| Art, 17. Corăbiile germane şi. încărcările -.probe-să fie aduse în țcrade unde provin ele, lor-vor fi tratate în România şi corăbiile ro- „. întrun, timp. hotărât: ma! înainte şi si tza 4 9i'mâne şi încărcările:lor.voe. fi tratate n .Ger- i 1b).:Obieetele destinate la-reparaţiune,: fără |'mania,.cu totul pe acelaşi.picior ca şicorăbiile : „însă,ca natura şi'denominaţiunea lor.comei-. maţionalilor şi.a încărcărilor lor, orl:care, fie 2! cială'să sufere:vre-o szhinibare esenţială. . : punctul de plecare al: corăbiilor saă: destina- mic). Sacil:de :ambalagiă; butoele -p6le. etc.;| ţiunea lor, şi orl-care fie origina încărcărilor "având semne.că:aă. fost întrebuințate... : -; și destinaţiunea, lori: o iii pai iii: "Arte Ba Dacă una. din cele două: înalțe |: îi Orl-ce-privilegiă,şi otl-ce; cutire acordată, =.:*puteri contractante va: judeca. necesar. de a în'acâstă privinţă: unefia ireia puteri, de că- „stabili saii:a face. să. se stabilescă: de:către | tre una din înaltele: părți. contractante; va fi autorităţile municipale sai de altele, un.noă: acordată. imediat şi „fără ! condiţiune şi „ce- : drept de accisă.saă de consumaţiune sâă un [ler-alte: «0: at oa stie 2 ui :suplinicat a:unia..din aceste! drepturi, asu-iţ.. Se .face:cu t6tencestea 'escepţiune de 1a pra unul articol de producţiune: sau; fabrica! disposiţiunile. precedente, în ceea ce privesce - țiuhe:naţională prevădut.prin; convenţiunea. avantagiile -particulare ;cari: se vor. raporta, » de.făţă,! articolul: similar străin va, „puteai fi.|în-una Sai în:alla: din. țări, la productele pes- i”; imediat supus la importarea- unui drept legal. | cuirei năționale.: «i; Li 2 Id: consecinţă, : mărfurile “importate » din: „» teritoriul uneia. din; cele: două înalte; părţi contractante nu vor: fi: pasihile;: la “intrarea. -.:pe teritoriul celet-alte, de: nici: un. drept de aceisă: sati iiconsumaţiune, sub orl-ce. denus, mire ar fi, daca mărfurile de aceiaşi i natură “i Bu Sunt nici produse nic! fabricate în acâită liziArte 19.:Corăbiile. germane, intrând în un din'urmă ţâră. : : : pa a partial. României, şi “reciproc; corăbiile: ro= “Art;24.: Mărfurile de-orl ce natură oripi-:|mân. intrând întun-portial: Germarziel, cari pară din Germania şi importate în România;! nu vor veni de câk-pentru a complecta incăr- și inătfurile-nde orl-ce -natură originară din | cătura lor saă a descărca o;parte: din aîncăr- » România.şi importate în “Germania, nu vor |earea lor vor-putea, conformându-se. cu tote putea fi stipuse; nică de autorităţile Statulur, |-acestea slegilor..și ;regulamentelor Statelor nici de admiuistraţiunile nunicipale saă al- -.respeclive, să conserve pe.bordul tor partea 

„miloral biurouluI-competent; saă un'cerlificat 
eliberat de;sagențil consulari: af țărel în care 

= trehue;săifie;făcut:importul Siicare regedă în, 
“locușile expediţiuriei sai în porturile: de, îm- 
»tbarcare. iFactura. mărfurilor: în- cestiune.pre-, 

i sentalăila bjuroul respectiv:al vămel, ya pu- 
i „teaîn ;mod.escepțional,-să ţie loc de certifii. 

cat de origină. tre Și i 
„ta Arta 19,:Ohiectele! menţionate:m 

"ui fis.cu'condiţiune 'de; a fi reexpor!at 
„i Și exportate: de: amândouă părţi 
“i O plată î2 s0lzze a iata e 

    

al'jos vor: 
e;: admise 

îi   

  

  

  

    

tine spa cae na e 
Art, 15. 'Naţionalitatea ; bastimentelor. va . 

“fi admisă, de-o parte şi..de alta.. după-legile 
și: regulamentele. particulare ;n-fie-căreL:(Eri, 
priv „nijlocul titlurilor şi; a, patentelor:.libe- 
rate căpitanilor, 7 patronilor, sati corăhierilor, 
de călre autorităţile competinte. it 1 e  
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DE LA MINISTERIUL: DR EXTERNE 

- încărcărel care va'fi-destinată pentru alt port, 
“ saă-dinţEra-accea saă din:alta, şi-s'o expor- 

„teze fără a fi constrânse::săiplătescă, pentru: 
acstă din urmă parte a încărcărel, 'verl-un 

! drept afără-de 'acele. de 'survegheiă,. cate nu 
-vor putea.fi:percepute-de.alt-mintrelea de cât 

“după: sumafixată pentru:'navigaţiunea':na- 

ționalăiitiz = stra iata d aliantei Di: 
:-“cArta:204.Vor fi cu totul: scutite. de dreptu- 

  

'șile-de tonagiă: şi de-expediţiune în porturile | 
  

 "fie-căreia din cele douăițări ini: îi i 

3 le Corăbiile cari;: intrate cu ilest de orl-ce 

parte ar-fi, voriplecariar. cu lest: za it 

5.9. Corăbiile cari; trecând 'din un. portal 

uneia din cele două ţărI.învunul: sai: mal 

-- miulte porturi din:-aceeaşi: ț6ră, .vor Şustifica 

-că ai plătit deja aceste drepturi. :t= a 

"2. 8. :Corăbiile cari; intrate: cu' încărcare în 

un port; sait cu voe, "sai din amânareisilită, 

„vor eși fără să fi: făcut''vre '0':operaţiune ide: 

'comereiti.:.2 statia sotii iti: ui noe i 

In cas de 'amânare silită,-nu:vor fi: consi- 

: derate:ca operaţiuni. de: comerciii, desbarca-. 

„tul şi: reîncărcatul' mărfurilor; : pentru:'repa- 

-. raţia corăbiel, transbordamentul pe o altă co-- 

“rabie în cas de nenavigabilitateia celui ântâiii, |, 

: cheltuelile necesare sai aprovisionarea-echi- 

-"pagelor şi vihderea mărfurilor stricate;.când 

administraţiunea-vămilor:va fi eliberat auto- 

„trisațiunea, 2: i: ziare de 

- “Art, 91. In cas de sfărâmare sai de nâu- 

-fragiă a unel corăbil din: una din cele. două 

“i înalte.părţi contractante pe costele celel-alte, 

acestă'corabie se va bucura, atât pentru:bas- 

-» tirnent cât şi pentru încărcare, de favorile, şi 

“: imunităţile.pe.cari: legislaţiunea fie-cărel din 

țările respective o acordă proprielor săle co- 

3 7ăbil în asemenea împregiurare..Se va da tot 

ajutorul ' şi asistenţa. căpitanului: şi echipa- 

giului atât pentru:persâne cât și: pentru: co- 

“rabie şi încărcătura el. Operațiunile: relative 

  

eee 

la, scăpare vor avea. loc, conform legilor. ţă-: 
€ 

în cele: două ţărI--0 lună după schimbul ra- 

„i ret. Cu tote acestea: consulii saii agenţii con-: 

: sulari respectivi vor: fi admişi a surveghea o- 

„*'peraţiunile relative la 'repararea saii aprovi- 

-“: sionarea saă la vîndarea,: daca vă avea. loc, 

a corâbiilor sfărămate sad! naufragiate : pe 

“căstă.: Tot ce se'va fi 'scăpat'din corabie saii 

:: încărcare, sai produsul acestor obiecte; dacă 

„+ at fost vîndute,.:se va' înapoia. proprietarilor. 

i saărepresentanților, Şi mi 'se va plăti: chel- 

“tuell de “scăpare marcii de cât acele la cari 

ar fi supuşi naţionalil în 'isemenea casuri.: 

“.. » Inaltele părți contractânte convin, pe lângă 

- “acesta, că mărfurile scăpate nu vor fi supuse 

-“la plata nic unu! drepti de! vamă; afară''nu- 

-malitând vor:fi:destinate pentru consuma- 

-“ țiunea înteriGră,: "1 CE a a 

Art, 92; Nicr-corăbiile germane; nici măr- 

_ ţurile ce se vor afla pe bordul lor, nu vor a- 

- vea” să 'plătescă: pe * Dunăre: şi: în' porturile 

   ma 

> 

(&ră în acestă privință.: -- 

- = |-german:: vi: da m si : 

* Art, 25. .Convenţiunea: de: fâță -va'rămâ- 
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malului român al:Dunăref.nici tir” drept'spe- 
cial afară: numaiiide! dreptul Jae'tvamă, :ce 

plătesc: actualmente: corăbiile: Ii gurele Du- 
nărei şi la'Porţile dc fer:şi taxele actualmente 
în vigâre în porturile:mălului români al Diină- 
rel şi stabilite cu singurul scop'dea âmtliora 

'staţionarea corăbiilor- şi: favorisa" esecuţia u- 

nor lucrări-publice, destiriate a; înlesni'încăr- 

careâ. şi: descărcarea mărfurilor tsiniila 

i Sub raportul acestor taxe; !a: dreptului. :de 
-cheiagii; cum:şi: a tutulor ! celor-alieircoră- 

piile- şi : mărfurile germane: vor; fi.asimilate 

înr: porturile 'roniâine; 'corăbiilor şi“ mărfuri- 

“lor: naţionalilor.precumi şi-a: celor;a:naţiunel 
cele! ma! favorisate. „nina ah 335 

“7 “Arta 93, Conipaniile :de-inăvigăre: şi: pro- 

:] prietaril de: vase, ifăcend-uni::servicidregu- 

dat:de trănspart pe: Dunăre; vor: putea;lua: la 

debareaderile staţiunelor vaselor lor,-trenu- 

rile necesare pentru instalarea: de” bidrouri, 

ateliere şi deposite, -şi' le va fi: perriisde a 

stabili 'magasine speciale 'cârY-:vor:fi: conside- 

rate ca antreposite de îndătă ce ele vor” răs- 

punde la :tote exigenţele legilor îni::vig6re în 
20 GUI Biti, 

'Arti94.+ Disposiţiunile iconvenţiunei: de 

faţă. sant aplicabile “fără: niey-to:estepţiune 

marelui ducat de Luxemburg în -câteliva fi 

'coprins în sistemul: vamal: saii i de: imposit 
Le TO ii 

nea în vigore'în timp de:10 ani începând din 

diua când se. vor schimba râtificaţiunile. În 

casurile cână înaltele părţi contractante,-sai 

pici. una -din-6le;inu vor: fi “notificat: cu: 12 

luni înainte de sfârşirea: qisel iperi6de; inten- 

țiunea'de-a: face: să "1 înceteze "efectele, con- 

ivenţiunea va rămânea: obligatorie până la ex- 

pirarea unnf'an, : începând însdiua când una 

'saă dlta dinicele două înalte rpărți :contrac- 
pacat otite tis 

tante o va.fi denunțat: 
: Disposiţiunile carl preced :vor: fi 'esecutorii 

tificăţiunilor. ii”: „oii e: ras Baii pr 

a» Cele doub înalte părți: contractantenşt re- 

servă dreptul de a introduce mal târdii şi în 

comun acord modificaţiun! 'carl, se vor.socoti 

conform spiritului şi principiclor:acestei con- 

venţiuni, şi a: cărul oportunitate va fi demon- 

strată prin experienţă: :. isi ast mamut 

tt AT: 96 Convenţiuinea.-de; faţă iva fi. ra- 

tificată- şi ratificaţiunile .vor: fi :schimbate la 

Berlin cât.se pote mat curând. „ii îi 

Drept care:plenipotenţiari! : respectivi ai. 

semnat'o şi aii pus pe ea sigiliul armelor. lor. 

--Făcutila Berlin, în dublu: exenăplari la 14 

Noembre..1877.::::: := in: rai) URII za: 

'.(Semnat), A Degrâ.. (Semnat), liber 

m (Di Sti a tt (Li Su. 

ue (Semnat), Reichardt, : -: 

- pa (L. Sa: : 
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te ARIE Ai atu 
“5 LA INTRAREA IN ROMANIA 

  

  

Basa: |Drepturi 

. 

NUMIREA: ARTICOLELOR 
   

  

Cerealelq în general, făine şi făin6se alimentare, 
:* Petroliă brut şi rafinat, ” - : 
“Lemne de construcţie, | 
Mineraluţi de fer. ; : aaa RR „„Fer şi otel brut, în vergele sai drug], prismatice saiă rotunde. - - "Pier brute (prâspete, uscate sa sărate). ': - - i 

'" Cărbuni de pămînt (hulie, cok, antracit, lignită, turbă, etc.) 
" Cărţi în general, opere de cartografie, în fot volante sati legate în atlaz, gravuri, litografii şi fotografi, în foi volante sai reunite în album, opere de muzică gravate, litografiate sati imprimate cu litere mobile. 
Instrumente sati aparate de demonstraţiune, servind pentru trebuința: |. învăţământului de orl-ce grad. aa e * Obiecte de artă şi de curiositate, destinate pentru museele publice. sati“ pentru 'colecţiunile private. . CN E a Maşină 'cu abur în general, fixe sait mobile. N 

“Mașinie şi! instrumente agricole'de orice fel." Aa Maşine de orl-ce fel, cari servâ: pentru eserciţiul unei profesiuni saiă unei industril Gre-care; maşine de cusut, - . e Seuri și produsele dintr'însele (stearină, oleină, etc.), în. genera], tâte materiile prime destinate pentru fabricaţiunea lumînărilor de stearin și a săpunulul, precuin şi produciele accesorii, necesari! la acestă fabrica. : iune. ' E: ” iu - 
Zdrenţe şi cârpe de orl-ce fel. | a Materii tirictoriale și produse chimice necesari! pentru industrie, '- Tariful de: faţă este aprobat pentru a fi anexat la convenţiunea de co- merci, încheiată astă-d! între România şi Germania. - i 
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> „Berlin? 14 Noembre 1877. i 
A Degre, Miiber, Reichardi. e | _ Na 
“Tarif A.— Anexat la convenţiunea de comerciii, încheiată la 14 Noem- bre 1877 întie România și Germania. | , II             

; TARIF Bes ms n 
DREPTURI LA INTRARE IN ROMANIA o: 
  

. i ie ÎUaităţi asapraf Tara drepta- Taxa la sută NUMIREA ARTICOLELOR .. -:  * beârorast impli-f rilor -la im- ! din greutatea EI a | nesc dreptarile.| - portaţie. | brută (1) | ma
ma
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1|:. Zahăr :; e | | a. Rafinat, căpăţini, bulgări sai pisat; zahăr. | pe. |: candel, zahăr de fructe şi zahăr topit :...... [100 K.N:[ 20 fr. -, 12 în lădi și în       
; | . Ea Da butse.: b. Zahar:brut şi casonad (în făină). . is "12 5 [4 în saci sai e. Siropuri şi melase. ,. , ae i Gt baloturi. 
; : 

i 
BR 

(1) Pentru mărfurile cari, conform presentului tari nu sunt pasibile decât de un au 50 bani, pentru suta de chilograme, precum și pentru . acel. ” i oii 
rile vor fi percepute pe brut. . 

l € „drept marimum do 7 le! şi 
ea cari: mai nici o indicaţiune de taro, drepta-
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Ş , ă aa ae Unităţi asaprsi Taxa dreptu- Tara la sută 

3 „NUMIREA ABTICOLELOR'-- * cărora se impli-] rilor la im- | din grentstea 

5 pna pr pi iza t? 7 [aese drepturile. portație, brută, 

2|:Bere : ! Oa zi ee Pe da 
_ 2). In butelit şi ulciore ee. 100 K.N.| 15 fr. 20 în 1ăqi 

mm mo m o [rs [r ao în bitoe 

: a Sei tatea, ENE a at [bb u le. : 

b). In butâe 30 | Bis | dn în butoe 

5| Spirtâse destilate de tot felul, precum : d „ui simple. 

rachiuri, alcooluri, rom, arrac, esenţă de pun- „a ÎN i 

„cil, licorură şi alte spirtâse cu sati fără zahăr. > 1:20 în lăqI. 

me a. „iu 25 în,but6e 

4 Ceară : tt pt a esua „duble, 15 în 

a). Brută, albă Sai galbenă de orl-ce fel. . . Ș > 43 potde simple, 

»). Lucrată,:albă sai. galbenă, precum : lumi-, ă INI pi 

nări, figuri, Nor sâă alte preparaţiuni de orl- _ te. SP 

ce fel . im eg me nt ate. K. N. 100 55 >. 19 în "1ăqI şi 

5 Lumâîniri '4€ stearin şi de spermânţet de N AI „.butăe. . 

omce fel, ,.... Ia > “95. 3. [112 în.lădi şi 

6| Săpunuri de ori-ce fel, afară de săpunurile de butea. 

parfumerie . meta otti ia e ae .... . . > E .15 > ÎN E - Au Er 

7 Mârtie şi papeterii: OO IRA 

a). Ordinare, adică : hârtie venătă saă altele de aj 

ambalagiă, simple sau zmolite, cartâne ordi- N 

nare, hârtie, de sticlă, hârtie de lustru şi alte , i 

similare îi... i. > 

»), Hârtie fără numire specială . > , 

c). Hârtii zugrăvite de ort-ce fel, ..... «oi >. a 

d). Hârtie de lux, adică : hârtii poteite saii argin- - SI 

“tuite, hârtit cii ornamente în relief sati tăiate, Î. RR | 

“hârtii de scrisori, cu monograme saii desem- i ai 

nuri şi plicuri corespundătore, hârtie de China, a „| 16 în-lădI şi 

precum şi obiecte de hârtie simplă, sa com- „| '6 în baloturi 

binată cu “alte -maăterii, afară de metale pre-. RI PRR 

țise, de petre fine și semi-fine, de mărgân a- _ pi 

devărat, de mărgăritare fine, de chihlibar, de 

jais şi de sidef . ae > 60 fr. 

8] mesături de lână : curate sati ainestecate cu 

” alte producte de cât cu mătase : pe pi. 

a). Ordinare, adică : pături de rând cu păr lung 

—|-— (pături, ţoluri); postavuri pentru piuzederână, | 7] 

„| » dise de halina(aba, zeghie, dimie,) postav brut, 

„.|..._covâre de lână. de tot felul, cu bucata saă | 

metrui, .siris: e Pe ae. 100K.N.[ 30 » 

b). Postavuri și alte ţesături analoge. postavu- | ..........-. cae pe 

-|--" rilor ricimpriinate, precum și flaneiele de ori- . De 

ce fel, albe sai colorate. .!. - . - + - > 58» |:lbinlăq6 

c). Orl-ce alte ţesături de lână nearătate mal sus: - „im „Pin balot.. 

1 da literile a şi.D-afară de şaluri şi de dantele, | oi i 

" asemenea orl şi :ce articole: de pasmanterie, 
| 

|... năsturărie şi panglicărie de lână . Pat > 90. sii i d 

„d).. Articole de bonelărie de lână, de orl-ce fel, me ie 

, 
90 »   chiar garnisite cu alte ţesături. 

e). Pâsle de orl;ce. fel, precum ȘI următârele ar- 

ticole“ de ;pâslă : tălp!, şoşon! cu .sati. fără        
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10 

MU 

12 

“inctite, pesiluri, fil6uri și brâuri'. -. o. . 
"b). Sensi-fine, precum : lucrate, spălate, văpsite |-:: 

[2] fel chiar garnisite cu alte țesături . . , 

"i- [ib) Pielărie fină, precum: văpsite, afară de pielea 
: veareteste numa] înegrită, bătute; lustruite; au-: |."; 

  (afară de cele imprimate) fasonate sai nu.. . 
c)„Fine, precum : imprimate, ţesături cu chena= 

vuria . i ni 
d). Extra-fine, precum : tul englez, bobinete; niu: 

so si PE 

selină, linon, găz şi alte țesături uşore; afară”|* 
- a Ti a te de dantele . î-. , citi E 

e). Articole de pasmanterie, de “năsturărie şi de 
panglicărie. . îi atita, 

f). Articole de bonetărie-de bumbac, de orl-ce 

  

i ă argăsite) lucruri: de pielo':: 
a); Piclărie ordinară neavând numire speciălă, . 
“Pielărie (pică argă 

rite Saăargintale, precum și piei argăsite şi 
tăbăcite, piel de mânuşi, piele 'de':marochen,-. 
saftian, piel qis€ de-castor ete.. .-, ..... 

c). Lucrări de ci$mar, de şelar, de hămurar, 
de giamantănar, de piele ordinară, chiar com- 
binate cu alte materii, afară de cele 6nume= 
rate la Nr. 7 d), . tit 

d). Lucruri de piele fină (afară de mănuși), adică: 
NE TI 

cele 'enumerate'mar sus la litera'e, chiar cota-'|! 
binațe cu-alte inaterii, afară de cele arătate .|:-::. FI 
laNr. 74). i ft . 

Obiecte de eaucine (1): j 2 i 
a). Cu țotul ordinare, precum : 'articole-de: cau-: 

ciuc fără lustru, nevăpsite, neimprimate, chiar 
combinate cu alte materi!,; afară: de-cele ară: 
tatea Nr..7, 4). . .iti it, 

b). Fine, precum : articole de cauciuc cu lustru,: 
văpsit, imprimat, chiar combinat cu alte ma- 
teril afară de cele enumerate la Nr. 7 d) 

Obiecte de lemn: i 

     

  

a). Cu totul ordinăre, precuni: lucrări de dogar, |:- -:ie 
de tîmplar, de; strung, grose;! brute, : luctărt |: 
de câretași şi alte obiecte de lemn cioplite şi 
tăiate simplu, obiecte de coşuri de nuele ordi.- 
nare, tote aceste articole nici văpsite, nici lu- 
struite, nici cu lac, nici văruite, nic! poleite, 
nic! combinate cu alte materii . . 7 

b). Ordinare, precum : lemne tăiate subţiri, par- 
cheturi nemarchetate , plută în placă, fol, tal-     - pă şi dopuri, tâte aceste aiticole brute, 

  

   

    

Mii] 

   

be Pot 

100 K. N. [- 

   

"20 te, 
Zis DB ab oi 

o
     c). Fine, precum : scule de menagiti (mobile) 

(1) Articole de guta-perea sunt supuse regimului celor de cauciuc, 

   

  

   

   
   

   

    

  
    

  
16 în cas 

  

32|... „i i , a _ la! Sei zu iaz atat vaacaa aia „„ ÎUnități asupral Taxa dreptu= | Tars Îs lentă ţ 
B-lins zi 1“: NUMIREA- ARTICOLELOR  i0.[ă. leârora seiapli| rilor dal Mm- | dia greabatia 
* tai isa Petrei zar nese drepturile, portaţie. brută! z i i În il aaa ” : : i 

tălpiişi pălării de pâslă grâse' pentru trebu-?|- 2 „iai inst ste i 
ința (Eranilor şi soldaţilori, size: i aia iri „Dios pe ! 

9 Testturiă de bumbac, curate saă: amestecate! |:: Meir ap 2 ! 
* cu în, sati cu sîrmă de metâl subţire an ola:: ti : 
a). Ordinare, precum : neînălbite;:nespălate; ne:: 15 în lădi, 6 

“ii nvăpsite,helucrâte, nefasonate, feştiii împle- în“baloturij 

; 

i 

3,12 
' “P'în panere, 6 

*: 1 în baloturi 
sI: ; ş ; 
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Caităţi ataprs] Tara dreptu- | Taia ls sută 
cărora se impli-A rilert la /im- | dia greulates : 

LD: 

  

3 
= 
vu. e 
Zi 

si 
m 

  

1 23
 

14 

Î
n
 

16   

i uteră E? taca ir j 

; = (IREA. ARTICOLELOR OIL 
1 stea sm zi ema Jimi 

„e 

parchete marchetate, jucării de copil,:precum, 
şi toțe articolele desemnate mal sus la literile 
a şi d, văpsite, lustruite, cu lac, vernite, pole-; 
ite, chiar combinate cu metale comune;:cu 

1 apele orainară, cu trestie de mare.şi;alte;:ma 
„r„teril fibrâse vegetale . . corni it a 

pe acul. Ne 
d). Ornice de Pădurea-Neagră, -creine, compus: 

în lemn sanul. e e ei teatre 
e). Extra-fine, prețum ; lucrări, de;lemn:+mar-: 

chetate, incrustăte, sculptate ; lucrări fine de. 

  

      

  
! Petitia! 

  

marchetărie şi în genere tote articolele. neară-, 
tate mal, susila diterile a, d c și d, chiar com-. 
binate cu alte materil, afară de cele;indicate 
la Ne. 7..d) în fine mobilele umplute, îmbră-. 
cate sai nu. î.en feet tn 

Sticle: . vw ij , : 

  

  

sonată, maşivă; „tote aceste.obiecte, necolo- 
rate, netăiate ea foita e tarii cate 

b). Tăiate, colorate, văpsite,; aurite, :argintate.;: 
sticle de policandru . , isi: Pia 

  

Ape minerale, năturale și factice, în .buteli! și 
urciGre. . „i i Pate 

Instrumente : i ai 
a). ClaVire, piane şi pianire |... .- 
b). Orice alte instrumente de musică „i. si -i. 

  

         

Î,c); Instrumente de astronomie, de chirurgie, de 

„|. „-optică (afară de lunete montate, -binocle şi 

”. dornete de teatru), de matematici; de fisică şi. 
- de chimie (pentru laboratoril), ::.:.: 
Colori preparate, lichide sai solide, în praf, 

în tăblițe, în băşici, în coji! de scoici, în fla- 

câne sai în cutii, cu saă fără accesoriile;lor. 

ji la: er 

ini în 

„conyenţiunea de comerciă încheiată astă-q! 
“Tariful de față este aprobat pentru a.fi anexata: 

    între România Și Germania... pai 
Berlin, 14 Nombre 1877; .;      

  

Tarituţ B, anexatila convenţiunea, de comerciă,- 

încheiată la 14 Noembre 1877; între România.   “şi Germania. 

se 
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: i pi 

strungar şi de coşar de lemn.:poleit, lemn de. | - 

ţ . î. 5 i 

a). Turnată, fără lustru, gravată, isculptată; fa=: |! 

4. Dagri, Năber, Beicharăl.. asa sea 
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16 în LăQI şi 
în:.butoe, 9 
„îi baloturi, 
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Dicpturi 

  

  

Sare; ga nui 

Făine ; 

„Vinuri şi oțeturi ;: 
Rachiuri, alcooluri şi. bere; 
Petroliă brut şi rafinat ; 

Productele manufacturate în general. 

Berlin. 1% Noembre 1877. 
A. Degre, JMiâber, Reichardt.   bre 1877, între România şi Germania, 

  

LEGE şi 

Tutun for sai fabricat - sub tăte formele sale ji Dat îs tii 

Cărţi, opere. de cartografie și de musică, imprimate i în România Fi 

" Productele minelor . exploatate în România; 7 

. Tariful de faţă este aprobat pentru a fi anexat la conv enţiunea de c co- 
merci, încheiată astă-di între România şi Germania, 

Tariful C, anexat la convențiunea de comerciii, “incheiată la 14 Noem-. 
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TRATAT 

DE COMERCIU ŞI DE NAVIGAȚIUNE ÎNTRE ROMÂNIA ŞI OLANDA, 

| (Deer. Ar 

LEGE 

. 2282 din 28 August 1882 D 

gaţiune încheiât între regatul: României şi 1 re- 
gatul Ţ&rilor-de-Jos,' la . “Bucurescl, la 5 (17) 

Art, unic. Tratatul de comerciă şi de navi- i lunie 1881, este aprobat. 

"TRATAT DE COMERCIU ŞI DE NAVIGAȚIUNE. 
încheiat la Bucuresci, în 5 (17) Iunie 1SS1, între România şi Olanda. 

(ratificat la 28 August (9 Septembre) 13852). 

Majestatea Sa Repele României și Majesta- 
tea Sa Regele. 'Ţărilor-de-Jos, animați de a- 
cecași dorinţă de a ameliora şi întinde rela- 
țiunile de comerciii, şi navigaţiune între cele 
două State respective, ai hotărit de a încheia! t 
pentru acest sfârşit un tratat, şi ati numit de 
plenipotenţiar! al Lor : 
Majestatea Sa Regele României, pe D. D. 

Brătianu, preşedinte” al consiliului de mini- 
ştri şi ministru al afacerilor străine : 

Majestatea Sa Regele Țărilor-de-Jos, pe 
D. 1. A. Keun, cavaler al ordinului Leul Xe- 
erlandes, oficier al ordinului Corâna de Ste- 
jar a Luxemburgului, comandor al ordinului 
Stcoa României, etc. etc., însărcinat de afa- 
cer! al Ţărilor-de-Jos ; 

Cari, după ce "şi-a comunicat deplinele lor 
  

Sa Majeste le Roi de. Roumaaie et Sa Ma- 
jeste ie Roi des Pays-Bas, Egalement animâs 
du desir d'ameliorer et d'6iendre les relations 
de commerce et de navigation entre Leurs E- 
tats respectifs, ont resolu de conclure un trai- 
(6 ă cet effet, et ont nomme .pour Leurs ple- 
nipotentiaires, savoir : 

Sa Majeste le Roi de Roumanie, Monsieur 
D. Bratiano, president du conseil dos minis- 
tres et ministre des affaires &trangtres ; 

Sa Majeste le Roi des Pays- Bas, Monsieur 
I. A. Keun, chevalier de lordre du Lion Ac 
evlandais, oflicier - de Pordre de la Couronne 
de Châne de Luzembot “9, cominandeur de l'or- 
dre de VEtoile de Roumanie, etc, ete., chargt 
d'affaires des Pays-Bas ; 

Lesquels, aprăs s'âtre commuriqut leurs 
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puteri respective, găsiteîn bună şiregulată for- 
mă, aă convenit asupra articolelor următăre : 

Art. [. Supuşii respectivi celor:două înalte 
părți contractante vor. fi asimilați naţionali- 
lor pesitru tot ce priveseă ex6reiţiul comerciu- 
lui, industriei şi plata impositelor. Bia 

:--Yor fi asimilați 'cu supușii” naţiunei străine 
celei mai favorizate, în ceea-ce privesce posi- 
țiunea lor personală sub tote cele-alte rapor- 
tur. Di - 

' Vor avea dreptul de a exercita în libertate |- 
religiunea lor şi acel de a dobândi, po- 
seda și înstrăina, în orl-ce mod, orl-ce fel de 
proprietate, 'ce! legile ţărel saii tratatele ce 
sunt a se: încheia, permit saii vor permite 
supușilor ort-cărei alte naţiuni de a poseda. 

: Disposiţiunile ce „preced..nu derogă întru 
nimic la distincţiunile legale dintre persnele 
de origină occidentală şi orientală în po- 
sesiunile neerlandese, şi ale archipelului o- 
riental, distincţiuni car! vor fi asemenea apli- 
cabile supuşilor Româniel, : în' aceste. posc- 
siuni. po - 

Art. II. Productele solului şi ale indus- 
triel regatului României, din orl-ce parte ar 
veni, şi tâte mărturile, fără deosebire de o- 
rigină, venind din România, şi cari vor fi 
importate în 'Țările-de-Jos sai în coloniile: 

lor, nu vor fi supuse, fie pentru consumaţiu-. 

ne, întreposit. transit'sâu reexportațiune, la 
drepturi sati taxe altele sati ;mal rădicate, 

fie generale, fie locale, fie municipale, şi vor 
fi tratate, sub tâte -raporturile, ca productele 

solului saă a manufacturelor naţitinei celei 

mal favorisate. te 

Reciproc productele. solului şi „ale indus- 

triet din regatul Țărilor-de-Jos şi din coloniile 

sale, din orl-ce parte ar veni, şi ori-ce marfă 

fără deosebire de origină, venind din acest 

regat şi din coloniile sale, şi cari vor fi im- 

portate în România, nu vor fi supuse, fie pen- 

tru consumaţiune.! întreposit, reexportaţiune 

şi transit, la drepturi: şi taxe altele saii mal 

rădicate, fie generale; fic locale, fie 'munici- 

pale, şi vor fi trâtate sub tâte raporturile ca 

productele solului și ale industrier „naţiunel. 
rade : 

cele! ma! favorisate. A 

Aceste disposiţiuni nu sc aplică: . .._ 

4. La: bonificarea. extra-ordinară de 7 la 

sută de care se bucură, sub titlul de scădă- 

ment. asupra dobâridex dreptului de axize să- 

rile de mare brute ' de origină francesă, im- 

„portate pe mare'direet din“ Francia în Ţerile- 

de-J0s, nici la fraacisa' de drepturi de intrare 

acordate statelor indigene ale archipelului o- 

riental pentru importaţiunea productelor lor 

în coloniile Ţărilor-de-Jos.; ! | 

& 

pleins pouvoirs, trouves en bonne et due for- 
me, sont convenus des articles suivants: . 

: “Article I. Les sujets respectiis des deux 
hautes parties contractantes.seront assimilâs 
aux nationaux pour tout ce qui 'regarde Ve- 
xercica: du commerce, de Vindustrie et le pa- 
“vement des iinpâts. 
*- Tis seront âssimil6s aux sujets de ia nation 
€etrangere la plus favorisee en ce qui regarde 
leur, position .personnelle:sous tous les-autres 
rapports. , Lat 

„Ils auront:.le . droit: d'exercer librement 
leur religion et celui d'acquerir, de posseder 
et dW'aliner, de quelque manitre que'ce'soit, 
toute espăce de propricte que les lois du pays 
ou les traitâs ă -conclure.- permettent ou per- 
mettront. aux sujets de toute autre nation de 
possâder.. 

Les dispositions qui precedent ne derogent 
pas 'aux distinctions l&gales entre les person- 
nes d'origine occidentale et orientale'dans les 
possessions nâerlandaises et de larchipel ori- 
ental, distinctions qui seront 6galement ap- 
plicables. aux sujets de la: Roumanie” dans 
ces possessions, .. E 

Articie II. Les produits du sol et de lin- 
dustrie du royaume de Roumanie, de quelque 
part qu'ils viennent, ct toutes les marchandi- 
ses, sans distinction d'origine, venant de Rou- 
manie, et qui seront importes dans les Pays- 
Bas ou dans leurs colonies, ne.seront assu- 

jettis, soit pour la consommation, Ventrepot 

le transit ou la rcexportation, ă des droits 

et taxes autres ou plus 6levâes, soit genera- 

les, soit locales, soit municipales, et seront 

traitâs, sous tous les rapporis, comme les pro- 

duits du sol ou des manufactures.de la nation 
la plus favorisâe. , 
„, Beciproquement, les'produits. du sol et de 

Vindustrie du royaume des: Pays-Bas et de   ses colonies, de quelque part qu'ils viennent, 

et toute marchandise, sans distinction d'ori- 

gine, venant de ce roşaume et de ses colonies, 

et qui seront importes en Roumanie. ne seront 

assujettis, soit pour la consommation, lentre- 

pot, la r&exportation et le transit, a des droits 

et taxes autres ou plus elevees, soit gântrales, 

soit locales. soit municipales, et seront traites 

sous tous les rapports comme les produits du 

sol et de lindustrie de la nation la plus favo- 

riste, E a : 

Ces dispositions ne s'appliquent pas : 

1..A la bonification extraordinaire de 7 pour 

cent dont jouissent, ă titre de d&chet, sur les 

taux du droit d'aceise, les” sels marins bruts 

d'origine francaise, importes directement de 

France dans les Pays-Bas par mer, niă la 

franchise de droits d'entree accordse aux ctats 

indigenes de Parchipel oriental pour limpor- 

tation de teurs produits dans les colonies des   Pays-Bas;:
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2. La: avăntăgiurile Speciale, acordate “adr: 
în România Impsriiilur' Austro-Ungăr "şi: ce- 
luy: Ru? pentr: reaucerâa drepturilor: a"că- 
roră'('aplicăţiânie: este restrânsă! la: anume” 
fruntătii sai'lă'locuitori diri ariurăe districte; 
cu 'Scopul'“ de'a” înlesni 'comerciul' de :frun- 
tarie, „Fiti D60 zi ; f Bi o : 

“Art TILi-Cele''doiiă înalte părți contrat- 
tante ŞI gărăiiteză” reciproc: tratamentul na: 
țiunet“străine celei mat favorisăte pentru tot 
ce priveste transitul şi exportațiuneai: - 

“AA? (ordinojeoZ Bi datimi BE nr 
Art. 1Y, Tratamentul, reservât, pavilionu- 

lul naţional pentru tot ce privesce navele sai 
caricul lor, va fi reciproc garantate în totul 
şi în orl-ce circumstanță navelor celor două 
înalte părţi contractante, în regatul României 
precum şi în regatul Ţărilor-de:Jos” şi 'colo= 
niile sale. | ob 

Naţionalitatea, bastimentelor. va fi, admișă 
dintr'o parte şi din cea-altă 'conform' legilor! 
şi regulamențelor. speciale „a; fie-căreia: țări 
prin titluri şi patente eliberate căpitanilor saă 
patronilor: de 'autorităţile 'competinte; 2: !:.i.: 

Acesta:dispdsiţiun!I nu se aplică la cabota= 
giul:în Homânia:şi în coloniile 'Neerlandese, 
reservat pavilionulut naţional... :. .-:: 

  

   

mt a zi 

Brat. 

y Pau 

Sub aceste 'puncte.de -vederi; înaltele "părți ! 
contractante “și lgarant6ză tratamentul nați- 
une! străine celei mat favorisate, afară de pri-: 
vilegiutile acordate în ceea ce privesce cabo- 
tagiul'"fa-! coloniile: --Neerlandese :popârelor 
indigene'dle archipelulul. oriental. si: ci.ir-e. 

Art.:Vu: Ort-ce reducere! de: tarif, :orl-ce 
favore, orl ce timunitate ce una: din înaltele 
părți contractante ':va 'acorda:supuşilor,: co- 
merciului! productelor solului saă ale indus- 
triel sai pavilionului une! a treia putere, va 
fi - imediat:şi fără :condiţiune . întinsă celel- 
alte înalțe părții i i 

Nici 'uria: din; îndltele : părţi: contractante 
nu va supune pe cea-altă la o 'prohibiţiune 
saii sarcină. legală''sub unul din aceste'rapor- 
furi. care'r'ar fi::aplicată în acelaşi timp tu-. 

ji 

turor celor-alte națiuni: «- -- ia 
“Art. :VI. Supusi uneia din înaltele părți 

contraclante:se' vor bucura în statele celer-: 
alte de: aceiaşi protecţiune ca şi naţionalir 
pentru tot:ce 'privesce proprietatea mărcilor 
de comereii şi:de fabrică, sub condiţiune de 
a împlini: formalităţile prescrise în acestă 
privinţă! de legislaţiunea respectivă a'.celor 
două țări e 

Art. VII. Convenţiunea de faţă va rămâ- 
nea în vigâre în timp de 10:ani, începând 
din dioa în care se vor schimba ratificaţiu-. 
nile. În casul când nică una din înaltele părți 
contractante nu va fi notificat cu 12 luni îna- 
inte de sfârșirea diser peridde intenținnea de 

ȘI: EMANATE , 

"2.: Aux avantazes spâciaiix aceordts'actue]-': 
lemient'en i Roumanie ă'l'Einpiră d'Auitriche:- 
Hongrie et ă celui de Riissie, pour la râduciion 
des droits dont 'Papplicătion est restreinte ă 
certaines frontidres ou aux hâbitants de'cer-: 
tains! districts, afin 'de [aciliter le'commerce 
de foontitre. 'îitiiis 2 d pitii pi io tii : 
*ArtieloilII:! Les deux haut6ş! parties'con-. 

tractantes se garantissent rEciprogueiâdat Je: 
traiterient de la nation 6trangate: ja" plus fa- 
voriste pour tout ce qui concern 'le transit 
et Jexportation..:., stimiinitae firii 
:„Arţiele IV. Le traitement râserve. au pa- 
villon national „pour, tout ce qui regarde les 
navires ou leur cargaison,sera r&ciproquement 
-garanti en tout point et &n toute circonstance 
aux navires des deux hautes parties contrac- 

   

  

  

tantes dans le roşaume de Roumanie comme 
dah$ le royaume des Pays-Bas et ses colonies. 
„Lă nationalit des bâtiments sera admise 

de part iet'd'autre d'aprăs les lois et râglements 
particuliers de chagque pays:au :moyen des ti- 
tres et patentes dâlivrs aux capitaines ou pa- 
trons par les autorii6s 'compstentes. 

Ces dispositions ne; s'appliquent.pas au-ca- 
botage.en Rgumanie et dans les colonies N6-; 
erlandaises, reserve au pavillon national... 

A ces 6gards, les hautes parties contractan- 
tes se garantissent le; traitement de la nation 
trangtre la plus favorisce, saut les privil&ges 
accordâs quant au cabotage dans les colonies 
Neerlandaises aux peuples indigânes de Var-, 
chipel oriental.:": «cesare sa e anii 
“Article V. Toute râduction.de tarif, toute: - 

faveur, toute immunit6 que. Pune des hautes 
parties contractantes accordera aux sujets; au: 
commerce, aux produits du'sol ou de Pindu-* 
strieou au pavillon d'unetierce puissance, sera, 
immââiatement et sans conditions stendue“ă 
Pautre de ces hautes-parties.:- i re 
* -Aucune des hautes parties contractantes na : 
soumettra Pauire ă une-prohibition ou charge: 
legale sous un de ces rapports; qui ne serait 
appliqute en mâme temps ă toutes les autres: 
nations, n tii i pact a 
“Article VI. Les sujets de Pune des hautes: 

parlies contractantes jouiront dans les âtats'. 
de Vautre de la mâme protection que les nati6- 
naux pour tout ce qui concerne la propricte. 
des marques de commerce et de fabrnque,sous- 
la. condition de renaplic les formalitâs prescfi- 

n 

tes ă ce sujet par la iâgislation respective des 
"| deux pays, a aie -, 

Article VII. La presente convention res- 
tera en vigueur pendant dix annses, a partir du 
jour de lechange des ratificatios. Dans le cas 
oii une des hautes parties contractantes n'au- - 
rait notific, douze mois avant la fin de la dite   a'1 face să înceteze efectele, convenţiunea va 

rămânea obligatorie până la expirarea unulan, ! 

periode, son intention d'en faire cesser les ef-' 
fets, la convention demeurera obligatoire jus- 
qu'ă Vexpiration d'une annâe â partir du jour
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socotit, din dioa în, care, una saă alta din-am- 

bele înalte părți contrâcrante.o va fi denunţat.. 
„Arte VIII. „Conyenţiunea „de, faţă va, 

rătifcată și ratibcaţiunile. or în 
Bucuresci, cât se pote;mal curând... nui 
„Drept „care; plenipotenţiarii: respectivi 

semnato, şi ai pus pe ea sigiliul lor..:p i e: 
_Făcut Ia, Bucuresely.în, dublu ;origina, Aa 

  

5 (7) lunie 4891 rutei reratri ea o tmtoi: 
_D.. Brătianu i A. Kenneisa 

A 

    

1 colt 

"i ab, S-) numa itp e iu (De 5) gr - vaz i 

Schimbul ratificărilor s'a'făcut la Bucurescl, în 28 August (9 Sep 

î terului afacerilor străine," 

  

iminis 
ut 

    
    

  

   

     

  -4 Certificat de'secretatul' genera 

1 Bine Georgel Ghica." 
€ pia? ji     

     

    

   

      

ei atat Bt zi 

(Deer. Ar: 20: di 

- Art; unic.:— Tratatul” consular încheiat, 

la 2 (14):Februarie 1880, între: România şi: 

Elveţia este aprobatin e ii i : 
Zu e 

    

    

  

    

  

Za : vi La      

0" CRatificat Ia «31, Dăniuarie 1880). 
„Mu S. :R.:. Domnul! României : și Consiliul. 

Federal al Confederaţiunei Elreţiane, dorind 

a înlesni. şi. desvoita -mal: mult +relaţiunile 

deja esistente între ambele.State,-ai hotărât: 

de.a încheia. .pentru„acest sfârşit :un: tratat. 

consular şi ai. numit, ca: plenipotenţiari!: lor, 

anume : :. :. ppt e fi ta 

nul României pe. d. 16n.Bălă-. 
  

M. S. R. Domnul Rom 
c&nu, trămisul Săi extra-ordinar. şi ministru 

plenipotenţiar: pe lângă Majestatea Sa. Împe- 

“zială şi. Regală Apostolică; : ni 

"Şi consiliul: federal ai Confederaţiunel-:El- | : 

veţiane pe d. 1. |; de : Tschudi, trămisul. săi 

extra-ordinar şi ministru plenipotenţiar. pe 

lângă Majestatea Sa. Imperială. și :Regală: A- 

postolică ;::,. :» me 

Cari, după ce "și ai comunicat deplinile lor.. 

puteri, aflate în bună şi cerută formă ai con-.: : 1 

1 al naţiune! celei mal favorisate,. .: -.:.. 
venit asupra art. următore:. i ce e 

“Art,1, Fie-care'din Inaltele părți contrac- 

tante va avea facultatea de a stabili un con- 

sul general, consuli şi vice-consuli,. În. ora- 

şele, porturile și vocalităţile teritoriului .ce- 

lef-alte părți. i ci 

Numiţii agenţi vor fi reciproc admiși şi re- 

cunoscuţi, după presentarea previsiunilor lor, 

după regulele și formalităţile stabilite între 

Statele respective— Execuatorul necesar pen 

tru liberul exerciţiă al funcţionarilor lor va fi 

eliberat, fără plată, şi după presentarea. di- 

    

  

costă in nasi e sonerii UE 
'8 -Ianiari6::1881),' (votate' de Adunare și de Senat). RR 

Pa tz eat taiat 

   
“| funcţiune.  --. 

  

ouă Pune :ou ,autre...des deux; hautes parties 

contractantes Vaura dânoncte.i sinteti 

.. Article VIII La presente conyention sera 

or; fi: schimbate în. ratilice, et: les rațifications en,seront 6chan- 

| g&es ă-Bucarest.aussitât, que „faire se pourra. 
"Enfoi, de;.quoi les plenipotentiaireș l'ont 

| signâe et y ont appost leurs cachets. 

„.Fait,ă., Bucarest; en „double original, ;le.5 

(17), Juin mile-huit-cent quatre-vingt-un. .... - 

De Bratiano.-,.. at tra: euile A Ken. 
- - (L..$.).: 1571 ml 5), . 

embre) 1982. 
pt 

  

        

      su 0 Zi 

  

   

  

r da 

„i sulul execuator,. autoritatea. superidră: de -la 

locul. de. reşedinţă va. lua.; imediat .mă&surile 

necesare'ca să'şI pâtă împlini: datoriile func- 

| țiunel lor, şi ca să fie admişi: să. se: hucure 

de scutirile, prerogativele,..imunităţile, on0- 

rurile şi privilegiile respective : la... acâstă 

era 7 Da e Pie PaRED 

_Cu tâte acestea, ambele înaltele părti con- 

tractante "șI reservă dreptul de-a. determina 

reședințele unde nu le vor conveni de-a ad- 

mite funcţionari consular; dar este bine: în- 

ţeles că, în acâstă privinţă, ambele--guverne : 

nu-!şI vor.opune respectiv. nici o restricţiune, : 

care nu va fi-comună în ţăra lor, la tote cele- 

alte națiuni. 
„Guvernul care a acordat. execuatorul va 

avea facultatea de a '1 retrage, indicând mo- 

tivele pentru cartel a credut de cuviinţă de " 

a.lua acestă măsură. .-. pi = 

Arţ,- 2, La cas când un funcţionar. consu- 

lar at exereita, un comerciii sai industrie, el 

va fi ţinut să se supună, în ceea. ce privesce 

comerciul sai industria: sa, Ia aceleaşi legi şi 

usuri la cari sunt supuşi, în -acelaşi loc, în 

ceea ce privesce comerciul. şi industria .lor, 

naţionali!, şi în aces! cas consulii comercianţi 

“Afară de acesta, este. înţeles că, când una 

din înaltele părţi contractante va alege de 

consul general al sâi, consul saii vice-con- 

sul, întrun oraş, port sau localitate a acele! 

alte părți. pe un supus al acestia, qisul func- 

ţionar consular va urma, de a. fi considerat ca 

supus al Statului căruia aparţine, şi că, prin 

urmare, va fi supus legilor şi regulamentelor 

cari cârmuesc naţionalil în locul „reședinței 

lor, fără însă ca acestă obligațiune să potă   jigni în ori-ce ar fi exerciţiul funcţiunilor
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sale,; micI:a:atinge inviolâbilitatea archivelor 
consulare: și suiruii! ! sa. “apa ut ot Ie i e 

:Art,;8.. Consulul generăl,! consulii şi vice- 
consulii Românie! în Elveţia, şi reciproc con-- 
sulul.general,. consulii şi.xice-consulil. Confe- 
deraţiunel Elyeţiane în România, .vor. putea 
pune, d'asupra, porţel,exteriore a consulâtului 
general,;.consulatului, sai vice-consulatului, 
armele ţărel,lor,, cu inscripțiunea :, Consula- 
latul general, con 

EI vor, putea asemenea, arbora pavilionul 
țărel lor; pe,casa, consulară. în. dilele. de ;so- 
lemnităţi “publice, precum. şi în alte circum- 
stanțe obicinuite.  ,,,. ji ja. - it 

Este bine înţeles că, aceste semne. exte- 
riGre. nu .xor, putea fi nici o-dată intrepretate 
ca constituind.un drept de asil, dar vor servi 
mal ales a arăta naționalilor reşedinţa, con- 
Sulară., BE 

Art, 4. Funcţionarii  consulari, câri nu 
sunt supuși țăre! unde 'şi-aă reşedinţa, nu 
vor putea fi somaţI a se: niățişa ca: martori 

   

  

E 

  

înaintea; tribunalelor. - i: In 
Când justiția locală va avea trebuinţă de a 

lua de la dânșii vre-o declaraţiune juridică, | 
ea va fi datâre de a se transporta la domici- 
liul lor, pentru a o primi prin grai, saă a 
delega, pentru acest scop,:un funcţionar com: 

A pelinte sai a o cere prin scris: * : - 
Art.. 3.. Archivele consulare vor fi invio- 

labile, şi autorităţile locale! nu" vor putea, 
sub nici un preţext și nici întrun cas, visita 
saii sechestra chârliile cari Yor 
din aceste archive: vin, 

Aceste chârtir-trebuese să fie tot-d'auna cu 
totul separate. de registrele: și chârtiile rela- 
tive la-comeiciul sai “industria 'ce ar putea: 
exercita consulul general, consulir' sati vice- 
consulil.respectivi.: ..:-.::- pi | 

Art,:6G;: Când un funcţionar consular "va 
înceta din'viâţă. fără a lăsa pe loc un înlo- 
cuitor desemnat, uutoritatea locală va pro-: 
cede imediat la punerea sigiliilor pe archive,. 
în presenţa unul:agent consular al 'unel na- 
țiunt amice și a 'doul supuși al țărei consulu- 
lui încetat din vieţă,: saii, în lipsa acestora 
din urmă,.a: doul notabili locali. : . i 

Procesul-verbal al aceste! operaţiuni va! fi 
încheiat în două 'expediţiun!, şi unul din am: 
bele exemplare ia fi trămis consulului gene: 
ral al naţiunel defunctului; sai în lipsa con-i 
sulului general, funcţionarului consular "mat 
în apropiere. ..::. > Leii i 

Ruperea sigiliilor va avea loc, pentru 're-; 
miterea archivelor la noul funcţionar consu- 
lar, în presența autorităţer-locale şi a pers6- 
nelor cari, asistând'la punerea 'diselor sigi- : 
liuri, ar locui încă în acea localitate. - 

Art. 7. Funcţionarii consulari ar ambe- 
lor State vor avea dreptul de a primi în can- 
celariile lor şi la domiciliul părţilor intere- 

N 

isulatul, sati, zice-consulatul.; 

funcţionarul consular; 

face parte   
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sate; tâte'declaraţiunile și alte acte de resar:!: 
“tul jurisdicțiunel:voluntare ce: vor putea'să: tat otet 

  aibă de făcut! negustori 'şi supuşi din' Sta2- 
tul lor. . : ral, 

: Vor fi 'asemenea:autorisâţi a primi)! în: câ- 
litate: de” notari: disposiţiunile testamentare:: 
ale'naționalilâr lor, i ie sia 
„i Vor-avea: încă dreptul de a încheia, în: az: 
ceiașI'calitate; îi cancelariile lor, tâte actele - 
convenţionale între naționali! lor şi alie per=** 
sOne din'ţeră în care 'și-aii reşedinţa; şi ase:"! 
menea,:'tâte'actele:convenţionale relative la 
supușii acestel 'din' urmă ţări, numa! cu con-": 
dițiune, ibine: înțeles; ca: aceste acte să; se'ra. 
fere la bunurt situate Saii la afaceri ce sunt a !: 
se trata pe teritoriul naţiunei representate de! 

rul € înaintea căruia ele vor: 

    

      fi încheiat: sn se: aici 
"* Copiiletși extrattele: acestor acte, formă 
legalisata de dişii funcţionari şi sigilate cu si--! 
giliul consular; vor-face probă. atât înaintea, ** 
JustiţieY cât şi înafară, fie în România fic în 
Elveţia, cu acelaşi titlu ca şi originalele, şi 
vor avea aceiași putere și” valore ca şi cum: 
ar fi fost încheiate înaintea unui notar saă 

   

   

înâintea unui oficier public din ambele ţări, 
numal ca aceste acte să fi fost redactate în 
formele cerute de legile Statului cărui apar- 
țin funcţionarii corisulari şi ca să fi fost în 
urmă supuse timbrului şi înregistrărel, pre- 
cuni 'şi” celor-alte! formalităţi, asupra mate- 
riei, în țera unde actul va trebui să "șI pri- 
mescă execuțiunea. 
“* Funcţionarii consulari respectivi vor pu- 
tea traduce: şi,, legalisa, ori-ce fel: de: docu-: 
„mente cianațe,de la autorităţile sau funcţio-” 
narii țărel, şi acește traducţiuni vor avea, în i 
(Era reşedinţei lor, aceiași putere și valore 
ca şi cum ar fi fost făcute de interpreţi juraţi. 
"Art, S. Când un Român 'ar mun în Elve- 

ţia fără :să “lase. moştenitori cunoscuţi,:nici 
executori, testamentari, autorităţile elveţiane 
vor avisa despre âcgăta 'pe funcţionarul con- 
sular român; îri- arondismentul căruia dece- 
sul a'avut loc; pentru ca să transmită intere- - : 
saţilor informaţiunile'niecesare.. -: : * „ir: 
"Aceiași încunosciințare 'se va, face de către :. 

autorităţile competinte! române funcţionari-! ! 
lor consulară elveţiânii când un Elveţian ar --. 
“muri în România fără-să'lase moştenitori cu--* 
nosculi bici execuitoii testamentar, 
""Autorităţile'coniţiâtinte : ale: localităţilor -*: 

j unde'sa întâmplat'decessul sunt datâre a lua, - 
în privinţa bunurilor "niobiliare şi imobiliare 
ale defunctului, țâte:imăsurile conservatâre -- 
preserise de legislațiunea'ţsrei pentru.succe- - 
Siunile 'naţionafiior.: in: i 

Art, 9. Funcţionarii consulari români în. 
Elveţia şi funcţionarir consulary 'elveţiani în” - 
“România se vor bucura, în mod reciproc, de 
tâte puterile, atrihuţiunile, prerogativele, scu-



  

- xespectiv supuși în cele d 

mite Tornielli-Brusati de Vergano,   
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tirile și imunităţile de carl. se-hucură, sai se 
vor.bucura pe. viitor, funcţionari! : consular 
de același grad ai naţiunei celei mal favo- 
risate. n 

Art.10. :In,cas de înpedicare, de absenţă 
sai de mârte a consulului. general, .consuli-! 
lor saii vice consulilor, cancelari: sa secre- 

- tari, cari vor fi fost presentaţi de ma! "nainte 
în disa lor. calitate, autorităţilor: respective, 
vor. fi admiși,- deplin drept, a exercita ad-in- 
terim funcțiunile consulare, și se vor bucura 

” în timpul acela de scutirile şi privilegiile cari 
sunt prevădute de presentul tratat. . .-..--: 

Art. 11. Consulul : general, consulii - saii 
vice-consulil ambelor ţări vor putea, în exer- 
ciţiul puterilor- ce le sunt atribuite, a se a- 
dresa la autorităţile circumscripțiunilor lor 
pentru a reclama în contra ort-cărel infrac- 
țiuni la tratatele sai couvenţiunile existente 
între ambele ţări, şi în contra orl-cărul abus 
de care naţionali! lor vor avea a:se plânge. 

In-lipsa unul agent diplomatic al-ţărei lor, 

"Art, 12, Presentul tratat-.va fi ratificat, şi 
'ratificaţiunile se vor preschimba la Viena, în 
un termen de:opt luni sati: mai:curGhd, de 
se va-putea.:. : sit sii Toia file 

EI va'remâne în vigâre pe tiăipul de“ 'ece 
anl; 'cu începere din diua' preschimbărel ra- 
tificaţiunilor. In casul când nict'una nic! alta 
din înaltele părţi contractante'nii ar fi: noti-" 
ficat, cu dou&-spre-dece luni înăinte' de sfâr- 
şitul disulu! period de dece “anl, intenţiunea 
sa de a face să "1 înceteze efectele 'sale,“pre- 
sentul tratat va rămâne obligatorii până la : 
espirarea unul an, socotit din dia în care una 
sa cea-altă din ambele înalte părți contrac- * 
tante 7] va denunța. 3? ti i 

Spre credinţa cărora, plenipotenţiari!'res- 
pectivi ai sub-scris tratatul 'de: faţă: și au 
pus pe el sigiliul armelor lor. !*3* tii: 

Făcut ia Vicna, în dublu, exemplar, la. 14 
Februarie 1880). 
_(Semnat), I.L. de Tschudis:   el vor putea chiar recurge la guvernul Statu- 

lui în care 'şr-aăreşedinţa. . -. ..:. 

  

- IRGE şi CONVENȚIUNE 

(Semnat), .. de Balaceani.. 
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“CONSULARĂ ȘI DE STABILIRE ÎNTRE, ROMÂNIA ŞI ITALIA. 

(Decr. Nr. 390 din 19 Febr. 1881), (cotate de Adunare şi de Senat). 

LEGE: E 

Articol unic. — Convenţiunea consulară 
şi de stabilire, încheiată între” România şi I- 
talia, la 5 (17) August 1880, este aprobată. 

„* GONVENŢIUNE- 
(Ratificată la 1 (13) Martie 1881). 

M.S. R. Domnul României şi M. $, Re- 

gele Italier, dorind a regula stabilirea supuşi- 

lor Lor, şi a determina, cu tolă întinderea și | 

claritatea posibilă, drepturile,. privilegiile şi 

imunităţile reciproce ale consulilor, vice-con- 

sulilor sai agenţilor consulară, precum și 

funcțiunile lor şi obligaţiunile la cari vor. îi 

ouă ţări,. ai hotărit 

să închce o convenţiune, și-a numit, pentru 

acest scop, de plenipotenţiari al Lor. însă : - 

M. 3. R. Domnul României, pe d. Basile 

Boerescu, mare cruce al ordinului Săi Steoa 

României, mare cruce C 

don al ordinului Cordna Italiei, mare cor- 

don al prdinului Coronei de Fer a Aus- 

triei, etc., ete., ministrul Său secretar de Stat 

la departamentul afacerilor străine ; 

M. S. Regele Italiei, pe Onor. d. lesef, co- 
senator al 

decorat cu marele cor-:   

Regatului, comandor al ordinului Sinţii Afau- 
vicii şi Lazar, inare cruce decorat cu marele 
cordon al ordinului Cornea - Italiei, etc. etc., 
trămisul S&ă extra-ordinar şi ministru. pleni- 
potenţiar pe lângă M. S. R.: Domnul Româ- 

„| nieă; cari, după ce 'ŞI-aii comunicat ale lor 
| depline puteri, găsite: în: bună: și. cuvenită. 
formă, aă convenit asupra următorelor ar-. 
ticole: - . iii 

Art. 1. Va fi între România şi Italia ami- 
cie perpetuă şi libertate reciprocă de stabilire. 
„Românii, fără nic! o: distincţiune,:vor fi - - 

primiţi şi trataţi în Italia, în ceea ce privesce 
persânele şi bunurile lor, pe acelaş picior și “ 
în acelaşi mod precum sunt sati vor putea să 
fie trataţi în viitor cetățeni! ţărel. „ 

. Malienil, în mod reciproc, fără nic! o. dis- 
tincţiune, vor fi primiţi şi trataţi în: Româ- 
nia, în ceea ce.privesce persânele şi bunurile 
lor, pe acelaşi picior şi în acelaşi mod. pre-. 
cum sunt, sati vor putea să fie trataţi în vii-. 
tor, cetățenii ţărel. . 

Prin urmare, cetățenii fie-cărul din cele 
două State, ca și familiile lor, daca se vor 
conforma cu legile țărei, vor putea, liberi, să 
călătorâscă, să petrâcă şi să se. stabiiâscă în 
orl-ce parte a teritoriului, fără ca,. în ceca ce 

privesce paspârtele și permisele. de petre- 

40
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cere şi auiorisațiunea de a!'şi exercila profe- 

siunea, :să fie supuși la nici o taxă; sarcină 

saă condițiune,: altele de cât acelea la cari 

sunt supuşi: şi cetăţenii ţărel.  .-"-: 

Principiul egalităţer de tratare pentru cotă- 

țenir celor 'dout ţări, fiind recunoscut pentru 

tot ceea cz privesce exerciţiul comnerciului şi 

al industriei, :în art. ital convenţiunel de co-]: 

merci şi de navigaţiune din 23 Martie 1878, 

este convenit că Românii în Italia şi Italieni! 

“în România:vor putea să facă comerciii,; fie 

cu ridicata, fie în detail, să exercite orl-ce 

profesiune sai industrie, să ia cu chirie şi 

să ocupe casele, magasinele, prăvăliile, sta- 

bilimenlele, câri le vor fi necesare, să efec- 

tueze transportuul de măriuri şi de bani, şi 

să primscă consemnaţiunt, fie din întru, fie 

din' ţări streine, fără ca, pentru t6te sai pen- 

tru unele din aceste operaţiuni, să fie supuşi 

la obligaţiuni sat la sarcini mat mari-şi mai 

onerâse de cât acelea la cari sunt sai vor 

putea să fie-supuşi naţionalil, afară. de pre- 

cauţiunile-de:poliţie cari se întrebuințâză în 

privinţa supușilor naţiunilor celor mat favo- 

risate. EI vor fi, şi unit şi alţii, pe un picior 
de perfectă egalitate în cumpărările lor, ca şi 

în tGle vînqările lor, liberi de a stabili şi a 

fixa prețul efectelor, mărturilor şi objectelor 

orl-cari ar fi, atât importate cât şi naţionale, 

fie că le vînd în întru, fie că le destină pentru 

exportaţiune, numail ca să se conformeze e- 

xac! cu legile'şi cu regulamentele ţărei. EX 

se vor bucura de aceeaşi libertate pentru ași 

face afacerile ci singuri, a presenta la vamă 

propriile lor -declaraţiuni, saă a întrebuința, 

pentru acest scop, pe cine vor crede de cu- 

viinţă, împuterniciţi, factori, samsari, agenţi 

şi consemnatari saii interpreti, în cumpărarea 

Sai în vîndarea bunurilor, efectelor saii măr- 
furilor lor.“ EI vor avea de asemenea dreptul 

de a îndeplini tâte funcțiunile cari li se vor în- 
credinţa de către compatrioţii lor saă de că- 
tre streini, sai de către naţionall în calitate de 
împuterniciţi, factosi, agenţi, consemnatari saiă 
interpreți. - -: E e aa 

In fine er: nu vor plăti, pentru comerciul 
sati industria lor, în orașele sati localităţile 
celor două State, fie că ss stabilesc în ele sai 
că locuesc întrânsele 'timpurariă, drepturi, 
taxe sai imiposite, sub orl-ce denumire ar fi, 
altele saă mat urcate de cât acelea: cari se vor 
percepe de la: naţionali şi de la supuşi! naţiu- 

"net cele! mal favorisate, şi privilegiile, imuni- 
tăţilesaii alte favori Gre-cari, de cari se bucură 
sa se vor bucura în viitor, în materie de co- 
merci şi industrie, cetătenil celor două State, 
vor îi comune şi pentru cetățenii celut-alt Stat. 

Art. 2. Cetăţenii unuia din cele două State 
-contractante, locuind sai stabiliți fiind pe 
teritoriul celul-alt, şi cari vor voi să se în- 
târcă în ţera lor, sai cari vor fi retrimișI a- 
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colo prin sentinţă judiciară sai printr'o. mă- 

sură;:de poliţie :legal adoptată şi executată, 

sai după legile asupra cerşetorici- sai a hu- 

elor. moravuri, vor fi primiţi et şi: familiile 

lor ori când şi în orl-ce împregiurare, în țâra 

din cara sunt originari, şi unde'şi vor fi con- 

servat drepturile conform.cu legile. .: 

Arte 3. Dreptul “de: alibinat neesistând 

nici în România. nici în Italia, cetăţenii celor 

două State contractante vor. putea: să ia po- 

sesiune și să dispună deo moscenire care. N 

se va cuveni, în virtutea. unei legi sai a unui 

testament, pe un teritoriii Gre-care al. celul- 

alt Stat, întocmai ca. şi cetățeni ţărel, fără a . 

fi supuşi la alte condițiuni sai la condițiuni 

mal onerbse de cât:aceştia. EI vor putea să 

succtdă şi să ia posesiune de moscenire, prin 

e! înşişi, sai: prin împuterniciţi lucrând în 

numele lor, şi după formele ordinare ale le- 

gel, înlocmal ca şi cetățenii ţărei. In lipsă de 

moscenitori sai de representanţi, moscenirea 

(hoirie) va fi tratată în acelaş mod în care se 

va trata, în circumstanţe asemănate, aceea a 

unui cetățân al ţărel. In tote aceste privințe ei 

nu vor.plăti asupra valOrel bunurilor nic! un 
imposit, nici o contribuţiune ori sarcină. alta 
sati mal mare de cât acelea la care sunt supuși 
-cetăţenit ţărel. In tote casurile va fi permis ce- 

tăţenilor celor două părți contractante să "ŞI 

exporte bunurile saiă productul vîndărei bunu- 

rilor lor, şi anume cetățenii români de pe te- 
ritoriul italian, și cetăţenii italiani de pe 
teritoriul român; „liberi. şi fără a fi supuși a 
plăti la exportațiune verl-un drept Ore-care 
în calitate de străini, şi fără a trebui;să a- 
chite drepturi altele sai ma! mas! de cât ace- 
lea, la cari vor fi supuşi însuşi cetăţenii țărel. 

Art, £. In timp de pace ca şi în timp de 
resbel, nu se va putea impune saii .cere, în 
nici o-împregiurare, pentru bunnrile unul ce- 
tăț&n, al uneia din cele două ţări contractante, 
pe teritoriul celel-alte, taxe, drepturi, con- 
tribuțiuni ori sarcine, altele sati: mal mari de 
cât sar impune ori s'ar exige pentru aceeaşi 
proprietate, dacă ea- ar fi a. unuă.cetățân al 
naţiunei celei mal. favorisate. Mai este: bine 
înţeles că nu. se: va: percepe nici se va, exige 
de la un cetăţân'al unuia din cele dout State, 
care se va găsi pe. teritoriul celul-alt, nici 
un fel de imposit altul saii mat. mare: de cât 
acelea, cari se vor. putea impune orl'percepe 
de la un cetățen al țărei orl al naţiunei celei 
maj:favorisate. :, e 
“Art. 5. Cetăţenii români în Italia, şi ce- 

tățenii italieni în România, se vor: bucura de 
cea:mai constantă şi mai completă: protec- 
țiune pentru persânele :şi pentru bunurile 
lor... În , consecinţă, pentru: a fi :sămişi să 
stea în judecată, cetățeni. celor: două State 
nu vor. fi obligaţi, nici de o.parte nicl-de 
cea-altă, de cât la aceleaşi condițiuni şi-lor- -
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analităţi. prescrise pentru înşil. naţionalil, şi 
„vor. fi dispensaţi, de:drept, de orl-ce cauţiune 
„sai deposit, care,: sub-ori-ce denumire ar fi, 
*s6'pote exige de'la străinii ce pledeză contra 
„maţionalitor, după legislaţiunea ţărer. unde se 
va intenta acţiunea: „iii ti 

__ Art, Ge: Românii: în „Italia,- şi Italienil în 
“România, se vor. bucura. reciproc de, beneli- 

- ciul asistenţei judiciare, ca şi însuşi naționa- 
AY, conformâudu-se cu legea ţărel în care. se 
"va cereasistența. . sii e i 
„In tote casurile certificatul : de. paupertate 

„trebue a se libera străinulul, care cere. asis- 
tența, de autorităţile. reședinței. sale .obici- 

" nuite, Dacă nu şade în ţera unde s'a formu- 
“lat cererea, certificatul de paupertate se. va 
:aproba şi legalisa de 'agentut diplomatie al 
-ţărei unde trebue a se presenta,. certificatul. 
“Când străinul şade în -țera unde s'a făcut ce- 
rerea, se. vor mal putea lua informaţiuni pe 

“da autorităţile naţiunei din care face parte. 
Art. 7,. Când un cetăţen italian, care po- 

sedă bunuri pe teritoriul regatului Italiei, va 
- Îi declarat în stare de faliment sai de .ban- 
-crută, creditorii români,:.dacă esistă, vor fi 
admiși a face să valoreze ipotecele lor pe.a- 
“celaşi picior, ca şi creditori! ipolecari ita- 
Jieni, și vor fi plătiţi, fără. distincțiune, din 
-disele bunuri, după gradul și. după ordinea 
“inscripţiunei lor. e 

Creditoril chirografari, ca şi creditori! sim- 

tt 

  -pli, vor fi trataţi, fără distincţiune, facă el 
.parte dintr'una sai din cea-altă din cele două 
ări, în conformitate: cu: legile în vigore în | 
“Italia. , Pa 

„Aceleaşi: disposiţiuni se.vor aplica în Ro- 
mânia, în privinţa Italienilor creditori ipo-: 
tecari,. chirografari sau - simpli creditori al 
unul: Român, declarat în stare de faliment 
-saii de banerută, care posedă bunuri pe teri- 

„toriul. Principatului. a | 

-- Art. $, In tot ce privesce stabilirea supu- 
- şilor respectivi pe teritoriile lor, dobândirea 

- şi transrniterea. proprietăţei, ca şi eserciţiul 

: profesiunilor industriale, cele „două Înalte 

„părți contrăctante "și promit, reciproc, să nu 

„acorde nici un privilegiă, favore saă imuni- 

tate.veri-unul alt Stat, care să nu se întindă 

:de asernenea şi de îndată şi asupra. supuşi- 

Morlor.respectivi, .. iii 
-* Arts:9, Cele două guverne contractante se 

„obligă a face să se: remilă semnificaţiunile |. 

sati citaţiunile judiciare, şi a face să se.exe- 

-.cute comisiunile rogatorii în materie civilă şi 

“comercială, prin: autorităţile lor respective, 

pe cât legile ţărei nu se vor: opune la acesta, 

Recepisele semnificaţiunilor şi citaţiunilor 

se vor libera. reciproc, dacă se vor cere, .: 

Semnificaţiunile, citaţiunile şi comisiunile 

“zogatorii, se: vor transmite. pe cale diplo- 

„matică. „ 
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* Cheltuelile ocasionate. cu, -remiterea. sera- 
nificaţiunilor şi a citaţiunilor sait cu execu- 
tarea comisiunilor rogatorii vor; rămânea. în 
sarcina Statului de la care se cere....... i; 
::Arangiamentul ce resultă pentru.lomânia 

şi: Italia, din schimbarea notelor .făcută în 
Bucuresel. la 21 şi-l (2â) lulie 1873, este 
confirmat. In consecinţă, . guvernul român va 
trămite tot-d'auna, însoţite de.0o. traducţiune 
francesă, actele ce'va voi să facă a'seintima 
în Italia, și guvernul italian,- din: parte-l,; va, 
anexa tot-d'auna o . traducţiune francesă a 
actelor. ce doresce să facă ase intima în 
România. | pa pi 

Cele două guverne vor. accepta reciproc 
actele traduse în franțuzesce, însărcinându-se 
cu traducerea lor în limba: ţărel, în cas când 
legile judiciare ar definde intimaţiunca unul 
act, orl-care ar i, într'o limbă străină,;;. ; 

Art. 10, Citaţiunile sau notificațiunile ac: 
telor, declaraţiunile. sa interogatoriile mar- 
torilor, raporturile. esperţilor,. actele de in- 
strucţiune judiciară şi, în. general, orl-ce act 
care. trebue a se executa, în materie civilă 
sai comercială, după comisiunea, rogatori» a 
tribunalului unei ţări pe teritoriul celei-alte, 
trebue să 'şi primâscă executarea pe chârtie 
netimbrată şi fără plată de cheltueli. 

Totuşi acestă disposiţiune nu se va raporta. 
de cât la drepturile datorite în asemenea cas 
guvernelor respeelive, şi-nu va coprinde, nici 
întrun chip, nici indemnităţile datorite mar- 
torilor, nicl emoluimnentele ce. ar putea să se 
datoreze funcţionarilor saă advocaţilor însăr- 
cinaţI cu procedura (avouâs),. ori de câte ori 

intervenţiunea lor.va fi necesară, după legi, 

pentru împlinirea actului cerut... . ti 

Art. 11. Otăririle. (sententiae) în materie 
civilă şi comercială, pronunţate de tribuna- 

lele unuia din cele două State contractante şi 

legalisate în regulă, vor avea pe teritoriul 

celur-alt, îndată ce vor fi dobândi! forța lu- 

crului judecat, aceiaşi putere, ca și. hotări- 

rile pronunţate de tribunalele țărel. Cu, tote 

acestea, disele hotărîri nu se vor putea exe- 

cuta, şi nu vor produce efectele lor,.în ceea 

ce privesce ipotecele, de cât după ce. țribuna- 

iul competinte al ţărel, unde urmâză ca ele să 

"sI primescă execuţiunea, le va. fi declarat exe- 

cutorii, în urma unel jedecăţi: pronunțate în 

formă sumarie şi în care se ya. constata : 

1. Că hotărîrea a fost pronunţată de o au- 

toritate judiciară competinie ;- ,.. ir: - 

2. Că eitaţiunea părţilor s'a făcut în regulă; 

3. Că părţile au fost representate legal saă 

declarate în lipsă, iarăşi în mod legal, , 

4. Că hotărirea nu conţine nic! o disposi-   ţiune contrarie ordine! publice sai dreptului 

public al Statului. Hotăririle de cari se vor- 

besce mai sus, vor trebui să fie însoţite de o 

| traducţiune legalisată în regulă în limba ță- 

*
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rel, unde :vor trebuî:să'și:primâscă: execuţiu- 
nea; 'saă în limba francesă:-: zii verii tit 

Partea. interesată,i fie! direct, fie peiă inter- 
mediul tribunalului: care'a: pronunțat hotăii- 

- xea, va putea să cEră ca să. i se dea puterea 
executorie; + -i-: E POD a e 
;“Serisărea rogatorie: care:se va espedia pen- 

tru acest scop se:va a putea: transmite chiar pe 
cale diplomatică:::: 2 «: 

In -acest:din urmă cas, "când partea intere: 
sată nu va:numi un: “procurator însărcinat 'a 
cereica, să:se'dea hotărirel forța executorie, 
un asemenea:procurător.:se-ya numi din ofi- 
ciu de'către tribunalul către care s a îndrep- 
fat cererea. iii iii si i! 
:REmâne înţeles că, :cheltuelile: de judecată 

vor trebui. în-t6te 'casurile, să rămână în: sar- 
cina păr! ților. :: : 
Art, 12, Actele de notariat; chiar dacă vor 

fi făcute “înainte de “stipulaţiunea presentei 
convenţiuni,:vor: avea. reciproc: în cele două 
State aceiași forţă -şi valre-ta și când ar fi 
fost făcute::şi-primite de autorităţile : locale 
saă de notaril::din: localitate, ; cu: condijiune 
ca, forma prescrisă pentru : disele acte, să: fi. 
fost observată; şi ca! drepturile şi taxele sta- 
bilite de legile celor două: țăn:să fi îost plă- 
tite.- pă „a EO n et tate 

“Cu tâte acestea; actele notariale de cart se 
vorbesce: mal sus; nu-vor. putea avea forța 
executorie pe care; le acordă legea, de cât. în 
urma unui decret al autorităţel judiciare com- 
petinte din localitatea:urde ele vor avea să- 
"sI primâscă execuţiunea. Aceste acte vor tre- 
pui să. fie -presentate;autorităței judiciare, în- 
soţite de o traducţiune, legalisată formal, - în 
limba francesă 'sâii: în - limba- țărei unde vor 
trebui:să'şI primescă: executarea. - Ti 

Art, 13, Guvernul român și guvernul ita- 
Jian; dorind :a asigura .corhunicarea actelor |! 
relative la starea; civilă: a: :supuşilor: lor:res- 
pectivi, se obligă a'şi libera reciproc 'espedi- 
țiuni. legalisateii cum; se cuvine de pe'actele de: 
nascere, de'căsătorie:şi de deces,:şi de pe ac- 
tele relative:las dobândirea. sai" la perderea 
naționalităţel, :ca şi de pe; sentințele: de anu-: 

“ lare a căsătorie; privitore Ja-cetăţenil italieni 
saă români: „35: a 

Acestă. coinunitate: seva: face la fo „care. 
trey luni; pe.cale- diplomatică, fără cheltuelu: 
în forma. usitătăîn fie-care jâră: îsi 
-Aetele-ite. cart: se -vorbesce: mal 'sus-vor. fi: 
însoţită de o traducţiune în limba ţărel'căreia; 
'se vor transmite;-s 
“Art 14. Articolul 15 'aliconvenţiune! de co- 
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merciti-şi.de navigaţiune făcută ja "Roma, în: 
2:33 Marte. 1878, în. virtutea.căreia's'a dobân-: 
dit de ilnaltele . “părți: contractante facultatea: 
de: a-:stabili -consuli,: vice-consull.: şi agenţi:| nerâ); consul vice: consul: sa: de, lan” înent 
consular, în porturile, oraşele și docatitățile 
teritoriuluy'celer-alte.părți; unde va fi permis! 

   

E ȘI EMANATE ! 

a stabili asemenea! iitorităț 3 şi “uner alte. pu 
ter! Gre:care, exeguatorul necesar, pentru, li- 
berul esercițiă al funcţiiinilor dişilor âgcnți, 
li se va libera fără, cheltuelt. şi, la presenta- 
rea disului exequator, atitoritatea superioră a 
locului reşedințer 10r'va, Vua îndată. măsurile. 
necesare, pentru ca. ei să se potă, achita de- 
datoriile sarcinei lor,"şi ca'să fie admiși la 
bucuratea: stulirilor, prerogativelor, imunită= 
ților, onorurilor şi privilegiilor” ce se A6eă de de 
dânsa. ! ju 
Arte 15 Corisulil sonerall, consuli şi vice- 

consuli! sau agenţit consulari: supuşi Statului 
care "Ii numesce, 'se vor “bucura. de scutirea 
cuartirului şi a: contribuțiunilor militare, a 
contribuţiunitor directe, “impuse “de Stat, de 
provincii sade comune, şi a căror. percep- 
țiune se face pe liste nominale, afară numar” 
dacă nu vor fi imipuse: asupra posesiunci de 
bunuri imobile saă pe'interesele unut capital 
întrebuințat în'Statăt'unae işi, „deea "ŞI e 
sercită funcțiunile. , . , 
-“Ac6stă sculire nu 'va putea însă să 'se'a- 
plice consulilor genetal, consulilor; vice-con-. 
sulilor sai agenţilor” consulat, Carl esercită 
comerciul! sai -o: “profesiune sau! 0 industrie. 
6re-care'; urmând, în acest cas, ca numiții a- 
genţi:să fie” supuşt: la: plată taxelor datorite 
de orl-care alt străiti în "ăcelăși „condițiuni. - 
“EX nu vor putea să: fie: puşi 'în stare de a=- 
rest, afară de cât pentru actele pe „caii, legi-- 
slaţiunea penală, a'celor două (Er 16. califică 
ca, crime și le” pedepsesce -ca "atari, ȘI, dacă. 
vor fi comercianţi, constrângerea corporală 
nu lise va: putea aplica. 

EI vor putea să 'punăi d'asupra 'porțeă este- 
ri6rea consulatului sai vice-consulatului scu- 
tul'arinelor națiune) lor < cuăcâstă inseripţiune: 
Consulatul sai! gice- consulatul... 7 ; 
“EI vor putea de'aserienea să arboreze pa 

vilionul ţărei lor, Vasupra casel consulare în 
dilele de solemnităţi pu hlice: ca şi înalte îrâ= 
pregiurări- dbicinuite; însă nunăar dacă nu vor 
şedea în oraşul unde” se atlă: legaţiunea. ț6-, 
rel lori: iri: 

Este bine înțeles că, aceste “semui6, esteridre 
nu Yor: “puteai 'nicr-odată:" să: “fie interpretate 
ca-şi: cum ar constitui un drept de'asil, însă 

e: vor servi înainte de-tâte:a desemiba săționa: 
lilor locuinţa consulară. tii 

:: Consulil general;: 'consuit şi” vice. consuli. 
sai agenţi consular; YO putea de: Aseinenea. 
să arboteze “pavilionul: naţional 'și pe basti-: 

   
   
   

   

    

  

saiirîn-limba francesă.. + în mentul. pe-care se:vor-sii în port: pentru exer- . 
  ciţiul funcţionarilor: lor bitii. 

“Arte 16: Când justiţia uneia din cele două: 
țări va avea”să primescă:'vre-6! "declaraţie j ju 
ridică sai vre-o deposiţie'de Ia'un consul ge-- 

consular; “cetățânial: Statulur: catel â "numit,   
   

şi :care' nu: exercită. coiiierciul; câ 2 %a învita-



„-ciulul consular, . - 

" «unde "ŞI ati reşedinţa..! : . -.   
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1nscris a. se presenta înaintea ci, şi în cas de 
împedicare, va trebui să, ccră mârturia în- rIsă, sai să, se, transporte,.la; locuinţa, sati 

a sa,pentru:a o lua, din viă graiă, 

     
      

“la tâncelari 
„ Numiţii agenţi. vor, trehui,'să „satisfacă, a- 
cestă cerere în terinenul.cel mai scurt posibil: 
„Art, 17. În cas de împedicare, de absență 

-Sau ae încetare din, viaţă a consulilor gene- 
al, a consulilor şi. vice-consulilor, sati: a a- 
genţilor consulari, elevir'consuly, cancelari și 

: Secretari, cari vor fi fost presentaţi mal îna- 
-inte, în citatele lor. calități, autorităţilor: res- 
peclive, vor fi de drept admiși, după ordinea 
lor erarchică, a 'esereita funcțiunile consulare 
ad-interim, târă <a autorităţile locale să:pâtă 
opune,vre-un obstacol, Din contra; acestea, 
vor trebui să le dea asistenţă. şi protecţiune 

-ŞI să le asigure, în timpul, gestiune lor inte- 
rimare, bucurarca de scutirile, prerogativele, 
imunităţile şi priyilegiile, recunoscute - revi- 
proc prin acestă convenţiune agenţilor servi- 

ceai rai 
| Art,. 1S, „Archivele.. consulare vor fi tot- 

*WVauna inviolabile, şi, autorităţile, locale .nu 
vor putea, sub nici un pretext, să visiteze sai 
să confisce hârtiile, car! fac parte dintr'ânsele. 

- Aceste hârtii vor trebui" să fie tot-d'auna 
cu desăvârşire separate de registrele şi hâr- 
„tiile relative la comerciul saii la industria ce 
ar putea.;să -esercite funcţionarii. consulari 
respectivi, nea 
Art. 19, Consulii generali şi consulii, vor 

„putea, să numescă vice-consul! sâii agenţi con- 

sulari în oraşele, porturile şi localităţile aron- 
dismentelor lor consulare respective, sub re- 
„serva aprobărei guvernului teritorial... :.i 

" Aceşii agenţi vor putea să fie.aleși fără de- 
-osebire între cetăţenii celor 2 ţări, ca şi între 
„străiui, şi vor fi învestiți cu un brevet liberat 
-de consulul care "1 va li.numit şi sub ordinele 
căruia vor trebui „să fie puşi. EI se. vor bu- 
-cura de aceleași privilegii şi. imunităţi, stipu-. 
„late prin convenţiunea, din: 23, Marte 1878, ca 
Şi prin presenta convenţiune, afară de escep- 
fiunile consacrate prin art. 5 din acestă din 

„urmă convenţiune.. ., : 
"Art. 20. Consulir. generali, consuli! şi 
-vice-consulil saă. agenţii consular! :al. celor 
„două țări vor putea să, se adreseze la autori- 
tăţile arondismentulul lor, pentru a reclama 
„contra „orl-cărei infracţiuni: la, tratatele sai ! 
convenţiunile existente între: cele două ţări, 
Şi contra orl-cărul abus,.. de care ar avea să 

- „se plângă naţionali! lor. Când reclamaţiunile 

lor nu ar fi primite de aceste autorităţi, el vor 

putea să aibă recurs, în: lipsa. unul agent di- 
plomatic al ţărer lor, la: guvernul Statului 

Art, 21, Consulii generali,.consulil saă a- 

-genţii consulari.at celor-două ţări, saiă cance- 

Jaril lor, vor avea dreptul de a primi în „cân- 

celariile lor, la:domiciliul: părților, şi. pe..bor- 
dul navelor naţiunel:lor; declaraţiunile ce vor 
avea. să; le facă căpitanii; :Omenil.echipagiu- 
luY:şi. pasagerii, : neguţătorii! şi; ori-ce: alţi su- 

puşi:aă ţăre! lor.j- so ini a poi ai 
EI vor fi de asemenea autorisaţi a „face şi 

primi ca notari disposiţiunile -testamentariă 
ale naţionalilor lor. şi :orl-ce, alte: acte: nota- 
riale, chiar când aceste acte 'ar avea. de ;0- 
biect de a 'oferi:ipotecă, în- care cas li, se-vor. 
aplica disposiţiunile speciale în vigâre în cele 
două ţări. Numiţi! agenţi. vor mai: avea drep- 
tul de a primi. în cancelaria lor»orl-ce acte 
convenţionale ' făcute:'între:tunul:- saiă.: mal 
mulţi naţionali a! lor şi alte persone din țâra 
unde “ŞI aă reşedinţa; şi.chiar.ori-ce act con- 
venţional: privitor numay la cetăţenii “acestei 
din urmă ţări, cu condiţiune însă, bine :înţe- 
les, ca-aceste acte să se 'refere:la, bunuri: si- 
tuate, sau la afaceri.ce sunt a se trata pe. te- 
ritoriul naţiunei din care face:parte consulul 
sat agentul de înaintea căruia 'se.-vor face. 
Copiile sau estractele de. pe aceste acte, .le- 
galisate în regulă de: numiţil: agenţi, şi. sigi- 
late cu sigiliul oficial. al: consulatelor,- vice: 
consulatelor saă'agenţiilor consulare, vor fi 
credute atât în justiţie 'cât.și afară din justi- - 
ţie, fie în Italia, fie în România, cu acelaş îi- 
tiu 'ca: şi: originalele,.şi:vor-avea. aceiașI: pu- 
tere şi valâre, ca şi când ar; fi fost făcute de 
înaintea. unul notar sai a unul alt oficer pu- 
blie dintr'o: țâră sau din 'alta, numat:ca a- 
ceste acte: să fie redigâte: în! formele cerute 
de legile Statului din care fac. parte consulii 
și vice-consulil saii agenţii consulari, şi ca să 
fi fost, în urmă, supuse timbrului şi înregis- 

trărei, şi tuturor celor-alte formalități cerute 

în ţ&ră unde actual va. trebui să'șI. primescă 

execuţiunea... . îi is ie 
- In casul când s'ar nasce o îndoială. asupra 

autenticităţei espediţiunei unui act public în- 

registrat Ja cancelaria: unuia din ; consulatele 

respective,. confruntarea cu: originalul nu se 

vaputea refusa celui interesat,. care va face 

cererea şi care va putea .să: asiste la acâstă 
colaţiune,. dacă va găsi de cuviinţă. ....... .: 

. Consulil generali, consulit.şi-vice-consulik 
sati agenţii consular! respectivi, vor.putea să 

traducă şi să legaliseze .ori-ce.fel: de docu- 

mente emanate de la: autorităţile sai de la 

funcţionari! țăre! lor;--şi aceste traducţiuni 

vor avea, în ţera unde "și-a re:edinţa, ace- 

iaşi putere şi valdre, ca şi când ar fi fost fă- 

cute de către interpreţi! juraţi a! țărel. . 

“Art, 22. In cas de încetare din viaţă a'u- 

nul supus aluneia din părţile contractante pe 

teritoriul celet-alte, - autorităţile locale yor 

trebui să însciinţeze îndată p2 consulul gene- 

ral, pe consul, pe vice-consul'saă pe agentul 

consular, în a căruia circumscripţiune se va 

Şiurai i 

  fi întemplat decesul. Acestia, din parte-le,
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vor trebui: de' asemenea să “însciințeze auto- 
rităţile locale, „dacă Vor, fi informaţi, cel 
Wântâiu. - 
“Când un. Român va muri în Italia, sati un 

Italiân în România: fără a fi făcut testament, 
şi fără a fi numit executor testamentar, sai 
când mosceniloril, fie natural fie desemna 
prin testamenti“ar fi minori, incapabili sat 
absenţi, sati când executorii testamentari nu- 
miţi nu s'ar afla la locul unde se va deschide 
succesiunea, . “consulii generali, consulii şi 
vice-coasulil sai agenţii consulari a! naţiu- 
nel defunctului, vor avea dreptul să proce- | 
deze succesiv la operațiunile următore : 

1. Să pună sigiliile, fie din oficiu, fie după 
cererea părților interesate, pe tâte' efectele, 
mobilele “şi hârtiile defunctului, prevenind 
despre acestă operaţiune pe autoritatea. 1o- 
câlă competinte, care va putea, să asiste și să 
pună 'asemenea sigiliile sale, 

Aceste” sigili!, ca și acelea ale agentulul 
consular, nu vor putea să se rădice, “fără. ca 
autoritatea locală să asiste la acestă opera- 
ţiune. 

Cu'tăte âcestea, daca în urma unul aver- 
tisment adresat de. către consul saii de către 
vice-corisul autoritățer locale, pentru a o în- 
vita să asiste la rădicarea îndoitelor sigilii, 
ea nu se va fi presentat în termen de 48 de 
ore, cu începere de la primirea avisului, a- 
cest agent va putea să procedeze singur la 
disa operaţie : pi 

2. Să formeze inventariul tuturor bunurilor 
şi efectelor defunctului, în presența autorită- 
ţei locăle, dacă, în urma notificaţiunei sus 
indicate, ea va f credut de trebuinţă a. asista 
la acâst act.: . 

Autoritatea: locală va pune. semnătura sa 
pe procesele-verbale dresate în presența. sa 
fără ca pentru intervenţiunea sa de oficiii în 
aceste acte, ea "să pstă cere drepturi de orl-ce 
fel ar fi ; ' 

3. Să ordone vînqarea prin licitaţiI publice 
a tuturor obiectelor mobiliare ale succesiunel, 
cari ar putea să se deterioreze şi a celor cari 
se conservă. cu grei; -precum asemenea şi a 
recoltelor şi efectelor, pentru a căror vîndare 
se vot presenta împregiurări favorabile ; 

4. Să depună 1a loc sigur efectele și valo- 
rile inventariate :':să conserve suma creanțe- 
lor ce se vor: realisa, ca şi productul rente- 
lor ce se vor percepe, în casa consulară saii 
să le confieze vre-unul comerciant ce ar pre- 
senta t6tă' garanţia. Aceste deposite vor -tre- 
bui să aibă loc, întrun cas sai în cel-alt, în 
înţelegere cu” autoritatea locală ; care va fi a- 
sistat'la operaţiunile anteridre, dacă, în urma 
cont vocaţiunel nienționate la: paragraful - ur- 
anător, 'supuşil, țărel. sai al unei a.treia pu- 
ieri s'ar presenta'ca interesați la succesiunea. 
ab-intestat sati: lestamentare.   

LEG. POLITICE ŞI EMANATE 

5; Să anunţe încetarea din viață şi să con— 
vâce prin jurnale din: localitate şi: din țâra. 
defunctului, daca va fi tr ebuinţă, pe icredito- 
ri! ce ar putea 'să''6siste în contra suecesiu- 
nel ab-iitestat sai : testamentare, pentru” ca. 
să "și 'potă' presenta.- titlurile 'respective' de 
creanţă, 'justificate în totă- regula, "în terme- 
nul fixat prin legile fie- căreia din. cele: două” 
ţări. ! : 

Dacă se: vor presenta creditori - în conira: 
succesiuneltestamentare sati ab-intestat, plata: 
creanţelor lor va! trebui să se “efectueze în. 
termen de 15 dile de la închiderea inventaru- 
luY, când vor: exista. resurse 'cari să 'se potă. 
afecta pentru acâstă trebuinţă, iar în cas con- 
trar, îndată ce se vor fi-putut realisa fondu-- 
rile necesare prin mijlOce mai convenabile ;. 
sau în fine în termenul! stabilit în comun -a- 
cord între consul şi majoritatea interesaţilor.. 

- Când consuli! respectivi ar refusa plata, în 
tot sati în parte. a creanţelor, alegând: insufi=- 
cienţa valorilor succesiune! pentru saista-, 
cerea. lor, creditorii: vor avea dreptul: de 
cere "de la autoritatea competinte,; 'dacă vor. 
găsi că este de folos pentru interesele lor, fa-- 
cultatea de a. se constitui în stare de unire. 

Acâstă declarațiune obținută pe căile legale- 
stabilite în fie-care din cele două ări, consu-. 
Vii sau vice-consulil vor trebui să remită în-- 
dată autorilăţer judiciare -sai sindicilor “fali-- 
mentului, după competinţa respectivă, tote 
documentele, efectele sat-valorile ce apartin: 
succesiuuel testamentare saii ab-intestat; Tă-- 
mânend dișii agenţi însărcinați a represinta . 
pe moscenitoriă absenţi, pe minori și pe cect” 
incapabili. . 

In tote casurile, consulii generalt; 'consulit 
şi vica-consulil nu vor “putea libera'suceesiu-- 
nea sai produsul el “moscenitorilor' 'legitiint: 
sati mandatarilor lor, de cât după exipirarea.. 
unui termen: de ştse luni, cu începere din:' 
Qiua în care se va fi publicat prin diare în-- 
sciințarea despra încetarea: din viaţă” POLE a 
"6. Să administreze şi:să lichideze er sin-- 

guri, saă prin o pers6nă pe care o vor nurrii, 
sub răspunderea lor, : succesiunea 'testarmen=- 
tară sau ab-intestat, fără ca “autoritatea lo- 
cală să aibă a interveni în disele operaţiini, 
afară numal când supuăr al ţărel sai af une: 
a treia puteri ar” pretinde drepturi “În 'Sticee- 
siune ; căci, în acest: cas, 'când-s'ar ivi” difi-- 
cultăți proiciiite mal cu sâină din o reclama-- 
ţiune Gre-care: ce ar da loc la contestațiuni, 
consulii generali, consulil; vice-consulil: și 
agenţit. consular,” ne-având nici “uă” drept: 
pentru a termina saii'a'resolva aceste 'difi- 
cultăți, tribunalele ţărci vor fi conipetinte, 
după cum: le : apar ține; de: a lua măstiri săi + 
a judeca Re PA iat 

Numiţi âgenți consulrt; vor lucra ătuiier: 
ca tepresentanţţ: al :succesiuner:testamentare-



  

“ „scurt posibil, de resultatul acestel operaţiuni 
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sati ab-intestat, adecă conservând adminisira- 
„iunea :şi: dreptul .de a, lichida definitiv disa 
succesiune, precum asemenea şi de a efectua 
vînqările de efecte în formele; mai sus anun- 
ate ;:eI.xor.veghia asupra . intereselor mo- 
scenitorilor. şi vor avea facultatea de a de- 
semna avocaţi însărcinaţi a susține drepturile 

lor dinaintea tribunalelor,: Este. bine înțeles 
că el vor remite acestor tribunale tote châr- 

„tiile şi documentele propri! ;a. lumina - ches- 
tiunea supusă judecăţei lor..;: ---. 

.. Pronunţându-se judecata, consuli! :gene- 

rali, consulii şi vice-consulil sati agenţii con- 

sulari vor trebui să o execute, dacă nu vor 

face apel, şi vor continua atunci de drept cu 

lichidaţiunea care se va fi suspendat până la 

încheierea litigiului; :.. 
„7. Să organise, dacă va trebui, tutela sa 

curatela, conform cu legile ţărilor respective. 

„Art, 23, Când un Român în Italia şi un 

Italian în România va încela din viaţă întrun 

loc unde nu sar găsi un agent consular al 

„ naţiunei sale, autoritatea teritorială compe- 

“tinte va procede, conform cu legislaţiunea ţ&- 

rey, Ia inventariarea efectelor ce va fi lăsat, 

şi va fi ţinută a da sâmă, în termenul cel ma! 

ambasadei saă legaţiuney, care va fi compe- 

„tinte, sati consulatului orl' vice-consulatuluy 

celui - mai apropiat de. locul unde se va fi 

deschis succesiunea ab-intestat sai. testa- 
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sulul naţiunei respective, pentru a se,remite 
autorităţeL. ţărel defunctului. + a 

Avt, 56, Consulii generali, consulil şi 
vice-conşulil saii agenţii consulayi vor, putea 
să mergă. în personă, șa să trămită, dele- 
gați pe bordul navelor naţiuner, lor, după ce 
vor fi fost adniiși la libera, practică ; să facă 

interogatoriul căpitanilor şi al echipagiului ; 

să examine chârtiele de bord, să primâscă 
declaraţiunile asupra voiagiului lor, a desti- 

naţiunei lor şi a incidentelor întâmplate pe 

drum ; să dreseze manifestele şi să faciliteze 

expedițiunea navelor „lor; în fine să "1 înso- 

țâscă dinaintea tribunalelor și prin biurourile 

administrative ale ţărei, pentru a le servi ca 

interpreți şi agenţi în afacerile ce vor avea 

să urmărâscă, -sai în cererile ce ar avea 

să facă. .. a Pa 

Este convenit, că funcţionarii . de ordine 

judiciară și oficieril și agenţi! vamal nu Yor - 

putea, în nici un cas, să opereze nicI visite, 

nici cercetări pe bordul navelor, fără a. [i ce- 

rut prealabil și la timp, asistenţa consulului 

saă a vice-consulului națiune! de care apar- 

țin aceste nave. EI vor trebui. de asemenea 

să prevină, la timp oportun, pe numiții a- 

genţi consulari, pentru ca să-I asiste la de- 

claraţiunile ce căpitanii şi echipagiurile vor 

avea să facă dinaintea tribunalelor şi la ad- 

ministraţiunile locale, spre a evita ast-fel 
orl-ce erore sai falsă interpretaţiunc, care ar   „mentară. E Ea Aaa 

„Insă, din momentul când agentul consular 

cel mat apropiat de locul .unde.se va des- 

“chide. gisa, succesiune ab-intestat saii testa- 

mentară se va presinta în persână sai va 

trimite un delegat la faţa. locului, autoritatea 

„locală, care va fi intervenit, va lrehui 'să. se 

conforme celor. prescrise la articolul prece- 

dent. ... ..: , ua Di 

“ Arte 24, Când un supus al Inaltelor părți 

contractante se va găsi interesat în sucecesiu- 

nea deschisă pe teritoriul celei-alte. părți, fie 

de unul din naţionali să), fie de un indigen, 

fie de supusul unel a.treia, puteri, autorităţile 

locale vor trebui să informeze pe autoritatea 

consulară cea na! apropiată,. despre deschi- 

derea succesiunel,. rm 

-.. Art, 95. Consulil generali, consulii şi.vice- 

consulii sa agenţii consularI .al celor două 

_State,..vor. avea o,competinţă exclusivă asu- 

pra'actelor.de inventariiă şi aşupra celor-alte 

operaţiun!.practicate pentru conservarea bu- 

nurilor şi a obiectelor de orl-ce natură, lăsate 

„de marinarii şi pasageri! din țâra lor, fie în 

timpul călătoriei, fie:în portul sosirei lor. .. ; 

„Valorile şi efectele, ce aparţin. marinarilor 

saii pasagerilor supuși al uneia din cele două tură ces'a 

Inalte părţi contractante, şi cari ai încetat 

„din „viaţă: pe. bordul..unuf vas „al. .celer-alte 

„părti, se vor trămite, în portul sosirel, la con-, 

  
    

putea să. vatăme esacta administraţiune a 

justiţiei. e 
1 Citaţiunea care se va adresa în cele două 

casurI mai sus argtate consulilor şi vice-con- 

sulilor va indica o oră precisă, şi dacă con- 

sulil şi vice-consulil ar negligea de a merge 

în persână sati a face să fie representați prin 

un delegat, se va proceda în lipsa lor. 

Intervenţiunea consulilor sai a vice-con- 

sulilor nu se va, cere însă pentru îndeplini- 

rea formalităţilor ordinare de către autorită- 

ţile locale în sosirea şi la plecarea navelor, 

conforin cu regulamentele. poliţienesci, va- 

male ori sanitare, asistenţa. lor nefiind nece- 

sară de cât în casurile când ar fi cestiunea. 

de proceduri judiciare saii administrative. 
Art, 27. In tot ce privesce poliţia porturi- 

lor, încărcarea și descărcarea mărfurilor, şi 

siguranța mărfurilor, bunurilor. şi efectelor, 

se.vor observa. legile, ordonanţele şi. regu- 

lamentele țărel.. . .. NR A 

Consulil generali, consuli şi vice-consulil 

sai agenţii consulari vor fi însărcinaţi exclu- 

siv. cu menţinerea, ordine! interiore pe bordul 

„navelor de comerciă ate naţiunei lor ; eX vor 

judeca singuri conteștaţiunile, de orce na- 

T ivi între căpitanii și oficiăril va. 

sului şi. între, mateloţi, şi, în special, acelea 

xelațive la soldă şi la. îndeplinirea angagia- 

'mentelor reciproc contractate... ......:
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Autorităţile locale nu vor: putea . interveni 
de cât atunct;:cână dâsordinele ivite pe bor- 
dul navelor ar fi de natură a furbura liniscea 
şi ordinea. publică :pe uscat'saă în.port, sai 
când s'ar' găsi: anăestecată o persână din țeră” 
sai care nu ar face parte din echipagiă.:.::'- 
--In tote cele-alte casur!, autoritățila:mal sus 

nuinite se vor mărgini: ada tot sprijinul con- 
sulilor şi vice-consulilor -saă''agenţilor: con- 
sulari, dacă vor fi chemate:de dânşir,.'pen- 
tru a face să se. aresteze şi să se conducă, la, 
închisore orl-ce individ înscris în rolul echi- 
pasiului, ori de câte” ori, :pentru: un -moltiv 
ork-care ar fi, numiţil::agenţi ar “găsi - de 
cuviiinţă. . pi 

Arts'28.. Consulil generali, consulii, vice- 
consulil sai agenţi! consulari vor putea face 
să se aresteze și să se, retrămiţă, fie pe bord, 

„fie în patria lor, marinării şi orl-ce altă per- 
snă ce af face'patte din echipâgele navelor 
de comerciă şi de resbel. 'ale naţiunilor lor, 

i cară .vor [i desertat. pe. teritoriul uneia din 
Înaltele părţi.contractante.::i! îi r ..: 

: Pentru acest.scop,. el vor: trebui:să se a 
dreseze înscris către autorităţile locale com- 
petinte, şi să justifice, prin presentarea râ- 
gistrelor bastimentului.saăi a rotului. echipa- 
giului, sai când vasul va fi plecat, presentână 
o copie: aulentică sa un estract de pe aceste 
documente, cum că persânele: reclamate fă- 
ceai. într'adevăr parte din;echipagiă.-: --:; 
„După acestă -cerere,: ast-fel justificată, re- 

miterea desertorilor nu se:va putea refusa., * 
-Se va, mal da. numiţilor funcţionari consu- 

si 

lar! tot spijinul şi t6tă asistență pentru cău- 
tarea și arestarea acestor :desertori,: cari vor 
fi conduşi în închisorile ţărer:şi vor: fi deţi- 
nuţi acolo după cererea-și cu cheltuelile con- 
sulului, vice-consulului:-saă'agântului con-. 
sular;-până când acesta-va găsi o ocasiune 
de ai:relrimete în patria lor, Di 

Acâstă închidere nu va putea dura mal. 
mult de cât 3 luni, după a căror expirare şi 
după ce se va fi'dat: un avis' consulului 'cu 
3 dile înainte, sc va, pune în libertate ptiso- 
nierul, care nu se va:-mal:putea:închide din 
noă pentru acâstă causă, a -. 

Cu tâte acestea, dâcă ătstrtotul va fi 'co- 
mis vre-un delict pe uscat, autoritatea locală 
va, putea, să amâne estradiţiunea;; până; când |: 
tribunalul "47, va, fi dat sentința, şi până când 
acesta "şi va fi primit deplină, şi întregă exe- 
cuţiune,,., ;. -: : su INC pita to atitea Cred Ta to, 

Inaltele părți contractante convin, ca. ma-; 
rinaril sai alte individe, din echipagiăi, şi; su- 
puşi. ai țăral în care se va, efectua... deserțiuz 
nea, să „fie exceptaţi din, stipulaţiunile. pre- 
sentului articol, panta aie e iau 

- Arte.29. Opi de-câte:ori nu vor fi stipula- 
țiuni contrarie între armatori,. încărcători + şi, 
-asigurători, cestiunile relative la avariile ce 

Tur,   
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navele.celor două părţi. vor fi suferit pe mare, 
fie: că intră în porturile respective cu 'voinţă: 
saii prin relaş forțat,:-se vor judeca: de'con- - 
sulil generali, consulil; -vIee-consulil! saă a-: 
genţil consulari at 'națitnel lor, afară-nunial 
daca în.aceste avaril'vor fi interesați și su- 
puşi de al ţărel în care residă dişil agenţi sa 
acel a! unel a treia:puteri ; în acest 'cas, şi în 
lipsa unul compromis amiabil între tote păr- 
țile interesate,:ele vor trehui :să 'se' judece! 
de autoritatea locală? : i e sit. 

Art, 30;- Când :o-navă "care "aparţine gu- 
vernulul sa junor 'supuși al uneia- din: Înal- 
tele părți contractante va naufragia sati va fi: 
aruncată la țărm:pe litoralul. celet-alte, au-- 
torităţile locale vor trebui să. aducă faptul la 
cunoscinţa consulului general,. a consulului, 
a vice-consulului saă a agentului consular: 
al circumseripţiunel 'saiă, în lipsă, a consulu-: 
lu! general, a consulului, vico-consulului sati 
agentului consular cel'mat: apropiat de locul 
accidentului. -: i: Di aaa 

Tâte operaţiunile relative la scăparea na- 
velor.române cari: ar -naufragia :saiă 'da de, 
fund în apele teritoriale ale Italiei, se vor di- 
rige de consulil. general!, consulii, vice-con-: 
sulit sai agenţil-consulari. ai Româniel; de 
asemenea t6te . operaţiunile relative. la scă--: 
parea navelor italiene cari ar naufragia saă - 
s'ar înomali în apele teritoriale ale României, 
se vor dirige' de.:consuli! - general, consulil; * 
vice-consulii, sai agenţil.consulari ay Italiei. 
„Este convenit! însă că, dacă - proprietarul : 
efectelor sait mărfurilor, saii-agentul; să mu se 
afle la faţa locului, saii este un indigen al” 
țărel în care s'a întemplat naufragiul sati înă- -: 
molirea, efectele sai mărfurile sale; sai pro- - 
dusul.vîngărel lor, dacă:se va fi făcut. vîn- * 
dare, -nu vor rămânea în mânele funcționa-"” 
rilor consulari, ci se vor-depune după legile 
numitei (&r], pentru ca să fie remise: celur.: 
în drept. - 
„„Intervenţiunea. autorităţilor locale nu se 

Xa face în cele: două țări decât pentru a a- 
sista pe agenţii consulari a manţine ordinea, 
a garanta interesele :scăpătorilor străini de 
echipagiii, şi a. asigura executarea disposiţiu- 
nilor ce sunt a se Observa pentru intrarea şi 
eşirea mărturilor scăpate.! „i 

In absența şi până la sosirea: consulilor 
generali, consulilor,“ vice-consulilor: săi“ a- 
genţilor consulari,: saă a 'personet ce el 'vor: 
delega: pentru acest:scop;antoritățile. locale * 
vor trebui să ia tte măsurile necesare pen- 
tru protecţiunea individelor şi: pantru conser- 
varea obiectelor ce se vor'fi scăpat din” nau- 
fragiisinm e ata tin S-piaaaii sr sfint ;,In cas de îndoială asupra. naţionalitățet 
navelor nâufragiate, dispesiţiunile menţio- 

  

„hate în.:presentul-:articol;; vor: fi -de.. compe: 
area re 
Ie 

lința .esclusiyă a autoritaţei:locale..;
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sârt, 31 May este convenit ca consulii ge-. 
nerali,.consulij, ;vice-consulii șali agenţi:con+ 
sulari din, fie:care din cele;'două: țări, să se. 
bucure, în! cea-altă : ț6ră.; de, tote privilegiile, 
imunităţile: şi prerogativele; cesunt.. saă.vor.. 
mal fi. acordate. agenţilor: de „aceiaşi, clasă--a' 
naţiune celei mai favorisate,t re: 
„Este înţeles! că, „dacă. aceste; privilegil: 

imunităt se vor acorda cu.;condiţie:de; reci- 
procitate. saii cu alte condițiuni, speciale, a- 
ceste condițiuni vor trebui. să (fie. îndeplinite: | 
Qe.guvernele respective. sai do agenții lor. 
sârt,, 32. Cele două. înalte, părti. contrac-: 

   

"tante sunt înțelese ca,-auferendele ce siar.pu-. 
tea ivi.în, privinţa interpretaţiunef sâui a, exer. 
cuțiunel, acestei convențiuni, :saii.în iprivinţa 
consecinţelor infracţiunei uneia din: stipula» |: 
iunile, sale,. să se supună, când se vor fi.e- 
puisat, mijlcele pentru aranjarea'lor directă 
printrun 'acord amiabil:la judecâta unor..co-. 

“misiuni arbitrale, iar: 'resultatul:unul: aseme=: 
nea arbitragiă va. fi oblig atorii peniru cele 
două guverne. .. ..: tii stia i = 

  

„cepere. din giua;în; care o' fra! denunța: „una 
'sat 'cea-altă: din cele dou&:Inalie. părţi. con”. 
tractante.. Sita Flare A pa nos [nt 

; Stipulațianile. -ce.: preced. „vor! fi; executorii: 
ta; cele :două State. îndată:-după: schinibârea 
ratificărilor. ae le esti E ge ATU dn 
:Art..94, Convenţiunea presentă: se se'va:ra- 

i.] tifica şi: ratificațiunile:.se. vor schimba lătBu:. 
curesci,. îndață ce se va :putea:face; i: „nlriee: 
Drept « care plenipotenţiarii respectiv! ;şt-ati 
us semnăturile: şi sigiliile lor: t: ss e 

Făcută în dublu original, în; Bucuresci,. la 
(cinci) şâpte- -spre-dece “August. al anului mân- 
tuiret una mie: opt sute, opt qecr. «+ - : 
| (Semnat, B. Boer escti. Eug it 

: (Semnat), -G) Tornielli. 
ji i si «e S). 

    

  

     

    

   

    
„ pocisaţiane 

za ai 

In momentul de a proceda:; la. semnătiieai. 
convenţiuner. consulare şi de :stahilire: în: 
cheiat în acestă :di,'sub-semnaţi! plenipoten- 
ţiari al A. S. R. Domnul: României: şi M.S. 

„ Membri] numitelor comisiunt se: vor. alege ; Regele Italiei, voind,. după autorisațiunea ce 

dercele două. guverne în comun :acord ;! în 
lipsă, de 'care, fie-care parte.yva:'fumi:pe pro= 
priul s&ă arbitru. sa un, numir; jegal de arhi: 
tri, iar. arbitril numiţi Vor:: :numi':ua; naltul 
după alegerea lor, ir: iii nolnszu sint 

Procedura arbitrală . va fi; în „fie-care::cas' 
special, determinată . de - părţi în lipsă: :de.|. 
care, însuşi colegiul. de arbitri-va avea. facul-. 
tatea da-a.0 determina. prealahil: san 
Arte de, „Convenţiunea:presentă: vaofiânl, 
vigâre în ilimp. de. cinet, ană,.cu- începere. din: 

- diua schimbărer” ratificărilori: cândr-nicl: una: 
din Inalţele. părți contractante:nu.va-nolifica, 
celeț-ălțe „cu un an ;înainte de; expirarea: „a-i 

cestui, termen, intenţiunea. sa, de.a-face.să în- 

celezetețectele sale,. ea, va: continua.:șă, re 

n, 
mână în:yigore în timp de încă. un,an, cu în- |, 

  

aa i Su 

îi TRAPA 
„ssnilne    

   

—
 

   iz el “(Deer Nr6 i 

„L E: G. Bu : sul zori 

zei sl ad ia sinsuil sul 

  

lifueuoa zu: 

| Articol. unic. =: Convenţiunea.conșiilară, 

încheiată, la 5 (17) Iunie 1881; între. România 

şi.Statele- -Unite. ale; Americel;: :este: „aprobață: 
si RP aval 

2 CONVENȚIUNE. CONSULARĂ to 
ji] 

"cun ai istaiua Nr £ n a0olodosiio £ 

  

  

pre 

ai primit, să "fixeze întrun: mod: precis sen-'-- 
Sul . articolului: ânttiă „al: disel convențiuni,. 

; declară că acest articol: nu-aduceniel-lo- a-.: 
“tingere disposiţiunilor :paragrăfului. cinct al” 
articolului șăpte- din: Constituțiunea: Româ- 

„nici, relative la regimul proprietăţei fonciare. : 
Presenta declaraţiune va fi:consideratăi ca - . 

făcend: parte integrantă din convenţiunea.; sus- 
menţionată şi.va fi ratificată în-dcelaş timp. 

: Drept care plenipotenţiarii res peetivi- Şi-a -aă 

pus semnăturile și sișiliile.: ou 

-Făcută în dublu: original, în Bucuresel;: Ma: 

(einer) ș&pte-spra-dece “August 'al:anului înân-: 

tuirel. una mie opt-suţe:.opt: deci. n 

-(Semnat),: B. Boerescu. li: mi-e 

mpa ti i Gomnat); € G.: 
„ui E e ' 

a. Peart 

    

    
   

      

  

          
    

      
E) titi 

   ză la î tan 
de senat), 2 via vă 

ri de: a determina: î în 3 toță” Trtiniăcrăta şi 'clatita- - 
teâ:putinci6să, “drepturile, privilegiile * Și imu- 
:nitățile reciproce ale; agenţilor consulii res: 

“pectivl, precum-şi funcțiunile lor'şi Shligă iu ! 

'mile la cari eX vor fi supuşi în cele, două țări, 

'aă-hoțărit să închee'O eonenițiutie consulară, 

şi ati numit:-de 'plenipotențiâri'at' lor; însă î 

+ M: 8; Regele” Româriel pe! "dâmnu' Di Bră- 

  

  

  

România şi statele- Unite ale Americei: : lianu, preşedintele consiliului Stă de tăinistrit, 

fasa pi 
   
   

opatifăată: la “i Ş “nina 1863: 

Sei 
paid sotuv 

M8:-Regdle Remâniet şi. “Stitale-Unite: ale 

Americei, însufleţiţi:de:o: potrivă de dorinţa: 

SE Lia   

ministru al afacerilor streine, ete. See 

a iStatele-Unite ale” Americel: “pe « domnu” Eu. , 

geniă Schuyler, “Insărcihat” de: afăceri sii con: ie 

Sul'generali; «| îi! tn sticlă Abt ti e
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Caui, după 'ce 7şI ai preschimbat deplinele 
lor puteri, găsite în bună şi cuvenită formă, 
ati convenit asupra următorelor articole: 

Art, 1. Fiecare din Inaltele Părţi contrac- 
tante consimte a admite consuli generali, con- 
sul, :vice-consuli şi agenţi consulari al celer- 
alte în tote porturile, oraşele şi localităţile 
sale, afară de localităţile unde ar fi un incon- 
venient de -a. admite asemenea agenţi. 

Acestă reservă însă, nu se va aplica uneia 
din Inaltele Părți contractante, fără a se a- 
plica de asemenea ori-cărel alte puteri. 

Art, 2, Consulii generală, consulii, vice- 
consuli! şi agenţii consulari al fie-cărel din 
cele dou Inalte părți contractante se vor bu- 
cura reciproc, în Statele celer-alte, de tâte 
privilegiile, scutirile şi imunitățile de cari se 
bucură agenţii de acelaşi rang şi de aceeaşi 
calitate al naţiunei cele! mal favorisate. Nu- 
miţii agenţi, înainte de a fi admişi la exerci- 
țiul funcţiune! lor şi a se bucura de imunită- 
țile ce sc lâgă de dânsa,-vor trebui să pro- 
ducă o comisiune în forma stabilită de legile 
țărilor lor respective. Guvernul fie-căreia din 
cele două Inalte Părţi contractante-le vor li- 
hera, fără nică o cheltuială, esecuatorul nece- 
sar pentru cserciţiul funcţiunilor lor, şi, pro- 
ducând acest act, se vor bucura de drepturile, 
prerogativele şi imunitățile acordate de pre- 
senta convenţiune. ! ' 

Art. 3. Consulii generali, consulii, vice- 
consulii şi agenţii consulari, cetățeni ax sta- 
tului care "1 a numit, nu vor putea să fie are- 
staţi preventiv de cât în cas de crimă. califi- 
cată şi pedepsită ca atare de legislațiunea lo- 
cală, el vor fi scutiţi de cuartir militar, de ori- 
ce servicii, fie în armata regulată de uscat şi 
"de mare, fie în garda naţională sati civică, ori 
în miliții; e! vor fi de asemenea scutiţi de tote 
contribuţiunile directe în profitul Statului, al 
provinciilor saii: comunelor impuse de per- 
snă, fie cu titlu de capitaţiune, fie pentru pro- 
prietăţile lor, afară numa! dacă vor fi impuse 
asupra posesiune de bunuri imobile seă a- 
supra intereselor unul capital întrebuințat în 
Statul unde dişii agenţi îşt exercilă funcţiu- 
nile. Acestă scutire însă nu se va putea a- 
plica consulilor generali, consulilor, vico-con- 

- sulilor şi agenţilor consulari, cari ar esercita 
o profesiune, o industrie sati un comerciii 6re- 
care, numiții agenţi. trebuind în acest: cas să 
fie. supuşi la plata taxelor. datorite de ori-ce 
alt strein în aceleaşi condițiuni. o 

Rămâne cu totul înţeles că consuli respec- 
tivi dacă sunt negocianţi vor fi supuşi. în ccea 
ce privesce arestul preventiv pentru fapte: de 

* comerciii, la legislațiunea țăre! în care îşt-e- 
xercită funcțiunile lor.: --+ i, 
"Art, 4. Când justiţia uneia din cele. două 

țări va-avea să primâscă veri-o' declaraţiune 
Juridică sai: deposiţiune: dela un consul-ge-   
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neral, consul, vice-consul sai agent consular,. 
celățân.al Statului care] a numit şi neeserci-- 
tând nic! un,comerciă, ea. îl,va invita în scris. 
a se presenta înainte'!, şi, în cas de împede-- 
care, va trebui să "1 ceră mărturie prin scris, 
sait 'să. sc transporte, la locuinţa sai cance- 
laria sa, spre a o:obţine din vii graiă. 
-„ Disul agent va trebui să satisfacă âcâstă ce- 
rere în termenul cel ma! scurt posibil. . 

In .tâte  casurile;;de. crima prevădute de: 
art. G din amendamentele la Constituţiunea 
Statelor-Unite, prin care dreptul de a chema 
martori în favârea lor este asigurat persânelor 
acusate de crime, înfăţişarea dișilor agenţi 
va fi cerută cu t6tă deferenţa ce. se cutine 
deinnităţei consulare şi datoriilor sarcinel lor. 
Acelaş tratament va fi acordat consulilor Sta=- 
telor-Unite în România. în casurile: similare. 

Art,5. Consulii generali, consuli, vice-con= 
sulii şi agenţi! consălari vor putea să aşede 
dWasupra uşel esteri6re a cancelariilor lor un 
scut al armelor.naţiunei lor, cu o inscrip- 
țiune purtând aceste cuvinte : consulatul-ge-. 
neral, consulatul, vice-consulatul sai agenţia 
consulară a României sati a Siatelor-Unite. 

EI vor putea. de asemenea să arboreze dra- 
pelul naţiunei lor, afară de capitala ţărel, 
dacă acolo se va găsi o legaţiune. EI vor pu- 
tea de asemenea -să arhoreze pavilionul na- 
țional pe batelul pe care se vor sui pentru 
a "ŞI esercita funcțiunile. 

Art. 6. Cancelariile consulare vor fi invio- - 
labile în tote timpurile. Autorităţile locale nu 
vor putea să le calce sub nict un pretecst. Ele 
nu Yor putea în nici un cas să visiteze nic să 
poprâscă hârtiile ce vor fi închise acolo. Can- 
celariile consulare nu-vor putea servi, în nici 
un cas, ca'locuri de asil, şi când un agental 
serviciului consular va fi angagiat în alte a- 
faceri, hârtiile relative la consulat se vor ține 
separate. | RE A „- 

Art. 3, In cas de deces, de împedecare sati 
de absenţă a. consulilor-generali, consulilor, 
vice-consulilor şi agenților. consulari, cance- 
larii saii secretari! lor, după ce caracterul lor 
oficial se va fi notificat ministerului afaceri . 
lor streine în România saii departamentului 
de Stat din: Washington, vor fi admiși: de 
drept a gera . în mod :interimar-afacerile po- 
sturilor respective, şi se vor bucura, pe cât 
-va dura acâstă, gestiune temporară, de tâte. 
drepturile, prerogativele. şi imunităţile acor- 
date titularilor... . 
a ATte Se Consulil-generall şi consuli! vor: 
putea, pe cât legile. țărel lor le permit să nu- 
mescă, cu aprobarea. guvernelor lor respec- 
tive, vice-consull şi. agenţi consulari în ora- 
șele, porturile şi localităţile coprinse în aron- 
dismentul lor.:Aceşti agenţi vor putea să -fie 
aleși fără deosebire-printre români, cetăţenir 
Statelor-Unite.saiă. cetăţenii altor ţări. EI vor



"de'a se“adresa la autorităţile “administrative 

_ţenil sati alţi locuitoul al țărel unde ei esidă, 
„și chiar tote uctele «cestor din urmă, cu con- 
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"fi învestiţi cu o comisiune'regulată şi se'vor 
bucura de privilegiile stipulate în acestă con- 
venţiune în fav6rea agenților serviciului con- 
sular, supunându-se la escepţiunile stipulate 
în art'3 şi 4. pa : 
“Art, : 9. Consulil-generali,: consulii, vice- 
consulii şi agenţi! consulari'vor avea dreptul 

sai judiciare, fie în România, ale Statului, di- 
strictului sati comunei, fie în Statele Uniu- 
nâi, ale statelor saă ale muncipalităţilor, în 
t6tă întinderea arondismentului lor consular, 
pentru a reclama în contra. ork-căre! infrac- 
țiuil a tractatelor saă convenţiu ilor esistente 
între: România. şi Statele-Unite, şi pentru a 
protege' drepturile şi interesele 'nâționalilor 
lor. Dacă nu se va da satisfacere reclamaţiu- 
nel lor, dişil agenţi vor putea, în lipsa unul 
agent diplomatie al ţ&rei 'lor, să recurgă “di- 
rect la guvernul țărei în care îşi esercită func- 
ţiunile lor. : - - : 

Art; 19. Consulii generali, consulii, vice- 
consulii şi agenţii consulară vor avea drepiul 

s6nă a, ţărel, sati nefăcend parte din echipa- 
gi, 's'ar găsi amestecată, . +... 

-In'tâte cele-alte casur!, autorităţile mal sus 
citate se vor mărgini a, da tot sprijinul con-- 
sulilor şi vico-consulilor sai agenţilor consu- 
lazi, dacă vor fi chemate de el :pentru'a face. 
să se aresteze şi să se ducă la închisâre orl- 
ce individ înscris în rolul echipagiului, ori de: 
câte ori, pentru un motiv Ore-care; numiții .a-- 
genţi vor crede de cuviinţă. -- - 

Art, 12. Consulil general, consulii, vice-- 
consuli! şi agenţi! consulari, vor putea face să. 
se aresteze oficerii, mateloţii și tote cele-alte: 
persâne ce fac parte, cu orl-ce titlu ar fi, din. 
echipagiurile bastimentelor de resbel sai de 
comerci ale națiune! lor, şi car! ar fi preve-- 
niţi sati acusaţi de a' fi desertat de pe disele- 
bastimente, spre a" retrimite pe bord sati a'T 
transporta în țâra lor. Pentru acest scop el" 
se vor adresa înscris către autorităţile locale 
compatinte ale ţărilor respective, și le vor cere. 
înscris pe aceşti desertori, justificând, prin: 
producerea. registrelor bastimentului sa a:   de a priini în cancelariile lor, saii în locuința 

lor privată, în aceea a părţilor sai pe bordul 
bastimentelor, declaraţiunile căpilanilor şi e- 
chipagiurilor vaselor din ţâra lor, ale pasage- 
rilor ce se află pe bord şi ale orl-cărul cetăţen 
al națiunel lor. Jişii agenţi vor avea, osebit 
de ac&sta, dreptul de a primi, conform cu le- 
gile și cu regulamentele ţărei lor, în cancela- 
riile sai biurourile lor, tote actele convenţio- 
nale făcute între cetăţeni ui ţerei: lor şi cetă- 

diţiune însă ca aceste acte să aibă raport la 
nisce bunurI situate saă la afaceri ce sunt a se 
trata pe teritoriul naţiunel de care va ţine con-   sulul sati agentul înaintea căruia se vor fi făcut, 

Espediţiunile diselor acte şi documente o- 
ficiale de orl-ce fel, fie în original, fie în co- 

pie sai în traducţiune, autentificate şi legali- 
sate cum &c cuvine de către consulii generali, 

consuli, vice-consulil :saii agenți! consulari, 

şi învestite cu sigiliul lor oficial, vor fi cre- 

qute în justiţie la t6te tribunalele din Româ- 

pia şi din Statele-Unite. e = 

“Arti 11. Consulil generali, consulil,. vice- 

consulii şi agenţii-consularI respectivi vor fi 

însărcinaţi esclusiv cu menţinerea ordinel in- 

teridre pe bordul navelor de comerciii ale na- 

ţiunei lor; şi vor hotărî 'singutI asupra tutu- 

vor diferendelor ce se vor fi ridicat pe mare 

sai se'vor ridică în porturi între căpitanii, 0- 

ficerii şi Gmenil de echipagii, cu” otl-ce titlu 

ar fi, şi în special “pentru regularea' salariilor 

şi esecutarea angagiamentelor- consimțite re- 

ciproc: Autorităţile: locale: nu” vor putea să 

intervină de cât atunci când desordinele ivile 

ar fi de nâtură “a turbura“linisceă şi ordinea 

publică:pe uscat Sau înporl;“ sati când o'per- 

rolului echipagiului, saă prin alte documente 
oficiale; că Gmenil pe cari "1 reclamă fac par-- 
te din disul echipagiii.” Ia . 

-- Asupra acestei cereri, ast-fel justificată, re-- 
miterea desertorilor nu li se va putea refusa,. 
afară-numai dacă se va proba cum se cuvine că. 
el erai cetăţeni al ţărei unde se core estradiţiu-. 
nea, în momentul înscrierei lor în rol: -Li se. 

va da tot ajutorul şi t6tă protecţia pentru cău- - 

tarea, prinderea și arestarea, acestor desertori, 

cari vor fi chiar deţinuţl şi păziţi în închiso-- 

vile ţărel, după cererea şi cu spesele .consu- - 

lilor, până când" acești agenţi vor fi găsit o 

ocasiune de a “1 porni. Dacă însă acâstă o-- 

casiune nu star presinta întrun termen de. 

3 luni, cu începere din dioa arestărei, deser-- 

torii vor fi puşi în libertate şi nu vor mal 

putea. să fie arestaţi pentru aceiaşi causă. 

Când desertorul va fi comis ver-un delict 

şi când tribunalul, care este în drept a se pro- 

nunţa asuprăi, reclaină și esercită acest drept, 

remiterea se vă amâna până când judecata, 

tribunalului se va fi pronunțat şi esecutat. 

Art, .13. Când: nu vor esista stipulațiunY: 

contraril între asnatorii, încărcători! şi asi- 

gutători), tâte avariile încercate pe mare „de 

către navele celor. două ţări, fie că ar trage 

de bună voe în port, fie că sar găsi în: oprire 

(relâche, forțată, se vor regula de consulil- 

generali, consulii, vice-consulil sai agenții: 

consulari al țărilor respective: - - 

- Dacă însă locuitori: de-al ţărel sait cetă- 

ţent al unei: a treia naţiuni sar găsi 'intere- - 

sați în citatele avarii, şi părţile n'ar pulea- 

să se înțelegă de bună-voe, recursul la.aulo-.- 

ritatea locală competinte se va face de drept... 

-.. Arta 1te Tote operaţiunile relative. la scă- -   parea navelor române naufragiate la ţărmu= - 
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zile Statelor-Unite. şi ale navelor din Statele- 
Unite nâufragiăte, la țărmurile. Românier,-se 
vor. dirige de, consulit-generall, "consulii; şi 
vice:cânsulil „celor, :două „ţări. respectire.; şi 
până la sosirea lor, .de către, agenţii: consu- 
lar răspectivi, acolo unde va; esista o agenţie 
în ]9curile și porturile unde. n'ar.esista. 0 a- 
genţie, autorițăţile locale vor avea să ia,.până | 
la sosirea, consulului în al cărut arondisment 
s'ar fi întâmplat naufragiul,; și care va trebui 
să fie. prevenit imediat, tote măsurile necesare 
pentru-protegiarea individilor. şi pentru con- 
servarea efectelor naufragiate. . .. .., i, 

“Autorităţile ; locate, „de altminteri, nu vor 
avea, să intervină de cât.pentru a.menţine or- 
dinea, a garanta, interesele scăpătorilor, dacă 
sunt streini, echipagiurilor -naufragiate, şi a 
asigura esecutarea  disposiţiunilor ce sunt. a. 
'se observa pentru, intrarea şi eșirea mărfu- 
rilor scăpate., ., ..,. E a 

Este bine înțeles" că aceste mărfuri nu. vor 
fi supuse la nicl un drept de vamă, afară nu- 
mal dâcă vor fi destinate a fi date consuma- 
țiunei în ţera unde s'a întâmplat naufragiul. 
"Intervenţiunea .autorităţilor., locale -.în 'a- 

ceste diferite casuri .nu va, ocasiona ;nict „un 
„ fel de spese, afară de acelea la cari vor da loc 
operaţiunile de scăpare şi conservare „a, o- 
hiectelor. scăpate precum Şi acelea la cari. ar 
fi supuse în asemenea cas. navele naţionale. 
„Art, 15, In cas de'-deces alunul român 

în Statele-Unite sai al unui cetăţân al State- 
dor-Unite în România, dacă nu se va găsi nici 
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Articol unic. — Convenţiunea consulară 

încheiată la 31 Decembre 1880 (12 Ianuarie 
1881), între România şi Belgia, este aprobată. 

- CONVENȚIUNE. îi 
(ratificată la 30 Martie (11 Aprilie) 1881). 
_M. S. R, Domnul Româniet şi M. $, Regele 
Belgilor, însufleţiți de o potrivă de dorinţa 
de a determina în.tâtă intinderea şi clarita- 
tea pulinciâsă drepturile, privilegiile şi -in- 
munităţile reciproce ale agenţilor. consulari 
respectivi, precum şi funcțiunile lor şi obli- 
gațiunile la cari el vor fi supuşi în cele două țăr!, ai hotărât să încheie o convenţiune con- Sulară, şi aă numit de plenipotenţiari :a1 
Lor, însă: - 

  
„LEGE şi CONVEN 
0 "COSSULĂRĂ INTR ROMÂNIA ȘI BELGIA! 

„4 (Decret Nr. 825 din 30 Martie 1881), 
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un, mossenitor;cunoscut:saă nici un esecutor 
testamentar inștituit de către. defunct, autori» 
tăţile locale competinte vor informa despre: a+ 
câstă împregiurare:peicobsulii! saă pe agenţii 
consulari at:naţiunei de: care ţinea defunctul, 
pentru: ca.să:sepâtă da:.cunoscinţă imediat 
părţilor interesate îsi aie ni d 

Consulil-generaly,i.consulil, -:vice-consulil 
sai. agenţii --conșulari or. avea. dreptul de a 
interpune în pers6nă sai ::prin: delegat 'ori-ce 
act în locul moscenitorilor,sai al creditorilor 
absenţi saii> minori, până când aceştia vor. fi 
representaţi. cum:se cuvine... ........s-- 

„Art. 16. Convenţiunea presentă va rămâ- 
nea în.vig6re;în timp de:10 ani, cu: începere 
de Ia. schimbarea ratificărilor, cari se vor. da 
conform. Constituţiunilor. respective ale celor 
dou țări, şi se vori.schimba în: Bucurescl cât 
se va.putea mal:curândii::.... pa 
“În cas:când nici 'una' din“ pării nu ar fi no: 

tificat, cu: 'douăispre-dece': luni înainte de es: 
pirarea disulur :period” de dece ani, intenţiu: 
nea, sa de'a nu reîngi acâstă convenţiune, ea 
va continua: să rămână în vigâre încă un an 
şi așa înainte 'din:an în' an până la 'espirareă 
unuy an, cu începere! din dioa când 'o parte 
sati cea-altă: o'va:fi:denunțat. -. : -: -. 
Drept 'cărt 'plenipotâațiarit respectivi aă 
semnat'o şi sigilat'o în dublă 'espediţiune:'“* 

: Făculă în; Bucuresci, la '5 (17) lunie 1881, 
“(L.8.):(Semnati D.:Brătianu, . . ELI 

(L. S.). (Semnat) Bugâne -Sehuyler, : 
e at ii priit ma ai 
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(cotate de: Adunare și: de Senat). în. 
e a e 

"M.S. R: Domnul: României, pe d. B. Boe- 
xescu, mare cruce al ordinului -Stdoa - Rom4- 
nici, inare.cruce al ordinului Leopold al Bel- 
giei, etc., etc., etc., ministrul S&ă al afaceri- 
lor străine ps sarit a tza 
M.S. Regele Belsilor,. pe d. Iosef Jooris, ofi-. 

ciăr.al ordinului Leopold, mare cruce a ordi- 
nului Isabela Catolica a Spaniei, comandor 
al ordinelor Notre Dame;de la Conception! de 
Villa Vicosa al:;Portugalieă şi Danebrog al 
Danemarcei, comandor „de: număr al ordinului 
Carol III al Spantei,etc., ete.; ctc., ministrul 
Săi  reşedinte pelângă!:M: S. R. Domnul 
Româniel; ; Pa e e 
„Cark, după ce "și-a: schimbat ale. lor de- 
pline puteri respective, găsite în bună şi cu- 
venită formă, :aă: convenit asupra. următâre- | 
lorarticole: ;: e ce pi 

Art, 1. Fie-care din înaltele părți contrac- 

„otite



  

tante-consimte: a::admite: consuli: generali, 
consuli, :vict-consuli :şi agenți::consulari -a1 
celei-alte în. tâte porturile, :oraşele: şi! loca- 
lităţile sale, afară .denlocalităţile. unde ar. fi 
un incânvenient dea adniite:asemenea ăpenţi.. 
„c-Acâstă reservă însă; Di'sesvaiaplica uneia 
din înaltele părţi contractante;"fără a se :a- 
plica de asemenea; ort-căret-'alte;Puteri.i:i.: 
;. Arte 9. Consulil -generâli;“consulil;:: vice= 
consulil.şi agenţil consulari:ar fie-tăreia! din 
cele. două înalte: părţir contractante;:se 'vor 
bucura, reciproc,: în Statele'celel-alte, de tote 
privilegiile, scutirile -şi:immunităţile de“cari 
se bucură agenţii de:același :rabg şi de :ace- 
iaşi.calitate-al națiunei cele! nâai:favorisate. 
Nurmiţii agenţi, înainte 'dâca fi-admiși la exer= 
cițiui funcţiunilor lor, şi: ai5e':bucurarde înni: 
munităţile ce se I&jră de -dânsele,'vor trebui 
să producă o comisiune în forma stabilită de 
legile ţărilor lor. respective.-Guvernul :fie-că- 
reia din cele două înalte părti contractante le 
vor.libera, fără nici -g,cheltuială,'execuatorul 
necesar pentru exerciţiul, funcţiunilor lor, «şi, 
producând acest act,: se; vor; bucura:de drep- 
turile, prerogativele și immunităţile acordate 
de presenta convenţiuneznoai ir as te. 

Art. 3, Consulii..generali, consuli, :vice- 
consuli! şi agenţii consulari,. cetăţeni :ai Sta- 
tului care "I-a numit; nu Yorj.pulea să fie a-. 
restaţi preventiv de cât în cas de crimă, ca- 

lificată și pedepsită ca 'âtăre de legislațiunea 
locală ; ex vor fi scutiţi-de cuaitir militar, de 
orl-ce serviciă;- fie în: avnlatăregulată, “de us- 

cat şi de mare, fie în garda naţională saă ci- 
vilă sai în miliții; el vor fi 
scutiți de tte contribuţiunile directe în pro- 
fitul Statului, al provinciilgr saă'coinţi elor, 
impuse pe. persâne; fie! cu' titlul de: câpifa-! 

» $ . . 

țiune, fie pentru proprietăţile dor ;.afară, nu- 

mal dacă vor-fi impuse âsupra posesiunel 

de bunuri imobile-saă asupra)intereselor; u: 

nul capilal întrebuințat în Statul unde dişi! 

agenţi “șI exerci! funcțiunile; rAcestă scutire 
îrisă:.nu se 'va puteafaplica *consuliloi gene: 
răli; consulilor, vice-consulilor saii:agenţilor 
consulari,: carl- ar:"exereita-*0" profesiune," 0. 

industrie sai un comerciii 6re-care; niuniţil 

agenţi trebuind, 'în'acestcadp'să fie supuşI la 

plăta taxelor datoritdevornecralt'străiri în 

aceleași condițiuni: * miile) pimeizui folzui 

-“Arti 4e Când justiţia tineiă din” le! do 

țărl va avea.să:prinescăVeri-o declaraţiune 

juridică: saă deposiţiune» 'de;lasun' consul'ge- 

rierâ];: consul; vice-consul'satttâgent: consu» 

lar, cetăţen' al Statiluiticare satnumit: și 

neexercitând nici un comerciă, ealirva:in- 
vită în cris a s6 presenta înainte, și, în cas 
de iinipedicare; va” trebui să-7: c6ră mărturia” 
prin scris, saă: să e: transporte la :locuința, 
sati cancelaria, sa, spre. a 0 obține din vid 
graiăinon 1; seen? ih Dara d să. ST Data 
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--Disul agent :va trebai să: sătisfacă acestă 
cerere in termenul:cel mat scurt posibil. 
i Art. 6..Consulil genetall, consuli, vice- * 
consulii şi agenţil: consula?I vor putea 'să a: 
şede d'asupra uşel'exteridre a'cancelariilor: 
lor uniscut al arinelor -naţiuinel.lor, cu o in- 
scripţitine purtând aceste! cuvinie :: consula- 
tul: general, consulatul, vice-consulătul saă 
agenţia consulară:a României sai Belgier, 
i E” vor putea . de' asemenea: să arboreze 
diapelul' naţiuner:lor, afară de capitală ţărer, 
dacă se :va găsi 'acoto'o legaţiune.:Ei vor: 
putea de asemenea'să arboreze pavilionul 
naţional -pe batelul pe care se vor sui în port 
pentru'a "ȘI exercita funcțiunile; --" 
"Art, 6; 'Cancelariile consulare! vor fi in- 
violabile în tote timpurile: Autorităţile locale: 
nu vor putea, să le calce sub nic! un pretext. 
Ele. nu vor'putea în nic! uri'cas să  visiteze 
nică să poprâscă chârtiile ce vor fi închise 
acolo:'Cancelariile 'consulare':nu vor 'putea 
servi, în nic! un cas, 'ca locuri de 'asil, şi . 
când'un agent al serviciului consular va fi 
angaâgiat în alte afaceri, chârtiile: relative la 
consulat se vor ţine separâte. "i 
“Art, 7. In cas de deces. de împedicare sai 
de absenţă a consulilor general, consulilor, 
vice-consulilor şi agenților consulari, cance- 
larii saă 'sccretari! lor, după ce caractarul lor- 
oficial 'se va fi notificat ministerului: afaceri- 
lor: străine :din România, sai 'ministerulul 
corespundător din "Belgia, vor fi 'admişi de 
drept a gera în niod interimar afacerile postu- 
rilor respective, şi se vor bucura, pe cât va 

de asemenez |diiră acâstă gestiune timporarie, de tote drep- 
turile, prerogativele și immunităţile acordate 
titularilor: . Esi: 
- “Art: Se Consulil general! şi consulii vor 
„putea,.pe cât legile țărel lor le permit, să nu- 
"“mâscă, cu aprobarea guvernelor lor respec- 
tivep'vice:consulr- şi agenţi “consular! în ora- 
şele, porturile şi localităţile coprinse în a- 
rondismentul lor. Aceşti agenţi vor putea să 
fe aleşi fără distincţiune între. Românii. şi 

Belgit, sai între cetățeni! altor ţări. E1 vor fi 
investiţi deo comisiune. regulată şi, se.vor 
bucura! de privilegiile stipulate în acestă con- 
venţiune în favârea agenţilor, serviciului con- 
sular, supunându-se la excepţiunile stipulate 
încatte Bozieni 
Art. 9. Consulil generali, consulii, .vice- 

consulii şi agenţii consulari Vor avea dreptul 
de a-sg-adresa la âutorităţile administrative 
sai judiciare, fie, în România. ale Stâtului, dis- 
trictulur sai coniunel, fie, în Belgia. ale Ștatu- 

lui, provincie sai'comunel, în t6tă întinderea 
'“arondismentulul lor consulas,pentrua reclarnaă 
în:“conira :6ri-căre! :înfracţiunt -a 'tratatelor 
saă 'convenţiunilor existente” între “România 

'şi:Belgia, şi pentru “a: proteze “drepturile - si 

interesele naţionalilor lor. Dacă nu se va da  



„satisfacere 'reclamaţiunei lor, dişil agenţi vor 
putea, în lipsa unui agent diplomatie al.ţ&- 

„Tel lor, să recurgă direct la guvernul ţărel în 
-care ?şi exercită funcțiunile lor. .. -.... 

Art. 10. : Consulil generali, consulii, vice- 
-consulil şi agenţii consulari vor avea dreptul 
“de a :primi în cancelariele lor, saii.în locu- 
înţa lor privată, în aceea a părţilor sati pe 
bordul bastimentelor, declaraţiunile căpitani- 

„lor şi echipagiurilor vaselor“din ţâra lor, ale 
„pasagerilor ce se află pe bord şi ale oul-că- 
:Tul alt cetăţen al naţiunei lor. Dişii agenţi 
"vor avea, osebit de acâsta, dreptul de a pri- 
„mi, conform cu legile și regulamentele ţărex 
“lor, în cancelariile sai biurourile lor, tâte 
actele convenţionale făcute între cetăţeni ar, 

“(Brel lor şi cetăţenii saă alţi locuitori ar (ă- | 
-rei unde el residă, şi chiar tote actele acestor: 
din urmă, cu condiţiune însă ca aceste acte 
.să aibă raport la nisce bunuri situate sai la 
afaceri ce sunt a se tracta pe teritoriul na- 
-țiunei de care va ţine consulul sai agentul 
"înaintea căruia se vor fi făcut, 

Expediţiunile diselor acte şi documentele 
oficiale de ori-ce fel, fie în original, fie în 
copie sai în traducţiune, legalisate cum se 
cuvine de către -consulil generali, consulij, 
"vice-consulil saii agenții consulari, şi înves- 
tite cu pecetea. lor oficială, vor fi credute în 

„justiţie la tote tribunalele din România: şi 
„Belgia. , : 

Art. 11, Consulii generali, consulii, vice- 
consulii și agenţi! consulari respectivi vor fi 
"însărcinaţi esclusiv cu mănţinerea ordinei in- 
“teridre pe bordul navelor de comereii ale 
naţiune! lor, şi vor hotărâ singuri asupra 
“tutulor diferendelor ce se vor fi rădicat pe 
mare sau se vor rădica în porturi între căpi- 
tanil, oficiăril şi Omenil de echipagită, cu orI- 

„ce titlu ar fi, şi în special peniru regularea 
„salariilor şi executarea angagiamentelor con- |. 
simţite reciproc. Autorităţile locale nu vor 
-putea să intervină. de cât atunci când desor- 
-dinile ivite ar fi de natură a turbura liniscea 
-şi ordinea publică pe uscat saă în port, saă 
când o pers6nă a țărel sati nefăcend parte 

“din echipagii s'ar găsi amestecată.. - 
In tote cele-alte casuri autorităţile mar sus 

citate se vor mărgini a da tot sprijinul consu- 
'lilor şi vice-consulilor saă agenţilor consu- 
lai, dacă vor fi chemate de ef, pentru a face 

„să se aresteze şi să se ducă la închisore 
orl-ce individ. înscris în rolul echipagiului, 

:orl de câte ori, pentru un motiv Ore-care, 
numiții agenţi vor crede de cuviinţă. 

Art, 12, Conşulii generali, consulii, vice- 
"consuli! şi agenţii consulară vor putea face 
“să se aresteze oficiării, mateloţii şi tâte cele- 
-alte persâne ce fac parte, cu orl-ce titlu ar 
-fi, din echipagiurile bastimentelor de resbel   -Saii de comerciă ale națiunei lor, şi cari ar fi 
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preveniţi saă acusaţi ;de. a fi: desertat de pe 
disele bastimente,. spre a"! retrămite pe bord 
saii al transporta;în .(6ra lor. Pentru acest 
scop el se vor adresa în. scris către autorită- 
țile locale competinte ale ţărilor respective 
şi le vor cere în scris pe aceşti desertori, jus- 
tificând, prin producerea registrelor bastimen- 
tului sai a rolului echipagiului, sai prin alte 
documente oficiale, că Gmenii pe cari 1 re- 
clamă fac parte din disul echipagiă... - 

* Asupra acestei singure cereri, ast-fel jus- 
tificată, remiterea desertorilor nu li se va 
putea refusa, afară numal dacă se va proba 
cum se cuvine, că ci erati cetăţeni ai .țărei 
unde se cere estradiţiunea, în momentul în- 
scrierel lor în rol. Li se va da tot ajutorul şi 
tâtă protecţiunea pentru căutarea, prinderea 
și arestarea acestor desertori cari vor fi chiar 
deţinuţi și păziţi. în închisorile țărel, după 
cererea şi cu spesele consulilor, până când 
aceşii agenţi vor fi găsit o ocasiune de a" 
porni. Dacă însă acestă ocasiune nu s'ar pre- 
senta într'un termen de două luni, cu înce- 
pere din diua arestărei, desertorii vor fi puşi 
în libertate şi nu vor ma! putea să, fie ares- 
taţi pentru aceiași causă. . E 

Când desertorul va fi comis vre-un delict, 
şi când tribunalul, care este în drept a se 
pronuncia asupră'!, reclamă și exercită acest 
drept, remiterea se.va amâna până când ju- 
decata tribunalului se va fi pronunţat și 
execulat, .. . E 

Art. 13. Când nu vor. esista stipulaţiunt 
contrarii între armatorii, încărcători și asi- 
gurători!, tâte avariile încercate pe mare de 
către navele celor două ţări. fie că ar trage 
de bună voe în port, fie că s'a găsi în oprire 
(relâche) forțată, se vor regula de consulii 
generali, consulii, vice-consulil sai agenţii 
consulari al țărilor respective. . - 

Dacă însă locuitori de ar ţărel sati cetățent | 
al unei a treia naţiuni sar găsi interesați în 
citatele avarii şi părţile mar putea să se în- 
țelegă de bună voce, recursul la autoritatea 
locală competinte se va face de drept. 

TOle operaţiunile relative: la scăparea na- 
velor române naufragiate la țărmurile Belgiei 
şi ale navelor belgiane naufragiate la ţărmu- 
rile României se vor dirige de consuli! gene- 
ral!, consuli! şi vice-consulii celor două țări 
respective şi, până la. sosirea, lor, de către a- 
genţil consulari respectivi, acolo unde va e- 
xista o agenţie; în locurile şi porturile unde 
nu ar exista agenţie, autorităţile locale vor 
avea să ia, până la sosirea consulului în al 
cărul arondisment sar fi întâmplat naufragiul, 
ŞI care va trebui să fie prevenit imediat, tote 
măsurile necesare pentru protegiarea individi- 
lor şi pentru conservarea efectelor naufeagiate. 

Autorităţile locale, de “alt-minteri, .nu vor 
avea să intervină de cât: pentru a, manţine
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ordinea, a garanta. interesele: scăpătorilor, 
„dacă sunt străinI: echipagiurilor .naufragiate, 
şi a. asigura executarea. disposiţiunilor. ce 
sunt a: se observa':pentru inlrarea și eşirea 
mărfurilor: scăpate.: titi i. 

Este bine înțeles că aceste mărfuri nu vor 
“fi supuse la nici un drept de vamă, afară nu- 

mal dacă vor fi destinate a fi date consuma- 
ţiunel- în ţ&ra unde s'a; întâmplat naufragiul. 

Interrenţiunea autorităţilor locale în: a- 

ceste diferite casuri nu :va căşuna nici un fel 

-de spese, afară de acelea :la cari vor da loc 

operaţiunile de scăpare şi : conservare a ob- 

jectelor scăpate, precum. și acelea la cari ar 

fi supuse în asemenea cas :navele naţionale. 

Art, 14. In cas de deces al unul Român 

în Belgia sai al unui Belgian .în România, 

dacă nu se va. găsi nici un moscenitor cunos- 

cut sati nici un executor testamentar instituit 

-de către defunct, autorităţile locale compe- 
tente vor informa despre acâstă îinpregiurare 

pe consuli! sai pe agenţii consulari ai națiu- 

nel de care ţinea defunctul, pentru ca să potă 

da cunoscinţă imediat părţilor interesate. 

Consulii generali, consulil, vice-consulii 

saii agenţii consulari -vor avea dreptul de a 

interpune în persână saiă. prin. delegat orl-ce 

act în locul moscenitorilor saii al creditorilor 

absenţi sai minori, până când aceștia vor fi 

representați cum se cuvine. : : 

Art. 15. Convenţiunea presentă va rămâ- 

nea în vigăre în timp de dece ani, cu începere 

de la:schimbarea. ratificărilor, cari se vor da, 

conform Constituţiunilor respective ale celor 

-două ţări, şi se vor schimba în Bucurescl, în 

timp de tret luni de dile. ia 

In cas când nic! una din-părți nu ar fi no- 

dificat cu 12 luni, înainte de expirarea disului 

period de dece anl, 'intenţiunea sa de a nu 

_zeînoi acâstă convenţiune, ea va continua să 

rămână în vigâre încă un an, şi aşa înainte 

din an în an până la expirarea unul an, cu     
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începere din dioa'când o parle saii cea-altă o 
va fi denunţat. : a tg tt 

Drept .care -plenipotenţiarii.. respectivi ai 
semnat-o şi sigilăt-o în dublă expediţiune. 

-.. Făcută în Bucuresci, la 31 Decembre;1880 
(12 Ianuarie 1881).. Da 

D. Boerescu... ..:. i... +: Ie Joorise 
(L.S) -. a (S) 

Luny, 30 Marte (11 Aprilie), la ministerul a- 

facerilor străine, între, D. B. Boerescu, inini- 

stru secretar de Stat la departamentul aface- 

rilor străine, şi D.: Josif Jooris, ministru reşe- 

dinte al Belgiei, s'au preschimbat ralificările 

convenţiunci consulare încheiate între Ro- 

mânia: şi Belgia, la 31 Decembre 1880 (12 Ia- 

nuarie 1881). i “ 

Cu ocasiunea - preschimbărel ratificărei a- 

cestey convenţiuni s'a încheiat protocolul. al 

cărui text urmâză : aa 

| - Protocol. în 

“In momentul de a procede la schimbarea 

ratificărilor convenţiunei consulare încheiate 

la 31 Decembre 1880 (12 Ianuarie 1881), la 

Bucurese!, sub-semnaţii, plenipotenţiari al 

Majestăţei Sale Regelui României şi al Ma- 

jestăţex Sale Regelui Belgiei, voind, după au- 

torisaţiunea ce aii primit, a fixa într'un mod 

precis sensul art: 8 din disa convenţiune, de- .. 

clară că acest articol trebue să fie interpre- 

tat în modul următor: Rămâne înțeles că. 

consuli! respectivi, dacă sunt neguţători, vor 

fi pe deplin supuși, în ceea ce privesce ares- 

tul preventiv pentru fapte de comerciii, legis- 

Jaţiune! ţărei în care exercită. funcțiunile lor. 

Drept care plenipotenţiarii respectivi aă 

seinnat presenlul protocol şi aă pus pe den- 

sul sigilile lor. E - 

Făcut în Bucuresci, în dublu exemplar, la 

3V Marte (11 Aprilie) anul 1881. | 

B. Boerescu. : Je Joorise 

(L. $.) (L. 8.) 

  

“UBGBŞi CONVENIIUNE 
“PENTRU PROTECȚIUNEA PROPRIETĂ ŢI INDUSTRIALE ȘI A MĂRCILOR DE. FABRICĂ ÎNTRE 

ROMÂNIA ŞI BELGIA. DI a 

| (Deer. Nr. 1322 din 24 Aaiii 1881), Gotate de Adunare şi de Senat). .. 

LEGE 

Articol unic. Convenţiunea pentru pro- 

„tecţiunea proprietăţii industriale şi a mărci- 

  

„ CONVENȚIUNE - 
"(ratificată la S unic :1881). ” 

M.S. Regală Domnul României şi M.S. 
Regele Belgiei, dorind, întrun comun acord,   lor de fabrică,. încheiată între România și 

„Belgia în Bucurescl,: la 24 Februarie (8 Mar- 

tie) 1881, este aprobată. 

să încheie o convenţiune. pentru a asigura 

protecţiunea. proprietăţei industriale şi co- 
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merciale în! schimbiul dintre România, şi Bel- 
giu, at numit;,de plenipotenţiari ai Lor, res- 

ectiyi: i i 
Ps Regală Domnul 'României, pe D.B. 
Boerescu, mare cruce, al ordinului St/ua. Ro- 
mânieY, mare cruce al ordinului “Leopold al 
Belgiel etc., etc;, ete., ministru Stă, al aface- 
rilor, străine. : a 

M. S. Regele Belgiei, pe D. Joseph Jooris. 
oficiăr al ordinului Leopold, mare cruce-al 
ordinulul Isabella Catolica al Spaniei, co- 
mandor al ordinului Notre Dame de la con- 
ception de Villa Vicosa de Portugal şi Da- 
nebrog al Danemareci, comandor de număr 

“al ordinului Caro? [17 al Spaniei ete., etc., etc;, 
ministru Săi reşedinte pe lângă M. S. Regală 
Domnul Româniel. - ” 
„Carl, după, ce 'ȘI ati comunicat ale lor de- 
pline puteri, găsite în bună şi cuvenită formă, 
“aă convenit asupra articolelor următore : 

Art. I. Cetăţenii belgian! în România și 
cetățeni! români în Belgia se vor bucura; în 
ceea ce privesce mărcile de fabrică şi de co- 
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mertiă, de aceiaşi protecţitine ca şi naţionalil. 
Art. II. Pentru ,a asigura mărcilor: lor 

protecțiunea consacrată prin" articolul prece- 
dent, cetățenii uneia din părțile contractante 
vor trebui să îndeplinâscă formalităţile pres- 
crise de legea şi regulamentele celel-alte. 

*. Art. III, Convenţiunea presentă va fi exe- 
|] cutorie în dece dile după publicarea sa şi va 
râmânea în vigâre până la expirarea a două- 
-spre-Qece luni ce vor urma după denunţarea 
făcută de una saă de cea-altă din înaltele 
părți contractante. | 
“Art. IV. Convenţiunea presentă se va ra- 

tifica şi ratificaţiunile sale se vor schimba la 
Bruxelles în timp de trei lunt sati ma! înainte, 
dacă va fi cu putinţă. | 

" Drept care, cel duo! plenipotenţiari aă sem- 
nat'o în dublu original şi aii pus pe dânsa si- 
giliile lor respective. 

"Făcută” în Bucuresci, la 24 Februarie (8 
Martie) 158]: ÎN - 

JI. Jooris.   B. Boerescu, 
.S.) (LS) 

  

i 

- LEGE şi CONVENIIUNE 
7 + ÎNTRE ROMÂNIA ȘI. BELGIA PENTRU ASISTENŢA JUDICIARĂ. 

LEGE 
-Articol annie; Conveuţiunea pentru asis- 

tența judiciară incheiată între România şi 
Belgia, la Bucuresci în 4 Marte (20 Februarie) 
1881, este aprobată. Eu 

„ CONVENȚIUNE 5 
(ratificată la 13 August 1581). 

Alteța Sa Regală Domnul României şi Ma- 
jestatea Sa Regele Belgilor dorind, într'un 
comun acord, să încheie o convenţiune pen- 
tru a -asigura. reciproc! beneticiul asistențer 
judiciare naţionalilor celer-alte părţi contrac- 
tante, ai numit pentru acest scop de pleni- 
potenţiari ai Lor, însă : IE 

Alteța Sa Regală Domnul României : pe 
D. B. Boerescu, mare cruce al ordinului Stdoa 
României, mare „cruce al ordinului Leopold 
al Belgiei etc., etc., etc,, ministru S&ă al afa- 
cerilor străine ;, ME , | 
Majestatea Sa Regele: Belsilor: pe D. Jo * 

seph Jooris, oficer al ordinului Leopold, mare 
cruce al ordinului Jsadela catolică a Spaniei, 
comandor al Ordinelor, Notre Dume, de la 
conceptiou de Villa Vicosa de Portugal și Da- 
nebrog al Danemarcei, comandor de număr 
al ordinului Caro [II a! Spaniei ete., cte.ete., 

(Deer. Xr. 1883 din 20 Iulie 1881). 

ministrul . Săi reședinte pe lângă Alteța Sa 
Regală Domnul României, 

Carl, după ce 'şi aă comunicat ale lor de- 
pline puteri găsite în bună şi cuvenită formă 
„a convenit asupra articolilor următori : 
| Art, I. Supuşii înaltelor părţi contractante 
se vor bucura reciproc de beneficiul asisten- 
țel judiciare, ca şi însuşi naţionali: confor- . 

".j mându-se cu legea ţărei în care se va'reclama, 
asistența. _ 

Art. II. In tâte casurile certificatul de pau- 
pertate trebue să fie. liberat străinului care 
cere asistența prin autorităţile reședinței sale 
obicinuite. Dacă străinul nu șâde în (Era unde 
s'a. făcut cererea, cestificatul de paupertate 
va fi aprobat şi legalisat de agentul diplo- 
matic al țărei unde certificatul trebue a se “ 
produce. : i - 
"Când străinul! șede în ţera unde ș'a făcut 

; Cererea, se vor mal putea lua informaţiuni și 
|pe lângă autorităţile Statului de care ține. 
| Art, III, Români! admişi în Belgia şi Bel- 
| Blânii admişi în România la beneficiul asis- 
|tenţel judiciare, vor fi dispensaţi, de drept, 
| de ori ce cauţiune sati deposit, care se pâte j cere, sub orl-ce denumire ar fi, străinilor ce i pledeză în tontra naționalilor, de către legis- i laţiunea țăre! unde acţiunea va fi întrodusă, 
» Art, IV. Convenţiunea presentă “s'a:în- 
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- Regele B-lgilor, etc. etc. .. 

DE LA MINISTERIUL, DE. EXTERNE Gu 

-cheiat pentru cinci ani, cu. începere din dioa 
schimbărei ratificațiunilor. .; iii 
“In 'cas când nicl una din înaltele părți con- 
ttactante nu va îi notificat, ;cu' un an înainte 
“de +xpirărea acestur: termen, intențiunea sa 

  

„Arte. Y, Convenţiunea presentă se va ra- 
-Țtifica şi ratjficațiunile sale se vor schimba la 

Bruxelles pe 'cât se va'putea“de curând. 
„ Drept care. plenipotenţiarii respectivă - ai 
semnat'o şi .aii pus pe densa sigiliul lor... - 

de a face să înceteze cfectele sale, convenţiu-!. Făcut în Bucurescl în dublu exemplar la 4 
nea: va continua să fie “obligatorie încă un; 
an, şi aşa înainte din an în an, cu. începere, 
“din dioa când una din părţi o va fi denunciat. 

  

« 
aa 4 

ale lunii Martie (20 Februare) 1881, :*- 
Be Boerescu: :.: Jooris 

Li E 
  

  

    
LEGEşi CONVENDIUNE 

Aa "DE: ESTRADIŢ:UNE: INTRE ROMÂNIA ŞI BELGIA! | De ai 

„. (Deer. Nr. 388 din 19 Februarie 1981), (votate de Adunare și de Sehăt),, m 

LEGE 
- Art, unic.. Convenţiunea de estradiţiune 
încheiată între România şi Belgia, la A(to) Au- 
gust anul 180, înpreună cu protocolul a- 
nexat la ea,-sunt aprobate... 

CONVENȚIUNE 

Ă (ratificată la 13 Martie 1881). “ 

-M. S. R. Domnul României şi M.S. Regele 
Belgilor dorind, întrun comun; acord, să în- 
cheii o convenţiune cu scop de a regula es- 
tradiţiunea prevenitilor, acusaţilor. şi con- 

damnaţilor, ai numit ca plenipotenţiari, ai 
Lor respectivi : i Ii 
_M..S. R.: Domnul. Românie! pe d. Mitili- 

neu. comandor al ordinului S&ă Stdoa Bomâ- 

iei, ministrul S&ii reşedinte pe lângă- N. s; 

M. S, Regele Belgilor. pe d. Frăre.Orban, 

Mare cordon al ordiuului S&ă Leopold, mare 

cordon al Stelei României, ministru de Stat, 

ministrul Săi al afacerilor străine, etc. etc.; .. 

- Cari, după. ce "i-ati comunicat ale lor de- 

pline.puteri, găsite în bună şi “cuvenită, for- 

mă, aă convenit asupra următârelor articole : | 

Art, 1, Guvernele României şi Belgiel se 

obligă a'şi preda reciproc individii urmăriţi, 

puşi în prevenţiune, saă în acusaţiune, saă 

condainnaţi ca autori saii complică pentru una 

din crimele sati delictele indicate mal. jos, la 

art. 2,. şi comise pe teritoriul celet-alte. 

“Cu tâte acestea, când crima sati delictul ce 

dă locla estradiţiune se va fi comis afară din 

teritoriul părţii care cere, se „va putea da ur- 

mare cererci, când .legislaţiunea. ţerei -de la 

care se cere autorisă urmărirea aceloraşi in- 

fracțiuni comise afară .din teritoriul său. 

Art, 9, Aceste crime şi delicte sunt : 

„1. Paricidul, infanticidul,. asasinatul, otră- 

virea, omorul ; ă 

  

  -9. Loviri date.saii răniri făcute cu voință 

şi cu premeditare, sai cari vor fi causat o 

bâlă cu aparinţa. nevindecabilă, o _incapaci- 

tate permanentă:'dă a lucra personal, perde- 
: rea usagiulul absolut al unul organ, 0. mu 
tilare gravă sai 
aoda; RI 
- 3. Bigamia, răpirea” de! minori, violul, a- 
vortarea ; atentatul la pudâre, comis cu vio- 
linţă;_atenlatul la pudâre, comis fără vio- 

s: | mârtea, fără intenţiune de 

“| linţă. asupra pers6net sai cu ajutorul per- 
sâncl unul copil de un sex saii de cel-alt, în 
etate mal mică de 14% ani; atentatul la mo- 
ravuri prin escitarea, înlesnirea sai favori- 
sarea obhicinuită, pentru a satisface pasiunile 
altuia, a desfrenărei sati corupţiunel minorilor 
de un sex sai de cel-alt ; IE 

4. Răpirea, tăinuirea, supresiunea, substi- 
tuţiunea sai suposițiunea unul copil ; expu- 
nerea sai părăsirea, unul copil; . ..;.,. 

_5. Incendiul;, ee 
: 6. Distrugerea. de. construcţiuni, mașine cu 

vapor saă aparale telegrafice. a 

7. Distrugerea, de documente saii alte châr- 

tii publice; a _ : 

"8. Asociaţiunea de făcători de rele, furtul, 
hoţia, estorsiunea; - ia - 

9. Ameninţările de a atenta contra pers6- 

nelor sai proprietăţilor, supuse la-pedepse 

criminale ; ofertele sati propunerile dea co- 

mite o crimă sai a.participa la dânsa, sai 

acceptarea diselor oferte sai propuneri ; 

10. Atentatul.Ja libertatea individuală şi 

la inviolabilitatea domiciliului, comis de par- 

ticulari; a 

11, Falsificarea de monetă, coprindând 
contrafacerea şi alteraţiunea monetel, emi- 

siunea şi punerea în. cireulaţiune.a, monetel 

contrafăcute saii alterate , contrafacerea saii 

falsificarea efectelor publice sati. a biletelor 

de bancă, a titlurilor publice sai private ; e- 

misiunea .saii punerea în circulaţiune a a- : 

cestor efecte, bilete sai titluri contrafăcute 

sai falsificate ; falşul în scripte sai în.depe- 

şele telegrafice şi întrebuințarea, acestor de- 

peşi, efecte, bilete. sa titluri contrafăcule, 

ă 4i
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„fabricate „sati «falsificate; contrafacerea sati | ce ar intra în categoria faptelor prevâdute de falsificaţiunea sigiliilor, timbrelor, tiparelor de 
oţel (poingons) şi mărcilor; întrebuinţarea si- 
giliilor, timbrelor, tiparelor de oțel (poincons), 
cupânelor: de. transport, timbrelor postale şi 
mărcilor contrafăcute saii falsificate, şi între- 

: buințarea prejudiţiabilă a adevăratelor sigi- 
Lil, timbre, tiparuri de oţel, cupâne de trans- 
port, timbre postale şi mărci ; - 

12. Mărturia falşă şi declaraţiunile -falşe 
ale experților :saă: interpreţilor, subornaţiu- 
nea marturilor, expeiţilor sai interpreților ; 
„13. Jurământul falş; 

14. Concusiunea, deturnarea făcută de 
. funcţionarii publici, corupţiunea funcționari- 

lor publică ; - 
15. Bancruta fraudul6să și fraudele comise 

la falimente; ; 
16.. Escrocheriile, abusul de încredere şi 

amăgirea ;  . . 
17. -Părăsirea de către căpitan, afară de 

easurile prevădute de legile celor două țEri, 
- a unul vas sai bastiment de comerciiă saă de 
poscărie; _.. : : - 
18, Naufragiarea, perderea, distrugerea de că- 

tre căpitan saă de către oficiăril şi Omenil echi- 
pagiului, deturnarea, de către căpitan a unul 
vas sai a unui bastiment de comereiii sai de 
pescărie ; aruncarea saă distrugerea fără tre- 
buință a tot sati a parte din carie, alimente- 

” lor şi efectelor de bord; drumul falş (darea 
unel falşe direcţiuni în călătorie), împrumu- 
tarea, fără necesitate pe corpul, provisiunea 
sai echipamentul vasului, saă punerea sub 
emanet ori vindarea mărfurilor saă victua- 
liilor, sa trecerea în cornpt a unor avari! sai 
cheltuieli presupuse ; vîndarea vasului fără 
împuternicire specială, afară de casul de ina- 
vigabilitate; descărcarea mărfurilor fără ra- 
port prealabil, afară de casul unu! pericol 
iminent ; furtul comis pe bora, alterațiunea. 
alimentelor sai mărfurilor, comise pe bord 
prin amestecarea unor substanțe vătămă- 
târe; atacul saă resistenţa cu violință şi cu 
faptul în contra căpitanului de către mat 
mult de a treia parte a echipagiului ; refusul 
de a asculta ordinele căpitanului sait oficiă- 
vului de bord pentru Scăparea vasului saă a 
caricului, cu lovituri și răniri; complotul 
contra siguranței, a libertăţei sati a autorită- 
ţel căpitanului; luarea vasului de către Ima- 
rinari sa pasageri prin fraudă sati cu vio- 
linţă în contra căpitanului ; 

19. Tăinuirea objectelor dobândite prin 
mijlocirea uneia din crimele sai delictele pre- vădute de acestă convenţie. 
„Estrădarea va putea asemenea să aibă loc 

ȘI pentru tentativa, acestor crime sati delicte, când ea se pedepsesce după legislaţiunea ce- lor două ţări contractante. 
Art. 3. Când s'ar presenta unele casuri 

articolul precedent. şi în cari 'estradițiunea 
individului reclamat ar: părea contrariă, în 
ceea-ce privesce consecinţele sale, principii- 
lor de umanitate, admise în legislaţiunea ce- 
lor două State, fie-care din cele două gu- 
verne 'ȘI reservă dreptul de a nu consimți la 
acestă estradițiune; motivele refusulul se vor 
aduce la cunoscinţa guvernului care reclamă. 

Art. 4, Individul estrădat nu va putea să 
fie nici urmărit, nicl pedepsit, în țâra căreia, 
i se va fi acordat estradițiunea, nic! estrădat 
unei a treia ţări pentru o crimă şi un delict 
Gre-care neprevădut în acestă convenţiune şi 
anteriGră estradiţiune!, afară numat dacă nu 
va fi avut, întrun cas sai într'altul. liberta- 
tea de a părăsi din noi sus disa ț6ră în timp 
de o lună de dile după ce a fost judecat, și, 
în cas de condamnare, după ce va fi fost 
grațiat. | 

Asemenea nu va putea să fie nici urmărit 
nici pedepsit pentru o crimă saă un delict 
prevădut de convenţiune, anterior estradiţiu- 
nel, dar altul de cât acela care a motivat 
estradițiunea, fără consimţimântul guvernu- 
lui care a predat pe estrădat şi care va pu- 
tea, dacă va găsi de cuviință, să câră produ- . 
cerea, unuia din documentele menţionate la 
articolul 10 al acestei convenţiuni. 

Consimţimântul acestul guvern se va cere 
asemenea pentru a permite estradiţiunea in- 
culpatului către o a treia ţeră. Totuși, acest 
consimţimânt nu va fi necesar, când inculpa- 
tul va (i cerut spontaneii să fie judecat sai 
să'şi facă pedâpsa, saă când,nu va fi pără- 
sit, în termenul mar sus fixat, teritoriul ță- 
rel căreia a fost predat. | 

Art. 5, Disposiţinnile acestui tratat nu 
sunt de loc aplicabile asupra persânelor ce   

  
s'a făcut culpabile de vre-o crimă sai de 
vre-un delict politic, saii în legătură cu o a- 
semenea crimă sau cu un asemenea delict. 
Persona care a fost estrădată pentru una din 
crimele saă delictele comune, menţicnate la 
art. 2, nu pote, prin urmare. în nici un cas, 
să fie urmărită sau pedepsită în Statul căruia 
i s'a acordat estradiţiunea, pentru o crimă 
Sail un delict politic comis de dânsul înainte 
de estradițiune, nici pentru un fapt conex cu 
O asemenea crimă saă cu un asemenea de- 
lict politie, afară numai dacă va fi avut li- 
bertatea, de a părăsi din noă țera în timp. de 
o lună de dile după ce va fi fost judecat. și, 
în cas de condamnare, după ce "'şI va fi făcut 
ped6psa sai după ce va fi fost grațiat. ! 

Nu va fi privit ca deliet politic nici ca fapt 
COnex cu un asemenea delict, atentatul con- 
tra persâne! şefului unul Stat străin sat con- 
tra aceleia a membrilor familiei sale, când acest atentat va constitui faptul, fie de omor, 
de asasinat sau de otrăvire . : 
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"Art, 6. Estradiţiunea. nu va putea avea 
„Noe dacă, de la comiterea . faptelor imputate, 
„de la urmăriri sati de la condamnare, se va 
"fi dobândit prescripţiunea acţiune saă a pe- 
-depsel, conform legilor. ţărel în care sa re- 
„fugiat prevenitul sai condamnatul, . » 

Art. 7. In nicl-un .cas :și pentru nicl-un 
“motiv, înaltele părţi contractante nu vor pu- 
tea fi ținnite a'şi preda pe naţionalil lor, afară 
"de urmăririle ce sunt a se. .exercita în con- 
ără-le în țările lor, conform cu legile în vigâre. 

Art, S. Dacă individul reclamat se urmă- 
resce or se condamnă în țera unde s'a refu- 

„giat, pentru o crimă sai un delict comis în 
aceiași ț&ră, estradițiunea sa se va putea a- 
mâna până când urmăririle se vor părăsi, sati 
până când individul va fi achitat sai absol- 
“vit, sai până când işi va fi făcut pedepsa. 

Art, 9. Estradiţiunea se va acorda chiar 
.atunc! când condamnatul, acusatul saă pre- 
venitul, ar îi împedicat prin acest fapt a'şI 
împlini - angagiamentele contractate către 
particulari, cari vor putea tot-d'auna să facă 
să valoveze drepturile lor pe lângă autorită- 

“țile judiciare competinte. . 
Art. 10, Cererile de estradiţiune se vor a- 

-dresa pe cale diplomatică. . .. . 
Estradiţiunea se va -acorda după produce- 

- vea, fie a judecăţel sai a hotărârer de con- 
.damnare, fi a ordonanţei Camerei de consiliă 
:saă a hotărâre! Camerei de punere sub acu- 
saţiunc, sati a actului de procedură criminală 
emanat de la judecătorul competinte, care va 
-decreta formal sat va opera de drept trămi- 
terea prevenitului sai a acusatului înaintea 
jurisdicţiunel. represive. 

Ea se va acorda de asemenea asupra înfă- 
“ţişărel mandatului de arestare saă a orl-că- 
„rul alt act învestit cu aceiași putere, liberat 
-de autoritatea străină competintă, cu condi- 
“țiune ca aceste acte să conţină arătarea pre- 
-cisă a faptului pentru care aii fost liberate. 

Actele mat sus indicate se vor libera în o- 
'riginal sati în expediţiune autentică în formele 
„prescrise de legislațiunea guvernului care re- 
clamă estradiţiunea, şi vor fi însoţite de o co- 
pie a textului lege! aplicabile și, pre cât va fi 
cu putinţă. de semnalementul individului re- 

"- clamat, sati de orl-ce altă indicaţiune de na- 
tură a constata identitatea, şi. în cas de ne- 
cesitate. de o traducţiune în limba francesă. 

Estradiţiunea' va avea loc după formele şi 

regulele prescrise de legislaţiunea guvernului 
de la care se cere. . , 

Art, 11, In cas de urgenţă, străinul seva 

numărate în art. 2, după avisul dat pe cale 

diplomatică ministerului afacerilor străine, şi 

indicând existenţa unuia din documentele, 

menţionate la art. 10. . . 

Arestarea va fi facultativă, când cererea va 

  

"= 648 

fi parvenit direct unel autorităţi judiciare sait 
administrative a unuia din cele două Şiate; 
însă acestă autoritate va trebui să procedeze 
fără întârdiere la t6te interogatorilic şi inves- 
tigaţiunile, de natură a verifica: identitatea 
saii dovedile faptului încriminat, şi, 'câna :se 
va presenta vre o dificultate, să d-a' compt 
ministrului afacerilor străine de motivele cari 
*] ar fi obligat a amâna arestarea reclamată. 

In tote casurile, străinul se va pune în li- 
bertate dacă, în termen de trei săptâmâni 
după arestarea sa, el nu va primi comunica: 
vea unuia din documentele de cari se vor-. 
besce, . , 

Arestarea. se va face după formele si regu- 
lile prescrise de legislațiunea guvernului de 
la care se cere. e DI 

Art. 12. Obiectele furate sai găsite în po- 
sesiunea individului a cărul estrădare se cere, 
instrumentele sai uneltele de cari s'ar fi ser- 
vit pentru a comite crima saii delictul ce "i se 
impută, ca şi tâte piesele de convicțiune, se 
vor preda Statului reclamant, când autorita- 
tea competinte a Statului de la care se cere va 
fi ordonat remiterea lor, chiar în casul când es- 
tradiţiunea. după ce se va fi acordat, n'ar pu- 
tea să aibă loc din causa morţel sai a fuge! 
prevenitului. | E 

Acâstă remitere va coprinde de asemenea 
tâte obiectele de aceiaşi natură, pe cari le va 
fi ascuns sati depus în ţâra unde se va fi re- 
fugiat, şi cari S'ar găsi aci mai târdiă. 

" Sunt însă reservate drepturile celor de al 
treilea asupra obiectelor menţionate, cari tre- 
hue să li se înapoieze fără cheltueli, îndată 
ce procesul criminal sai corecțional va fi ter- 
minat. : e 

Art, 13. Cheltuielile de arestare, de între- 
ţinere şi de transport ale individului a cărui 
estradiţiune se va fi acordat, precum şi ace- 
lea de consemnaţiune şi de transport al obi- 
ectelor car! trebuiesc a se restitui sai remite, 
conform articolului precedent, vor rămânea 
în sarcina celor două State, în limitele terito- 
riilor lor respective. - . 

Cheltuielile de transport şi altele, făcute pe 
teritoriul Statelor intermediare, vor fi în sar- 
cina Statului reclamant. 

Art. 14. Este stipulat formal că estradiţiu- 
nea pe cale de transit, pe teritoriile respec- 
tive ale Statelor contractante, a unul individ, 
care nu ţine de ţcra transitului, se va acorda 
asupra. sirnple! produceri în original saă în 
expediţiune autentică, a unuia din actele de 
procedură menţionate, după cas, în art. 10 

aresta provisoriii pentru unul din faptele e-: de mal sus; cu condiţiune ca faptul ce servă 

de basă a esiradiţiunoi, să fie coprins în a- 
câstă convenţiune şi să nu intre în disposiţiu- 
nile art. 5 şi 6. „, 

Art. 15. Când, în urmărirea une! afaceri 
: perate, nepolitice, unul din cele două guverne 

3 

,
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va găsi de trebuință să asculte martori do- 
miciliaţi în cel-alt Stat, sai să facă orl-ce alt 
act de instrucţiune judiciară, se „va trămite, 
pentru acest scop, o comisiune rogatorie, în- 
soţită, în cas de: necesitate,. de o traducţiune 
în limba francesă;- pe cale "diplomatică, -şi "i 
se va. da urmare, observându-se legile ţărey 
în care va trebui să aibă loc ascultarea mar- 
torilor saă actul de instrucţiune. i 

Comisiunile rogatori!, emanate de la. auto- 
ritatea competentă străină, și cari tind a face 

"să se opereze, fie o visită domiciliară, fie con- 
fiscarea, (saisie) corpului delictului sai a pie- 
selor de convicțiune, nu se vor putea 'executa 
de cât pentru unul din faptele enumerate la, 
art. 2, şi sub reserva esprimată la paragraful 
din urmă al art. 12. | - 

Guvernele respective. renunţă la ori-ce re- 
"clamaţiune ce ar avea de obiect restituirea 
cheltuielelor ce resultă din executarea comi- 
siunel rogatori!, în casul chiar când ar fi vor- 
ba de o espertisă, cu condiţiune însă ca acestă 
espertisă să nu fi provocat mai mult de cât 
0 vacațiune. ” 

Art. 16, în materie penală, nepolitică, când 
va lrebui să se facă notificaţiunea, unur act 
de procedură sati a unei judecăţi, emanate 
“de la autoritatea uneia din țările contractante, 
către un individ ce se află în cea-altă ţeră, 
piesa transmisă pe cale diplomatică se va 
semnifica persânei, după cererea ministeru- 
lul public al locului de reşedinţă, prin mijlo- 
cirea unul oficier competinte, şi originalul prin 
care se: constată notificațiunea, învestit cu 
visa, se va trămite pe aceiași cale guvernului |. 
care cere, fără nici o restituire: de cheltueli, 

Art. 14. Dacă, într'o causă penală, nepoli- 
tică, este necesară compariţiunea personală 
a unul martor,: guvernul ţărei unde se află 
martorul "1 va îngagea să urmeze invitaţiunei 
ce îi se va, face, şi, în acest: cas, "i se vor a- 
corda cheltueli de drum și de şedere după 
tarifele şi regulamentele în vigore în ţâra unde 
va trebui. să se asculte. Persânele cu reșe- 
dinţa în România 'saă în Belgia, chiămate ca 
martori înaintea tribunalelor uneia din cele 
două țări, nu vor putea, să fie urmărite nicl 
deținute pentru fapte saă condamnări erimi- 
nale anteridre, nică sub pretext de complici- 
tate a faptelor, obiect al procesului, unde. vor 
figura camartori. ...... .. . 

Când, într'o causă penală, nepolitică, in- 
struită în una din cele două, ţări, producerea 

"de piese, de convicţiune sai de documente 
“judiciare, se va judeca utilă, cercrea se. va 

„ face pe cale diplomatică, și “i se va da ur.|;   

mare-—afară numai dacă se vor opune con 
sideraţiuni particulare — cu obligaţiune de a. 
înapoia piesele. ..... , . 

Guvernele contractante renunță la orl-ce reclamaţiune de spese .ce vor resulta, în li- 
mitele teritoriilor lor “respective, din trămi- 
terea şi restituirea pieselor de convicțiune şi 
a documentelor,“ ::: :. 

Art. 18, Cele două guverne se obligă aș 
comunica reciproc, 'asemenea fără restituire. 
de cheltuel;, decisiunile de condamnare pen= 
tru crime şi delicte de ori-ce fel, ce se vor fi 
pronunciat de tribunalele unuia din cele două 
State contra 'supuşilor celur-alt. Acestă “co- municare se va face prin trămiterea pe cale 
diplomatică a unui buletin saă extract în. 
limba francesă, către guvernul țărei de care ține condamnatul, pentru a fi depus la grefa. 
tribunalului competinte. 

Fie-care din cele două guverne va da, în: | acestă privință, instrucţiunile necesare auto- 
rităţilor respective, . 

Arte 19, Convenţiunea de faţă s'a încheiat pentru cinci ani de dile, cu începere din diua 
schimbărei ratificaţiunilor ; ea va fi executo- rie în dece dile de la publicarea sa, şi va ră- mânea în vig6re până la espirarea unul an, 
cu începere din dioa când unul din cele două 
guverne va fi declarat că voesce să facă să 
înceteze efectele sale. 

Art. 20. Convenţiunea, presentă se va ra- 
tifica, şi ratificările se vor schimba la Bruxel- 
les până în ştse luni, sati may curând, dacă 
se va putea, ' i 

Drept care, cel dou! plenipotenţiari aă sem- nato în dublu original Şi ai pus pe dânsa. sigiliile lor respective. 5 
Făcută la Bruxelles, la 15 August 1880, 
AL. Mitilineu. . Frere- Orban. L.. $, (. S. (  pRorocoL o 5) 
In momentul de a procede la semnătură, sub-semnaţii ăi convenit asupra celor urmă=. 

tore : : 
Art, 3 m'are altă întindere 'de cât a face. ca estradiţiunea, pentru - crimele .cari atrag după sine pedâpsa: cu morte, -să depindă de. asigurarea prealabilă - dată pe cale diploma- tică că, în cas de condamnare, acâstă pedepsă nu se va executa,  . Si 
Presentul protocol va avea aceiaşi putere Şi aceiaşi durată ca şi convenţiunea de estra=. dițiune din care face parte integrantă, . Păcută la Bruxelles, la 15 August 1880. A. Mitilineu, - Frtre-Orban.. 
[Ss (L. S.) 

A
”
.
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„LA CONVENȚIUNEA, CONSULARĂ ȘI DE STABILIRE ÎNTRE ROMÂNIA ŞI ITALIA 
În momentul de a procede la schimbarea | fi pe deplin supuşi, în ceea ce, privesce ares- 

ratificărilor convenţiunei. de stabilire şi con- | tul preventiv, pentru fapte de comercii, legis- 
sulară încheiată la: 5 (17) August 1880, în 
Bucuresci, sub-semnaţii,' plenipotenţiari al 

- M.S. R. Domnului României, şi al M S. Re- 
gelui Italiei, voind, după autorisaţiunea ce ati 
primit, a fixa, întrun mod precis, sensul pa- 
ragrafului 3 al art. 15 din disa convenţiune, 
declar că acest paragraf. trebue să fie inter- 
pretat în modul următor : Remâne înțeles că 
consuli! respectivi, daca sunt neguţători, vor 

laţiunei ţărei în care exercită funcțiunile lor. 
Drept .care, plenipotenţiarii. respectivi ai 

semnat presentul protocol, și ai pus.pe dân- 
sul. sigiliile lor. i a 

Făcut în Bucuresci, in înduoit original, la 
1 (13) Martie 1881.. 

B,. Boerescu, _G, Tornielli, 

(L. 8.) (LS) 

  

LEGE şi CONVENŢIUNE 
ÎNTRE ROMÂNIA ŞI ITALIA PENTRU ESTRADIŢIA CRIMINALILOR 

(Deer. Nr. 391 din 19 Kebr. 1881.) 

LEGE 
Articol unic. Convenţiunea de estradiţi- 

une a criminalilor, încheiată între România. 
şi Italia, la 5 (17) August 1880, este aprobată. 

CONVENŢIUNE 
(ratificată la 1/,, Martie 1681) 

M. S. R. Domnul Românie! şi M. S. Regele 
Staliei, dorind, într'un comun acord, să închee 

o convenţiune cu scop de a, regula estradiţiu- 

nea făcztorilor de rele, ai numit de plenipo- 

tenţiari al Lor, însă : : , 

M. 5. A. Domnul României, pe D. Basile 

Boerescu, mare cruce al ordinului S&ă Srcoa |- 
României, mare cruce decorat cu marele cor- 
don al ordinului Corâna Italiei, mare cordon 

al ordinului Cordnei de Ter a Austriei, ete.,etc., 

- ministru Săi secretar de Stat la departamen- 
tul afacerilor străine ; ” | 

M. S. Regele Italiei, pe onor. D. Iosef, co- 

mite Tornielli-Brusati de' Vergano, senator 

al Regatului, comandor al ordinului Sdnţi: 

Mauriciii şi Lazar, mare cruce decorat cu 

marele cordon al ordinului Corona 1ta- 

Ziei etc., 6te., trămisul S8 extra-ordinar şi 

ministru plenipotenţiar pe lângă M.S. RR. 

Domnul Românie! ; cark, după ce 'ȘI aă co- 

municat ale lor depline puteri, găsite în bună 

şi cuvenită formă, ai convenit asupra urmă- 

târelor articole : . AI 

Art. 1. Guvernele României şi Italie! se o- 

blisă a'şI preda reciproc individil urmăriți 

puşi în prevenţiune sai în acusaţiune, saii 

condamnaţi ca autori saă complici pentru una   din crimele sai delictele indicate mal jos la 

(1) Acest protocol se trece, 
„cota ce a. ocasionat scăparea din vedere de a se fi 

(votate de Adunare și de Senat). 

art. 2; comise pe teritoriul unuia din cele 
două State contractante, şi cari se vor fi re- 
fugiat pe teritoriul celut-alt: 

Cu tote acestea, când crima sati delictul, 
care dă loc la estradiţiune, se va fi comis a- 
fară din teritoriul părţel care cere, se va pu- 
tea da urmare cererel, când legislaţiunea ţt- 
rel, căreia se cere estradiţiunea, autorisă ur- 
mărirea aceloraşi infracţiuni comise afară 
din teritoriul săă. - 

Art, 2, Aceste crime şi delicte sunt : 
1. Paricidul, infanticidul, asasinatul, otră- 

virea, omorul. , 

2. Loviri date sai răniri făcute cu voință 
şi cu premeditațiune, sati cari vor fi causat o 
b6lă cu aparință nevindecabilă, o incapaci- 
tate permanentă de a lucra personal, perde- 
rea absolută a usagiului unul organ, o muti- 
laţiune gravă, sati mârtea fără intenţiunea 
de a o da. - 

3. Bigamia, răpirea de minori, violul, avor- 
tarea, atentatul la” pudâre comis cu vio- 
linţă; atentatul la, pudâre comis fără violință 
asupra persânel saii cu ajutorul persânef u- 
nui copil de un sex saii de cel-alt, în etate mat 
mică de 14 auY;-atentatul la moravuri, prin 
escitarea, înlesnirea sai favorisarea obicInu- 
ită, pentru a satisface pasiunile altuia; a des- 
frânărel saă a corupţiunei minorilor de un 
sex sati de cel-alt; 

4. Răpirea, tăinuirea, supresiunea, sub- 
stituirea, saii suposiţiunea unui copil, espu- 
nerea saii părăsirea unul copil ; 

5. Incendiul ; 

detaşat de Conrenţiune din causa apariţiei sale târdie în Monitorul official, . 
trecut la locul său -- care este la pagina 633 colâna 2-a, 
se face confusiune.
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6. Distrugerea'de clădiri, machine cu vapor 
sai aparate telegrafice; .! : . . - 

'7. Distrugerea de documente sati alte châr- 
tii publice; i: ci. ! 

8: Asociațiunea de făcători de rele ; furtu- 
rileş i. 

9. Ameninţările de a atenta contra pers6- 
nelor sâă proprietăților, cari se pedepsesc în 
România cu munca, silnică sai cu reclusiu- 
nea numal, iar în Italia cu pedepsa 'de mâr- 
te, munca silnică sai cu reclusiunea ; 

10. Atentatul la libertatea individuală şi 
la inviolabilitatea, domiciliului, comis de par- 
ticulari ; pi 

11. Falsificarea de monetă, coprindând con- 
tra-facerea şi alteraţiunea monetel, emisiu- 
nea şi punerea în circulaţiune a :nonetei 
contra-făcute sau alterate, contra-facerea sati 
falsificarea efectelor publice sai a biletelor 
de bancă, a titlurilor publice sai private ; e- 
misiunea saă punerea în circulațiune a aces- 
tor efecte, bilete sai titluri contra-făcute sai 
falsificate; falsurile în scripte sai în depeşile 
telegrafice, și întrebuințarea acestor depeşi, 
efecte, bilete sau titluri conira-făcule, fabri- 
cate sati falsificate ; contra-facerea sati falsi. 
ficarea sigiliilor, timbrelor, tiparelor de oţel 
(poincons) sai mărcilor, cu escepțiunea. ce- 
lor particulare saă ale neguţătorilor ; între- 
buințarea sigiliilor, timbrelor, tiparelor de 
oțel (poincons) şi mărcilor contra-făcute saă falsificate, și întrebuinţarea prejudițiabilă a, 
adevăratelor sigilii, timbre, tipare de oțel şi 
mărci ; E ! 

-12. Mărturia falsă şi declaraţiunea falsă a 
experţilor sau interpreţilor, subornaţiunea, 
martorilor, esperţilor saii interpreţilor ; 

13. Jurămentul falș; . - 
1%. Concusiunea, deturnarea cornisă de 

funcţionari publici ; corupţiunea funcţionari- 
lor publici;. ; - 

15. Bancrută, fraudulâsă, și fraudele comise 
în falimente ; Ea 

- 16. lserocheria, ahusul de încredere şi a- măgirea ; DN - 
"17, Părăsirea de către căpitan, afară de ca- surile prevădute de codul maritim a] celor două țări contractante, a unul. vas sai basti- 

ment de cormnerciii sai de pescărie ; -- 
::48, Naufragiarea, perderea, distrugerea de către căpitan sau de către oficiări saă de că- tre Omenii echipagiului, deturnarea. de către căpitan a unul vas sati bastiment de comerciii sau de pescârie, aruucarea sai distrugerea fără necesitate a'tot sai a parte din caric, din „alimente şi din efectele de bord, drumul filş, (darea unei false. direcțiuni în călătorie), înn- pruinutul-fără necesitate pe corpul, provisiu- nea sat:echipamentul vasului, saă punerea emanet ori:.vînqarea mărfurilor saă victuali- ilor, sai trecerea în compturi a unor avaril 
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sai cheltuely fictive; vindarea vasului fără: împuternicire specială, afară de casul de ina... 
vigabilitate, descărcarea” mărfurilor fără ra- pori prealabil,: afară de" casul unul pericol iminenț; furtul comis pe bord; alterațiunea. 
alimentelor sati a mărfurilor comisă pe bord. 
prin amestecarea de “substanţe vătămătâre Fa actul saă resistența cu violență și cu faptul - în contra căpitanului, făcut de mal mult de, a treia parte din echipagiă ; refusul de a as-. | culta ordinele căpitanului saă ale oliciărilor din bord pentru scăparea: vasulul saă a cari- cului, cu lovituri şi rănirt ; complotul în con-- tra siguranţei, a libertăţei sa a autoritățel. căpitanului; luarea vasului de călre marinari. saă pasageii, prin fraudă saă violență contra. căpitanului; i 

19. Tăinuirea obiectelor obținute pin una. din crimele sai delictele prevădute prin a-. câstă convenţiune. . - ” 
Estradiţiuuca va putea asemenea să aibă loc şi pentru tentativa. acestor crime sai de-- licte, când ea, se pedepsesce de legislaţiunea 

celor două țări contractante. 
Art. 5. Estradiţiunea nu se va acorda nici o dată pentru crime sai delicte politice, In-. dividul care s'ar preda pentru o altă infrac- țiune la legile penale, nu se va putea urmări sau condamna, în nicl un cas, pentru o crimă sau un delict politic comis înainte de esira.- dițiune, și nici pentru vre-un fapt conex cu: O asemenea crimă sati delict. Asemenea nu. se va putea urmări sai condamna, pentru nică. una din crimele saă delictele anteridre estra-. dițiunei, şi cari nu sunt prevădule în acâstă 

convențiune, sat cari nu ai format obiectul: cererel, afară numai dacă, pedepsit fiind sat. achitat pentru crima saă delictul care a dat, loc la estradiţiune, elar fi ncgligiat a părăsi. (era înainte de termenul de o lună de dile, sai âr veni din noi acolo. | 
Art. 4. Estradiţiunea, nu va putea să aib loc dacă, în urma faptelor imputate, a urmă= rirel saă a condamnărel, se va fi dobândit. prescripțiunea acţiuner saă a pedepsei, con-: form legilor țăre! în care s'a vetugiat preveni-. tul saiă condamnatul. . -: : 
Art, 5, In nici un cas: și pentru ni un motiv înaltele. părţi contractante nu vor pu-- tea fi ţinute a'și preda pe naţioualil lor afară: de urmăririle ce sunt a, se face contră-le în, țera lor, conform cu legile în: vigâre. - Art. 6, Când individul urmărit sa pus în prevențiune, saă acusat, saă condamnat. nu: va fi nic! Român nici Italian, sati când crima. sai delictul s'a comis afară din teritoriul păr- ților contractante, de un individ care nu a-: parţine Statului de la. care se cere estradi-: țiunea, guvernul va:putea.să. informeze des- pre acestă cerere, în: casul întâi, pe guver- nul de care ține individul. reclamat, în casul: 

ni
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al douilea, pe guvernul pe al cărui teritorii 
s'a comis crima saă delictul ; şi când unul 
din aceste guverne va reclama, la rândul s&ă, 
pe acelaşi indvid, pentru a!l da în judecata 
tribunalelor sale, guvernul, către care se va 
fi adresat cererea de estradiţiune, va putea, 
după alegerea sa, să'] predea unuia sai ce- 
Jul-alt guvern. . 

Când individul reclamat de una din păt- 

țile contractante, va fi reclamat în același 

timp şi de unul saă mal multe alte guverne, 

el se va putea preda guvernului care cere es- 

tradiţiunea pentru crima sad delictul cel mai 

grav, iar în cas când tote crimele sau delic- 

tele ar fi de aceeaşi gravitate, individul în 

cestiune va putea să fie predat guvernului a 

cărul cerere va purta o dată mal veche. 

Art. 7, Când individul reciamat este ur- 

mărit saii condamnat în ţ&ra unde s'a refugiat, 

pentru o crimă saiiun delict comis chiar în 

acea. țeră, estradiţiunea sa se va putea a- 

mâna până când urmăririle vor fi părăsite, 

saă până când individul va fi achitat saiă ab- 

solvit, sai "și va fi făcut pedepsa. 

Art. 8. Estradiţiunea se va acorda chiar 

atunci când condamnatul, acusatul saă preve- 

nitul, ar fi împedicat, prin acest fapt, aşi 

îndeplini angagiamentele contractate către 

particulari, cari vor putea tot d'a-una să facă 

să valoreze arepturile lor pe lângă autorită- 

ţile judiciare competinte. | 

Art, 9. Cererile de estradiţiune se vor a- 

dresa pe calea diplomatică, însă cererile gu- 

vernulul român, prin intermediarul legaţiunei 

M.: S. R. Domnului României, la Roma, iar 

cererile guvernului italian prin intermediarul 

legaţiuney Majestăţer Sale Regele Italiei, la 

Bucuresci. . 

Estradiţiunea se va acorda, pe basa înfăţi- 

şărel, fie a judecăţei sai a hotăsiîrel de con- 

damnate, fie a ordonanţei camerel de con- 

siliă sati a hotărîrel camerei de punere sub 

acusaţiune, sati a actulul de procedură cri- 

minală, emanât dela judecătorul competinte, 

care va decreta formal saii va opera de drept 

trămiterea. prevenitului sai a acusatului îna- 

intea jurisdicţiunei represive. _ 

Fa se va acorda de asemenea asupra în- 

fățişerer mandatului de arestare sai a otri- 

cărul alt act învestit cu aceeași putere, libe- 

at de autoritatea străină competentă, cu 

condiţiune însă ca aceste acte să conţină a- 

rătarea precisă a faptului pentru care ai 

fost liberate. ” . , 

-Actele mai sus indicate se vor Jibera în o- 

riginal sai în copie autentică, în formele 

prescrise de Jegisiaţiunea guvernului care re- 

clamă estradiţiunea, ŞI YOr fi însoțite de. o 

copie a textului .legel aplicabile, şi, pe cât 

va fi cu putinţă, de semnalementul individu- 

lui reclamat, sai de - orl:ce-altă indicaţiune 
de natură a constata identitatea-sa,:.-.- 

Estradițiunea străinulul se va face conform 
cu legislaţiunea fie-căreea. din cele două țări, 
şi, în România, după o instrucțiune sumară, 
făcută de autoritatea judiciară, pentru a con- - 
stata. identitatea . individului,: şi 'a se: încre- 
dinţa dacă faptul de care este. acusat este 
prevădut de acâstă convenţiune.: „, șir... 

Art. 10. In cas de urgenţă, străinul se:va . 
aresta provisoriă, pentru unul din faptele-e- 
numerate la art. 2, după avisul:dat, pe cale 
diplomatică, ministrului afacerilor străine, și 
indicând existența unuia din documentele 
menţionate la art. 9. a 

Arestarea va fi facultativă când cererea. va, 
fi parvenit direct unel. autorități judiciare 
sati administrative a unuia din cele două State; 
însă acestă autoritate va trebui să procedeze 
fără întârdiere la orl-ce interogatorii: și in- 
vestigaţiuni de natură a verifica indentitatea 
sai dovedile faptului încriminat, şi când.se 
va presenta verl-o dificultate, să dea semă 
ministrului afacerilor străine, despre moti- 
vele ce o ar fi silit a amâna arestarea re- 
clamată. - E „i 

In tote casurile, străinul se va pune : în 
libertate dacă, în termen deo lună. de la a- 
vestarea sa, el nu va primi comunicarea u- 
nuia. din documentele de cari este vorba, -” 

Arestarea, se va face după forrmele: şi după 
regulele prescrise de legislaţiunea guvernului 
de la care se cere. IERI Ie 

Art. 11... Objectele furate sai - găsite -în 
posesiunea individului a cărul estradare se 
cere, instrumentele sati uneltele de cari sar 

fi servit pentru a comite crima: saă. delictul 

ce *i-se impulă, ca şi tote piesele de convic- 

“ţiune, se vor libera Statului reclamant, când 

autoritatea competinte, a Statului de la care 

se cere, va, fi ordonat remiterea, chiar în cas 

când estradiţiunea, după ce a fost acordată, 

nu sar putea face din causa morţel sai a 

  
dosirel prevenitulul. --: 2 nt. 

Acestă remitere va coprinde asemenea tote 

objectele de aceeaşi natură pe cari. le. va fi 

ascuns sati depus în țâră unde se va fi refu- 

giat, şi cari sar găsi aci mal târdiă, n . 

i” Sunt însă reservate drepturile celor: de.ai 

treilea, asupra objectelor: menţionate, cari 

trebue să li se înapoeze :tără cheltueii, în- 

dată ce procesul criminal saă corecțional va 

fi terminat. m Ra 

Art, 12, Cheltueli de arestare, de între- 

ţinere şi de transport ale individului a cărul 

estradiţiune se va fi acordat, precum Şi ace-" 

lea de consemnaţiune și de transport.al ob- 

jectelor, 'cari trebue a'se restitui sai .remite, 

conform articolului precedent,: vor -rămânea 

în sarcina celor două State în limitele terito- 

viilor lor respective. . - i. |  
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Cheltuelile de transport şi altele, făcute pe 

teritoriul Statelor intermediare, vor fi în 
sarcina Statului reclamant. |. . IL 

In cas când transportul pe mare s'ar crede 
preferabil, individul de estradat se va con- 
duce la portul Statului de la care se cere, şi 
care va, desemna pe agentul diplomatie saă 

„. consular acreditat de guvernul reclamant, cu 
ale cărui spese prevenitul va fi îmbarcat. | 

Art, 13. liste stipulat formal, că -estradi- 
țiunea pe cale de transit pe îieritoriile res- 
pective .ale Statelor contractante, a unul in- 
divid care nu ţine de (era transitului se va, 
acorda după simpla producere, în original 
sai copie autentică, a unuia din actele de 
procedură menţionate, după cas, în artico- 
lul 9 de ma! sus, cu condiţiune însă- ca, fap- 
tul, care servă de basă a estradițiunel, să fie 
coprins în acâstă convenţiune, şi să nu in- 
tre în disposiţiunile art. 3 şi 4. Do 

Art, 14, Când, în urmărirea une! afacory 
penale, nepolitice, unul din cele două guverne 
ar găsi de trebuință să asculte martori do- niciliați în cel-alt Stat, sati să facă or-ce alt 
act de insirucţiune judiciară, se va, trămite 
pentru acest scop o comisiune rogatorie, pe 
calea diplomatică, şi ?i se va da urmare, con- 
form legilor ţăre!, în care va trebui să se ur- 
meze ascultarea, martorilor saă actul de in- 
strucţiune. NR Pi 

Comisiunile rogatorii emanate de la au- 
toritatea competinte străină, şi cari ar avea 

„de scop a face să se opereze, fie o perchisi- 
țiune domiciliară, fie confiscarea (saisie) cor- 

„Dulul delictului saă a pieselor de convicţiune, 
nu se vor putea executa de cât pentru unul 
din faptele enumerate la art. 2 şi sub reserva, 
esprimată la, paragraful din urmă al art, 1]. 

Guvernele respective renunţă la orl-ce re- clamaţiune ce ar. avea de object restituirea 
cheltuelelor făcute cu executarea comisiunet 
rogatorii, chiur în cas când ar fi vorba de o 
espertisă, cu condiţiune însă că acâstă esper- tisă să nu fi provocat mal mult de. cât o Vo- 
Caţiune, ? . 

Art. 15, In materie penală, nepolitică, când notificarea unul act de procedură saă a unei judecăţi, către un Român sau către un Ialian, se va părea necesară guvernului ro- 
mân și .reciproc,. piesa transmisă pe cale diplomatică, se va semnifica persânci după cererea ministerului public al loculuy de roşe= dinţă, prin mijlocirea unu oficier competinte; iar originalul prin care se constată notifica; tiunea, învestit cu visa, se va trămile pe a- ceiași cale guvernului care cere, fără nici.o restituire de cheltueli, DIE NR „drt, 16, Dacă, într'o causă penală, nepo- litică, va fi necesară. compariţiunea perso- 

„.] 

„nală a unuy martor, guvernul ţări, unde se   | us) 

află martorul, 7] va angagea să urmeze invi. 
tațiunel ce i se va face, şi, în „acest cas, !i se 
Yor acorda cheltueli, de drum şi de şedere, 
după tarifele şi regulamentele în vizâre. în 
ț&ra unde va trebui să se: asculte. Porsâncle 
cu reşedinţa în România. sai în Italia, che- 
mate ca martori înaintea tribunalelor uneia 
din cele două ţări, nu vor putea, să fie urmă- - 

| rite. nici deţinute pentru fapte saii condam- 
nări criminale anteri6re, nic! sub pretext de 
complicitate în faptele ce formeză objectul 
procesului, în care ele figureză ca martori, 
" Când, într'o causă penală,. nepolitică, in- 
struită în una din cele două țări, sar găsi de 
folos producerea. de piese de convicţiune 
sai de documente judiciare, cererea se va face 
pe cale diplomatică, şi dacă nu se. vor opune 
consideraţiun! particulare, "i se va aa urmare, 
cu obligaţiunea de a se înapoia piesele. 

Guvernele . contractanta renunță, la. orl-ce 
reclamaţiune de spese, provenite în limitele 
teritoriilor lor respective, din trămiterea și 
restituirea pieselor de convicțiune şi a do- . 
cumentelor. , 

Art, 17, Cele două guverne se. obligă a'şi 
comunica reciproc, iarăşi fără restituire de cheltueli, decisiunile de condamnare pentru 
crime și delicte de ori-ce fel, cari se vor fi 
pronunciat de lribunalele unuia din cele două State contra supușilor celur-alt. ” 

Acestă comunicare se va face prin - trămi- 
terea, pe cale diplomatică, a -judecăţei: pro- 
nunciate și rămasă definitivă către guvernul 
țGrei de care ține condamnatul, pentru a se 
depune la grefa tribunaluluy competinte. 

Fie-care din cele: două guverne va da, în 
acestă privinţă, instrucţiunile necesare auto- 
rităților respective. . E - 

Art. 18. Convenţiunea. de faţă nu ta fi executorie de cât în 10 dile dela publicarea 
sa, în formele prescrise de legile celor două 
ţări. ; Si Ra 

Ea sta încheiat pentru 5 ant de dile, cu în- cepere din diua schimbărey ratificaţiunilor. - 
„In cas când nici unul din cele două gu- verne nu ar fi notificat, cu 6 luni înainte de 

finele disului period, intenţiunea sa. de a face să înceteze efectele ej,.ea va rămânea obli- 
gatorie încă pentru un au, şi așa înainte, din 
au în an, ÎN IE Ea Sau " Art, 19. Convenţiunea de față se va rati- fica, şi ratificaţiunile se vor schimba în Bu- 
curesci, cât se va putea mai curând. 

Drept care, cet doul plenipotenţiari respec- tivi 'şl-aii pus semnăturile ȘI sigiliile lor.:. - Făcută în dublu original, 1a, Bucurescă, în 5 (17) August, 1880. | Ne E | 
;. (Semnat), B. Boerescu. E RE 

: i. (Semnat), G. Tornielli.. 
AL 8). 
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Lrânşi CONVENTIUNE. 
„DE ESTRADAŢIUNE INTRE “ROMÂNIA ŞI ȚERILE-DE- 108. 

(Deer etu Ar. 689 din 4 ar tie 1883). : 

LE G £ 

Articol unic,, „Convenţiuihca” de estradi- 
” țiune încheiată la 13 Septembre 1831, între |. 
România și Țerile- -de- Jos, este aprobată. | 

| CONVENȚIUNE | 

(ratificată Ia 6 (18) AMaiii 1883). 

M. S. Regele Românie! şi N. 5. Regele Ţă- 
rilor-de-Jos hotărând, într'un comun acord, 
să încheie o convenţiune peniru estrădarea | 
făcătorilor de rele, aii numit în acest scop 

„ca plenipotenţiari a! Lor respectivi : 
M. S. Regele Românie! pe domnul Michail 

Mitilineu, comandor al ordinului Săă Stoa 
României, ete., ministrul Săi resident pe - 
lângă curtea Țărilor-de-Jos ; 

M. S. Regele Tăritor-de-Jos pe baronul 
Constant Th&odore de Lynden de” Sanden- 
burg, mare cruce al ordinelor Leul Neelan- 
dez şi Corina de Stejar de Liuzemburg, ca- 
valer de ânttia clasă al ordinului Leul de 
aur al Casei de Nassau, mare cruce al ordi- 
nului Srfoa României, etc., şambelanul şi mi- 
nistrul S&ă al afacerilor streine; 

Pe domnul Antoine Ewoud Jean Modder- 

man, comandor al ordinului. Leu? Neerlan- 

dez, ctc., ministru S&ii de justiţie ; : 

Cari, după ce *şI ai comunicat deplinele lor 

puteri, găsite în bună şi cuveniiă formă, s'ată 
învoit asupra articolilor următori: 

Art, I, Guvernul Româniel şi guvernul 

” "Părilor-de-Jos se îndatoresc a. "şi preda. reci- 

proc, conform regulelor determinate prin ar- 

ticolil următori, afară de -naţionalii lor, pe 

individi! condamnaţi, acusaţi saii preveniţi 

pentru verl-una, din crimele sai delictele enu- 

merate mal jos, comise afară. din teritoriul 

părţei de la care se cere estrădarea: — . 

1.: Atentat contra. vieţel Suveranulul sau a 

membrilor familiei sale ; 

2. Omor, asasinat, paricid, infanticid, o-|: 

trăvire ; 
3, Ameninţări de atentat contra persâne- ' 

lor, ce se pedepsesc ca şi crimele ; ; 

4. Avortare ; 
5.. Răniri saăă Lovin cu . voință, Or; comise 

cu „premeditare, dând nascere unei maladii 

sai incapacităţi de lueru personal în timp de 

mai mult de 20 die. - 

6 Violare sau 'or-ce alt atentat la pudăre 

comis prin violenţă ; : 

7. Atentat la moravuri, escitând, favori=|_   
  

ca ca d 

    

“corupțiunea tinerimel de unul sai de cel- alt 
sex în vârsta mal mică” de 21 ani j 

8. Bigamie ,: i E 

ţiune sati suposiţiune a unul copil; i 
10. Răpire de minori: Ei 
11. Contrafacere, falsifcar e; alteraţiune sati 

r6dere (tocire) a monetei, sati participaţiune : 

y sând sai înlesnind ae orăiziar dbsfeînarea saă- 

9. Răpire, tăinuire, -supresiină, substitu- . 

voluntară la emisiunea monetel contra-făcute, 
falsificate, alterate saii rose; :: 

12. Fals 'comis în privinţa peceţilor Statu- 
lui, biletelor de bancă, efectelor publice și a 
tiparelor de oțel (poincons),. timbrelor şi'a 
mărcilor de chârtie- monetă şi a timbrelor 3 
postale ; 

de comerciii sai de bancă, sai de scriptele 
private, afară de falsurile comise în pasporte, 
foilo' de drum şi certificate; 

14. Mărturie mincinâsă, 'subornaţiune de - 
martură, jurământ falş ; IE 

15. Corupţiune de funcţionari publici, con- 
cusiune, sustragere saii deturnare comisă de 
perceptori sa depositari publici ;: Ă 

16. Incendiare voluntară ; Li 
17.. Distrugere saii dărâmare 'cu voinţă, 

prin orl-ce mijloc ar fi, în tot sa în parte a 
edificiilor, podurilor, (zăgazurilor). saii şose- 
lelor, sai, a altor construeţiunt: aparținend 
altuia ; . 

18. Jetuire, stricăciune adusă productelor, 

13. Fals în scriptele piblice saă autentice, : 

mărfurilor, efectelor, proprietăţilor mobiliare, 
comisă de” o grupă sai pândă: Şi cu forţă! . 
făţişă ; sri 

19. 'perdere, naufeagiare,:idistrugere sati 
stricăciune ilegală şi voluntară) a: corăbiilor | 
sai altor vase  (barater. ie); 

„ 20.. Rescdlă şi rebeliune a; “pasăgerilor pe 
bordul une! corăbil contra căpitanului; şi a - 
6menilor din echipagiă „contra. - „superiori: 

“lor lor; “0: - : - 
21. Faptul de a fi pus în pericol! cu voinţă 

un convoiii pe o cale ferată ; - i 
22. Furt. te 

23. Escrocherie ; ai „iti, 

24. Abus de serbnătură pusă în alb.» 

ie 

: 925. Deturnare sai risipă în projudițiul bro-! 
prielarulu, posesorului saă: detentorului-bu- 

nurilor sai valorilor, cari nu's'aă încredințat * 

de cât cu titlul de deposit'saii: “pentru'îo lu- | 

crare salariată (abus de încredere) ; pi 
26: Bancrută fraudul6șă, "01: 

„Sunt coprinse în calificaţiunile precedente 

7 pt li 3
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tentativa şi complicitatea, când ele sunt pe- 
depsite de legislaţiunea ţărel căreea se cere. 
estrădarea. 

Art. II. Estrădarea nu va avea loc: 
1. În casul une crime sai unul delict co- 

mis în o a treia ţeră, când cererea de estră- 
dare va [i făcută de guvernul acestei (ări ; 

2. Când cererea va fi motivată de aceiaşi 
crimă saă delict pentru care individul. recla- 
mat a fost judecat în țtra căreia se cere şi 
pentru care a fost condamnat, absolvit sati 
achitat ; . : 

3. Dacă prescripțiunea acţiune! sai a pe- 
depsel este dobândită după legile ţărer căreia 
se cere estrădarea înainte de arestarea indi- 
vidului reclamat sai dacă arestarea nu s'a 
săvârşit încă înainte de a fi citat dinaintea 
tribunalului spre a fi ascultat. 

Art. III, Estrădarea nu va avea loc pe 
cât timp individul reclamat este urmărit pen- 
tru aceiaşi crimă sai delict în ț6ra căreia se 
cere vstrădarea, 

Art. 17. Dacă individul reclamat este ur- 
mărit sai suferă o pedâpsă pentru o altă in- 
fracţiune de cât aceea care a, dat loc ceroret 
de estrădare, estrădarea sa nu va putea fi 
acordată de cât după sfirşirea, urmărire! în 
țera de la care se cere estrădarea, şi în cas 
de condamnare, de cât după ce va fi suferit 
pedepsa sati ce va fi fost graţial. 

Cu tâte acestea, dacă în acest timp urmă- 
rirea s'a putea preseri după legile ţărer care 
cere estrădarea, ea va fi acordată afară nu- 
mal dacă considerațiuni speciale nu sar o- 
pune, şi numai sub obligaţiunea, de a înapoia 
pe estrădat îndată ce urmărirea se va termina 
în disa ț6ră. , | 

Art, Y, Se stipul6ză în mod espres că în- 
dividul estrădat nu pote fi nici urimnărit nici 
pedepsit, în ţtra căreia se acordă estrădarea, 
pentru o crimă sai un delict Gre-care nepre- 
vEdut prin convenţiunea de față şi anterior 
estradărel sale şi că nici nu va putea fi estră- 
dat pentru o asemenea crimă sai delict unur 
al treilea Stat fără consimţimântul aceluia 
care a acordat estrădarea, afară numal dacă 
nu ar fi avut libertatea de a părăsi din noi 
țera sus disă în timp deo lună după ce a fost 
Judecat şi în cas de condamnare după ce a 
suferit pedtpsa sai după ce a fost grațiat. 

Art, VI. Disposiţiunile tratatului de față 
nu sunt aplicabile nici de cum persânelor 
cari S'aă făcut culpabile de vre o crimă sati 
vrun delict politic. Persâna care a fost es- trădată pe temeiul uneia din crimele sa 
delictele comune nenționate la art. I, nu pote 
prin urmare în nic un cas a fi urmărită sa pedepsită în Statul căruia s'a acordat estră- darea, pentru o crimă sau deliet politic co- inis de- dânsa înaintea estrădărel, nici pen- 

  
  

  

tru un fapt conex cu o ast-fel de crimă sai 
delict politic. ii ” 

Art. VII, Estrădarea se va cere pe calea 
diplomatică ; ea nu se.va acorda de cât câna 
se va produce originalul. sai o copie auten- 
tică, fie a unei sentințe de. comdamnare, fie 
a unel ordonanţe. depunere. sub acusaţiune 
sati de trămitere. înaintea. justiției represive 
de legislaţiunea ţărei care face cererea, şi a- 
rătând crima sai delictul-de. care e cestiune 
precum și disposiţiunea penală care este a “i 
se aplica, : ME - 

dirt. VIII. Obiectele găsite în posesiunea 
individului reclamat se vor libera Statului 
reclamant, dacă autoritatea competinte a Sta- 
tului de la care se reclamă a ordonat remite- 
rea lor. : 

Arte IX. Streinul a cărei estrădare se cere 
pentru unul din faptele. menţionate la art. 1 
va pulea, fi arestat provisoriă în fie-care din 
cele două ță, după formele şi regulele pre- 
scrise de lagislaţiunile lor respective. . 

Art, X. În aşteptarea cererei de estrădare 
pe calea diptomatică, streinul a cărui estră- 
dare se pote cere pentru unul din faptele 
inenţionate la art. 1 pote fi arestat provisoriă. 
după formele şi regulele prescrise de legisla- 
țiunea țăre! căreia, se cere estrădarea. 

Arestirea provis orie se va putea cere : 
In România, de către judecătorul de in- 

strucţiune sai orl-care alt oficer al justiţiei; 
In Ţările-de-Jos,: de către orl-care judecă- 

tor de instrucţiune (judecător-comisar), sati 
ork-care oficer al justiţiel. E 
«Arte XI, Streinul arestat provisoriii, în 

modul arătat de articolul precedent, va fi pus 
în libertate dacă în termen de dout-deci dile 
de lu data mandatului de arestare provisorie 
cererea de estrădare pe cale diploinatică, în- 
soţită de documentele cerute, nu va fi făcută, 
afară numal dacă: arestarea ar trebui menţi- 
nută pentru un alt motiv. . 

Art, XII. Când în urmărirea unet afaceri 
penale unul din guverne ar socoti necesară 
ascultarea. de martori cari s'ar găsi în cel-alt 
Stat, se va trămite pe. calea diploriatică în 
acest scop o comisiune rogatorie, şi "i se va 
da curs observându-se legile țărei unde mar-. 
torii vor fi invitaţi să se înfăţişeze. 

Cu tâte acestea: 'în cas de' urgenţă, auto- 
ritatea judiciară din unul din State va putea 
adresa direct o comisiune 'rogatorie autorită- 
ţel judiciare din cel-alt Stat. . 

Orl-ce comisiune rogatorie avâna de scop 
de a cere ascultarea' de niartori, va trebui să 
fie însoţită de o traducţiune franceză. 

Arte XIII. Dâcă în '0 causă penală înfă- 
cișarea personală ai:'uniiă inartor din cea-altă 
ţ6ră ar îi necesară! Sâti “dorită, guvernul săi 
îl va invita & se coriforma * invitaţiuner ce "i 
sar fi făcut'şi; în cas dsi:a: consimţi, "i se va 

R
a



  

  

DE LA MINISTERIUI, DE PXTERNE. 

acorda cheltueli de drum şi de şedere, după 
tarifele şi reglementele în vigâre în ţ&ra unde: 
ascultarea va avea loc, afară, de casul când 
guvernul care cere (ascultarea martorulul) va 
socoti că trebuesce alocată o mal mare in- 
demnitate martorului. 

Nici un martor, orl-care ar fi naţionalita- 
tea sa, care, fiind citat în una din cele două 
țări, se va întăţişa de bună voe înaintea ju-“ 
decătorilor celel-alte ţări, nu va putea fi ur- 
mărit sai deţinut acolo pentru fapte sati con- 
damnaţiuni crimiuale anteridre, nici sub cu- 
vînt de complicitate în faptele cari fac obiec- 
tul procesului în care el va figura ca martor, 

Art, XIV, Când în o causă penală con- 
fruntarea vrunor criminal! delinuţi în cel-alt 
Stat, sai chiar comunicarea vre unor piese 
de convicțiune sai vre unor documente cari 
Sar găsi în mânele autorităților din cea-altă 
ţeră, s'ar crede folositre sati necesară, ce- 
rerea lor se va face pe calea diplomatică şi 
acolo *i se va da urmare afară dacă conside- 
rațiuni speciale se opun la acâsta şi cu o- 
bligaţiunea de a înapoia pe“ criminali şi 
piesele. . : 

Art. NY. Trecerea prin teritoriul uneca 
din părţile contractante 3, unul individ predat 
de o a treia putere celei-alte părti, şi nea- 
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cu concursul funcţionarilor ţărei care a au-: 
torisat trecerea pe teritoriul el, . .." ie 

Cheltuelile de trecere vor fi în sarcina ţă- 
rei reclamante. Da 

Art. XVI. Guvernele respective renunță 
de o parte şi d'alta la orl-ce reclamaţiune 
pentru restituire de cheltueli de întreţinere, 
de transport şi altele, cari ar putea resulta, 
în limitele teritoriilor lor respective, de es- 
trădarea preveniţilor, acusaţilor sai condam- 
naţilor, precum şi la acelea cari ar resulta 
din esecutarea comisiunilor rogatoril, a trans- 
portului şi a înapoierel criminalilor de con- 
fruntat, şi din trimiterea; şi restituirea piese= 
lor de convicţiune saă documentelor. 
„În ceasul când transportul pe mare ar fi so- 
cotit ca preferabil, individul de estrădat va fi 
condus la portul pe care ] va desemna agen- 
tul diplomatic sai consular al guvernului re- 
clamunt, cu cheltuelile căruia va fi îmbarcat. 

Art, XVII. Presenta convenţiune nu va 
fi esecutorie de cât din a dou&-qecea qi după 
promulgarea sa în formele prescrise de le- 
gile celor două ţări. . 

Ea va urma a 'ŞI avea efectele sale în timp 
de şâse luni după ce va fi. fost denunţată de 
unul din cele două guverne. . 

Ea va fi ratificată şi ratificările se vor pre- -   parţinend ţăre! prin care trece, va fi acordată 
pe simpla producere, în original sai în copie 
autentică, a unuia din actele de procedură 
menţionate Ja art. VII, destul numai ca fap- 
tul servind de basă a estradărei să fie co- 

prins în presenta -convenţiune şi să nu intre 

în previsiuuile articolelor II şi IV, şi ca. trans- 

portul să se facă, în ceea-ce privesce escorta,   schimba cât de curând se va putea. 
Spre credinţă pleniporenţiarii respectivi ati 

semnat presenta convenţiune şi ait învestit'o 
cu sigiliul armelor lor. . i 

Făcută în duplă espediţiune, la Ilaga, în 13 
Septembre 1881. 
(L. S.) (Semnaţi) : M. Aitilineu, de Lynden 
de Sandenburg, A. E. I. Moddermun. 

  

LEGE şi CONVENŢIUN E 
ÎNTRE ROMÂNIA ȘI RUSIA ÎN VEDEREA TRECERFI ARMATEI RUSE PRIN ROMÂNIA. - 

(cotate de corpurile legiuităre şi prom. cu decr. Nr. 899 și 900 din 21" Aprile 1877.) 

LEGE 

Art. unic. Convenţiunile încheiate între 
România şi Rusia, în vederea recerei arma- 

tel ruse prin România, sunt aprobate. 

CONVENŢIUNE - - 

„Lucrând de acord.cu cele-alte mari Pu- 

teri, pentru a ameliora condiţiunile de esis- 

tență ale creştinilor supuşi dominaţiunei Sul- 

tanului, guvernul Imperial al. Rusiel a atras 

atenţiunea Cabinetelor garante asupra nece- 

sităţei de a asigura întrun mod eficace esecu- 

tarea reformelor cerute de la Portă. . .  : 

Pentru că escitarea . musulmanilor și slă- 

| hiciunea învederată a guvernului otoman nu 

lasă a se spera măsuri seri6se de esecutare 

din partea autorităţilor turce, o intervenţiune: 

militară din afară pote deveni necesarie. In 

cusul când desvoltarea ulteridră a afacerilor. 

politice în Orient ar sili pe Rusia a asuma a- 

cestă sarcină şi a dirige armata sa în partea 

Turciei din Europa, Guvernul Imperial, do- 

rind a respectă inviolabilitatea teritorială a 

Statului Român, a convenit: de a încheia cu 

Guvernul Alteţei Sale Domnului Carol I o 
convenţiune specială relativă .]a trecerea tru- 

pelor ruse prin România. . , 
Prin urmare,.a fost designaţi ca plenipo-: 

tenţiari : - aa Pa . 

Din partea MajestăţeI; Sale; Iinperatorului.  



652 

tuturor Rusiilor, Baronul Dimitri Stuart, con- | 
siliar de Stat, agent diplomatic şi consul ge- 
neral al Rusiel în România, cavaler al ordi- 
mulul St." Vladimir clasa II, al St. Anel 
clasa II, al St. Stanislas clasa II, şi al ordine- 
lor străine :' Leul şi sorele clasa, II cu placă, 
Medgidie clasa Il, Muntenegru clasa II cu 
placă şi al Crucer de oficer al Mântuitorului ; 

Din partea Alteţei Sale Domnul României, 
D. M. Kogălniceanu, ministrul Săi al afaceri- 
lor străine, Mare Cruce al ordinului St. Ana 
clasa], al Cornei de fer clasa |, al Vulturu- 
lui Roşu clasa Î, al Medgidie clasa |, etc,, 

Cari, după ce “şi aii preschimbat deplinele 
lor puteri, găsite în bună şi regulată formă, 
S'aii învoit asupra articolelor următore : 

Art. I. Guvernul Alteţei Sale Domnului 
României Carol | asigură armatei ruse, care 
va fi chemată a merge în Turcia, libera trecere 
prin teritoriul” României, şi tratamentul re- 
servat armatelor amice. 

Tâte cheltuielele cari ar putea fi ocasio- 
nate de trebuinţele armate! ruse, de trans- 

- portul săti precum şi pentru satisfacerea, tu- 
“turor trebuinţelor sale, cad naturalmente în 
sarcina Guvernului Imperial. 

Art. 2. Pentru ca nici un inconvenient 
sai pericol să nu resulte pentru România din 
faptul trecere! trupelor ruse pe teritoriul săă, 
Guvernul Majestăţei Sale Imperatorul tuturor 
Rusiilor se obligă a menţine şi aface a seres- 
pecta drepturile politice ale Statului Român, 
ast-fel cum resuită din legile interidre şi tra- 
tatele esistânde, precum şi a menţine şi a a- 
păra integritatea actuală a Româniel, 

Art, 3. Tâte detaliurile relative la tre- 
cerea trupelor ruse, la relaţiunile lor cu au- 
torităţile locale, precum şi tote învoelile cari 
ar trebui să fie luate pentru acest sfârşit, vor 
fi consemnate într'o convenţiune specială 

“care va fi încheiată de delegaţii ambelor gu- 
verne, şi ratificată în același timp ca şi cea 
de față, şi va intra în lucrare de o-dată, 
„Art. 4, Guvernul Alteţer Sale Domnului 
României se obligă a obţine pentru Conven- 
țiunea de faţă precum şi pentru cea menţio- 
nată la art. precedent ratificarea cerută: de 
legile 'române şi a. face imediat esecutori 

" stipulaţiunile coprinse într'ânsa. a 
Drept aceea, plenipotenţiarii respectivi ai 

pus pe Convenţiunea de faţă semnăturile lor, 
şi sigiliul armelor lor. 
„- Făcut în Bucuresci, la 4 (16) Aprilie, anul 
graţiel una mie opt sute şâpte-deci şi şâpte. 

(Semnat) BARON DIMITRI STUART: 
" Agent diplomatic şi consul generat 

al Rusiei în România. . 
e (8) 

(Semnat) M. KOGĂLNICEANU, - : 

Ministru afacerilor străine al României, 

LEG. POLITICE ŞI EMANATE 

Pentru esecutarea articolului [ii al Conven- 
țiunei, încheiată astă-qt, sub-semnaţii pleni- 
potenţial aii convenit de a regula prin con- 
venţiunea specială de faţă învoielele relative 
la trecerea trupelor Imperiale ruse, precum 
şi raporturile lor cu autoritățile locale. - 

" Art, I, Guvernul român acordă armatei 
ruse usul căilor ferate, comunicaţiunilor flu- 
„viale, drumurilor, poştelor şi telegrafelor Ro- 
mânie!, şi pune la disposiţiunea sa resursele 
materiale ale ţărei, pentru necesităţile de a- 
provisionament, de furagiuri şi de transport 
după modul şi condiţiunile stipulate în arti- 
coli! ce urmeză. 
Art, IL, Relaţiunile autorităţilor militare 
ruse cu autorităţile locale se vor face prin 
mijlocirea comisarilor special! român! -nu- 
miţi spre acest sfârşit. Un comisar general 
român va fi delegat pe lângă comandantul 
cap al trupelor ruse pentru totă durata irece- 
rei lor prin România. 

Art. III, Comisari! români vor fi căpuiţi 
de tote datele (donnâes) relative la resursele 
materiale (precum furagiuri, aprovisiona- 
mente, cărăuşie, paie, încăldit, etc.) ce pâte 
procura ţera în percursul trupelor ruse, atât 
în lungul liniilor căilor ferate, cât şi pe ţăr- 
murile Prutului şi Dunărey, cu indicaţiunea 
preţurilor aproximative a acestor objecte la 
puncturile unde vor trebui a fi predate, a can- 
tităţilor ce ar putea fi date și a epocelor la 
carl predarea lor ar putea fi cu putință. 

Art, 1V. Autorităţile militare ruse, după 
ce vor lua cunoscință de datela menţionate 

-| în articolul precedent şi vor decide cantilă- 
țile de producte ce le vor fi necesari! și punc- 
turile unde vor trebui -a fi predate, se vor 
înţelege cu comisari! români asupra modului 
de predare. Prin urmare aprovisionamentele 
se vor face pentru comptul armate! ruse, sai 
de către autorităţile române cu preţurile con- 
venite, saă cu concursul lor, prin sumisiona- 
mente, comisiune, cumpărare directă etc. 
„Art, Y. Se va procede tot ast-fel pentra 

tote achisiţiunile cari ar fi necesari! pentru 
cainpament, bivuac, transportul trupelor, ba- 
gagelor lor, materialului şi muniţiunilor de 
resbel, precum şi pentru farniturile spitale- 
lor, ambulanţelor şi farmaciilor. Autoritățile 
române vor înlesni. satisfacerea acestor tre- 
hunțe. 
"Arte: VI, Guvernul ' român pune la dispo- 

siţiunea armatei ruse tâte liniile: ferate ale 
(ărei pentru transportul sâii, acel al materia- 
lulu, al bagagelor şi aprovisionamentelor ce 
o însoțesc, precum şi acelora al cărora trans- 
port -ar putea fi necesari mai târdiă. Pen: 
tru aceste transporturi, armata imperială va 
îi pe deplin asimilată armatei princiare și se 
va bucura de: aceleaşi drepturi şi prerogă-   tive ca acestă din urmă, în tot ce privesce
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„oprită, în cas de necesitate.  : : 

-„ritățile militare ruse. .. -. 

"DB LA MINISTERIUL DE EXTERXE, 653: 

obligațiunile companiilor. drumurilor de. fer 
în privinţa trupelor şi altor .condiţiuni și: de- 
taliuri stipulate, pentru. transporturile mili- 
tare, prin caeturile de însărcinări ale com- 
paniilor, şi legile şi regulamentele. în vigâre 
în România. Cât pentru tarifele de transport, 
guvernul român se obligă a priori pentru o 
reducţiune de patru-deci la sută asupra tari- 
felor ordinare şi se reservă de a regula deta- 
liurile aceste cestiunt prin o înțelegere ulte- 
ridră cu companiile. Rei ea 
„În ceea ce privesce însă cheltuielile şi plă- 

țile adiţionale, precum ! înregistrări, manipu- 
laţiunI şi altele, se va procede după cum se 
practică pentru transporturile; militare. ro- 
mâne. . e aaa : 

Art. VII, Ministrul lucrărilor. publice al 
" României va, da, asupra cererel. şefului co- 
municaţiunilor militare ruse,. ordinile şi in- 
strucțiunile necesarii administraţiunilor căilor 
ferate române, pentru a. asigura cu. cel mal. 
mare succes şi celeritate posibilă transportul 
armatei Imperiale cu materialul, bagagele, 
aprovisionainente, etc., după un plan ce va 
trebui a fi hotărît mat d'înainte precum se va 
stipula mal la vale. Trenurile militare vor 
avea prioritatea, asupra. tutor celor-alte tre- 
nur, esceptându-se trenul postă şi fără pre- 
judiciă pentru transporturile trupelor române. 
La trebuință numărul trenurilor ordinare de 
călători va putea fi provisoriă redus, şi circu- 
laţiunea, trenurilor de mărturi chiar pe deplin 

Art. VIII, Pentru transportul trupelor 
imperiale şi al materialului lor pe linia laşi-. 
Unsheni, care are aceeași lărgime ca drumu- 

"rile de fer ruse, o unitate şi continuitate a 
condiţiunilor technice a mişcărel. se vor sta- 
bili în urma. unel înţelegeri între ambele ad- 
ministraţiuni, pentru a se evita, ori-ce întâr- 
diere sai transbordament la frontieră. 

Art. IX. Pentru a se obţine unitatea ne- 
cesarie în serviciul liniilor. române spre asi- 
gurarea transportului celui: mal grabnic şi 
celui mai regulat al armate! ruse cu baga- 

“gel eY, muniţiun!, material de resbel şi apro- 
visionamente de ort-ce fel, se va institui, sub 
direcțiunea ministerului lucrărilor publice, 
un consiliă central, compus de delegaţii di- 

„feritelor companil, carl posedă părți din re- 

țeoa română. Un comisar numit de şeful co- 

municațiunilor militare: a armatei imperiale, 

va fi delegat pe lângă ministerul: lucrărilor 
publice pentru a facilita raporturile cu auto- 

Mișcarea şi serviciul pe tâte liniile r&țelek 

române se vor face provisoriă sub direcţiu- 

nea imediată a .consiliului central, ale căruia 

disposițiuni ministrul lucrărilor.publice le-va 

face a. concorda cu. exigenţele şi trebuințele 

ce vor fi: esprimate,de şelul comunicaţiu- : 

nilor militare, în privinţa transporturilor în. 
cestiune. . | Ii N IN 

„ărt, X. Direcţiunea superidră şi priveghe- 
rea transporturilor armatei imperiale vor a- 
parţine şefului comunicaţiunilor.militare al 
acestei armate. Pentru a asigura regularita= 
„tea şi continuitatea serviciului acestor trans." 
porturi, el va. lucra, prin. mijlocirea comisa- 
rului român, delegat ad-hoc pe lângă dânsul, 
şi va.provoca prin organul săi tâte măsurile 
necesarii pentru acest sfârşit. 
„Art, XE. Şeful. comunicaţiunilor militare: 

va avea facultatea de a cere, prin mijlocirea, 
comisarului român, delegat pe lângă densul 
sati prin propriul săă delegat pe lângă con- 
siliul central, esecutarea tuturor lucrărilor: 
necesari! pentru sporirea şi securitatea miş- 
cărel atât pe linil cât şi în gare, şi matetria- 
lul rulant, precum plate-forme, rampe, că! de . 
garagiă, îmbraşamente auxiliare, gare provi- 
sori!, apropriaţiuni de vagâne de mărfuni şi 
trucuri pentru transportul 6menilor, cailor şi 
materialului ete. T6te. cheltuelele ocasionate- 
prin aceste lucrări vor fi în sarcina armatel. 
ruse ; modul esecutărel lor ya fi regulat între 
ministrul lucrărilor publice şi şeful, comuni-. 
cațiunilor militare al armate! ruse. 
„Arte XII. In cas de urgenţă, şeful comu-: 

nicaţiunilor militare va avea facultatea, în 
urma une! înţelegeri prealabile cu comisarul 
român, a înlocui prin mijlocele de cari dis- 
pune tot ceea ce ar lipsi şi ar ameninţa să. 
împedice mişcarea. armatel ruse. Va putea 
face de a se suspenda . imediat de către co- 
misarul român şi a cere de la ministrul lu- 
crărilor publice depărtarea împiegaţilor şi a-- 
genţilor subalterni a cărora, rea voinţă ar pu-- 
tea da temeri de primejdii. , 

- Art, XIII. Dacă trebuințele de comuni-. 
caţiune ale armatei ruse ar face necesare 
construirea pe teritoriul român a unul noii 
tronşon (tronchon) saii îmbranşament de cale 
ferată, lucrările vor fi esecutate prin îngriji-   rea autorităților militare ruse, cu cheltuiala 
guvernului imperial. Guvernul român va în- 
lesni aceste lucrări şi se va însărcina cu în- 
grijirile necesari! pentru a asigura armatei 
ruse dreptul dea se bucura timpurariă de 
terenurile indispensabile pentru instalarea, a- 
cestor tronşâne sa ambranşamente pe basele- 
adoptate în România pentru. lucrările . de: 
utilitate publică. Când aceste, linil vor de- 
veni inutile, materialurile mobile întrebu- 
inţate la construirea lor. vor fi la disposiţiu- 
nea guvernului. rus,.iar lucrările esecutate- 
vor deveni proprietatea guvernului român. 
fără nic o remunerațiune. -.-. 

Art. XIV. Esploatarea reţelei române se 
va face de către companiile „şi administraţiu-   nile- esistinde, sub direcţiunea consiliului 
menţionat la articolul IX al Convenţiunei de
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față, Companiile. vor fi indemnisate pentru 
tâte transporturile efectuate după tariful care 
se va stabili: conform articolului VI. Aceste 
companii vor fi asemenea, despăgubite pentru 
tâte stricăciunile: cari ar putea fi comise în 
materialul lor prin greşala trupelor ruse. 
“Art, XV, Planul transportului trupelor, 

livretele de mersul trenurilor militare, for- 
mele şi detaliurile rechisiţiunilor de trans- 
pori, documentele de comptabilitate şi de 
control, termenele și rodul plăţel,-precum și 
raporturile de stabilit în timpul transportu- 
iul, între trupele ruse și agenţii localt ar căi- 
lor ferate române,. vor [i regulate imediat 
după încheierea Convenţiunei de faţă de către 
comisari ad-hoc. Companiile şi administra- 
țiunile căilor ferate vor fi datâre de a le pro- 
cura t6te documentele şi materialurile nece- 

-saril pentru compunerea acestul „plan, a 
livretelor de mers şi detaliurilor de servici 
şi de a, le da.cel mai, mare concurs. Tâte ces- 
tiunile de detalii, regulate de către aceşti co- 
misari şi consemnate într'o instrucţiune spe- 
cială care va fi aprobată de şetul comunica- 
țiunilor militare al armate! imperiale şi de 
“comisarul român, delegat pe lângă dânsul, 
vor fi obligatorii atât pentru trupele ruse cât 
şi pentru împiegaţi! căilor ferate. , 

Art, XVI. In timpul pisagiului armater 
imperiale, tote crimele şi delictele cari ar fi 
comise de împiegaţi! căilor ferate cu intențiu- 
nea de a împedica saă de a opri transportul 
trupelor sai de a pune în pericol securitatea. 
trenurilor militare, vor fi pedepsite după le- 
gile române esistânde şi cu aceiaşi rigâre ca 
cum ar fi dirigiate contra armatei română, 

Art, XVII. Guvernul român acordă ar- 
mate! ruse usul postelor şi telegrafelor Sta- 
tulu! şi companiilor căilor ferate cu acelaşi 
titlu cu: care se bucură autorităţile române 
ale căror cheltuieli! nu sunt trecute în bud- 
'getul Statului. Prin urmare depeşele oficiale 
ruse vor avea, prioritatea asupra, corespon- 
denței private. Pentru a nu împiedica servi- 
ciul ordinar al telegrafelor, armata. rusă va 
avea facultatea, orl-unde trebuința, se va 
simţi, de a lega cu cheltuiala, sa de stâlpil 

“telegrafici ar Statului şi a! companiilor un 
[ir telegrafic al er şi de a aşeda aparatur pen- 
tra usul s&ă particular, Aceste fire vor fi pă- 
zile și conservate după cum sunt firele ro- 
mâne şi fără altă cheltuială particulară pen- 
tru armata rusă, în sarcina căreca însă vor 
rămânea reparaţiunile. 

Art. XVIII. Se va stabili la spatele ar- 
matei ruse o linie și punctuii de etape (Gta- 
pes) esceptându-se oraşul Bucuresci unde nu 
vor fi trupe ruse. Este bine înţeles că trupele 
nu se vor opri de cât acolo unde vor fi silite 
de trebninţele odihner sai de obstacole in- 

: dependinte de voinţa lor, şi numay pentru | ocasiunea trece 
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timpul strict necesariă spre acest sfârşit. In 
lungul liniel şi punturilor de etape precum şi 
pe linia mişcării. trupelor se vor putea aședa 
magasil şi deposite de hrană, furagiuri, a- 
provisionamente de ori-ce natură, cuptâre 
pentru. pâne şi pesmeţi, bucătărir pentru 
preparaţiunea, hranei trupelor, etc. Locurile 
necesari! pentru acest sfârșit vor fi angajate 
de comisari! armatei ruse cu concursul co- 
misarilor români, cu aceleaşi condițiuni ca 
şi pentru'trebuinţele Statului. Se va procede 
tot ast-fel în ceea-ce privesce achisiţiunea 
materialelor necesarit pentru construirea şi 
instalarea diselor stabilimente. 

Art, XIX. Bolnavii şi răniții armatei ruse 
vor Îi trataţi şi îngrijiţi în stabilimente sani- 
tare organisate pentru acest sfârșit pe linia, 
de comunicaţiune şi de etape, ori unde co- 
mandantul cap rus va găsi indispensabil, a- 
fară de oraşul Bucurescl, şi pe cât se va putea 
afară de centrurile mari de populaţiune, es- 
ceptându-se spitalurile pentru răniți. Autori- 
tăţile române vor da concursul lor şi vor 
acorda t6te înlesnirile pentru instalarea sta- 
bilimentelor sanitare precurm şi pentru închi- 
rierea. edificiurilor necesari! pentru aseme- 
nea, întrebuințare. In localităţile unde nu s'ar 
găsi spitale ruse, bolnavir vor putea fi admiși 
provisoriă, în marginile posibilului în stabi- 
limentele sanitare - române, plătindu-se chel- 
tuielile de îutreținere şi de tratament. 

Art, XX, In localităţile unde o oprire sar 
recunsce necesarie în timpul trecerii trupe- 
lor ruse, în condiţiunile stipulate prin arti- 
colul XVIII, aceste trupe se vor bucura de 
înlesnirile de locuință și campament ce li se 
Yvor.procura prin îngrijirile autorităţilor 1o- ' cale. Dacă prin acest fapt ar deveni necesari! 
retribuțiuni, ele vor fi regulate prin o înţele- 
gere între comisari! respectivi. | Art. XXI, Pe linia de comunicaţiune a 
armatei imperiale, în localităţile unde nece- 
sităţile militare ar reclama numirea de co- mandanţi de etape' ruse, aceşti comandanţi 
YOr comunica cu autorităţile locale prin mij- 
locirea comisarilor români, prevădute la ar- 
ticolul II. 

ârt. XXII. Armata rusă va avea facul- 
tatea de a stabili poduri şi comunicațiuni flu- 
viale la puncturile unde se va, recunbsce ne: 
cesar și de a face lucrările indispensabile 
pentru a asigura și protege aceste treceri. 
Guvernul român va pune, pentru acest sfârşit, 
la disposiţiunea. armate! rusă bărcile, batelu- 
rile etc., ce'și va putea procura și pe cât îre- 
buințele arinatel sale ît vor permite, precum 
şi cuantitatea necesară de lemne de conslruc- . 
țiune și alte materialuri cu retribuţiune echi- 
tabilă. - i | 

Art, XXIII. Tâte plăţile de efectuat cu 
ril trupelor ruse prin Româ-
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„nia, atât guvernului princiar, cât şi compa-]. 
miilor căilor. ferate şi .particularilor, vor fi 
calculate pe basa unități! monetară română 
sai francesă, Se vor:putea face, sai în nu- 
mărătâre, sai prin bonuri în regulă, ema- 
nând de la comandantul armate! imperială şi 

„plătibile de casele acestei armate, în termen 
de două lun! cel mult. Forma bonurilor, ter- 
menii, modul şi locurile de plată şi de con- 
trol, vor fi regulate :.şi. aduse la cunoscința, 
publicului în urma :unel înțelegeri între co- 
mandantul cap al armatei rusă şi comisarul 
general român LISA 

Art. XXIY. Guvernul român acordă Gu- 
vernului rus pentru durata şederel trupelor 
imperiale în România şi dincolo de Dunăre, 
libera importaţiune pe: teritoriul săi, fără 
plată de drepturi, şi liberul transit al tutor 
articolelor şi obiectelor de aprovisionament, 
de furnitură, de rnaterial şi de muniţiuni de 
resbe), destinate usului armatei imperiale, şi 
chiar acelora a cărora intrare în România 
s'ar găsi prohibită prin regulamentele române. 

Art. XXY. Dacă s'ar întempla deserţiuni 
din trupele ruse în timpul trecerel lor prin 
România, autorităţile Princiare vor da con- 
cursul lor pentru dovedirea. şi arestarea cul- 
pabililor asupra indicaţiunilor ce li se vor da 
de autorităţile militare ruse. Desertorii ares- 
taţi vor fi predat în mânile comandanților 
militari ruşi cer ma! apropiaţi de locul unde 
arestarea a fost efectuată. | 

Art, XXYI. Tâte casurile şi diferendurile 
cari S'ar putea ivi cu ocasiunea trecere! tru- 
pelor ruse prin România şi cari p'ar fi pre- 
vădute prin Convenţiunea. de faţă, vor fi re- 
gulate într'un comun acord prin comisarii 
numiţi ad-hoc de comandantul-cap al trupe- 
lor ruse și comisarul general român.   

Drept aceea plenipotenţiarii respectivi aă 
pus pe convenţiunea suplimentară de față 
semnăturile lor și sigiliurile armelor lor. 

Făcută în îndouit esemplar, în Bucuresci, 
la 4& Aprilie, anul grație! una mie opt sute 
şepte- dec! și ş&pte. 

(Semnat) BARON D. STUART 
Agent diplomatic şi consul general al. 

Rusiei în România. 

(Semnat) M. KOGALNICEANU 
„Ministru afacerilor străine în România. 

In momentul de a procede la semnătura, şi 
la preschimbarea esemplarelor Convenţiunei 
speciale, regulând învoelile relative la tre- 
cerea trupelor imperiale ruse prin România, 
sub-semnaţii Plenipotenţiari al Majestăţei 
Sale Imperatorului tuturor Rusiilor şi al Al- 
teţer Sale Domnului României, declară, prin 
presentul, că scutirile acordate prin art. XĂIV 
guvernului Rusiei nu se vor putea întinde a- 
supra tutunurilor şi tabacurilor, al cărora 
monopolîn România este concedat unei com- 
panil străină. Prin urmare. dacă guvernul 
rus doresce ca trupele imperiale, cu ocasiu- 
nea, trecerei lor prin principat, să se bucure 
de favori escepţionale pentru tutunuri şi ta- 
bacuri, autorităţile ruse se vor înţelege direct 
cu regia tutunurilor, pentru ca acestă admi- 
nistraţiune să nu pâtă formula contra gu- 
vernului român nici o cerere de daune şi în- 
terese, basată pe violarea drepturilor de mo- 
nopol ce "1 este concedat. ” 

Făcut în înduoit esemplar, în Bucuresci, la 
4 (16) Aprilie, anul graţie una mie opt sute 
șepte-deci şi şepte. : 

(Semnat) BARON STUART 

(Semnat) M. KOGALNICEANU 

  

“PRACTATUL DE PACE 
DIN BERLIN AST-FEL CUM ESTE INSERAT ÎN «MONITORUL OFICIAL» AL, IMPERIULUI 

GERMAN Nr. 165, Din 4 (16) 1uLg 1878. 

„ Gânserat în Monitorul ofic. 

Au nom de Dicu Tont-Puissant. 

Sa Majeste PEmpereur d'Allemagne, Roi de 

Prusse, Sa Majest W'Empereur d'Autriche, 

Roi de Bohâme etc. et Roi Apostolique de 

Hongrie, le President de la Re&publigue Fran- 

caise, Sa Majeste la Reine du Roșaume-Uni 

de la Grande Bretagne et dirlande, Impera- 

trice des Indes, Sa Majestă le Roi d'ltalie, Sa 

 Majest& P'Empereur de toutes. les Rusșies. et 

Sa Majeste 'Empereur des ottomans, desirant 

răgler dans une pensce d'ordre Europâen con- 

vomân din 11 Iulie 1878) 

formâment aux stipulations du Trail de Pa- 

ris du 30 Mars 1836, les questions soulevâes 

en Orient par les 6v&nements des dernicres 

annees et par la guerre dont le traite preli- 

minaire de San Stefano a marque le terme, 

ont 6t6 unanimement davis que la râunion 

dun Congrts offrirait le meilleur moyen de 

faciliter leur entente. 

Leurs dites Majestes et le Prâsident de la 

Re&publique Frangaise ont, en) cons6quence, 

nomme pour leurs Plânipotentiaires savoir
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Sa Alajeste VEmpereu d Allemagne, Roi de 
Prusse : , 
le Sicur O/hou, prince de Bismark, Son Pr6- 

sident du. Conseil des Ministres de Prusse, 
- Chancelier de VEmpire, * 

le Sieur Bernard Ernest de Biilow, Son Mi- 
> nistre d'Etat et Secrttaire d'Etat au Depar- 

tement des Affaires Etrangeres, 
et ” 

le Sieur Cilodiig Chavles Victor, prince de 
Hohenlohe-Schillingsfurst, princede Ratibor 
et Corey, Son ambassadeur Extraordinaire 
et Plânipotentiaire pr&s la Republique Fran- 
caise, Grand Chambellan de la Couronne 
de Baviere; 

„. Sa Majest€ VEmpereur d'Autriche, ' Roi de 
Bohâme, ete, et Roi Apostoligue de Iloigrie : 
le Sicur Jules Comte Andrassy de Csils, Szent- 

Riraly et Harszna Ilorca, Grand d'Espagne 
"de l-âre classe, Conseiller Intime Actuel, 
Son Mlinistre de la Maison Imperiale et des 
Aflaires Etrangeres, Feld-Marâchal-Lieute- 
nant dans Ses armâes, | 

le Sieur Luis comte Karoly de Nagy- Karoly, | 
Chambellan et Conseiller Intime Actuel, 
Son Ambassadeur Extraordinaire et PI6- 
nipotentiaire prăs Sa Majeste I'Empereur 

" VâAllemagne, Roi de Prusse, ct a 

le Sieur lenri Baron de IHaymerle, Conseil- 
ler Întime Actuel, Son Ambassadeur Ex- 
traordinaire et Plenipotentiaire pres Sa Ma- 
jeste le Roi d'ltalie; 

-Le president de la Republique Fvangaise: 
le Sicur 7illiam Henri Waddington, S&na- 

teur, Membre de tInstitut, Ministre Secre- 
taire WEtat au Dâpartement des Affaires 
6trangeres; . 

le Sieur Charles Raymond de La Croix de 
Chesritre, Comte de Saint-Vallier, S&na- 
teur, Ambassadeur Extraordinaire et Plâni- 

„ potentiaire de Erance pr&s Sa Majeste VEm- 
pereur d'Ailemagne, Roi de Prusse, 

et 
"le Sieur Feliz FHippolyte Desprez, Conseiller 

dEtat, Ministre Plânipotentiaire de pre- 
niiăre classe, charg& de la direction des af- 
faires politiques au Ministere des Affaires 
Etrangeres; 
Sa Majeste la Reine du Royaume-Uni de la 
Grande Bretagne et d'Irlande, Imptratrice 

des Indes : N 
le tres-honorable Benjamin Disraeli, .comte 

de Beaconsfield, Vicomte Ilughenden Pair 
" du parlement, Membre du tr&s-honorable 
"Conseil Prive de Sa Majeste, Premier Lord 

„. de la Trâsorerie de Sa Majeste et Premier 
Ministre d'Angleterre. - : 

le tr&s-honorable Robert Arthur Talbot Gas- 
coyne Cecil, Marquis de Salisbury, comte 
de Salisbury, vicomte Cranborne, baron   
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Cecil, Pair du parlement, Membre du ires- 
honorable conseil privă de Sa Majest6, prin- 
cipal secrtaire d'Etat de Sa Majestă au dâ- 
partement des Affaires Etrangtres, 

et ă i 
le ires-honorable Lord Odo Villiam Leopold 

Russell, membre du conseil priv& de Sa 
Majeste, Son awnbassadeur Extraordinaire 

„et pl&nipotentiaire prâs Sa Majeste l'Empe- 
reur d'Allemagne, Roi de Prusse; 
Sa Mujeste le hoi d'Italie : 

le Sicur Luis, comte Corti, S6nateur, Son 
„ Ministre des Affaires Etrangeres, 

et . 
le Sieur Iduard, comte de Launay, Son am- 

bassadeur Extraordinaire et plenipotenti- 
aire prâs Sa Majeste l'Empereur d'Alle- 
magne, Roi de Prusse; 

Sa Majeste PEimpereur de toutes les Rus- 
sites : - ” .- 

le Sieur Alerandre, prince Gortschacowe, Son 
- chancelier de Empire, : 
le Sieur Pierre, comte de Schouralof, gn&- 

ral de cavalerie, Son Aide-de-camp g&- 
"nâra], membre du conseil de PEmpire et Son 
ambassadeur Extraordinaire et plânipoten- 
tiaire pres Sa Majeste Britanique, . 

et ie . 
le Sieur Paul POubril, conseiller priv ac- .: 

tuel, Son ambassadeur Extraordinaire et 
plenipotentiaire pres Sa Majest&- PEmpe- 
reur d'Allemagne, Roi de Prusse; 

- et : . . 
Sa Aajeste PImpereur des Ottomans : 
Alexandre Caratheodory-Pucha, Son Alinistre. 

des Travaux Publics, : | 
Mehmed Ali-pacha, muchir de ses armâs, 

et - 5 
Sadoulah Bey, son ambassadeur Extraordi- 

naire et pl6nipotentiaire prâs Sa Majeste. 
VEmpereur d'âllemagne, Roi de Prusse;— 

- Lesquels, suivant la proposition de la Cour 
d'Autriche-Hongrie et sur Vinvitation de la 
Cour d'Allemagne, se sont. râunis ă Berlin 
munis de pleins pouvoirs qui ont €t€ trouvâs. * 
en bonne et dâe forme. ! - 

Laccord s'âtant heureusement 6tabli entre- 
eux, ils sont convenus des stipulations sui- 
vantes: e 

Article 1. La Bulgarie est constitue en 
principautt autonome et tributaire sous la 
suzerainet de S. M. 1. le Sultan; elle aura, 
un gouvernement chrâtien et une milice na= 
tionale. i 

La principaute de Bulgarie: Article 2, 
comprendra les te rritoires ci-aprăs: i 

La frontiere suit, au Nord, la rive droite: 
du Danube depuis l'ancienne frontiăre de 
Serbie jusqu'ă un point ă dâterminer par.une 
commission Europenneă Est de Silistrieet, 
de lă, se dirige vers la Mer Noire au Sud de
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Mangalia qui est rattach: 'aui.territoire rou- 
main.:La Mer Noire: forme la limite Est de la 
Bulgarie. Au Sud 'la: frontiere! remonte, de- 
puis son embouchure,: le thahveg du ruisseau 
pr&s duquel se trouvent les villages „Hodza- 
"ki5j, Selam-Ki6j, * Aivăadsik,: 'Kulibe,: Sudzu= 
luk ; traverse obliquement' la vale” du Deli 
Kameik, passe au Sud:de Belibe'ct de Kem- 
halik et au'Nord de Iadzimahale, aprăs: a- 
voir franchi'le Deli Kamcik a 2 1/3 kilomâtres 
en amont de Cengei;: gagne' la'erâte ă un 
point situ entre Tekenlik et Aidos-bredza et 
la suit par: Karnabad Balkân. Prisevica Bal- 

- kan, Kazan Balkan, au Nord de Kotel, jus- 
_qwă Demir Kapu. Elle continue par la châîn6 
principale du: Grand Balkan; dont elle 'suit 
toute l'&tendue jusqw'au' soimmet 'de-Kosica. 

Lă, elle quitte la crâte du Balkan, descenă 
vers le Sud entre les “villages de Pirtop: et 
de Duzanci, laisses lun ă la Bulgarie et Vau- 
tre'â la Roumelie Orientale jusqu'ă ruisseau 
de Tuzlu Dore, suit ce cours d'eau jusqu'ă 
sa. jonction avec la 'Topolnica; puis cette ri- 
viăre jusqw' a'son confluent avec Smovskio 
Dere prăs du village de Petricovo, laissânt & 
la Roumdlie Oriental une zone de' deux ki- 
lombtres de rayon en amont de ce confluent, 
remonte entre les ruisseaux de Smovskio 
Dere ct la Kamenica suivânt la lisne depar- 
tage des eaux, pour tourner'au Sud- Quest, a 
la hautâur de Voinjak “ct gagner directerăent 
le point 875 de la carte dc: belat- -major Au- 
trichien. 

La ligne frontiăre occupe en ligne droite le 
bassin suptrieur du ruisseau d'ichiman Dere, ; 
passe entre Bogdina et'Karăula, pour retrou- 
ver la ligne de pârtage des 'caux separant 

„les bassins de Wisker.ct de la Marica, entre 
Camurli et Hadzilar, suit cette ligne par les ; 
sommets de Velina Moşila, Ie 'iol 531, Zmai- 
lica Vrh, Sumnatică ct rejoint la limite admi- 

” nisirative du Sandjak! de. Sofia, entre” Sivri 
Tas ct Cadir Tepe. '* : 

- De Cadir Tepe, la frodtiare, se dirigcant a au: 
Sud-Ouest,: suit la:-ligu& de 'partage des eaux 
„entre les bassins du Mesta Rarasu d'un cât6, 
et 'du 'Străina : Kârasu'de Vautrc, 'longe les 

" crâtes“des:montagnes dr 'Rliodope” appeletes 
Demir Kapu, Iskoftepey, Kadimesar. Balkan! 

et. Aiji Gtdiik jusqu't “Kapetnik Balkan 'et'se 

confond ainsi avec Vaicibrine: frontitre ad- 
ministrătive du Sândjak! de Sofia: 

De Kapcinik Balkan lă' frontitre est''indi: 
que par, la ,ligne de partage, des caux, ntre: 

les vallees a6 la Rilska rea! et de lă Bistrica' 

reka et suit Ic contrefoit appele” Vodenică Pla- 

nina pour descendre dans 'lavallte de la 

Sirâma au conflugnt 'de cettb riviere avec la 

Rilska'reka, laissarit'1d' Village de! Batakli & 

atat tepe?   la, Turquie. Elle ' remonie alors! au Sud du 

i village de jelesnică;” pour” ” ttcindre, par la 

637 

lisna la: plus courte; la chaîne. de Golema 
Planina au sommet de Gitka et Y. rejoindre 
Pancienne fronticre administrative: du Sand- 
jak:de Sofia, laissant toutefois ă la Turquie la 
totalite du bassin de la Suharcka, : :: 
“ Du Mont Gitka; la frontiere-Quest se dirine 
vers.le mont Crni Vrh par les montagnes de 
Karvena Jabuka,; en stiivant Pancienne linnite 
administrative du Sandjak de Sofia, dans la 
partie: Supâricure des bassins de Egtisu et de 
la: Lephica,; gravit avec elle les: 'crâtes de Ba- 
bina polana et arrive au mont Crni Vrh. : 

-- Du mont Crai Vrh, la frontiăre suit la ligne 
de: partage: des caux entre la -Strâma: ct la 
Morawa par les sommets du Streser,:Vilogolo 
et Mesiă Planina, rejoint par'la Gacina, Cena 
Trava,: Darkov ska 'ct 'Drainica plan, puis, le 
Descâni Kladance, la ligne de partage des caux 
dela Haute Sukowa, et de la. Morawa, va direc- * 
toment sur le Stol et'en'descend pour couper 
a 1000 mâtres au 'Nord-Ouest du village de 
Scegusa Ia route de Sofia. ă Pirot. Elle remonte 
en “ligne droite sur la Vidlic Planina et de lă, 
sur le: mont Radocina dans la chaîne-du 
Koaza Balkan, laissant'ă la Serbie le village 
de' Doikinci. et 'ă' la Bulgarie celui de Se- 
nakos:” ! ' 

Du sommet du inont Radocina la fronliăre 
suit vers IOuest la crâte des Balkans par Ci- 
prov ce Balkan ct Stara Planina jusquă Van- 
cienne frontiere orientale de la Principaute 
de Serbio pres de Ia Kula Smiljova Cuka, et, 
de lă, cette ancienne frontiere jusqu'au Da: 
nube' qu'elie rejoint ă Rakovitza.: * 
"Cette dâlimitation sera fixte sur: les Jicux 

par la' Commission Europeenne oi: les -Puis- 
sances-signataires  seront re presenitees, 1 est - 
entendu : 
Le “Que cette commission piendra en consi- 

"dâration' la nâcesit pour S, M. 1; le Sultan de 
'poutoir defendre les frontieres du Balkan de 
“Va'Roumelie' Orientale, 77 îi iii 
+ 2. Quil ne pourra sire' €love de: fortifica- 
tions dans un rayon de 10 „kilomâtres au- 

ani tour! de: Samakow. Ri | 
“Article” 3, Le Princă as! Bulgarie sera 

librezment! €lu pâr la population” ct confirme 
par la'S. Porte avec Passentiment des Puis- 
sances. Aucun membre des dynasties râ- 
gnantes des Grandes Puissances Europâenncs 
ne: pourra tre: lu Prince de: Bulgarie. 

En cas de vacance de la dignită” princitre, 
Velsction du 'nduveau' Prince se fera aux mm6- 
meș conditions ct dans les mâmes formes: 
“Aibtiele 4.: Une assemblte: de “-notabl2s 

dela. “Bulgarie, convoqute ă Lirnovo, Glas 
reța: avănt Pâlcetion du Prince;le reglement 
organique de ja Principăule. i 

Dans les localitâs oii les Bulgares. cont mâ- 
16s'ă des: populations Turques, Roumaines, 
Greegues'ou 1 autres, il sera. tenu compte des 

n
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droits ct des interâts de ces populations en 
ce qui concerne les &lections et l'elaboration 
“du râglement organique. - 

Article 5. Les dispositions suivantes for- 
meront la base du droit public de la Bulgarie: 

La, distinction de croyances rzligicuses ct 
des confessions ne pourra âtre oppose ă pa 
sonne comme un motif d'exlusion ou d'inca- 
pacite en ce qui concerne la jouissance des 
droits civils et politiques, ladmission .aux 

_emplois 'publics, fonctions ct honneurs ou 
Vexercice des differcntes proffassions cet in- 
dustries, dans cuelque localite que ce soit. . 

La liberte et la pratique extârieure de tous 
les cultes sonț assurtes ă tous les ressortis- 
sants de la Bulgarie aussi bien qwaux &tran- 
gers ct aucune entrave ne pourra Glre appor- 

„t&e soit ă Porganisation hitrarchique des dif- 
ferentes communions, soit ă leurs rapports 
avec leurs chefs spirituels. 

Article 6. I'administration provisoire 
de la Bulgarie sera dirigâe jusqu'ă Pach&ve- 
„ment du râglement organique par un com- 

- missaire” Imperial Russe. Un commissaire 
Imperial Uttoman ainsi que les consuls dâ- 
Jeguss ad-hoc par les autres Puissances si- 
gnataires du present Traite seront appeles â 

„. Passister ă Vefet de controlor le fonctionne- 
„ment de ce regime provisoire. En cas de dis- 
"sentiment entre les consuls deleguâs, la, ma- 
jorit& decidera et, en cas de divergence entre   
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Les immunites ct privileges des sujets &- 
trangers ainsi que les droits de juridiction 
et de protection consulaires tels qu'ils ont 
&tă âtablis par les capitulations et les usages 
resteront en pleine vigucur tant qu'ils n'au- 
ront pas €i6: modifies du consentement des 
parties intâressces, Aa 

Artiele 9. Le montant du tribut annucl 
que la Principaut6 de Bulgarie paiera î la 
Cour Suzeraine en le versant ă la -banque 
que la S. Porte Q&signera ulttricurement sera 
deteriiin€ par un accord entre les Puissances 
signataires du present Traită, a la fin de la 
premitre anne du fonctionnement de la nou- 
veile organisalion. Ce tribut sera 6tabli sur 
le revenu moyen-du territoire de la Princi- 
paute. i 

La, Bulgarie devant supporter une part de 
la delte publique de PEmpire, lorsqhe' les 
Puissances determineroat le tribut, elles 
prenâront en 'consideration la partie de cette 
dette qui pourrait &tre attribute ă la Princi- 
paute sur la base d'une &quitable proportion. 
“Article 10, La Bulgarie est substitu&e au 

Gouvernement Impârial Oitoman dans ses 
charges ct obligations envers la compagnie 
du cherain de fer de Roustchouk-Varna, ă 
partir de l'Echanga des ratifications du prâ- 
sent Traite, Le râgloment des coniptes an- 
lâvieurs est râserve ă une cutente entre la 
S, Porte. le gouvernerment de la Principaute ct 

cette majorite etle commissaireImp6ria! Russe | Vadministration de cette compagnie. 
cu le commissaire Împtrial Ottoman, les Re-!. La principaute de Bulgarie est de mâme 
presentants des Puissances signaltaires ă | substitude, pour sa part, aux engagements 

- Constantinopole, râunis en Confârence, de- 
vront prononcer. 

îârticle 7. Le regim* provisoire ne 
pourra €ire prolonge au delă dun dâlai ce 
ncuf mois ă partir de l'echange des ratifica- 
tions du prâsent Trait€. 

Lorsque le r&glement organique sera ter- 
mine, îl sera. proced&  immâdiatement. a Ve- 
lection du Prince de Bulgarie. Aussitot que le 
Prince aura 6t€ institu€, la nouvelle: orga» 
nisation sera misc en vigucur ct la Princi- 

„paute entrera en pleine jouissance de son 
autonomie. , - 

„Article 8. Les Traites de commerce 
ct de navigation uinsi que toutes les conven- 
tions et arrangements conclus entre les Puis- 
sances Glrangăres et la Porte ct aujourd'hui 
en vigucur sont maintenus dans Ja Princi- 
paut& de Bulgarie ct aucun changement n'y 

"sera appori€ ă P&gard d'aucune Puissance a- 
vant qu'elle n'y ait donn€ son consentement. 

Aucun droit- de transit ne sera. prâltvâ en 
Bulgarie sur les marchandises traversant cette 

. Principaule.. - - 
Les nationaux ct le commerce de toutes 

les Puissances y seront traites sur le picd 
d'une parfaite cgalită. :   

que la S$. Porte a coniractâs tant envers PAu- 
triche-Hongrie qu'envers la compagnie pour 

: Vexploitation des chemins de fer dela Tur- 
quie d'Europe par rapport ă Vach&vement et 
au raccordement ainsi qu'ă Vexploitation des 
lignes ferres situâes sur son territoire. 

Les conventions nâcessaires pour regler 
ces questions scront conclues centre PAu- 
triche-Hongrie, la Porte, la Serbie et 'la 
Principaute de Bulgarie immâdiatement aprâs 
la conclusion de la pai, 

Article 11. I/armâe Oltoinane ne stjour- 
nera plus en Bulgarie ; toutes les anciennes 
forteresses seront rasces auxfr ais de la Prin- 
cipaute dans le delai dun an ou "plus tât si 
faire se peut; le Gouvernement local pren- 
dra immâdiatement des mesures pour les d- 
truire et ne pourra en faire construire de 
nouvelles.. La S. Porte aura le droit de dis- 
poser î sa guise du materie! de gucure et au- 
tres objets'appartenant au Gouvernement Ot- 
toman et qui sevaicnt restes dans les forte- 
resses du Danube deja &vacuses en verlu de 

"| Parmistice du 31 Janvicr ainsi que de ceux 
qui se trouveraient dans les places fortes de 
Schoumla et de. Varna: 

Artiele 12, Les propristaires musulmans 

N
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- ga de regler, dans le courrant de deux annâs, 

“tion, Vexploitation ou Wusage pour le compte 
de la S$.. Porte, des proprietâs de l'Etat et des 

„"garie qui, voyâgeroni ou stjourneront dans 

„xemonte depuis son embouchure, le thalweg 
„du ruisseau pres duqucl se trouvent les vil- 

„libe, Sudzului, traverse obliquement la val- 
„l6e'du Deli Kamceik, passe au Sud de.Belibe 

„la chaîne principale du Grand Balkan dont 

"“Roumţlie quitte la erâte du Balkan, Jescend 
vers le Sud entre les villages de Pirtop et de 
„Duzanci, laisses Pun ă.. la. “Bulgarie et Paulre 
“a la'Roumndlie Orientale, jusqu'au .ruisseau 

jonction avec la Topolnica, puis celte rivicre 

„pres du village de -Petricevo laissant ă la 

„vemonte entre les - ruisseaux de Smov skio 
- Dere et la Kamenica, suivant.la ligne de par- 

„ă ja hauteur de Voinjak.et gagner directe- 

„or aubrichien. 

= . 

-ou autres qui fixeraient leur râsidence perso- 
„elle hors de la Principaute pourront ş con- | 
“server leurs immeubles en les affermant „ou 
en les faisant administrer par des tiers. .. 

- Une commission turco-bulgare :sera char- 

“toutes les affaires relatives au mode d'alitna- 

'fondations pieuses. (vacoufs). ainsi que les 
questions relatives aux interâts des particu- 
liers qui pouvraient s*y trouver engagts, 

Les ressortissants de la Principaute de Bul- 

„les autres parties de TEmpire Oltoman sc- 
ront soumis aux autorites ct. aux: „lois otto- 
-manes. , AIE NI | 

Article. 13. n est for me au Sud des 
“Balkans une province «ui prendra le nom de 
<Roumelie Orientale» et qui. restera place 
„sous L'autorite politique ct militaire directe de 
S.M.L. le Sultan. dans. des conditions.Vau- 
tonomie administrative. Elle aura un. gou- 
verneur gâneral chrâtien. 
“. Article 14, La Roumălie Orientale cst 
limitee au Nord et au Nord-Ouest par la Bul- 
-garie et compr end les territoires inclus, dans, 
le trace suivant : 

Partant de la Mer Noire,. la line frontitre 

  

lages Hodzaki5j, Selam Ri6j, Aivadsik, Ku- 

et de Remhalik et au Nord de Hadzimahale, 
apres avoir franchi la Doli Kameik ă 24/, ki- 
lomeâtires en amont.de Cengci; gagne la crâte 
.ă_ un :point situe :entre 'Tekoenlik et. Aidos- 
„Brezda, et la suit par Karnabad Balkan, Pri- 
sevica Balkan, Kazan Balkan, au Nord de 
Rotel jusqu'ă Demir Kapu. Elis continue par 

elle suit. toute Iâtendue jusqu'au . sommct 
de Kosika. 

A ce point, la frontitre occidentale de la 

de Tuzlu Dere, suit ce cours d'eau jusqu'ă sa 

jusquă son. confluent avec Smovskio Dere 

Roumelie Orientale une zone de deux kilo- 
mâtres de rayon en amont de ce confluent, 

tage des eaux, pour tourner au Sud-Ouest, 
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la ligne fronliere coupe, en ligne droite; - - 
le bassin superieur du ruisseau “d'Ichtiman 
.Dere. .passe entre Bogdina et Raraula, pour 
vetrouver la ligune de partage des eaux s6- 
„parant les hassins de V'Isker, et de la Marica, 
entre Camurli et Hadzilar. suit celte ligne 
par les sommets de Velina Mogila, le col 531, | 
Zmailica Vrh,- Sumnatica, et rejoint la limite , 
administrative du Sandjak de Sofia, enire: 
Sivri Tas et Cadir Tepe. 

La frontitre de la Roumţlie se separe de 
celle de la Bulgarie au mont Cadir Tepe en 
suivant la lighe de partage des eaux entre 
le bassiri dela Marica et de ses „afiluents 
d'un câtâ et du Mesia Karasu et de ses af- 
fluents de: Pautre, et prend les directions Sud- 
Est et Sud, „par la crâle des montagnes Des- 
poto Dagh, vers le mont Rruschowa (point 
«de dâpart de la ligne du Trail de. San Ste- 
fano). - 

Du mont Kruschow a, la frontiere. se: confor-", 
me au tracă dâterinin€ par le Traite de San 
Stefano, c'est-ă-dire la chaîne des Balkans 
noirs (Kara Balkan), les montagnes Kulaghy- 
Dagh, Eschek-Tschepetlii harakolas et Ischi- 
klar dou elle descend directenient vers le 
Sud-Est pour rejoindre la rivi&re Arda, dont. 
elice suit. le thalweg jusqu'ă „un point situ& : 
pres'du village dAdacali qui. veste ă la Tur- 
quie.. . . 

De ce point, la line frontiăre gr avit la crâte' 
de Bestepe Dagh qu'elle suit pour descândre 
et traverser. la Maritza ă un point situâ ă. 
5 kilometres en amont du. pont du Mustafa 
Pacha; cile se dirige ensuite vers le Nord par 
la ligne de partage des eaux entre Demirhanli 
Dere et les petits affluents de' la Maritza jus- 
qwă Kiideler Bair, d'oâ elle sc dirig2 ă LEst 
sur Sakar Bair, de. 1ă, traverse la vallâe de 
la Tundza allant vers Bujuk Derbend. qwele 
laisse au Nord, ainsi que Soudzak.. De Diijiik 

Derhend, elle reprend la ligne de partage des 
eaux entre les aflluents de ja Tundza au Nord 
et ceux de la Maritza au Sud, jusqu'ă hauteur 
de Kaibilar qui reste.ă la Roumslie Orien- 
tate. passe au Sud de V. Almali entre le bas- 
sin de la Maritza au Sud ct diflerenis. cours 
dWeau qui.se rendent directement vers la Mer 
Noir, entre les villages de Belevrin et Alatli, 
elle suit au Nord de Karanlik les cretes, de 
Vosna, et Zuvak, la ligne qui separe les caux 
de la Duka de cclles du Naragac-Su ct rejoint 
la Mer Noire entre les deux rivieres de ce nom. 

Article 15. S,M. le Sultan aura le droit 
de pourvoir ă la defense des frontitres de terre 
et de mer dela province en €levant des for- 
tifications sur ces fvontitres, et en y centrete- 
nani dos troupes. ..- 

T'ordre intericur: est inaintenu dans 1 Rou- 
melie Orientale par une gendarmerie indigene   ment le point 870 de la carte de Vâtat-ma- 

îi assistce d'une milice locale.
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: Pour la composition de ces deux corps dont | 

LEG. POLITICE ȘI EMANATE 
22, effectif du corps doccu- . -... “ Axticle 

les officiers. sont nommâs. par le Sultan, îl “pation Russe en Bulgarie ct dans la itou- 

sera tenu compte, suivant'les localites, de la 
xeligion des habitants. : . 

* S. M.]. le Sultan s'engage ă ne point em- 
ployer de troupes ivrâgulieres telles que Ba- 
chibozouks et Circassiens dans les garnisons 
des frontitres. Les troupes râguli&res. desti- 

„ nâes ă ce service ne poumont, en aucun cas, 

&tre cantonntes chez Phahitant. Lorsqu'elles 
- traverseront la province, elles ne pourront y 

faire de sâjour. a - - _ 
Article 16. Le gouverncur gencral aura 

le droit d'appeler les troupes ottomanes dans 
les cas ou la s&curite intericure de la province 
se: trouverait menacâe. Dans Veventualite 
pr&vue, la S: Porte devra donner connaissance 
de cette decision ainsi que des ntcessites qui 
Ja justifient aux Representants des Puissan- 
ces ă Constantinople. IER , 
“Article 17. Le gouverneur gentral de la 

-Roumelie Orientale sera nomm& par la $. 
Porte, avec Passentiment des Puissanees, pour 
un term: de cinq ans. Ci . 

Article 18. Immâdiatement apres V6- 

change des ratifications du prâsent Traite. 
une Commission Europâennescra forine pour 
€laborer, Waccord avec la Porte Ottomane, 
Vorganisation de la Roumblie Orientale. Celte 
commission aura & dsterminer, dans un dâlai 
de trois mois, les pouvoirs ct les atiributions | 
du: gouverneur 'gentral ainsi que le regime 

melie Orientale sera compose de six divisions 
d'infanterie et de deux divisions de cavalerie 
ct n'exeedera pas 30.000 hommes. Il sera en- 
tretenu aux frais du pays occup. Les troupes- 
Woccupation conserreront lcurs communica- 
tions avec la Russie, non seulement par la 
Roumanie d'aprăs les arrangements ă con- 
clure entre les deux Etats, rmais aussi par les 
ports de la Mer Noire. Varna et Bourgas, ou 
clles pourront organiser, pour |a durâe de Voc- 
cupation, les depots nâcessaires. 

La durte de Voccupation de la Roumţlie 0- 
xientale et:de la Bulgarie par les troupes Im- 
pâriales Russes est fixee ă neuf mois, ă da-. 
ter de Vâchange des RNatifications du prâsent 
Traits a 

Le souvernemeânt Impărial Russe sengage 
A terminer, dans un delai ultericur de trois 
mois, le passage de ses troupes ă travers la 
Roumanie ct l'&racuation complete de cette 
Principaut6. _, 2 

Article 23. La Sublime Porte s'engage 
& appliquer serupuleusement dans lile de 
Crâte le râglement organique de 1863 en 
y apportant les modifications qui seraient ju- 
gees egquilables.. II : 

- Des râglements analogues adaptes aux be- 
soins locaux, sauf en ce qui concerne les e- 
xemptions d'impât accordâes ă la Crăte, seront 
&galement introduits dans les autres parties 

  
administratit, judiciaire ct financier de la pro-! de la Turquie dBurope pour lesquelles une 

vince; en prenant pour point de d&part, les 
diffârentes lois sur les Vilaycts et les.propo- 

- sitions faitos dans la huitieme .s6ance de la 
"Confârence de Constantinople. 

„ Liensemble des dispositions arrâtees pour 

la Roumelie Orientale fera Pobjet dun Fir- 
man Imperial qui sera promulgu& par la Su- 
blime Porte et dont elle donnera comimuni- 

cation aux Puissances. | 
„ Article 19, La Commission Europenne 

sera chargâe dadministrer. Waccord avec la 

„Sublime Porte, les finances de la province jus- 

quă Pachâvement dela nouvelle organisalion. 

--. Article 20.. Les Traitâs. conventions ci 
amangements internationaux de quelque na- 

“ture qu'ils soient, copclus .0u ă conclure en- | sentenâre sur 

tre la Porte et les Puissancos €lrangtres,scront 

applicables dans la Roumâlic Orientale com- 

organisation, particuliere ma pas ct prevue 
„parle prâsent Traită: - E 

| La.Sublime Porte chargera des commis- 
| sions speciales, au sein. desqueiles VEl&inent 
indigene sera largeinent reprâsente, d'âlaborer 
les dâtails de ces nouveaux reglements dans 
chaquie province. |. | a 

Les projets d'organisation resultant de ces . 
!travaux seront soumis ă Pexamen de la Su- 
| blime Porte qui, avant de promulguer les ac- 
tes destinâs ă les mettre en vigueur, prendra 
Vavis de la comission Europ6enne institute 
pour la Roumelic Orientale. : - 

; „Artiele 24. Dans le cas ou la Sublime 
Porte ct la.Grâce ne parviendraient pas ă, 

la ! reetification de frontiăre 
' indiquâe dans le treizieme protocole du Con- 
|erâs de Berlin, PAllemagne, PAutriche-Hon- 

  

me dans tout VEmpire Ottoman. Los innnu- ; grie, la Franec, la Grande Bretagne, Vitalie 

nites ct privileges acqiis aux €trangers quelle 
que soit leur conâition, seront respectes dans 
cette province. La'S. Porte s'engage ă ş faire 

- observer les lois gântrales de YEmpire sur la 
libertă religicuse en faveur, de tous les cultos. 

;ct ia tussie se reservent d'oftrir leur media- 
"tion aux deux parties pour faciliter les n6go- 

- ciatious. a 

i article. 25. Les provinees de Bosnie 
"ot d'Herzegovine seront occupâes «/ adminis- 

Article 21. Les droits ct obligations de trses par LAutriche-Hongrie. Le gouvetne- 

la S. Porte en ce qui concerne les chemins 
de fer dans la Roumelie Orientale sont miin- 
tenus integralement. 

ment d'Autriche-lHongrie ns dâsirant pas se 
jebarger de Padministration du Sandjak de 

' Novibazar qui s'âtend entre la Serbie et le
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“Montentgro dans la direction Sua. Est jus- De ce point, elle remonte la Tara jusquwăâ Moj- 

qu'au dela de Mitrovitza;:'Padministration ot- | kov 
tomane continuera dy” fonctionsicr. N6anmo- | jusqu 
ins, afin dassurer le'maintien' du nouvel &tat| 
politique ainsi quc la liberic et la securite des 
voies de. communication, :VAutriche-Hongric 
se râserve le droit.de tenir garnison et da- 
voir des routes militaires et cownmerciales sur 
toute lâtendue de cette parlie de Pancien vi- 
layet de Bo:nic. 

A cet effect, les, gouvernements d Aatriche- 
Hongrie ct de Turquie sc, râservent de s'en- 
tendre sur les dâtaile. IN 

Article 26. L'independance du - -Mon- 
- ten&gro est reconnue par la Sublime Porte et 

par toutes celles des Hautes Parties conlrac- 
tantes qui ne Pavaient pas encore admise. 

Artiele Les Hautes . Parlies con- o, 

tractantes sont Maccord sur les conditions 
suivantes : 

„Dans le Montenegro, la distinction des cro- 
yances religicuses et des confessions ne pourra 
tre opposee ă „peisonne comme un motif 
dexclusion ou d'incapacite en ce qui concerne 
la jouissance des droits civils et politiques, 
Padmission. aux emplois publics, fonctions |. 
et honneurs ou Vexercice de .diflerentes pro- 
fession et industries,- dans. quclque localită 
„que ce soit. La liberie et la. pratique extâri- 

__eure de tous les cultes seront assurtes & tous 
les ressortissants du Montânegro ausi bien: 

| 

qu'aux ttrangers, et aucune entrave ne pourra. 
stre apportte soit ă Vorganisation hicrarcli- 
que des difl&rentes communions, soit ă leurs 
rapporis avec leurs chefs spirituels.. 

Artiole 28; Les'nouvelles frontitres du 
Montântgro sont fixces ainsi quiil suit : 

Le tracă partant de Vllinobrdo, au Nord de 
Klobuk, descend sur la Trebinjcica vers Gran- 
-carevo qui reste -ă Herzteovine, puis To-, 
monte le cours de cette rivitre jusqui un 
point situ€ â un point situ ă un kilometre en 
aval du confluent de la. Cepelica et; de-lă; re- 

„joint, par la ligne la plus courte. les hauteurs 
qui bordent la Trebinjcica. II se dirige ensuite 
vers Pilatova, laissant ce village au Mont6- 
n&gro. puis continue par les hauteurs dans la 
direction Nord, en se maintenant, autant que 

possible, ă une distance de 6 kilomitres de 
la route Bilek-Korito-Gacko, jusquwau col si- 
iu entre la Somina-Planina et le mont Cu- 
rilo, d'oă îl. se dirige î VEst par Vratkovici, 
laissant ce village & : l'Herzegovine, jusqu'au 
mont Orline. A “partir de ce point, la fron- 
tiăre—laissant Havno au Montânâgro—s'a- 
vange directement par 'le Nord, Nord-Est en 
traversant les sommets du Lebersnik et du 
Volujak,--puis- descend par '1a ligne la plus 
«courte sur la Piva, qu'elle traverse, et rejoint 
la Tara en passant entre Crkviea et Nedvina. 

ac'd'ou elle suit. la crâle du -contrefort: 

lite, elle se confond'avec Pancisnne frontiăre 
jusqu'au vilage .de Sokulare. De îă, la nou- 
velle frontiăre se dirige par les crâtes de la 
Mokra Ramina, le village de Mokra restant . 
au Montânâgro, puis elle; gagne le point 2,166 
de la carte de Ptat major autrichien en sui- 
vant la chaîne principale et la ligne du par- 
tage des eaux, entre 'le Lim dun cot, et.le 
Driu, ainsi que la Cievna (Zem) de Pâutre, 
Elle se confond ensuite avec les limites ac- 

dun câte, et la Kucka-Krajna âinsi que: les 
tribus de Klementi et Gr udi de. autre, jusqu'ă, 
a: pleine de Podgorica,  d'ou elle se dirige. 

des Klementi, Grudi et Iloti.: e: 
De lă, la nouvelle frontiăre traverse Je lac 

pres de "Pilot de Gorica-Topal et, ă partir de 
Gorica-Topal, elle atteint directement.-'les 
„somrnets de la crâte, d'ou. elle suit la ligne: 
du partage des eaux entre Megured et Kali-: 
med, laissant Mrkovic au Montânăgro et re-: 
joigaant Ja mer Adriatique &V, Kruci. 

Au Nord-Ouest, le trac& sera formă par une 
ligne passant de la câte entre les villages Su- 
sana et fubei et aboutissant ă la pointe ex- 
trâme Sud-Est: de la frontiere: actaelle du 
Montenegro sur la Vrsuta-Planina. |, 

Article 29. Antivari et son litoral sânt 
annexts au Montenegro! s sous les conditions, 
suivantes : 

Les contrtes situdes au Sud de ce. territa- 

4 

„* |ire, daprăs la dâlimitation ci-dessus dăterimi- “ 
nâs, jusqu'ă la Bojana, y compris Dulcinjo, 

'] sevont restituces ă la Turquie. 
:La commune de. Spica, jusqu'ă la limite 

septentrionale du territoire- indiqu& dans la 
description detaillce des frontiăres, sera in- 
corporte ă la Dalmatie.'. 

gation sur la Bojana pour. le Monten&gro. Il 
ne sera pas construit de -fortifications sur le 
parcours de ce fleuve, ă. Vexception de celles 
qui seraient ncessaires, & la defense locale: 
de la place de Scutari: lesquelles ne s'6ten- 
dront pas au de-l: d'une distance de six ki 
lomttres de cette ville. 

Le-:Montântgro ne .pourra 'avoir ni pati- 
menis ni pavillons” de guerre. - 

Le port dWântivari et-toutes les e eaux: du. 
Montenegro resteront fermâes aux bâtiments 
de guerre de touteş les nations.: 
“Les fortifications situtes entre le lac et. le 

littoral” sur; le. territoire montenegrin seront 
rasâes et il ne pourra en tre eleve de nouvel-: 
les dans cete zOne. 

La police maritime et sanitairă; tant a An-       tivari que le long de la câte du Montântgro, 

"A Siskojeszâro.' A partir. de cette loca- | 

tuelles entre la tribu des Kuci-Drekalovici | 

sur Plavnica, Jaissant ă PĂlbanie les tribus” Ă 

: 

Ul y aura pleine et entire libertă de n navi-
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sera exerete par PAutriche-Hongrie au moyen | 
”- de. bâtiments legers garde-câtes. . - 

. Le Montânegro adoptera, la l&gislation ma- | 
ritime en vigucur en Dalmatie. De son cole 
PAutriche-Hongrie s'engage î accorder sa 
protection consulaire au pavillion marchand | 
montencerin. | N a 

. Le Montânâgro devra s'entendre avec VAu- 
triche-Hongrie sur le droit de construire ct 
-d'enlretenir ă travers le -nouveau territoire 

- montenâgrin une route et un chemin.de fer. 
„Une entiăre liberte de communications sera 

assuren sur ces voies. , 
* „Article 80. Les Musulmaus ou aulres qui 
possedent des” proprittes dans les territoires 
annex6s. au Montânâgro et qui voudraient 
fixer. leur râsidence hors de la Principaute 
pourront consertver leur immeubles en les af- 
fermant ou en les faisant administrer par des 
tiers. : DR N | - 

- Personne ne-pourra âtre expropri& que l6- 
galement pour cause d'interât public,et moyen- 
nânt une indemnnit prâalable. | 
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lui sont attribues par la.trait&. de paix, les. 
Representants de -puissances ă Constantino-- 
ple en dstermineront Je montant de concert 
avec la S. Porte sur une base &quitable. 

Article 34. Les Hautes Parties contractan- 
tes reconnaissent Vind&pendance de la Prin- 
cipaute de Serbie en la rattachant aux con-- 
ditions expostes dans Varticle suivant. : 

Article 25. En Serbie. la distinction des: 
croyances religicuses et des confessibns ne 
pourra âtre opposte ă personne comme un 
molif d'exclusion ou dincapacit en ce qui 
concerne la jouissance des droits civils et po=- 
litiques, Vadmission aux emplois publies, 
fonctions at honneurs ou l'exercice des dif.- 
ferentes professions et industries, dans quel- 
que localite que ce soit. 

La liberte et la pratique, exterieur de tous 
les cultes seront assurces â tous les ressor-- 
tissants de la Serbie aussi bien qu'aux âtran- 
gers, et aucune entrave ne pourra tre appor- 
te soit ă Vorganisation hicrarchique des dif.-   Une cominission Turco-Muntentgrine sera 

charge de r&gler dans le terme de. trois ans | 
toutes les affaires relatives au mode d'aliâna- |. 
tion, Vexploilation et d'usage pour le compte 
de la. Sublime Porte des proprittâs de VEtat 
et de parlticuliers qui s'y trouveraient en- 
gases. a e, 
„Article '31,. La Principaute de -Mont6- 

n&gro. sentendra directement avec la Porte 
Oitomane sur Pinstitution dWagents montânâ- 
grins ă Constantinaple et dans certaines lo- 
calites de W'Empire Ottoman ou la n&câssit en 
sera reconnue,. „- ir, Ia 
Les Montentgrins voyageant ou sejournant 

dans. PEmpire Oitoman seront soumis aux 
lois et aux autorites Oitoimanes suivant les 
principes gântraux du droit international et. 
les usages' âtablis concernant les Montenâ- 
grins. Cp - - 

“Article 32, .Les. troupes. du Montână- 
gro seront ienues d'&vacuer dans un dâlai: 
de vingt jour & partir de Vâchange des ratifi-: 
cations du present Trait€ ou plus tot, si faire ' 
se.peut, le territoire qu'elles occupent en ce 
moment en dehors'des nouvelles limites de 
la Principaute. Ia n 
"Les troupes Ottomanes &vacueront les ter- 

ritoires cedes au -Monten&gro dans le mâme 
dâlai de vingt. jours. „Il leur.-sera toutefois 
aceorde un terme supl&mentaire .de'quinze 
Jours tant pour «ţuitter les places-furtes et 
pour en rutirer les approvisionnemenis et le 
materie). qqu= "pour âresser Vinventaire des 
engins et objets qui ne.pourraient âtre enleves 
inmâdiatement. e a e 
“Article. 33. Le Monltntaro devant sup- 
porter..une' partie: de la delte:publique ot- 

fârentes communions, soit ă leurs rapporis 
avec leurs chefs spirituels. . 

Article 26. La Serbie recoit les territoi- 
res inclus dans la delimitation ci-apres : 

La nouvelle frontiere suit le tract actuel: 
en remontant le thalweg de la Drina de-: 
puis son confluent avec la Save, laissant a 
la Principaute le Mali Zw-ornik et Sachar, et. 
continue ă longer Vancienne limite de la 
Serhie jusqu'au Kopaonik, dont elle 'se d&-- 
tache au sommet du Kanilug. De lă, elle suit. 
Wabord la limite occidentale du Sandjak de: 
Nisch par le contrefort Sud du Kopaonik. par: 
les crâtes de la Marica et Mrdar Planina, qui 
forment la lizne de partage des eaux entre- 
les bassins de V'Ibar et de la Siinica dun câte, 
et celui de la Toplica de Vautre, laissant, 
Prepolac î la Turquie. -. E 

Elle tourne ensuite vera le Sud par la ligne 
du partage des eaux entre la Îrvenica ct. 

! la Medvedja, laissant tout le bassin de la Med-: 
vedja â la Serbie, suit la crâte de la Goljak. 
Planina (formant le partage des eaux entre- 
la Kriva Rjeca d'un cotâ. et la Poljanika la 
Veternica et lă Morawa de Vautre) jusqu'au 
somrmet de la Poljanica. Puis elle se dirige 
par le contrefort de la Karpina Planina jus-- 
«au confluent de la Koinska avec la Morawa, 
traverse cetie riviere, remonte par. la ligre. 
de partaze des eaux entre le ruisseau Koinska 
et le ruisseau qui tombe dans la Morawa 
pres de Neradovren. pour. rejoinuire la Pla- 
nina Sv. Ilija au dessus de 'Trgoviste. De ce 
point, clle suit la erste de Sv. Ilija jusq'au 
Mont Kljuc. et, passant par. les points îndi-- 
quss sur la carte par 1316 ct 1547 et par la. 
Babina Gora, elle aboutit au Mout Crai Vrh.   tomene pour les: nouveau territoires cui A partir du Mont Crni. Vrh, la nouvelle..
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dehimitation' se confonă avec celle de la Bul- 

garie, cest-ă-dire:. i -... Me 

„La ligne frontiăre suit la ligne de partage 

des eaux entre la Struma et la Morawa- par 

les sommets du Streser,. Vilogolo et Mesid 

Planina, rejoint par la Gacina, Crna Trava, 

Darkosvka et Drainica plan, puis le Descani 

Kladanec, la ligne de partage des eaux de la 

Haute Sukowa et de la Morawa, va direc- 

tement sur le Stol et en descend pour couper 

â 1000 mâtres au Nord-Ouest du vilage „de 

Segusa, la route, de Sofia â Pirot.- Elle re- 

monte. en lisne droite, sur la Vidlie Pla- 

nina, et, de lă, sur le Mont Radocina, dans Ja. 

chaîne du Eodza Balkan, laissant ă la Serbie 

„le viilage. de Doikinci et â la Bulgarie. celui 

de Senakos. e 

Du sommet du Mont Radocina, la frontitre 

suit vers le Nord-Ouest la crâle des Balkans 

par Ciprovec Balkan et stara Planina jus- 

quwă Vancienne frontiâre orientale de la, Prin- 

cipaute de Serbie prăs la Kula Smiljova culă 

"et, de lă, cette aricienne frontitre jusqu'au 

Danube qwvelle rejoint ă Rakowitza. îi 

Article 37. Jusqu'ă la conclusion de nou- 

veaux arrangements; rien ne sera change 

en Serbie aux conditions actuelles des.re- 

lations commerciales de la Principaut6 avec 

les pays Gtrangers. -. ..-. : îi 

Aucun de droit de transit ne sera preleve 

sur les marchandises traversant la Serbie. ' 

Les immunitâs et privileges des sujets €- 
trangers, ainsi que les droits de juridiction et 

de protection consulaire .tels quiils existent 

aujourd'hui, resteront en pleine vigueur tant 

qu'ils n'auront pas 6t6 modifies d'un commun 

accord entre la Principaul& et les Puissances 

interesstes. . i CI 

Article 38. La: Principaute de Serbie est|.. Ai 
„des 'croyances religieuses et des 'confes- : 

substitute, pour. sa part, aux engagements 

que da Sublime Porte a. contracts, tant en- 
vers VAutriche-Hongrie qu'envers la com. 

pagnie pour. Pexploitation des chemins de, 
fer dela Turquie d'Europe par rapport ă. 

Pachăvement ct au raccordement ainsi qwă, 

Vexploitation des lignes ferrâes ă construire 

sur le territoire nouvellement: acquis par la 

Principaute,, .. cs i 

Les conventions n6cessaires pour regler 

ces. questions seront. conclues, immediate- 

ment apres la signature du. present. Traitc, 

entre PAutriche-Hongrig, la Porte, la Serbie 

et, dans les limites de sa compttence, la 

Principaute de Bulgarie . ... 
Article 39. Les musulmans qui poss&- 

dent des propriâtâs dans. les territoires an- 
nex&s â Ja. Serbie et: qui. voudraient fixer 
leur residence hors de la Principaut€, .pour- 

ront y conserver leur immeubles en les af- 
fermânt, ou. en les. faisant,administrer, par 
des, țiers,:: e ti E 

Bia) 
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Une commission Turco-Serbe sera chargte 
de râgler, dans le dlai de trois anntes, tou-. 

tes les affaires relatives au mode d'alitna- 
tion, Vexploitation ou d'usage pour le compte! 
de la S. Porte, des proprites de I'Etat et des” 

fondations pieuses (Vakoufs) ainsi que les 
questions reiatives, aux inttrâts des particu- 
liers qui pourraient s'y trouver engages. — .. 

Article 40. Jusquă la conclusion dun. 
trait6 entue la Turquie et la Serbie, les sujets. - 
Serbes voyageant ou stjournant dans lEm-. 
pive Ottomman seront trait&s suivant les prin- 
cipes gudraux du droit international... 

Article 41. Les troupes Serhes seront 
tenues d'evacuer, dans le dâlai de quinze 
jours ă partir de lâchange des ratifications 
uu present Traite, le territoire non compris 
dans les nouveles limites de la Principaute. 

Les troupes Oitomanes &vacueront. les 
territoires câdâes ă la Serbie dans le meme 
dâlai de quinze jours. | leur -sera. toutefois, 
accord un terme supltmentaire du mâme; 
noimbre de jours, tant pour quitter les pla- 
ces fortes et pour 6n retirer les approvision- 
nements et le matâriel, que pour dresser Tin- 
ventaire des engins „et: objects qui ne pour- 
raient âtre enlev6s immâdiatement. . - 
Article 42, La Serbie devant suppor- . 

ter une partie de a dette publique ottomane 
pour les nouveaux territoires qui lui sout, 
attribu&s par le present Trâit6, les Represen- 
tants ă Constantinople en determineront le 
montant; de concert avec la S. Porte, sur une 
base &quitable. | d 

Article 43. Les Iautes Pârties contrac- 
tantes' reconnaissent Vind&pendance de la 
Roumanie en la rattachaut aux conditions - 
expostes dans les deux articles suivants, * 

Article 44. En Roumanie, la distinction 

sions ne pourra €tre opposte. â personne” 
comme un motit d'exclusion ou d'incapacitt 
en ce qui concerne la. jouissance: des droits 
civils et politiques, Padmission aux emplois 
publies. fonctions et honneurs ou Jexercice 
des differentes professions et industries, dans 
«uelque localite que ce soit.. ” - ” - „N 

La liberte et la pratique extârieure de tous 
les cultes seront assurtes ă tous les ressor- 

tissants de PEtat Roumain aussi bien du'aux 

ctrangers, et aucune entrave ne sera appor- 
tâe soit ă Porganisation hisrarchique des dil- 
fârentes communions, soit ă leurs rapports 
-avee leurs chefs spiritueis. m 
“Les nationaux de toutes les Puissances, 

commercânts ou autres, seront traitâs en | 
Roumanie, sans distinction de religion, sur. 

le pied dune parfaite &galitâ. . 

“Article 45. La Principaut€ 'de - Rouma:   pie râtrocăde a S. M. VEmpereur 'de Russie 
la portion 'du territoire de la Bessarabie de- 

.
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tache de la Russic cn suite du trait& de. Pa- 
ris de. 1856, limitee ă TOuest par le thalweg 
dii Pruth, au midi” par le ihalweg du bras. de 
Kilia et Venbouchure de Stari- Slamboul. 

Article 46. Les îles -formant. le delta, 
du Danube ainsi! que Tile des Serpents, le 
sandjak de Toultelia, comprenant les districts 
(Cazas) de Kilia, Soulina, Mahmoudi6, Isak- 

- teha, 'Foultcha, Matchin, Babadagh, Hirsova, 
Kustendj6, Medjidie. sont reunis ă la Rou-|: 
manie, La. principaută recoit en outre le ter- 
ritoire situ& au Sud de la Dobroutscha jusqu': a, 
une lisne ayant son point de dâpart.âî VEst 
de Silistrie et aboutissant ă. la Mer Noire au 
Sud de Mangalia. ÎN . 
“Le trac de la, froniiăre! sera fixG sur les 

lieux par la coininission E uropeenne insti- 
tuâe pour la, delimitation de la Bulgarie. 

Article 47. Ja question .du partage 
des eaux et, des. „pâeheries, sera -soumise- ă 

Varbitrage de la commission Ruroptenne du 
Danube... 

Artiele 1s.! “Nucin droit: de transit: ne 
sera preievâ en Roumanie sur les marchan-. 
dises traversant Îa principaui6, 

Article 49, Des 'conventions. pourront ctre 
conclues par la Roumanie. pour. regler les 
privilges “et 'attributions . des consuls en 
maticre de proteztiori dans la principaute. 
Les droils acquis |, resteront en „igneur tant 
qu'ils n'auront pas &te modifiâs d'un commun 
accord entre la priucipaute, et les parties in- 
teressâes. 
Article 50, „Jusquw'ă la conclusion dun 

trait6 râglant les privileges et attributions des 
consuls entire la Turquie et la, Roumanie, les 
sujels roumainsvoyageant ou s6journant dans 
YEmpire Ottoman etles sujets ottomans voya- 
geant ou sâjournant en Roumanie Şouiront 
des droits garantis aux sujets des, autres Puis- |. 
sances Europtennes.. | . 

Article 51. En ce qui concerne les entre- 
prises de travaux publics et autre de. mâme' 
nature, la Roumanie. sera substituse, pour 
tout le territoire ctde, aux, droits. et obliga- 
tions de Ja, Sublime Porte." 
Article 52. Afin d'aceroitre les garânties 

assures ă la liberte de la navigation sur le 
Danube reconnue comme ctant: “d'intârăt eu- 
ropsen, les !autes Parlieș, contractantes d6- |» 
cident que toutes' les forteresses et fortifica-| 
tions qui se irouvent surle parcours « du fleuve 
depuis les Portes de, fer jusqu vă ses, embou- 

. chures, seront rasâes et” qu'il n'en' sera pas 
cleve: de nouvelles. Aucun bâtimeut de guerre 

" ne pourră naviguer sur je. Danube en aval 
des Portes de fer, ă. Vexception des bâtiments 
legers destinâs ă Jă police fluviale! eţ au ser- 
vice des doianes. Les stationnâires des Puis- 
sances aux sembouchures; du, Danube pour- 
ront toutefois remonter jusqu a Galatz,     

LEG. POLITICE ȘI EMANATE 

“ Artiele 53. La commission Europâenne 
du Danube, au sein de laquelle la Roumanie 
sera, reprâsentâe, est maintenue dans: ses 
fonctions' et les exercera dorânavant jusqu'ă 
Galatz dans une complete indâpendance de 
Pautoritâ territoriale. “Tous les traits, ar-: 
rangements, actes et dâcisions relatiîs a ses 
droits, priviltges, prerogatives et obiligations 
sont confirmâs. - 
“Article 54. Une annte; avant Vexpira- 

tion du terme assignt ă la duree dela com- 
mission Europsenne, les Puissances se met- 
tront d'accord sur la prolongation de ses pou- 
voirs ou sur les: modifications qu'elles june- 
raient nâcessaires d'y introduire. 

“Article 55. Les râglements de naviga- * 
tion, de police fluviale ct de surveillance 

| depuis les Portes de fer jusqu'ă Galatz seront 
€laborâs par .la commission Europâenne as- 
sistâe de dâleguâs des Etats riverains et mis 
en harinonie avec ceux cui ont 6t6 ou seraient 
&dictes pour le parcours en aval de Galatz. 

- Article 56. La commission Europ&enne 
du Danube s'entendra avec qui de droit pour 
assurer Lentretien du phare sur Pile des Ser. 
penis... .! 

 Axtiele 57, Lrexâcution. destravaux des? 
tines A faire disparaitre les obstacles que 
les Portes de fer. et-les Cataractes. opposent - 
ă la navigation est confite ă V'Autriche-Hon- 
grie:. Les “Etats riverains de cette partie du 
fleuve accorderont toutes facilitâs qui pour- 
raient 6tre requises dans Vinterct des travaux. 

Les dispositions de Varticle YI du traite de 
Londres; du 13 Mars 1871, relatives au droit 
de percevoir une taxe provisoire pour cou- 
vrir les frais de ces travaux sont maintenues 
en faveur de PAutriche-Hongrie.. -.: 

"Article '58. La S.. Porte câde & PEm- 
pire Russe en Asie les territoires d'Ardahan, 
Kars et Batoum avec ce dernier! port, ainsi 
que, tous les! territoires 'compris entre -Ven- 
cienne frontiăre Russo-Turque et le trace 
suivant : : 

La nouvelle frontitre partant de 1a, Mer 
Noire conformâment ăla. ligrie' dâtermine 
par le traite de Stan-Stefano, jusqu'ă un point 
“au Nord-Ouest de Khorda: et au Sud d'ârt- 
win, se prolonge en ligne droite jusqu'ă la 
'iviere Tchouroukh, tiaverse cette: rivire et 
passe 'â VEst d'Aschmischen, en' allant' en 
ligne droite au Sud pour rejoindre la fron- 
tiere Husse indiquse, dans le Traite de San- 
“Stefano ă un point au Sud: de Nariman. en 
laissant la ville d'Oiti ă la Russie.. Du point 
indiqute ; pres de Nariman, la frontitre tourne 
a Est: „passe” par 'Trebence: „qui: reste ă la 
Russie et's' avance jusqu'au Pennek-Tschai. ! 
"+ Elle suit cette riviăre jusqwa Bardouz: puis 

se dirige vers le Sud, en laissant Bardour et
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Jănikioy î la Russie. D'un point, ă LOuest 
du village de Karaougan, la frontiăre- se di- 
rige sur “Medjingert, continue en ligne directe 
vers le sommet de la montagne Kassadazh et 
longe la liene de partage des eaux entre les 
affluentes de lAraxeau Nord et ceux du Mou: 
rad Son au Sud, j jusqa ră Pancierne frontitre 
de la Russie. pi 

Article 59. 5. M. VErmpereut de Russie 
declare que Son intention est W'riger Batoum 
en port franc, essentiellement commercial. . » 

Article G0. La: vallce WAlaschkerd et-la 
ville de Bayazid câdâes ă la Russie par :Var- 
ticle XIX du traite de San- Stefano font re- 
tour ă la Turquie... , -.. „2 

La Sublime Porte cede ă la Perse la. ville 
et le territoire de Khotour tel qu'il. a 6t& d6- 
termin& par la cominissiou mixte anglo-russe 
pour la delimitation des fronti&res de la-Tur- 
quie et de la Perse. .. -:r.. 

Article GI, La Sublime Porte, S'engage 
a râaliser, sans plus de retard, les auntliora- 
tions et les reformes qu exigent les besoins 
locaux dans les provinces habittes . par. les 
Armeniens et ă garantir leur securită contre 
les Circassiens ct les :Kurdes, 'Elle donnera 
connaissance pâriodiquement des, mesures 
prises â cet effet aux Puissanees qui en sur- 
veilleront Y' aplication. . 
Article: 62. La Sublime. “Ponte. ayani 

“exprime la vo olont6 de: maintenir Je principe 
de la liberte religieuse en y. donnant Vexten- 
sion la, plus large, -les -parties. contractantes 
prennent acte de cette declaration spontante. 

Dans aucune partie de Empire Ottoman la 
difârence de religion ne pourra ître opposte 
ă personne comme un motif .d'exclusion ou 
d'incapacite en ce. qui concerne usage des 
droits civils.et politiques, Vadmission- aux 
emplois publics, 'fonctions .et: honneurs. au |, 

" Vexercice des, differentes professions et În- 
dustries. 

t 

-Tous seront admis, sans “ distinction de 1e- 
ligion, ă tsmoigner devant les iribunaux.: .; 

La liberte et la pratique exterieure- de tous 
les cultes sont assurâes & tous et aucune en- 
trave ne pourra. âtre.apportte soit ă Porga- 
nisation hicrarchique: des differentes com-: 
munions, soit ă .leurs „rapporis avec. leurs 

chefs spirituels. : 
„Les. 6celessiastiques, - les “pălerinis et Jes 

moines de .toutes les nationalites voyageant.! 
dansla Turquie dEurope ou la Turquie d'Asie ! 
jouiront de m&mes droits, avantages et: pri-i 
villeges. a : sm e 
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Le droit de protection officielle est reconnu 
aux agents diplomatiques et consulaires des. 
Puissances en Turquie, tant a Vegard des | 
personnes susmentionn&es que de leurs 6ta- 
blissements religieux, de bienfaisance et au-. 
tres dans les Lieux Saints ailleurs. 

-- Les droits acquis ăla France sont expres- 
s&ment râservâs et il est bien entendu quwau- 
cune atteinte ne Saurait âtre portee au statu- 
quo dans les Lieux Saints. 

Les moines du Mont Athos, quel que soit 
leur pays d'origine, seront maintenus: dans” 
leurs possessions et avantages antârieurs et 
jouiront,' sans aucune exception, d'une: en:, 
tiere 6oalite.de droits et prerogatives. :.:.. -. 

Artielo 63. Le trait” de Paris: du 30 
Mars 1856 ainsi que le Traite de Londres du 
13 Mars 1871 sont maintenus dans toutes cel- 
les de leurs dispositions qui ne sont pas a- 
broges. ou modifites par les “stipulations : 
qui precedent. E 

Article 64. Le present Trait6. sera, ra! 
tifi€ et les ratifications 'en seront &changâes 

-ă: Berlin dans un dâlai-de trois semaines ou 
| plus tOt'si faire se peut. .: - a 

: En.foi: de quoi; les _pl&nipotentiaires res- 
pectifs Pont sigut et y ont appos le, sceau 
de leurs armes.. - ---- 
„Fait ă& Berlin, le treizieme jour du mois is de 

Juiltet, mil huit cent soixante dix-huit. 

) signâ: 'YV, Bismarck, 
EH, Biilow, > 

„ Hohenlohe,! 
„Andrâssye. - 
Kârolyi. - 
Haymerle. - 
“Waddington,. | 

„Saint V allier. 
"JI, Desprez,. * 
"*Beaconsfield. 
„Seitan: 

'0do Russell. : , 
“La Corti. 
“Launay. 

N 1 Gortehacoyr. 
" Schouvuloff, ” 

NI P, dOabril, 
MA “AT, Caratheodory. , 

Di “Mehmed Ali, 
a "Sadoullah." : 

Certifiă: conforme & Voriginal. | 
„sisn6: Radowitz, 

a. Mou 
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868 şi ACT ADIȚIONAL 
“LA ACTUL. DIN 1865 RELATIV! LA NAVIGAȚIUNEA GURELOR DUNĂREI ÎN AR- 

" MONIE CU STIPULAȚIUNILE TRACTATULUI DIN BERLIN, 

(Deer. Nr.-1246 din 5 Mai 1892). 

| | „MN EGE | 

Articol unic. Actul adiţional la actul-pu- 
blic din 1865, elaborat de comisiunea. euro- 
peană a Dunărer şi subsemnât ia 29 Mal 1881 
de către.delegatul României împrennă cu de- 
legaţi. celor-alte Puteri . în disa comisiune, 
seaprobă...: .:-. | i 

„. ACT-ADIȚIONAL,, 
(Traădueţiune din Limba francesă). 

" -Puterile 'representate în sânul comisiunel 
europene.a Dunăre, în virtutea tractatului de 
la Paris,. din 80 Martie 1856, şi România, 
care a fost chemată să facă parte. într'ânsa 
prin articolut 53 al tractatulul de la Berlin, 
din 13 lulie 1878, .- Pa 

Dorind a pune actul-public, din 2 Noem- 
bre 1865, relativ la navigaţiunea gurelor Du- 
nărei, în armonie cu stipulaţiunile tractatu- 
lui din Berlin, care stabilesce că disa comi- 
siune europeană  <va exercita de aci înainte 
«funcțiunile! sale până la Galaţi, cu o desă- 
«vârşită independenţă de autoritatea terito- 
«rială, şi că tote tractatele, arangiamnentele, 
«actele şi decisiunile .relative Ia drepturile, ' 
«privilegiile, prerogativele şi obligațiunile 
«sale sunt confirmate ;> . 

Aă riumit.ca plenipotenţiari at lor, însă : 
M, S. Regele Româniel, pe D. colonel Eu- 

staţii Pevcorici, colonel de stat-major, oficiăr 
al ordinului naţional al Stelei României ; 

M. S. Iniperalorul Germaniei, Rege al Pru- 
siei, pe D. lohannts' Arendt, consulul S&ă 
la Galaţi, comandor al ordinului Francisc 
Josef, oliciăr âl ordinelor Imperiale Osmanie 
şi Medjidie de a 4-a clasă ; - 
-M. S. Imperatorul. Austriei Rege al Bohe- 

miel etc.. şi. Rege, Apostolic al Ungariei, pe 
D. Ernest, Baron de Haan, consulul S&i la 
Galaţi, cavaler al ordinului Francisc Iosef, 
comandor. al Stelei' României, decorat cu or- 
dinul Imperial Medjidie de a 3-a clasă, etc.; 

Presidentul Republicer Francese pe D. Ca- 
mile-Eugene-Pitrre Barrtre, secretarul Săi 
de ambasadă de întâia clasă; | 

M. S. Regina Regatului Unit al Marel Bri- 
tanii și al Irlandei, Impărăt6să a Indiilor, pe 
D. Herbert Taylor Siborne, colonel în armata 
a; | 
M. S. Regele Italiei, pe D. Nicola erest, 

N 

  

  

consulul Săă la Galaţi, cavaler al ordinelor 
Corona Italiei şi Sf. Ana; 
-M. '$. Imperatorul:: tuturor Rusiilor pe 

D. Alexandru Romanenk:o, consilier. de Stat, 
consul al Săi la Galaţi, cavaler al ordine- 
lor St. Vladimir de a 3-a clasă, al S-tei Ana 
și al Sf. Stanislas de a 2-a clasă, ete. 

- M.S. Imperatorul Otomanilor, pe Con- 
“| stantin Efiendi Stefan Carathdodory, consilie- 

rul S&i de Stat, funcţionar de primul rang, 
a doua clasă, decorat cu. ordinul imperial. 
Medjidie de a 8-a clasă; - . 

- Cari, după ce aii produs deplinele lor îm- 
puterniciri găsite în bună şi cuvenită formă. 
şi de pe carlo copie certificată s'a depus în 
archivele comisiunel europene, ai convenit 
asupra următbrelor disposiţiuni adiţionale 
la actul-public din 2 Noembre 1865 : 

Art. 1, Drepturile, atribuţiunile şi imuni- 
tăţile comisiunel europene a Dunărel, ast-fel 
curm ele resultă din tractatele de la Paris, din - 
30 Martie 1856, şi de la Londra, din 13 Mar- 
tie 1871, din actul-public de la 2 Noembre 
1865, precum şi din actele şi decisiunile an-. 
teridre tractatului de la Berlin, din. 14 Iulie 
1878, vor continua a predomni în raportu-: 
rile sale cu nouile State riverane, şi efectul 
lor. se va întinde până la Galaţi, afară de 

„ modificaţiunile specificate aci mal jos. 
Art, 2, Agentul specialmente însărcinat. 

cu poliţia fluviului, în jos de Galaţi şi afară | 
de portul Sulinei, va purta :de aci înainte 
titlul de inspector al navigaţiunel pe Dună- 
rea-de-Jos, şi va fi, ca şi în trecut, asistat de 
un cancelar şi de supraveghiători împărțițt 
pe diferite secţiuni fluviale ale resortului săă, 
şi toţi puşi sub ordinele sale. 

Inspectorul navigaţiunei, cancelarul inspec- 
țiunei, precum şi supraveghiătorii secțiunilor 
fluviale, căpitanul portului Sulina şi tot per- 
sonalul pus sub ordinele acestui din urmă, 
sunt numiţi pe către comisiune, cu simpla 
majoritate a vocilor şi fără deosebire de na- 
ționalitate. Ei pot de asemenea fi revocaţi 
de către dânsa: RR De : 

Inspectorul navigaţiunei şi căpitanul por- 
tului Sulina îndeplinesc funcțiunile lor sub 
autoritatea directă a comisiunel, care "1 retri- 
buesce, și în mânele căreia el, cum şi subor- 
donaţii lor, fac jurământul legal. . 

- ET se pronunţă,. în calitate de judecători 
de prima instanţă, asupra contravenţiunilor
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comise în întinderea resorturilor lor respec- 
tive, în materie de poliţie a navigațiunel, și 
hotăririle lor sunt date în numele comnisiu- 
nel europene a Dunărel. 

Art. 3. Controlul operaţiunel casei de na- 
vigaţiune de la Sulina_nu va mal fi încre- 
dinţat unui agent special : „el va. fi exercitat 
în mod exclusiv de comisiunea europână 
saii de autoritatea care va succeda, şi a- 
câsta în forma cum este sai cum va fi de- 
terminată de disa comisiune sai autoritate. 
„Modul perceperei taxelor şi administrarea 

case! de navigaţiune de, la Sulina” vor, putea 
- fi modificate prin decisiune luată cu unani- 
mitatea vocilor, în şedinţă plenară. 

Art, 4. Disposiţiunea. finală a ast: it al 
actulur-public din 1865, se modifică în acest 
sens, că interdicţiunea de a întrebuința vre-o 
parte din sumele provenite din taxele perce- 
pute de la bastimentele de mare sai din îm-: 
prumuturile realisate prin mijlocul afectaţiu- 
nel ăcestor taxe, pentru a, acoperi costul 
lucrărilor sati cheltuelelor administrative ale 
unei secţiuni fluviale, situată în sus de Isac- 
cea, este limitată Ja partea fluviului situată 
în sus de Galaţi. | ” 

Art. 5. Comisiunea europenă este însăr- 
“ cinată cu întreţinerea şi administraţiunea tu- 
tntor farurilor cari compun. sistemul de lumi- ; 
nare al gurelor Dunăre! : prin urmare, par- 
tea alicotă representând drepturile de far în 
totalitatea taxelor percepute la Sulina va ră- 
mânea întregă în casa de navigaţiune, 

Art. 6. Regulamentele sanitare aplicabile 
gureior Dunărer. coprindându-se într'ânsele 
şi tarifele taxelor sanitare, vor fi elaborate 
şi modificate, în: înțelegere cu comisiunea 
europenă, * 'de- către consiliul internaţional 
care se va institui la Bucuresci. 

Regulamentele actuâle vor rămânea în vi- 
g6re până la un noi ordin sub reserva drep- 
tului pentru comisiunea europtnă: de a cere 
abrogaţiunea imediată a acelora cari ar fi în 
„oposiţiune cu interesele 'navigaţiunei şi cu: 
„principiile enunciate în articolit 18. 19 şi 20 

al actului-public din 2 Noembre 1865. 
" În“scopul de a determina într'un mod pre- 

cis înțelesul stipulațiunilor disulul articol 20; 
relative "la măsurile de carantină propriă 
dise, puse în 'vigore 'în timp de: epidemie, 
este bine înțeles şi convenit că aceste mă&- 
sur! sunt' esclusivemente: aplicabile năvilor 
şi voiagiorilor de proveninţă brută şi în por- 
turile ne-infectate, şi că orl-ce măsură escep- 
ţională şi restrictivă trehue să fie suprimată 
pentru intercursa' între porturile fluviului, 
îndată ce epidemia'a devenit generală pe er: 
murile sale. 

Și pentru' a facilita, în timp de epidemie, 
menținerea poliţivi fluviale, s'a mat convenit 
ca inspectorul navigaţiunci, cancelarul inspec- 

A MINIST+ Bt DE EXTERNE: 
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ţiuner şi supraveghiătorii secţiunilor, să con- 
tinue, ca şi în trecut, a circula liber pe fluvii, - 
sub singura, condiţiune de a se supune, în cas 
de compromisiune, măsurilor. reglementare - 
la cari sunt supuși agenţii sanitari. Aceleaşi 
imunităţi vor fi, în cas de trebuinţă, acor-- 
date, inginerilor, , impiegaţilor şi uvrierilor” 
comisiunel europene. 

"- Art. 7. :In ceea ce privesce specialmente 
administzaţiunea serviciului sanitar la Sulina, 
consiliul internaţional din Bucuresel se va 
înțelege cu comisiunea asupra numirel şi re- 
tribuţiunei personalului sanitar. asupra ÎRe- 
stalărel și funcţionărel - biurourilor,: asupra 
stabilirei şi întreţinere! unu)  lazaret, asupra 

687: 

modului de percepţiune al taxelor sanitare: 
şi asupra destinaţiunel produsului lor, care - 
va forma un fond special. . : EI 

Art, S. Pentru a asigura, pentru tot-d'a- 
una, personalului precum şi proprietăţilor şi - 
lucrărilor comisiunel europene beneficiul neu- 
tralitățer. ce'i este garantat prin articolii: 21 - 
al actulur-public din 2 Noembre 1865, şi 7: 
al tractatulul de la Londra din 15 Marte 1871, 
inginerii, impiegaţii . şi lucrătorii  comisiunel 
europene vor putea să pârte pe o brățară, cu 
câmpul albastru, literele C. E. D;. Mat mult,. 
ea nu va fi ţinută să arboreze pe stabilimen- 

jtele sale de ori-ce natură şi pe, vasele sale. 
alt pavilion de 'cât al său, care este compus 
din cinci făşil paralele, perpendiculare pe - 
lemn, dispuse în ordinea următâre a. culori- 
lor lor : roșu, alb, albastru, alb şi roşu, făşia 
albastră avend o lăţime înduoită: de aceea a 
fie-căreia din cele-alte fășii și purtând lite-- 
rile C. E. D. în alb.. 

Art, 9. Tole disposiţiunile actului- public 
din 2 Noembre 1865,.la cari. nu se derogă 
în mod. espres. prin Bresentul' act-adiţional,. 
păstreză forţa şi val6rea lor. 

Regulamentul! de navigaţiune şi de poliţie. 
şi tariful drepturilor de navigaţiune vor fi 
revizuite mal în: urmă de comisiunea euro- 
penă pentru a fi puse în acord cu starea.de 
lucruri creată prin tractatul de la Berlin; 

“Art. 10. Preseatul act va fi ratificat. i 
Fie-care din înaltele părţi contractante, ”] . 

va ratifica în un singur exemplar. Instrumen-.. 
tele de ratificare vor fi depuse, în termen de 
un an saă mal curând, de se va putea. în ar-: 
hivele comisiunel europene'a Dunăre. . 

Drept care, delegaţii plenipotenţiari | res=. 
pectivi aii semnat presentul act- -adiţional, şi 
aii pus pe dânsul peceţile lor. : 

Făcut la Gaţaţi, în a dou&-deci-şi- opta qi 
ă lunel Maiti a anului una-mie 'opt-sute! opl-. 

"| deci şi unu. 
Semnaţi, Arendt, E, de Ilaăn, Camille Bar-- 

rere, II. 1, Siborne, N. Revest, Pencotici,. Bo--   .:. manenko, Const. ' Ei. Carathdodoruy
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Depunerea, ratificaţiuniloi î în archivele co- 
misiunei europene la Galaţi, sa făcut. la 
8 că Maiii, 1882, '' 

, 
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| Certificat de secretarul general al ministe- 
ju e afacerilor străine; George. M, Ghika. 

  

Rang CONVENPIUNE - 
ÎN PRIVINȚA. REPATRIEREI: PRISONIERILOK TURCI 

„dom 8677 din 13 Aprilie 187 

E GE 

“Articol unice Cont enţiunea încheiată la 
"23 Noembre 1378, între. plenipotenţiarii A, 
S..R. Domnul României, şi plenipotenţiari! 
Majestăţel Sale Impăratului Otomanilor, în 
privinţa repateiorel prisonierilor: turci,. este 
aprobată. . . 

LI 
CONVENȚIUNE 

. Majestatea Sa Impăratul Otomanilor și A. 
S. R. Principele României, de o potrivă ani- 
maţi de dorința de a repatria pe prisonierii | 
de reshel, aă hotărât de a încheia spre acest 
sfârşit o convențiune şi ai numit ca pleni- 
potenţiari : 
“Majestatea Sa Imp&ratul Otomanilor pe 

:Suleyman-paşa, "general de brigadă, şi pe 
Azarian Eifendi, funcţionar ai Sublimet Porţi. 
“A. 8..R: Principele României pe colonelul 
Alexandru Budiștânu, comandant al pieței 
Bucuresci şi pe sub-intendentul Balaban, di- 
rector de serviciă la ministeriul de resbel. 

Cani după ce "șI ai schimbat deplinele lor 
puteri aflate în bună şi regulată formă, aă 

"convenit asupra articolelor următore : 1 
Art. 1, Repatriarea prisonierilor de res- 

bel se va face îndată după ratificarea conven- 
țiunet de faţă. 
Arte 2. Cheltuelile, de întreţinerea priso- 

nierilor de resbel. rostituiţi saii morţi în -in- 
terval, se vor constata și aproba de deleg gaţii 
ambelor guverne şi în' urmă divisate în două 

__periode distincte. ! 
Prima. se socotesce din qiuă în, care ati 

“fost prinşi până la încetarea, hostilităţilor, şi 
a.doua coprinde perioda ce remâne de la în- 

“estarea hostilităţilor, până la repatriarea lor. 
Art. 3, Plata totalului primei părți a .chel- 

tuelilor de întreţinere, enunciate la articolul 
precedent, se va: face în 14:scadenţe, egale, 
distanţe una de alta de 6 luni, ast-fel ca. în 
7? an, cu începere din diua vatificărel „presen- 

"tel Convenţiunl, va trebui ca totul să fie pe 
deplin achitat. 

Visteria imperială va libera spre: acest 
sfârşit bonuri de tesaur, represintând | fie-care 
“unul din fermene.. 

Art. 4., Plata celei de a. doua părţi a oiel- 

79), (votate de Corpurile legiuiture). 

tuclilor enunciate la articolul II. va fi făcută. 
în 3 luni, cu începere din qiuă ratificărei Con- 
venţiunei de faţă, şi visteria imperială va li- 
bera spre acest sfârşit honuzi de tesaur ime- . 
diat după ratificarea acestei Convenţiuni. 

„ Art, d. Presenta Convenţiune va fi ratifi- 
cată, şi ratificările ex vor fi schimbate la Bu- 
curescl, 15 ile după seninarea ei, sai mal 
curând de se va putea. 

Drept care, plenipotenţiariţ respectivi ai 
semhat-o şi au pus .pe dânsa sigiliul arme- 
lor lor. 

Făcut la Bucurescl, 1a două- qecl şi tre! No- 
embre, (cinci Decembre), una mie opt 'sute 
şepte-deci şi opt 

| Semnaţi : Suleiman, Azaric ian. 
Semnaţi : Colonel. Pudiştenu, sub-inten- 

dent Balaban. 

“Articol adiţional. 

Sub-semnaţii plenipotenţiari ax Majestăţer 
Sale Iimperatorele Otomanilor şi ai Alteţei 
Sale Regale Principele României, în virtutea 
autorisaţiunel guvernelor lor, şi conform cu 

| articolul II al Convenţiune! semnată astă-di, 
constată şi clasifică, că “cheltuelile: ocasionate 
guvernului român, pentru întreţinerea priso- 
nierilor de resbel otomani, din dioa când ai 
fost prinşi până la 1 (13) Noembre 1878, se 
urcă la suma de un milion patru sute două- 
deci şi trei mit patru sute opt-deci şi doul : 
franci, şase- -deci şi cinci centime, (d, 423, 482 
franci 69 centime). “ 

Totalul. prime! părți a cheltuelilor enun- 
ciate la articolul + din Convenţiune se urcă 
la suma de. opt sute ştse-decl şi trei mil pa- 
tru sute opt-dect' și. doul francă şâse-deci şi 
cinct centime, (863,482 franel 65 'centime).. 

Totalul celei de a doua părți a cheltuelilor 
| enunciate la articolul IV, împreună şi cu 
cheltuelile de transportul prisonierilor "până : 
la Galaţi, se urcă la suma. de cinci sute șase- 
deci imil franci (560,000 franci). 
-Tâte aceste,sume vor fi plătibile la terme- 

“| mile arătate în, convenţiune, în monetă me- 

talică. 
„Este bine înţeles că cheltuelile ocasionate 

Românie! pentru întreţinerea acelorași priso- 
nieri, cu începere de la.1 (13) Noembre 1878, 
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până la îmbarcarea la Galaţi, se vor adăoga. 

la suma. plătibilă în' tre! luni, în virtutuea, 

arț. &al Convenţiunei.:: i î 1: 
Disposiţiunile de faţă vor avea aceiaşi forţă 

şi aceiaşi valore ca şi cână vor fi textual în- |" | 
dent - Balaban. serate în corpul Convenţiunel. 

> 

N 

„1 

PEXTRU REȚINEREA DE 2 LA SUTĂ DIS SUMELE. CE, 
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Făcut la Bucurescă, în dublu original, la 
două-deci şi tre” Noembre (cinci Decembre), 
una-inie opt-sute şâpte-deci şi opt. 

  

a LBeB: 

Semnaţi : Suleiman, Azarian. | 

'Semnaţi : Colonel Budiştenu, sub-inten-- 
RDI RR NR - 

ci, 

. 

VA.PLĂTI GUVERNUL RUS PENTIU 

DAUNE PRIN TRECEREA ARMATELOR RUSESCI PRIN ŢERĂ.. - 

(Dicretu Nr. 1492 din 8 inie 1881). 

- Art, 1, Guvernul este autorisat a reţine 2 

la sută din sumele ce se vor plăti de guver- 

nul rus-pentru daunele causate: prin faptul 

trecere! armatelor rusesci prin ţeră, şi acâsta 

pentru a, face faţă la cheltuelile necesitate de 

diurnele şi materialul cancelarie comisaria- 
tului general însărcinat. cu constatarea şi li- 

" chidarea acestor daune. 
Art, 9. Pentru timpul de Gluni, începând de 

s . N d | 

ÎNTRE ROMANIA ŞI BELGIA PENTRU 

x 

"- Guvernul român şi guvernul belgian, do-| 

rind să asigure comunicarea actelor privitore | 

la starea civilă a supușilor lor respectivi, aă 

” convenit asupra celor ce urmâză : ! 

Art, 1, Cele două guverne contractante se 

angagiază a'șI remite reciproc, la epocile de- 

__ terminate și fără cheltueli, expediţiuni în re- 

" gulă, legalisate de pe actele de nascere, de 

pe actele de recunâscere a copiilor naturali, 

când aceste din urmă acte vor fi fost înche- 

iate de un oficiăr al stărel civile, de pe actele 

de căsătorie şi de morte, făcute pe teritoriul 

lor şi privitâre la cetăţeni! celul-alt Stat. 

Art. 2. Transmiterea actelor de inorte se 
va întinde, afară de acesta, la persânele de- 

cedate în Belgia şi car! au fost născute, sai, 

după informaţiunile date autorităţilor locale, 

domiciliate în România. .: ! 

Tot ast-fel va fi pentru actele de morte ale 

persânelor decedate în România, şi cari ati 

fost născute sait ati avut, după informaţiunile 

date autorităţilor locale, domiciliul în Belgia. 

Art, 3, Ofciăril de stare civilă în Româ- 

nia. şi în Belgia "ȘI vor da mutual avisuri, 

pe cale diplomatică, despre recunoscerile şi 

legitimările de copil natural! înscriși în ac- 

tele de căsătorie. .: .- i ME 

  

1a 1 lunie 1881, sumele necesari! pentru chel-- 

tuielile coinisariatului se fixeză la 19,990 lei. 
Art, 2. Guvernul este autorisat. a împru- 

muta suma, de: 19,990 ler, cu dobândă de 5- - 

la sută pe an, de la casa de depuneri, con- 
semnaţiuni şi de economii. Acestă sumă se- 
va înapoia disel case îndată ce Statul va fi: 

încasat reținerile menţionate în art. 1... 

  

O ARANGIAMENE 
COIVĂICAREA ACTELOR PRIVITORE LA STAREA, CIȘILĂ. 

| „A SUPUȘILOR LOR. IE 

(Decretu Nr, 387 din 19 Februarie 1881). 

Arte. 4. La fie-care 6 luni, expediţiunile. “ 
diselor acte făcute în cursul semestrului, pre-- 
cedent se vor remite, de guvernul român, le- 
gațiunei Bolgiei din Bucuresel, şi, de guver- 
nul belgian, legaţiunei române din Bruxelles. 

Art. 5, Actele redigiate în România şi ac- 
tele făcute în Belgia, în limba Namandă, vor 
fi însoţite: de o traducţiune francesă, certifi- 
cată în regulă de autoritatea competentă. 

Art. 6, Este bine înţeles că lihberarea sati 
acceptarea expediţiunilor diselor acte nu va 
prejudeca cestiunile de naţionalitate. Actele 
de stare civilă cerute de.o parte: și de alta, 
după reclamaţiunea particularilor, neînsoţită 
de un certificat de paupertate, vor rămânea 
supuse la plata drepturilor exigibile în fie- 
care din cele două țări. Se 

Art, 7. Declarațiunea presentă va 
efectele 
viitor. | 

Drept care, sub-semnaţii, autorisaţi în re- 
gulă, aii 'semnato, la Bucuresci, în dublu o- 
riginal, la 4& Marte (20 Februarie) 1881. 

B.Boeresen;. 

(L. 8) 

produce 
sale cu începere de lă 1 (13) Aprilie 

9. Jootis, 
(us) 
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DECRET şi ARANGIA LENT 
„ÎNTRE ROMÂNIA ŞI BELGIA “ÎN PRIVINŢA INTERVENȚIEI POSTALE PENTRU ÎNCASAREA 

EFECTELOR DE COMERCII, 

| DECRETU 
Nr. 2106 din 17 August 1881. 

in urma raportului ministrulul Nostru se- 
“cretar de Stat la departamentul afacerilor 
străine, sub Nr. 15,863; :: 
Avend în vedere jurnalul consiliulur Nostru 

de miniştri, sub Nr. 8, încheiat î În şedina sa 
din 14 August 1881; 
Avend în vedere aci anexatul arangianient, 

încheiat, la 14 August 1881, între. guvernul 
“Românie şi cel al “Belgiei, în privinţa inter- 
venţiunel postale pentru încasarea. efectelor 
de comerceiă, facturi, valori comerciale, etc. ; 
Având în vedere facultatea acordată atât 

„prin art. 13 şi 15 din convenţiunea uniunei 
postale universale, încheiată în Paris la 1 

“lunie 1878, cât şi prin art. 6 al arangiamen- 
. tului internaţional pentru schimbul manda- 
„telor postale, încheiat în Paris la 4 Iunie 

1878, votate de Corpurile legiuitâre: prin le- | 
„gea de la 1 Marte 1879, sancționată prin de- 
„cretul Nostru, sub Nr, Hi. - 

Am decretat şi decretăm : 
Art, 1 Arangiamentul în n cestiune, este 

„aprobat.   e ARANGIAMENT 

Guvernul M. S. Regele Românie! şi guver- 
nul M S. Regele Belgilor, dorind să întindă 
'relaţiunile' postale între ambele țări, pentru 
"serviciul încasărei efectelor de comerciii, a 
“chitanțelor şi a altor valori comerciale, și 
"usând de facultatea ce le este lăsată de art. 13 
"şi 15 at convenţiune! uniunei postale univer- 
sale, încheiată la Paris la 1 lunie 1878, şi de 

: art. 6 al arangiamentulul internaţional pen- 
tru schimbul mandatelor postale, încheiate 
la Paris la + lunie 1875, aă conv enit asupra 
„articolelor următâre : 

“Art, 1. Locuitorii ambelor țăn contrac- 
“tante pot face a se opera prin poştă încasa- 
rea efectelor de comercii, a chitanțelor şi a 
ori-ce alte valori comerciale. plătibile fără 

“cheltuieli, fie în România fie în Belgia, şi a 
- căror sumă nu întrece peste una mie lei sa 
una mie franci pe trămitere. 

„__ Cu tâte acestea, administraţiunile postale 
„ale ambelor țări vor putea, în urmă, întrun 
„comun acord, să urce acest maximum şi să : 

se însărcineze a face să se protesteze” efec- | 
tele de comerciă. i 
Art, 2. Suma valorilor. de încasat. prin | 

„Poştă trebue să fie exprimată de către expe- ! 

  

FACTURI, „VALORI COMERCIALE; ETC. ... 

ditorul însuşi, în moneta ț&rei însărcinată 
cu încasarea. - 

- drt, 3, Nu se admite o plată parţială. 
Pie-care titlu trebue să, fie plătit întreg în- 
tr'o'singură dată. 

"Art, 4, Trămiterea valorilor de încasat se 
face sub formă de scrisre recomandată; 
plicul se adreseză de deposant la biuroul care 
are a încasa hanil.: Se remite deschis la biu- 
roul expeditor. - 
„Aceiaşi trămitere pâte conţine mai multe 

valori de încasat de către același biuroă de 
poştă de la diferiţi datornici și în folosul a- 
celeiaşi persne. 

„Art. 5. Nu se percepe pentru ork-ce seri- 
s6re recomandată, adresată unul biuroă de 
poştă spre îndeplinirea art. 4 precedent, de 
cât o taxă fixă de 25 bani în România şi de 
23 centime în Belgia. 

Plata acestei taxe trebue să se efectueze de . - 
expeditorul valorilor în timbre postale ale 
țărel de origină, ea aparţine întregă adminis- 
trațiune acestei ţări. 

"Art, 6, Administraţia postelor însărcinată. 
cu încasarea, percepe asupra sumei fie-cărei 
valoni încasată o retribuţie calculată, adică : 

În România. 10 bani de fie care 20 lei său 
fracțiune de 20 lei, fără să pâlă trece peste 
50 banl. 

In Belgia 10 centime de fie-care 20 franci 
sati fracțiune de 20 franci, fără să potă trece 
peste 50 centime.  :: ” 
“Produsul aceste! retribuţiuni nu dă loc la 

nici un decompt între ambele administraţiunt. 
Arte î, Prisosul :sumei încasată se pre- 

face, de către biuroul care a operat încasa- 
rea, întrun mândat posta! în folosul depu- 
nătorului, după deducţiunea taxelor de tim- 
bre; dacă sunt, şi de taxa proporțională fixată 
prin art. 3 din arangiamentul de la + lunie 
1878, care taxă este împărțită în jumătate 
între ambele administraţiuni. - 
Maximum mandatelor postale. ce se pot 

elibera de către o parte şi alta pentru lichi- 
darea valoritor încasate este de 1000 le sai 
1000 franci. . 

Administraţiunile ambelor ” ter contrac- 
tante vor putea micşora ma! departe, întrun 
comun acord; taxele şi drepturile percepute 
în virtutea. acelul articol şi a art. 5 şi 6 pre- 
cedente. 

Ele vor determina eventualmente condi- 
țiunile cu cari se vor efectua protestele efec-
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telor neplătite, precum şi modul de lichidare 
a'cheltuelilor de protest. 
“Art. S, Valorile car! n'a putut fi încasate 
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nilor din acest arangiament, mandatelor pos- 
tale eliberate: în virtutea. art.:,7 precedent, 
pentru. rambursarea valorilor, îicasațe prin - 

sunt înapoiate depunătorului, scutite de ori- | poștă 
ce plată de port, fără ca administraţiunea 
postelor, însărcinată cu încasarea, să fie ţi- 
mută la nic! o măsură de.conservare, sait de 
constataţie de orl-ce natură pentru neplată. 

Sunt asemenea înapoiate trămiterile cari 
trec peste maximum fixat de art. 1 precedent, 
precum şi titlurile neregulate. . . 

' Art. 9, La cas de perdere, afară de casul 
de forţă majoră, sai a scrisorel recomandate 
“conţinând valorile de încasat, sai chiar a 
valorilor, în totul saă în parte, se plătesce 
depunttorului o despăgubire de 50 franci, în 
„condiţiunile determinate prin art.6 al con-|. 
vențiunei de la 1 lunie 1878. 

“ La, cas de perdere a sumelor încasate, ad- 
ministrațiunea care a operat -Incasarea, este 
ţinută a plăti întreg sumele perdute. 

Art, 10. Administraţiunile postale celor 
două țări contractante nu sunt supuse la nici 

- “o 'răspundere pentru întârdierea transmiterei 
scrisorilor recomandate, conţinând valorile 
de încasat, a însăși acestor valori şi a man- 
datelor de plată. 

Art. 11, Acest arangiament nu aduce nici 
o atingere la legislaţiunea intericră a am- 
helor State contractante, în tot ce nu este 
prevădut în acest arangiament, și anume în 
ceea ce privesce taxele de timbre aplicabile 
la titlurile de încasat. Suma acestel taxe este 
pusă în sarcina depunttorului. 

Art. 12. Fie-care din ambele administra- 
ţiuni postale a ţărilor contractante are drep- 
tul, în circumstanţe extra-ordinare, de natură 
a justifica măsura, de a suspenda provisoriă 
“serviciul încasărilor, sub condițiune de a 
însciinţa de îndată, la trebuinţă prin telegraf, 
“pe cea-altă administraţiune. . 

Art, 13, Disposiţiunile arangiamentului 
internaţional, din 4 lunie 1878, sunt aplica- 
bile, la tot ce nu este contrarii stipulaţiu- 

  

„Arte, It. Ambele administraţiuni. desem- 
nâză, fie-care în ceea ce o. privesce, biurou- 
rile postale având.căderea de a face serviciul 
încasărilor. SI a a a 
„Ele regulâză modul depositulul şi a trămi- 
tere! valorilor de încasat şi tote cele-alte.mă- 
suri de.detaliă saă de ordin, necesare pentru . 
a asigura, executarea acestul aran giament.. 

Disposiţiunile stabilite în virtutea acestul 
articol se pot modifica de călre ambele ad- 
ministraţiuni de câte ori ele, într'un” comun 
acord, Yor recunâsce necesitatea. ., ......., 

Art, 15. Acest arangiament se va pune 
în lucrare din diua în care ambele părţi vor 
conveni, îndată după ce se va face promul- 
garea, conform legilor particulare ale fie-că- 
rul din ambele State, şi va rămâne obligato- 
ri din an în an până ce una din părţile con- 
tractante ar însciinţa pe cea-altă, însă cu un 
an înainte, de intenţiunea sa de a, face să în- 
ceteze efectele lui. o. 

In tot timpul acestul din urmă an, arangia- 
mentul va, urma de a rămânea în deplina și * 
întrega sa lucrare, fără prejudiciul lichidărei 
şi a soldului compturilor după expirarea di- 
sului termen. II pi. 
-. Spre credinţă, sub-semnaţii, ministru afa- 
cerilor streine al M. S. Regele. României şi 
ministru reşedinte al M. S. Regele Belgilor la 
Bucuresci, ai făcut acest arangiament,. pe 
care '] au învestit cu sigiliile lor, .:: .. : -   

  

: Făcut la Bucuresci, în 14 (26) August 1881. 

C.A Rosetti. 
(L. 5.) as 
* Obsereaţiune. 

„Xe Jooris 
(. 5) 

ra 

Arangiamentul de faţă va avea efectele sale 
din diua de 15 (27) Septembre a. c., după cum . | 

-s'a stabilit între ambele părţi contractante. 

  

DEC 
Ne, GL DIN 18 IANUARIE 1882 | 

ŞI. | 
DECLARAȚIUXEA ÎNCHEIATĂ LA 7 (19) 1ANUAnIE 1882, ÎNTRE GUVERNUL ROMÂNIEI ȘI 

ACELA AL GERMANIEI, ÎN PRIVINȚA PROTECȚIUNEI RECIPROCE A MĂRCILOR DE "FABRICĂ , 
SAU DE COMERCIU, ÎN VEDEREA . ART. XVI DIN. CONVENȚIUNEA COMERCIALĂ ÎNTRE - 
ROMÂNIA ȘI GERMANIA, DE LA 14 NOEMBRE 1877, CARE PREVEDE ÎNCUEIEREA UNEI 
ASEMENEA DECLARAŢIUNI. 

DECRET 
Art. 1. 

“probată, 
Declăraţiunea în cestiune este a- | 

DECLARAŢIUNE 
Guvernul M, S. Regele României şi guver- 

nul M.. S. Impăratul Germaniei dorind, con-
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- foum art. XVI din convenţiunea de cormerciii 
între România și Germania, din 14 Noembre 
1877, a asigura o 'protecţiune reciprocă măr-|: 
cilor de fabrică sai de comercii române şi 
germane, sub-semnaţii, deplin autorisaţiI pen- 
tri acâsta, aă convenit asupra urnătorelor 
disposiţiunI : - 

Art. 1. Supușii români în Germania : şi 
- supuşil german! în România se vor bucura, 

în ceea ce privesce mărcile de mărfuri sai |: 
ale ambalagiuriloi lor şi mărcile de fabrică 
sait de comerciti, de aceeaşi protecţiune ca 
și naţionali. 
Art. 2. Pentru a asigura mărcilor lor pro- 

tecțiunea "consacrată prin articolul precedent. 
supuşil uneia din părţile contractante vor 
trebui să îndeplinescă condiţiunile şi fonna- 

  

ŞI EMANATE - 

lităţile prescrise 'de legile și de regulamentele 
celel-alte, 

Art, 3. Arangiamentul "de faţă. va! avea 
forța, şi vigorea unui tratat, până la expira- 
rea a donă-spre-dece luni ce vor urna după 
'denunțarea făcută de una saiă de cea-altă din 
părțile contractante. | 

EI va fi executorii de la data publicăre! 0-. - 
ficiale în ambele ţări. 

Drept care, sub-semnaţii aă încheiat declă-- 
raţiunea de faţă Şi ai pus pe densa sigiliul 
armelor lor. - 

Făcut în dubla, în n Benin, la. 7 (19) lanua- 
rie 1882, 

Liteanue 

Ls): 
 Matzfelăt. 

(L. S.) 

  

LB 
PENTRU ADERAREA REGATULUI ROMÂN LA co 

- (Deer. Nr, 

“Art, 1. Guverhul este autorisat a da ade- 
rarea sa la convenţiunea internaţională a me- 
trului, din 20 Maiu 1875. 

Art, 9, Se acordă guvernului -un credit 
estra-ordinar de 13,651 ler, pentru plata con- 
tributivă a Româniel la comitetul internaţio- 
nal de măsuri şi greutăţi, dela anul 1876 
până la finele anului 1882. 

Art, 3. Acest credit se va acoperi din fon- 

1. 

dul prevădut în budgetul general al: Statului |. 
"pe eserciţiul 1883— 1884 pentru deschiderea 
de credite suplementare ş şi estra-ordinare. 

N CONVENȚIUNEA METRULUI: 

Sub scrisă, la, Paris, în.20.(8) Maiă 1875 

: Art, 1 .Inaltele Puteri contractante se legă 
„a fonda şi. a întreţine cu spese comune .un 
biuroii internaţional de măsuri şi greutăţi, |. 
sciinţific şi permanent, a căruia reşedinţă va | 
fi Parisul. . 
Art, 2, Guvernul frances va lua disposi- 

țiunile necesare pentru a facilita achisiţiu- 

ce. 
NVENȚIUNEA METRUL, DIN 203 MAI 1875. 

711 din 6 Martie 1883). 

a măsurilor şi greutăților este atribuită pre-- 
şedintelui Academier de sciințe din Paris. 

-.. AFte'5e Organisarea biuroului, precum și 
compunerea şi atrihuţiunile comitetului 'in- 
ternaţional şi a conferinței generale a măsu-- 
rilor şi greutăților sunt determinate prin re-: 
aulamentul anexat ja convenţiunea de faţă. 

Art. 6. Diuroul internațional de măsuri 
şi greutăți este însărcinat; 

3, Cu tote comparaţiunile și verificațiunile- 
nouilor prototipuri ale metrului şi chilogra- 
mulul ; : 

2. Cu conservarea prototipurilor intorna- 
ţionale; a 

3. Cu comparaţiunile “periodice a etalOne-- 
lor naţionale. cu. prototipurile internaţio- 
nale şi cu originalurile lor, precum și coim- : 
paraţiunile termometrelor etalSne; . 

4. Cu comparaţiunile nouilor prototipuri 
cu etalonele fundamentale a măsurilor și 
greutăților nemetrice, întrebuințate in dife-. 
rite ţări şi în sciință ; . 

3. Cu ctalonagiul şi comparaţiunile regu-   nea sati, de va avea loc, construcțiunea unei 
clădiri speciale. afectată acestei destinaţiuni, ! 

lelor gcodesice ; 
6. Cu comparaţiunea'etalonelor şi a scă- 

în condițiunile regulamentului anexat la pre- ; rilor:de precisiune, a cărora verificare va fi 

_senta cont enţiunc. cerută, sati de ptiverne. său de societăţi învăi-- 

Art. 5, Biuroul internaţional va funcţiona ! țate, sau chiar “dle artişti şi de învăţători. 
sub direcţiunea şi privigherea: esclusivă a DB Art..7, Personalul biuroului se Va com- 

nui comitet internaţional de-măsul şi 'greu- i pune.de un director,; de, doul adjuncţi şi de: 
tăţi, pus şi acesta sub autoritarea unei con- "numărul necesar, de împiegați.. 

" ferinţe generale a măsurilor şi ereutăţilor, for- ÎI Cu începere de la epoca în care coimpara- 

mată de delegaţii tutulor Puterilor contrac- | |iunea nouilor prototipuri, va fi fost efectuată 

„Aante. și în care aceste prototipuri vor fi. împărțite 

Arta 4 Preşedinta' 'conferinţel generale! diferitelor State, personalul biuroului va Îi
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redus în proporţiunea ce se va crede" con- 

venabilă. INI PRE a : 

Nuinirile personalului biuroului vor fi no- 

tificate guvernelor Inaltelor părţi contrac- 

tante de către comitetul internaţional. 
Art, $. Prototipurile internaţionale ale 

metrului şi kilogramului, precum şi origina- 

lele lor,. vor rămâne depuse în biuroă; acce- 

sul la deposit va fi reservat unicamente co- 

mitetului internaţional. 
Art. 9, Tote spesele de stabilire şi de in- 

stalare ale biuroulul internaţional de măsuri 

şi greutăți, precum şi cheltueiile anuale de 

întreţinere şi acele” ale comitetului, vor fi a- 

coperite prin contribuţiuni de către Statele 

contractante, stabilite după o scară basată 

“pe populaţiunea lor actuală. 

- Art, 10. Sumele, representând partea con- 

tributivă a fe-căruia din Statele contractante, 

“or fi vărsate la începutul fie-cărul an, prin 

intermediarul ministerului. afacerilor străine 

a] Franciei, la casa de depuneri şi de consem- |. 

“ maţiunI la Paris, de unde ele tor fi retrase 

după măsura trehuinţelor, prin mandate ale 

directorului biuroului. | PI 
Art, 11, Guvernele, car! ar usa. de facul- 

tatea reservată fie-cărul Stat de a acceda la 

presenta convenţiune, vor fi ţinute să achite 

„0 contribuţiune a - căreia mărime va fi deter- 

 minată de comitet pe basele stabilite la art. 9, 

“şi care va fi afectată la ameliorarea. materia- 

lului sciiuţific al biuroului. , IE 

„Art, 19, Inaltele părţi contractante "și re- 
servă facultatea de a aduce, de comun acord, 

_ presentel convenţiuni, tâte modificările a că- 

- zor utilitate se va demonstra de esperienţă. 

“art..13, Acestă convenţiune va putea. fi 

denunțătă de una sai de cele-alte din Inal-. 

tele părți cpntractante în termen de 12 anl. 

: Guvernul ' care ar usa de facultatea de a 

face să înceteze efectele el, în ceea cel pri- 

„vesce, este ținut a notifica intenţiunea sa cu 

un an înainte. și va. renunţa prin însuși a- 

cest fapt Ia tâte drepturile de coproprietate 

asupra protolipurilor internaţionale şi asupra 

".biuroului. 

Art. 14, Presenta. convenţiune. va fi rati- 

ficată conform 'legilor constituționale, parti- 

culare fie-cărui Stat. Ratificările. se vor 

schimba la Paris, în termen de 6 luni saă şi 

„mal curând de. se va putea. Ea va fi pusă 

în esecutare cu începere dela 1 Ianuarie 1876. 

" “Im, credinţa acestora, plenipotenţiarii res- | 

„pectivi aă sub-scris'0 şi 
liile lor... | i : 
„Făcut în Paris, la 20 Maiă 1875. 

| Anexa Nr. 1... 

“REGULAMENTUL ,... 

Arti 1. Biuroul internaţional de măsuri şi 

"i-aă aplicat sigi- 
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presentând tâte garanţiile necesare de linisce 

și de stabilitate. . a a 

EI va. coprinde, afară de localul apropriat “ 

deposittului. de prototipuri saă pentru insta- 

larea comparatorilor şi balanţelor, un labo- 

ratorii, o bibliotecă, o sală a arhivelor, cahi- 

nete de lucru pentru funcţionari şi locuințe 

pentru personalul de gardă şi de servicii... 

Arte 2, Comitetul înternaționa! este însăr- 
cinat cu achisiţiunea şi apropriarea localului, 

precum şi cu instalarea serviciilor la cari el 

este destinat. | Ra | 

In cas când comitetul nu ar găsi un local 

convenabil pentru a face achisiţiunea lu, se 

va construi un asemenea lotal. sub direcţiu- 

nea sa şi după planurile sale. . 

Art, 3. Guvernul frances va lua, în urma 

cererei comitetului internaţional, disposiţiu- 

nile necesare pentru'a face ca biuroul să fie 
recunoscut-ca un stabiliment de utilitate pu- 
blică. : | A 

Art. 4. Comitetul internaţional va face să 
se esecute! instrumentele necesare precam: 

cumpărături pentru etalonele cu trăsături şi 

cu capete, aparate pentru determinarea dila- .   
| 
! 

  

taţiunei absolute, balanţe pentru cumpănirile 

în aer şi în gol, comparatoril pentru regulele |. 

geodesice, etc. ' ai a 

Art, 5. Spesele de'achisiţiune sati de con-. : 

strucțiune pentru localul şi cheltuelile insta- 

laţiunei şi cumpărarea instrumentelor şi a .. 

aparatelor, nu vor putea întrece, “la. un loc, 

suma de ler 400,000. i - . 

Art. 6, Budgetul cheltuelilor anuale este - 

evaluat, precum urmeză : . 

A. Pentru ântâiul period al confecţionărei . 

şi al comparaţiunel nouilor prototipuri : 

! Da Franci. 

a) Retribuţiunea directorelui „15,000 
Retribuţiunea a 2 adjuncti, a 6,000 fr. 12.000 
Retribuţiunea a 4 ajutâre a 3,000 fr 12,000 

Aputamentele unul mecanic, portar .. 3.000 

Lefa a 2 hbăeţi de biuroă a 1,500 fr. _3,UU0 

. Totatul retribuţiunilor. 45,000 

5) Indemnităţi pentru învățații şiarti- -. 
_ ştiL cari, în urma cererel comitetului, 

vor fi însărcinați cu lucrări speciale. ” 
“ Intreţinerea clădirei, cumpărarea și 

repararea. instrumentelor, încăldi- 
rea, iluminarea, spese de biuroă. . 24,000 

c) Indemnitatea pentru secretarii co- a 

mitetulu internaţional de măsuri şi 
greutăți... . RR 

  

6,000 
, Total. 75,000 . : 

“Budgetul anual al biuroului va putea fi mo- - 
dificat, după trebuinţă, de către comitetul ir- 
ternaţional, în urma propunerel directorelul, - 
însă fără casă polă trece peste .suma de 

100,000 fr. - 

"greutăţi „va, fi stabilit într'un local special, | * Ori-ce modificăţiune Ja budgetul anual, ce 

48
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se va crede necesară de comitet, în limitele |. 'El e, mai departe, însărcinat a priveghia 

indicate de hudgetul anual și fixate de pre- 
sentul regulament, va fi adusă la cunoscinta 
guvernelor contractante. - 

Comitetul va autorisa pe directorul, în ur- 

ma. cererel sale, a opera virimente de la un 

capital la cel-alt al budgetului ce îi sa a- 

coraat. a 

B. Pentru periodul posterior distribuţiunei 

prototipurilor : -. - ! - 
Mă Frauci 

a) Retribuţiunea directorelui. ... . . 10,000 
Retribuţiunea adjunctulul.  . - 6,000 

Apuntamentele mecanicului portar. . 3,000 

Lâfa unul băiat de biuroi. . . . „1.5900 

"52,500 
5) Pentru hiuroă. ... . . . . 18,500 
c) Indemnitatea pentru secretarul co-: - 
_mitetului internaţional. . . . -. 6,000 

DU,000 
” Art, 1, Conferinţa generală, menționată 
la art. 3 din convenţiune, se va întruni la 
Paris, în urma convocărei comitetului inter- 

” naţional, cel puţin o-dată la fie-care 6 any. 
Ea are de misiune a discuta şi provoca mă- 

surile necesare pentru propagarea şi perfec- 
ţionarea sistemului metric, precum şi a sanc- 
ționa nouile determinaţiuni metrologiel fun- 

_- damentale ce se vor fi făcut în intervalul 
“ întrunirilor sale. Ea primesce raportul comi- 

tetului internaţional asupra lucrărilor desă- 
vârşite şi procede, prin scrutin secret, la 
reînoirea pe jumătate a comitetului interna- 
țional. | - 
- Voturile în sânul conferinței generale ai loc 
pe State ; fie-care Stat are drept la un vot. 

Membri! comitetului internaţional iai parte 
„de dreptla întrunirile conferinței, eX pot să 
fie tot o-dată delegaţii guvernelor lor. 

- Art. 8. Comitetul internaţional, menţionat 
la art. 3 al convenţiunei, va fi compus de 14 
"membri, aparținând toţi diferitelor State. 

Întâiaşi dată el va fi format de cei duot- 
spre-dece membri al vechiului comitet per- 
manent al comisiunel internaţionale din 1872 

şi de amânduol delegaţii cari, la numirea a- 

cestul comitet permanent, obținuse cele mai 
multe sufragil după membrii aleşi. 

__. La reînoirea pe jumătate a acestul comitet 
_înternaţional, membri cari vor eşi vor fi mal 
ântâiă acel cari, în cas de vacanţă, se vor fi 

ales provisoriii în intervalul dintre două se- 
siuni ale conferinței; cel-alți vor fi desemnaţi 
prin sorţi. ! 

"- Membrii cari ies vor fi reeligibili. 
Art, 9. Comitetul internaţional dirige lu- 

crările privitâre la verificarea nouilor pro- 
totipuri, şi în genere tâte lucrările metro- 
logice ce Inaltele părţi contractante vor de- 
cide a se esecuta în comun. - E 

. 

  

conservarea prototipurilor internaţionale. 
Art. 10. Comitetul internaţional se con- 

stitue alegând el însuși, cu scrutin secret, pe 
preşedintele și pe secretarul săi. Aceste nu- 
miri vor fi notificate guvernelor lInaltelor 
părți contractante. 

Preşedintele şi secretarul comitetului şi di- 
rectorul biuroului trebue să aparţie la ţări 
diferite. | i 

O dată constituit, comitetul nu pâte proceda 
la noul alegeri sai numiri, de cât tre! luni 
după ce toți membri vor fi fost încunosciinţaţi 
despre acesta de către biuroul comitetului. 

Art, 11. Până la epoca, în care nouile pro- 
totipuri vor fi terminate şi distribuite, comi- 
tetul se va întruni cel puţin o dată pe an; 
după acâstă epocă, reuniunile sale vor avea 
loc o dată la duo! ani. . - 

Art, 12. Hotărârile comitetului vor fi luate 
cu majoritatea voturilor ; în cas de paritate, 
votul preşedintelui este preponderant. Deci- 
siunile nu sunt valabile de cât dacă numărul 
membrilor presenţi este de cel puţin jumă- 
tate plus unul a membrilor cari compun co- 
'mitetul. - 

Sub reserva aceste! condițiuni, membrii 
absenţi ai dreptul de a delega voturile lor 
membrilor presenţi, cari vor justifica despre 
acestă delegaţiune. Aceiași urmare va avea 
loc pentru nominaţiunile cu scrutin secret. 

Art, 13, In intervalul dintre o sesiune şi 
alta, comitetul are dreptul de a delibera prin 
corespondinți. . 

In acest cas, pentru ca decisiunea să fie 
valabilă, e de trebuinţă ca toți membrii co- 
mitetului să fi fost chemaţi a emite avisul lor. 

Art, 14, Comitetul internaţional al măsu-. 
rilor şi greutăților! îndeplinesce provisoriii 
vacanţele cari ar putea, să se producă în sînul 
stă ; aceste alegeri se fac prin coresponâinţi, 
fie-care din membri fiind chemat a lua parte 
la densele. . 

Art, 15. Comitetul internaţional va. ela- 
bora un regulament amănunţit pentru orga- 
nisarea şi lucrările biuroului, și va fixa ta- 
xele ce vor fi de plătit pentru lucrări estra- 
ordinare, prevădute in art. 6 al convenţiunel: 

Aceste taxe vor fi afectate perfecționărei 
materialului sciinţific al biuroului. . 

Art. 16. Tâte comunicările . comitetului 
internațional cu guvernele Inaltelor părţi con- 
tractante vor avea loc prin intermediul re- 
presintanţilor lor diplomatici la Paris. 

Pentru tote afacerile a căror soluţiune va 
aparţine administraţiunei francese, comite- 
tul va avea recurs la ministerul afacerilor 
străine al Franciel. 

> Art, 17, Directorul biuroului precum şi 
adjuncţii sunt numiţi cu scrutin secret de că-   tre comitetul internațional.



    

DB LA MINISTERIUL DE FXTERNE. 

Impiegaţii sunt numiţi de director. 
Directorul 'are voce deliberativă în sinui 

* comitetului. MR i | îi 

Art. 18, Directorul biuroului nu va avea 
- acces la locul. depositului prototipurilor in- 

- “ternaţiobalo al metrulul şi al chilogramului 

de cât în virtutea une! resoluţiuni a comite- 

_““4ului şi în presenţa a doui din membri s&f, 

“ Locul depositului prototipurilor nu se va 

putea. deschide de cât cu trei chel, din cari 

una. va fi în posesiunea directorului arhivelor 

“Franciei, a doua în mâna preşedintelui comi- 

tetului și a treia, în mâna directorului biu- 

roului. a - ! 

- Numai etalânele din categoria prototipuri- 

lor internaţionale vor servi la lucrările or- 

-. dimare de comparaţiuni ale biuroului.. | 

Arte 19, Directorul biuroului va. adresa, 

în fie-care an, comitetului : 1. Un raport fi- 

- panciar asupra socotelilor esercițiului prece- 

- „dent; despre care î'se va da descărcare după 

„ cesevor fi verificat; 2. Un raport asupra 

“stărel materialului ; 3. Un raport general. a- 

- supra lucrărilor de stabilit în cursul anului 

- ce sa terminat. | Ă ' 

- Comitetul internaţional va adresa din par- 

- te, tuturor guvernelor Înaltelor părţi con- 

“ tractante, un raport anual asupra întregului 

- operaţiunilor sale sciinţifice, technice şi asu- 

pra acelor ale biuroului. a 
„ Preşedintele. comitetului va da socotelă 

- conferințel generale despre lucrările termi- 
nate de la epoca celei din urmă sesiuni. 

Raporturile şi publicaţiunile comitetului şi 

--ale biuroului vor fi redactate în “limba fran- 

_-cesă, Ele sunt imprimate şi comunicate gu- 
vernelor Inaltelor părţi contractante. 

Art. 209. Scara contribuţiunilor de care 
„este vorba'la art. 9 al convenţiunel se va 
- “stabili precum urmeză : : - 

Cifra populaţiunei esprimată în . . 
“înmulțită : iu - SR 

Cu coeficientul -3, pentru Statele în cari 

sistemul metric este obligator ; - La 

Cu coeficientul 2,.pentru Statele în cari el 

“ nueste decât facultativ ;-. . . :-- - 

. Cu coeficientul 4, pentru cele-alte State. 

Suma produictelor, ast-fel obținute, va for- 

- ina numărul de unităţi prin cari se va îm- 
părți cheltuiala totală. Cotientul va da suma 

unităţei cheltuclei. Pa 

Art. 27. Spesele de contectiune a prototi- 

> purilor internâţionali, precum şi a etalânelor 

* și a tipurilor destinate a întovărăşi, vor fi 

purtate d€ către. Inaltele părți contractante 

«după seara stabilită la, articolul precedent, - i 

„„.?:. „Spesele comparaţiunei şi. a verificărel eta-. 

va fi 

. 

Deta] 
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Il&nelor, cerute de Statele cari" nu participă 
la presenta convenţiune, se vor regula de. 

către comitet. conform cu taxele fixate în . 

virtutea art. 15 al regulamentului. 

“art, 22, Presentul regulament va avea - 

aceiaşi putere şi valâre ca şi convenţiunea 

la care e anexat. a | 

Anexa Nr. 2... 

„o DISPOSIȚIUNI TRANSITORII 

Art. 1, Tâte Statele represintate în comi- 
siunea internaţională a. metrului, întrunită la 
Paris în 1872, fie ele sai: nu părţi contrac- 
tante, a presenter convenţiuni, vor primi pro- 
totipurile ce vor fi comandat, şi cari le vor 
fi predate în tâte condiţiunile de garanţie de- 
terminate de comisiunea internaţională men- 
ţionată. a 

Art, 2, Antâia întrunire a conferinţe! ge- 
nerale a măsurilor şi a greutăților, menţio- 
nată la art. 3 al convenţiunei, va avea. mai 
ales de obiect a sancţiona aceste noul pro- 
totipuri şi a le repărţi între Statele cari le-ai 
cerut. . i 

In consecință, delegaţii tuturor guvernelor 
representate în comisiunea internaţională din 
1872, ptecum şi membri! secţiunei francese, 
vor face de drept parte din acestă ântâiii în- 
trunire pentru a concura la esecuţiunea pro- 
totipurilor. : : |   Art. 3. Comitetul internațional, menţio- 
nat la art. 8 al regulamentului, este însăr- 
cinat de a, primi şi de a compara între dân- 
sele nouile prototipuri, conform cu decisiu- 
nile sciințifice ale comisiunei internaţionale 
din 1872, şi a comitetului săi permanent, sub 
reserva, modificărilor ce esperiența va putea 
să arate în viitor. E | Ă 
„Arte, 4, Secţiunea franeesă a comisiunei 

internaţionale rămâne însărcinată cu lucră- 
rile ce î.s'ati încredinţat pentru construcțiu- |. 
nea aouilor: prototipuri, cu concursul comi- 
tetului internâţional.: : - ! - 

Art. 5. Spesele de fabricaţiune “a tal6ne- 
lor metrice, construite de -către secţiunea, 
“francesă, vor fi restituite de către guvernele | . 
interesate, după preţul costuluI pe unitate, 
care se va determina de către menţionata 
secțiune, | E a 
„Art. 6, Comitetul internaţional este auto- 

risat a se constitui imediat şi a face tâte stu- 
diile preparatorii, necesare pentru punerea - 
în esecutare a convenţiunei, fără a se lega   la verl-o cheltuială înaintea preschimbărei 
vatificaţiunilor menţionatei convenţiuni. :
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“1 E G BO 
PENTRU ORGAN:SAREA MINISTERIULUI AFACERILOR STRĂINE 

(promulgată cu decr. Nr. 005 din 15 Mar tie 1873) cu modificările ce ?i sait făcut pr in le=- 
gile promulgate cu decretele Nr. 405 din 28 Februarie 1877,— Ar. 266 din 9 Fe cbr. 1878,— 
şi Ar. 1215 din 1 Maiă 1852.) i 

PARTEA! 

“TITLUL | | 
Disposiţiuni generali 

Art, 1. Serviciul general al Ministeriului 
afacerilor străine se împarte precum urmâză : 

Administraţia centrală ; 
Serviciul esterior şi 
Representaţiunea Românie! în-'străinătate. 
Art. 2, Serviciile ce compun administr a- 

țiunea centrală, serviciul esterior ; și represin- 
tațiunea în străinătate, sunt puse sub autori-. 
tatea ministrului, afacerilor străine, care e- 
Xersă direcţiunea, superi6ră şi controlul rela- 
ţiunilor internaţionali, : 

TITLUL Ir. 

Atribaţiunile principali ale Ministerului 
afacerilor străine. 

Art. 3, Ministrul afacerilor străine execută 
şi interpretă tratatele şi convenţiunile, are lu-. 
crările politici, relative la aceste acte, tratâză 
cestiunile de limite şi de estradiţiune, se ocupă 
cu proiectele de convenţiuni, pregătesce trata- 
tele de comerciii şi de navigațiune, cere şi dă 
ratificarea acestor. instrumente, studiază cp- 
stiunile relative la protecţiunea comerciului 
român în țări străine. şi acelea cari resultă din 
reclamaţiunile comerciului străin în țeră, dis-' 
cută cestiunile relative la starea civilă a străi- 
nilor, se ocupă cu instr ucţiunea reclamaţiuni- 
lor în materii de interes privat, cu succesiuni 
şi altete, transmite actele judiciare și comisiu- 
nile rogatoril, observă p'aceste din urmă, tra- 
teză afacerile contenciose car! urmeză a fa: 

„preciate după disposiţiunile actelor diploma- 
tice, după acelea ale legilor şi conform prin- 
'eipielor dreptului internaţionale şi dreptului |: 
gintelor, pregătesce formele pentru obţinerea 
execuatorului in privinţa. recunosceri! consu- 
lilor generali, consulilor şi vice-consuli, cere 
autorisaţiuni pentru priimirea şi purtarea or- 
dinilor străine, pregătesce | reglementele de, 
navigaţiune, observă executarea lor, se ocupă 

: şi se pronunță asupra cestiunilor relative la 
privilegiurile, imunităţile şi franșise diploma- 
tice, este însărcinat cu legalisarea şi vidima- 
rea actelor traduse din limba română i în o   

« 

limbă străină şi vice-versa. apără interesele 
române în străin&tate. trateză afacerile poli-- 
tici, discută conflictele de jurisdicţiune iscate 
între autorităţile române şi autorităţile con-- 
sulare, întreține corespondințe cu aginţii di- 
plomatici şi consuli! generali acreditaţi pe 
lângă guvernul ţărel. întreţine asemenea co- 
respondință cu agenţi! Românie! în străină- 
tate, se pune în raport în casuri determinate 
cu ministri! afacerilor străine at diferitelor : 
Staturi, combină măsurile car! să satisfacă a-- 
devăratele interese ale ţărel, aperă drepturile: 
acestea în fața încălcărilor ce Li s'ar face, an- 
tameză şi conduce nepociări de diferite naturi 
cu guvernele străine, libereză pasporturile, 
deplinele puteri, comisiunile, redige, dă ȘI 
priimesce scrisorile de notificări, de creanţe -. 
şi altele, tratâză reclamaţiunile : românilor . 
contra guvernelor străine şi reclamaţiunile : 
străinilor contra guvernulul român, se ocupă. 
de. tâte cestiunile cari: ating, atât domenul 
politic cât şi domenul comerciale, afectând a-- 
mândouă interesele d?o- dată, resumă situaţiu- 
nea exteriră şi interidră prin circulări şi, în - 
fine, dă direcţiune tuturor afacerilor cari fac 
obiectul raporturilor internaţional existinte . 
între Români şi ţările străine, ” 

TITLUL III 

Administraţiunea centrată, 

Art, 4, Ministrul afacerilor străine este a- - 
sistat d'un secretar general care este tot o- 
dată şi directore al cancelariei. . 
Art, 5. Acest funcţionar are două feluri 

de atribuţiuni: atribuţiunt inherinte posiţiuni! 
sale de secretar general. şi atribuțiuni resul- 
tând din cualitatea sa. de directore al cance-- 
lariel. 

Ca secretar general: E 
- a. Expediază în numele ministrulul ș şi sub- 
scrie pentru ministru totă corespondenţa, a- 
fară de instrucţiunile şi lucrările politice, ra- 
porturile către Domn, referatele către consiliul 
de ministri şi corespondinţa cu torpurile le- 
giuitore, cari tote sunt reservate ministrului ;: 

d. Inlocuiesce pe minisru în cas de absinţă. . 
sa împedecare, când acesta. este ocupat de 
afaceri d'un ordin superior saă ia parle la: 
„desbaterile corpurilor Llegiuitore, 

() Veţi legcă caplementară care urmăză şi care este în legărură cu acesta. -



  

„țiale mal jos însemnate ; 

- -cesita, - 

" siun! sunt : corespendenţa politică sait diplo- 

DE LA MINISTERIUI, DE EXTERNE. 

„Ca director al cancelariei :., 
a. Priimesce corespendinţa, distrihue lucră- 

rile carl se fac după resoluţiunile sale, se o- 

-cupă în special de tâte cestiunile cari au ire- 

buinţă Gun studii serios pentru a le supune 
ministrului cu observaţiunile sale; pregătesce 

lucrările relative la disposiţiuni generali, şi 

“tratâză tote afacerile de resortul Ministerului 
afacerilor străine şi cari nu întră în atribuţiu- 
nile special! ale fie-căruia, din servicii: par- 

5.. Asicură unitatea, şi armonia în mersul 
administraţiunil centrale a Ministerului ; 

c. Revisuiesce şi priveghiază lucrarea func- 

ţionarilor şi supune ministrului direct sai 

prin şefii de serviciii partea cea mal impor- 

tantă cu esplicaţiunile ce casul ar putea ne- 

Art, 6, Ministrul este autorisat a' delega, 

secretarului genera! orl-ce alta din atribuţiu- 
nile sale. . i | 

- Arte 7. Serviciile speciale ale ministeru- 
„Jul afacerilor străine se împart după cum ur- 
meză: i . 

- a) Divisiunea politică, la care se ataşeză 
cabinetul ininisterului. biuroul de personal 

“şi al ordinelor şi biuroul interpretatului ; 
5) Divisiunea. consulară, a convenţiunilor 

internaţionale şi contenţiosului, la care se a- 
"-tașeză biuroul de navigațiune şi statistica 
„mişcărel porturilor; -- . 

'c) Divisiunea comptabilităţey, la care se a- 
taseză tot ce ptivesce material și pasporte, şi 
"-d) Biuroul archivel şi registraturel. . ” 
Art. $, Divisiunea politică se compune 

-din șeful divisiunel, şeful de cabinet al mini-- 
_strulul, doul şefi de biuroii clasa | şi un şef 
de biuroii clasa II. Unul. din șefii de Liuroii 
clasa I se va ocupa în special de inișcarea 

“personalului şi cu tot ce privesce la ordinele 
de decoraţiuni naționale saii străine. i 

Postul de șet-al cabinetului ministrului se 
va îndeplini, când va fi trebuinţă, de unul din 
secretarii clasa II. detaşat de la vre-una din 

“legaţiunile în fiinţă. 
“Art, 9. Lucrările de resortul acestei divi- i 

matică cu legaţiunile ţărei şi representanţii 
guvernelor străine ; corespondența confiden- 
țială a ministrului, cifrarea şi descifrarea de- 
peşelor, citirea obligatorie a diarelor străine 

"şi facerea uotițelor necesaril a se pune în ve- 
derea ministrului; rectificarea, prin comuni- 
cate saii corespondinţe la giare, a nuvelelor 

- şi aserțiunilor falşe privitâre'la cestiunile de 
" ordine politică sai economică car! interesâză 
era ; conservarea, clasarea şi înregistrarea 

- corespondenţei confidenţiale ; tot ce privesce 
„la mişcarea personalului intern şi extern de- 
pendinte de acest minister-şi la serviciul or- 
dinelor sai decoraţiunilor; traducerea şi cer: 
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tificarea, actelor de resortul acestei divisiun. 

Art. 10. Interpretatul ataşat la acestă di- 
visiune se compune din tre) interpreți juraţi ; 
un interpret pentru limba gr&că, un interpret 

pentru limba germană şi un interpret pentru 

limba rusă, - | 
Aceşti funcționari .se ocupă. fie-care în 

parte și sub.a sa, responsabilitate personală 

cu traducţiunea oficială a actelor emanând 
de la diferitele autorităţi saii cerute de admi- 

nistraţiunea centrală. E confruntă şi legali- 

seză actele presinţate de particulari pentru a 

fi presintate fie înaintea. justiţie! fie înaintea 
administraţiunel. Ma e 

Art, 11, Divisiunea consulară, a-conten- 

ţiosulu! şi a convenţiunilor internaţionale, se 
compune din un șef al divisiunel, dou! şefi 
de secţiune, dou! şefi de biuroă clasa II, de 
şeful biuroulul navigaţiunel şi trei copiști. 
“Unul din şetii de secţiune cu ajutorul săi 

are: redacţiunea în limba francesă a cores- 
pondenţei cu representanţii puterilor străine 
şi cel-alt în limba română, cu ministerele și 

” diferitele autorităţi din (&ră, precum şi cu-re- 
presintaţiunea României. în străinătate în ce. 
se âtinge de afacerile de resortul acestel di- . 
visiunr. | E i 

In atribuţiunile acestul servicii intră : 
'Tâte afacerile contenţidse isvorând din a- - 

plicaţiunea convenţiunilor internaționale co- 
merciale, consulare şi de extradiţii cu statele 
străine ; adunarea datelor și sciinţelor nece- 
sari pentru negociarea şi închiăerea unor a- 
semenea convenţiuny, corespondenţa cu t6te 
autorităţile din țâră şi afară din ţeră şi orl-ce 
alte lucrări privitâre la aceste materii. | 

Cel duot şefi de secțiune îndeplinesc tot de 
o-dată şi funcțiunile de translatori juraţi ; u- 
nul pentru actele traduse din limba română 
în cea francesă şi cel-alt din limba francesă 
în cea română. , aa N 

Conformitatea traducţiunilor se certifică de 

fie-care şef de secţiune în parte sub a sa res- 
ponsabilitate personală-' iN Sa 

Șeful de biuroii, care lucrăză pe lângă şe- 

ful secţiunei consulare, 'este însărcinat şi cu 

    
: păstrarea şi ţinerea în bună stare a biblio-, 
tecel. . E . 

Biuroul ds navigaţiune şi .de statistică se 

ocupă în special cu tote lucrările privitore la 

executarea, regulamentelor de. navigaţiune şi 

poliţiei porturilor, precum şi cu lucrările re- 
Jative le' acordarea, dreptului. de - arborarea 
pavilionului român, liberarea actelor de ro-. 
manisaţie, corespondenţa cu delegatul român . 
din sânul comisiunilor internaţionale a Pru- 
tului şi â Dunărel, mişcarea. porturilor şi co- 
respondenţa cu 'câpitani! acestor porturi. 

Art, 12, Divisiunea comptabilităţel se com- 
pune din un şef al divisiunei, un ajutor, cu    
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regislre şi un copist. 
Art, 13. Atribuţiunile şi lucrările acestel 

divisiunt sunt : 
Pregătirea. la tomp, a budgetului general al 

ministerului, repartiţiunea. creditelor, . verifi- 
carea, compturilor ş şi pieselor justificative pen- 

- tru chieltueli, ordonanţarea plăţilor, liberarea, 
mandatelor, verificarea compturilor de veni- 
turi «le legaţiunilor, „consulatelor, căpitănie- 
lor de port-şi ale prefecturilor, î în ceea. ce pri- 
vesce veniturile paspârtelor, redăcțiunea. co- 
„respondenţei asupra tuturor materiilor de 
comptabilitate, facerea lichidărei cheltuelilor 

„de servicii, indemnisări de voiagiii şi altele. 
In atrihuţiunile acestei divisiunt sunt date 

şi lucrările privitore la confecţionarea: Și ex- 
pediarea, registrelor, pasportelor şi a materia- 
lulul ininisterului şi celor-alte autorifăți de- 
pendinte de dânsul. * 

Art. 14, Biuroul archiv el şi registraturei 
se compune de un șef de biuroă clasa I pen- 
tru archivă şi un ajutor; biuroul registraturei 
de un şet al registraturel şi un ajutor. 
Șetui archive este însăreinat cu conserva- 

vea şi clasarea, corespondenţei despre care 
întocmesce o tabelă 'analitică, cu colecţiunea 
actelor şi documeutelor diplomatice, conser- 
varea decretelor şi decisiunilor relative la ad- 
ministraţiunea generală, cu cercetarea şi da- 
rea tuturor informaţiunilor cerute pentru 'ori 
ce alt: serviciă public sau privat, dar, în a- 
cest din urmă cas, cu autorisaţiunea secre- 
tarului general. 

Șeful registraturer este însărcinat. cu pri- 
mirea şi expeduirea corespondențe! al cărei 
estras se trece în registrul ad-hoc. 

Art. 15 din legea, din 1673 este suprimat. 

: E TITLUL IV . 

-Omenii de servicii. | 
Art, 16. Personalul &menilor de servicii 

al administrațiunil centrale se compune de : 
Un şef şi curier al Ministerului ; 

- Un lipean călare ; 
Patru lipcani pedestri ; ; 
Un îngrijilor ; | . 
-Doui odăinşi. ” 

„TITLUL V 

Retribuţinnea administraţiei centrale. 
Art, 17. Tratamentul personalului admi- 

nistrațiunel . centrale este fisat precum 'ur-|! 
mMâză : 

Secretarul general şi directorele, lsfă ler 740 
şi diurnă le! 260, pe lună. 

Şeful divisiuneă politice 16tă ler 740 pe lună. 
. Şeful divisiunei consulare, a contențiosului |. 

“şi convenţianilor internaţionale, lefă ler 740 
pe lună. 

  

  

LEG. POLITICE ŞI EMASATE 

„gradul de şef de biuroii clasa 1, un iitor de]. Şeful divisiunel comptabilităţe, fi lei 500» 
şi diurnă lei 100, pe lună. . 

Şefi de sec ţiute, 16fă le! 450 pe lună fie-- 
care. 

" Şefil de biuroă clasa I, "1&fă ler 400 pe lună. 
fie-care. 

Şefll de biuroi clasa u, 161ă let 230 pelună.. 
fie-care. . 
= Interpreţii,.16fă ler 250 pe lună fie-care. 

Şeful archivei, 1&fă-lei 400 pe lună. 
Setul registraturei, 15fă ler 300 pe lună. 
Caligraful, ținătorul de registre de la comp- - 

tabilitate şi ajutârele de la archivă şi registra-- 
tură, 16fă lei 200 pe lună, fie-care. 

Copiştil, 1€fă ler 150.pe lună fie-care. 
Art, 18. Salariul 6menilor,de servicii este -: 

cel următor : . 7 
Șeful şi curierul, pe lună ler 150. 
Un lipean că Slare pe lună ler 120.. 

“ “Patru lipean! pedestri pe lună lei 80 fie-care - . 
“ losrijitorul lei 140 pe lună. - 

- Un odăiaş lel 60 pe lună. . 

TITLUL VI 

Disposiţiuni speciali, 

Art. 19, Pe lângă funcţionarii Ministeru-.-" 
lui pot fi admişi în diferite biurouri surnume-- 
rari sai ataşaţi, cari nu vor priimi tratamente- 
şi al căror număr va fi limitat după trebuiă- 
țele serviciului, 

Art. 20. Nimeni nu va putea î înaintat la 
o funcţiune superioră, de cât după un servi- 
ciă de trei anl cel puţin al funcțiuni gradu- - 
lut ce'ocupă. : 

Cu tâte acestea se pote deroga de la acâstă 
regulă, când va [i vorba Wa r&splăti un' ser- 
vicii special 'saiă dovedi do capacitate şi . 
d'un zel extraordinar, "constatate prin o- 
decisiune ministerială şi pentru funcțiunile de: 
şef de biuroii în sus, după îndeplinirea con- 
diţiunilor cerute de articolul următor : 

Art. 21, Nimenr nu pâte fi numit în ad-- - 
ministraţiunea centrală în funcțiuni superiore-- 
postului de şef de hbiuroi, până nu va răs-.- 
punde înaintea. unei comisiuni de examen, 
compusă de trei membrii numiţi prin decret . 
domnesc şi sub preşedinţa ministrului asupra . 
materiilor următore : 

1, Istoria politică modernă și istoria prin 
cipalelor tratate ; 

„2. Statistica şi "principit generali de econo-- 
miă politică ; 

3. Dreptul gintelor ; 
„4. Dreptul publice naţiohal şi străin ; 
„5. Elementele codului civil, titiul prelimi-: 
nar, cartea 1-ia (despre pers6nc), cartea a 3- a, 
titlul 1-iă, (despre succesiunt) ; .   -.6, Stil diplomatie, depeşe, note, etc.; 

7. Sistemul comercial: „legislaţiunea, ta-- 
| ritele; politica comercială şi tratatele cari i pri
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vesc pe Româdia, fapte comerciali, mişcarea 

comerciului diferitelor ţări, transitul, marina 

mercantilă, indicaţiuni asupra relaţiunilor și 

schimburilor României cu pieţele cele mal 

importante, situaţiunea diverselor ramure ale 

- industriei române ; * = : 

8. Regulamentele consulare ale diferitelor 

țări, organisaţiunea, atribuţiunile, jurisdicţiu- 

nea consulară ; | i 

9. Dreptul public maritim ; 
10. Limba francesă. _* : 

At, 99, Funcţionarii Ministerului aflaţi în 

serviciu înaintea promulgării legi! de faţă nu 

pot fi înaintați, în cas de vacanţă, la-un grad 

superior, de cât după ce se vor supune la exa- 

- menul prevădut şi vor răspunde cu succes â- 

supra materiilor acolo indicate. - 

Acâstă disposiţiune se aplică şi celor-alţi 

cari, după promulgarea legii, aii fost numiţi 

în graduri inferior! celui de şef de biuroii. . 

“ Art, 23, Nimeni nu va fi numit în func- 

țiunl inferiore postului de şef de biuroi până 

- nu-va produce diploma de bacalaureat; li- 

cenţiații în litere vor fi tot-d'auna preferați. 

Art, 24. Funcţionari! Ministerului nu pot 

ocupa d'o-dată nici un alt post retribuit de 

_ Stat saă d'o altă administraţiune, fie publică 

sai privată. - 

“Art, "25. Surnumerarii sai ataşaţil ai 

„dreptul a aspira d'o potrivă cu cel-alți func- 

ționati după capacitatea şi aptitudinea lor la 

functiunile până, la cea de şei de divisiune in- 

clusiv, după ce se vor supune 1, examenul 

prevădut la art. 22. Aceştia vor fi tot-dauna 

_ preferaţi persânelor străine Ministerului. 

"Art, 96, Funcţionari! administraţiunil cen- 

trale 'și perd posturile pentr casurile ur- 

mătâre: | E 
- Abus de încredere şi divulgare de secre- 

tele postului ; b. conduită nedemnă de carac-, 

terul ce pârtă ; c, imoralitatea probată prin 

fapte dovedite ; d, delapidare de bani publici. 

Destituirile pentru aceste patru casuri se 

vor face în urma unei anchete, compusă diu 

trel funcţionari superiori sai egali inculpa- 

tului. - 

după gravitatea. faptelor sunt: . , 

Avertismentul simplu, reprimanda, privaţiu- 

nea tratamentului, suspensiunea, revocarea. 

Cele d'ântâiti patru pedepse se fac prin de- 

Gisiunea ministerială, &ră revocarea prin de- 

cret domnesc. 

_ Sumele reţinerilor operate asupra trata- 

mentelor, întvirtutea. pedepselor disciplinare, 

sunt distribuite la finele anului între surnu- 

merari. a 

Art, 28, Funcţiunile de şef al divisiunii 

politice (şef de cabinet) 

plinite de o persână care se bucură de tstă 

confienţa ministruluj. Daceea numirea în a- 

    
Art, 27, Pedepsele disciplinare de aplicat, 

sunt toi-d'auna înde- | . 

"679; 

ceste funcțiuni nu este supusă regulilor ordi- 

nare de admisiune, de revocare şi înaintare 

în administrațiunea centrală. Ministrul alege 

pe şeful de cabinet sai din personalul admi- 

nistraţiuni! centrale sai afară, din Minister, 

şi supune numirea sa la aprobarea Domni- 

torului. -. - 

Art, 29. Un regulament special va fixa 0- 

rele de venire şi de plecare precum şi alte 

disposiţiun! de servici interior, şi împiegații 

cari vor contraveni regulilor stabilite prin 

disul regulament vor fi pasibili de penalită- 

țile indicate la art, 27... -* 

PARTEA 
TITLUL VII 

i Serviciul exterior, 
Art, 30. Administraţiunea marine! mer- 

cantile depinde de ministerul afacerilor stră- 

ine. Serviciul porturilor face parte din acestă 
administraţiune. - e 

„TITLUL VIII 

Atribuţiunile căpitanilor de port, 

- Art, 31, Căpitanil porturilor sunt Însărcie 
naţi cu partea executivă a administraţiunii 

marinei mercantile şi serviciul porturilor. 

Căpitanil porturilor ai calitatea de ofiţeri 

publici în privinţa, actelor maritime de com- 

petința lor; aceste acte sunt acte publice şi 

legale. Aceşti funcționari sunt însărcinaţi cu 

poliţia judiciară în port pentru delicte corec- 
ționale şi contravenţiuni poliţienesei, fiind de 
competința lor d'a le constata şi d'a înainta 
actele procurorului respectiv în termen de. 
24 ore. : DE PI 

Pentru delictele criminale vor informir în- 

dată pe procurore pentru a fi constatrie de 

acesta din urmă. .  - . 
Căpitanil porturilor sunt în drept a se pro- 

nuncia asupra, contravenţiunilor la regula- 
mentele de poliţia porturilor ş'a aplica amen- 
dile prevădute prin aceste regulamente. —. 
„ Căpitanii de porturi sunt arbitri! în acţiuni - 
inaritime cari nu trec peste suma de 300 Iei, 
ci execută regulamentele de navigaţiune, sunt 

| însărcinaţi cu' privegherea bune! ordine în 
porturi, cu recensimântul maritim, cu îndepli- 
nirea, instrucţiunilor sanitare,. cu aședarea 
bastimentelor în port, şi cu observarea în- 

cărcărilor şi descărcărilor, constată capa- 

citatea vaselor, înscrie şi clasifică pe vâslaşi . 
şi marinari, şi în fine observă executarea dis- - 
posiţiunilor prevădute de codul de comerciiă 
prin cartea III (peniru negoţul maritim). 

TITLUL IX 
Art. 32 şi 33 ai fost înlocuiţi prin legea,   de la 1 Mai 1682 pentru serviciul Navigaţiu- 

nei şi Poliţia fuvială. |



" retrocedăre! Basar ahiel. 

“oficiari al stări! civile observând disposiţiu- 

” servatorii. în cas de absinţă saă de deces al 
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| TITLUL X o 
Art, 34, 35 şi 30 suprimate prin faptul 

"PARTEA III 
TITLUL XI 

lept esint: ațiunea României în străinătate 

„Atribuţiunile ei. 

Art, 37. Ţera este represintată în străină 
tate prin trămiși diplomatici, consuli și aginţi 
de comerciiă sai delegaţi. 

Art, 38. Aceşti trămişi întreţin relaţiuni 
politice cu guvernul pe lângă care sunt acre- 
ditai. Trămişii şi consulii ai cualitatea de 

nile Codului civil de la cartea l-a (despre 
pers6ne). Exersă funcțiunile de judecători în 
materie civilă şi comercială pentru diferen- 
dele iscate între Români și funcțiunile de no- 
tari şi depositari, conform disposiţiunilor le- 
gilor. țărei. Indeplinesc, în limitele usurilor 
şi convenţiunilor diplomatice, tâte actele con- 

unul român în străinătate. Legalisă, . perce- 
pând taxele legale, actele şi documentele 
destinate a fi produse în România. Libereză 
pasporturi, conformându-se regulamentelor 
asupra, materiei, patente de sănătate, acte de   

ŞI EMANATE 

viţă, proteze şi asistă pe naţionalil lor pen- 
tru afaceri de interes privat. 

Art, 39. Consulii, agenţii şi delegaţii Ro- 
mâni, stabiliţi în porturile străine, ai dreptul. 
de poliţie şi de. inspecţiune asupra navelor 
şi Omenilor de echipagiui, şi execută în ceea 
ce" privesce disposiţiunile din codul de co- 
merciă pentru negoțul maritim (cartea III). 

Art, 40, Un regulament special va precisa 
mai pe-larg atribuţiunile represintaţiunii în-" 
tregi a țări! în străinătate, conform dreptu- 
lui comun și în raport cu posiţiunea ce li se. 
crează, şi va fixa taxele ce cancelariile res- 
pective sunt în drept a preleva sub diferite 
titluri pentru actele ce sunt chiămate a face. 
Aceste taxe pentru cari se va ține'o compta- .. 
bilitate, conform legilor (Erei, se vor vărsa la 
finele fie-cărur trimestru în casa Statului. 

TITLUL XI şi XIII 
„» Personal și retribuţiuni. 

Art. 41—46 suprimate, (Vezi legea, supli- 
mentară de la 14 Fehf. 1879); 

Art, +7, Corespondinţa confidențială între . 
departamentul afacerilor străine şi aginţii să, 
raporturile, memoriurile şi alte documente 
adresate de aceşti din urmă în cualitatea lor 
oficială, sunt proprietatea Statului şi se de-- 
pun în archiva generală a Ministerului: . - 

  

LEGB SUPLIMENTARĂ. 
RELATIVĂ LA LEGAȚIURILE ȘI CONSULATELE ROMÂNE ÎN STRĂINĂTATE, PRECUM ȘI LA 
A ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ A MINISTERULUI AFACBELLOR STRĂINE 

(promulgată cu decret. No. 274 din 14 er, 
promulgată cu decr, Ar. 

„2 Juli 1885, 2 

TITLUL 1 
Legaţiuni. 

“Despre personalul diploma tic 

Art, 1. Sunt instituite legaţiuni în postu- 
rile următâra : | 

1. Athena. 
2, Berlin. 
3. Belgrad. 
4 Constantinopole. Ă 

5. Londra. - 
6. Paris.: |. 
7. Petersburg. 
8. Roma. - DR 
9. Viena. . 
Aceşti represintanți vor putea ai însărci- 

naţi de guvern să'l represinte şi pe lângă alte 

1679 din 26 Iunie 1885. 
1579) cu modificaţiile întroduse prin tegea 

înserată în Monitor ul Ofic:al de. la 

Art, 2, Titlul şi clasa agenţilor diploma- 
tici sunt determinate prin decret domnesc, în 

! urma avisului consiliului de ministri, 
" Secretarul genera! a! ministerului va pu- 

tea obține un grad diplomatic onorific în a- 
celeasși condițiuni. 

Art, 3, Secretari ge legațiune, fie de clasa ], 
fie de clasa II, ataşaţii de Legaţiune şi inter- 
preţi sunt aşedaţi, in diferitele posturi diplo- 
matice ; el pot primi titlul şi face funcțiunile 
de cancelari. 

Art, 4. Nu se vor admite în: serviciul in- 
tern sai extern al ministerului afacerilor stră- 
ine de cât atașați de legaţiune retribuiţi cari | 
vor justifica că au satisfăcut serviciului mi- 
litar. Atribuţiunile ataşaţilor în minister se 
vor determina de secretarul general, iar în   curți cart nu Sunt enumerate în acest! articol. 

- W Vedi legea precedente cu care este în legătură. 
(2) Vezi pag. 683 pentru înființarea Legaţiunci din Bruxelles. : 

Legaţiune de șeful misiunel.
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Ca și represintanţii ţErei şi secretarii de 
Legaţiune, ataşaţii vor putea face tot sai 
parte din. lucrările prevădute Ia art. 38 din 
legea pentru organisarea ministerului aface- 

“rilor străine,- de la 16 Martie 1873, după o 
prealabilă delegaţiune a şefului lor. 

“Art. 5. Dragomanii pot fi ataşaţi la lega- 
- țiunile din Orient. e . 

Art. 6, Ataşaţiy de legaţiune se vor numi 
dintre tinerii cari posedă o diplomă de doc- 
tor sai licenţiat, după ce se vor justifica de 
cunoscinţele prevăqute la -art. 21 al legel de 
la 16 Martie 1373. , , 
-"Nu vor putea fi numiţi. secretari de lega- 
țiune de clasa II de cât acei ataşaţi cari aii 
făcut un stagiă de cel puţin duol anfîn ad-| 
ministraţiunea centrală. . 

- Ataşaţii de legaţiune de clasa I cati vor 
funcţiona. mat mult de trel ani, vor putea ob- 
ţine titlul de secretar de legaţiune de clasa TI, 
fără ca, acest titlu să le constitue un drept la 
altă retribuţiune de cât aceea pe care le o a- 
cordă presenta lege. te 

Secretaril de legaţiune de clasa | şi şefi 
divisiunilor politică şi consulară din ministe- 
rul afacerilor străine. după cinci an! de ser- 
vicii în aceste funcțiuni,-pot obţine titlul o- 
norific de consiliari de legaţiune. 
„ Prin derogaţiune la disposiţiunile de mai 
sus; consulii generali, după 5 ant de serviciă, 
pot fi numiţi secretari de legaţiune de clasa Î; 
iar consuli, secretari de legaţiune de clasa Îl. 

Art. 7. Tratamentul fix al fie-cărui cap de 
misiune institui prin art. 1 este de 1,500 lei 

„pe lună, afară de acela al titularilor posturi- 
lor din Athena şi Belgrad, care este fixat la 

- cifra de 1,000 let pe lună... 
Capul misiune! mal primesce, pe lângă a- 

cest tratament fix, o sumă sub titlu de chel- 
tuiel! de represintare, de cancelarie, de uşieri 
şi altele. Acâstă. sumă, care este determinată 
după condiţiunile particulare .ale fie-cărul 
post şi scumpetea relativă, a viețel în fie-care 
reședință, formeză un capitol special în bud- 

“getul anual al ministerului afacerilor străine 
conform tabloului aci anexat sub litera A. 

Art. S, Secretari! de ântâia clasă se vor 
bucura de un tratament fix de 1,000 lerpe lună. 

Secretarii de a doua clasă şi secretarii in- 
terpreți, de un tratament fix de 600 ler pe 
lună. i : 

- Ataşaţiă de legaţiune de clasa [ se vor bu- 
cura de un tratament fix de 300 lei pe lună, 
iar cer.de clasa II de. un tratament fix de 
"200 le! pe lună. . : 

Art, 9, Insăreinaţii de afaceri prin interim 
când titularul legaţiunei este în congediă care 
trece peste opt dile sait când postul este va- 
cant, aă drept la o treime ce se va lua din 
cheltuielile de 'represintare afectate capului 
misiunel, | o     
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. Represintanţii țărel în străinătate. nu pot, 

în nici un cas, lipsi de la postul lor fărăo 

prealabilă autorisare a ministrului. : 
Când acâstă lipsă va trece peste opt ile, 

se va obţine încuviințarea regală prin niijlo- 

cirea ministrului. o [ 
Lipsa de la: post fără autorisarea regală 

peste acest termen va atrage de drept perderea 

întregilor cheltueli de represintare pe tot tim- 

pul absenței, afară de treimea. acordată se- 
cretarulul care gerâză afacerile legaţiuner. 

Art, 10. Chiria localului legaţiunilor este 
înscrisă anual în budgetul ministerului afa- 

cerilor străine. : 

TITLUL 1 - 
Consulate. 

„Despre personalul. consular. - -- 

" Art, -11, Personalul consulatelor, prevă- 
dute Ia art. 4i din legea organică a ministe- 
rului afacerilor străine, este împărţit în două 
categorii : ÎN : p- 

1. Consul retribuiţi. 
2. Consul neretribuiţi. „o 
In casul în care, în lipsă de cetăţeni ro- 

mânI locală, guvernul ar fi nevoit să numescă 
vre-un străin în funcțiunile de consul nere- 
iribuit, acesta nu va avea, de cât un caracter 
comercial. 
"Art. 12. Personalul consulatelor de pri-. 
ma tategorie se compune : „ 

a). De consuli generali casi pot primi și lit- 
lul de agenți politică sai. însărcinaţi de afa- 
ceri. ! 

b). De consuli 
c). De vice-consull. ” o : 

Art, 13, Personalul consulatelor de a doua 
categorie se compune : „: 

a). De consuli generali. 
b). De consult sai vice-consuli. . » 
c). De agenti consulară. a : 

Art. 14. Se vor putea stabili autorități 
consulare retribuite de ork-ce grad la dece 
puncte unde guvernul. va găsi, de cuviinţă. 

Art, 15, Cancelari și interpreți retribuiți 
„pot fi atașați la diferite posturi consulare de 
l-a categorie. , 

Art, 16. Titlul şi gradul acestor consulate 
se vor fixa prin decret domnesc. - 

Art. 17. Infiinţarea sai suprimarea con- 
sulilor de.a doua categorie se face prin de- 
cret domnesc. - | 

Art. 1$. In ţările în cari se află o legaţiune 
română. consulatele de diferite graduri sunt 
puse sub autoritatea capului misiunei diplo- 
matice. . 

Art. 19, U lege specială va determina 
condiţiunile de admisibilitate şi de înaintare 
al personalului consular. 

Art. 20, Juridicţiunea civilă și criminală --
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a consulilor! se esercită conform drepturilor 
resultând din dreptul ginţilor, din stipalaţiu- 
nile-convenţionale saii din usul consacrat, 

In materie civilă şi comercială, consulul, 
asistat de doul asesori aleşi dintre conaţio- 
nalii notabili, judecă t6te contestaţiunile în- 

“tre Români. Apelurile contra sentințelor 
consulare sunt făcute înaintea. curțel de apel 
din Bucuresci. 

In materie criminală şi desimplă poliţie (cri- 
me, delicte saii conv: enţiun!),se urmâză ast-fel: 

In materie de simplă contray! enţiune, con- 
'sulul judecă singur şi fără apel; în materie 
de delict, consulul judecă asistat de doul a- 

- sesori, cu reserva dreptului de apel la curtea 
- din Bucurescl. — În materie de crimă, con- 
sulul este însărcinat. cu instrucţiunea şi pre- 
venitul este trămis, cu procedura şi piesele de 
convicțiune, la parchetul procurorului gene- 
ral pe lângă curtea din Bucuresci. 

Apelul “contra tuturor acestor acte se va 
face în termenul prevădut de legile țărel. 

Aceste termene vor fi i sporite cu două lun, 
- când actele emană de la consulate aşedate în 

țările limitrofe, şi cu şâse luni când emană 
de la consulate aşedate în tote cele-alte ţări. 
„Arte 21. Tratamentul personalului consu- 

'latelor este fixat conform tabloului aci anexat 
sub lit. B. 

' “Art, 22, Chiria localului consulatelor re- 
tribuite este înscrisă anual în budgetul minis- 
terului afacerilor străine, . 

TITLUL UI. . 
Administraţiunea centrală. 

Despre ze “sonalul” administraţiei centrale. 

Art, 23. Personalul şi tratamentul admi- 
nistraţiel centrale rămâne ast-fel precum este 
astă-dI, cu adaosul unul caligraf. a 200 lei pe 
lună și cu un adaos a 50 ler pe lună pentru 
cel doui şefi de secțiuni din minister. lară a- 
cel al porturilor conform tabloului aci anexat 
sub lit C. 
Art, 24, Denumirea funcţionarilor şi cla- 
sificarea ierarchică, după care funcţionarii ÎȘI 
îndeplinesc atribuţiunile lor şi sunt subordo- 
naţi unit altora, vor face obiectul unul r6gu- 
lament special, 

TITLUL IV. 
Disposiţiuuă transitorii, _ 

„Art. 25. Orl-ce disposiţiuni contraril le- 
gei de faţă sunt şi remân abrogate. 

| "TABLOUL A. 
Legaţiuni 

Cheltuieli de represintare,. de- cancelarie, 
uşieră ș şi altele, acordate. anual capilor de le- 

- gațiune la : 
Athena . ......... . ... n... lex 10,000 | 

LEG. POLITICE ŞI EALA NATE Ă 

„38,000 Berlin. . cec... > 
Belgrad, . .-. . .... .... > 12,009 
Constantinopole în... > 36,000 

Londra. ..... în... E) 36,000 
Paris... cc... > 86,000 
Petersburg .. „cc... > 36.000 
Roma. cc... » 30,000 
Viena. . sc... .... > 36.000 

„ Dragomanul legaţiunei din Con- 
stantinopole va, avea, peste lefa sa. 
actuală o diurnă de ........ > 3,600 

- TABLOUL B. 
Consulatele 

Tratamentul mensual al consulilor şi acel 
al personalului ataşat după trebuinţă la dife- 
ritele posturi consulare :   Cheltuelt de 

, Lâfă  reprezintare 

Consulul general, . . . ler 1,000 — 
Consulul din capitala 

! Bulearie. ...... >» 1.000- 1,000 
Consulul. ......., a 800... — 
Vice-consulul sai can- 

celar, . .c... ... > 400 . — 
Interpretul. ...... > 800  —: 

TABLOUL C. 

Statul pnrsonalului porturilor, 

Portul Brăila 

a Căpitan cu lei 300 fă pe lună, pe an 
3,600 lei. 

Îi. Dragoman cun lei 150 ot pe lună, p ean 
| 1,800 Jei. 

1 Copist cu lei 120 16fă pe lună, pe an 
1,440 ler. - 

4 Guardiani cu lei 60 diurnă pe lună fie- 
care, pe au 2,880 ler... 

.. Portul Galaţi. 

1 Căpitan cu lei 300 1&fă pe lună, pe an 
3,600 ler. 

1. Dragoman cu lei 150 lefă pe lună, pe an 
1,800 Jet. 

1 Copist cu lei. 120 18fă pe lună, pe an 
1,440 lel.. 

4, Guardiani cu lei 60 diurnă pe lună fie- 
care; pe an 9,880. - | 

Portul Severin. 

d. Căpitan cu lei 250 16fă pe lună, pe an 
3,000 lei. 

2 Guardian! cu le! 60 diurnă pe lună fie- 
care, pe an 1,440 ler: : 

| Portul Giurgiu. 
1 Căpitan cu lex 250 lefă pe lună, pe an 

3,000 le). 
2, Guardian cu let '60 diurnă pe lună fie- 

care, pe an 1,440 le. 
Total general: 28,820. 

    
  

 



  

DE LA MINISTERIUL DE EXTERNE 68a - 

Banu 
PENTRU INFIINȚAREA LEGA ȚICNFI ROMÂNE PENTRU BELGIA ŞI OLANDA CU REȘEDINȚA - 

E „A BRUXELLES, Na 

(Deer. Nr. 458 din 16 Februarie 1880). . 

Art. 1, SC înființeză pentru Belgia, şi 0- 3) Un secretar de clasa | cu apuntamente : 

landa, cu reședința. la Bruxelles, o legaţiune | lunare de 1000 ler. 

română. Art. 3. Titularul acester legaţiunt va prii- 

Arte 2, Personalul aceste legaţiuni se va | mi, pe lângă apuntamentele fixe, precisate în 

compune din : precedentul articol, suma de -18U00 lei sub 

a) Un cap de misiune cu apuntamente lu- |titul de cheltucli de representare. 

nare de 1500 ler. | , Ii 

  

 REGUL ANENE 
_ ASUPRA ADMINISTRAȚIUNEI CEXTRALE-A MINISTERULUI AFACEGILOR STRĂINE. (2) | 

" (Decr. Nr. 1908 din 8 Iulie 1880). 

TITLUL. 

Impărțirea. serviciilor și ierarchie. 

_ Art, le Administraţiunea centrală a mi- 

nisterului afacerilor străine coprinde : : 

Cabinetul ministerului, secretariatul genc- 

- ral, divisiunea politică, divisiunea consulară 
„și contențiosul, dicisiunea comptabilităței. 

- Art, 2, Aceste servicii se subimpart și se 
-. deservesc în modul următor: 

Î. Cabinetul ministerului are un şef de ca- 
binet. E ” : 

II. Secretariatul general se compune de un 

secretar general, care este şi director general 

al ministerului. 
III, Divisiunea, politică, divisiunea consu- 

“ Jară și a contenţiosului şi divisiunea compta- 
bilităţel are fie-care în capul săi, un director 

special. Aşa: . i 

“1, Divisiunea politică se compune din un 

director al divisiunel politice şi din doul se- 

cretan]. 0. ” | IN 

În divisiunea politică mal intră şi serviciul 

“interpreților, cornpus de mai mulţi interpreți. 

III. Divisiunea consulară se compune din un 

director al divisiunel consulare şi' conteuţio- 

sului Şi din alţi capi de secţiune şi capi de 

iuroii. ” A 
In divisiunea consulară mal intră : 
a). Serviciul de navigațiune şi de statistică; 

3). Serviciul archive şi registraturel. 

IV. Divisiunea comptabilitățel, însărcinată 

cu ţinerea comptabilităţei și manipularea 

fondurilor ministerului, din (ră și din străi- 

(1) Vegi cele două Iesi precedente, 

  

nătate, se compune din un director cu alți 

capi de biuroi. , ! 

Art. 3, Ministrul va putea alătura până la 

trei atașați neretribuiţi, pe lângă diversele 

divisiunl ale ministerului, dintre junil cari 

vor avea'diplome de licenţiat orl doctor, şi . 

un venit:personal de cel puţin şese mil lei - - 

an. 
Art, 4. Clasificarea ierarchică. şi 'asimila- 

xea funcţionarilor din administraţiunea cen-., 

trală a ministerului cu gradele personalului 

diplomatie şi consular din slrăinătate, lăsat a 

se regula prin regulament după axt. 24 din 

legea. suplimentară relativă la legatiuni şi 

consulate, se stabilesce în modul următor : - 

a). Secretarul general este asimilat cu tră- - 

misul extra-ordinar şi. ministru plenipoten- 

iar ; ' . : ” - 

! 5). Directorii divisiunilor politice, consu- - 

lare şi comptabilităţer sunt asimilați cel dân- 

tâiă cu secretari! de legaţiune clasa |, și cel- 

altă cu consulii general! ; , 

- e). Secretaril: din divisiunea politică sunt 

asimilați cu secretarii de legaţiune ctasa ÎI; 

d). Capil de secțiuni şi capi! de biuroi 
clasa ] din cele-alte. divisiuni sunt asimilați - 

cu consulii, şi cel de clasa. 1] cu vice-consulii.. 

- Art, 5. Aceşti funcţionari se bucură de 

tratamentul coprins în budget. ÎN 

După un serviciă în același grad de 5 ani, 
în cariera diplomatică consulară, sai în mi-. 
nister, şi când er ai dat probe de discreţiune 
şi capacitate, li se pâte acorda, prin decret - 
domnesc, titlul onorific al gradului represen- - 

(2) Acest regulament a abrogat po acela promulgat la. 29 Ianuarie '1874, trecut în volumul II al colecţiei, - 

legilor de Bujoreanu, la leg. Minist, de externe, pagina 8. Mal multe din articolele acestui regulament ai 

fost modificate prin promulgarea legilor de la 1+ Februariă 1884 şi 26 lunii 1885.
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tațiunei esteri6re cu care cl sunt asimilați, şi 
pot avea dreptul a ocupa funcțiunile cores- 
pundătâre gradului lor. 

Art, 6, Dobândind gradul cu care sunt asi- 
milaţă, el ati dreptul a purta, la ceremoniile 
oficiale, uniforma gradlalul de asimilare ce au 
“dobândit. - 

TITLUL N 
Atribuţiună, 

Art. 7. Funcţionaril ministerului aface- 
rilor străine sunt datori, fie-care în cercul |. 
compentinţel sale, a esercita atribuţiunile ce 
le sunt date prin legile şi regulamentele mi- 
nisterului afacerilor străine, şi a se conforma 

_înstrucţiunilor şi ordinilor superiorilor lor. 
Art. S. Secretarul general este capul iine- 

diar al tuturor împiegaţilor ministerului de 
Orl-ce grad. 

E! are dreptul a privighca esacta aplicare 
“a legilor şi regulamentelor acestui minister, 
a stărui ca fie-care împiegat să "sr împlinescă 
“datoriile şi a face..la trebuinţă, a se aplica 
"pedepsele disciplinare. 

Art, 9. Atribuţiunile principale ale secre- 
tarului gencral sunt : 

a). Espediază în nunele ministerul şi 
subscrie pentru ministru t6tă corespondenţa, 
afară de instrucţiunile şi lucrările: politice, 
raporturile către Domn, referatele către con- 
siliul de ministri şi corespondența cu Corpu- 
rile  Legiuitâre care tâte sunt reservate mi- 
nistruluă ; E e 

5). Inlocuesce pe ministru când acesta lip- 
sesce sati când este ocupateu afaceri în afară, 
sa când trebue să asiste la lucrările Corpu- 
rilor legiuitore ; 

c). Primesce şi deschide corespondinţa, a- 
" fară de aceia care este personal a ministru- 
lui; împarte lucrările la diferitele biurouri, 
observă ca ele să se facă conform apostilelor 
ce se vor fi pus, esaminâză cestiunile cari ati 
trehuință de studiii spre a le supune apol mi- 
nistrului cu observaţiunile sale, pregătesre 
tâte lucrările cari ati un caracter de genera- 

litate, în fine se ocupă cu tâte afacerile cari 
nu pot intra în atribuţiunile speciale ale u- 
neia din divisiunile ministerului. 

«D. Asigură unitatea şi concordanța în lu- 
crările generale ale ministerului. 

€). Conduce şi controleză lucrările funcţio= 
narilor şi supune ministrutul direct saă prin 
capii serviciilor, acele lucrări cari merită a fi 
-esarninate sati cunoscute şi de ministru ; 

J. Observă ca notificările resultând din 
acte sai corespondențe ale suveranilor stră- 
ini cu: suveranul României, prectun şi. alte 
fapte relative la raporturile internaţionale, 
să fie publicate în capul părţel oliciale a Mo- 
-nitorului oficial. 

  

POLITICE ŞI EMANATE 

Art, 10, Ministrul va putea delega secre- 
tarului generai orl-care alta din atribuţiunile 
sale. ' 

Art, 11, In cas de bâlă sati de congediii 
al secretarului general, ministru va desemna 
persâna care are să'1 țină locul şi să! eser-- 
citeze atribuţiunile în timpul lipse. 

Art, 12, Secretarul general va priveghea 
formarea registrului pentru statul de servicii 
al tuturor funcţionarilor administraţiune! cen- 
trale, precum şi al personalului representa- . 
țiunei esteridre. 

El va forma un tabloi pentru întrega re- 
presentațiune diplomatică şi consulară” stră- 
ină din România. 

Anuarul ministerului, ca şi cartea verde 
pentru actele diplomatice, se vor publica prin 
îngrijirea secretarului general, a directorului 
divisiune! politice şi a şefului de cabinet. 

Art. 19. Atribuţiunile principale ale şe- 
fului de cabinet sunt: . 
„«Corespondinţa particulară ministrului, ce- 

verile de audienţă, afacerile ce ministrul "ŞI 
reservă, studiile preparatoril pentru a facilita 
lucrările ministrului, cifrarea şi descifrarea . 
telegramelor, precum şi orl-ce alte lucrări cu' 
care ministrul saii secretarul general 1 vor 
însărcina. 

«Şeful de cabinet va espune pe fie- -care qi-. 
ministrului resumatul qiarelor străine şi în- 
digene în ceea -ce privesce interesele țărei şi 
interesele generale ale Europel. El va redacia ' 
articole spre a combate aserţiunile falşe, ero- 
nate saii vătămătâre ţ&rei cari sar alla co- 
prinse în diare. 

EI va îngriji a se ține în curent-capil mi- 
Siunilor române din străinătate despre tote 
'cestiunile importante ale dilei. 

Art. 14. Şetul cabinetului va mal âvea în . 
atribuţiunile “sale: conservarea, complectarea 
şi regularea bibliotecel ministerului. 

EI va îngriji ca biblioteca să se înavuţescă 
cu cele mai bune opere de drept internaţio- 
nal şi mal ales cu colecţiunea tuturor trata- 
telor şi actelor diplomatice cari se referese * 
la dreptul public şi la istoria politică a Ro- 
mâniei. . 

Un cap de piuroi din divisiunea politică 
va lucra pentru acest stop cu capul cabine- 
tului. 

Art. 15. Direcţiunea divisiuner politica va 
avea în atribuţiunile sale: - 

«Redactarea actelor şi corespondenței po- 
litice ; instrucţiunile diplomatice. -. 

«Resumarea. lucrărilor interiore săptămâ- 
nale spre a se comunica legaţiunilor române. 

"<Negocierile, tratatele, convenţiunile, de- 
claraţiunile politice de ori-ce natură. afară de 
acelea cari privesc comerciul şi navigaţiunea. * 

«Esecutarea şi interpretarea - tratatelor și 

 



  

convenţiunilor, fruntariile, ” relaţiunile "pos- | 

tale. cestiunile relative la pasporturi, 

 «Relaţiurile politice cu diferitele legaţiuni. 

„Depline puteni şi ratificări; scrisori de 

notificare, de creanţă, de rechemare; ceremo- 

nialul; audienţe diplomatice, privilegiuri şi 

scutiri diplomatice. 2 - - 
«Conservarea şi clasarea tuturor tratatelor 

şi convenţiunilor, încheiate între România şi 

alte State. ” , : 

«Observarea dacă s'a modificat în ceva a- 

cele acte, dacă ele se esecută fidel, şi dacă a 

espirat termenul validităţei lor. 

Art, 16. Direcţiunea divisiunel consulare 

şi a contenţiosului coprinde în serviciul s&ă: 

serviciul consular şi contențios propriii dis, 

_ serviciul de navigaţiune şi statistică ; servi- 

ciul archive şi registraturel. E 

Art. 17; Acâstă direcţiune are' în atribu- 

țiunile sale: . or pa 

«Redactarea actelor şi corespondenţelor 

relative la cestiunea comercială ; . 

„Succesiunile deschise în străinătate ; 

«Reclamaţiunile supuşilor români contra 

guvernelor străine; . , PE | 
«Tarifele drepturilor de intrare, de eșire şi 

de transit ; E 

«Cestiunile de navigaţiune; 

«Regimul porturilor sub punctul de vedere 

comercial; ÎN , 

<Consulatele : organisarea, legile şi regu- 
lamentele lor; . - Di „i 

«Relaţiunile cu agenţi! consulari ; 

Formalităţile pentru obtinerea esecuato- 

rului pe numele agenţilor consulari străini ; 

<Negociarea actelor publice privitâre la 

" comerciă şi la navigaţiune; N? | . 

«Cestiunile comerclale relative la tratatele 

politice ; , CI 

<Relaţiunile cu guvernele străine în mate- 

"zi! comerciale ; 
«Extradiţiunile;: -.. ÎN 

<Transmisiunea actelor judiciare şi comi- 

siunile rogatorie ; - îi 

«Legalisări şi vise. E 

Art. 18. Un cap de biuroii din acestă. ai- 

_visiune se va ocupa mal în special : 

Cu lucrările relative la acordarea dreptu- 

lut de axborare a drapelului român ; cu libe- 

“area actelor de romanisare; cu executarea 

regulamentelor pentru poliția porturilor şi 

(&rmurilor române; cu corespondenţa ; cu co- 

misarul român în sânul comisiunel Europeane 

a Dunăre şi în aceea a Prutului; -cu. mişca. 

rea porturilor, şi cu corespondența cu căpi- 

tanil acestor porturi. 

Art. 19. Atribuţiunile divisiuner compta- | 

bilităţer sunt cele următâre : 

«Lucrări relative la redacţiunea și la discu- 

iunea budgetelor; : . -. 
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«Tratamentul funcţionarilor ; 
administraţiunel centrale ; 

«Comptabilitatea departamentului ; 
«Corespondenţa cu capil de misiuni şi cu , 

consulii români asupra tuturor cestiunilor de 

comptabilitate ; , 

«Lichidarea cheltuelilor' de serviciă, in- 

denimisări ; - 

«Verificarea compturilor. legaţiunilor şi 
consulatelor; e E 

«inerea şi verificarea compturilor pentru 

actele timbrate ; E . , 

- «Primirea, sumelor trămise de la legaţiuni 
şi consulale, şi regularea încasărel lor la mi- 

nisterul de finance ; | 
«Perceperea taxelor pentru brevetele ordi-. 

nului român.» 
Art, 20, Un cap de biuroi din acestă di- 

visiune se ocupă mal în special cu lucrările 

relative la personalul diplomatic, consular și 

aâministrativ, cu numinile în funcțiuni, cu 

permutări şi revocări. at 
«El va ţine, sub conducerea: secretarului 

general, un tabloă despre statul serviciilor: 

funcţionarilor ministerului de esterne; . -. 
- «El se va mal ocupa cu lucrările relative la . 

conferirea ordinulul Stdoa României şi cu a-. 

celea relative la conferarea altor medalil ; 

"- «Va forma şi va conserva ast-fel. tabloul 

tuturor celor ce posedă acel ordin sai acele 

medalii şi se va ocupa cu brevetele lor; 

«Va îngriji ca statutele ordinului să se ob- - 

serve întocmai. Va regula cererile de autori-, - 

soţiune ale persânelor ce voesc a purta de- 

coraţiuni străine. | a : 

Art, 21. Capul serviciului archivel este în-, 

sărcinat cu clasificarea şi conservarea cores- 

pondenţei; DR : . 

EI va forma o tabelă analitică şi chrono- 

logică pentră aflarea cu înlesnire a actelor. 

relative. a 

EI va păstra t6te „actele diplomatice, tâte 

legile, decretele, regulamentele şi decisiunile. . 

relative la administraţiunea ministerului. 

EL nu va putea permite nimenui a lua. cu- 

noscinţă de actele din archivă saă a lua copil 
după dânsele, de cât numal fiind autorisat de 

secretarul general. , , 

Art, 22, Capul serviciului registraturei 
este însărcinat cu primirea. şi espediarea co- 

respondenţei oficiale după .care el va tran- 
scrie un resumat întrun registru special. 

Duţă corespondenţa. confidențială nu se vă 
transcrie nic! un resumat, ci. se va înscrie În 

registru, dândui-se” un, număr de ordine şi 
menţionând numai subiectul coresponden- 

materialul . 

el. - 

“Arte 23. Interpreţii aşedaţi pe lângă 'mi- 
nister ai afară de atribuţiunile specificate. 
prin legea organică a ministerului, îndatori- 

rea de a citi pe fie-care di diarele străine în. 
7 
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"limba pe care o posedă fie-care, vor face es- 
- trase din acele diare, şi le vor da capului de 
cabinet'spre a se comunica pe fie-care di mi- 
nistrulul. 
Când se vor trata. cestiuul mal importante, 

el vor face traducțiun! întregi după acele ar- 
ticole, spre a se comunica ministrului. 

Art, 24, In biurourile ministerului se pot 
admite, prin decisiune ministerială, până la 
douf supra-numerari, car! vor avea cel puţin 
diploma, de bacalaureat, 
Art, 25, Secretarii de. legaţiune pot fi a- 

taşaţi provisoriiă la divisiunea politică, pen- 
tru a îi însărcinaţi cu lucrări speciale. 
Asemenea consuli! şi vice-consulil pot fi 

atașați la divisiunea consulară. și adminis- 
trativă. 

TIPUL IL 
, Despre disciplină. 

Art, 26, Toţi impiegaţii ministerului afa- 
cerilor străine aă, ca cea mal principală da- 
„tori ie, accea a discrețiunei, 

Orl-ce i impiegat, care va lipsi de Ia acestă 
datorie, pote fi expus la pedepsa cea mal se- 
veră, aceea, a destituirer. 

Art. 27. Toţi impiegaţiI. vor fi datori a se 
afla în minister în tote dilele de lucru la o- 

„rele reglementate, şi vor stărui la lucru cel 
puţin șese ore d'arândul. 

Art. 28. Un registru de presenţă s se > va a- 
fia depus în fie-care divisiune. 

„. Pie-care impiegat va sub-seri în acest re- 
gistru de presenţa sa la orele fixate, atât pen- 
tru venire cât şi pentru plecare. 

Acest registru se va închide şi se "va sub- 
scrie de capul divisiunei la, orele fixate. 

EI se va inspecta de directorul general. 
Art, 29. Impiegatul care nugs'a conforinat 

aceste! îndatoriri, sait care a lipsit fără con- 
cediii, sati fără o causă legitimă admisă de 
secretarul general, va perde remunerarea 
pentru qilele cât a fost în neregulă, în folosul 
Supra-numerarilor, conform art. 27 din legea 
organică a ministerului afacerilor străine. 

Art, 30. Directorii sait capii de divisiuni 
sunt direct responsabili de orl-ce toleranţă 

şi de neobservarea acestor reguli. - Î 
Art. 31, Comptabilitatea nu va libera re- 

manerarea, unul funcţionar -fără o declaraţi- 
une înscrisă a directorului. saă capului divi- 
siunei respective că nu este a se opera nici o 
reţinere, asupra, remunerărel impiegatului.- 

Art, 32, Directorul sai capul divisiunei 
va supune Secretarului general, și acesta mi- 
nistrului, orl-ce abatere de la datorie a unui 
funcţionar, orl-ce act de indiscreţiune,. saă 
care ar compromite demnitatea. caracterului 
săii, spre a se judeca dacă este lor a, se aplica 
o pedepsă disciplinară, 
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-Neregularitateu - şi negligența în serviciă, 
lipsirilă dese, nemotivate, sai fără conceâiiă, 
pot asemenea da. joc la. aplicarea une! pe- 
depse disciplinare. 
Art. 53. Pedepsele disciplinare sunt: a-' 

vertismentul, reprimanda, reținerea onora- 
rului până. la o lună, suspendarea. Aceste 
pedepse se pronunţă și se aplică prin deci- 
siune ministerială. Ele se pot aplica treptat 
sai ori-care dintr'ânsele după gravitatea. tap- 
tului Când se va pronunţa revacarea sai des- 
tituirea unui impiegat, va trebui un decret 
domnesc. - 

Art, 34. Este cu totul oprit împiegaţilor 
ministerului de -orl-ce grad, de a primi şi 
vorbi cu pers6ne străine ministerului, în o- 
rele de cancelarie, când ele n'aă o afacere în 
minister, saă de a comunica orl-cul aceia ce 
se face sai se lucrâză în minister. 

- Urmând alt-fel, se espune la o pedepsă dis- 
ciplinară sai şi la revocare, după împrejurări. 
„Este oprit asemenea, împiegaţilor de a trece 

de la un biuroii la altul, şi de a se informa 
de ceea ce se lucrâză în alt biuroă. - 
„Arte 35. Petiţiuniie particularilor şi cere-. 

rile de informaţiuni se vor presinta numal 
secretarului general, li orele fixate-spre a se 
primi... 

Art. 36. Inopiegaţit şi cer concedii de la 
ministru, avend și aprobarea șefului lor ime- 

iat 
Art..37, Dacă un împiegat lipsesce 15 

dile de la postul stii, fără concediii sati după 
espirarea. Lo ncediului dat, el se pote socoti 
ca demisionat. 

AITLUL IV. 
Despre numiri. 

„Arte 38. Numirea în funcţiune a împiega- 
ților a căror 16fă trece peste 150 lei pe lună, 
se face prin decret domnesc asupra raportu- 
ul ministrului. Numirea funcţionarilor cu l6fa 
mal jos de 150 lei pe lună, se face prin deci. 
|siune ministerială. 

Art, 39. Funcţionarii ai drept. la I6fa pos- 
tului lor de la data decretului de numire, 
daca nu-se va fi dispus alt-fel. Acest drept 
înceteză de la data primire demisiunel. sai 
de la aceia a revocărel. 

TITLUL V. 

„Despre 6menil de serviciă. 

“Art. 40. Oamenii de serviciă al ministe= 
rulul vor avea, o uniformă. ce se va determina 
după gradul şi natura, serviciului fie- căruia. 

EI vor. înainta după ordinea. ierarchici lor, 
potrivit cu meritul şi vechimea fie- căruia, 

Art, 41, Şeful Gmenilor de servicii va a-       vea dreptul de privezhiare şi de control asu- 
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pra lor. Ory-ce numire sai depărtare a unul 
-om de servicii, se va face de către secrela- 

zul general în urma unui raport al şefului 

serviciului. : : | 

Art, 42, Acest şef este în același timp şi 
intendentul localului ministerului şi va fi în- 

sărcinat cu conservarea localului şi a mobi- 

lierului ministerului. - - 

E] va avea un inventar general de tote ob- 

jectele ministerului. Acest inventar va fi sub- 

scris de secretarul general şi de comptabil. - 

EI va îngriji de curăţenia şi reparaţiile ce 
se fac localului.” E i 
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la, orele reglementare. Va fi responsabil de 

perderile, alterările sai stricăciunile de acte - 

Saii de objecte ce sar întâmpla din causa ne- 

gligenţei sale. - . 

In înţelegere cu comptabilul, el va cum- 

păra şi va distribui tâte furnimentele trebu- : 

inci6se pentru biurourile ministerului. - 

TITLUL VL. 

Disposițiun! finale, - 

Art, 43. Regulamentul din 29 Ianuarie 

Va priveghia ca piurourile să fie deschise! 1874, este şi rămâne abrogat. 

  

 REGULAMENDUL şi TARIFUL CONSULAR 
TITLUOLI 

- Personalul şi circumseripţiunile. | 

Art. 1, Personalul consulatelor române 
este împărțit în două categorii: 
„1. Consull retribuiţi ; 

„ 2, Consult neretribuiţi. 
Art, 2, Personalul consulatelor de prima 

categorie se compune din : a 
1. Consuli generali, cari pot primi şi titlu 

de agenţi politici sait însărcinați de afaceri ; 
2. Consuli ; | 
„3, Vice-consulii; - aa 
4. Cancelari sati secretari şi intrepreță, 

Art, 3. Personalul consulatelor de a doua 
categorie se compune din : 

1, Consulil generali; 
2. Consul sai vice-consuli: 
3. Agenţi consulari. N 
Acestia, în cas de lipsă de cetățeni români 

locală, se pot lua şi dintre străiniă locali, cei 

-mai consideraţi şi mal influenți, EX însă . vor 
avea, în tâte casurile, numal un caracter co- 
mercial. a 

Arte 4, Titlul şi gradul consulatelor se vor 
fixa prin decret domnesc. . A i 

Înființarea sai suprimarea consulilor de a 

" doua categorie se face prin decret domnesc. 

Numirea personalului consulatelor se face 

prin decret domnesc. i IE 

- Numirea, unul agent consular se va face 

după prealabila recomandare a consulului în 

circumscripţiunea căruia are a se stabili a- 

genţia. i : - RE 

Art. 5, In ţările în cari se află o legaţiune 

română, consulatele din diferite categoril 

sunt puse sub autoritatea capului legaţiunel. 

Consulit vor corespunde direct cu capul 

 legaţiunei sale, când esistă, saă cu ministru, 

- când nu esistă o legaţiune. - 

Pr. 

i fica prin decisiunea ministerială. 

(Decr. Nr, 1731 din 12 Iunie 1850). 

Consulii însă în general pot corespunde di- 

rect şi cu ministru, în casuri urgente sai 

când acesta % va autorisa, sati spre al adresa 

raporturile ce "li se cer prin acest regula=- 

ment. , ” : a 

„In orl-ce cas, CL vor comunica capului lor 

respectiv aceea ce a corespondat cu ministru, 

când va esista o legaţiune locală. 

Când consulul general are titlul de agent 

politic saii însărcinat de afaceri, el se află în 

relaţiuni directe. cu ministrul şi depinde de 

acesta, încunosciințând însă. pe capul lega: 

ţiunei respective despre tâte cestiunile impor- 

tante care 1 pot interesa... : Si 

Arte 6, Intinderea teritorială, în care se 

eserciteză juridicţiunea şi competinţa fie-că- . 

rui consulat, se stabilesce prin decisiune mi- 

nisterială, - A “ 

Dacă va fi vorba numa! de, agenţie consu- 

Iară, acâstă circumseripţiune este, de obşte, 

întinderea oraşului unde agentul resideză, 

saă şi mal departe, dacă ast-fel se va speci- 

Art. 7. Interpreţii consulatelor. se numesc. 

în urma recomandărei consulului. ” 

Omenil de servicii se numesc de consuli, - 
în urma aprobărel ministerului. . 

Arte S. Este oprit unul consul de ânttia 
categorie a se însărcina şi cu alte consulate 
străine, sai cu protecțiunea altor supuși stră- 
ini, fără autorisarea. prealabilă a ministrului 
afacerilor străine. ÎN 

"Cu tâte astea, în casuri urgente, ei pot a se 
însărcina provisoriă a protege și alți străini, 
sai a păstra în deposit arhivele. altor con- 
sulate străine, rămâind numai a informa des-   pre acâsta pe ministrul afacerilor, străine și 
pe capul legaţiunei respective. - N 

po
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TITLUL II 

Puncţionarea personalului consulatelor. 

$ 1.— Funcționarea consulatelor de ântâia 
categorie. 

Ar t. 9. Niel un impiegat consular nu pote 
părăsi postul săi, mai mult de trei dile; fără 
un congedi acordat. 

» Congediul se 'acordă: a) Pentru consuli, 
de către capul legaţiunel, dacă se află, sai de 
către ministru, în lipsa unei asemenea legaţi- 
uni; b) Pentru vice-consuli şi cel-alţi împiegaţi 
ai consulatului, de către consult; c) Pentru 
consulii, cari sunt şi agenți politici saii însăr- 
cinaţă de afaceri, de către ministrul afacerilor 
străine, încunoscințându-se şi capul legaţiu-“ 
nel respective. 

Art, 10, Orl-ce congediii, care va, trece 
peste trei luni, o-dată “sau pe rând acordat 
întrun an, nu păte fi valabil fără încuviinţa- 
rea ministr ului. 

Art. 11, Cel ce va lipsi olună de la pos- 
sta stă fără „congediă, se va considera de- 
misionat: 

“Art, 12, In cas de absenţă a consulului, 
din causă de congedii, sai din orl-ce altă 

„ causă, "I va ţine locul: cancelarul, sai scere- 
tarul săi. In lipsa acestuia, locul *i se va 
ține de un vice-consul saă de un împiegat al 
legaţiunel respective desemnat de capul le- 
gaţiuner. 

Art. 13. Dacă congediul consuluiut va 
trece peste 15 dile, sai dacă locul stă este 
vacant, suplinintele de consul va avea, drep- 
tul la a treia parte din remunerarea consu- 
lului; şi la cheltuelile acordate consulului pe 
timpul cât va dura gerarea consulatului. , 

Reţinerea din remunerarea consulului nu 
- se face când consulul lipsesce în trebuinţa 
serviciului şi după aprobarea capului legaţiu- 
nel sai a ministrului de externe. . 

Când va lipsi în congediă peste 15 dile 
consulul general, care este agent diplomatic 
saă însărcinat de afaceri, saă când postul 
-sBu este vacant, suplinitorul va primi numa! 
a treia parte din cheltuelele de representare 

"" acordată capului misiunel. 
„Arte 14, In cas. de. congediă sati de lipsă 

a unul vice-consul, care va trece peste o lună, 
consulul îl va putea suplini, dacă va crede de 
trebuinţă, prin cancelarul sâiă. Acesta va avea 
acelaşi drept la remunerare, după” cum este 
prevădut prin art. precedent, şi cu. escepțiu- 
nea casului când lipsa vice-consulului va avea 
loc pentru trebuința serviciului, după încu- 
viințarea consulului saă a capului legaţiunei, |. 

Art. 15. La fie-cari trei lunt, fie-care con- 
sul va trămite ministerului de externe şi ca- 
puluI iegațiunei, un raport detailat asupra 
comerciulul ocalităţei unde se află, asupra 
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stărei sănătățel publice, asupra intereselor 
comerciului român din acea localitate, asu= 
pra legilor, usurilor şi reglementelor locale 
relative la comerciă, şi, în general, asupra * 
tutulor cestiunilor ce pot interesa comerciul 
şi industria locală, sait car! se pot afla în ori- 
car relaţiuni cu comerciul şi industria ro- 
mână, precum şi asupra datelor statistice şi 
prețului mărfurilor şi productelor din locali- 
tate. Extracte din aceste raporturi se vor pu- 
blica prin Monitorul Oficial. 

Art, 10, In fie-care consulat sai vice-con- 
sulat, se va face un inventar, în dublu e- 
semplar, 'de tâte actele şi objectele consula- 
tului aparținend-Statului. 

__ Acest dublu esemplar se va sub-scrie de ti- 
tular, şi va rămânea unul în cancelaria consu- 
latului şi altul se va trămite ministerului de 
externe. ” 

Noul titular va primi, inventarul de ia cel.   vechii, sati de la cel ce îl represintă, va sub- 
scrie de primire şi va da chitanţă. 

Adaosele saă scăderile făcute în cursul o a- 
nului se vor înscrie asemenea. 

Titularii vor fi responsabili de tot ceea ce 
se coprinde în inventarii. 

$ 2.— Funcționarea consulatelor. de a douu, 
. categorie. 

Art, 1, Consulir - onorari se numesc în 
urma, avisulul luat de la capul legaţiunel de   care el depind, sau şi “fără acest avis, când 
nu există legaţiune în acea ţ&ră. | 

Vice-consulii sai agenţii consulari, cână 
se admite trebuinţa - înființărei lor, se nu- 
mese după recomandarea, consulilor în a că- 
ror circumscripţiune se aflu, făcută capului 
legaţiunei, când o aşa legaţiune există, saii 
ministrului de externe, când. legaţiune nu c- 
xistă, Se va” nota şi întinderea juridicţiunei 
lor. 
„Aceşti vice-consuli sai agenţi consulari lu- 

cr&ză sub răspunderea consulilor de cari de- 
ind. 

P Art. 18. Consulil general! sati consulii din 
acestă câtegorie nu pot părăsi postul lor, saă 
lipsi mat mult de o lună fără autorisarea ca- . 
pulu! legaţiunel de care depind sai a minis- 
trului de externe, când nu se află legaţiune, 
şi fără a însărcina pe altă persână care să le 
țină "locul. 

Asemenea. autorisare vor cere şi vice-con- 
sulil sai agenţii consulari, de la, consulul de 
care depind. 

Fio-care din acestia va încunosciința capu- 
lu! stă respectiv dioa întârcerel sale la post. 

- Consulil generali şi consuli! de a doua ca- 
tegorie vor trebui, la fie-cari şese luni, să ra- 
porteze capului legaţiunei respective, dacă 
există aşa legaţiune,. şi ministerului de ex-   terne notițe generale asupra comerciului 
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din localitate, asupra legăturey sale cu acela 
al României, şi asupra orl-căror alte fapte de 
comerciă, de statistică şi de higiena publică. 

Art, 19, în cas de morte, de demisiune 
sau de dispensă de scrviciă a unei persne 
din aceste consulate, ministrul de externe, în 
înțelegere cu capul legațiunei! respective, dacă 
„există, va regula înlocuirea persâncei şi regu- 
larea serviciului consulatului. 

Registrele şi actele consulatului saii agen- 
ție consulare de acâstă categorie, precum şi 
alte Ohjecte cari vor fi proprietatea Statului, 
se înscrii întrun inventariă regulat şi sc 
transmit noului titular, când cel vechiti i înce- 
teză funcțiunile sale. 

$ '3.—Disposiţiună comune pentru funcţiona- 
„rea consulatelor din ambele categorii. 

Art, 20. Consuli!, vice-consulil și. agenţii 
consulari sunt datori a-se conforma legilor, 
regulamentelor și tractatelor existente între 
România şi acel Stat. EX vor îndeplini in- + 
strucțiunile ce primesc de la capil lor res-   pectivi, de la capul legaţiunel saii de la mi» 
nistrul de externe. 

Când consulul general este şi agent politic 
sai însărcinat de afaceri, el se află sub ime- 
diata direcțiune şi control "al ministr ului de 
externe. - 
„Art. 21, Consulil şi vice- -consulit mat ai 

datoria : 
1. De a 'apăra pe Români şi interesele lor 

din localitate, exercitând tote drepturile câte 
li se dă prin tractate şi usurile locale; 

2. De a înscrie întrun registru matricul, 
„pe an şi după ordinea alfabetică, pe toţi su- 
puşi! români. majori din circumscripțiunea 
consulatului. 

- Înscripţiunea se va face gratis şi. va, co- 
prinde numele, pronumele, vârsta, profesiu- 
nea şi domiciliul personel, locul stă de ori- 
gină, numele şi vârsta soţiei sale şi a copiilor 
să minori: 

Acest registru se va reînoi la fie-care qcce 
ani; - 

3. Dea esccuta. darea pe apă a vaselor ro= 
mâne naufragiate, conform tractatelor. şi u-! 
surilor locale ; ; 

"4. De a da şi viza: paspârte. la supușii 
„români şi la străinii cari merg în Româbia. 

AgenţiI consulari-aă dreptul numai de'a 
viza pasporte ; . 

5. De a da şi viza patente de sănătate ; 
"6. De a priveghea ca căpitanit și Omenil va- 

sclor de comerciii să se conforme legilor şi 
! imactatelor, 

Art, 22, Consulil, vice-consulil, agenţii 
coast au vor avea. a percepe alte' drepturi 
pentru actele ce sunt chemaţi a face, de, cât 
cele însemnnate prin alăturatul tarif, 
Art, 23. Este oprit consulilor, cu reședința 
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într'un Stat, în care se află o legaţiune TO- 
mână, a avea raporturi oficiale directe cu gu- 
vernul central al acelur Stat. Ori-ce cerere 
vor avea'să facă către acesta o vor adresa, 
capului legaţiunei, de care depinde. Se ex- 
“eptă casurile judecate urgente. - 

Art, 94, Consulil generali, consulii sati 
vice-consulil, din orl-ce categorie, nu vor a- 
vea dreptul a cere de la guvern rembursarea 
cheltuelilor făcute pentru trebuinţa serviciu- 
lui lor, de cât atunci când ele vor fi fost prea- 
labil autorisate de minister ; şi a acelor pen- 
iru repatriarea naționalilor "săraci sati scă- 
parea şi ajutorul naţionalilor naufragiați, de 
cât atunci când, acestea. se vor găsi juste şi 
fondate de către capul legaţiunei, “dacă există, 
şi de către ministrul de externe, . 

TITLUL II 

Atribaţiunile . consulilor. 

Art, 25, Consulil generali, consulii şi vice: 
consulii ai atribuţiuni administrative, de o- 
ficeri al stărei civile şi de juridioţiune civilă 

| şi penală, 

s 1. — Atribuţiună adminisir atie, i 

Art. 26. Pasportele se dati de consuli, în: 
numele Domnitorului României, numa! na 
ționalilor, cu reședința î în circumscripțiunea, 
lor, şi cari nu ai asemenea, pasporturi, sai 
reînoese pe acelea ce aii avut. i 

Art. 27. Nu se iati taxe pentru darea de 
pasporte sau viza lor: 

a) De la cel ce călătorese pentru serviciile 
Statului român ; 

2) De la cel săraci. 
Art, 28. Vizarea pasportelor' străine se 

face de către consuli şi agenţii consular! cu 
plata prevădută în tariful alăturat. 

Sunt dispensaţi de plata acestel taxe : :: * 
a) Agenţii diplomatici şi consulii străini : 

sau curieril de cabinet, în cas de reciproci- 
tate; 

0) Străinii carl sunt dispensaţi pe hasa con: 
venţiunilor internaţionale. 

Art, 29, In cas de dare sati vizare de pas- 
porturi pentru naţionali, consulii trebue să - 
aibă în vedere legile şi regulamentele mili- 
tare române, spre a observa, dacă individul, 
având etatea, cuv enită, s'a, conformat acelor 
legi şi regulamente. - 

Art, 30. “Taxele percepute "de “consuli 
pentru liberarea sai vizarea paspârtelor, tre- 
bue a fi notate pe însuşi pasport. Tot aşa se   va urma pentru casurile când nu se ia taxă. 

Art, 31. Consulil trec într'un registru tote - 
aceste tâxe şi notâză casurile când nu sa : 
luat nici o taxă, La finele fie-cărur trimest tu; 
se înainteză ministerului afacerilor esternea-” 
tât taxele cât şi o copie după acest r egibu.” 

E
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* Art, 32, Consulii, ca. oficeri de poliţia, sa- 
nitară maritimă, au dreptul de poliţie şi de 
inspecţiune asupra vaselor şi Gmenilor de 
echipagiiă, executând, în cele ce"! privesce, 

"disposiţiunile codicel de comerciă pentru ne- 
goţul maritim. EI vor raporta imediat şi. vor 
comunica ministerului ork-ce act şi informa- 
țiuni asupra stărel sanitare din localitate. 

Art, 83, EI vor preda părţilor interesate, 
- fie direct, fie prin autoritatea locală, citațiu- 

nile de judecată ce"li se vor trămite de mi- 
nisterul afacerilor străine şi vor înapoia chi- 
tanţe de primire, o AR 

Dacă consulul scie că persona citată se află 
în circumscripțiunea unui alt consulat, el va 
expedui citaţiunea acestuia, pentru ca acesta 
să o predea părțel. . | 

Art. 34, Consulil vor anunţa ministerului 
“şi legaţiunei respective ori-ce încelare din 
viaţă a naţionalilor întemplată în cireumscrip- 
țiunea lor şi pe care ar cun6sce-o; precum şi 

„ deschiderea unei succesiuni, la care sunt che- 
maţi naţionalii, cari nu se află la, faţa locului. 

Art. 35. Consulil din întâia categorie pot 
să primâscă personal procure pentru admini- 

„slrarea, sai lichidarea une! succesiuni, Ia care 
“sunt chemaţi naţionalii, când vor avea con- 
simţimentul ministerului afacerilor străine. 

Consulii d'a doua categorie nu pot: primi 
asemenea procure. - 

Este oprit consulilor din 'ori-ce categoriă 
d'a trămite celor în drept totul.saii parte din 

„ objectele făcând parte din o succesiune, fără 
o cerere a lor formală. . 
_-Art, 36, Consulil din ântâia categorie pot 
primi în deposit objectele şi fondurile pro- 
venite din succesiuni române,. licuidate de 
autoritatea, locală sai de mandatar! speciali. 
Insă bani! şi objectele preţidse se vor trans- 
smite îndată ministerului afacerilor străine, 
„dacă moştenitorii se află în ţeră, şi dacă nu 
există vre-o oposiţiune din partea creditori- 

” 1or.satt altora în drept. : : 
Art. 37, În cas d'a se administra şi licuida 

o succesiune română de către un consul din 
întâia categorie, el va înscri regulat şi după 
ordinea datei, întrun registru special, tote 
operaţiunile şi comptabilitatea succesiune. 

Art, 38, Ori-ce chitanţă dată pentru pri- 
mirea de către cel în drept a obiectelor şi 
fondurilor provenite din o succesiune deschisă 
în străinătate, se va trămite ministerului a- 
facerilor străine, pentru ca acesta să o con- 
serve în archiva. sa. . 

Art, 29. Consulii nu pot primi" nici un 
deposit voluntar. Se face excepțiune numai 
pentru consulii de ântâia categorie, cari pot 

:. primi deposite necesari! saii cari provin din 
mosceniri deschise în circumscripţiunea. lor, 

Art, 40. Orr-ce deposit ast-fel depus,. sai 
- Orl-ce retragere de deposit trebue certificată     

printr'an prescript verbal trecut întrun regi- 
stru special, în care se vor înscri monetele, 
valorile şi objectele depuse sai retrase, pro- 
venienţa lor şi causa depositului. 

Art, 41, Sumele, objectele precise sai 
valorile depuse se vor păstra sub cheiă de 
către consul, după ce însă vor fi închise în 
saci saii cutii, cari vor purta, pe din afară, 
numărul deposituluy, numele depositarului; 
şi chiar, după casuri, natura obiectelor şi: 
suma banilor depuşi. | 

Art. 42. Consulii de ântâia categorie ai 
voe de a vinde electele provenite din succe- 
siunile naţionalilor morţi în circumscripţiu- 
nea lor, când aceste succesiuni se admini- 
streză sai se licuidâză de dânșii, cu autori- . 
sarea ministerului, şi când este pericol de 
deteriorare, sai când acesta se reclamă de 
un alt just motiv. Sumele provenite din atark 
vândări se consideră ca deposite de bani. 

Art, 49, Sumele, valorile şi efectele pu- 
blice ale Statuluy, depuse în cancelaria con- 
sulară, sub titlu menţionat mai sus, se vor 
trămite, prin ministerul afacerilor străine, la. 
casa de depuneri.și consemnaţiuni, dacă în 
curs de dou! antice! în drept nu le arreclama. 

Art. 44. La finele fie-cărui semestru, con- 
sulil sunt datori să facă un estract după re- 
gistrul menţionat la art. 40. și să înainteze 
ministerului afacerilor străine, în exemplar . 
dublu, o listă minuţi6să a depositelor aflate 
în cancelarie, ” - 

In acâstă listă semestrială, trebue să figu- 
reze tâte ohjectele vândute, retrase sa trans- | 
mise casei de depuneni şi consemnaţiuni, în, 
cursul semestrului, şi se va nota numele şi. 
calitatea persânel în a cărei primire aii fost 
date. - ! o 

Art. 45, Pentru deposite de objecte sai 
de fonduri provenite din naufragie, din sa- 
lariul desertorilor. marinei comerciale, şi 
din sumele destinate .pentru garanţia" plăţel 
taxelor datorite de căire vasele naţionale te- 
saurului public saii Gmenilor de mare, con- 
sulil se vor conforma cu legile marilime- sati 
cu instrucţiunile ce li se vor da. .. 

Art, 46. Pe lângă esercitarea funcţiunelor 
atrihuite consulilor de codicele de comerciă 
şi de alte legi pentru marina comercială, ei 
se vor conforma, în raporturile lor cu ma- 
rina, naţională militară saă- de comercii, şi 
cu disposițiunile următâre: .. : Mie 

Art, 47. Vor veghia ca Grapelu! naţional 
să fie întrebuințat conform cu legile şi cu regu- 
lamentele, denunţând ministerului afacerilor 
străine abusurile şi infracțiunile ce ar desco- 

eri. . aa 
Art, 48. Ajungând la cunoscința consuli- —. 

lor că Gra care vas naţional saă străin, pre- - 
gătesce, în porturile circumscripţiunei lor, o- . 
peraţiuni menite să violeze legile vamale sai 

a. 
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maritime ale Statului, “sati neutralitatea, sai 
blocul decretat de către guvernul Român, a- 
cel consuli vor lua informaţiuni pe cât se va | 
putea mai exacte asupra felului şi scopului 
acelor operaţiuni şi vor anunţa imediat pe 
ministerul afacerilor străine, 

Art. 49. La cas de bolă epidemică sa 
contagi6să în locul reședinței consulatului, 
sai în a vert-ce altă localitate a circumscrip- 
țiunel sale, consulul respectiv trebue să dea, 
de scire căpitanilor vaselor naţionale, cari ar, 

” fi să se aproprie de acea localitate, spre a "ȘI 
lua precauţiunile,. , 

Art. 50. Căpitanilor vaselor naţionale, 
cazi ar fi să se apropie de malsai să intre în 

" comunicațiune cu uscatul, consuli? trebue să 
dea de scire despre blocul decretat sa reali- 
sat deja în portul reşedinţei lor, despre res- 
belui declarat sati început, sai despre o altă 

- împrejurare specială, pentru care este în în- 
„teresul căpitanitor sai armatorilor să "ȘI ia 
măsurile cuvenite. 

Art, 31, Fiind de datoria consulilor să 
dea asistenţă activă vaselor şi equipagelor 
naţionale, dacă ajunge la cunoscinţa lor că 
vre-un vas naţional se află în pericol de nau- 

“ fragiă, vorlua de urgenţă disposiţiunile cuviin- 
cidse ca să! vină 'aajutârele necesare, 'i.vor 
întrebuința, direct saii prin: mijlocirea. auto- 
ritățel locale, idte imijlocele posibile pentru 
salvarea equipagiului şi a vasulul. 
Art, 52, Când vre-un vas al marinei mili- 

tare naţionale are să intre în vre-un port sau 
în vre-o radă a reşedinţei consulare, consu- 

"dul trebue să facă cunoscut comandantelui ce 
onoruri trebue să i-se dea, conform regula- 

" menlelor și usurilor. 
Art, 53. Consulil și comandanții marinei 

“ militare naţionale 'și vor comunica mutual 
t6te informaţiile cari intereseză serviciul Sta- 
tului sati comerciulul maritim. 

Art. 5. Marinarii din marina comercială, 
condamnaţi de consuli sai de tribunalul con- 
sular la vre-o pedepsă, şi personele cari tre- 
buesc conduse în țeră din causa vre-unel a- 
cusărl, trebuese primiti şi păziţi în vasele 
marine! Statului, cari s'ar afla în port saii în 
vadă, când consulul va face o asemenea ce- 
rere înscris comandantelui. * 

Art. 53, Consulil pot să ccră asistența, și 
chiar, după. gravitatea circumstanțelor, să 
facă apel la forţa vaselor de marină a Sta- 
tului, în casuri de resbel civil sati eveni- 
mente extra „ordinare, saii când acestă asis- 
tență este necesară „pentru esecuţiunea unor 
instrucțiuni superidre ce că aii primit. În a- 
cest din urmă cas, aceste instrucțiuni se vor 
comunica comandantelul. : 

Cererea se va. face înscris; comahdantele, 
care crede că nu pote adera la acesta, va 
răspunde. tot înseris consulului, arătându-l 
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cuvintele ce are, şi în acelaşi timp va raporta 
ministerulul de resbel. 

Art. 56. Desertând  veri-ce individ de la 
un vas al marinei Statului, consulii, în urma, 
denunțărei scrisă a comandantelul, vor lua, 
fie direct, fie prin mijlocirea autoriţer locale, 
măsurile necesare „spre a căuta, şi a aresta pe . 
acel individ. 

- Art, 37 Desertorul arestat se va conduce 
la vas şi se va preda, gomandantelul; "dar 
dacă vasul ar fi plecat şi în lipsă de vre-un 
alt vas al marinei Statului, consulul va ține 
în închis6re pe desertor sil va irămite în 
țeră cu prima ocasiune cuviinci6să, | 

Art, 5S, Cheltuielele pentru arestarea. şi 
trămiterea în ţeră a desertorilor din marina 
militară a Statulu!, se vor avansa de consul 
şi "i se vor înapoia de ministerul de resbel, 
în urma, înaintărel notel respective. 

Art. 39. Consulii pot să câră comandan- 
ților vaselor marinei Statului pasagiul gratuit 
pentau repatriarea. persânelor sărace sai nau- 
Iragiate. 

Art, 60. Trebuind să se desbarce de că- 
tre vre-un bastiment de resbel un individ bol- 
nav, spre a fi căutat într'un spital sati aiurea, 
comandantele vasului va informa pe consul, 
care va avea grije de densul, precum. şi. de 
repatriatea lui, când va fi vindecat. 

Dacă persâna desbarcată aparţine. marinei 
militare, cheltuclile pentru căutarea și repa- 
triarea sa se vor înapoia. consulului de către 
ministerul de reshel. 

Art, 81. In orl-ce consulat de port, se va, 
ține un registru de intrarea şi cşirea basti- 
mentelor -naţionale în radele sai porturile 
cireumscripţiunei, și de natura mărtei ce a 
încăreat sati descărcat. Un estract după acest : 
registru se va înainta, la finele fie-cărul tri- 
imestru sati semestru, ninisterului afacerilor 
străine. - . i: 

Art. 62, Când un vas s'a vendut de un 
străin unui naţional, saă când: un naţional a 
făcut să "i se construtscă un vas în străfnă- 
tate, consulul îl pâle da un pasavani pro- 
visoriă, cu autorisațiunea ca să ridice ban- 
diera națională, 

Daca vasul se va inărepla spre ţeră, în 
-| pasavant se va, face vorbire că vasul este au- 

torisat a intra în orl-ce port al ţărer. 
Daca vasul nu seva îndrepta spre ţâră, 

pasavantul va avea valore până la sosirea 
'patentelor. regulate, pe cari consulul trebue 
să le câră îndată: de la ministerul afacerilor 
străine ; acestea sosind, pasavantul proviso- 
riă se va retrage și se vă înainta ministerului. 

Iar. dacă, din causa. apropiărei cu Româ- 
nia, se pot cere şi avea patentele regulate mai 
nainte de plecarea vasului, consulul va. aş- 
tepta aceste patente, și se va abțene de a   libera pasavantul provisoriă.
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Art. 63, In casul prevădut de articolul 

precedent, consulul, înainte d'a libera pasa- 

vantul, va cere o garanție, spre a se asigura 

de plata taxelor ce vasul % va. datora, când îi 

va, retrage pasavantul provisorii. Consulul 

va raporta îndată despre acestea ministrului 

afacerilor străine. aa 

Art, G£. Daca căpitanul unul vas naţional 

va perde în călătorie “hârtiile vasului său, 

consulul, încredințându-se că perderea nu 
. 

este simulată, pâte să” lihereze un pasavant, 

care "L.va servi până la întârcerea vasului în, 

ţ&ră, când i se va procura noul hârtil're- 

o . Și . ; 

se 65. Inainte da libera pasavantul 

menţionat în articolui precedent, consulul va. 

fi dator a esamina şi a lua încredințarea for- 

mată de la căpitan că, asupra actului de na- 

ţionalitate perdut, nu erai înscrise note rela- 

five la acte translative sati declarative ale 

proprietăţel vasului, şi va înscri pe pasavant 

tote anotaţiunile car!, după declaraţiunile că- 

pitanului, ai fost înscrise pe actul perdut. 

Art, (6, Pe pasavantul liberat de către 

consul! unui. vas naţional, trebue înscriși 

&menil echipagiului, cu indicaţiune precisă a 

numelui lor, a locului de nascere, a vârstei, 

a semnalementelor şi mai ales a numărului 

de inscripţiune aflat în matricula fie-ărul in- 

divid înrolat, a salariului şi 3 serviciului la 

care va fi destinat. a 

Art, 67. Consulul trebue să aibă xoia 

ministerului afacerilor străine pentru reînoi- 

vea rolului de echipagii, care se cere când 

fila s'a umplut. : 

Dacă însă bastimentul se îndrepteză spre 

țâră, saii se află întrun port prea depărtat, 

şi are să călălorescă către nisce „localităţi 

unde o să fie prea dificil să "i se trămită To- 

lul cel noii, consulul are facultatea Wa a- 

dăoga o filă la cel vechii, ţinându-se de mo- 

delul săă şi făcând o însemnare de adăogire. 

" “Art, 68, Consulii sai vice-consulil din 

ântăia categorie, trebue, după cererea, părțel 

interesate, să transcrie întrun registru spe- 

cial actele traâstative saă declarative ale 

proprietăței vasului, 

Art. 69, Transcripţiunea se va face nu- 

mal după ce se va menţiona de dînsa în ac- 

tu] de naţionalitate al vasului și se va face 

vorbire într'ânsa de acestă menthune. 

Art, 70. Părţile interesate, car! ar cere 

transcripţiunea unui act translativ sait decla- 

rativ de proprietatea, unui vas, trebue să pre- 

sinte consulului două copil formale după 

actul de transcris, dacă acesta a fost făcut 

“înaintea unei autorităţi publice. saii două e- 

semplare originale, dacă a fost făcut sub sem- 

nălura privată. 
Una din sus-disele copii sai esemplare va 

fi conservată în archiva consulatului, iar cea- 

? 
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| altă va fi înaintată de consul căpitanului por- 
tului român unde este înscris vasul, notifi- 
când tot o-dată numele persânelor. cari vor 
avea să facă plăţile după tariful în vigore. 

Art. 71. In cas de vândare voluntară a 
unul vas naţional, consulul din ântâia cate- 
gorie, înainte d'a primi actul relativ, va cere 
dovedile cum că proprietarul sai coproprie- 
tarii vândătoal 'şi-aă dat cohsimţimântul, 

Făcendu-se vândarea, fie voluntară, fie si- 
lită, a unui vas naţional către o persnă stră- 
ină, consulul vă lua chârtiile vasului şi leva 
înainta ministerului afacerilor străine, îm- 
preună cu un certificat care va constata, data 
vîndărel şi darea jos a pavilionului român. 
--In acelaș timp, va reţine sumele cari vor - 
trebui plătite pentru taxele cuvenite; aceste 
sume se vor trămite ministerului afacerilor: 
străine spre a se vărsa în casa Statului... 

Art. 72, Consulii din ântâia categorie, la 
finele fie-cărut trimestru, vor trămite minis- .. 
terului un stat al mişcărel echipagelor vase- 
lor naţionale în circumscripţiunea consula- 
tului; acest stat va indica îmbarcarea. şi des- 
barearea echipagiului vasului. de la care s'a 
desbareat marinarul înrolat și vasul în care 
s'a îmbarcat: va indica călătoria efectuată de... 
acel marinar şi va arăta num&rul individilor. - 
cari aii gesertat sati ai rămas în strtinătate 
pentru alte motive. .. . , 

La acest stat se vor alătura libretele de 
matriculare ale individilor desertori, cari ai 
fost depuse de căpitanul respectiv la oficiul 
consular. E , , 

. Art. 19, Acţiunea consulilor în operațiu- . 
nile relative la un vas de comerciii naufra- 
giat, sa caricul s&ă, va fi subordinată dispo- 
sițiunilor convenţiunilor internaționale în vi- . 
gore, şi, în lipsa unor asemenea convențiuni, 
legilor şi obiceiurilor locale. N 

Arte 74. Consulil vor trebui, cu tâte aces- 
tea, să se abțină de orl-ce ingerinţă directă 
în aceste operaţiuni când se vor afla faciă pe 
locul sinistvutui persânele, societăţile sai cor- 
poraţiunile interesate, saii agenții lor, afară 
numal dacă veri-o persână interesată va face 
cererea, formală, şi va avansa fondurile nece- 
sare, saii va oferi o cauţiune proprie a asi- 
gura plata chelttelilor la cas când objectele 
scăpate n'ar fi suficiente spre a acoperi aceste . 
cheitueli. - - a po 

Art. 75, Numal când ar fi absenţi proprie- 
tarul vasului saii al caricului, căpitanul saă 
patronul vasului, şi orl-ce altă pers6nă cu 
caracter legal de ai representa, şi când, după 
apreciarea esperţilor, ar resulta, în mod vă- 
dut, că produsul objectelor de scăpat ar pu-- 
tea să acopere cheltuelile necesari! pentru 
acea scăpare, consulii vor trebui, personal 
saii prin delegat, să ordone, să întreprindă 
şi să dirige tâte acele operaţiuni, cari nu ad- 
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mit întârdiere, şi cari pot scăpa vasul sai 
-caricul de ruină, stricare sati perdere. 

Indată însă ce consulul va aila numele pro- 
prietarului vasului saii: al caricului, îl va în- 

„.cunosciiaţa direct despre nenorocirea întâm- 
plată, şi” va învita să întervină personal 
sai prin procuratori, şi, când unul din ace- 

„stia va sosi, consulul v a "suspenda ori- “ce ac- 
țiune a sa. 

Art. '76. Afară de casurile prevădule de 
articolele precedente, acţiunea consulilor, în 
-cas de naufragii, se va mărgini în acestea : 

-a) Să caute a se aduna tote probele pentru 
constatarea desastrulul ; 

V) Să primescă şi să 'legaliseze tote actele 
-şi documentele relative la acâsta. şi cari Vor 
avea putere înaintea autorităţilor Statului; 

c) Să susţină şi să protege persnele inte- 
resate pe lângă autorităţile locale ; 

d) Să contribue la încetarea sai împăcarea 
tuturor. neînțelegerilor ce Sarivi; e. 

e) Să ia chârtiele vasului na ufragiat şi may 
ales actul de naţionalitate, rolul echipagiului 

“și jurnalul nautic; . 
P Să apere interesele” şi individii cară fă- 

ceaii parte. din echipagiii, prin ținerea plăţei 
„: salariilor. lor şi a sumelor necesarii pentru 

repatriarea lor, sati să caute a." plasa, Con- 
sulil vor raporta despre tâte acestea minis- 
trulul de esterne şi capului legaţiunel respec- 
tive, de va fi. 
Art, 77 In cas.de desertare a vre unul 

individ al echipagiului unul, vas naţional de 
comerciii, consulul, în urma denunţărei căpi- 

„tanului, va face tâte demersurile pentru al 
- “prinde şi al consemna la bordul căpitanului, 
-cerând ajutor: de la autoritatea competinte, 
când cu guvernul local esistă tractat pentru 
consemnarea reciprocă a marinarilor deser- 
“tori. Asemenea, consulul se va sili a căuta şi 
a preda pe individi! de marină comercială 
naţională, inculpaţi de insubordinaţiune către 

- căpitan! sai stăpâni, sau de alte delicte. 
Denunţarea, saiă cererea căpitanului sai pa- 

tronului, ca „şi deposiţiunile martorilor, de 
"vor fi, se vor consemna, într'un prescript-ver- 
bal: , 

„.8 2. — Atribuţiuni de oficieri ai stăveă civile, 

Art. 7S. Consulii generali,. consulii sati 
vice-consulil din ântâia categorie, îndeplinesc 
funcțiunea de oficeri aY stărel civile, în cir- 
cumscripțiunea lor, pentru actele de nascere, 

_de morte şi de căsătorie. Pentru a esercita a- 
„-ceste atribuţiuni, fie-care din acestia are fa- 

cultatea d'a 'delega, când lipsesce, pe un alt 
oficer al consulatului.. 

- Delegaţiunea se face printr un prescript-ver- 
bai, care rămâne depus în archiva consulatu- 
lut, anecsându-se la registrele de stare civilă. 

Art, 79, Acest.reg istru, pâte fi,unul sin-   
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gur, sai în trey esemplare, de nascere, de că- 
sătoril, de decese, după nunitrul naţionalilor 
din circumscripţiune. 

Art. S0. Pentru esercitarea atribuţiunilor 
lor de oficeri a! 'stărei civile, consulii se vor 
conforina, cu âisposiţiunile codicelul civil a- 
supra. aceste! materii. - 

Art, 81. Consulul, sa cel cel înlocuesce, 
poriă eșarpă naţională, când primesce decla- 
rațiunea de căsățorie şi pronunţă unirea s0- 
ţilor în numele lege. 

Art, $2. Consulil vor îngriji mal ales : 
«) ca în actul de nascere, să se arate domi- 
ciliul saii locul de origină al tatălui noului 
născut, sai numal al “mume! dacă tatăl nu 
este cunoscut ; d) ca în actul de căsătorie, să 
se arate domiciliul cel din 'urmă al soţilor;. 
c) ca. în actul de mârte, să se arate domiciliul 
din irmă al repausatului.. În cas de căsătorie, 
chiar dacă unul saă ambii viitori soţi vor re- 
sida în oraşul unde se afiă consulul, căsătoria 
nu se va celebra, pâuă ce nu se va aduce ma! 
âutâiă consulului certificat autentic că publi- 
caţiunea s'a făcut și la ultimul doimiciliă ce 
a avut unul sai ambil soți. Menţiune despre 
acesta se va face în actul de căsătorie. 

Art, S3. Daca în cursul anului nu s'a în- 
scris nici un act în registrele stărel civile, con- 
sulul va înainta ministerului un certificat con- 
statând acesta. 

Art, St. Fie-care registru! va trebui, Ia f- 
nele anului, șă fie îuchis şi parafat de con= 
sul, O copie după: dânsul, autentificată ca e- 
sactă, se va trimite ministerului, pentru ca 
acesta să o înainteze tribunalului de Ilfov. 

Registrul în, original nu va eşi din cancela- . 
ria consulatului, de cât când acesta se va cere 
de ninistru, pentru a.se compara cu copia, 
saii pentru, o altă trehuinţă. . 

- Arte S5. Copiile după registrele stărel ci- 
vile trămise de consul, se vor verifica anual 
de către primul procuror al tribunalului, şi a- 
pol se vor înainta. primarului capitalei, spre. 
a le transcri în registrele stărel civile din ca- 
pitală. " 

Daca procurorul va observa ceva -neregu- - 
larităţi, le va comunica, prin ministerul jus- 
tiţiei, ministerului de esterne,: pentru ca a- 
cesta să ia măsurile cuvenile pentru îndrep- 
tare. 

Art. 86. Consulir vor ţine un registru spe- 
cial, în care vor trece, în total sai în estras, -: 
actele de stare civilă, ce li se vor presenta şi 
cari vor fi făcute -de alte autorităţi străine, „ 
precum, şi actele pentru nascerile sat casurile i 
de morte, întâmplate pe un vas în timpul că-" 
lătoriel sale, cari se vor (i redactat de căpi- 
tanul, stăpănul sat patronul vasulu!, conform 
art. 45 și 71 din cod, civil. 
„Copia autentificată 'de consul după acest 

regisieu, « se va trămite asemenea anual mi-
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nisterului de esterne, pentru ca acesta să'l 
comunice procurorului şi primăriei capitalei. 

Art, ST. Consulii pot să libereze copil au- 
tentice după actele de stare civilă înscrise în 
“xegistrele lor, sai în acelea ale vice-consi- 
lilor. , . [ 

Art. 88, Publicaţiunile de căsătorie se vor 
ofige la ușia cancelariei, sai întrun alt loc al 
cancelariei, care să fie mal bine espus la. ve- 
dere. De asupra locului de afigere se va înscri 

„culitere mari. < Publicaţiuni pentru căsătorie». 

Ş 3.— dtribțiună de juridieţiune civilă şi 
penală, - : 

Art, $9, Pe basa art. 38, 39 şi 40 din le- 
gea pentru organisarea ministerului afaceri- 
lor străine, şi a art: 20 din legea suplimen- 
tară din Februarie 1879, relativă la legaţiu-. 
pile şi consulatele române din străinătate, 
se specifică, în nodul următor, juridicţiunea, 
civilă şi criminală a consulilor : Ă 

a) JURIDICȚIUNEA CIVILĂ. 
Art. 90. Consulii generali, consuli! şi vi- 

ce-consulil. din. ântâia categorie aă dreptul 
de a esereita, în circumscripțiunea lor, t6te 
atribuțiunile câte le aă tribunalele de nota- 
riat din ţeră. 

E) esercită şi tâte drepturile câte le aă tri- 
bunalele în: inaterie de tutelă şi curatelă, în 
privința naţionalilor, aflaţi în circumseripțiu- 
nea lor, cari aă trebuință de asemenea pro- 
"tecliune. Ă i 

Art, 91.:Consulii nu pot primi, lepalisa 
saă autentifica vre un act, de cât după ce ma! 
ântciii aii constatat identitatea persânelor 
contractante. Dacă actul este făcut în virtu- 

tea unei procure sai autorisaţiuni speciale, 
-actul de procură sai de autorisaţiune va re- 
măne depus în archiva consulatului. . 

" Art. 92, Actele relative la proprietăţile 
nemişcătore trebue! să coprindă, pe.cât se 
pâte mal lămurit, descripțiunea acelor imo- 

“bile, cu indicaţiunea nature! lor, a comunei 
în care se află, a numărului cadastruluy dacă 
esistă, și a hotarelor lor, în cât să se potă 

"constata identitatea imobilelor, , 
Consulii, cari vor regula asemenea. acte, 

__vor informa despre acestea pe ministerul a- 
_facerilor străine şi pe capul legaţiunei, la fi- 
nele fie-căru! trimestru. e 

Art, 93. Testamentul făcut pe mare, care 
_se va depune în mânele consulului, se va ră- 
mite de acesta, conform art. 877 din codul 
civil, ministerului de interne, pentru a! îna- 
inta la grefa tribunalului domiciliului testa- 
torului. cc , - 

- Dacă testatorul nu a avut domiciliă în Ro- 
mânia, acest testament se va depune la mi- 

LEG, POLITICE ȘI EMANATE 

  

  

nisterul de esterne, până ce se. vor arăta cel 
în drept, Ia 

Art, 914. Este oprit consulilor a da comu- 
nicaţiune cuiva despre cele coprinse în testa- 
mente, cână acestea sunt deschise, mar îna- 
inte de a le înainta ministerului, conform art, 
precedent. i ' . 

Art,.95, Depunându-se în mânele consu- 
lilor acte sai înscrisuri, cu scop d'a se libera 
părţilor interesate copiă- după densele, con-. 
sulil vor. trece într'un registru, în total sai . 
în prescurtare, coprinsul' acelor acte saii în- 
scrisuri. a - i 

Art. 96. Consulil vor înscri asemenea în- 
trun registru, cu număr şi după. ordinea. 
chronologică, tote actele ce el au făcut, aă li- 
berat. aii legalisat, ai autentificat. . 

Art. 95. Consulul nu pâte legalisa verita- 
tea sub-semnăturelor puse pe înscrisurile:pri- 
Yate, dacă acele semnături n'a fost puse în 
presența :sa şi a doui marturi, şi dacă n'a 
constatat identitatea părţilor contractante. 

|. Art, 98. Când consulul general, consulul. 
soii vice-consulul, din ântcia categorie, va 
avea. să judece, în materie civilă saii comer- 
cială, o contestațiune între doul supuși ro- 
mâni, el va fi asistat de doul asesori, aleşi 
dintre conaţionalii notabili. 

Apelurile contra sentinţelor consulare sunt 
făcute înaintea curței de apel din Bucuresci. 

Termenul apelului este cel prevădut de le- 
pile țărer. Acest termen este sporit cu două 
luni când actele emană dela consulate aşe- 
(ate în țările limitrofe, şi cu şâse luni când 
emană de la consulate aşedate în tote cele- 
alte ţări. i DR - 
"Art, 99. Alegerea judecătorilor chemaţi 

pe fie-care. an a. forma tribunalul consular, 
se va face de la 1—1b Decembre al anului. 
care expiră, şi” acel judecători intră în func- 
țiune cu începerea anulu noă. : ' 

Art, 100. Trehuină să sc instituâscă un 
tribunal consular în cursul. anului, membrii * 
numiţi vor rămânea, în funcțiune numa! pen-, 
tru anul curent; însă er'pot fi chemaţi şi 
pentru anil următori. Aceeași disposiţiune se 
aplică şi când va lipsi unul din judecătorii ce 
aveaă să judece. . o. A , 

Art. 101. Judecătorii asesori vor trebui. . 
jura înainte da intra în funcţiune. 

Art. 192, Naţionalit notabili din locatitate 
se vor chema a judeca pe rând, așa ca sar- 
cina, să se împartă cât ma! egal între toți, 
„Daca unul, nu va putea veni să judece, se: 

va chema un altul în locul săi. - 

Art. 103. Tribunalul consular este presi- 
| dat de capul consulatului saiă de cel ce] în- : 
locuesce, .- . . 

Acest tribunal 'şi pronunţă, hotărîrea, sa; 

 



  

DE LA: MINISTERIUL DE EXTERNE 

: conform procedurel -civile şi după majorita- 
” tea voturilor, - 

Art, 104. Hotărârea se va scri și pronunţa 
în limba română. Desbaterile sai apărarea 

se pot face şi în altă limbă înţelesă de ju- 
decători. , . “ 

Art, 105. Acel cari voesce să fie admişi ca 
- apărători înaintea, tribunalelor consulare tre- 

7 

bue să adreseze o cerere consulului. . | 
Consulul, după ce. va lua informaţiuni a- 

supra. capacităţei şi moralităței persânei, va 
- admite saii va respinge cererea, 

Art, 10%. Consulul pâte să retragă auto- 

risaţiunea dată, când va avea motive seri6se 
" pentru a face acesta. 

Art, 107. Lista, defensorilor admişi va fi 
afişată în sala audienţelor tribunalului con- 
sular. Ri . - 

Art. 108. Orl-ce cerere de judecată adre- 

sată consulului, va, fi trecută întrun registru 

de către impiegatul însărcinat cu funcțiunea 

de cancelar. - 
Acest registru se va 

cal seva nota: , 
a) Numele, pronumele și locuinţa reclaman- 

tului; Ra ! : 

5) Numele, pronumele şi locuința persânel 
contra cărei este adresată cererea ; - ! 

c) Obiectul și natura, litigiului; 
d) Diua înfățişărel; -. - 
e) Actele ce vor fi fost depuse pentru sus- 

ținerea pretenţiunel, 
„Arte 109. Citaţiunile se vor înmâna părţi- 

împărţi în colone în 

  

sul şi de impiegatul însărcinat cu funcțiunea, 
de cancelar, a 

Art, 115, Desbaterile fiind închise, părţile 
vox presenta tribunalului actele şi resumatul 
apărărel lor, : e 
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Tribunalul se Ya retrage: spre a chibsui, şi 
va pronunța sentinţa în modul şi forma pre- ' 
scrisă de procedura civilă română, 

: Art. 116, Sentinţele date în lipsă se pot 
reforma. prin oposiţiune, în modul şi în forma 
prescrisă de procedura română. 

Art. 117, Sentința pronunţată se va trece 
întrun registru special, după ordinea chrono- 
logică, şi se va comunica părţilor cum s'a fă- 
cut şi pentru citațiuni. | 

Art. 118. Om-ce prescript-verbal de cer- 
cetare la. fața locului, de interogatorii sait 
de alte acte judecătoresci, se va. conserva în 
archiva consulară. î, 

Părţile interesate pot cere copie după a- 
ceste procese-verbale. : ' : 

Art, 119. Registrele de tutelă şi curatelă 
se vor ține de consuli, conform cu cele co- 
prinse în codicele civil. - 

Pegistrul tutelelor va. coprinde, special pen- 
tru fie-care tutelă, însemnările următâre : 

5) Numele, pronumele, condiţiunea şi 'do- 

familie ; - 
c) Actul pe care se basâză calitatea de 

tutore; . . : -     lor prin agenţii consulatului, saă prin alţi a- 
genţi locali, după usul locului. 

Când părţile au luat conoscinţă de termen, | 
prin declaraţiunea lor înscrisă, nu va: mat fi 

trebunţă de citaţiuni. - PR 

Art, 110, Cererile de judecată se primesc, 

şi citaţiunile se fac, fără altă taxă sai chel- 
tu6lă de cât aceea ce s'a făcut pentru predarea 

citaţiunei părților. ' o 
Art. 111. Dacă părţile sai una din tle va 

invoca proba. testimonială, se va urma con- 

form cu cele coprinse în procedura română. 

Art, 112, Causele se vortrata dupăordinea 
fixată de consul şi fără interupțiune. 
-" Arte 113, Părţile sai mandatarii lor trebue 

să se prte cu respectul cerut şi li se pote in- 

terdice d'a mal vorbi, dacă ar abusa de cuvent, 

sati când crede tribunalul că s'a lămurit. 

_ Art. 114, Se va ţine un prescript-verbal 

de audienţă; în acest prescript se va nota în- 

iun mod somar :. - . 

1) Numele şi pronumele consulului şi jude- 
cătorilor ; iu E 

2) Locul şedinţe!; anul, luna, diua şi ora; 
3) Afacerile tractate în şedinţa aceea, sen- 

tințele pronunţate sai amânările făcute ; 
4) Ori-ce incident al audienţel. 

„ Prescriptul-verbal va fi sub-semnat de con-   

d) Data, deschiderel tutelei, aceea, a inven- 
tariului şi a adunărilor consiliului de familie; 

€) Un resumat al hotărîrilor consiliului 
luate şi aprobate ; - 

a) Numele, pronumele, condițiunea, etatea - 
„| şi domiciliul persânel sub tutelă ; 

miciliul tutorelui şi membrilor consiliului de 

__ A) Data presentaţiunei și a: aprobărel so- . - 
cotelelor anuale de administrațiune. , 

Registrul curatelelor va coprinde însemnă 
vile următâre: . . - 

a) Numele, pronumele, condițiunea, etatea 
şi domiciliul persânei puse sub curatelă ; 

d) Numele, pronumele, condiţiunea și do- - 
miciliul curatorelui şi membrilor consiliului - 
'de familie ; 

c) Data începerel curatelei ;. 
d) Actul-pe care se baseză 

curatore : : ! 
e). Un resumat al hotăririlor consiliului de 

familie. 
Art. 120. Consulil generali, consulii şi 

vice-consulil, din a doua categorie, ca şi a- 
genţil consulară, nu a alte atribuţiuni de 
juridicţiune civilă de cât următorele : 

1) De a da.dată certă, adică a legalisa şi . 
autentifica actele sub-semnătura privată, dacă 
acele acte s'aii sub-scris înaintea consulului 
şi faţă cu doui martori, după ce consulul va - 

fi” constatat mal ântâi identitatea, părţilor 
contractante. 

calitatea, de -
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2) D'a primi testamentele cari li sar de- | 
pune de supuşii: români, indicând pe plic 
data acele! depuneri, și înaintându:le imediat 
la, consulul de ântâia categorie cel ma! apro- 
piat saă la capul legaţiunei de care depinde. 
_3) Da lua” notă de cererâa de transcrip- 

țiune a actelor translative sai declarative de 
proprietatea vaselor. - „o 
"EI nu vor opera acâstă transeripțiune, ci 

se vor mărgini a transmite cererea consulu- 
lut de ântâia categorie cel mal apropiat. 

4) Dia pune sigiliile şi a face inventariul 
„averii unul supus român, mort în localitate, 
fără succesori sati representanţi legali pre- 
senți; și de a avisa pe autoritatea consulară 
de ântâia categorie cea mai apropiată; sati 
pe capul legaţiunei, spre a se lua măsurile 
ulteridre. - 

5) D'a protegia şi a asigura, prin inven- 
tarii, punere de custodi şi orl-ce alte acte 
conservatore, şi prin interrenţiuni la auto- 
rităţile locale, pers6nele şi averea naufragia- 
ților după un vas român, sai interesele per- 
sonelor supuse române, absente din locali- 
tate, fără representant legal, şi de a. cărora | 
urmă nu se scie. 

6) EI pot, afară de agenţii consulari, lua 
asupră-le administraţiunea succesiunelor saiă 
averilor supuşilor români, remaşi fără repre- 
sentant legal, până la regularea lor prin mi- 
nisterul de esterne, cărui 7] vor raporta. 

7) Pot 'asemenea face demersurile nece- 
„sarii pentru recuperarea vaselor române nau-   fragiate, a instrumentelor și mărfurilor după 
densele. 
„Vor raporta despre acâsta capului legaţiu- 
nel celui mal apropiat şi-: ministerului. de 
esterne. . ” | . 

3) De a, sigila, a păstra şi protegea ave- 
rile și persona supuşilor români, din cireum- 
scripţiunea lor, remaşi fără representant le- 
gal, pînă la regularea tutelei sai curatelei 
lor prin consulul din ântâia categorie cel 
mal apropiat sai prin capul legaţiunei, că- 
rora se va raporta “imediat. - , 

9) D'a judeca tâte contestaţiunile dintre 
Gmenil echipagiului unul vas român, şi patro- 
nul, căpitanul saii stăpânul vasului, conform 

- disposiţiunilor de negoţ-maritim din cod. de 
comerciă român. 

»). JURIDICȚIUNEA PENALĂ 
„Arte 121. Consulii generali, consulii şi 

vice-consulii, din ântâia categorie, vor eser- 
cita, în localităţile unde pot s'o facă în vir- 
tutea tratatelor internaţionale şi usurilor 10- 

„cale, atribuţiunt judiciare în materie crimi- 
nală şi de simplă poliţie, în modul următor: 

n materie de simplă contravenţiune, con- 
Sulul judecă singur şi fără apel. . 

1 
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In materie.de delict, consulul judecă, asis- 
fat de doul asesori, cu reserva dreptului de : 
apel la curtea din Bucurescl: RE 

- In materiă de crimă, consulul este însăr- 
cinat cu instrucţiunea, şi prevenitul este tri- 
mis, cu procedura şi actele de convicţiune, 
la parchetul procurorului: general pe lângă 
curtea din Bucuresci. : , - 

Apelul, în materie de delict, se va face în 
termenul prevădut 'de legile ţărel, sporit cu 
două luni, când consulatul va fi aşedat în ţă- - 
rile limitrofe, şi cu şâse luni când consulatul 
va fi.aședat în alte ţări. A 

- Art, 122. Consulul wa judeca contraven- 
țiunile şi delictele, după principiile generale _: 
coprinse în cod. de procedură penală. 

Instrucţiunea consulară-penală se va face, 
pe cât putinţa va sta, tot după acelâși 
principii. | | , - 
“Art, 123. Consulul judecă şi ori-ce con- 

travenţiune la disciplina marinei; el va pro-, 
nuncia pedepse disciplinaril contra, Omenilor 
echipagiului, când acesta se va, cere de pa- 
tronul vasulul.' o , 

Art. 124, Când sentința ce consulul este 
în drept a pronunța va deveni definitivă, el 
va lua. măsuri pentru esecutarea el. - 
-Art,:125. Dacă printr'ensa se: pronunță 

arestarea, consulul va esecuta acea. arestare 
după modul usitat în reşedinţa sa, şi după 
principiile cod. de procedură penală. Dacă a- - 
restarea nu se pâte esecula, din cauză că 
condamnatul a părăsit locul reşedințel con- 
sulare, consulul va trimite sentinţă, în copie, 
ministerului afacerilor. streine, cu formula 
esecutoriă, pentru esecutarea ei. El va arăta 
ministrului, dacă va putea, locul unde a fugit 
comandantul. 

Art. 126. Când prin sentinţă se pronunță: 
pedepse pecuniare, consulul o pote esecuta 
din averea condamnatului, conform formali- 
tăţilor practicate în localitatea unde se face 
esecutărea, îns& mal ânlâii consulul va tre- 
bui să invite formal pe condamnat a plăti în 
cancelaria consulară, şi întrun termen fixat, 
suma la care a fost condamnat. : De 

Art, 127. In-acelaş mod se va procede şi 
pentru plata . cheltuelilor. de judecată, după 
ce se vor licuida. . 

Art. 128. Consulii general, consulii şi 
„|wice-consulil din a doua categorie, şi agenţii 
consular, nu ai alte atrihuţiuni-penale de 
cât acelea de poliţie şi de inspecţiune asupra 
vaselor române! şi 6menilor echipagiulul lor,, 
putând judeca şi esecuta sentinţele lor, pen- . 
tru contravenţiunile şi delictele ce aceşti 6- 
meni al echipagiului ai comis pe bord. Ju- 
ecata şi esecutarea se vor face conform cu 
cele. prescrise pentru consulii de ântâia ca-'   țegorie, şi pe cât le va fi permis prin tractate, 
prin usurile şi legile locale. : . 

  
 



  

„0 TITLUL IN | 

Despre corespondenţa consulară. - . 

Art. 129. Corespondenţa oficială cu inte- 
riorul Statului român o ţin consulil numal cu 

ministerul afacerilor streine. -.. . | 

Art, 130. La câs de urgenţă, şi.când in- 

teresul serviciuluI public reclamă, consulii 

pot corespunde direct şi cu autorităţile poli- 
tice şi judiciare ale județelor mărginaşe... 

Art, 151. Corespondenţa oficială va. fi 

-serisă în limba română. Consulilor d'a doua, 
categorie, ministeriul pâte acorda facultatea, 

" 4'a se servi de limba francesă. Ai 

Art, 132. Corespondenţa. espediată se va 
“trece întrun registru special. Cea primită se 

va, conserva în original. 
_Ast, 138. Fără o autorisare specială a mi- 

npisterulul afacerilor streine, consulii nu :pot 

publica nimica din corespondenţele urmate 

“sai documentele ce posedă, nici serie și sub- 
serie broşure sai articole politice prin qiare. 

| "TITLUL V 
i Atribuţiunile agenţilor consulari. 

„Art, 134. Agenţii consulari esercitâză ju- 
ridicţiunea lor numai în ocolul oraşului unde 
“vesidâză sati al localităţer care li s'a desem- 
nat. EI nu pot delega alte persâne spre a! 
înlocui. , - : 

„In cas de bâlă saă de lipsă timporară dela 
reşedinţa lor, consulul de care depinde pote 
numi o altă persână spre a le ţine locul pro- 
visoriă. 

Art. 135, La finele fie-cărul semestru ei 
sunt ţinuţi să comunice cunsulului, de care 

depind, variaţiunile urmate în registrul na- 

ţionalilor. ii 
Art. 196. Cănd li se cere transcripţiunea 

" de acte translative sati declarative de proprie- 

tatea vaselor, agenți consulari vor lua notă 

şi vor trămite consulului de care depind în- 
suși actele, în dou& copii, daca s'a făcut în 

formă publică, saiă în două esemplare, dacă 

s'a făcut în formă privată, și consulul va luă 

măsurile cuvenite. . : 
“Art, 137, Murind vre un naţional, saii fă- 

când naufragiă vre un vas național, agentul 

consular trebue să raporteze îndată consulu: 

luy, şi va urma ordinile ce 'ise vor da. - ! 

Până la sosirea ordinelor, el va lua i6te 

măsurile cuvenite ca să sigileze şi să con- 

serve averea. supusului român mort în loca-. 

litate, fără representant legal, precum şi să 

ajută pe naufragiaţii în pericol, şi să asigure 

interesele naţionalilor absenți, conform con- 

venţiunilor internaţionale, şi, în lipsa lor, 

"conform legilor şi usurilor locale. 
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„Arte 198. Agenţii consulari nu pot lua, a- 
supră-le, fără autorisaţiunea consulului, sati 
fără o procură specială din partea interesați- 
lor, administraţiunea „moştenirilor naţionali- 
lor, sati să facă demersurile necesarie pentru 
recuperarea vre unul vas naufragiat, a instru- 

mentelor lul sati a mărfei după dânsul. 
„Art, 139, Esteinterdis agenţilor consulară 
să primâscă orl-ce fel de deposite, şi să a- 
corde pasavante bastimentelor cumptrate de 
la un strein sati construite în streinătate, 
“Fondurile, valorile saii Gbiectele preţiose, 

provenind din succesiuni naţionale sai din 
rămăşiţele de nautragiă cari li s'a încredințat, 
trebue transmise, în termenul cel mai scurt, 
consulului de care depind, când moştenitorii 
nu s'ar afla presenţi. o 
„Art, 140, La cas d'a fi oneros pentru na- 
ționalil. reşedinţi în circumseripțiuăea. veri- 
cărei agenții consulare; se transporta Ja re- 
ședința consulatului spre a obține pasportul, 
agentul consular va înainta, cererea. respec- 
tivă consulului. SI 

Paspârtele liberate în asemenea împrejurări 
trebue sub-scrise de persânele, pe sâma că- 
rora s'a dat, în presența agentului consular, 
care 'şi va adăoga semnătura sa, notând şi 

| dioa în care înmânarea pasportului se vă €- 
fectua. | 

Art, i41. Agenţii consulari nu pot cores- 
punde oficial de cât cu consulul de la care 
depind, afară numa! când. ar avea autorisa- 
țiune saii ordine speciale da. scri direct mi- 
misterului afacerilor străine saii capului lega- 
țiunei. : 

Asemenca, în casuri urgente, şi mal ales 
| când sănătatea publică ar cere-o, el se pot a- 
dresa direct ministerului de afaceri străine. 

Art. 142. Corespondenţa. 'oficială, trămisă 
de agenţii consulari, va fi copiată întrun re- 
gistru, înadins ţinut pentru acesta. 

TITLUL VI, 
„Despre tarife și comptabi itato. 

sI _ ai 

| Despre tarife. 

Art. 142. Consulil generali, consulii şi |. 
vice-consulil, de ori-ce categorie, sai agenţii 
consulari în casurile anume prevădute, vor 
percepe taxe după alăturata tarifă ce minis- 
terul e în drept a fixa, conform cu art. 40 al - 
lege! pentru organisarea ministerului aface- 
rilor străine. , E a 

„Art. 144, Pe orl-ce act saii pe ori-ce copie, 
se va nota taxa incasată, articolul tarifei a- 
plicat, şi numărul sub care percepțiunea a. 
fost trecută în registru.
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„__ Consulil mal trebue să dea căpitanilor sa 
patronilor marinei comerciale un compt, vi- 
dat de dânșii, în care se va descri drepturile 
incasate, pe basa tarifei, şi cheltuelile făcute. 

Arte 145. In localităţile unde moneta, na- 
tională, sati acea care este recunoscută ca e- 
quivalentă, este primită în transacţiunile co- 
merciale, drepturile fixate în tarifă se percep 
în monetă națională sati în monetă locală. 
„În localităţile unde moneta națională n'are 
curs, taxele se vor plăti în monetă locală. 
Arte 146. Tonelagiul vaselor mercantile 

pentru percepțiunea drepturilor se va constata 
din actul naţionalităţei. 

" Fracţiunile tonelatelor se vor socoti ca to- 
nelate, dacă sunt mal mari de cât jumătate ; 
fiind mal mici, nu se vor socoti. 

Art, 147, Patentele de sănătate se vor li 
bera sai vida gratis de către consul (sai cu 
plata" taxel "fixată pentru vasele naţionale) 
bastimentelor străine, aparţinând Statelor 

„cari. aplică acelaș sistem vaselor naţionale. 
Art, 148. Consulii pot să ctră depunerea 

anticipată a taxelor datorite, conform tarifei, 
pentru actele ce li se cer, afară de casurile de 
juridicţiune penală. - 

N 

SI 

Ținerea comptabilităţei, 

Art, 149, Pe lângă registrele ce er sunt ţi- 
nuţi a ţine, după acest regulament, consulii |. 
vor trebui să mal aibă un registru special 
pentru taxele încasate, 

Perceperea taxelor seva Înseri după ordinea 
chronologică. 

Fie-care înscripțiune î în-registru trebue să 
porte un. număr, care va începe de la 1.Ia- 
puarie şi se va închide la 31 Decembrie. 

Arte 150. Fie-care articol de percepere tre- 
„bue însoțit cu o notiță sumarie a actului de 

la care el provine, cu_numele şi pronumele 
persOnel care a plătit, şi articolul tarife care 
s'a aplicat, 

Actele liberate gratis trebuese asemenea 
înregistrate cu indicaţiunea motivului, peniru 
care ai fost scutite de taxe. 

Art, 151. La finele fie-cărul trimestru, con-|. 
sulil și agenţii consulari vor înainta ministe- 
rului afacerilor străine.un tabloi de tâte per- 
ceperile făcute în acel period, împreună cu 
lu percepute spre a se vărsa î în casa Sta- 
tului,   

"LEG. POLITICE ŞI EAMANATE 

Art, 152. Dacă, din taxele percepute, con- 
sulul ar avea să scadă cheltuel! făcute de 
dânsul, ca şi în casul când el ar avea să re- 
clame de la ministru plata unor aşa cheltueli, 
va trebui să formeze un tabloii detailat de a- 
cele cheltueli, însoţit de actele cazi vor justi- 
fica facerea lor, şi le va înainta ministerului. 

Scăderile admise se vor bonifica în favorea 
consulului, - 7 

Art, 153. Dacă în cursul trimestrului, nu 
se va efectua nici o percepere, consulii vor 
constata faptul într'un raport pe care”l vor 
înainta. ministerului afacerilor străine. .. . 
Art, 15t. Afară de tablourile trimestriale, 

consuli vor trămite ministerului, la finele fie- 
cărul an, un raport general despre cheltuelile 
făcute şi "veniturile încasate... 

Art, 155. Consulil sunt responsabili, faţă 
cu guvernul, de partea, ce se cuvine tesaurului .' 
public din taxele încasate de oficiurile consu- 
lare dependinte de dânşii. 

Art. 156, Este oprit consulilor de a trage 
poliţe asupra guvernului, chiar când ar fi ces- 
tiunea de a obține plata unor cheltueil lichi- 
date saii admise pentru plată. 

Art. 157. Consulil şi vice-consulii de a 
doua categorie, şi agenţii consulari, vor fi da- . 
tori, pentru taxele ce ati dreptul a percepe, a - 
ţine aceeași comptabilitate ca. şi consulii de 
ânteia categorie. . 

Disposiţini generale, 

Art, 15$, Tâte actele emanate de la con- 
suli, vice-consull şi agenţi consulari vor purta. 
sigiliul oficiului. 
Art, 159. Pentru înălţarea drapelului şi 
pentru aşedarea. armelor ţărel, consuli! se vor 
conforma iractatelor şi convenţiunilor; în 
lipsa acestora, eI.vor urma, usurile țărei și a- 
ceea ce se face de.alţi consull străinul. 

Art. 160. Toţi. consulii generali, consuli! 
și vice-consulii, de orl-ce categorie, precum. 
şi agenţii consular!, aă dreptul de a purta u- 
niforma, ce le este preserisă prin decret dom- 
nesc, după rangul fie-căruia. 

Disposiţiună finale. 

Art, 161, Acest regulament, împreună cu 
alăturatul tarif, va intra în. aplicare de la 
1 Septembrie 1880. 
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  - Sentinţe definitive. . . .   '5 
6 

7 

__(3) Pentru înscrieiea în registrul stărci civi 

percepe nici o taxă. . . Rau 7 
, 

da gratis ori-ce copii după registrele stărci civile acelora cari vor proba păupertatea lor. 
lă și comercială ge fac gratis acelor cari vor proba paupertatea lor, afară de 

Asemenea se vor da ş ori 
- - (a) Actele de juriedicţiune civi 
actele coprinse sub Nr. 14, 15, 16, 17, 

-. Secţiunea IL, 
- Acte de stare cirilă (1) 

Pentru liberarea, orl-cărei expediţii. 

după, actele de stare civilă, precum de-, 

claraţie de nascere, căsătorie saii deces, 

copie după registrele stărei civile sau 

extracte 'după acele registre, afipte de 

publicaţiunea căsătoriei, certificate de” 
publicaţiunI sati că nu sa ivit oposiţie 
ja căsătorie, precum şi copie după orl- 

"| care alte acte saii documente car! înso- 

țesc actele de nascere, căsătorie saii de- 
ces, traducţiune de documente sai acte 

de stare civilă dint'o limbă străină și 
Yegalisarea acester traducțiuni, şi orl-ce 
alte declaraţii, copil saii certificate re- 
Jative la starea civilă. . -. ..., 

„- Copie după un act de căsătorie care 
xa coprinde şi o legitimare'a unul co- 
pil natural _ ch... 

Secţiunea II 
i „Acte de juridicțiune civilă. și comer= 

cială (2) 
Actele de consimţimânt la emancipa- 

țiune, (c. c. art. 422) la adopţiune (e. c. 
art. 8193), oposiţiuni la sentințele date 
în lipsă, numire de experți, prescripte 
verbale de expertiză, de relaţiuni de 
experţi şi interpreţi, recusare de jude- 
cători sai experți, revocare de arbitri, 
declaraţiune de primirea unei heredităţi 
cu sai fără beneficii de inventar, sai 
de renunțare la succesiune, acte de cau-. 
ţiune, (1632 c. civ.) de compromis şi de 
întărire de sentințe de arbitri (art. 342 
356 şi 358 pr. civ.) (3). - e o. cc... 

» : . - 

Incheeri! şi ordonanțe preparatorii 
(art..159 până la 161 pr. civ.). ... > 

Sentinţe esecutorit prin provisiune . 

Publicaţiuni judiciare.  . ... 

18, 19 şi 21. 

Pentru unact. : .:. . 

  
“Pentru un act. Rea DR _ 

N   
J 
A 

” 4 Pentru prima câlă 

Pentru prima colă. -. 

FI 

Pentru prima c6lă. | PI 
Pentru orl-ce c6lă în plus. | 1»! 
Drept fix . 

Pentru orl-ce c6lă în plus. -,   ” ( Pentru prima c6lă. .... . 
“Pentru ort-ce câlă în plus -. 

| Pentru fie-care câlă în plus. 

. 

10 

    
le a unci declaraţiuni de nascere, căsătorie Sati mârte, nu seva. 

(3) Aceste taxe se percep atât pentru dresarea actelor enumerate în original cât și pentru copia liberată 

după cererea părţei interesate. . , . - P ine |
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10 

1 

13 

16   
(4) Dacă protestul se face pentru mai multe poliţo trase asupra uneia 

  

Anchete şi interogatorie făcute afară 
din audienţă, visite Ia fața locului, trans- 
ferări de justiţie (pr. civ, art. 159 până 
la. 161 şi 211-241, 222-926), secuestru 
saii poprire de mobile (art. 406 până la 
468 pr. c.) licitaţiuni şi alte asemenea” 
(art, 536 şi următor pr, civ,) . .--. 

„ Copia orl-cărul act de juridicţiune 
vilă şi comercială . . A 

Compromis, numire şi revocare de 
arbitri cr 
„Desfacere de societate fără liquidaţi- 

une,„sequestre convenţionale (art. 1,627- 
1,631) şi orl-ce alt act bilateral sai co- 
lectif nespecifieat . . . . 

Mandat general saă special (art. 1,535 
cod. Civ), e 

Prorogarea, ratificarea, sai confirma- 
rea, lui, consimţimânt la căsătoriă (art. 
59 c. c.). Cerere de popriri în casurile 
prevădute de procedura civilă, prote- 
ste (4) (Art. 168—171 codul comerciale) 
ratificare sai recunâscere de obligaţiuni 
şi în general ori-ce act unilateral neco- 
prins aci şi care ar fi de juridicţiune no- 
tarială, NOR 

Vândare de nobile cu licitaţie sai în 

ci- 

“ork-ce alt mod (5) constituţiune de ve- 
nit (6) (7) transferare de proprietate, suc- 
cesiuni, legatul, cesiune de ori-ce 
drept.— Donaţiune întrevil. . . . 

Contract de locaţiune, cesiune, anu- 
lare saii prelungire de locaţiune (art, 
1,410 şi următori! c. c.). 

Vendare de imobilă voluntară saiă sililă, 

Contracte de societate, (8) modificare, 
continuare şi desfacere de societate, de 
lichidare, (art. 1491 şi următorii. c, civ.) 
contracte matrimoniale (9) (art. 1,223 şi 
următorii c. civ.) transacţiune (art. 1,704 
şi 1,717 ibid.) cesiune de bunuri către 
creditori (art. 1122,1127 ibid.), lichida- 
rea și împărţirea unel proprietăți indivise,. 

N 

n fie-care vacaţiune. .?. , 

Pentru fie-care colă, , 

Pentru fic-care act . 

Pentru fic-care câlă. . .... 

Idem. -. 

Pentru fie-cave act . . ... 

Până la 1,000 let drept fix. .'. 
De ia 1,000 lei în sus drept pro-. 
porțional. . 

j Drept fix până la 1,000 le. . 
) Drept prop. de, la. 1,000 în sus. - . 

ț Drept fix până la 1,0001. . . 
Drept prop. de la 1,000 1er în sus, 

Până la ler 500, drept fix. -.. 
De la Ier 500 până Ia lex 20,000   De la 20,000 lei până la 100,000 lei 

şi mal mult . Pee... 

    

o | 

10 — 

10 — | 

5. 

10 

1%]. 
F 

1% 

"20 : 

21,09 

10 

1/%0/0       i, 2] 0 

şi aceiași persână se va percepe lei 1 

  
bani 60 pentru fie-care poliţă, peste dreptul datorit pentru cea d'ântâiă. 

(5) Asupra valGrei resultate. - 
(6) Asupra val&rei venitului pe un an. S3iu o Cu , | (7) Asupra venitului multiplicat cu 20, dacă este perpetuă; şi cu 10 dacă - este pe viaţă, sau trece peste 

10 ani î asupra unui capital egal cu venitul acumulat, dacă acest venit este constituit pentru 10 ani sal * 
at puțin, , : , . 
8 Asupra capitalului social. , - : 
(9) Asupra valârei zestri, Dacă zestra nu esistă se cere numai dreptul fix.
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17| Certificat de proprietate,” - . . . . | Până: la ler. 1,000 gratis, de la |: 
ARE | 2] 1e11,000 pânăla ler 20,000... . | 2/,0/ 

Si De la lex 20,000 până la ler 100.000 | 
: şi mal mult. e ta e 1 1/40/o 

18|  Concordat (art. 251 cod. comere.). . | Pentru unul. , ... .. ::. . [10 
19| - Testament public (art. 860 e. civ.) act | - | 

de presentaţiunea ori deschiderea unul | , | | | 

testament mistic (art. 864 şi 867) pres- a - 

cript-verbai de depositarea unul testa- o 

ment mistic saii unul testament olo- 
| graf (8500.00. ee ee em e... „| 15 
20| . Legalisare de semnătură pusă pe i e | 

„|acteprivate, . . o. . Pentru fie-care act ...,..:. ...| 5:   21| Certificat de viaţă pentru încasare de |; De la let 1,000 în sus, : . „| 5 
venituri sait pensii anuale (10). ( Sai până la 1000... . . .].3 

22|. Certificat de viaţă pentru ori-ce alt “ | , | ÎN E 

motiv nespecificat, . . . . . . .| Pentrufie-careact. . .. . . .|:5 
23|  Inventariii şi orl-ce alt prescript ver- . - IE - 

bal ge juridicţiune notarială nespeci- 
cat, Te... 

24| - Pentru orl-ce alt act de notariat ne- | | | 

specificat. .. , . se ss „| Pentufie-careact. . .. . . 
25|  Copia. veri-cărul-act de notariat , . | ldem. ... o. . . cc... 

Secţiunea TUI. 

__dcte relative la nacigațiune (11) . AR 

Pentu fie-care vacaţiune. ...... | 12 

C
D
I
 

. 

a) Bastimente până lu 50 'tone capa- 
« |oeitate (19). o... cc. „|. 

26| -, Espediţiunea unul bastiment când | - » i 7 

"| pa făcut nici o operaţiune de comer- - 

ciă (13)... 
27| . Când numai a descărcat total sai o a 

parțial. e opens e tldem- e. al 

Taxă ăi... 8           
. . | | , 

(10) Certificatele do viaţă. pentru indivigi cari se bucură do o pensiune a Statului do ler 500 anual, saii 

mai puţin, se vor da gratis fără distincțiune de condiţiune socială. . ile 

(11) Operațiunile făcute de consul sai de o persână delegată din parte”, relative la un naufragiă nu plă-. 

tosc nici o taxă afară de rambursarea cheltuclelor de transport şi de şedere. e , 

(12) Sub acâstă denumire se înţelege + | - 

„ Belaţiunea căpitanului la sosirea sa. 

„ Certificat de sosire sai de plecare. , pr , 

„ Raport relativ la starea sanitară. RR . : 

! Wisarea jurnalului nautic şi al rolului de echipagii. 

! Visarea sau legalisarea manifestelor de intrare și de eşire, 

„ Declaraţiune de simplă ț&rmuire. A - N 

+ Deposit şi preseripte-verbate de deposit de orl-co act compus de căpitanul cu ocasiunea deşertărei, a 

unei crime sau delict, a unei nasceri, a unui deces, deposit de tâstamente, de inventariu făcut pe mare, - 

precum şi de obiectele descrise în inventariă, - - . - . 

3. Visa unet patente do sănătate. - | . i Ă 

9. Act de deposit şi de cauţiune de sume destinate pentru cheltuelele de repatriare, de bâlă şi de ingropare 

de marinari. - , NR , 

10. Orice certificat cerut de autoritatea locală ca să acorde permisiunea de eşirea unui bastiment. 

(13) Nu se consideră ca operaţiune do comgreiă : „i 

1. Darea şi primirea de scrisori fi de mostre (echantillons). 

2. Cumpărarea de ori-co provisiune sai unelte de corabie necesare pentru călătorie.” aa 

3. Desbarcare din causă de forță majoră de pasageri într'un port care nu este acela al destinațiunei. 

+. Desbareare şi reimbarcare de marfă pentru reparaţiunca nave, transbordul asupra unul alt vas la cas de- 

ăl&toria. şi vândarea mărturilor avariate, 
- 

- anu mai putea urma că i y 
5. Siraplul contract de nolagii când operațiunea relativă trebue efectuată într'un alt port. 
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29 

31 

32 

33 

34 

  

" Când a descărcat şi încărcat total sai 
parțial în același port , . 

- b). Navele de la 50 pină la 500 tone 
capacitate. . . . 

Espediţiunea unei nave 'când n'a "fă 
cut nici o operaţiune. a. d 

Dacă a descărcat total. sai parţial 
Dacă a descărcat şi a încărcat totalul 

sai parţial în același port. . . 
Navele a cărora capacitate trece peste 

500 tone vor plăti pentru prisosul tone- 
lor jumătate taxa proporțională. 

Dacă aceste vase ai ma! plătit taxa, 
integrală la vre-o cancelarie consulară, 
oprindu-se pentru a face escala şi ope- 
raţiuni comerciale în cursul unci călă- 
torii, ele vor plăti numal o taxă propor- 
ţională de 10 bant până la 500 tone(14). 

Vase car! fac numai pescuit de cora-: 
liii sau de peşte (15). 

Insemnare asupra zolului de îmbar- 
carea saii desbarcarea pasagerilor . . 

-- Certificat de abordare forţată, cu în- 
semnarea timpului cât a ţinut, liberat 
unul bastiment cu vele sai unul vapor. 

Dresarea manifestului de intrare saii 
de eşire când e cerut. 

Espunere extra-ordinară (16) a “căpi- 
tanului, cu sati fără cercetare de mari- 
nari sau de pasageri. .» 
Preschimbări Iurolul de eguiaziu(47). 

Certificat de visităi a unur bastiment. 
Adaose de foi la jurnalui de navigaţie 

sai la rolul equipagiulul . . . . 
Inlocuirea rolului de equipagiă în cas 

dease perde(îÎ8). . . .. 
Inlocuirea unui jurnal nautic î în cas 

deaseperde ... ... . . 
Inlocuirea unui pasavant coprinden- 

du-se şi rolul de equipagii. 
Dacă bastimentul este de o capacitate 

mai mică de 50 tone . Ta... 

ua Peste 500 tone nu se va plăti nimic. - 
(15) Ast-fel de vaso uu sunt supuse la visarca hârtlilor de bord de cât la cas de prima venire şi de plecare 

delinilivă de la un port, 

  

Dem. e... 

Taxă proporțională pentru fie-care 
-tonă . .., a. 
dem, cz. 

Idem. . . 

Dreptul Ax pentru fie-care lună î în 
cepulă, .... 

Pentru fie-care pasager “îmbarcat 
saă desbareat . ... 

Pentru fie-care certificat . 

Î 
| la 50 tone în jos... ...., 

De la tone 5i în sus.. . 

„Pentru fie- care act . . 
Pentru fie-care marinar îmbarcat 
sau desharcat . . ; 

Pentru fie-care certificat. . E , : 

Peniru fie-care fe . . . . 

. Pentru. fie-care rol. 

. Pentru fie-care jurna] .   Dreptul fs. 

și nu plătesc nici o.altă taxă sub acest titlu. 

    
4 Drept pentru fie-care bastiment de 
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1 50 

  3 — 

(16) Espunerea căpitanului la sosirea sa se consideră ca extraorăinară tot- dauna când ara de object a- 
bordarea sait stabilirea de avarii bănuite sati efectuate, 

(17) Na se plătesce nici un drept pentru marinari loviți de o nenorocire Gre-care, sai pentru alto persone im: 
barcate sai dasbarcate, în virtutea unul ordin „consular, sai gratis și pentru faptă umanitară din partea că- 
pitanului. 

(18) După declaraţiunea adeverită şi subserisă de „căpitan po însuși actul destinat a înlocui rolul perdut. 
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& NATURA ACTULUI . | BASA PERCEPȚIUNEI Ea: 
So : i Lei 

"Dacă este de o capacitate ma! mare. Dreptul fix. cc. 12— 

E x Visa patentei dă sănătate, sai rectifi- 
carea. hârtiilor de. bord, saă altor do- 
cumente când acâstă visă ar fi necesară, 
cu ocasiunea, înapoerel, spre plecare, a „i De 

“actelor de bord. . . ., . . . . . | Pentru fie-carevisă sai rectificare. | 1.50 
44|  Convenţiune de înrolare de equipagiă. | Pentru fie-care convenţiune . . .| 5 — 
45|  Permisiune la marinari naţionali ca a e AIE 

„să se îmbrace pe vase străine. . . . | Pentru fie-carepermisiune . . .|.1— 
46|  Substituirea, unul căpitan sai patron | : a E 

; 

de bastiment (19). . .... „.„Penăla80tone, . . . , , .| 5— 

| i ! o De la tone 50 însus ... . . ..| 10 — 

47| Ordonanţa consulului în materii ma-: i 
ritime, homologarea unni regulament 
de avarie, prescript verbal de depunere 
de jurământ din partea, esperţilor (20) 
şi act de abandonare a unui vas saă a . 
mărfel . . . o. cc... . e . „| Pentuprimafe,- . . . . . | 5— 

Pentru fie-care f6e în plus . . .| 1 50 

  
48| - Contractul de închirierea unei coră- 

hii (art. 430 cod. com.). ... . .-. 
49;  Dresarea une! poliţe de caricu (căr- . S , DN 

țuli de încărcare (art. 4383 ibid.) . „| Pentru fie-careesemplar . . . .| 1 — 
50| - Dresarea une! poliţe sai a unul con- . - 

tract de asigurare maritimă (art. 490 

Asupra preţului convenit. .. . . | /, %   
Dem, a [10 — ÎDid,) ceeace... 

5i ia) arda saă -modificarea disului îi 
contract . .. . ss i îi e . „lPentrufie-careact. . . .. . .| 5— 

- Dreptul fix asupra celor ântâiii 
2,000 ler... | 6 — 

a "| Asupra sumelor de la 1,000 lexpână 
ae | | 1220000... 1/2 9 

___] Asupra sumelor cari" trec “peste 

. - E . .. 20,000 până la 100,000 şi mal mult. | 2/, %g 

52| Contract de împrumutare a la grosa, o : ae 

sai 'de împrumutare asupra măriei, | - | 

conform art. 472 al coâ, de comeriii . | Dreptul fix până la lei 1,000. . . 

„53|  Vîndare cu licitaţiune de marfă, vîn- . 

darea. unui vas saă.a unel părţi din- Asupra sumelor excedente până la 

tr'ensul, a bărcelor, a uneltelor de |( lei 100,000 şi maimult,dreptpro- |. 

mare, sati a objectelor descrise în în- | porțional. .. . . . . . [| 10% 

ventariul bastimentului, . . cp . - . ! 

54|  Vingarea prin contract a unul bas- : | “ 

timent saă a une! părţi dintr'ânsul, a Aa | , 

băvcelor, saiisa uneltelor de mare, săi | Dreptul fix până la ler 1,000. . .| 10 — 

de alte' objecte descrise în inventarul | Pentru sumele excedente penă la Lo) 
ti. "3 1/2 9 

"55| Drept de deposit asupra sumelor pro- 
bastimentului . 100,000 10 şi malmult . . 

| venite din rămăşiţe de naufragiă (21) . Pentru fie-care sută de lei ..,'.,| 3— 

56, - Copiă colaţionată, estract ad-literam, | - , 

D
,
 

|             
(19) In dreptul fix so coprinde anotaţiunea relativă făcută asupra rolului de equipagiă şi asupra actelor 

necesarii pentru asemenea substituire. , - , , „i | , 

(20) Dacă intervenirea expertilor este urmată de încheerca unui act formal înaintea, consulului, menţiunea 

dărei de jurământ trebue făcută la începutul aceluiaşi act şi atunci nu sc va plăti nici un drept special. 

(21) Fracţiunea nn se caleuleză dacă este mai mică de lei 50.
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61 
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7   
(92) Acâstă înregistrare se reforă numai la actele cari 'n'aă fost făcute înaintea unui oficii consular. 

  

NATURA ACTULUI 

înregistrare ad-literam, (22) publicaţiune 
prin afişare a prescriptelor verbale sai 
altor documente relative la navigaţiune 

“Secţiunea IV. 

„dcte administrative. 

Paşporte (veqI aut. 29 repul. consu-. 
lar), eee ge. 
Pasavante . . . . . ch... 
Visa pe paşpârte române. . : ... 
Visa pe paşpârte sai pasavante pen- 

tru călătorii făcute la dese intervale în 
vecinătatea. reşedinţei purtătorului a- 
cestor documente. -. . . . . . 

Visa pe paşpânte sirăine. . . .-. 
Patente de sănătate pentru un vas 

român ori străin (vedI art. 147 regula- 
mentul consular) . . . 

Visa pe o patentă de sănătate la un 
vas străin. ae 

Patente de protecţiune . cc. 
Certificate de imatriculare liberate la 

cetăţenii români stabiliţi în circonscrip- 
țiunea consulatelor române (23), . . 
““a) Pentru neguţători şi proprietari ”. 

b) Pentru meseriaşi , .. cs. . 
Certificat de' sănătate pentru marfă 

sai pentru pasageri. . .'. 
Visarea manifestului s&ă veri-cărul 

alt document al unui bastiment străin 
când este cerut. N 

Certificat de origină, de destinaţiune 
sai de desbarcare, . . , 

Dacă marfa pentru care se cere certi- 
ficatul preţuesce ma! puţin de cât ]. 300 
“Dacă are ovalore mal mare . . , 
Legalisarea orl-cărul act. -. . 
Pentru orl-ce certificat. declaraţiune 

saii viză de ordine administrativă .ne- 
spetificat în secţiunea de faţă...... 

Secţiunea Y, - 
secte diverse, 

“Pentru depositele prevădute de art.39 
al regulamentului consular (24) . . 

Pentru 'depositul de obiecte volumi- 

i “BASA PERCEPȚIUNEI -" 

Pentru fie-care Că. o... 

Pentru fio-care .-, . 
Idem. cc. cc. 
ldem. i... 

dem 
ldem. . cc... 

ldem. . 

Pentrufie-care . . , . . .-. 
dem. . . 

Pe an pentru fie-care . , .., 
idem... 

Fie-care certificat .... 

Idem. . . ,. . , . - . 

- Pentru fie-care certificat . . „. 
Tdem. . cc. , 
Pentru fie-care legalisare. ... 

dem. 

j Asupra valorei drept prăporţional 
4 pe anfără sub-divisiuni mensuale,   

(23) Acoste taxe se vor plăti întregi fără sub-dividiuni mensuale. : 
(NB) Când cetăţenii români după trecerea de o lună de la stab 

naţional, nu se vor presinta spre a cere a fi imatriculaţi, atunci taxele 
se vor plăti dublu, iimatriculațiunea însă se va face tot-d'a-una gratis, 

(24) Sunt susceptibile dea plăti dreptul de deposit tote fondurile și 
casurile 
un act relativ 
depositul. . 
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ilirea lor în circonscripțiunea unui consulat 

puntru certificatele de imatriculațiune 

p s L i efectele de proprietate privată care în 
revădute de art. 33, so încredintez în mâinele consulilor, cu condiţiune însă să fi fost făcut formal 

la deposit, conform art. 40 din regulament, Acest drept proporțional se percepe când se retrage 
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3 “NATURA ACTULUI „BASA PERCEPȚIUNEI | 2 

= e “Lei 

nâse, se va plăti, când trebuinţa va:cere, 
afară de dreptul de 1 la sută, chiria 10- A 
calului unde se vor păstra acele obiecte. Ă ! 

Pentru depositul .de registre, docu- | Pentru fie-care act anual, fără de , 

mente, şi ori-ce chârtil sai înscrisuri -. | 'sub-divisiuni mensuale . . . .| 5 

72|  Om-ce preseripte-verbale în casurile | Ă - 
nespecificate în tariful de faţă. ... » | - 
"Decrete, certificat, declaraţiuni ne- |(Pentru fie-care c0lă ,:. . . . 3 

prevădute în acest tarif. , .-... : 

73|  Copiă.—Copiă colaţionată, extract a- | 
nalitic, înregistrare adiiteram, publica. l , E zi : 

Pentru prima c6lă . . . | 5 — 

[Pentru orl-ce c6lă în plus. . - 3 — 
ţiune prin afipt de documente sai de 
veri-ce alt act, în casuri neprevădute şi 
nespecificate de tariful de faţă . . . 

  
74|.  Copia unul act în uă limbă streină a 5 Mi - 

sati traducţiunea în limba română, cer- (Pentru ab coli în lu s ' 

tificarea a acelul act... . . f : P : 

P
a
 

|
 

9 

75|  .Vacaţiunile oficerilor consulari, la 
facerea saă subsemnarea de testamente, 
la punerea sa ridicarea de sigilii, la 
facere de inventarii, la sechestre, la li- 
citați! şi la ori-ce alte asemenea acte 
făcute în oraşul de reşedinţă a! consula- . ia 
tului eee sees + | Pentru fie-care vacaţiune. . . .| 12 — 

76|  Indemnitatea pentru cheltuelile de - * - 
„transport vice-consulului, interpreţilor, . E - 

cancelarului, ori aceluia care împlinesce , - 

locul cancelarului, oficerilor consulară E - 

saii guardilor consulari (25). Suma totală a cheltuelilor făcute . 

77| . Indemnitate de şedere a consulului 
general şi a consulului când se va trans- 

porta într'altă localitate din circonscrip- 

ţia consulatulur (26). E 

78|  Indemnitate de şedere a vice-consu- | . 

-Jului, a interpretului, a cancelarului, a'|' 

persânel care îndeplinesce funcțiunea 

de cancelar 'saii a verI-cărul alt oficer | Ă 

consular. : | |ldem. . 1. . cc... 12 — 

79| . Indemnitate de ședere a gardilor sai . | 

a altor persâne ataşate la serviciul con- ; Ei Aa 

sulatului (27). . Uhm ee 8 — 

Pentru fie-care di. . A 20 —                         
1 

(25) Nota unor asemenea cheltueli ce agenţii consulari trebue să facă cu cea mal mare exactitate si stric 

i intată de consul. . | iza su ctiţiot 

i rebue incredite a sa dat întărcinarea de a ajuta pe consul în administraţia justiţiei se consideră egali 

“cu însuşi consulul când este de determinat partea. îndemnităţel lor de şedere, 

- (27) Aceste indemnităţi do sedere se vor da diferitelor persone. prevtdute în $ 77, 78 şi 79 pentru chcitue- 

lile ce sunt silite a face. . i PR - 

——— ae 48
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REGULAMENT. 
PENTRU LEGAŢIUNILE ROMÂNE DIN STREINĂTATE 

(Decretu Nr. 1830 din 25 Iunie 1880). 

TITLUL 1. 
, - Personalul diplomatic, 

Art. 1. Personalul legaţiunilor din străi- 
nătate, însărcinat cn serviciul diplomatic, se 

compune: - ! - 
a) Din trămişi extra-ordinari și miniştrii 

plenipotenţiari; . - 
b) Din miniştri residenţi; i 
c) Din secretari de legaţiune de ântâia şi a 

doua. clasă. i e 
Fie-care din aceştia se numesc prin decret 

domnesc, în urma propunerii ministrului a- 
facerilor străine. în 

El trebue să aibă calitatea de cetețân român, 
Nu pot face comerciă. _ 

In casuri escepţionale, se pot numi şi tră- 
mişi extra-ordinari în misiune timporarie. 

Art. 2, Capul une! legaţiunl va putea fi în- 
sărcinat, prin decret domnesc, a represinta pe 
guvernul român şi pe lângă suveranii şi gu- 
guvernele altor State, cari nu sunt enumerate 
în legea suplimentară relativă la legaţiuni şi 

"în cea de la 16 Februarie 1880. 
" Art, 3. Secretaril de legaţiuni fac şi func- 
țiunea de cancelari. * 

Se pot numi şi interpreți la diferite posturi 
diplomatice, unde trebuința va cere. 

Dragomanit pot fi atașați la legaţiunile din 
Orient. Dragomanul legaţiunei din Constan- 
tinopoli este asimilat cu primul secretar de 
Jegaţiune. 

Art, £. Se pot numi la diferite legaţiuni, 
prin decret domnesc, şi atașați neretrihuiţi. 

EI se consideră, ca făcând parte din perso- 
- malul diplomatie şi se vor numi de preferinţă, 
în posturile de secretari al II saă de consuli. 

Numărul lor pentru fie-care legaţiune nu 
- pote să-trecă peste dou, şi nu se pote numi 

de cât dintre tinerii cari-aă o diplomă de 
doctor sati licenţiat, şi un venit personal anual 
de cel puţin şâse mii lei. - 

Condiţiunile de admisibilitate şi de înain- 
tare pentru întregul personal al legaţiunilor 
se vor deterinina prin anume lepe. 
„Art, d, La ântâia sa numire, orl-ce repre- 

„sentant diplomatic, de orl-ce grad, va trebui 
să depună jurământ, după ritul s&ă, în pre- 
sența ministrului de externe. Dacă nu s'a pu- 
tut saăă sunt dificultăţi a se depune verbal a- 
cest jurământ înaintea ministralui, represen- 
tantul ?1 va face în scris şi "| va subscri, 
trămițându'l ministrului. 

  

  

Art. G. Orl-ce representant diplomatic, care 
este numit într'o legaţiune, saă care părăsesce 
o legaţiune, trebue să constate, printrun pro- 
ces-verbal, că a luat, în cutare di, posesiunea 
şi gerarea legaţiunei, sati că a părăsit în cu- 
tare qi legațiunea, lăsând posesiunea sati ge- 
rarea el cutărel persone. Acest proces-verbal 
se va trămite ministerului. . 

Art, î. Fie-care cap de misiune diploma- 
tică mal primesce, pe lângă tratamentul săă 
fix, o sumă determinată sub nume de chel- 
tueli de representare, de cancelarie, ete, 

Art. 8. In cas de numire saă de strămu- 
tare a unui representant diplomatic, ministrul 
de externe va fixa, în înțelegere cu dânsul, 
termenul când representantul va trebui să se 
afle la noua sa.rcşedinţă. Da 

. Dacă representantul nu se va afla la reşe- 
dința' sa în diua fixată, şi nu va putea justifica 
causa întârqierel, saă dacă nu a intervenit o 
înţelegere prealabilă între dânsul şi ministrul 
de externe spre a modifica termenul fixat, re- 
presentantul -va perde parte proporţională 
din cheltuelile de representare, pentru timpul 
întârdierel. i | : 

- Art, 9. Capul misiune! va trebui să comu- 
nice ministerului dica în care ori-ce impiegat 
din personalul legaţiunel a luat posesiune 
ori a lăsat funcțiunea sa din legaţiune. 

"Art. 10. Chiria localului legaţiuner —dacă 
legaţiunea nu se află într'o casă a Statului — 
este în sarcina, Statului. Acâstă chirie se plă- 
tesce cu anticipaţiune pe trimestru sal se- - 
mestru, după contract care urmeză a se su- 
pune la aprobarea ministrului şi în limitele 
creditelor hudgetare. „: . 

Sunt asemenea în sarcina Statului cheltue- 
lile de postă și telegraf, pentru serviciul Sta- 
tului, precum şi alte cheltuell, carr vor fi făcute 

cu scirea și aprobarea ministerului. Sa 
Art. 11. Sunt în sarcina capului legaţiunei, 

adică a cheltuelelor de representare, sumele 
irebuinciOse pentru întreținerea localului, cele 
pentru cancelarie, pentru încălqit.şi luminat. 
pentru plata servitorilor şi ușierilor, pentru 
înființarea şi repararea sigiliului, 'drapelului 
și armelor țărel. - 

Acolo unde Statul va avea un local al săă 
saă numa! mobilele legaţiunei, se va numi 
un portar, care va fi considerat şi ca inten- 
dent, şi va avea sub a sa îngrijire şi respun- 
dere localul şi mobilele. . - : 

Arte 12. Când capul legaţiunei are un con- 
„cediii peste 15 dile, sau când postul săii este
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vacant, secretarul sai acela care "] înlocuesce 
provisoriă, va avea dreptul la a treia parte 
din cheltuelele de representare, de. vreme ce 
pe timpul cât el gereză, sarcinele acelor chel- 
inel sunt pe sâma sa. -. ea 

Art, 13, Ant6iul şi al Quoilea secretar ai 
dreptul a ocupa fie-care o cameră în localul 
legaţiunet. e 
„Dacă capul legaţiuner nu voesce saii nu 

păte a le acorda asemenea cameră, le va plăti 
e parte analogă de indemnisare, adecă pentru 
secretaril de clasa ântâia lei 1.000, și pentru 
cel de clasa duoa 600 le pe an. 

“Art, 14. Câna capul misiune! este chemat 
sati reținut în ţeră de către ministru, pentru 

„trebuința serviciului sai pentru a lucra în 
“minister, el are drept la alocaţiunile postului 
s&ii, conform cu art. 12, şi la cheltueli de că- 
lătorie. . . pa 

Art, 15. Măsurile disciplinari! pentru func- 
ționaril administraţiunei centrale din minis- 
terul de externe, prescrise de legea, organisărel 
acestul minister, se aplică, în aceleaşi casuri, 
şi funcționarilor une! legaţiuni. 

„- TITLUL II. 

- dtribuțiunile şi funcționarea personalului 
- . diplomatic. 

Art. 16, Capii legaţiunilor ai misiunea de 
a întreţine relaţiuni politice permanente cu 
Suveranul şi guvernul Slatului pe lângă cari 
sunt acreditați. EI vor lucra ca să se observe 
tratatele şi imunităţile ce vor esista, să apere 
tote interesele politice şi comerciale ale Sta- 
tului, şi să protege pe acelea ale particularilor 
români. - 

" Art, 17, Dacă în locul reședințe! sale nu 
se află un consul :român de ântâia categorie, 
capul legaţiunei va mal esercita, şi tote alri- 
buţiunile acelor consuli, conform legei şi re- 

„ gulamentului privitre Ia consuli, și când in- 
tervenţiunea "i s'ar cere de partea interesată, 

In același mod, capul legaţiunet va esercita. 
şi atribuţiunile consulilor de a doua categorie, 

” în lipsa unul aşa consul de la reşedinţa. sa. 
"El seva conforma ast-fel cu art. 38, 39 

şi 40 din legea. pentru organisarea ministe- 
. rului de-externe. 

Art. 18. Capil legaţiunilor vor avea drep- 
"tul a percepe, pentru actele ce. fac, aceleaşi 
taxe şi drepturi ca şi cele percepute de către 

_ “consuli prin tariful alăturat la regulamentul 
consular. „- | 

Art; 19. Tâte actele cari es din legaţiune 
"trebue să pârte sigiliul legaţiunei cu- armele 

țărel. . - E 
Actele făcute în ţâră nu vor fi admise de 

către legaţiuni, precum şi actele emanate de 
Ja legaţiuni, nu vor fi admise de către auto-   

unele şi altele, de către ministerul de externe. 
-Art. 20, Capul legaţiunei este strâns ţinut 

a urma instrucţiunile ce primesce de la: gu- 
vernul săi. - Na 

Va adresa ministrului de externe raporturi 
speciale, oficiale sai confidenţiale, asupra 
fie-cărui cas ce se trat&ză, pi 

E] va fi cu ministrul în raporturi perma- 
'nente şi pentru ori-ce alte cestiuni de interese 
generale, politice sati economice asupra, că- 
rora, va raporta cel puţin o-dată la două lun!. 

Corespondenţa se va face în limba română, 
afară de casul când va fi vorba a se repro- 
duce sati a se da.sâma de convorbiri ţinute 
cu 6menil politici din locul reşedinţei. 

Arte 21. Ca şef 'suprem al îimpiegaţilor, 
capul legaţiune! va împărţi lucrările între ef, 
şi va fixa orele de lucru. “- 

El va, face ca cancelaria să fie deschisă, în . 
dilele de lucru, la orele cele mai potrivite - 
pentru serviciul public: A . 

Art, 92. La cas de absenţă saă de împe- 
dicare, titularul legaţiunei se. înlocuesce cu 

'! ântâiul secretar; în lipsa acestuia, cu al dou- . 

ilea secretar, sai, în lipsă. cu un ataşat. Dacă - 

nu va fi present nici unul din aceştia, înlocu- . 

ivea, se va face prin cel numit înadins de mi- 
nister. Ă - 

In cas de a'se lăsa vacantă legaţiunea, ca- 

pul legaţiunei, mal înainte de a pleca-după 

ordinile ce va fi primit, va propune ministe- 

rului căruia. din legaţiunile străine ar fi mal 
bine a se încredința apărarea intereselor su- 

puşilor români și conservarea archivet. El . 

nu va pleca de la reşedinţa, sa: ina! înainte de 

a primi ordinile ministerului, afară de casuri 

cu totul urgente, şi pe cari va putea a le jus- 
tifica. . A E 

* Art, 23, In cas de plecare a capului misi- 

unet.fără veste, sati fără să fi fost posibil ca 

să se gereze legaţiunea, de un altul, sai să 

se încredințeze apărarea intereselor române 

unei legaţiuni străine, cel mat apropriat con-. 

sul român, de ântâia. sai a doua categorie 

din acel Stat, va lua de drept, ex oficio, ar- 

chiva în păstrarea sa şi va proteze interesele . 

tomâne, raportând îndată ministerului. 

Art. 24, Când gerarea une! legaţiuni se în- 

credințâză unul representant străin, sai unei 
alte persâne, care nu face parte din: corpul 
diplomatic, saii unui consul al României, de 
a doua. categorie, persâna care va preda can- 
celaria, afară numai dacă a primit de la mi- 
nister ordine “contrarii, va trehui să închiqă 
şi să pecetluiască dicţionarul cifrat şi.cores- 
pondenţa confidențială a legaţiunei, dându-le 

în păstrarea, sai celui însărcinat cu gerarea 
legaţiunel sâă unul consul al Românie cel 
mai apropiat. 

Va lua chitanță de primite şi o va trămite 
ritățile din țâră, dacă nu vor fi legalisate, şi | ministerului, fără întârdiere. Asemenea chi- 

*
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tanţă va lua și de primirea celor-alte acte de 
la gerant, N | 

Art. 25. Este oprit personalului diploma- 
tic român a se însărcina cu gerarea timpo- 
vară a afacerilor une! alte legaţiunt sai con-|. 
sulat străin, fără autorisațiunea prealabilă a 
ministerului afacerilor externe. - . 

În cas de urgență, se pâte lua însărcinarea 
provisorie de a protege pe acei supuși străini 
şi de a primi în deposit archiva legaţiuner 
saă consulatului străin, raportână însă îndată 
ministerului de externe. = 

Art, 20, La fie-care schimbare a titlurilor 
legaţiunei se va face, în întreit esemplar, un 
inventar de objectele cancelariei şi ale lega- 

- țiunei, sub-scris fie-care esemplar de titularul 
„ degaţiunei.care plâcă, şi de acela care întră, 

Dacă titularul vechiii a încetat din viaţă, 
” moștenitorii să, dacă sunt presenţi în loca- 

litate, vor fi învitaţi să asiste Ja, inventariare, 
făcându-se rhenţiune despre actsta: în actul 
de inventarii. Dacă el nu sunt presenţi, sati 

“dacă nu se află o altă persână care să repre- 
sinte pe repausat sai pe moştenitorii să, se 
vor învita doul alţi naționali, străini de ofi- 
ci, cari să asiste ca martori la facerea in: 
ventariulul. - 

Unul din originalele inventariului se con- 
„ servă în arhiva legaţiunei, un altul se dă în 

primirea titularului ce se retrage, sati moşte- 
nitorilor lui, şi un al treilea se trămite minis- 
terului afacerilor externe. 

Art, 27 Mal înainte. de a se închide in- 
ventariul, noul titular "1 compară cu cel ve- 
chiă, în presenţa fostului titular sai a pers6- 
ney care 'l represintă, şi constată dacă din 
inventariul cu care fostul titular primise le- 
gâţiunea lipsesce vre un object din cele men- 
ționate într'ânsul şi face menţiune despre 
acesta în inveniariul cel noă. ” 

Art, 2S. Când titularul unei legaţiunt pă- i 
răsesce provisoriti postul săi, pâte să facă un 
inventarii în presenţa şi cu concursul aceluia, 
care are să gereze legaţiunea, . 

În ori-ce cas însă, când nu s'a făcut un aşa 
inventariă, și Gacă titularul unei legațiuni nu 
se va mal întârce la reşedinţa sa, inventariul 
se va face în dublu esemplar numa! de-către 
titularul cel noă, în presenţa şi cu concursul 
persone! care va fi gerat legaţiunea. Unul din 
esemplare va. rămânea în archiva, legaţiunei, 
altul se va trămite ministerului, - 
Răspunderea de lipsa objectelor sati acte- lor legaţiune! va, privi pe vechiul titular care 

„n'a asistat la facerea inventariului, saă nu '] a făcut mat înainte de a pleca de lu postul săă, 
„Art, 29. Capit legațiunilor sunt responsa- hilt de tâte objectele sai mobilele legaţiunei cumpărate saă date de Stat, de archive, de re- gistre, cărţi, leg, regulamente, cireulări, im- primate şi de tâtă corespondinţa oficială sau 

  

  

confidențială, primită saă trămisă de capul 
legaţiunei şi care devine şi rămâne proprieta- 
tea Statului, fără a putea cine-va să'şi-o în- . 
Suşăscă. | „: 

Art. 30, Titularul unei legaţiuni nu pste 
corespunde, oficial sati confidenţial. de cât 
cu singur ministru al afacerilor externe, = 

În casuri urgente, şi când cuvinte seriâse 
de serviciă o reclamă, el p6le corespunde di- 
rect şi cu autorităţile politice Sati judiciare. 
din ţeră, ale judeţelor mărginașe cu Statul 
unde se află, raportând însă îndată despre a-. 
cesta ministerului afacerilor externe, . 

Art, 31, Coresdondenţa primită saă espe-. 
diată de capul legaţiunel, va fi înrepistrată în 
resumat într'un registru special, 

" Acâstă corespondenţă, ca şi orl-ce alt do- 
cument oficial al legațiunei, nu 'se va comu= 
nica” nici une! persâne străine, nici se va pu- 
blica fără ordinul și autorisaţiunea ministeru=. 
lui afacerilor externe. . | 

Art, 92, Capul legaţiuner nu va putea ase- 
menea publica, sub-scris de dânsul, nici un 
articol prin diarele române saă străine, nici - 
o operă tipărită, asupra unei cestiunt ce se “ 
l&gă direct orl indirect cu politica generală 
sau locală a dilei, fără mat întâiă a cere spe--. 
ciala autorisare a ministerului de externe. 

Aceiaşi disposiţiune se aplică şi pentru se- 
cretari! saii atașați! legaţiunel, E 

Art, 33. Când legaţiunea. va avea a comu- 
nica sai a trămite ceva acte sai documente 
unei alte autorităţi din ţâră, o: va face prin 
mijlocirea. ministerului afacerilor externe. 2 

TITLUL ul. 
Despre concedii și geranţi, 

Art, 84. Capul legaţiuner va cere conce= 
diii de Ja ministru de externe. _ 

Acest concedii, afară de casuri grave, sai 
când trehuinţa serviciului o va cere, nu pote: 
trece peste tre! luni, în cursul unut an. 
Art. 35. Ministrul de externe are dreptul 

a reţine pe un cap de misiune în capitală 
spre a. lucra în minister, 

- În asemenea cas el nu se consideră ca cum, : 
ar fi în concedii, şi are Grept la întrega sa, 
remunerare ca cap de legaţiune, şi la, cheltu- 
elile de representațiune scădute prin partea .- 
cuvenită acelui care gerâză legaţiunea. - 

Arte 36, Când capul legaţiunei se află în 
concedii, el va arăta ministrului de externe 
locul reşedinței sale pe timpul concediului. 

Acesta va putea tot-d'auna întrerumpe con= 
cediul şi învita pe representant să mârgă la - 
postul săi, când trebuința, serviciului o va 
cere. Ia | 

Art. 37, Secretari şi cel-alţi împiegaţi al 
legaţiunel vor cere concediă de la capul le-
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-gațiunei, care "1 va da când serviciul nu va 
suferi, şi anunțând despre acesta pe minister, 

Art, 3S. Când capul legaţiunei va obţine 
concediii, el va lăsa gerarea legaţiunel unui 
din secretarii săi după rândul ierarhie, con- 
form art. 22, şi regulându-se cheltuelile de 
representare după cum s'a dis la art. 12. 

Art. 39. In cas de morte, de suspendare, 
de rechemare sati de revocare, a capului le- 
găţiunei, tot unul din secretari, după rândul 
ierarhiei, va, avea gerarea de oficiii, saii până 
când ministrul va hotări. o. | 

- Secretarul gerant, în asemenea, cas, va a- 
“vea, dreptul la a treia, parte a cheltuelilor de 
xepresentare. - pa : 

Art. 40. Când nu va esista secretar, geta- 
rea legaţiunei se va, încredința de ministru 
unui anume trămis, care se va bucura de tra- 
tamentui de secretar şi de a treia partea 

„_cheltuelilor.de represintare. 
Art, 41. Când capul Jegaţiunel este che- 

mat în ţâră din causa încetărel relaţiunilor 
diplomatice cu Statul unde el funcţiona, sai 
pentru interesul serviciului, el va continua a 
'se bucura de alocaţiunile postului săă. 

Axt, 42, Perceperea şi înscrierea taxelor 
luate de către capii legaţiunilor pentru dife- 
ritele acte, se vor face conform 'tarifei şi regu- 

-lilor stabilite pentru consuli şi cu aceeaşi 
comptabilitate. i 

Art. 43, Impiegaţii diplomatici al une le- 
gaţiuni nu pot primi daruri saă onoruri de la 
un guvern străin, mai nainte de a cere auto- 

- risarea guvernului lor. 
Art, 44. Impiegaţil unei legaţiuni nu pot 

“să întreţină raporturi oficiale cu guvernul 10- 
cal sai cu diplomaţii străini, fără o anume 

„ însărcinare din partea titularului legaţiunei,. 

când acesta va fi presinte, sai din partea mi- 

nisterului, când el va lipsi. In aceste relaţiuni 
cu diplomaţi! străini și cu împiegaţil guvcr- 
nului local, el vor urma direcţiunea ce li se 
va. desemna, și se vor conforma instrucţiuni- 

lor ce li se vor da. . 
“ “Art, 45, Când se va crede de folos, se va 

putea ataşa. pe lângă legaţiun! oficeră din ar- 
mată sai din marină, cu titlul de atașați mi- 
litari. | 

Regularea misiune lor se va face prin în- 

ţelegere între ministrul afacerilor externe şi 

cel de resbel. Aceşti ataşaţi depind de titula- 

rul legaţiune! pentru ori-ce privesce raportu- 

rile lor cu autorităţile locale, însă primesc 
instrucțiuni de la, ministerul lor respectiv, şi 

corespund, direct cu acesta peniru orl-ce se 

raportă la. materiile technice ale artel mili- 

tare, comunicând raporturile. lor şi capului. - 
legaţiunei. , o 

- Ataşaţil militari se numesc cu scrisâre mi- - 

pisterială şi nu dobândesc nică un drept în 
cariera diplomatică pentru serviciul. acesta. 

Solda. lor,. precum şi alte indemnităţi, li 
se plătesc de ministerul de resbel.., -. 

La ceremoniile publice ei asistă în unifor- 
mă, împreună cu personalul legaţiunei. 

Art, 46. Afară de ataşaţii neretribuiți şi 

de ataşaţit militari, este oprit capilor legațiu- 
nilor a se servi pentru conducerea afacerilor 
cu alte. persne străine! de cariera diploma- 
tică şi nedependinte de ministerul afacerilor 
externe. _: . „a 

Art, 47, Tot personalul diplomatic este ţi- 
nut a avea uniforma prescrisă prin decret 

! domnesc. . _ | 
Art, 48“ Acest regulament va intra în a- 

| aice la 1 Septemhre 1880. - IN 

  
  

-. ă DECRET şi. REGULĂMENDO. i 

PENTRU FICSAREA COSTUMULUI REPRESENTANȚILOR ROMÂNIEI ÎN STRĂINĂTATE 

: -. REGULAMENT | a 

1. Hatna de postav civit închis, gulerul 
„drept şi cu un rând de nasturi; pantalonul de 

" „casimir alb cu o bandă de aur; gileta de ca- 
simir alb cu un rând de nasturi, sabie de si- 
det şi aur, arâptă, în lungul pulpei; nasturi 
-auriță, cu armele ţăre!; capela francesă, gar- 
nităcupene albe; -.. 

II. Agentul. diplomatic la Constantinopol 
“va purta broderia pe pept, la guler, la mânici 
-şi glurul hainel, ecusonul la spate; .: 

iII. Cel-alţi agenţi vor purta broderia, pe 

(187). 
pept, ci bagueta, la guler şi la mâniei, ecuso- 
nul la spate; . a i BE 

IV, Secretarii ântâiă vor purta broderia 
la. guler și la mânici; : az | 

:-V, Ataşaţii, secretarul al il-lea, dragoma- 
nul şi cancelarul de la agenţii, vor purta bro- 
deria la guler şi la mânici, şi pantalonul de 
cul6rea haine cu o bandă de aur, capela gar- 
mită cu pene negre; . ,. a 

“VI, Delegaţii sai agenți! Românie! în di- 
ferite porturi vor avea uniforma indicată : la 
art. 5 al acestul regulament, * | 

(1) Acest Regulament este trecut şi în vol. Ii (apendice) al colecţiei legilor Bujoreanu, la partea logiuiri 
dor. emanate de la Minist. de externe, pag. 10,
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Art. ultim (al Decretului), Acest costum | la caril agenţii apar învestiţi de caracterul lor | 

LEG. POLITICE ŞI EMANATE | 

se va purta la recepțiunile sai ceremoniile | oficial. . 

  

REGULAMENT O - 
RELATIV LA POLIȚIA PORTURILOR ŞI VALURILOR DUNĂRENE ALE ROMÂNIEI (1) - 

(Decr. Nr. 706 din 24 Martie 1879). 

TITIOL 1 | 
Poliţia porturilor 

CAPITOL 1 
„Reguli generale asupra bastimentelor sosind 

în porturi, staționând sati eşind, 

Art. 1. Bastimentele sunt ţinute a se con- 
forma strict disposiţiunilor presentului re- 
gulament şi injoncţiunilor ce le sunt adresate 
de către împiegaţii căpitănielor de port spre 
esecuţiunea acestor disposițiuni. 

Art. 2, Bastimentele, intrând în port saă 
eşind, vor avea arborat pavilionul lor naţio- 

.nal. Ia 
- Căpitanul, patronul. saii conductorul, tre= 

bue a fi pe bord la intrarea bastimentului în 
„port saă la eşire. ... 

Art, 3, Bastimentele cu ahuri intrână în 
port sai eşind, vor diminua forța lor; cele 
cu pânze vor avea numa! pânzele necesari! 
spre a putea guverna, : . 

- Art, 4. Bastimentele, intrând, staţionână 
saii eşind, vor avea ancorele lor suspendate 
la grul €ră nu fixate la bordagiă; în casuri 
neceşarii, ele vor fi lăsate până la apă. 

Art. 5. Bastimentele cari ar avea pe bord 
"praf de puşcă sau de mină, catran, smâlă sa 

alte resin6se precum şi licuide inflamabile, 
sunt ținute ca îndată după sosirea lor în port 
şi înainte d'a acosta cheul, să declare căpi- 

“tăniel. : ia a 
„Nici într'un timp şi sub nici un motiv, a- 
ceste bastimente, nu vor putea avea lumină 
de foc pe bordul lor, fie lampă, fie lanternă, 
fie ţigară, până ce asemenea materii nu sunt; 
descărcate. . = Ca . 

Căpitanii, patronii sati conductorii basti- 
mentelor având pe bord materit esplosibile, 

„le vor depune, conform alin. II alart. 198, din 
„presentul regulament; înainte de acestă ope- 

- rațiune, aceste bastimente sunt ținute a avea 
un pavilion roşu la catartul dinainte. | 

Arț. :6. Bastimentele cu patenta brută, 
vor avea arborat un pavilion galben la catar. 
tul dinainte şi vor remâne în 'Gre-care is- 

(9) Vegi regul. miodificător care urmeză. 

  

tanță de un alt vas saă de chei până ln ve- 
nirea căpitanulul de port. . 
"Art. 7. Căpitanil saă patronit bastimente= 

lor pe bordul cărora s'ar afla cadavre aduse 
din alte state, sunt ţinuţi a anunța căpităniet 
îndată după sosirea în port. 

Art, 8. Căpitanil, palronil sai conductâri! 
diferitelor bastimente, sunt ţinuţi a arunca 
ancora numa! în locul ce li se desemnă de 
căpitanul portului sait de delegatul său. 

O dată ancorate, bastimentele se l&gă prin 
cabluri solide de pari! sati belciugele stabi- 
lite spre acest sfârşit. sai: de bastimentele 
deja ancorate. 

Art. 9. Când bastimentele remorquate vor 
trehui a lega sai ancora, în port, remorque- 
rele nu pot molla cablurile de remorquă îna- 
inte ca corpurile aduse să fie în securitate, 

, ŞI 
Despre actele de bord şi depunerea . 

înterogatoriului. . 
„Art, 10, Ort-ce bastiment de comerciă in- 
trând întrunul din porturile dunărene ale Ro- 
mâniei, este ţinut a avea pe bora: . 

1. Un ro! de echipagiă în regulă, consta= 
tând identitatea Gmenilor ce s'ar afla pe bord. 

2. Un act liberat de autoritatea sa națio- 
nală indicând locul şi anul construcțiunei 
bastimentului, numele proprietarului, adâu- | 
cimea trăgând încărcat şi neincărcat, numă-. 
rul tonelor de capacitate, pavilionul, ete, 
--8. O patentă de sănătate, N 

€. Un act, care nu va fi mat vechii de un 
an, liberat de autoritatea competinte, încre- 
dințând că bastimentul se găsesce în stare: 
bună de navigabilitate, . . i 

Piutele vor avea un act cu care să se potă. - 
constaia, în regulă, identitatea: lor şi aceia a 
Gmenilor aflaţi pe dânsele, şi o patentă de să- 
nătate, . pf " 

Este înțeles că căpitani!, patronii, piloţit 
saă conductorii diferitelor hastimente prace 
ticând navigaţiunea maritimă sai fluvială, 
Vor avea lângă dânșii, intrând în aceste por- 
turi, diplomele sai brevetele ce le ai fost li- 
berate de autorităţile de cari depinde. î.!
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Art, 11. Căpitanul, patronul sai conduc- 

torul bastimentului sosit în port, este ţinut a 

depune, în cele 24 ore cari urmeză de la so- 

sire, actele de bord, la oficiul căpitaniel prin 

mijlocirea căruia se transmit, dacă este tre- 

buință, autorităţi! consulare respective (D, 

- după confrontarea. lor cu interogatoriul - de 

care e vorba în articolul următor. Patenta de 

sănătate însă, rămâne în oficiul căpitaniel în 

tot tâmpul şederel bastimentului în port. 

Art, 12. Tot în intervalul prevădut de ar- 

ticolul precedent, căpitanul, patronulsaă con- 

ductorul bastimentului soșit în port, este ţi- 

nut să complecte interogatorui (imprimat) ce 

i-se presintă de căpitanul portului, constatând 

condiţiunile în cari sosesce 'bastimentul (2). 

Manifestul sati statul general al mărfurilor 

destinate importaţiunei, conform art. 66. din 

legea generală a vămilor, se depune direct la 

biuroul de vamă. ME 

„ Arte. 13, După depunerea actelor de bord 

şi complectarea interogatoriului, căpitanul, 

„patronul sai conductorul, primesce certifica- 

tul căpitanului de port constatând împlinirea, 

la oficiul săă, a formalităţilor de sosirea bas- 

timentului. - E “ . 

Acest centificat trebue a se presinta la orl- 

ce cerere a agenţilor. însărcinaţi cu poliţia 

portului 
Art. 14, Batelele de pasageri (3) făcând. 

curse regulate, pentru a, se accelera operaţiu- 

nile lor, sunt dispensate de depunerea acte- 

lor de bord (4). .--- E 

Şu 
-“ Despre sarură, . 

“Art, 15. Căpitanii saă patroni! bastimen- 

telor venind din mare cu savură, sunt ținuți 

- a presinta căpitaniel de port certificatul au- 

torităţel din Sulina constatând cuantitatea sa- 

vurei cu care a urcat Dunărea plecând din 

acel port. Să 

În ceasul când bastimentul ar călca în apă 

mal puţin de cât indicaţiunea din certificatul 

numit mal sus, căpitanul sai patronul basti- 

mentului este ţinut a justifica cu certificatul 

veri-unul alt port unde ar susţine că ar fi mai 

lăsat din savură. ! Na 

Art, 16. Este interdis, în mod absolut, bas- 

timentelor a arunca, în fluvii savura lor; a- 

semenea este interdis celor cu vapor pentru 

sgura saiă cenușa produsă prin arderea căr- 

- bunilor. - : - e 

Art, 17, Numai! în 

ce star desemna de către căpitanul de port, 

-(1) A se vedea art. 60 si 61. 

(3) V. art. 159-şi următârele, 

(3) Prin batele pe pasageri se 

4) A ge vedea art 5Î. 

î5) Acestă măsură se 

locurile şi la distanţa |.     
înțelege şi acele numite de postă. 
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căruia deja ai fost fixate de autoritatea. su- 

peri6ră a judeţului, se va putea, descărca. sa- 

vura, spura saă cenuşa. . ! 

Punţile pentru descărcarea lor, vor fi în-" 
destul de late şi strânse ast-fel ca să nu se 

pâtă strecura nimic în apă (5). 

Art, 18, Este oprit descărcarea savurel, 

sgurel sai cenușei, în timpul după apusul s6- 

relul până la r&sărit.. IN - 

- Savura, descărcată va fi, de preferință, în- . . 

trebuinţată pentru îmbunătăţirea portului,“ 

= "“CAPITOLIUI 

Disposițiuni speciale pentru bastimentele 

- staționând. a 

Art, 19, Orl-ce căpitan, patron sa con- 

ductor al unul bastiment cu pânze sai cu a- 

“buz, al unul ceam, navrat, şlep, plelă, plu- 

tă etc., staționând în port ancorat sati legat 

la chei sati mai, este ţinut a veghia ca va- 

sul său să nu causede nici pagube altor vase, 

nică degradaţiuni cheurilor, semnalelor saă 

altor stabilimente pe apă şi pe mal servind 

navigaţiunei ; el e dator asemenea a avea a- 

ceiaşi grije pentru bastimentul stă. 

Arte 20. Orr-ce bastiment staționând în 

port, este ţinut a avea pe bord atâţia Gmenk 

din ecuipagiă câţi ar fi de trebuinţă a face 

manevrele ce Sar cere. .: a 

„Pentru ceamuri, navrate,-plute, ete.un cus-- 

tode este indispensabil a le păzi. a 

Art, 21, In tot timpul staţionărei în. port, 

bastânele şi contra-bastânele de flocuri vor fi. 

scose, vergile de jos ale pânzelor vor îi diri- 

giate în lungul hbordului spre a nu gena alte 

bastimente. De , 

Art. 92, Căpitanul, patronul sai conduc 

torul care ar ţine bastimentul s&ă la ancoră, - 

este dator a indica locul ei printr'o plută. . 

Art, 23, Nici "un. bastiment deja. ancorat 

sai legat în port nu pâte a'și “schimba locul 

fără permisiunea căpitanului de port, 

Ele sunt însă ţinute a schimba locul când 

acesta ar fi recunoscut necesariii de căpitanul 

portului, . IN Ie 

Art, 24. Când pentru un, motiv Gre-care 

un bastiment saă-plută, etc.; este obligat a 

întinde un cablu sai lanţ d'acurmezişul apel, 

aceste legături trebue să fie moliate îndata ce - 

un alt basiiment se presintă a trece. , 

“Art, 25. Pânzele bastimentelor staționând 

în port nu vor. putea fi întinse de cât pe un 

timp liniştit. Ele vor trebui strânse înainte de 

apunerea sârelul. .  . -...: A 

Art, 26. Nict un foc de armă nu este per- . 

mis în port atât qiua cât şi nâptea. - - 

va observa și la descărcarea sa încărcarea cărbunilor saik altor asemenea, materiale.
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Art, 27, Destrucţiunea, prin asphysie a ş6- 
'ricilor saă a verminei, nu se va. putea opera, 
în port fără o specială autorisaţiune a căpi- 

* tanului de port. Si -. 
Arte 28. Sunt ţinuţi căpitanii, patronii sai 

conductori! a nu lăsa liber pe bordul basti- 
mentului lor staționând, câini, maimuțe sau 
alte animale. DI 

Art. 29, Ori ce căpitan, patron saă con- 
- ductor este ţinut a restabili liniştea pe bordul 
bastimentului saă când ar fi turburată prin 
certuri sgomotâse, În casurt de bătăi şi când 

"dânşii n'ar putea, ajunge la un resultat satis- 
făcător, sunt ţinuţi a anunţa îndată căpita- 
nalui de pont spre a lua acesta disposiţiuni 
conform art. 152, de mal jos. i 

Art, 80. Căpitanii, "patronii sai conâuc- 
“tori! baslimentelor staționând, sunt ţinuţi a 

„anunța îndată căpitanului de port orl-ce cas, 
privind bordul ce comandă: abordagiti, ava- 
rie, furt, mârte pe bord, înecare, ete. „o 

Art, 31. Nici un bastiment staționând, nu 
va putea permite acostarea la, densul, a une! 
barce saii şalupe venind de la malurile Sta- 
telor vecine, afară de casuri de forță majoră 
sai când barca ori șalupa ar avea o espresă 

„permisiune a căpitanulu! de port.. N 

Art. 32; Când pentru cas de forță majoră, 
s'a permis unei barce sau şalupe venind de la 
"verl-unul din malurile Statelor vecine, a a- 
costa ]a un hastiment staționând, căpitanul, 
patronul saii conductorul acestuia, este ţinut 
a anunţa îndată căpitaniei de port. . - 
: Art, 83. Nici un bastiment staţionână nu 
va putea da asil pe bord 6menilor streini de 
echipagiul săi, pentru cari, căpitanul, patro- 
nul saă conductorul bastimentului n'ar fi si- 
gur că el nu sunt urmăriţi de veri-o autoritate, 

Art, 34. Căpitanii, patroni sai conduc- 
torii bastimentelor staționând, nu vor putea 
refusa darea în mânele căpitanului de port a, 
unul individ care, urmărit de autorități, ar 
căuta refugii pe bordul acestor bastimente, 

„ “Art, 8be Căpitanil, sai patronil bastimen- 
telor cu pasageri pe bordul cărora s'ar găsi, ca 
pasageri, individ! urmăriţi de diferitele autori- 
“tăi pentru delicte şi crime de drept comun, |- 
"nu vor putea refusa, staționând în port, da- 
rea. lor în mânele căpitanului de port când a- 

- cesta, 71 va cere, a - : 
„ “Art. 36, Bastimentele cu pasageri, staţio- 
nând, când pentru un cas 6re care ar fi ne- 
cesariii după cererea căpitanului de port, 'a- 

„sistenţa consulului naţiunei de care depinde, 
"nu vor putea părăsi portul înainte de sosirea 
consulului, nici pentru motiv că este ora ta- 
rifului de plecare. : - - 
„Art, 37. Niciun bastiment staţionână, nu 
va putea refusa arborarea pavilionuluy să, 

„când acâsta s'ar cere de către căpitanul por- 
tului. ” . o 
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Art, 38. Este oprit, în regulă generală, a _ 
se încăldi, în interiorul portului, smâlă sa 
catran, pe bordul bastimentelor. 

Veri-când o fumegaţiane ar fi necesară pe 
bordul unui bastiment staționând, căpitanul 
saă patronul va cere, înainte de ver-ce mă- 
sură, autorisaţiunea căpitanului de port: spre 

„| a destina loc conform art. 146 de ma! la vale. 
„ Numai în timp de qi sunt permise aseme 
nea operaţiuni.  .. 

Art, 39, Căpitanii, patroni! sai conducto- 
rii vor observa a nu se face usagiă pe basti- 
mentele lor staționând, de cât de lampe cu 
uleiii sai lanterne închise, . 

Art, 40, Când focul se- manifestă pe bor- 
dul unul bastiment în port, căpitanul saă 6- _. 
menil de guardă cari ar fi presenți, vor pune 
îndată bastimentul la larg unde primesce a- 
jutorul necesariiă. -: | - 

Art. 41. Ori-ce bastiment staționând în 
port, legat la mal sai la ancora, trehue să 
albă, în timpul nopții, un fanal cu. lumina, 
albă, pus la o înălțime suficientă pentru a fi 
visibil din tâte părțile. - 

Art. 42, Este oprit bastimentelor a lua 
mateloți pe bordul Ior fără autorisațiunea 
căpitanului de port, . DR 

Dacă prin deces, deseriare, saii licenţiare 
bastimentul are trebuință de alţi mateloți pen- 
tru a complecta echipagiul săă, căpitanul, pa- 
tronul sai conductorul, trebue să presinte, pe 
nouil angagiaţi, căpitanului de port. 

Art, 43. Verk-cine din echipagele "vaselor 
staționând, ar găsi pe Dunăre sai în Du- 
năre diferite lucruri provenite din nâufragiă, 
este ţinut a declara şi preda, îndată oficiului 
căpitanulul de port care fixâză recompensa 
după importanţa lucrului. - .. | 

Art, 44. Toţi navigatorii în port nu vor 
putea refusa serviciul pentru care vor fi pro- 
Pril când, în cas de pericel, s'ar cere de că- 
pitanul portului. E 

Ş 1 | 
Despre bastimentele la schelă şi despre 

operațiunile lor. |. , 
Art, 45, Ormece bastiment Ja schelă este 

dator a permite trecerea peste dânsul a .ca- 
blurilor bastimentelor vecine saiă şi legarea 
de. dânsul a acestor bastimente. Asemenea 
este dator a permite trecerea pe bordul săi 
a. mărfurilor ce ar încărca sai descărea bas- 
timentele aflate la schelă spre larg. . 

Arte 46, Numar Joea şi Dumineca pote eşi 
un bastiment din schelă, :  . . .:...... 

Bastimentul care, terminându-și operaţiu- 
nea la schelă, ar obține consimţimântul că-. 
pitanilor bastimentelor vecine spre a face 
loc liber de eşire în alte qile de cât acele pre- 
scrise mal sus, trebue să aibă şi permisiunea 
căpitanului de port. . ce :
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“vine a'l ramplasa. 

“ vit bastimentelor sunt ţinuţi a face îndestul 

_'cărcarea saă descărcarea. fără ca căpitanul, 

” nerea actelor de bord, vor putea încărca şi 

” posiţiunile art.74 din legea generală a vămi- 

- ore a interogatarului cerut de art. 12 de mai 

“tru poliţia porturilor. -- 

sait conductorilor de bastimente a 1 îngădui     

DE LA MINISTERIUL DE EXTERNE 

Art, 47, Sunt obligați căpitanil saă patro- 
nil bastimentelor în. schelă, a face loc. liber 

de eşire în dilele prevădute prin articolul pre- 

cedent bastimentulu! care "şi-a terminat ope- 
raţiunea la schelă. . . II 

Art, 48. Bastimentul ocupând cheiul şi 
trebuind a] ceda, va fi ajutat, în schimbarea 

locului, de tâte mijlâcele bastimentului care 

Echipagele se vor ajuta reciproc în schelă 

în casuri de necesitate. . - ! 

-Art, 49. Căpitanii, patronii sati conducto- 

de Inte şi solide punţile de încărcare sai des- 

cărcare, ; a E ! 
„Art, 50. Afară de escepţiunile făcute pen- 

tru bastimentele notate în art. 51 şi 52 de mat 

jos, nici un bastiment nu va, putea începe. în- 

patronul saă conductorul să fi ohţinut'de la 

căpitanul de port certificatul prescris de art.13. 

Art, 51. Batelele de pasageri, conform 

art. 14 de mat'sus, fiind dispensate de depu- 

descărca cână vor avea şi mărfuri să ia din | 
port saă să lase, fără certificatul de care e 

vorba în articolul precedent, păzind însă dis- 

lor, în ceea ce privesce încărcarea, şi art:'75 

din aceiaşi lege, pentru descărcare. . 

Afară de obligaţiunile către biuroul vamal, 

representanţii persânelor. sai companiilor 

cărora. vor aparţine batelele; printr'o declara- 

țiune generală dată la biuroul căpitanului de 

„port, vor lua asupră-le însărcinarea căpita- 

nilor în ceea ce privesce complectarea în 24 

sus, numa! când ar avea şi mărfuri să lase 

sai să iia.. EI se vor angaja asemenea a r&s- 

punde de orl-ce contravenire a Gmenilor com- 

punând echipagele, la regulele prescrise pen- 

Art, 52, Batelele cu vapori de mărfuri (1) 

construite pentru navigaţiunea fluvială, pre- 

cum şi vasele, fără pânze, cunoscute sub nu- 

mele de şlepurt: şi plete, vor putea începe 

descărcarea numai, şi fără certificatul men- 

ţionat în art.13, păzind disposiţiunile art. 75 

din legea generală a vămilor. -.:. 

Căpitanii sau patronil şi conductori lor 

ori representanţii persânelor sai companii” |. 

lor cărora aparţine aceste bastimente sunt ţi- 

nuţi, cu tote acestea, a se conforma art. 12 de |. 

mat sus de şi a început descărcarea. 

Incărcarea nu pâte fi permisă fără certifi- 

catul cerut de art. 13... Na 

- Art, 59, Este oprit căpitanilor, patronilor 
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pe proprietarii sai consemnataril mărfurilor 

destinate importaţiunei sait esportaţiunei, să 

descarce sai să încarce, în timpul de nâpte 
(de la apusul până la. răsăritul sârelul) (2). 

Batelele de pasageri, prevădute la art. 5i 
de mal sus, vor putea încărca sai descărca 

şi în timp de nâpte, păzindu-se, bine înțeles, 
disposiţiunile alin. |] al aceluiaş articol. 
“Bastimentele notate în. art. 92 vor putea, 

asemenea, descărca şi n6ptea. . .: 
Art, 54, Când batelele cu vapori, de măr- 

fură, şlepurile fără pânze şi pletele, despre 
care e vorba în art. 52 de mal! sus, ar des- 

cărca, în timp de n6pte, sunt ţinuţi căpitanii 

sati conductorii lor ori representanţii pers6- - 

nelor saii companielor cărora aparţin. aceste 

bastimente a depune la căpitănia portului in- 

terogatoriul, îndată ce acest oficiă s'a deschis, 

Actele de bord se vor depune conform art. 1. 

Art. 55. Căpitanii, patronii saă conduc- 
toril bastimentelor aflate în port, nu vor per- 
mite proprietarilor sai consemnatarilor de 
mărfuri a încărca sai descărca, in dilele de 
sărbători indicate la art..136 când cancela- 
iile portului sunt închise pentru operaţiunile 
comerciale, nici două ore din qilele de lucru, 

dela 12—2. . , PE 
Spre sciința bastimentelor, dilele de săr- 

hătâre şi cele două ore. de repaus din dilele 

de lucru, banâiera portului nu va flota. - 
Art. 56. Disposiţiunile articolului prece» 

dent nu sunt aplicabile şi bastimentelor de 
pasageri când ar lua sai lăsa și mărfuri; la 
sosirea şi plecarea acestora, cancelariile por- 
tului, conform art. 28 din legea generală a 
vămilor, sunt deschise la orl-ce di şi la ori 
ce oră, Ia - PI ia 

Art, 57. Căpitanii, patronil sai conduc- 

tori! diferitelor bastimente având de efectuat 

operaţiuni în porturile. sai la malurile Ro- 
mâniei, vor observa, în ceea ce privesce, dis- 
posiţiunile legei generale a vămilor spre a nu 
cădea în penalităţile prescrise osebit de acea 
lege, pentru ce se raportă la datoriile către 
vamă... . . Ra 

Art, 5S. Indată ce bastimentul "şi-a termi- 

nat operaţiunea se va muta, dacă trebuința - 

va cere, la locul ce"! desemnă căpitanul por- 

tului saă delegatul săă, unde rămâne până la 
plecare. : N: ” 

“CAPITOL III... 
Disposiţiună speciale pentru bastimontele : 

” părăsind portul. - 

Art. 59. In regulă generală, nicI un bas- 

timent nu pâte sălta ancora de plecare, fără -   
(1) V. şi art.: 55 

  un <permis» al căpitanului de 'port. 

(2) Jatre batolele cu vapori do mărtari, întră şi remorquerilo când ar avea şi pe porăul lor mărfuri.
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Acest act, ţinând locul vise! de plecare pe 
'Tolul de echipagii, va fi presintat de căpita- 
nul, patronul sati conductorul bastimentului, 
celor-alte porturi la care ar aborda. 

Art. 60. -Bastimentul încărcat cu mărfuri 
destinate esportaţiunei este ţinut a justifica 
căpităniei de port, prin presintarea actelor le- 
gal! (declaraţiune, recepisă şi manifest visai) 
că a satisfăcut obligaţiunilor pretinse de .că- 
tre biuroul de vamă. | : - 

Ori-ce bastiment mercantil este ţinut ase- 
menea, înainte de a sălta ancora de plecare, 
a achita plata amendilor de care se va îi fă- 
cut pasibil în timpul şedere în “port, fie ca 

„infracţiune la legea generală a vămilor, fie 
pentru contravenţiuni la disposiţiunile pre- 
sentului regulament; va restabili degradaţiu- 
nile ce va fi făcut şi va despăgubi pe recla- 
manţi de daunele ce s'ar constata juste. 

Pentru acest sferşit, actele depuse la căpi- 
tănia portului împreună cu «permisul» pre- 

” scris la articolul precedent, sunt cea din urmă 
espediţiune pentru bastimentele de plecare. 

Art. 61. Căpitanul, patronul sai conduc- 
torul bastimentului ale căruia acte de bora, 
conform disposiţiunilor art. 11 din presentul |: 
„regulament, ar fi depuse la autoritatea con- 
sulară de care depinde, primesce două ase- 
menea <permisuri» spre a putea lăsa unul la 
disa autoritate, în basa căruia să'1 libereze 
actele de bord. E IN 

Art. 62. Nici un bastiment nu va putea 
părăsi portul fără ca căpitanul, patronul sati 
conductorul să'şi ia actele de bord depuse la 
căpitănia portului. - . : 

Art, 63. Batelele de pasageri, pentru cari, 
conform alin. Il alart. 51 de ma! 'sus,se fac 
responsabil! representanţii cărora aparţin a- 
“ceste batele, vor putea părăsi portul şi fără 
«permisul» menţionat în art. 59 de mai sus. 

- Arte 64, Or când un bastiment care, după 
ce 'șI-a primit espediţiunile pentru plecare, ar 
fi reţinut de veri-o causă, sai, pentru interese 
private, ar voi să'şI prelungescă șederea în 
port, peste 24 ore, căpitanul, patronul saă 
conductorul depune espediţiuoile în oficiul 
căpităniel' portului unde rămân până în diua 
plecărei. :. o. 

Dacă prelungirea şedere! va fi ma! mare de 
trei dile, căpitanul, patronul saă conducto- 
rul primesce un noă «permis» de plecare. 
-Art. 65. Bastimentele părăsind portul, vor 

retrage cablurile îndată ce acestea vor fi des- 
legate. Ă . 

- CAPITOL IV. . 

“Disposiţiuni privind Varcele sată șalupele * 
în port i 

Art. 66, Orl-ce barcă sau şalupă venină 
de la malurile Statelor vecine, fie cu pasageri, 

LFG. POLITICE ȘI EMANATE 

fie cu objecte de consumaţiune saă deşerte, 
va trage numai la locul destinat în port pen- 
tru asemenea vase. * : | 

Conductori! lor sunt ţinuţi a se presinta în- 
dată la biuroul căpitanului de port. 

Art. 67, ste cu totul oprit barcelor saă 
şalupelor, venind -de la malurile Statelor ve- 
cine, a acosta un bastiment staționând în 
port. fără o espresă permisiune a căpitanu- 
iul de port. a 

Art. 6S. Sunt ţinuţi conductorii barcelor 
sati șalupelor plutind printre bastimentele 
staționând în post sai pe lângă aceste basti- 
mente, a trage la țărm îndată după prima so- 
maţiune verbală 'a capitanului 'de port sai a 
împiegaţilor sub ordinile lul. . . 

Art. 69, Conductorii barcelor saă şalup 
lor venite în schelă, cu pesce, fructe saă alte 
comestibile supuse observaţiunei medicale, 
sunt opriţi a le descărca pe cheă saă mal îna- 
inte d'a se opera visita. - 

EI sunt ţinuţi a lua înapoi, la plecarea lor, 
objectele găsite de medic vătămăibre sănă- 
tăți. E 2 

2 CAPITOL V 
Regule pentru bastimentele cari 'se întelnese 

sati se întrec, în limitele porturilor. 

„Art, 70. In regulă generală, este interdis 
unul bastiment de a întrece bastimentul care 
urmâză aceiaşi cale, şi la două bastimente 
mergând în sens contrarii de a se întâlni a- 
supra punctelor. unde portul nu presintă o 
lărgime suficientă. 

Art. 71. Niel un bastiment nu pote a se 
dirige în curmezișul calei urmată de un alt. - 
bastiment, spre a" împedica cursa lut. 

Când un bastiment urcând fluviul se gă- 
sesce expus a întâlni un bastiment coborând 
asupra unui punct unde portul nu oferă o lăr- 
gime suficientă, trebue a se opri în josul pa-. 
sagiului până ce trece cel-alt bastiment; dacă 
bastimentul care urcă este angajat în pasagiă 
în momentul! întelniret, bastimentul coborând 
este ţinut a arunca ancoră ce trebue să aibă 
tot-d'auna înapoi, și d'a se opri în sus până 
ce calea sa este liberă. . AIR 

Art. 72. In trecerile strimte de prin por- 
turi, bastimentele cu aburi nu pot a se apro- 
pia la o mică distanţă de:bastimentele cari: 
preced. , E | 

Art. 73. Când două bastimente cu aburi 
sai două bastimente cu pânze navigând cu un 
vânt favorabil se întâlnesc în port avend cale 
în sens contrarii, acela care urcă rîul trebue 
a manevra către malul stâng, şi. acela care 
cobâră, către malul drept, ast-fel ca amân- 
două să vină spre tribord (drepta), precum 
este de usagiii la mare. Tot asemenea şi când   întâlnirea este între un bastiment cu aburt
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și un bastiment cu pânze navigând cu un 
vânt favorabil. : | i 

Căpitanul sai patronul care se abate de la 
aceste regule trebue a proba, în cas de ava- 
ril, că a fost în imposibilitate d'a le observa, 
în lipsă de care, este responsabil înaintea 
autorităţilor competente, despre accidentele 
-survenite. 

Este, afară de acestea, ținut a da semna- 
lele prescrise [a art. 75 şi. 76 de mal jos. 

Dacă două bastimente cu aburi dai de o- 
dată acelaşi semnal. semnalul bastimentului 
coborând face regula.” - LI 

Art, 74. Când două bastimente cu aburi 
mergând în sens contrarii sosesc la o curbă 
ce ar fi întrun port, dânsele trebue a'şi da 
semnalele prescrise la art. 75 şi 76 de mal 
jos, şi acela care este în jos se opresce până 
ce cel-alt trece. - 
Art. 75, Dacă un bastiment cu aburi vrea 

să întrâcă pe un alt bastiment cu aburi mer- 
gând în acelaş sens, dă semnalul înainte d'a-l 
ajunge la mică distanţă, prin cinci lovituri 
de clopot saii de fluer, şi mişcă un pavilion 

- eu hampă peste aripa dinainte saii ridică la 
jumătatea catartului un pavilion albastru în 
timp de diua, saii un fanal luminat, cu sticle 
albe, în timp de n6pte. Asupra acestor sem- 
male, bastimentul inergând înainte s'abate la 
stînga liberând pasagii celur-alt .bastiment 
care ia la drepta; îndată ce bastimentul care 
urm&ză se află la distanţă de o jumătate lun- 
gime de bastiment de acelu care precede sai 

- de e6da convoiului remorquat de dâusul, a- 
cest din urmă trebue a micşora mersul săi 
până ce este întrecut. ÎN - 

Art. 76. Când un bastiment cu pânze mer- 
gend mal iute ajunge un alt bastiment cu 
pânze și vrea să!l întrecă, dă semnalul stri- 
gând cu tromba la timp pe cel dinainte, care 
este ținut a! libera pasagii în vânt. . : 

Dacă un bastiment cu aburi vrea să în- 
trâcă un bastiment cu pânze mergend în acelaş 
sens ca dânsul, îl dă semnalele prescrise de 
art. 75 înainte de a'l ajunge la mică distanţă, 
şi trece sub vîntul bastimentului cu pânze. 

Art, 17. .Or-ce bastiment cu aburi este 
ținut a evita bastimentele ce întâlnesce mer- 
“gând în voia apei, fie urcând, fie coborând 
vîul. : . , 

Bastimeutul plutind pieziş în voia apel tre- 

bue, din partea sa, când întâlnesce alte bas- 

timente, fie cu pânze, fie cu aburi, a se în- 

drepta în linie paralelă. cu malul, ca să nu 

dea loc de cel mal mic obstacol pasagiului. 

Art. 78. Căpitanii saă conductorii remor- 

querelor navigând cu sai lără convoii, sunt 

ţinuţi a observa t6te disposiţiunile ce preced; 

ei trebue în special a se conforma. prescripți- 

unilor art. 75 şi 76, când un convoiă vrea să 

întrecă un altul; afară de acest din urmă cas 

  

-un pasagiii suficient larg. 
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două convoiuri nu pot nicI o dată a se afla, 
în limitele porturilor, unul lângă altul, fiind 
în mişcare. | . 

In cas de întâlnire cu bastimentele cu pânze 
saii cu aburi, având cale în sens contrariă, 
remorquerul, dacă urcă rîul, are facultatea 
d'a, se abate de prescripţiunile art. 73 de mal 
sus, pentru a se ține afară din curent, dacă 
p6te face acesta fără pericol pentru hastimen- 
tele întâlnite, 

Remorquerul este ţinut încă, dacă usâză 
de acâstă facultate, a da semnalele prescrise 
de art. 75 şi 76 de mal sus. - 

Art. 79.: În regulă generală, orl-ce basti- 
ment cu vapori care nu remorquă un convoiă, 
precum şi orl-ce bastiment cu pânze navigând 
cu un vânt favorabil, trebue a libera pasagiă 
unul convoiii de bastimente remorquate. În - 
lipsă de spaţiă suficient pentru acest fapt, că- 
pitanii şi conductoril, atât al remorquerelor 
cât şi a! bastimentelor remorquate, sunt ţi- 
nuță, chiar în casul când semnalele prescrise 
de art. 75 şi 76 de mal sus n'a fost date, de 
a se. abate, conform disposiţiunilor diselor 
articole, şi de a aşeda într'o singură linie bas- 
timentele conduse îu remorquă. . 

Căpitani! şi conductorii remorquerelor şi 
bastimentelor remorquate trebue, afară de a- . 
cestea, în tâte casurile de întâlnire cu alte - 
bastimente, a apropia, pe cât e posibil, unele 
de altele, bastimentele conduse în remorquă 
în convoiii spre a libera celor-alte bastimente 

Art, S0. Conformându-se regulelor pres- 
crise de articolele 70—79 cari preced, basti- 
mentâle trebue a ţine compt de tâte perico- 
lele navigaţiunei, în porturi, şi a avea aten- 
țiune asupra circumstanțelor particulare cart” 
pot face necesariă o derogaţiuue la aceste re- 
gule, spre a'se feri de un pericol imediat, - 

CAPITOL VL. 
Regule pentru siavigaţiuneă în timp de npte 
i ” în limitele porturilor. | 

Art. SI. Orl-ce bastiment cu aburi intrând - 
în port, eșind saii trecând în timp de nâpte 
(între apusul şi răsăritul sorelul) trebue a a- 
vea. o lumină albă în capul trinchetulul visi- 
pilă la o distanţă suficientă, o lumină verde 
la tribord şi o lumină roşie la babord. 

„ Focurile din laturi vor avea pe despre bord 
paravane, plecând de ia pupa spre prora, ast- 
fel ca focul verde să nu pâtă fi zărit din ba- 
bord înainte, nic! focul roșu din tribord, 
înaiute. e 

Bastimentele cu pânze (maritime) vor avea 
aceleaşi focuri ca bastimentele cu aburi, cu 
escepţiune de focul alb din capul trinchetulut 
pe care sunt ţinulea'] suprima. ::  : - 

Bastimentele cu “pânze, construite numat 

/.
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pentru navigaţiunea. fluvială, vor avea la 
bunpres un fanal cu lumina roşie. 

Bastimentele. cu aburi remorqnând unul 
sai mal multe alte hastimente, vor avea, a- 

" fară de focurile lor din laturi, dou focuri 
albe aşedate unul d'asupra altuia în vârful 
catariului spre a se distinge de cele-alte bas- 
timente cu ahuui. “ | a 
"Pentru aplicaţiunea regulelor prescrise în 

presentul articol, orl-ce. bastiment cu aburi 
care nu merge de cât prin ajutorul pânze- 
lor sale, este considerat ca bastiment cu 
pânze, şi orl-ce bastiment a căruia mașină. 
este în acţiune, de şi ar.avea, şi pânze, este 
considerat ca bastiment cu aburi. 

Plutele, câmurile, navratele, sa alte de fe- 
ul lor, intrând în port, eşind sai trecând, vor 

A 

avea trei foruri albe în vârful catartului aşe- 
date unul d'asupra altuia, sai, în lipsă de ca- 
tat, câte un foc alb la fie-care din colțurile 
or. | . 

“CAPITOL VIL. 
Regule pentru casuri de înomolire şi de 

„naufragiti, în limitele porturilor. - 

Art, S2. Ort-ce bastiment înomolit în li- 
mitele unui port, este ţinut de a striga la 
bastimentele car! s'apropie, înainte d'a le lăsa 
să ajungă la mică distanță, pentru a le vesti 
de imobilitatea sa. . 

„ Plutele, c&murile, navratele înoimolile în 
port, cari nu vor fi în stare de plutire în cele 

"24 ore, vor putea fiuşurate şi desfăcute chiar, 
la trebuință, prin iniţiativa căpitanului de 
port, în comptul proprietarului lor. - : 

Art, 83. Dacă un bastimenţ face naufra- 
gi, căpitanul sati patronul lui, este dator a 
pune t6te silinţele pentru al trage imediat 
către mal, ast-fel ca să nu fie angajat în păr- 
țile de navigaţiune ale portului. 

Căpitanul, patronul saii conductorul vasu- 
lui naufragiat precum şi echipagiul stă rămân 

„pe bord sa pe mal, în apropiere de locul si- 
nistrului, până ce se va dresa procesul-ver=- 
bal menţionat în art.. 149. Le este însă inter- 
dis a înstreina, sub orl-ce pretext, orl-ce ar 
fi din caric, din material, ancore, lanţuri, ca- 
blur, etc. ete. . 

Art. 84, Dacă căpitanul portului judecă 
necesar a.se „lua imediat mă&surt în .inte- 

- xesul general, căpitanul, patronul saă con- 
ductorul hastimentului năufragiat, trebue în- 
dată, după somaţiunea căpitanului de port, 
saă a declara că părăsesce bastimentul săi,   
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saă a lucra cu echipagiul ce are, sub ordi- 
nele căpitanului de port; acesta diripe sete: 
rea până in punctul unde înceteză d'a mat fi 
o operaţiune: de utilitate publică spre a de- 
veni o afacere de interes privat. — 

. Bastimentul a căruia scotere a fost operată 
prin îngrijirea căpitanului de port, pâte fi re- 
ținut, spre a acoperi. cheltuielile ocasionate 
cu acestă operaţiune şi cu întreţinerea mate- 
rialului. . | ME ” - 

Art, 55, Ori-ce lucrări întreprinse de că- 
tre proprietari, asiguranţi sai alţii având 
drept, în scopul d'a opera, scâterea hastimen- | 
telor naufragiate şi a cariculul lor, se efec-. 
tutză sub survegherea, căpitanului de port 
sai a-agenţilor să!, şi pot fi momentan inter- 
diși, dacă operaţiunea este de natură a causa 
vro pedică Gre-care plutire! în port. -: 

Art, S6, Dacă, afară de casul de urgenţă 
prevădut la art. 84 de may sus, scterea car- 
casei sai stărămăturile bastimentului naufra- 
giat este judecată necesari, proprietari, asi- 
guranții sai alții avena ârept, trebue a o efec- 
tua în luna notificaţiunei ce li se face spre 
acest sfârșit; în casul contrarii, lucrările se 
vor putea esecula din oficiii de către căpita- 
nul portului în limitele determinate prin sus 
citatul articol 84; bastimentul naufragiat, cu 
aparatele sale sati sfărămăturile lor, sunt 
specialmente afectate, în acest cas, plaţei 

| cheltuielilor de scâlere; 

TITLUL II. 

Despre visitele vamali. 

Art, 87. Când se va crede necesar a se - 
opera o visită sau a se face cercetări vamali 
pe bordul unul vas mercantil acostat la cheă 
sai ancorat în. port, şeful perceptor vamal 
sa acela care represintă interesele regiei 
tutunurilor, vor anunţa căpitanului! de port(1). 

Art, SS, Dacă visita de care e vorba în ar- 
ticolui precedent ar fi cerută pentru bordul . 
unul bastiment sub pavilion strein, acâsta se va 
opera și prin asistenţa consulul sai vice-con- 
sulului naţiune! cărja, aparţine pavilionul (2), 
“Dacă consulul sai vice-consulul ar neplige 

de a merge în pers6nă, la ora fixată, sati de - 
a trămite un delegat din parte-], se va pro- 
cede în lipsă-I (3). Menţiune despre acesta 
se face în procesul-verbal dresat după efec- 
tuarea operaţiunei visitey, 
Art. S9, Operaţiunea vizitelor cerute de . 
șeful perceptor vamal saă de acela represen- 
tând interesele regiel. tutunurilor, fie pe un 

(1) Căpitanul portului sai delegatul săi însoţesce la asemenea operațitini pe șeful pereeptor vamal, sat pe -- acela representând. interesele regiei tutunurilor, : 
(2) Pentru acest sfărșit, căpitanul portului va adresa consulului saă vice-consului o citațiine în căre va in- dica ora precisă a risitoi de efectuat. Este înţeles că acestă citațiune nu'și va avea locu 

în asemenea cas, visi na este consul saă vice-consal; 
(3) Insă în asistența căpitanului de port. :: 

N . 

în localităţile unde 
ta so va efectua în asistența căpitanului do port. .



bustiment naţional sai străin, se va putea e- 
fectua în t6te dilele fără escepţiune de săr- 
bători. a ! 

TITLUL VI. 
Poliţia chcurilor saii malurilor, în 

„porturi, 

CAPITOL 1... 

Disposiţiuni privind Dastimentele și ma- 
rinarii lor, 

Art. 90. Orl-ce bastiment. trebue a lega 
cablurile sale, cât ma! jos posibil, de paril 
portului spre a preveni accidentele ce nase 
din scăparea celor legate prea sus, precum şi 
spre a nu împedica comunicaţiunea, 

Pe sub cheuri sai malul normal al rîului 
” este oprit a se bate pari pentru legarea bas- 
timentelor (1), barcelor, sati pentru alt sfârşit 
fără autorisaţiunea căpitanului de port (2), 

pe cheii, vor fi înfăşurate cu pânze sau alte 
materii în partea, ce calcă pe muchea cheului. 

»  ATb, 91, Este oprit a se construi, repara 
saii a se sfărăma un bastiment, nemai făcând 
serviciă, pe un alt loc de cit pe acela ce sar 
desemna de către căpitanul portului. 

Sfărămăturile ce s'ar face prin reparațiu- 
nea sa calfatagiul -bastimentelor,-vor fi 

„de către împie 
în Dunăre. 

Art. 92, Este oprit a se săpa gropi pe te- 
renul afectat portului fără o specială autori- 
saţiune a căpitanului de port. - 

Gropile ce “în urma acestei uutorisaţiuni 
s'ar face în port pentru trebuințe de repara- 

| ţiuni bastimentelor, vor fi astupate de 6me- 
nil acestora îndată ce ai terminat, . 
“Art, 93, Bastimentele sunt ţinute a face 

să se măture în fața fie-căruia, oră de câte orl 
„. “ar fi trebuință, gundele ce s'ar forma prin 

- descărcarea sati încărcarea mărfurilor, şi a le 
transporta în locurile ce s'ar desemna. 

Imondicele fie-cărul bastiment vor fi tran- 
sportate tot în asemenea locuri de unde vor 
fi ridicate prin îngrijirea căpităniel. | 

Art. 94. Este'oprit marinarilor diferitelor 
bastimente a eşi pe uscat cu arme. *  - 

+ - Căpitanil sau patroni! vor observa ca ma- 
- rinaril să nu aibă nici cuțite, când le permite 
/ eşirea pemal. .. | - 

Art.:95. Marinaril nu pot 
. după apunerea s6relul. . 

Căpitanii saă patronii vor lua un «permis» 
înscris de la căpitanul de port ca sentinela. 

"să lase trecerea liberă. 

gaţii căpităniei, fără a se arunca. 

eşi pe uscat 

1) Vedi alin. II al art. 8. 
((2) Acestă autorisaţiune va fî 

.   
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Cablurile, şi mat cu osebire lanţurile legate |. 

- strânse şi transportate în locul ce s'ar arăta |:   

  
dată naraă ta casuri de forță majoră. 

117. 

CAPITOL II. 

Despre mărfurile pe chei, 

Art. 96. Proprietarii, 'consemnataril sai 
comisionari! vor depune mărfurile lor, desti- 
nate importațiunei saii esportaţiunei, pe lo- 
cul desemnat de căpitanul portului. 

- Debarcarea, mărfurilor este oprită în altloc 
de cât pe cheiii sai pe malul normal al rîuluj, 
acolo unde nu este cheii, afară de escepțiu- 
nile când mărfurile s'ar transporta de o dată 
cu descărcarea în hangarele saii magasinele 
de cari se face menţiune în art. 75 şi 114 din 
legea. generală a vămilor. 
„Art..97, Mărfurile nu vor putea rămâne 

pe cheii saă imediat pe malul normal al riu- 
lui, mal mult de trei qile fără a da loc la a- 
menda prescrisă de art. 223 şi la transporta- 
rea lor din oficii conform disposiţiunilor ar- 
ticolului următor, De 

“ Pentru acest sfârşit, cel interesați vor de- . 
pune la căpitănia portului, în: diua, începere! 
descărcărel, o declarațiune înscrisă, . 

Art. 98. Mărturile debarcate şi - neridicate 
în termenul fixat prin articolul precedent, vor 
fi transportate din oficii de către căpitănie pe 
comptul şi risicul contravenientului, în ma- 
gasinele vamali sai în alte locuri retrase în 
(limitele portului) în lipsă de aceste magasine, 

Mărfurile, în asemenea casuri, vor. fi reți- 
nute până ce părţile interesate vor achita, ta- 
xele de magasinagii, cheltuelile de transport 
şi amendile ce s'ar pronunța. : - 

Arte 99, Materiile grele sai altele cari 
prin natura lor ar împedica circulaţiunea, pre- 
cum : peiră, cărămidă, cărhuni, ţiglă, ancore, 
cazane, catarte, scânduri sati alte lemnăril 
în cuantităţi mari, nu vor fi primite pe cheiă 
sai imediat pe malul normal al rîului, Ele 
vor fi depuse, de o dată cu descărcarea, pe 
loc ma! retras ce sar desemna de căpitanul 
portului, saă în magasinele indicate în arti- . 
colul 114 din legea generală a vămilor. 

Art. 100. Mărfurile uşâre, pentru facili- 
tarea operaţiunilor debarcărei, vor putea fi 
depuse şi sub malul normal al rîului în tim- 
pul apeloi scădute, însă tot sub restricţiunile. 
art. 97 şi 98 de mal sus. | 

Art, 101. Mărfurile uşre descărcate sub 
malul normal al rîului, vor fi ridicate şi îna- 
inte de espirarea termenului de tre! dile, când, 

„| căpitanul portului, constatând crescerea ape- 
lor, ar soma pe proprietarul saă consemna- 
tarul lor. | . : 

Dacă ridicarea acestor mărfuri nu se va e- 
fectua' conform somaţiunei căpitanului do 

-| port, se va usa de disposiţiunile art. 95, a-
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fară de amenda 
mal sus. Ă - 

Art. 102, Proprietarii sai consemnatarii 
mărfurilor, sunt ținuți a justifica căpitanuluy 
de port casurile, indepenâinte de voinţa lor, 
cari "I-aii oprit a ridica mărfurile la termen. 
Numa! în casuri de forță majoră vor putea fi 
dispensaţi de amenda prescrisă. ” - 

Art, 108, Mărfurile destinate espurtaţiu- 
nei sunt supuse tutor disposițiunilor artico- 
lelor 97? până la 102 inclusiv.. , 

Art.:104, Locurile ce se vor desemna din 
oficiii de către căpitănia de port pentru de- 
punerea. materialelor indicate la art. 99, des- 
tinate importaţiunei sai esportaţiunei, de şi 

"retrase de cheii saii de malul normal al riu- 
„ dul, nu vor putea rămâne ocupate un timp 

mal lung de două-deci dile fără ca :proprie- 
tarii sati consemnatarii cari aă cerut loc pen- 
tru depunerea lor să nn fie supuşi la amenda 
prescrisă de art, 223 precum şi la despăgubi- 
rea cheltuelilor ce ar ocasiona transportarea, 
lor în alte părți, în casuri necesarii, 

Declaraţiunea de care e vorba în art. 97, 
de mal sus, este obligatorie şi pentru aseme- 
nea mărfuri. - - i ” 

Art, 105. Mărfurile aepuse pe cheii. sai 
imediat pe malul normal al riuluj, nu vor pu- 
tea fi grămădite mal înalt de 1 metru 50 cent. 
şi vor fi aşedate ast-fel ca să rămâe o lărgi- 
me de, cel puţin, 1 metru între dânsele și es- 

"tremitatea bordului despre rii. . - , 
Art, 106, Disposiţiunile art. 1U4 de mar 

sus nu sunt aplicabile materialelor destinate 
usului bastimentelor ; pentru acestea se vor 
destina însă locuri retrase unde să pâtă r&- 
mâne mal mult timp fără să împedice circu- 
laţiunea. ” - : 

Art. 107, Ori-ce fel de mărfuri, în casuri 
când prin âiferite evenimente, ar fi descăr- 
cate sai s'ar descărca pe sub maluri, vor firi- 
dicate de către proprietari! saă consemnatarik 
lor îndată după somaţiunea căpitanului de 
port. În casul contrariă se va usa de disposi- 
țiunile art. 98, şi proprietarii- sau consemna- 
tari! lor se fac pasibili de amenda prescrisă 
Ja art. 223, i . 

Art, 108, Materiile venin6se destinate im- 
portațiunel nu vor putea fi descărcate înainte 
ca proprietari! saă consemnatarii unor ase- 

de care e vorba în art. 97 de 

(1) Animalele (mai cu sâmă rimătorii) pentru es 
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menea mărfuri să facă cunoscut căpitanuluy 
de port spre a. observa ca materiile să fie în- 
chise în lăgi duble ast-fel ea nică un parcel 
să nu potă fi respândit pe pământ, 

| SL. | 
Disposiţiuni finali titlului III. 

Art, 109, Toţi lucrătoril ocupați pe cheiuri 
saă maluri sunt puşi, în timpul orelor de 
lucru, sub autoritatea căpitanului de port. 

Dânşii nu vor putea refusa a da ajutor, 
după cererea, căpilanului de port, manevrelor 
ce S'ar judeca necesarii în casurl de pericol. 

Art. 110. Conductorii trăsurilor ocupate 
pe terenul afectat portului, vor da ascultare 
agenţilor căpităniei în ceea ce privesce or- 
dinea pe acest teren. : 
Art, 111. Toţi cari aă, pe terenul afectat 

portului, stabilimente vendând diferite arti- 
cole, vor închide înainte de a înopta, 

Denşil vor preveni, fie-care în stabilimentul 
său, orl-ce cas de natură a turbura liniscea, 
„Arte 112, Este oprit, pe terenul afectat por- 

iului, a se lăsa libere animale de orl-ce fel. 
Rimătorii, nici chiar priponiţi, nu vor putea » 
fi pe acest teren (1). | 

Art, 113. Este oprit a se scălda în limitele 
portului. | a îă 

E TITLUL IV. 
Poliţia malurilor afară din porturi 

CAPITOL 1. 
Despre bastimentele staționând şi despre 
- , operațiunile lor. . 

Art. 114, Nică un bastiment nu va putea - 
ancora la malul român, afară din limitele 
porturilor, dacă nu ar avea operaţiuni autori- 
sate de administraţiunea superiră conform 
art. 102 şi 165 din legea generală a vămilor. 
sati dacă nu ar fi constrâns prin forța majoră. 

Art. 115. Orr-ce bastimeut pentru care 
“ar obţine autorisațiunea administratiunel 
superidre, conform art. 102 şi 165 din legea 
generală a vămilor, pentru a putea încărca 
sau descărca la malul român afară din liwmi-. 
tele unui port, este ținut a împlini la căpitănia 
portului respectiv (2) tâte formalităţile cum 
dacă ar fi în port (3), 

port, nu vor putea fi aduse pe terenul afectat portului de 
cât în diua încărcărei lor; pentru cele de import, se vor implini formalitățile vamali îndată ce s'a descărcat spre a putea părăsi acest teren în aceiaşi di. 

Incărcarea sau descărcarea lor se va 

animalele lor. 
(2) V. art. 138 (alin. b). 

n face cât mai mult posibil spre liznitele oztului, conform designaţiunei 
căpitanului de port. Cu tâte acestea, proprietarii sat consemnatarii vor restabi 

a 
i degradaţiunile ce ar ocasiona 

(3) Spre a se putea observa de aprâpe disposiţiunile art. 70 din legea generală a vămilor, șeful perceptor 
vamal dintrun port, în urma auto 

„. descărcământ la un punct afară di 
„ Începerea, operațiunei. — Căpitanu 

risaţiunei dată de administrațiunea superidră pentru un încărcământ sat 
n limitele portului, va comunica căpitanului acelui port, îndată ce a permis 
i de port, primind anunciul vamal, va îngriji pentru depunerea actelor de bord, liberând certificatul menţionat la art.: 13 din acest regulament. 

i
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Art. 116, Căpitanii, patronii sai conduc- 
toril hastimentelor găsite ancorate saă legate 
la malul român afară din limitele portului, 
sunt ţinuţi a .justifica funcţionarilor vamali 
şi celor însărcinaţi cu paza frontierei, că ati 
de efectuat operaţiuni autorisate, sai, con- 
trariă, că ai fost siliţi de cas de forţă majoră. 
Numa! ast-fel vor fi. dispensaţi de amenda 
prescrisă la art. 224. 

Art. 117. Bastimentul care, silit prin cas 

de forță majoră, a trebuit să arunce pe mal 

o parte din mărfurile sale, este ținut a anunţa 

pe dată pichetului de pază celui mal apropiat 
precum şi căpităniei portului respectiv spre a 
se constata casul. 

Este înțeles că căpitanul, patronul suă con- 
ductorul unul asemenea. bastiment urmeză a 

se supune măsurilor legale ce sar lua pentru 

-a se preveni ori-ce importaţiune clandestină 
a mărfurilor aflate pe mal. | 

Art. 118, Orl-ce bastiment oprit afară din 

limitele portului, la. malul român, cu autori- 

sațiunea ădministraţiunel superidre pentru 

operaţiuni conform art. 102 şi 165 din legea 
generală a vămilor, saă prin cas de forţă 

majoră, trebue a avea în timp de nopte un 

fanal cu lumina albă pus sai la estremitatea 

- “uneia din vergile cele mari sai în orl-ce altă 

„parte aparentă a bastimentulul, despre fluviă, 

- ast-fel ca să se pâtă vedea tot aşa de-bine 

din sus cât şi din jos. 
Plutele, cerurile, navrateie vor avea câte 

un foc la fie-care din colţurile despre apă 
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Pe timp de câţă, bastimentele cu ahuri vor 

“da semnale prin sunetul clopotului, cele-alte 

prin trombă sai cu vocea. Aceste semnale 

se repetă din cinci în cinci minute. 

CAPITOL Il. 

N „_. Despre halagiit 

Art, 119. Lărgimea căil de halagiă, pentru 
afară din porturi, se fix6ză la minimum dou&- 

deci piciGre englese socotit de la malul normal 

at fluviului (1). Trăsurile și pietonii, vor putea 

"face usagii pe acâstă cale. 
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şanţuri d'a-curmezişul căil de halagiă dacă 
proprietarul ţărmuren nu se va însărcina a 
restabili comunicaţiunea printr'o punte. 

- Art, 121, Bastimentele, având operaţiuni: 
la malul român, afară din porturi, conform. 
axt. 102 şi 165 din legea, generală a vămilor, 
nu 'se vor putea lega două saă mat multe 
bord-la-bord în lungul căii de halagi. 

Art. 199. Dacă două bastimente esercitând 
halagiul în sens contrariă se întâlnesc în lun- 
gul malului român, acela care urcă fluviul se 
abate ast-fel ca să lase a trece cel-alt. 

Daca un bastiment operând halagiul cu a-* 
nimale întâinesce pe un altul cu brace de 6- 
meni, acest din urmă trebue a libera trecerea. 
celul-alt. : - . , ! 

In casul când un bastiment esercitând ha- 
lagiul întâlnesce pe un altul legat la mal, că- 
pitanul acestul din urmă trebue să permită 
mateloţilor bastimentului în halagiă dea veni 
pe bordul săă pentru a transporta fringhia de 
halagiă. . - 

Art. 129, Bastimentele, operând halagiul 
pe malul român, sunt ţinute, asupra semna- 
lelor ce vor da bastimentele navigând, să se . 
tragă, spre mal cât mal mult posibil. 

Este bine înțeles că şi căpitanii bastimen- 
telor navigând, trecână pe lângă acele cari 
ar opera halagiul vor ţine compt de respon- 

sabilităţile la cari sunt chemaţi când prin ne2- 

gligență saă rea voinţă ar causa pagube has- 
timentelor în halagiă. e | 

TITLUL V. - 
Despre pesenri. 

Art, 194. Nică un vas (pescuind de meserie) 

nu va. putea esercita pescuitul pe Dunăre (2) 

fără o autorisaţiune a căpităniel portului res- 
pectiv (3). - E 

Art.:125. Intrepringătoril secţiunilor părţi! 

române a şenalului Dunăre! sunt ţinuţi ca în- 
voirile ce ar face diferiților pescari să le de- 
pună înscrise căpităniei portului respectiv în 
urma cărora, acest oficiă, să pâtă libera au- 
torisaţiunea ' prescrisă la articolul prece- 
dent (4). N   Art, 120. Este cu totul oprit a se săpa Art. 126, Este cu totul oprit pescarilor în 

Comandantul companiei de dorobanţi, oficeril şi impiegaţit sub ordinile lui, cari vor permite o operațiune - | 

de încărcare sai descărcare, la un punct afară din limitele portului, fără a so asigura de certificatul căpita- 

nului portului respectiv, menţionat la art. 13 din presentul regulament, vor fi pasibill do amenda prescrisă la 

- art, 70 din legea generală a vămilor. A _: _ | 

(1) Căpitanii de port, fie-care în secţiunea sa, observă asupra libertăţii căil de halagiti, opunându-se la ori-ce 

„obstacol star ridica pe dânsa. EI vor Ina disposiţiuut, prin înţelegere cu comandanții companiilor de frontieră 

respectivi, a libera calea afectată halagiului, de tufișuri, arbori, garduri, case saă alte conttracțiuni. 

Pentru aceste din urmă vor raporta si cere ministerului autorisaţiune. - 

(2) In partea, se înţelege, despre malul român. - 

(3) Căpitanii de port vor ţine, fie-care pentru secțiunea sa, un tabloi do tote vacele cari aparţin malului 

român, esercitând pescuitul pe Dunăre. Numele proprietarului fie-cărui vas şi comuna ce locuasce sa înscrie 

asemenea în tabloii.; Fie-care căpitan de port este obligat a face, în secţiunea sa, inspecţiuni pe Dunăre, cât 

mat des posibil, spre a se asigura daca aceste vase se găsesc în regulele prescrise aci, E , 

(4) Căpitanii de port nu vor libera nici o autorisaţiune de pescuit de cât numa! în'basa învoelei înscrisă 

-do aceștia. 
„co vor depune întreprindătorii secţiunilor părţii române a şenalului Dunărei şi numai pontru termenul înroit
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genere'a trece călători de la un mal la altul, 
"-pe afară din limitile porturilor, 

In limitele porturilor vor putea, opera ase- 
menca treceri însă numai prin locurile desti- 
nate pentru acest sfârşit şi cu permisiunea 
căpitanilor de port. ' 

Art, 127. Pescari! vaselor autorisate sunt 
datori, la cas de pericol, a da asistenţă şi a- 
jutor autorităților frontierei. 
“Art. 19$, Garduri saii gărdurele, fie ale 

pescarilor învoiţi saă altora, fic ale întreprin- 
qătorilor părţii române a şenalului, sunt cu 
totul oprite pe Dunăre. - 

TITLUL VI. 
Despre morile plutind spre malul român, 
“Arte 129: Morile plutitâre esistente sati a 

" “cărora plutire, conform alin. Îl art. 60 din 
legea generală a.vămilor, sar mai autorisa 
“spre malul României de către ministerul fi- 
nancelor prin înţelegere cu acela al afacerilor 
streine (1), sunt supuse obligaţiunilor pres- 
crise sub titlul de faţă. 

Art. 130. Morile cu autorisaţiune a pluti 
spre malul român, vor fixa şi schimba posi- 
țiunea ancorelor lor conform ordinului căpi- 
tanului de port respectiv (2). Ele nu se vor 
putea muta din loc fără a avisa pe acest func- 

- ționar care Gă autorisaţiunea cuvenită, dacă 
nu se aduce prin acâsta vre-o împedicare na- 
vigaţiunei. ! . 

Art, 131. Ori-ce mâră cu autorisaţiune a 
pluti spre malul român, este obligată a avea 
în timpul de nâpte (de la apusul până la ră- 
săritul sâreluY) o lanternă, cu sticle albe, ilu- 
minată, aşedată în laturea despre apă, ast-fel, 
ca să pâtă fi vedută tot aşa de bine din sus 
cât şi din josul fluviului. ” 

_ Fie-cave moră este asemenea ţinută a avea 
"pe laturea despre mal scris, destul de visibil, 
numele proprietarului ei. -, : 

Art, 132, Nici întrun timp, morile pluti- 
târe spre malul român, nu vor îngădui a a- 
costa la dânsele bărci venind de la un mal 
strein, In timpul de n6pte este oprit trecerea 
de la mal'la mâră şi vice-versa, afară de ca- 
suri de forţă majoră. - i 

Perchisiţiunt vamale vor fi libere pe aceste 
_morl în ori-ce timp. i 

  

_ Art. 193, In sărbătorile paştelul saă ale 
crăciunului, 3 dile ia fie-care, morile suspendă 
funcțiunea în porturi. 
Art, 124. Proprietari! sai arendașii (dacă 

vor fi arendate) ai morilor plutitâre spre ma- 
lul român, sunt responsabili de amendile ce 
s'ar pronunța pentru contravenţiuni la dispo- 
sițiunile de sub titlul de mal sus. 

TITLUL VII. | 

Serviciul căpităniilor. 

Art, 135. Căpităniele de port fiind legate 
în servicii cu biurourile vamale, vor avea 
cancelariile deschise în tâte dilele, afară de 
serbătorile indicate la articolul următor, de 
la răsăritul s6relul până la 12 ore şi dela 2 
până la apusul s6relui. . - 

Bandiera portului va flota în timpul cât 
cancelaria. e deschisă, sub privegherea şi răs- . 
punderea căpitanului de port. ăi : 

Axt, 136. Duminecile (în cari intră şi Du- 
mineca, paştelor a cărei sărbălâre continuă 
trei qile) precum şi cele-alte 12 sărbători mari 
ale anului (3), cancelariile vor fi închise nu- 
mal pentru operaţiunile comerciale proprii 
dise; iar pentru trecerea, călătorilor şi pentru 
alte trebuinţe urgente, cancelariile vor fi des- 
chisc în ori-ce di și la orl-ce oră. o 

Art. 187, In porturile unde nu sunt insti- 
tuite căpitănii până la înființarea lor, coman- 
dantul companie! de frontieră împlinesce a- 
tribuţiunile căpitanului de port, conformân- 
du-se disposiţiunilor regulamentului de faţă 
şi legilor în vig6re. 

TITLUL VII. 
Despre căpitanii de port, 

CAPITOL ]. 

Eserciţiul funcţiunei căpitanilor de port, 
dtribuţiunile lor. 

Art, 138. Eserciţiul funcţiune! căpitanilor 
de port este: . 

a) In port; pe apă şi pe uscat în limitele 
cari se vor fixa. de către o comisiune prin ini- . 
țiativa ministerulul afacerilor streine în înţe- 
legere cu ministerul de finance (4). > - 

(1) Căpitanil de port, fie-care în secțiunea sa, vor, observa, ca morile phutităre, cu autorisațiunea a funcţiona 
spre malui român, să nu impedice nici calea halaziului, nici navigaţiunca bastimentelor. , 

(2) Asupra fixărei şi schimbării posiţiunei ancorelor morilor plutitâre, căpitanii de port vor ţine scmă 'de 
alin. Ii al art. 60 din legea vamală, şi în casul când, în vecinătatea imediată a punctelor unde se vor afla 
biurouri de vamă saii pichete de pază, nu vor putea staţiona aceste mori fără a gena libertatea căii hala- 
siulul saă navigațiunei bastimentelor, vor raporta ministrului afacerilor streine. 

(3) Nascorea născătârel de Dumnedeă la 8 Septembre. — Inălţarea st. Cruci 14 Septembre.— Intrarea în bi- 
serică 21 Noembre.—Nascerea Mântuitorului 25, 26 şi 27 Decembre.—Botezul Domnului 6 [anuarie.—Intâm- 
pinaroa Domnului, 2. Februarie.—Buna-Vestire 25 Marte.— Schimbarea la faţă 6 August.— Adormirea Maicei 
Domnului 15 August.—intrarea Domnului în Ierusalim sait Dumineca d'inaintea. Paștelor.—Inălţarea Domnului 
Joi la 40 dile după Paşte.—Pogărârea Sântului Spirit şi S-ta Treime (0 (i) la 50 il i e dile după Paste j ui Spirit ş (o di) dilo după Paşte . decretul 

(4) In acestă comisiune va lua parte şi comandantul flotilei.— Spre sciinţa navigatorilor limitele porturilor 
se vor desemna, prin îngrijirea căpitanului de port, prin table prinse pe pari înfipţi la fie-care estremitate a : 
„portului.
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3) Afară din- port; la orl-ce punct unde un Art. 141, Căpitanil de port, în privinţa ac- 
bastiment ar opera în totă întinderea cât biu- | telor maritime, avenă calitatea de oficeri pu- * 
roui vamal al unul port are drepturile sale | blici, numa! dânşii se pot introduce, de drept, ' 
de vămuire, îti pe bordul băstimentelor staţionâna (4). 

Art. 139. Atribuţiunile căpitanilor de port: Art. 142, Căpitanil de port vor observa de 
sunt prevădute, în special, la art. Bl din le- | aprope tot ce atinge siguranţa, bastimentelor 
gea organică. a ministerulul. afacerilor stră- | staționând în port, intrână sau eșind; vor în- 
ine (1); -..:: i iai "l griji ca. piloţii practici să posede actele de - 
Regulamentul marine! comerciale române | capacitate pentru conducerea unul bastiment: * 

și regulamentul de punere” în aplicaţiune a | Art. 14). Căpitanii de port vor sonda a- 
legilor pentru stabilirea şi percepţiunea, taxe! | pele în !6tă întinderea portului ori de câte': 
de cheagiti (2). fac. parte din atribuţiunile că- | orl Sar simţi trebuință; pe a lor răspundere, 
pitanulul de port. Dânsul este chemat a ob- | ţinând, întrun registru, compt dilnic de cres- 
serva să se osecute conform disposiţiunilor | cerea sati scăderea lor... i 
coprinse într'ânsele. - Denşil vor îngriji a pune semnale destul de 

Pe lângă legea generală a vămilor, în ceea, | visibile în părţile portului pericul6se naviga- : 
ce * privesce disposiţiunile er, legea monopo- | ţiunel, precum sunt prundurile, -petrile, car. * 
lulul tutunurilor va face, nu mai puţin căpi- | casele ete. - * _ 
tanilor. de port, objectul -une! seriâse prive-] :Art. 144, Căpilanii de port vor asista la 
gheri asupra bastimentelor staționând (3). darea în apă (lanciamentul) a bastimentelor * 

Dânşii, vor face inspectiuni pe bastimentele | și vor “lua disposiţiuinile cuvenite pentru ca ' 
de comerciu spre a se asigura de sinceritatea | aceste manevre să nu causeze 'veri-un acci- ' 
interogatorului depus. -.: -: - dent: - E Da 

“Legea, timbrului, privind actele căpităniet |: Art. 145. Desemnând locul de operaţiune : 
- sati alte legI şi regulamente privind mâl mult | diferitelor bastimente, căpitani!” de port vor 
sat mai puţin pe acest oficii, vor -fi-aplicate | observa a lăsa între dânsele spaciul recunos- 
de căpităriie în directa responsabilitate a că- | cut indispensabil. o 
pitanului de port. „m  Bastimentele” diferitelor societăi! avend. : 
ate IN - | deja. debarcadere în porturi, vor fi libere a 

e” CAPITOL UL. |, i acosta la dânsele. ! m i 
j Art, 146. Veri-când, în timp de diua, fu-!: 

migaţiunile ar fi necesari! pe bordul unul bas- 
, timent, căpitanul de port va. fixa locul ope- ; - 

Art. 140. Poliţia porturilor dunărene ale | raţiunel la o distanţă de, cel puţin, 100 metri * 
României fiind încredințată căpitanilor "de! de alte vase și nu va permite“ aprinderea. fo- 
port, dânşii esecută sati face a se esecuta dis- | culul până nu se va asigura că pe acel bord 
posițiunile presentuluY regulament. „_1'se păsesce materiile, instrumentele şi braţele 

_ Dânşil vor raporta ministerulul. afacerilor | necesârii spre servici în cas de incendii. 
streine despre lucrările de ameliorare nece-| Art. 147. Pentru: bastimentele încărcate ! 
saril porturilor, precum și despre veri-ce eve- ''cu'materil inflamabile, căpitani! de port .vor 

„-niment, descoperire sau fapt, survenite la cu- | destina locuri pe o linie: retrasă ca în cas de + 
noscinţa lor şi neprevădute în regulamentul | incendii să potă cu înlesnire lua largul unde * : 

de față care ar putea interesa navigațiunea | se dă tot ajutorul de scăpare. i 

şi Statul. O asemnea notificare se va face şi |' Dânși], în cas de incendii în oraşele aprope ! 

autorităţii superidre a judeţului. --'  ” : |de port, observând forța şi. direcţiunea vân- 

Tistrucţiună asupra datoriilor căpitanilor 
de port. (Peutru poliția porturilor). 

  
4 

(1) Art. 31 din legea organică : căpitanii porturilor sunt însărcinați cu partea esccutivă,a administraţiunei 

marinei mercantile şi cu serviciul porturilor. : ” . ă tă Di ati 

" Căpitanii porturilor ai calitatea de oficeri publici în. privința actelor maritime de competința lor; aceste 
acte sunt acte publice şi legale. Acesti funcţionari sunt însărcinați cu poliţia judiciară în port pentru delicte 

coreeţionale şi, contravenţiuni poliţienesci fiind de competința lor d'a le constata și d'a înainta actele procu- , - 

. vorelui respectiv în termen de 24 ore. Pentru delictele criminale vor informa îndată pe, procuror pentru a fi 

„constatate de acesta din urmă. : NR a a 

Căpitanii porturilor sunt în drept a se pronunţa asupra contravenţiunilor la regulamentele de poliţia por- 

turilor şi a aplica amendile preveute prin aceste regulamente. , o 

Căpitanii de porturi sunt arbitri în acţiuni maritime cari nu trec peste suma de 300 Ici,- ci esecută regu- 

lamentele de navigaţiune, sunt însărcinați cu privegherea bunei ordine în porturi, cu recensemântul maritim, - 

cu îndeplinirea. instrucțiunilor sanitare, cu aşedarea , bastimentelor în port şi "cu observarea, încărcărilor şi 

descărcărilor, constată capacitatea vaselor, înscriă' şi clasifică pe vâslași și marinari şi în fine observă esccu- 

N 

tarea dispoziţiunilor previdute de:codal de comerciă prin cartea III (pentru negoţul maritim), * 

(2) V. Monitorul oficial No. 127 din 1874. Na II ! Lc 

(3) V. arte 71, 106 şi 107 din regulamentul de aplicaţiune al legei monopolului tutunuritor. . : 

(4) Fără asistonţa căpitanului de port-nici o intervenţiune, asupra bastimentelor, nu 'va avea loc din partea .: : 

autorităţilor Române. Visitele vamale se vor opera conțorm titlului II de mai sus, în asistenţa saă prin în-" : 

tervenţiunea căpitanului de port. “+ N CA - DEA i
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tului spre port, vor disposa strângerea pân- 
zelor şi vor face rondurile și risitele nece- 
sarii pentru. menţinerea ordinei şi esecu- 
“țiunea. manevrelor ce ar mal judeca de tre- 
buinţă. a LE - 

Art, 148. Căpitanul de port, în casuri de 
necesitate și când patronul sai alți aflaţi pe 
bastiment ar refusa esecuţiunca ordinului, va, 
avea facultatea a molla, a lega sai a întări 

" cablurile ori a face alte asemenea manevre 
în comptul și pe răspunderea lor, . 

Un stat de cheitueli se va da îndată 
nului sai consemnatarului săi. - 

Art. 149. In cas de naufragiă, înomolire 
sai avarie, căpitanul portului dă ajutorul cel 
mal urgent pentru a asigura scăparea, caricu- 
lui, a bastimentului şi aparatelor lui şi pentru 
a apăra interesul general al navigaţiunel. 

Îndată după naufragiă, căpitanul portului 
droseză, despre circumstanţele accidentului, 
un proces-verbal de pe care trimite copie 
certificată autorităţii competinte. .. , 

E] procede asemenea, după cererea, uneia 
din părți, şi în casuri de avaril, mal cu sâmă 
când acestea sunt causate prin abordagiă, . 

Art, 150. Căpitanii de port vor observa 
ca pavilionul. bastimentelor naţionale să fie 
în conformitatea legel sancţionată şi promul- 
gată la 8 Martie 1872 (1). . sa 

La sărbătorile naţionale precum şi la. cele 
notate la art. 136 de mal sus, dânşii vor ob- 
serva asemenea ca bastimentete aflate în 
port, să arboreze pavilionul lor naţional; es- 

„cepţiune când timpul nu permite. 
Art. 151. Căpitanil de port vor urmări cu 

t6tă rigorea pe contravenitorii la disposiţiu- 
pile' regulamentului de faţă sai pe cel cari, 
făcându-se culpabili de veri-ce alt delict, ar 
fi urmăriţi-de autorităţile Române. SI 

* Pentru verl-ce contravenire la disposiţiu- 
nile acestui regulament necesitând aplica- 
țiunea unei amende, căpitani! de port vor 
dresa proces-verbal în care vor fixa suma a- 
mendel prescrisă, şi pe care '] vor sub-semna 
dEnşi. - , 

Pentru constatările de infracţiuni la legea 
generală a vămilor, se va avea în vedere 
lin..VI al art. 176 din acea lege. - 
„Pentru delictele sai veri-ce altă constatare 
de: resortul căpităniel, pe apă sai pe mal, 
procesele-verbale se vor redige în forma, pre- 
scrisă de legea specială. 

patro- 

(1) Albastru la hampă, galben în mijloc şi roşu la 
(2) Pe bordul bastimentelor străine guarda nu se 

+ Pitanul bastimentului însuşi ar consimţi la acesta. 
(3) Arestul portului, este acela al companici de 
(4) Pentru delictele criminale se va chema 
(8 V. art. 70 din legea generală a vămilor, 

LEG. POLITICE ŞI EMANATE - 

Tte procesele-verbalt, pe lângă dată, vor 
purta şi numărul de ordin al lucrărilor can- 
celariel. _ - ă 

Art. 152, Când vert-cine sa făcut culpabil - 
de vre-unul din delictele pedepsite de codul 
penal, căpitanul de port, cu asistența ofice- 
rului de guarădă (2) depune pe culpabil în a- - 
restul portului (3) până la dresarea proce- 
sului-verbal. cu care *l trămite ministerului 
public (4). Sia 
Actele de bord nu se înapoiază bastimentului 

care refusă căpitanului, de port predarea cul- 
pabilului, de asemenea..delicte, până nu se 
pronunţă procurorele căruia. se trămite pro- 
cesul-verbal. . . - 

Art. 159. Căpitanil de port vor da con- 
cursul lor oficielor_vamalt poprind, prin re- 
ținerea actelor de bord, (sub pedepsă de 500 lex 
amendă, în cas contrarii) (5) plecarea orl-: 
cărui bastiment abătut la legile și regulamen- 
tele cari tind la asigurarea drepturilor fiscu- 
lul, şi intervenind, conform disposiţiunilor 
titlului ÎI de mal sus, pentru visitarea bor- 
dului culpabil sai suspect de operațiuni frau- 
dul6se. * .. - RR 

Art. 15£. Spre a putea menţine buna, or- 
dine în porturi şi spre a asigura fisculul drep- 
turile sale, căpitanii porturilor vor cere, în 
casuri de trebuință, asistenţa. companie de 
frontieră residată în fie-care port (6). 

Art, 155, Căpitanii de port vor. face in- 
specţiuni pe apă, diua şi noptea, în giurul 
bastimentelor staționând, spre a se asigura. * 
dacă nu se uneltese contrabande sai se comit 
alte infracţiuni la regulamentul de faţă. 

Pentru acest sfârşit şi pentru orl-ce alte 
disposiţiun! ce prin.osebite articole sunt che- 
-maţi a esecuta căpitanii de port. pe lângă fie- 
care căpitănie de: l-a clasă vor fi două bărci 
cu ş6se mateloţi al flotiler; la cele de all-a 
clasă câteo barcă şi patru mateluţi al flotilei, 
şi la cele de a IIl-a clasă câte o barcă şi dout: 
mateloți. ia . - 

Art. 156. Când esactitatea capacităţel unul ' 
bastiment va fi bănuită sai în cas de fraudă, 
căpitanul portului procede la măsurarea, lui 
îm preună cu un oficer ai flotilei române (7). 

- Tot asemenea se procede şi la măsurarea . 
bastimentelor cari ar solicita autorisaţiunea. 
d'a arbora pavilionul român. De :resultat se . 
dresedă proces-verbal, 

Art. 157. Când diferitele bastimente, ve-   
margine. . 

pâte introduce de cât în casuri grave, şi atunci, dacă că- 

frontieră din fie-care port. - 
procurorele (v, nota Nr. 1 art. 139). . 

6) Comandanții acestor companii, oficerii și împiegaţii sub ordinile lor cari prin rea voinţă sa negligenţă 
ar refusa a da la .prima cerere a căpitanului de port 
ciale, după constarea făcută de o comisiune mixtă. 

asistenţa. necesară, se vor pedepsi, conform legel. spe- 

- (2) In lipsă de oficer al ilotilei române, acâstă funcţiune! s va, putea împlini do un căpitan de 'bastiment.: Dă 

+ 
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aind în "porturile române, nu ar avea actul 
menţionat la: alin. sub. Nr. 4 de sub art. 10 
-de mai sus, saii că acest act ar fi nerevisuit 
de mal mult de un an, se va procede ia con- 
statarea bunei lor stări conform disposițiu- 
ilor articolulul următor. 

Art. 158. Pentru constatarea bunei stări 
:a diferitelor bastimente cari fac navigaţiunea 

- maritiină sau fluvială, se va institui în fie- 
„care port o comisiune de surveghere compusă 

de căpitanul portului, un căpitan de bastiment 
“și duoi.esperţi numiţi, pentru un an întreg, 
de ministerul afacerilor străine. 

Dacă bastimentul este sub pavilion străin 
: “<onstatarea se va face şi în presenţ a consu- 

lulut sai delegatului săi. 
Procesul-verbal de constatare, ce va fi făcut 

prin prestare de jurământ, va rămâne î în ar- 
chiva, căpitănicy, iar o copie autentică va. fi 
dată căpitanului bastirhentului care va fi dator 
:a o presenta, la orl-ce cerere. 

Acâstă, constatare pote, la trebuinţă, să fie 
“ordonată la ork-ce. loc şi în orl-ce timp când 

încărcătoril ar. cere-o înainte de încărcarea 
* bastimentului. 

. Plutele sunt scutite de acestă constatare. 

sI 

-. Despre înte “opatur. iă 

„Art, 159, Interogatorul se pretinde de la 
-ori-ce bastiment de “comerciă, fie el cu pânze, 
fie cu aburi, fie fără pânze şi fără aburi, pre- 
cum şlep, pletă, ceam, navrat, plută ate. care 
sosesce dintr'un port, inaritim, sad: fluvial, în- 
cărcat saii deşert. 
:Interogatorul se depune la 'căpitănia por- 

tului o dată cu actele de bord, afară de es- 
cepțiunile prevădute la art.51 unde se esplică, 
pentru bastimentele de pasageri când ar avea 
şi mărfuri, modul depunere! interogatoriului.. 

Art, 160. Locurile lăsate în alb; pe 'intero- 
«galoriă se complectă, în ceea. ce privesce so- 
'sirea, de către căpitan, patron sati conductor 
al bastimentulul sosit, sai cu adjutorul cul va 
voi afară de funcționarii căpităniel cărora le 
„este'cu totul interdis a luă parte . la complec- 
tarea, lor. 

Art. 161. Căpitanul de port observă ca in- 
tterogatoriul ce?i se depune, să aibă condițiu- 
nile cerute de'a putea: fi admis: semnat'de 
căpitanul, patronul 'saă “conductorul care -I 
depune şi bine complectat, ma! cu osebire în 
ceea ce privesce aliniatele următâre.. -.!:-..;: 

La. <proveninţă>. să fie numit portul -unde 
“ a încărcat marfa: sai dacă e deşert, portul 
piâmitiv Gin care a plecat bastimentul, şi apoi 
se citeză porturile intermediare la cari a ial 
abordat.” 
La «deşert sai încărcat şi cu ca;> dacă ca- 

zicul este de un singur fel, se numesce natura   

caricului” şi în ce cantitate (în tonele naţiunei 
bastimentului); dacă este de mat multe feluri, ” 
se arată. colectiv fie-care fel şi greutatea, lui. . 
în tone, cum : ferărie; lemnărie, coloniale, -- 
manufactură ete. Când mărfurile sunt emba- 
late, se indică num&rul fis-cărui colet, :conţi- 
nutul şi greutatea lul-îa tone saii în orl-ce 
altă greutate care înregistrându-se, se trans-- 
formă dt căpitanul portului, în tone englese, 
conform art. 203. 

Detaliul se face pe manifestul e ce se predă: 
direct biuroului vamal. conform: art. 66 din - 
legea vamală,  . : - tr. 

Dacă bastimentui sosesce deger şi are: sa- 
vură, se notâză cătăţimea. -- 

- Căpitanul de port pune pe interogatoriă 
diua primire! şi numărul: de ordin la care se 
înregistreză bastimentul. : 

Art. 162. Orl-ce bastiment operând prin: . 
puncte afară din limitele portului, este con- 
siderat cum dacă ar opera în port; pe intero- 
gatoriă, însă, se notâză la ce punct, din sec- 
țiunea portului, opereză bastimentul. 

Art. 163, Plecarea bastimentulul se no- 
t&ză. pe același interogatorii, de: căpitanul 

„1 portului, după declaraţiunea saă -manifestul 
vamal, dacă hastimentul plâcă încărcat; ase- 
menea se notâză nunigrul declaraţiunei, nu- 
mele încărcătorului, destinaţiunea etc... -* 

Art, 164. Este bine înțeles că bastimentul 
al căruia încărcământ ar avea destinaţiune 
pentru mai multe porturi, sosind într'un port: 
saă plecând dintr'Ensul, în interogatoriul s&ă 
nu se:trece- nimic mal mult. de cât numai 
partea încărcămentului destinat pentru acel 
port saă luat din acel port.,.- 

Când un bastiment sosit încăreat; a decla- 
rat în interogatoriă caricul pentru acest port, 
în speranţa, de al vinde aci;:şi va trebui să 
plece tot cu acelaşi caric saă numai cu o parte: 
dintr'6nsul, menţiune despre acesta se va face 
pe interogator la plecare. -- 

Art. 165, Observaţiunile ce figureză une- 
ori pe visele rolurilor, precum şi “schimbarea. . 
eventuală a pavilionului, a căpitanului -navet” 
sai a proprietarului, etc. se vor nota pe in- 
terogator la alineatul <observaţiunt».: 

Marinarii lăsaţi sai luaţi, se notâză - ase-: - 
menea pe înterogator. la» plecare, în acelaş 
aliniat. - : i 
“Art, 160, Interogatorul rănâne în archiva: 

căpităniel. EL va f “confruntat cu manifestul |. - 
vamal ori de câte or căpitanul de port. ar 3-. 
vea Îndouială asupra Sincerităer lui, în ceea 
ce e privesce caricul: - ae „ii 

su Ie MD 

Art, 167,. Căpitanit de port v vor AR 
certificatul saii ceitificatele de: cari c vorba” 

x
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" în.art:15 de mal sus, cu adincimea . ce basti- 
mentul - trage în apă prin greutatea savurel. 

„Aceste acte. se vor. înapoia căpitanului. saă 
patronului bastimentului care ar.voi să plece 
din port iarăşi cu savura cu care a venit... 

. Când bastimentul. ar lăsa .o parte din sa-|. 
vura cu care a venit .voind să plece din port 
cu restul, căpitanul poriului constată pe cer- 

_tificatul autorităţel din Sulina, câte picidre de: 
savură s'a descărcat din câte 
la sosire, - E . 

_ “Dacă bastimentul, plecând încărcat cu măr= 
fură, lasă savura în port, certificatul saă cer- 
tificatele de cari e vorba mal sus: se vor: a- 
nula şi opri la căpitănie. Dea 

Art.-168.-Când un. bastiment ar lua sa- 
vură dintrun port al României, căpitanul por- 
tului 1 liberâză un certificat semvat de dânsul 
și sub sigiliul oficiului “sti, constatând câte 
picidre trage în apă, : - 

trăgea în apă 

SI. 
Juridieţiunea căpitanilor dă port, şi înstrue» | 

_ - piuni. relative la acâsta. * 

Art.:109. .Căpitanil de port, pe;lângă a- 
mendile ce sunt chemaţi a aplica pentru con- 
travenţiuni la. disposiţiunile acestui regula- 
ment, ca arbitri numiţi de lege sunt asemenea 
în drept, pentru cause maritime, a se pronunţa 
definitiv asupra reclamaţiunilor ce nu trec 
suma de 300 lei, privitâre la despăgubiri : 
„1. Pentru stricăciuni causate prin colisinne 
saă ahordagiii, vaselor plutitâre; . ... 

2. Pentru plăţile datorite marinarilor ;.... : 
3. Pentru recompensele ce s'ar. cuveni. ce- 

lor cari aii ajutat a scăpa o navă. de naufra- 
giă sau cari ai scos măriuri avariate. .. . 

4. Pentru plăţile piloților: şi lucrătorilor 
întrebuințaţi pe bastimente... ..... :...: 

5. Pentru ver-ce diferend pornit în contra 
echipagiulul unel nave, până la suma sus .a- 
rătată.. INI Aa 

Art, 130, Dacă pretenţiunea nu este mai 
mare de 800 lei, căpitanul portului, după ce. 
ia cunoscinţă „de causă ascultând -şi partea 
reclamantă, decide printrun proces-verbal în 
care arată considerantele. . IN 

Asupra. pretenţiunilor de stricăciuni, repa- 
raţiuni saă consteucţiuni, căpitanul portului 
nu va decide înainte d'a face o espertisă -îm- 
_preună cu un căpitan de bastiment şi un meş- 
ter constructor fără caaceştia să aibă verl-o 
rudenie cu părţile interesate.  .. . . 3 

Art. 171, Pretenţiunile în sus de suma de 
300 let şi asupra cărora căpitanul de port nu 
ar reuşi să împace părţile, vor fi constatate 
şi păstrate în cancelaria căpităniei de unde 
cel interesaţi să'şi potă la timp. procura co- 
piile ce le-ar trebui. ...:. ast 

Art. 142, Când căpitanul saă- alţi: 6meni 

“LEG. POLITICE. ŞI :EMANATE : Ă - 

al echipagiului unul bastiment gata de ple- 
care, ar îi rectamaţi pentru datorii vechi-pri-- 
vate, căpitanul de port se va. mărzini a.se. 
conforma art. 388 din codul de: comerţ, car-. 
tea III.. | : - RI 

tru neplata mărfel încărcată sai pentru alte 
cause de asemenea importanţă, va fi reţinut: 
numal, pentru 2: ore, şi acesta pe respunde- 
rea. reclamantului... Dăcă în acest interval că-. 
pitănia n'ar primi avisul autoritățel compe- 
tinte pentru secuestrarea,. caricuiui saă con- 
tinuarea reţinereL:bastimentuluy, căpitanul de 
port permite plecarea. . i... i 

Art..173. Căpitanul de port, va constata 
asemenea tâte reclamaţiunile ce "1 ar adresa 
căpitanii, patronii sai conductori! diferitelor 
hastimente contra încărcătorilor, descărcăto- 
rilor. saă altora pentru neplata de navlu, în- 
târdiere etc. şi le: va, libera. certificatele cu 
cari să'şi pâtă sprijini drepturile. lor, ÎN 

IV. 

- Despre bastimentele de reslel.  - 

Art. 174, Oul-ce bastiment de resbel, na-. 
țional saă strein, sosind întrunul din portu- 
rile dunărene ale României, este întâmpinat 
de către căpitanul portului, care mergând pe 
bord, desemnă comandantului de bastiment 
locul ce urmeză a ocupa, şi "1 dă informațiuni 
despre posiţiunea şi profunditatea apel. 
„Art: 175, Căpitanii de port vor observa. 

| ca bastimentele de resbel staționând, să fie; 
în Gre-care depărtare de cele de comerţ, atât 
pentru siguranţa celor Vânteii cât şi pentru 
a.se putea accelera operaţiunile celor. din 
urmă. a p : 
„Pentru acest sfârşit, dânşii, primind anun- . 

ciă despre venirea, unul bastiment de resbel, . 
țin în reservă un loc convenabil... : 

Art, 176.: Căpitanul. de port, după cea 
dat informaţiunile necesaril, cere comandan- 
tului bastimentului de resbel, sub pavilion . 

Bastimentul gata de plecare, reclamat pen- - 

străin, o simplă notă indicând locul de pro- . 
veninţă, numele bastimentulul, numele co- - 
mandantului, numărul persnelor de echipa- ; 
giă şi al tunurilor. | Da 

Arte 177, Indată ce a. părăsit bordul unui 
bastiment de resbel sub, pavilion străin,. că- ; 
pitanul de port face cunoscut oficial prefectu- 
ret, comandantului garnisonel locale și minis= 
terului afacerilor străine, ora sosirel, dând şi , 
cele-alte informaţiuni conţinute, în . articolul 
precedent. „e, 
“Arte 178, În ceea ce,privesce.libera eşire. 

şi intrare a 6menilor compunând. equipugele 
bastimentelor de resbel în. genere, căpitanii: - 
de port yor lua înțelegere cu comandanţi .. 
companiilor de frontieră, cari vor da ordin.   în consecinţă.. E 
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"+ Art, 179. Căpitanil de port. în interval de 

be]. ::: 
"e Arţu180,:Afată denota preserisă la art. 176 

24 ore, întorc visitele: oficiale ce primesc: do 

„la comandanţi! diferitelor bastimente de res- 
) „a ACI 

-de' ma! sus, căpitanii. porturilor nu vor; cere 

bastinientelor de resbel 'nict:un act de bord; 

numal patenta de sănătate care se înapoiază 

vizată la plecare. 
- Arta 1514 Căpitanil de port “se vor opune 

veri-cărel disposiţiun! ar! avea de” scop! vio- 

Matea bordului unui bastiment de resbel: Co- 

măndanţii lor vegheză' înşi-le asupra mate- 

loţilor compunând echipagele, spre a nu co-| 

-mite infracţiuni 'la legea vamală sati la aceia 

a monopolului:tutunurilor. i 

Art, 1$2, Verr-ce. abatere a 'echipasiului 

- “unul bastiment de resbel la datoriile: de: or- 

y 

“Art. 183, Indată 
- bastimentului de reshel sub pavilion. străin, 

" dine în port, dacă comandantul bastimentu- 

lul,: în urma 'intervenţiunei căpitânului de 

port, nu disposă a'nu'se: mal iepeta abate- 

"zile, acesta raportă ' ministerului: afacerilor 

străine încunosciinţând şi p6 autoritatea su- 

periâră a judeţului. E 
după plecarea din port a 

căpitanul portului anunciă oficial prefecturei, 

comandantului garnisonei locale şi ministe- 

ruluY afacerilor străine. tt 
Anunta arie n cnininie  ohai  EE De 

Şvi i 
. 

ȘI „"Disposiţiuni sanitare, . _ 

- “Awt. 184, Căpitanil de port sunt ţinuţi a 

-se informa, cât' ma!" des, dacă prin părţile” 

malului opus domnesce o perfectă ' sănătate. 

In casuri de epidemil saă 'epizooti!, prin acele 

părțI.vor anuncia îndată consiliului de igienă | 

publică şi salubritate, 'raportând şi, ministe- 
rului. Na 

Art, 185. In,casuri,de bile contagidse ivite 

afară din ţ&ră, 'căpitanil de port vor observa 

şi esecuta instrucțiunile consiliului. medical 

superior (1), esercitând poliţia pentru a purga 

carantina bastimentelor cu patenta brută. ” 

“Art, 186, Căpitânil de port vor începe li- 

berarea de 'patente; brute, în casuri de bâle 

contagidse în țeră, îndată ce vor primi avi- 

sul consiliului medical superior şi nu Yor în- 

ceta a'libera asemenea: patente de cât la pri- 

mirea unul: noii avis, pentru acest sfârşit, al 
accluiaş coasiliă îi i ie 

Patentele nete' sai brute: vor, fi semnate 

mal ântâiă de: medicul! portului :sait -al ora- 
ului a 

“u:Căpitânul de "port: care; în” timp de bole 
iii pat 

'conitagiose în ţeră şi având ordinul a libera,     

1725 

patente bruțe, "și-ar permite -a libera patente 

nete, va fi trămis înaintea rainisterulul public 

-ca infractar al legilor chemăt'a aplica. -" 

Art. 137, Bastimentele cu pătentă brută 

vor fi întâmpinate, la'sosirea lor în. port, de 

-căpitanul portului însoţit de medic. Căpita- 

nul de port esecută instrucţiunile de cari e 
vorba în art. 185 de mai sus, 
ce ar mai lua ' medicul, 
i Art, 188, Căpitanil de port vor observa a . 

nu se întroduce în țeră pesce, fructe 'suă veri- 

ce alte coriestibile fără a fi observate de me- 

dicul portului sai al oraşului. e 

pi S VI - EI 

Despre. cadavrele, găsite. | i 

Art, 189. Când sar vedea d'asupra apel- 
sau la mal'cadavre de'Omeni înecaţi, căpita- 

nul de port, în casul' când după "cercetările 

ce va face, ar constata că înecarea nu a pro- 

venit prin violență, permite 'înmormintarea. 

corpului, înaintând procesul-verbal "ministe- 

'rulul public şi un estract dintracest proces, 
oficerului:stărel civile. : : : 

şi disposiţiunile * 

Pentru' mal multă asigurare, la constatarea - 

casului, căpitanul de port chiamă pe medicul 

portului saă al oraşului spre a, se pronuncia, 

Art..190. Objectele de valore ce s'ar găsi 
asupra unul înecat saii rămase dela dânsul 

'| pe vert-un baştiment din port (când înecarea 

se va fi întemplat în port) se vor da rudelor 
lul sub inventariii, dacă se presintă rude;: în 

casul contrarii, objectele se vor depune la 
comuna respectivă. (2) Di Ă ... 

: Dacă înecatul este. din supuşi! 'străini, ob- 

jeutele se remit:consulatului respectiv, : : 

Art, 191. Căpitani! de port proced tot în 
modul preseris de cele două articole prece- 
dente, când primesc raporturile căpitanilor 
diferitelor bastimente “anunciând încetarea 

din viaţă pe bord, a verl-unuia :din Gimenil 
echipagiulul, încet 

a gi 
Introducțiunea în ţeră a cadavrelor aduse 

din străinătate, put S 

“ Art, 192, Căpitanul: de port, priinind ra 
portul bastimentului: pe':bordui: căruia s'ar 
afla cadavrul vre-unel persâne mortă în țâră 

străină; chiămă pe 'medicul portului sai al 
orașului care:-întrodus pe-boră, :se pronunţă 
dacă sicriul“ este: hermetic închis' pentru ca 
sănătatea, publică să: nu fie amenințată (3).: 

-;'iDespre' constatarea făcută, căpitanul por- 
tului dreseză proces-verbal pe care "1 sem- 

(1) Vedi şi Monitorul oficial Nr, 221 din 18741 „pentru carantină“, .: za da 

(2) Comuna, du ă cererea căpitanului de port, ia măsuri urgente: 

, „ NE 
. n fat sr . 1 

entru înmormintarea cadavrului. . » 

(3) Vâqi şi regulamentul pentru transportul cadavrelor omenesci, titiul [Il şi IV, publicat în Monitorul oficiat 

Nr, 3 din 1877. 
.. 

+
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neză dââsul, medicul şi căpitanul saă patro- 
nul bastimentului pe care se află cadavrul, . 

Acestă constatare remâne în cancelaria că- 
pităniel. -* - 

- Art, 193, Cândse cerelibera introducțiune 
în țeră a corpului pentru care s'a. făcut con- 
statarea prescrisă de articolul precedent, că- 

„. pitanul portului cere actul de deces al auto- 
rităţei locului unde persâna a încetat d'a trăi, 
şi dreseză proces-verbal despre cele ma! prin- 

: cipale declaraţiuni atât ale aceluia care a 
făcut cererea (înscrisă) de introducţiune, cât 
şi ale rudelor cari vor fi însoţit corpul; re- 

-. produce actul de deces adică: numărul lui, 
numele mortului, în ce loc a murit şi în ce 
di, sexul, etatea etc. Dacă sicriul nu lasă-a 
se vedea prin sticlă. fața mortului spre a se 

- constata identitatea, menţiune despre acâsta 
se face în procesul-verbal. Menţiune se face a- 
semenea și despre constatarea de care e vorba 
în articolul precedent, . 

Toţi cel caril aă făcut declaraţiuni asupra. 
aceste! constatări, vor semna procesul-verbal. 

"O copie de pe acest proces-verbal se va în- 
mâna, celul care a depus actul mortuar, €ră 
originâlul proces împreună cu actul mortuar, 
se vor înainta ministerului public. . 

Un estract din procesul- verbal se trămite 
oficerului stărei civile. . 

"CAPITOL 11 

Instrucţiuni asupra datoriilor căpitanilor de 
- port. (Pentru poliția cheurilor sai maluri- 

lor în porturi). - 

Art, 194. Intreţinerea cheurilor sai ma- 
lurilor, parilor, belciugelor, semnalelor (1) 
saii altor construcţiuni publice, va fi obser- 
vată de căpitanii de port având în vedere dis- 
posițiunile art. 60 şi 235 din presentul regu- 
lament. 

Ori-ce degradaţiune nerestabilită sai ne- 
plătită, de către cel cari! ai causat'o, va..re- 
mâne în sarcina căpitanului de port care n'a, 
observat. 
„Art. 195, Căpitanit de port nu vor per- 
mite construcțiunea sai stabilirea fie de că- 
tre companii sai societăţi de comercii sai de 
navigaţiune, fie de; către alți particulari, a 
nic unul cheă, debarcader sai alte stabili- 
mente de. asemenea natură, până .nu vor 
prinii avisul ministerului afacerilor străine că 
planula fost comunicat guvernului şi aprobat. 

Art. 196. Cheurile sait malurile vor fi în- 
trejinute, prin inițiativa căpitanului de port, 
în perfectă curățenie în interesul higienei, fa- 
cilităţei operaţiunilor comerciale. şi preveni- 
rel incendiului. RE a 

E 1) Fie: pe chei sait mal, fie pe apă. 
„(2) V. Alonitorul Oficial Ne. 214, din 1874. .- 

(3) V. art. 53 din legea contribuţiunilor directe... 
(e) V. art. 114 din legea generală a vămilor. 
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- Pentru mărfuri sati lucruri ce star afla pe: 
cheuri sai maluri respândind mirosuri vătă-- 
mătore s&nătăţel publice, căpitanul. de port, 
în casul când prin propria sa iniţiativă nu ar- 
putea ajunge la un resultat satisfăcător, va.” 
cere consiliului. de higienă publică şi salu- 
britate a disposa şi a esecuta măsurile ce ar: 
lua acest consilii (2)... 
„Arte 197. Căpitanii de port vor cere tutu- 

ror acelor cari ar esercita o profesiune pe 
malurile „porturilor ; să justifice plăţile paten- 
telor ce urmeză să aibă (3). Asemenea vor: 
cere să .li se presinte recepisele de plată a. 
diferite alte contribuţiuni, “tuturor acelor cart: 
sub verl-ce titlu ai operaţiuni în porturi, că- 
rora, legea. specială exige veri-o dare. Pentru. 
cel cari nu vor fi în regulă, se va lua măsu- 
rile dictate de acea lege spre a fi înscriși şi a- 
chitați la timp 
„Art, 198, Pentru construcțiuni, repara- 

ţiuni sai calfatagiul bastimentelor. precum şi 
pentru cătrănirea.. cordagelor, căpitanii de. 
port vor. desemna locuri proprii, 
„Dânșil vor surveghia debarcarea şi con-. - 

ducerea cu cheltuiala proprietarului sati re- 
presintantului s&ă, a materiilor. esplosibile 
aflate pe bastimentele sosind, în pudrăriile: 
Statului saă în magagine nominal (4), acesta. 
înainte ca bastimentul s'accoste cheul, Ase- 

-| menea materii nu vor putea fi reluate pe bord: 
de cât la plecarea bastimentului şi tot sub a- 
celeaşi precauţiuni. 

Art, 199, Căpitanii de port, desemnând 
"| locuri pentru depunerea. mărfurilor pe cheuri. 
saă maluri, în limitele portului, vor observa 
esecuţiunea disposiţiunilor coprinse în capi- 
tolul ÎI de sub titlul III de mar sus. 

Declaraţiunile prescrise de! art. 97 şi 104, 
vor purta numărul de ordin şi data primiret: 
în cancelarie. , 

"CAPITOLUL IV, 
Instrucţiuni căpitanilor de port, relative la 

trecerea Persnelor distinse. 

:. Art. 200, Câna, pe un bastiment ce so- 
sesce în port, se va. vedea flotând o bandieră. : 
care anunţă aflarea unui Personagiă pe bord, . 
căpitanul portului, după ce va lua cunoscință. 
de titlul acelei Persone, se pune la disposi- 
ţiunea.-Sa şi anunţă îndată prefectului dis- 
trictului (dacă este timp şi dacă reşedinţa di- 
strictului este aprâpe de port). 

Art, 201.. Dacă voiagiul. Persânelor dis- 
tinse este de la Turnu-Severin în josul Dună= 
rel sai de la; Sulina în sus, căpitani! acestor" 
două: porturi, pe lângă cele prescrise în articoz 

y EI 
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Jul precedent, îndată după . plecarea basti- 
mentuluiy, vor anunţa, prin telegraf, ministe- 
rului afacerilor străine, notând și ora pără- 
sirel portului. 

Art. 202. Căpitanii porturilor Severin sai 
Sulina, aflând de sosirea în port a unul Per-. 
sonagiă care ar voiagia incognito, se vor 
mărgini a anunța, confidenţial, prin telegraf, 
ministrului afacerilor - străine, îndată după 
plecarea bastimentulul. 

TITLUL T 

Intreţiner ea registrelor căpităniilor. Re- 
gulă. asupra miscărei porturilor şi ae 
supra compturilor căpitiiniilor, - 

CAPITOL 1. 

Despre registr TI 

Art, 203, Registrul bastimentelor fiind o 
copie a interogatorielor, căpitanul de port re- 
produce în tot conținutul interogatorului. 
„În colâna «câte tone: mărfuri» căpitanul 
portului transformă orl-ce greutate a mărfu- 
rilor destinată. importaţiunei. sati esportaţiu- 
nel şi notate pe înterogator, în tone englese 
(register tons). . 
Numărul tonelor englese va fi calculat după 

greutatea mărfurilor indicată în interogator 
, (având în vedere naționalitatea bastimentu- 

lut), cu factorii stabiliţi de comisiunea Euro- 
până a Dunărel, pentru navele al căror to- 
nagiti oficial diferă de sistemul engles, 

Alte greutăţi ce s'ar nota pe. interogator 
mai mici de tona și last prevădute î în tabloul 
citat mal sus, se vor transforma de căpită- 
nia de port, după importanţa, lor, tot în tone 
englese. 

Cele-alte registre vor fi întreținute contorm 
indicațiunilor din. fie-care col6nă. 

Art. 204. Registrul de amenţi se trămite 
ministerului o dată cu comptul general rela- 
tiv conform art..209 de mal jos. 

Tot-odată, se înapoiază şi registrul consta- 
“tând primirea 'apuntamentelor, de către func- 
ționarii căpităniei în curgerea, anulul pre- 
'cedent. 

— Cele-alte registre remân în archiva căpi- | 
tărie. 

Veri-ce trăsură, răsătură sai altă altera- 
țiune în registre, atrage responsabilitatea că- 
pitanulul de port. : 

" CAPITOI, II: : 

Despre mişcarea poiiritor E 

Art. 205. În fie-care dimintță, până la 
9 ore, căpitanul de port comunică prin tele: 
graf, redacţiunel Monitorului Oficial, mişca- 
rea portului din diua precedentă şi prețul di- 
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feritelor producte 'de pe cualitate, etc., con- 
form impriinatelor relative. |, - 

Art. 206. Tabloul destinat a indica miş: . 
carea (mensual) a porturilor este, ca şi inte- 
rogatorul, de două feluri : unul pentru basti- 
mentele de mare şi cel-alt pentru cele de rîuri, 
Fie-care tabloi se complectă după registriul 
bastimentelor, conform, titlului din fie-care 
col6nă. - 

Orl-ce vas fără vapor seva înscrie între 
bastimentele cu pânză. 

Art. 207. In primele tre! dile ale începu- | 
tului fie-cărei luni, căpitanul de port trămite . 
ministerului câte un esemplar -de fie-care ta- 
bloă conţinând mişcarea portului din luna 
precedentă. 

Tabloul general se brămite: în “câte trei e- 
semplare de fie-care, în cele d'ântâii 15 dile . 
ale începutului de an. - 

CAPITOL TU, 

Despre compturi şi zărsarea banilor. 

Arte 20$. La începutul “fie-cărel luni, că- 
pitanil de port depun 'la casioria generală a 
districtului, sumele - ce vor fi: încasat în cur= - 
gerea lunci precedente, fie: din liberarea de 
acte de bord bastimentelor naţionale sau alte 
taxe prevdute în regulamentul marine! co- 
merciale române, fie din fox timbrale, fie din 
amendi. . 

Vert-ce ramură de venit se depune în. pare 
te spre a se obţine recepise separate. 

Art. 209. Nu mai târqiii de cât în cele trei 
dile ale. începutului fie- cărel! lune, căpitanii 
de port espediază ministerului: compturi se- 
parate alăturând şi recepisa, casieriei la com- 
ptul relativ. Ea 

In cele dWântâiti 15 dilc ale începutului fie- 
cărul an, se trămite': "ministerului compturi 
generale. - 

O dată cu comptul general de amenq! se 
înaintâză şi registrul < «cu matcă» al anului 
precedent. 

ş 4: 

Disposițiună finali zittuulut IX. 

Art. 210. Tâte registrele, tablourile, com- 
pturile,' interogatoriile, certificatele, consta. - 
tând împlinirea, de către bastimente, a for- 
malităţilor de sosire, permisiunile de plecarea, 
bastimentelor, permisele pentru reintrarea pe 
bord a căpitanilor de bastimente, autorisațiu- 
nile de pescuit, certificatele constatând sta- 
rea bastimentelor, certificatele de savură, te- 
legramele de mişcarea jurnalieră a porturilor, 
permisele de 48 ore, saii alte fol necesari! căpi- 
tăniilor, sunt imprimate (cu locury albe pen- 
tru ' complectarea -lor) şi' se vor trămute' de 
minister, * după cererea, căpitanilor de port,



, 
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câte un număr. 6re- -care după trebuinţa por- 
turilor, 

„ Interogatorul şi autorisațiunea de pescuit, 
„sunt timbrate' <un leit. 

Permisul de 48 ore.(care se liberăză după. 
„cererea căpitanilor, patronilor sai conduc- 

torilor bastimentelor cari 'șI aă actele de bord 
depuse „la căpitănia portulul) este timbrat 
25 bani conform alin. 5 al art. 13 din legea 
timbrului. | . 
"Actele de bord pentru. pastimentele naţio- 
nale, sunt supuse taxelor prescrise în regula-. 
mentul marinei comerciale. Ele se liberâză de 
minister după raportul esplicativ al căpitanu- 
lui de port la care este. adresată cererea basti- 
mentulul. 

Art, 211. Este oprit căpitanilor de port 2 
întrebuința alte acte imprimate sai manu- 
scrise peste . cele ce trămite . ininisterul,-fără 
autorisaţiunea ministerului, 

YrLUL x 
Tniforma căpitanilor de port, | 

Art, ; Căpitanil de port vor avea uni- 
- forma i precum urmeză : 

__ Căpitanil de I clasă, uniforma căpitanilor 
flotilei Române însă, fără epolete, şi în loc de 
fir galben, fir alb. de' argint peste tot, nasturiy 
de metal alb. . 
 Pantalonul cu paspoal alb. 

Spada cu teca de pele, mânerul de metal „| | 
alb. Dragon şi ceniuron de fir. alb în: forma | 

"celor ce portă căpitanii flotilei. | 
”- Tricornul cu fir alb.. 

Mica ținută, întocmai ca aceia a  eăpitanilor - 
flotilei însă cu fir alb. , 

" Căpitanil de a II clasă, întocmal ca-unitor- 
ma locotenenţilor flotilei, fără. epolete şi în 
loc de fir galben, fir alb. 'Pantalonul cu pas- 
poal alb. 

Mica, ținută . asemenea. ca aceia a acestor 
Jocotenenţi însă, cu fir alb.. . 

Căpitanil de a-IIl clasă, întocmai ca. uni: 
forma sub-locotenenţilor flotilei, fără epolete 
şi în loc de fir galben, fir alb. Pantalonul cu 
paspoal alb. . 

"Mica ţinută, ca a: acestor sub-l0edtenenii 
însă cu fir alb. 

Pentru epolete (marea ţinută) tote ter cla- 
sele, vor avea o ancoră cu lanţ cusute, cu fir 
alb pe o placă de catifea culdrea postavului 
uniformet, în. lăţime de cinci centimetri, şi 
prinsă în. cusătura mânicel şi: într'un nasture 
mic de, metal alb în apropierea cusăturei gu- 
lerului. 

Ancorâ va fi ăplicaiă ast-fel. ca ehhiarele. să 
vină „în partea. - „despre. mână iară . dpugul 
spre gât. : 
„Placa va rămâne liberă un centiinetru i în 

partea de: jos (despre mână), iară în. laturile 
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celor două ghiare 'ale ancorel, placa va re- 
mâne. liberă jumătate centimetru în fie-care 
lature, ast-fel. ca lărgimea ghiarelor să .co- 
prindă patru centimetri. Lungimea. drugului 
va fi de 8'centimetri şi grosimea lut, jos, de 
jumătate centimetru “mergând proporțional 
subţiat ca la capul despre “belciug să remână 
o grosime de un sfert centimetru. Belciugul 
„drugulul va fi întors pe sub drug; lanţul cusut 
şerpuind, asemenea pe sub drugul ancore!,'e- 
şind proporţional afară din fie-care lature a 
drugului până la jumătate centimetru, şi va 
merge spre ghiare (jumâtate centimetru” may 
Jos de vârful lor). Lungimea şi grosimea e ghia- 
relor vor fi proporționat: cu mărimea Grugu- 
lui, asemenea şi crucea drugulul, 

Placa va avea pe tote marginile un paspoal 
de mătase alb. 

Art, 213, In qilele de serviciii, mica ținută 
este de rigore. 

Uniformele celor-alţi funcționari at căpită- 
niilor, se vor prescrie de ministerul afacerilor 
străine, prin decisiune ministerială, - - 

Ni ae 
0 IDOL XI e 
„Despre contravenţiaui, | 

CAPITOL E 

Fiațiunea amenţilor, 

_$ 1. 

* Contrarențiuniă la disposițiunile titlului LI: 
(asupra ' poliţiei por tar ilor). ” 

Art, 214, Contravenţiunile ia disposiţiu- 
nile ver-unuia din. articolele 2 până la 4 in- 
clusiy, sai la ver-unul;din articolele 7 până 
la 11 inclusiv, la primul aliniat al art.12, la 
al douilea aliniat al, art. 13 sai la unul din 
arlicolele 20 până la 26 inclusiv, 28 până. la 
32 inclusiv, 37,39, 41:până la 49 inclusiv, la 
art, 58, la al. douilea aliniat. al -art. 59, la 
art. 64 sati 65, se vor pedepsi cu.o amendă de 
le! 5 cel puţin şi de lei 50 cel mult... 

Pentru contravenţiune la. art..43, pe “angă 
amenda de mai sus, contravenientul va perde 
şi dreptul la recompensă. : 

- Art,.215, Contravenţiun! la articolele 5, 6, 
27, 38 sati 40, se vor amenda cu 30 let cel 
puţin şi.cu 300 ler cel-mult. . : 
Art, 216, Nejustificarea contorin art. 15; saă 

contravenţiune la art. 16 relativ la aruncarea 
în fluvii a, savurel, sgurel saii cenușei, se pe- 
depsesce cu o amendă de 100 let cel puţin şi 
de 500 lei cel mult. 

Art, 217. Sunt pedepsite: cu'o amendă de 
25 lei cel puţin şi de-100 ici cel mult, contra- 

; venţiunile la:disposiţiunile' ver unuia: din: ar:   ticolele 17, primul aliniat'al art. 1$, la art.19, 
„saă:la ver. unul din articolele 70 pănă la, 73. 
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- inclusiv, la. art..81, la primul aliniat al, art.82 
sai la primul:aliniat al art. 84 din; preșentul 
regulament. | pe ss aorBgelr 

.... Pentru contravenţiune la art. 19, maximum 

: amendei pâte fi ridicat până la 1009ilel în ca-. 
“sul când se va constata. că contraverţiunea a 
” fost comisă, de:bună voe, prin rea credinţă şi 

de natură a compromite securitatea, bastimen- 
telor, cheurilor, semnalelor sati altor stabili-. 

„mehte servind navigaţiunei. fără prejudicii, 
„-se înțelege, de restabilirea, la care contrave- 
' mientul va fi obligat în orl-ce cas... ...: 
* “Art, 218, Căpitanil, patronii sati conduc- 
_toril contravenind disposiţiunilor art.33 până 

la 36 inclusiv, sunt pedepsiţi cu. amenda, de 
-30 let cel puţin şi de 500 lei cel mult. : 
„Arte 219. Contravenţiunile la disposiţiu- 

” “mile art, 50, la'al douilea şi al treilea aliniat 
“al art. 52, Ja art. 53, 54% sai la primul aliniat 
“al art. 55, la al douilea aliniat al art. 60 saii 
la art. 62, se vor pedepsi cu o.amendă de 
25 lei cel puţin şi de 200 lei ce! mult. 

.. Pentru contravenţiunela at. 62, maximum 
„amendei se va «putea. urca; până la 5000 lei, 

„când bastimentul ar părăsi portul fără a fi sa- 
- tistăcut obligaţiunilor pretinse de.art. GO (v. și 

art. 234)... tă 
"Art. 220, Pentru contrâvenţiune. Ia. arti- 
colele 66, 67 şi, 69, conductori! barcelor. saă 
şalupelor vor fi supuşi Ja amenda do & lei cel 
-puţin şi de 30 let cel mult. . . Ma 

„Pentru contravenţiune la art. 63, când con- 
„ductorul nu ar trage la mal îndată după so- 
maţiune, maximum ,amendel va putea firi- 
"dicat până la 60 ler. | 

""Contracenţiuni la. disposițiunile titlului II - 

pi vi casupra visitelor 'tamnali). i 

Art, 291. Orr-ce căpitan, patron .saii con- 

ductor s'ar opune la visitarea: bordului stii, 

„conform : disposiţiunilor, articolelor,87,.88 şi 

89 din presentul regulament, se face pasibil de 

oamendă de cel puţin 800 le! şi de 5000 le! cel RR 

mult, afară de amenda prevădută pentru con- 

travenţiune la art. 62, daca căpitanul, patro- 

nul sâă conductorul, opunându-se la, visitarea 

bordului, ar.plecă din port, cu, bastimentul 
fără să "şi reia actele de bord... .-. 

SIL 

Contrăvenţiuni la! disposițiunile titlului: III |: 
i (asupra : poliției 'cheurilor - saă malurilor |-- 

Ea rit i de. .€ , 
pi a 

  

---îu porturi) i e ID 

i Arta 232, )rI-ce cântravenţiune Ja dispo- 

Siţiunile” ver-unuja. din articolele, 90 până la, 
94 inclusiv, la primul aliniat al art. 95, la 

art. 96 (daca mărlurile nu sunt din cele indi- 

    

cate la art. 99 sai dacă pu sunt din cele cati] 

"ee mult > N   

sc pot bucura de facultatea art. 100), la dis- 
posiţiunile art. 99 (când acele materiale ar fi 
descărcate sub cheur! sati imâluri sai imediat 
pe dânsele); la disposițiunile articolelor 105 
Sati. 108, sai la al douilea aliniat al art: 109, 
la art. 110 până la 113. inclusiv,.sunt pedep- 
sile cu o amendă de 5 el cel-puţin şi de:50 ler 

cel mult, si a iz be 
Arte: 223; Contravenţiunile la art! 97, 104 
sai .107, vor fi pedepsite; cu;:o:amendă de 
20 lel cel puţin şi de 100 let;cel mult..:: -... . 

ic si 

Ş IV. 
Contravenţiună la disposiţiunile titlului IV 
(asupra poliției mălurilor afară din porturi). 

"Art, 224, Ori-ce căpitan, patron saă con- 
ductor în contravenţiune la disposiţiunile ver 
unuia din articolele:114 sai 115 (dacă nu vor 
justifica conform-art::116), sai:la disposiţiu- 
nile art. 117, este pedepsit'cu'o amendă de 
30 lei cel puţin şi: de 500 lei cel malt.:".:: 

: Art, 225. Contravenţiunile “la. disposiţiu- 
nile ver unuia din art. 118, 120, 121, 122 sati 
la, disposiţiunile primului aliniat al art. 123, 
-sunt pedepsite cu'o amendă de.25 ler cel pu- 
țin şi de 100 lei cel'mult.- : 

E i, “sv. îi 

Couti-arenţiună la disposițiunilevtitlului V, 
! . ;..(asupra pescarilor), at | 

Art, 226, Sunt pedegăite cu o amendă de 
10ler cel puţin şi de 50 leicel mult, contraven- 

“| iunile la disposiţiunile art. 124,'la al douilea 
aliniat al art. 126 sai la disposiţiuhile ar.127. 

“Arte 227, Contravenţiuni la disposițiunile ..te 

art, 125 şi 128, 'amenda, va 'fi de 25 lei cel 
„| puţin şi de 100 lex cel imult. Iară pentru con- 
travenţiune la primul aliniat al articolului 126 
pe lângă acestă airendă'se 'va lua pescaru- 
lui şi dreptul de pescuit, pentru un an... 

SIL 
Contravenţiuni:la disjosițiuhile titlului VI, 

” „(asupra morilor), "i: » 

  

“Art. 926, Orr-ce conirâvenițivine lar ai tieo- - 
lele 130 până la 138 'inclusiv, este pedepsită 
'cu o'ămendă de 25 ler cel putin și de.100 lei 

    

     sv 
pu" Pacilionul național, 

  

Pp ate 

  

“3 

„Arte 229." Este pedepsit;cu o amendă: de 
10 lei cel puţin şi de 20 let cel multibasti- 
mentul care servindu-se de pavilionul român, 
nu "| ar avea în regulă conform notei artico- 
lului 150. -
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S VI 
Refus 'de primirea căpitunilor. de. port. 
„pe bordul „bastimentelor staționând... : 

Arţ, 230. Ort-ce refus de primire a căpita- 
nului de port sau a delegatului să pe bordul 

. bastimentelor staționând, dă loc la 'o amendă 
de 50 lei cel puţin şi 'de 500 ler cel mult. 

Pe lângă amendă; se pâte interdice echi- 
+ pagiului bastimentului, dreptul de a comunica 
cu uscatul pe timp cât bastimentul insistă a 

-refusa primirea căpitanului de port pe:bas- 
„timent. 4 NE | . 

ns 
| Ofense și amenințări. . 

Art. 231. Ori-ce ofensă sati orl-ce amenin- 
tare adusă în contra agenţilor dependinţi de 

„ căpitănia, unui port, în eserciţiul funcţiunet 
lor, când gravitatea nu ar atrage pedepsile 
prevădute de codul penal pentru ultragiti adus 

„funcţionarilor publici în eserciţiul funcţiunei | - 
lor, este pedepsită cu.o amendă de 10 

„Puțin şi de 100 ler cel imult..::.. . „i 
În casuri de insulte grave, se useză de. dis- 

posiţiunile art. 152 din presentul regulament. 

CAPITOL 1. | 

Reguli pentru aplicaţiunea cmengilor. 

Art, 232, Amendile nu sunt aplicabile 
pentru contravenţiunile constatate că ai fost 
ocasionate prin casuri de forță majoră. 

lei cel 

"Art. 283, Maximum amendel pâte fi îndoit | d 
în cas derecidivă, ... A 
„Este recidivă pentru bastimentele de mare 
când cele două contravenţiuni sunt comise 
fără ca bastimentul să fi părăsit Dunărea în 

"interval, a 
Pentru bastimentele construite pentru na- 

vigaţiunea fluvială, este recidivă când contra- 
venţiunea se repetă în spaţiul unul. an. 
"Art, 234, Afară de amendile Ia cari sunt 
condamnaţi, contravenitorii pot fi urmăriţi 
„pentru reparațiuni, despăgubiri etc., la, cari 
ar da ocasiuni. a ” 

Art, 235. Sunt civil responsabili de infrac- 
țiuni saă degragaţiuni: . 0 

Proprietarul, cu. bastimentul să; pentru 
„căpitanul, patronul sai conductorul basti- 
mentulul. A 
„Căpitanul, patronul sati conductorul, pentru 
Omenil de echipagii al bordului ce comandă. 

Armatorii: commettanţii, stăpânii, pentru 
agenții, lucrătorii sai servitorii lor... - 
„Părinţii: sati "tutoril,:pentru copii: şi pu- 

pilil lor..":: ta De ae 
. fa ae tf me 

  

RAU 

'] contravenţiunile bastimentelor 

numirea unul inspector. * 

i LEG, POLITICE ŞI EMANATE 

"Art. 236. Amendile se împlinesc, pentru: 
„ înainte 'de' 

plecarea acestora. n : 
" “Când ar contraveni 'art. 62, hastimentul 
culpabil se va urmări conform disposițiunilor 
prevădute în codul de comerciă, prin cartea Ul.: 

De la contravenitori! străin! de echipagele 
bastimentelor, amendile se împlinesc saă în- 
dată după constatarea contravențiunei, sată . 
prin urmărire, conform disposiţiunilor : leger 
speciale de urmăriri în materie de datorii 
către Stat, de către agenţii respectivi, prin 
inițiativa căpitanului de port. : ' ” 
"* Pentru contravenitorii, străini de echipa- 
gele bastimentelor, cari nu vor consemna a- 
menda la oficiul căpitănie! de port îndată 
'după constatarea contravenţiunei, şi nicI nu 
ar fi probe că sunt în posiţiune a răspunde 
amendile : prin aplicaţiunea disposiţiunilor 
legel de urmăriri, se vor aplica disposiţiunile 
art. 30 din cod. penal. i 

N Disposițiuni Jinale, 

"Art, 237. Comandantul flotilei este însăr- 
cinat şi cu inspecțiunea. porturilor, până la 

"O dată pe'an, dânsul va face inspecţiune 
generală la tâte căpităniile de port.' Resul- 

“| tatul acestor inspecțiuny se va înainta direct 
ministerului afacerilor străine. 

- Afară de inspecţiunea, generală, ministerul 
afacerilor străine se va putea adresa direct 
comandantului flotilei pentru ori-ce altă in- 
specţiune saă anchetă, relativ la căpităniile 

e port.. a N 
- et, 238. Pentru cheltuelile ce vor nece- 
sita întreţinerea porturilor şi orl-ce alte îmbu- 
nătăţiri, ministerul. afacerilor străine se va 
adresa ministerului lucrărilor publice care, 
conform art. 1 din legea din 1874, asupra 
fondului de. jumătate la sută, va avisa de 
urgenţă. : a pe , 

Art. 289. Presentul regulament, cerut de 
legea generală a vămilor şi prevădut de legea, 
organică a ministerului afacerilor străine, va 
intra în vigore la 1 lulie 1819. - 
"Sunt “abrogate, cu începere de la acestă 

dată: 1, disposiţiunile regulamentului din 1845 
şi 2, disposiţiunile regulamentului din 1856, 
relative la, poliţia porturilor dunărene ale 
României, ! . 

-. Arte 240, (adiţional). Disposiţiunile pre- 
sentulul regulament se vor aplica în totul şi 
în porturile sai malurile maritime ale Ro-   

| porturile şi malurile dunărene, .. 

mâniei cu escepţiune, se înţelege, de acele 
'disposițiuni cari nu se pot aplica: de'cât în 

y pr Ne -: PE) 
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“portanţel. fe- „cărui port... PN 

  

DE LA. MISISTERIUL DE EXTERNE BE 

i : REGULAMENT 

PENTRU MODIFICAREA ART. 137 DIN REGULAMENTUL DE POLIŢIE AT, PORTCRILOR 

: DUNĂREU(L) 

Da i (Deer. 

Art. 1. Art. 137 din Regulamentul portu- 
rilor de la 24 Martie 1879, se modifică precum 
urmză : 
În porturile. unde nu esistă căpitănix de 

port speciale, şi până la înfiinţarea, lor, Mi- 

din 8 Iunie 1881). 

ciţiul funcţiunilor de căpitan. de port coman-- 
Ganţilor militari de graniţă. sai şefilor biu- 
rourilor vamale saă orr-căror:altor amploiaţi 
civil locali, precum: diversele circumstanțe 
ale localităților. respective vor face a se Îu- 

nisteriul afacerilor străine va, încredința. « eser- i i deca, util serviciului public, 

  

“LB Ge 
PENTRU ÎNFISTAREA UNUI INSPECTOR GENERAL ŞI UNtă STB- INSPECTOR A NAVIGAȚICNFL 

PENTRU SUPRA VEGIIIAREA RFGLEMENTEI. OR ÎN MATERIE DE POLIŢIE ȘI NAYIGAȚIUNE (2): 

(Deer. PY 

"Art. 1, Pentru serviciul de navigațiune, | 
administraţia: marinei de comerciă, poliţia 

" fluvială şi maritimă, şi inspectarea regulată 
a porturilor, se înființeză în ministerul afa- 

„cerilor străine un inspector general al navi- 
gaţiunel şi un sub-inspector, cari vor avea a 
supraveghia. stricta observare a 'reglemente- 
„lor în materie-.de poliţie şi navigaţiune. 
„Art, 9, Serviciul porturilor se va face.de|. 

căpitanii de port, conform legilor şi reglemen- 
telor în fiinţă, sub privigherea şi. controlul 
inspectorului general şi al sub-inspectorului, 
înființați prin articolul precedent. 7 

Art, 3, Căpităniile de port se divid î în trex 
clase : 

Cele de clasa | se compun dintr'un căpitan, 
"un dragoman ajutor, un copist şi patru gar- 
diani. 

La portul "Constanţa vor fi, şi duoi piloți. 
"Cele de clasa II se compun "de căpitan, un 

- ajutor copist şi dou! gardianl. 
La cele de clasa Il, serviciul căpităniey se 
va face de comandanții puncturilor. . .. 

Art. 4. Clasificarea porturilor se va. face 
de consiliul de miniştrii după raportul mini- 
struluy de externe, conform trebuinţei şi im- 

Ss. 

(1) Vedi Regulamentul precedent şi i cele următâre. 
2 Vedi legile şi regulamentul precedente $ și i regulamentul care urmâză., 

  

  

„1216 din 1 Maiii 1852). . 

“Art, 5,  Apuntamentele ; se f X6ză precum: 
urmeză : 

a) Inspectorul general, 15fă pe lună lei 740, 
diurnă pe lună lei 260; 

"I) Sub-inspectorul, 1&fă pe tună ler 400, Şi 
diurnă. pe lună ler 200 ; 

c) Căpitanil de port clasa |, 15tă pe lună 
le 400 şi diurnă pe lună lei 200;. BI 

d) Căpitanil de port clasa II, 16tă pe lună 
le! 300 şi diurnă pe lună ler: 100; 

e) Ajutoril dragomani la căpităniile de 
clasa |, 16fă pe lună lex 250, a 

PD Copiştii, 18fă pe lună. ler 200 ; 
9). Piloții pe lună diurnă lei 150: , 
» Gardianii, diurnă pe lună lei 80. 

Dispogiţiuni fi finale... 

Art. 6. Un regulament va determina con- 
diţiunile de admisibilitate şi înaintare în a- 
ceste funcțiuni, va fixa instrucţiunile pentru 
detaliele de servicii a fie-căruia din acești 

-| funcţionari, vă determină pedepsele discipli- 
nare ce le sunt aplicabile şi, în fine, va fixa - 
tariful taxelor de cancelarie ce. tor: percepe 
în profitul tesaurului, pentru acie de juris- 
dicţiune graciâsă de competenţa Ie lor. ,
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REGULAMENTUL 
1133 :PERSONALULUL SERVICIULUL DE! NAVIGAȚIUNE ȘI AL PORTURILOR (1) :-- : 

"1 Legile şi regulamentele privitâre la servi- 
Na 

1. Condiţiuni de admisibilitate. | 

(Deer. Nr. 1474 din 22 Maii 1882); 
“ Art, 1: :Nimen! nu va fi numit în veri-una 

- dia funcțiunile serviciului de nâvigaţiune şi 
:'al porturilor, dacă nu va îndeplini următă- 
rele congliţii generale : : pa 

1) Să fie. român de: nascere : Sati natura- 
lisat ; 

2) Să aibă etatea de 24 ani cel puţin, şi ăe 
50 cel mult; 

3) Să fi avut tot- dauna o conduită corectă; 
4) Să fi satisfăcut legel resrutărel., 
Art. 2, Guardianil de port'vor fi aleşi, pe 

: cât se va putea, dintre marinarii cari ati ser- 
vit doul ani pe un .bastiment de reshel sati 
comerciă şi dintre guardianii actual cari a 
servit corect în acestă funcţiune. cel. puţin 
patru ani, sciind să scrie şi să citâscă şi cu- 
“noscând regulele portului şi manevra hasti- 
„mentelor, pentru intrarea, staționarea și eşi- 
rea lor din port: 

EI vor trebui să vorbâscă Iiimba italiană | 
şi grâcă. 

Art. 3. Piloții de port vor: fi aleşi. dintre 
marinarii cu 'experienţă, sciind a scri şi citi 

„şi vorbind bine limba italiană saă grecă. 
E vor trebui să scic'a manevr a bine şi cu 

precisiune Dastimentele cu vellg şi cu aburi, 
„pentru intrarea şi eşirea lor. din port; să cu- 
noscă regulile portului, codul internațional de 
semnale : şi întrebuințarea luj.: --: 
“Art, 4, Copiştil vor trebui să : posâdă cel 

puţin uri centificat de absolvirea a: pâtru clase 
* secundare orl comerciale. Pe lângă acesta, | 

vor fi supuşi: la” probă. asupra, scripturel şi 
limbel francese, italiană saă grecă.. |, 

„7 Arte de “Dragonianil! ajutori trebue” să fi 
servit în marina de resbel sat de comsiciii, 
101 în administraţia “porturilor, să cunbscă 
“două din' patru limbi sttăine': îraneesă, ger- 
“mană, italiană ' Sau grâcă. Dă 
"Pe lângă âcestea, vor trebui să „postaă ur- 
“ătorele “cunoscinţe : n 

' Legile şi regulamentele în tigâre ale nayi- 
gaţie pe 'Dunăte și ale portutilor ; FI 

Manevra, ancorarea şi legarea bastimente- 
lor în port. Ajutorul ce trebue să dea în cas 
de naufragii, înomolire saă incenâi! pe bord. 
Măsurile de precauţiune ce trebuesc luate în 
port în timp de furtună sai incendii pe boră; 
| Legile financiare şi fiscale relative la por: 
uri ; . 

(1) Veqi legile şi regulamentele precedente. 

ciul sanitar ; . 
Codul internaţional de semnale şi întrebu- 

inţarea lul. -: . 
“Art, 6. Căpitanii de: port clasă IL vor fi a- 

leşi : dintre oficiăril de marină cari aă servit 
doui ani pe un bastiimnent; dintre căpitanii de 
armata de uscat car aiă trecut scâla militară 
şi cari ai servit tot-d'auna corect; dintre ac- 
tuali! căpitani de port cari aii îndeplinit cu 
esactitate aceste funcțiuni în timp de patru 
ani, şi dintre dragomanii ajutori cari ai dat 
probe de activ itate în funcțiunea lor. 

EI vor trebui să cunoscă două din patru 
limbi „streine : francesă,, germană, italiană 
sai grecă. 

Pe lâugă cunoscinţăle cerute dragoimanilor 
ajutori, căpitanil de port clasa Îl vor trebui 
să posedă şi următârele : 
„Noţiuni asupra diferitelor specii ae: basti- | 

mente de 'fer şi de lemn, resbel şi coimerciă, 
cu velle şi cu aburi; pi: : 

Calculul tonagiului. Iu INI 
"Arte Ze Căpitanil de port clasa IA vor fi a- 

leşi dintre oficiăril de marină cu gradul de 
căpitan cel puţin, cari au servit duo ant: “pe 
bastimentele de 'reshbel ; dintre căpitani” de 
lung curs al marinel de comereiă, şi dintre 
actualii căpitani de port cari ai îndeplinit cu 
esactitate acâstă: funcţiune în timp! de 'pa- 
tru ani. - 

EI. vor trebui” să cunoscă două din pâtru 
limbi “străine : francesă, germană, italiană 
sai grâcă. 
'Pe lângă cele cerute la ari. 5 şi 6 „căpitanii 

de port clasa I vor trebui să posedă i şi urmă- 
tărele cunoscințe : 

Principit 'de drept internaţional maritim : 
libertatea mărilor, poliția mărilor, Nuviilor și 
porturilor; „, 

Noţiuni de negoţul maăritira şi ăiterite tran : 
sacţiuni comerciale maritirae ; 

Descripţiunea diferitelor : maşine cui abuni 
'şi motorilor întrebuinţaţi la bastimente;; 

.- Manevrâ-hastimentelor cu velle şi cu ahun, 
Condiţiunile buner' stări de navigabilitate a 

bastimentelor cu velle şi cu aburi , 
Diferite cale întrebuințate, pentru. „scoterea. 

bastimentelor-afară spre a le repâră. . 
Art, S, Inspectorul general va fi ales din: 

tre. oficiăril superiori ai marinei de resbel 
care. va fi avut în timp de patru an! un co- 

. - e 

  mandament superior în acâstă armă.



  

DE LA MINISTERIUL DE - EXTERNE 733 

“Art, 9, Sub-inspectorul va. fi ales din ofi- | tele serviciului căpitanilor de port sunt sta- 
ciăril de marină cu gradul de căpitan cel pu- 
țin,:care va: fi „servit duot anl pe un basti- 
ment de reshel ; din căpitanii de port clasa.l 
și din personalul serviciului. central de navi- 
gaţiune posedând: cunoscințe complecte de 
regulile navigaţiel şi ale porturilor. - , 

ua de Inaintări,! , 

Art, 10. Impiegaţir. porturilor pot, după: 
un stagiă de duo! ani, a fi inaintață întrun 
post imediat superior, dacă îndeplinesc con- 
diţiunile speciale de admisibilitate în acest 
din urmă post, specificate în regulamentul 

de faţă. ia RR „o 

-3, Atribaţiă şi datorii. 

Art, 11, Inspectorul general este însărci- 
nat cu inspecția regulată a porturilor şi ve- 
ghiază, sub ordinile directe ale ministrului de. 
externe, ca legile şi regulamentele privitâre la 
serviciul de navigaţiune şi de poliţie fluvială 
şi maritimă să fie strict observate şi uniform 
aplicate. Raporteză ministrului despre  in- 
specțiuni. i DIDI 

„EL este" însărcinat cu -poliţia navigațiunei 
afară din porturi, înapele române. Face an- 
ehâte oidonate de ministru şi supune resul- 
tatul la, apreciarea sa. 1. | 

Art 12. Toţi 'împiegaţii  căpităniilor de 
port sunt sub autoritatea şi supraveghiarea 

directă a inspectorului general. . 

Art. 13. Inspectorul general studiază şi 

_ propune ministrului tâte măsurile ce irebu- 

esc luate pentru îmbunătăţirea portunlor şi 

pentru înlesnirea operaţiunilor bastimențelor 

în portuit, la, cheuri, sati la dance. i 

Art. 14. Inspectorul general va supune 

ministrului tâte reclamaţiunile ce va: primi 

în servicii, fie do la subalterni, fie de la cei de 
“al treilea. însoţindu-le cu' observaţiunile şi 
aprecierile săle, op 
“Art,;15. Sub-inspectorul este 'ajutorul în- 

spectorulu! general şi 71 pote suplini la tre- 

buinţă în tâte actele de competința sa, fie în 

puterea unei delegaţiunI speciale, fie în cas 

de lipsă: : 
“ Art,.16, In'esereiţiul funcţiunei sale, sub- 

imspeetorul dă relaţii inspectorului care, la 

vândul sii, le transmite ministrului, cu ob- 

servaţiunile cuvenile. . E E 

Art, 17. Căpitanir” porturilor îndeplinesc, 

sub ordinile: ministrului .de externe şi sub 

controlul inspectorului general, atribuţiunile 

prevădute la art. 31 din legea organică a.mi- 

nisterului afacerilor străine, de la 29 lanua- 

rie 1874 şi în regulamentul de la 94% Mar- 

tie 1879. ati 
-Ei adres&ză raporturile de serviciit minis- 

trului de externe. AȘ 
Art, 18. Instrucţiile privitre la amănun- 

cau 

  

  

porturilor din 21 Martie 1879... îi 
arte 19. Căpitani de port 'vor-avea defe- 
rință către: prefecţir.respectivi şi vor executa 
tâte ordinele privitâre la siguranţa: publică: 

bilite prin titlurile VIII şi LX din regulamentul: 

„|la; măsurile carl-aii un caracter internaţiorial 
şi la.serviciul general al Statului. - .. ii 
Art, 20, Pentru reguleie '5anitare, căpitânil: 

porturilor vor executa cu. punetualitate tote: 
instrucţiunile primite de la serviciul central- 
sanitar al ministerului de interne. 5 
“Art: 21. Căpitanil porturilor sunt perso- 

nal responsabili de tâte sumele ce vor încasa, 
fie din chârtil, timbrate, fie din amende, fie 
din Orl-ce alte taxe legiuite, precum şi de con- 
servarea în bună stare a mobilierului şi ma- 
terialului oficiului. | 

Art. 22, Căpitanil porturilor şi împiegaţii ce 
le sunt subordinaţi sunt datonl aveghiacu grijă 
la execuţiunea legilor, regulamentelor şi in- 
strucţiu nilor şefilor lor, precuni şi la inanține- 
rea prestigiului autorităţei lor,-usând.cu stric-: “ 
teţă, dar în acelaşi timp cu moderaţiune şi tact, 
de puterea. cele dă în acâstă „privinţă „legile - 
şi regulamentele în vigore. --. i re 
„; EX. sunt datori a se purta cu bună cuviinţă 
şi. politeţă.. către tâte .persnele cu.cari vor. 
veni în contact. pati 

„YVor:primi cu: bună-voinţă tote: cererile 'şi 
reclamaţiunile ce li se vor. adresa şi le tor; 
da cursul legiuit fără întârdiere, fără .părti- 
nire sati favore.  . N Ea 

a 

Afară de sumele ce sunt în drept a încasa, . 
după legi, în, profitul .tesaurulul,. le este ab- 
solut interdis de a. primi sai. pretinde vre-o 
remuneraţiune, „sub orl-ce formă ar fi pentru . 
serviciile făcute... + e sii ti 

Art, 23, Nic un împiegat din acest ser-. 
viciti nu va lipsi de la.post fără, o. permisiune: 
specială sai concedii în regulă. »- i .::: 
„. Inspectorul, sub-inspectorul şi căpitanii de: 
port cer concediul de ia minister, cei dintâi : 
Wa dreptul, cer-alţi prin organul inspectorului, 

In casuri urgente,, inspectorul şi căpitanii 
de port pot acorda subalternilor lor permi- 
siune cel mult de cinci dile de a lipsi de la 

4, Pedepse “disciplinare... 

„Art, 24, Abaterile de la datori! sati:negli- : 
genţa în serviciă a împiegaţilor se pedepsesc, : 
după gravitatea faptelor, cu: Î, avertisment; 
II, reprimandă; Iil, amendă -de.la 5 până la: 
100 lex; IV, privaţiunea  retribuțiunel:: pe - 
15 qile ; suspensiunea pentri;0 lună cu priva-': 
țiunea întregel retribuţiuni, şi, în fine, VI, des- : 
tituirea. .. pe e pe teii i 

* Primele două pedepse se daii prin ordin de:: 
servicii de către minister sati de către inspec- 
torul general. tt
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-Cele trei următore se pronunţă prin deci- 

siune ministerială, după raport motivat al 
inspectorului general. . e . 

- Destituirea se decretâză de Rege, după o 
anchetă scrupulosă făcută de ministru prin 
inspectorul general. - - n 

i Art. 25. “Se va ţine de inspector un regi- 
stru în care se va nota modul cum -fie-care 
“împiegat "ŞI. îndeplinesce datorilie, şi psdep- 
„sele la cari va fi fost supus. . -. 

LE 

Disposiţiuni transitorii, 

"Art, 26, inpiegaţii actuali a! porturilor, 
după un an de dile de.ta data presentului 
regulament, vor fi supuşi la un examen îna- 
intea unei comisiuni numită de:ministru a- 
supra cunoscinţelor cerute prin disposiţiunile 
articolelor 5, 6 şi 7 precedente. . 

Copişti!, piloții şi guardianil vor fi exami-. 
naţi de inspectorul general. „. 

GE 
  

0.2 PENTRU INSFITUIREA ORDINULUI STEOA ROMÂNIEI (1). a 

i TITLUL 1. 

'  Orgănisarea şi compunărea ordinei, 

-- Arte 1,: Ordinea Stdoa României este insti- 
-tuită pentru.-a recompensa serviciile militare 
şi civile făcute Statului român. 

Art, 2, Inălţimea Sa Domnitorul este Capul 
“Suveran şi Marele Maestru al ordinei, 

“Art, 3. Ordinea Stoa Rominiei coprinde : 
„. Cavaleri, oficery, comandanţi, mari oficeri 

“ŞI mari cruci, a 
“Art. 4, Membrii ordinel sunt "numiţi pe 

"vi6ţă ; numărul lor este fixat la 1,000 ast-fel 
împărțită : a 

Cavaleri . . , , e aie. 500 
„Oficeri. . sec te 800 
Comandanți .. i... ii tt 190 
“Mari oficeri . .... . 280 

» „Mari cruci, Pee e 90 
Art. 5, Străini! vor fi admiși a purta de- 

„* coraţiunea dsră nu fac jurământul, nici sunt 
coprinşi în cadrele determinate la art.:4; 

Art. 6. Forma decoraţiunel. şi chipul de a 
o purta se vor determina prin un regulament 
special i N a 

mei FITLUL-IL. 
i „4dmiterea și înaintarea în ordine. 

Arte 7. Nimeni nu pâte fi admis în ordine, 
-de cât în ânteiul;grad de cavaler. . 

Art. S. Spre a fi numit la'un grad superior 
este indispensabil să fi trecut prin gradul in- 
ferior,. . i i 
iârt. 9. La crearea ordinei Inălţimea Sa 

- Domnitorul va'putea numi îndată; fără a se 
„Supune prescripțiunilor-art:*7 şi 8; un număr 

de membri ay ordinei represintând a 4-a parte 
-a fie:căreia: categoril.“: m Su 

Art, 10. Rănile grave şi faptele meritorii, _ în tote ramurele: activităţer' umane, 'pot' dis- 
e E ee i ee 

(1) Vedi regulamentul următor. . e 

„(Docr. Nr. 1108 din 10 Mai 1877). 
pensa de condiţiunile cerute prin art. 7 pentru 
admiterea, saă înaintarea în ordine. , 

Art. 11. Propunerile vor trebui să esplice 
cu amănuntul fapta pentru care se cere deco- 
rațiunea. Ele: vor fi transmise pe cale erar- 
chică ministrului competinte, care le va pre- 
senta Capului Statului. | | 

Art, 12, Nimeni nu va putea purta deco- 
rațiunea. gradului la care. a fost numit sai 
înaintat, de cât după îndeplinirea tutor for- 
melor prescrise de regulament, afară numa! 
daca Domnitorul % ar fi dat singur decora-" 
ţiunea. . : 

TITLUL III, 

a Pensiuni, brevete și prerogative. 

Art. 13, Militarii cavaleri ar ordinei vor 
timi o pensiune,precum urmeză : 

P Sub-oliceziI -. stă .. 249 ler pe an. 

Caporalil ., ... e 180 » :>:? 

Soldaţii. „ .... o > 

Art, 14, Brevetele investite cu semnătura 

Domnitorului şi contra-semnate de ministrii 

“| respectivi, se vor elibera tutor membrilor or- 

Qinel numiţi sau înaintați. RR 

Art. 15. Pentru toţi cavalerii şi oficerii 

ordine! purtând: decoraţiunea în mod apa- 
rinte, soldaţii sub arme vor lua ia umăr. 

Pentru celc-alte grade superiore, se va pre- 

senta arma. ! | . 

"TITLUL" IN. 
"Disciplina membrilor ordinti.. 

Se :   
i 

Art, 16, Calitatea.. de. membru al ordinei | 

se perde pentru! aceleaşi cause cari fac a se . 

perde calitatea de cetăţean român... ---: 

Art, 17. Drepturile şi prerogativele de 

niembru' al ordinel se suspendă şi 

a AREA Doaizai iat 

... 

pentru a-



  

- DE LA: “MINISTERUL DE EXTERNE 

'celeaşi cause cari fac a se suspenda şi drep- 
turile de cetăţean român. - 

Art, 18. Capul Statului, după raportul mi- 
nistrulul respectiv, pste suspenda i în tot saă 
în parte eserciţiul „drepturilor și prerogati-' 
velor, precum şi pensiunea ce le este acordată 
şi chiar a esclude din rândurile ordine! pe 
membri! condamnaţi de o jurisdicțiune Gre- 
care, când natura delictului şi gravitatea pe- 
depsel pronunţate contra lor cer aplicarea a- 
cestel măsuri. , | 

. 

Disposiţiuni generale. 

“Art, 19. Se vă publica 'în „toți anil, prin 
îngrijirea şi sub direcțiunea ministrilor Tes- | 
pectivI, un anuar al ordinel.,, | - 

Art. 20, Tâte cestiunile atingătâre de pu 
nere în aplicaţiune. a acestei, legi -vor face o- 
biectul unul regulament de” e administraţiune 
publică, 

“REGULA MENTUL 
ORDINUL UL STEOA ROMÂNIEI 

(Deer. Ar. 2001 diii 6 Aug. 1855). 

TITLUL 1. 

Forma decor aţiunei şi, chipul de a o pur ta, 

Art. 1. 'Decoraţiunea Stlou- României este 
o cruce cu smalţ albastru, încungiurată de 
xade, purtând Corâna Regescă. Centrul crucel 
este de smalţ roşiu, încongiurat cu ramuri de 
stejar verdi, având : pe o 'parte vulturul cu 
devisa In ide sali, iar pe cea- -altă parte cifra 
Regelui. - 

Art. 2. , Crucea, cu smalţ albastru, este de 
argint penrru. Cavaleri, şi de aur.pentru Ofi- 
ceri, Comandori, Mart- 'Oficeri şi Mari-Crucl. 

Diametrul. este de 40 milimetri -pentru Ca- 
valeri şi Oficeri și de 60 milimetri pentru Co- 
mandori și Mari-Oficeri.. d 

Art. 3, Cavalerii port decoraţiunea.- pe DE 
partea stângă a peptului, atârnată de o cordea 
moarată roşie, cu parginile albastre închise, 
fără rosetă. . 

Oficeri o port la: același loc. și cu aceeaşi 
cordea, însă cu rosetă, - = 

Comandorii port decoraţiunea: la gât, le- 
gată cu, o cordea_moarată. roșie, cu--margini 
albastre, însă mal lată de cât a. oficerilor și a| 
cavalerilor.: 

Marii-Oficeri port pe partea stângă a pep- 
tului o placă sai stea cu opt.rade înduoite, 
diamantate, peste tot de argint, cu un dia- 
metru de 90 milimetri. Pe stea se află crucea |. 
întocmai ca la . cele-alte grade, având vul- 
turul în centru 'cu devisa În fide salus. Afară |: 
de acâsta er. port: la gât: şi crucea. de. Co- 
“mandor.. - : | 

Maril-Crucl: port o “cordea lait “moarată 
roşie, cu marginY albastre închise, în formă. 
de eşarpă, trecând pe d'asupra umărulul drept, 
şi la vârful căreia.este legată o cruce ca acea: 
de. Comandor,; avend însă un. diametru: de 
70 milimetri.: ae ar 

Te :.   EI port pe “partea s stângă a peptului o placă 

| întoemal ca aceea a , Marilor-Oficeri, însă de - 
un diametru de 95 milimetri. 

Art, £. Pentru: militari, forma decoraţiu- 
nel este tot ca. cea pentru, civil, cu .diferinţa 
numai că, fie-care clasă. are: pe decoraţiune - 
două spade! suspendate d'asupra crucel, n 

Art, 5. Militarii însă, numiţi membrir ar”: 
ordinului pentru fupte meritorii săvârşite în :. 
timp de resbel, vor purta pe decoraţiune două 
spade. încrucișate, cari la cavaleri și oficezi . 
vor figura, şi pe pandlică.!: . 

| Art. 6. Însemnul de .resbel cu “spade î în- 
crucişate, în gradul de cavaler, pâte fi confe-. 
rit, prin "decret special, militarilor membri - 
al Ordinului, spre a'l purta alături cu insem- 
nele civile sati u militare ale orl-cătul grad. 

+ TITLUL N 

„Admiterea și înaintar ea în ordin. 

Art, 7. In timp'de pace, spre â fi cine-va 
admis în ordinul S/fua României, trebue să 
fi îndeplinit cu distincţiune 18. ani. de func- . 
țiuni civile sai militare, -.  : -: - 

Art, S$. Nimeni nu pâte îi admis în orăin 
de cât în ântâiul grad de Cavaler..: 

Art. 9, Sprea fi numit la un "grad. supe- | 
rior este indispensabil să fi trecut Prin gra- 
dul inferior, adică: î-., îi 

1) Pentru gradul de oficer, tre an în acel PN 
de cavaler; : ata 
„2) Pentru gradul de. „Comandor, doi ani . 

în acel de Oficer; pri , 
3) Pentru 'gradul de: Mare- Oncer, trei ant: 

în acel de Comandor ;.. 
4) Pentru gradul de Mare- Cruce; cinci ant 

în-acel de Mare-Oficer. : ar - 
» Art.10, Fie-care campanie se socotesce: 
îndouit militarilor: :pentru. evaluarea: anilor 
ceruți de art; 7'şi 9, însă nu se':pote. 'socoti..-- 
nici o-dată de cât o'dampanie întrun în, a:
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-fară de casuri excepţionale, cari trebuesc de- 
terminate prinir'un decret special. 

Art. 11. In timp de resbel, faptele strălu- 
cite şi rănile grave pot. dispensa condiţiunile 
cerute prin art. 7 şi 9 pentru admiterea sau 
înaintarea în ordinul Stlua României. 
“Art. 19e'In timp de pace cumi şi în timp 

de resbel,! serviciile extraordinare în funcţiu- 
nile. civile sati militare, în sciinţe sati arte, şi, 
în genere, în tâte ramurile activităţei umane, |: 
pot asemenea dispensa de condiţiunile pre- 
scrise pentru admiterea şi înaintarea în Ordin. 

Art. 13. In casurile prevădute pentru dis: 
pensa menţionată în articolele precedente, 
faptele strălucite, rănile sati. serviciile extra- 
ordinare, trebuesc constatate î în mod explicit 
în decretul de numire, 

Propunerile vor trebui să explice cu..amt- 
nuntul fapta pentru care se cere decoraţiu- 
nea. Ele vor fi transmise, pe:calea ierarchici, 
ministrului afacerilor străine, care le: va pre- 
sinta, Regelul..,: - ; . 

Arta 1%. Afară de "ceasurile. extraordinare 
menţionate. în precedentele articole, .. nu se 
vor face numiri saii înaintări în: Ordin, de 
cât la'1 Ianuarie şi la .10 Maiă şi numar-în 
marginile”. vacanţelor ce vor exista în' Ordin. 

Art, 15. In luna care. precede fie-care din 
aceste:epoce, ministerul afacerilor străine va 
redigia lista vacanţelor,: conform .art. 4 din 
lege, şi va lua: ordinele. Regelui pentru. îm- 
părțirea ce este a se face înize, diferitele mi- 
nistere, iti ee 

Art, 16. Nimeul nu va putea: purta. deco- 
raţiunea, gradului în .care a. fost. numit sai 

la umăr; toboşarii şi corniștiI sai musica, 
sună sai cântă. marșul funebru. "După trece- 
rea, coitegiului trupa. reintră îu casarmă |, 

Art. 20, Pentru“ darea acestor onoruri, 
trupa se alcătuesce dintr'un regiment cu dra- 
pel şi musică pentru Maril-Cruci; iar pentru 
Maril-Oficeri un batalion cu musica; o com- 
paziie cu musică pentru Comandory iar pen-. 
tru Oficeri şi Câvaleri, un pluton fără miusică: 

Art. 21. În lipsă de trupă“de infanterie, i" 
aceste onoruri se vor da de către trupele de * 
cavalerie, cari vor fi pe jos. 

Art. 22. In garnis6aele unde trupele nu . 
suficiază pentru darea onorurilor funebre, 
unităţile de trupă fixate mal sus pot fi mic- 
şorate în raport cu forţa trupei de care dis- 
pune garnisona. 

. Art;. 23. Insemnele decoraţiunilor vor îi 
depuse pe cosciug. 

Art. 94. Numărul străinilor, admişi a purta 
decoraţiunea, nefiind limitat, ei nu sunt su- 
puşi regulelor de numire şi ' "de înaintare în 
Ordine. ca Românii, şi. nu beneficiază . de 
drepturile şi prerogativele acordate acestora 
prin, lege şi regula mentul, de faţă, 

e 4 - 

i » TITLUL IV | 
: Disciplina membrilor. or "dinu. 

int, 25. Calitatea de membru al ordinului” 
Sicua României se perde pentru aceleași cause 
cari fac a se perde și calitatea de cetăţian TO- ! 
mân. i 

Art. 26, Drepturile şi: prerogativele: de | 
membru a] ordinului Steua României se sus- -   înaintat, de cât după îndeplinirea tutulor for- 

melor prescrise, afară numai dacă Regele 
"T-ar f dat singur decorațiunea. - 

-TITLULIU sv . 
| „Pr er ergativele membrilor, 4 „2 

Art. Te, Pentru. toți Cavaleri și Oficerii, 
putând decoraţiunea in mod. aparinte, soli 

" daţii sub arme vor lua la umăr. Pentru cele- 
alte grade superidre se va presinta. arma. 

Art. 18. Maril-Cruci sunt asimilați. cu . ge- 
neralil de divisie ; :Marir-Oficeri cu- generali! 
de brigadă; Comandorit.cu cotonelir; Ofice- 
Til cu “căpitanii ; ; şi Cavaleril cu locolenenţii 
şi sub-locotenenții... 
„Art. 19, Onorurile militare funebre pentru 
persânele decorate cu Ordinul Stelei; Romă-   nică, şi cari au fost militari, 'se :vor. da la: 
domiciliul mortului săă la biserică, adică a- 
colo unde se săvârşesce serviciul religios. zi e 

Pentru darea „acestor onorurl,: “trupa este 

aşedată în faţa casel repnusatulul: sati în faţa |! 
bisericel.,: 

Pe timpul zidicărel. corpului şi: a tiecerel 
cortegiului, trupa presintă arma. pentru Ma- 
ril-Cruci; iar pentru Marit-Oficeri stă cu arma 

pendă pentru aceleaşi. cause cari înc” a se - 
suspenda şi, drepturile de cetățian român. 

Art. 27. 'Miniştrir justiţie și zesbelulur . 
transmit ministerului afacerilor strălne copil 
după tâte hotăririle în materie criminale, co- - 
recţionale saă de poliţie, pronunţate * “contra : 
veri-unuia din membrii Ordinului. 
Art, 29..Ori de câte ori se va face recurs 

în casaţiune contra unel hotăriri dată în ma- 
terie criminale, corecţionale” sai. de poliţie! 
relativă la un membru, procurorul general - : 
pe lângă curtea. de casaţiune va însciinţa fără 
întârdiare pe.ministrul justiţiei, -care'va în- 
cunosciința. despre: acesta pe ministrul afa- i 
cerilor străine. . . :- pet tt . 

Art. 29. Procurorii generali, pe lângă cur: E 
țile de.apel, şi comisarii regesc; pe lângă con- 
siliurile de resbel,:nu:pot executa nict-e pe 
d&psă infamantă în contra: unui membru al 
Ordinului, ma! înainte: ca “acesta” 'să fi fost | 
degradat. pa 

Art, 30:. Pentru: acâstă degradare, 'preşe- - 
dintele curţel'e apel, după rechisitorul pro- 
'curorului, sai preşedintele consiliului regesc, - 
pronunță, îndată apă ei citirea judecătel,, 'for- - 
muja. următâre::



  

os DB LA ANISTERIUL DE EXTERNE 

«AI lipsit Ia onâre; declar, în numele mem- |... 
brilor Ordinului Stcua României, că al înce- 
tat dea mai fi membrul Lui». i 

"Art. 81. Capil militari vor trimite minis- 
trului de resbel o dare de sâmă de tote pe- 
depsele grave de disciplină, cari aă fost apli- 

- “cate membrilor de sub ordinele lor. Ministrul 
_ de resbel transmite copie după acesta minis- 

- trului afacerilorstrăine. :- . . : 

„ Art, 992 CaSarea unul membru al ordinu- 
--luj, sub-oficer în activitate, şi trimiterea unul 
soldat, membru al Ordinului, la compania de 

- disciplină, nu se pâte face de cât după auto- 
risoea ministrului de resbel. : ! 

Ministrul nu-pâte da acestă autorisare de 
cât după ce a informat pe ministrul afaceri- 
lor străine, care va lua ordinele Regelu!.: 

_“ Art. 33. Regele, după raportul ministrului 
respectiv, pâte suspenda în tot sai. în parte 
exerciţiul drepturilor şi prerogativelor, pre- | 
cum şi pensiunea ce le'este acordată, şi chiar 

- a exclude din rândurile Ordinului pe mem- 
_bril condamnaţi de o. juridicţiune. 6re-care, 

- când natura delictului şi gravitatea pedepsei 
pronunţată contra lor cer aplicarea acestel 
măsuri... - 

  

LE 

rate cu ordine române sati străine. .   d 

GE 
PENTRU INSTITUIREA "DECORAȚIUNEI NAȚIONALE, NUMI 

N 

197 
TITLUL V: 

„ldministrațiunea Ordinului, 

Art, 34, Administraţiunea Ordinulul este : 
încredinţată ministrului afacerilor străine, în - 
calitate de cancelar al Ordinelor. - .. : - 
-- "Ministrul afacerilor” străine lucreză/ direct 
cu Regele, Marele-Maestru, e 

Art, 35. Secretarul general al ministerului 
afacerilor străine dirige lucrările privitâre la 
Orâinul Stlua României, - Eaea | 

TITLUL VI . a 
n Brecete. Sg 
Art, 36, Brevetele ce se vor libera mem- 

brilor Ordinului vor fi semnate de Regeşi con- . * 
tra-semnate de ministrul afacerilor străine. 

Pentru Marii-Cruci şi Marir-Oficeri, ele vor 
fi în original, iar pentru cele-alte grade,. în 
copie după decretul de numire... - . : 

ş . „ Disposiţiună generale. Ă | 

Art. 37. Oficeril stărei civile sunt datori a 
comunica ministerului afacerilor străine în- 
cstarea din'viață a“ ori-cărei, persone deco- 

Art, 33; Regulamentele din 28 Iunie 1878 
şi 18 Februarie 1830 sunt și rămân abrogate, - 

a, 

ră CORONA ROMÂNIEI (0). 
(Deer. Nr 1243 din 10 Mai 188D. 

““ Art, 1, Se înstitue o decoraţiune-naţio.| rirei acestei decoraţiuni șe vor stabili. prin- 

-nală, numită Corâna României. - 

„Art, 9. Condiţiunile şi modalitatea confe- 

  

GULAMENT 
ORDINULUI CORONA ROMANIEI Da 

imun anume regulament. . 

m 

- - (Deer. N. 2002 din.6 August 1885). 

| “TITLUL I i 
Organisarea şi compunerea. Ordinului, . 

Art. 1. Ordinul Corâna României, instituit 

“ “prin legea de la 10 Maiă 1881, în memoria |; 

„ proclamărel Regatului, este destinat a res- 

“plăti serviciile. aduse Statulu,. 

Art,2, Regele este Mare-Maestru al Or- 

dinului. Na | a 

. Art, 3, Ordinul e împărţit în 5 clase, cari 

dor lua denumirile de Marr-Crue!, Marr-Ofi- 

ceri, Comandori, Oficeri şi Cavaleri. |. - - 

“ (a) Vegl regulamentul care ;urmâză. ! 

- ap 

Art. 4. Membri! Ordinului sunt numiţi pe 
viaţă ;. "numărul lor nu va întrece pentru 
Mart-Cruci, 25 ; pentru Mari-Oficeri, 80, pen- 
tru Comandori, 150 ; pentru Oficert, 300, .. 
„-Art, 5. Decoraţiunile acordate străinilor 
nu sunt coprinse în limitele fixate mar sus. 

TITLULUI 
Forma decorațiunei . şi modul de a o pusta. 

 Avte 6, Decoraţiunea, acestui Ordin este o 

cruce cu ramurt egale ; fie-care ramură e de” 

ap.



"933 E - 

_ smalţ roşu, avend împregiur o dungă albă, 
între ramuri e cifra, regală. In midlocul cruce. 

e un medalion cu două fețe; partea de d'a- 

„supra conţine Cor6na-Regală de oţel, pe smalţ 
-roşiu ; împregiur,.pe un cere de smalţ alb, 

e scris, în partea superidră: Prin noi nșine, 

şi în partea inferiră, 14 Martie 1681. Rever- 
sul medalionului pârtă scris la midloc, pe 

" smalţ roşu: 10 Maiii; şi împregiur, pe un 

cerc alb: 1866, 1877, 1851. .. ps 

Crucea e atârnată de o panglică albastru- 

_ “închis, cu câte o dungă pe fio-care iature de 

colorea. oţelului. . 

“- “Arte 7, Cavalerii port-pe partea. stângă: a 

peptuluiy, atârnată de panglică, crucea pres- 

crisă la art. 1, în mărime de 40 milimetri, a- 

vând cifra regală, între ramuri, de argint. 

Oficeril port aceeaşi cruce, însă cu cifra re- 

“gală, între ramuri, de aur, şi cu roselă pe 

panglică, i ÎN 
Comandoril port crucea cu cifra de aur, în 

mărime de GO milimetri, atârnată la gât. 

Marit-Oficeră port insemnul la gât ca Co- 
mandorit, şi pe pept o stea de argint cu 5 

rade, în- mărime de 85 milimetri, avend în 
midloc medalionul de smalţ cu corâna de o- 

țel şi inscripțiunea împregiur. 

Marii-Cruci port crucea, în - mărime de 70 

milimetri, atârnată de un cordon, purtat de 

la umărul drept la câpsa stângă. i 

EI mar port pe pept o stea de argint cu:$5 

rade, în mărime de 90, milimetri, având pe 

densa crucea în mărimea insemnului de Co- 

mandor. - i E 

0 TIPLUL UL 

„- Prevogativele membrilor. 

Art. $. Pentru Cavalerii și Oficeri! Ordi- 
“nului, purtând ecorațiunea în mod aparinte, 

soldatii sub arme vor lua la umer, Pentru 

persânele decorate cu cele-alte grade supe- 

ridre ale Ordinului, se va presinta arma. 

- LEG. POLITIGE ȘI EMANATE 

acorda, precum se specifică ma! jos, persone: 

lor cari aă fost decorate cu Ordinul Cordna 
României, - i 

Pentru darea acestor onoruri trupa va 'fi 

ligios, şi se va compune:. 

drapel şi musică ; 

musică ; 

musică ; | | 
Pentru Oliceri şi Cavaleri, dintrun pluton 

fără musică, . PI E 
Pe timpul ridicărci corpului şi al trecere! 

cortegiului, trupa presintă arma, pentru Ma- 

toboşarii şi corniștii saii musica sună saă 

cântă marşul funebru, apoy reintră în ca- 
sarmă. i : 

Art. 10; In lipsă de trupă de infanterie, 

cavalerie, cari vor fi pe jos.. : . 
Art, 11. In garnisânele. unde trupele. nu 

suficiază pentru darea onorurilor funebre, u- 

şorale în raport cu forţa lrupel de care dis- 
pune garnisOna. . A 

Art. 12. Insemnete decoraţiunilor vor -fi 

depuse pe cosciug. . 

== - Disposiţiuni transitorii. 

Art, 13, Tote disposiţiunile regulamentu- 

1583, şi anume cele coprinse în art. 8, 9, 10, 

şi în art. 36 şi Bz, sunt aplicabile şi Ordinu- 

miterea şi înaintarea, disciplina membrilor,: 

brevetele şi adiministraţiunea Ordinului.   
x. 

  

O RBGULANBILUL 
mevarai SERVICIU CREDINCIOS, 

(Deer. „Nr. 852 din S Apr, 1378). ? 

„Art, I. Se institue-o medalie cu devisa nai şi nu se transmite în nicl-un cas. 
_" Seroiciti Credincios, avend două clase, care se 

va acorda drept resplătire pentru servicii car 
nu intră în prevederea legci din anul 1877, 

e | este nedeterminat. 

lunie, pentru instituirea ordinului Sroa Ro- | tenilor, cât şi străinilor... 
mâniei, 

Art. II, Medalia se dă pe viaţă. 
Art. VE. Medalia se compune: cea de 

| clasa | dintro piesă de metal galben cu un 
. Arte IL. Dreptul de a o purta, este perso- | diametru de 30 m.m. și o grosime de 2 mam. 

aşedată în faţa casei mortulu! saii a bisericei, - 

adică acolo unde se săvârşesce serviciul re- | 

„Pentru  Maril-Crucă,. dintr'un Datalion cu 

- Pentru Marit-Oficeii, dintr'o companie cu 

Pentru Comandori, dintr'o companie fără . . 

iril-Cruci,. şi ia la umer pentru Maril-Oficer”; . 

aceste onoruri se vor da de către trupele de 

nităţile de trupă, fixate mal sus, pot fi mic- . 

lui Ordinului Srcua Romaniei de la 6 August. 

11, 32, 13, 16, în cele de sub titturile IVsi V- 

lut Corona României în ecea ce privesce ad- . 

Art. 14, Rugulamentul de la 10 Mai 1881 - 

Art, 9. Onorurile militare funebre se vor! este abrogat. . , E 

“Art, LV: Numărul medaliilor acordate 

Art. V. Medalia se va acorda atât pămân-



  

torma sa este rotundă ; cea de clasa II dintr'o 
„piesă de metal alb având aceleaşi dimensiuni 

şi formă. -. a - e 
Medaliile de amândouă clasele pârtă pe o 

parte (avers) în. relief armele țărej, pe partea 

opusă (revers) stampat în relief cuvintele Ser- 

riciti Credincios, încongiurate do o ghirlandă 

„de stejar şi laur! cari se unesc jos .printr'o 
fundă, | : DD 

Medalia pârtă pe partea superiâră corâna 
domnâscă şi un inel prin care se trece pan- 
glica. i 

Art. VII. Panglica este de moar albastru, 

având la margine câte o dungă (lisereii) de fir 

deargint. Panglicaeste în tota! lată do 30m.ni., 
iar dunga pe margine de 21/, m.m. 

Art, VIII. Medalia se portă pe partea 
stângă a peptului. e E 
„Art, IN. In nici un cas nu se pâte purta 

numa! panglica singură. _ - | i 

Art, N. Numai capul Siatului are dreptul 
"a acorda medalia. : | ÎN 

o RBGULARIDDUL o 
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Art, XI. Medalia se acordă prin decret 

domnesc, în urma raportului ministrului afa- 

cerilor străine, şi decretul se publică prin 3lo- 
nitorul oficial, - - a Ă 

Art. XII. Un brevet sub-scris de capu 
Statului, purtând 'sigiliul domnesc şi contra- 
semnat de ministrul de externe, se va a 0- 
dată cu medalia. 7 ! 

Art, XIII. Medalia 'se perde din aceleași 
cause din cari se perde şi cualitatea de celă- 

Străinii o vor perde în urma condamnărei 

prin sentință la o pedâpsă infamantă. 

Art, XIV, Se va ţine la minister un re- 
| gistru special penlru înscrierea succesiv a a- - 

celor căror s'a acordat medalia. +. 
„Acest registru va coprinde deosebit de nu- 

mele medaliatului și numărul cu dala expe- 

duirei brevetului, precum şi clasa medaliei 

transmisă. - 

- CRUCEI COMEMORATIVE ELISABETIIA 

(Deer. Nr. 2270 diu 7 Oetombre 1S18). 

Art, 1. Se institue o cruce comemorativă, 
care va purta numele de Crucea Flisubetha, 

- Art, 1], Crucea Elisabetha se va conferi 
tuturor dâmnelor cari, prin căutarea răniților 
saă bolnavilor, ait dat concursul lor în tim- 

pul campaniei din 1877—4818. , 

“Art. III. Crucea se va conferi asemenea 

dâmnelor'carl,: prin instalare de spitale, în- 

zestrarea ambulanţelor sai prin ofrande în- 

: semnate, a contribuit la alinarea suferinţe- 

lor răniților .și bolnavilor în timpul acestei 

campanii, -_. PR - 

Art, IV. Măria Sa Dâmna, cu autorisarea. 

- Măriel Sale Domnitorului, conferă Crucea E- 

” lisahetha ; ea se dă pe viaţă. . 

Art, V, Crucea se acordă prin decret Dom- 

nesc,; în urma raportului D-lui ministru : afa- 

cerijor străine, raport autorisat de Măria Sa 

Dâmna. i i 

Decretul se publică prin Monitorul oficial. 

Art, VI, Un brevet subscris de ministrul 

afacerilor străine, constatână numărul şi data 

decretului de conferire, se va da împreună cu 

crucea. . . i 
- Art, VII. Dreptul dea o purta este per- 

“ sonal şi nu se iransmite în niclun cas.. 

Art. VIEI, Numărul crucilor acordate este: 

determinat în limitele art. 2 şi 3. 

- Constatarea, dreptului de a dolndi crucea 

se face prin certificate în regulă ale corpuri- 

lor sati serviciilor respective, arătând înde- 

plinirea condiţiunilor stabilite de art, 2 şi 3 

ale regulamentului de faţă, . 

„ Art, IX, O dată acest: număr stabilit defi- 

nitiv, nu se mal pâte acorda Crucea Elisa- 

betha în afară de cel îndreptăţiţi prin decre- 

tul de faţă. aa Ă 

Art, X, Crucea este de bronz aurit, fundul . 

mat sadea, lungimea ramurilor Crueci este 

de 43 milimeţre, lăţimea de 6 milimetre, 

grosimea de 2 milimetre, forma este cea. bi- 

zantină a Bisericer Răsăritulu!.” 

Crucea are pe marginile ramurilor o dungă . 

albă în colâre naturală a oțelului şi în mijloc 

un medalion, încungiurat de un cere de oțel. 

Fundul medalionulul este asemenea de bronz - 

aurit mat şi pârtă pe o parte cifra Măriei 

Sale Dâmnel şi pe cea-aită legenda Alinare şi 
1812 

In partea suporidră a Crucei se află un i- . 

nel de bronz aurit, prin care se petrece pan- - 

glica. -. 

Art. XI, Crucea Elisabetha se va purta . 

ațârnată de o funtă de panglică de moar al- 

bastru deschis, lată de 40 milimetre, având 

la margine câte o vargă «de fir de aur în lăţi- 

me de 10 milimetre, ” : 

Mângdere, şi în mijloc milesimul 

    Avi, XII, Crucea se portă pe umeru 

x
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stâng, avenă aparentă: pe putea, din afară ci-: dițiunile stabilite de art. 11 şi UI ale regula- 
fra Măriei Şale Domnei. 

Art. XIII. Se va întocmi un registru spe- 
_cial în dublu esemplar, în care se va înscri 

“ numele, locul nascerel şi posiţiunea persone- 
lor cărora se va fi acordat Crucea Elisabetha. 

Un esemplar se va reimite Mărie Sate Dâm- 
nel, iară cel-alt se va păstra la ministerul a- 
facerilor străine, 

Art. XIV. Străinele carl ar îndeplini con- 
r 

mentului de faţă vor putea dobândi Crucea 
Elisabelha, şi se va ţine un registru deosebit 
pentru acestea. 
“Arte XV, Crucea Elisabetha şi drepturile 

el se perd după o condamnare prin sentinţă 
la o. ped&psă infamantă, 
“Arte XVI, Străinele vor perde aceste drep- 

tură prin condamnare judecătorâscă la o pe- 
dâpsă infamantă. 

4 

CRREMONIALUL CURȚEI. 
RECEPȚIUREA MINISTRILOR SĂI - 

(3 Octombre 1853) - 

Cercmonialul cu care se primesc în au- 
dienţă domnescă ministrii plenipotenţiar! şi 
ministril reşedinţi al suveranilor străin! acre- 
ditai pe lângă A.S.R. Domnul, se 'stabilesce 
precum urmeză : 

La sosire, trămisul străin informâză 'des- 
pre venirea sa pe ministrul afacerilor străine, 
fie printr'un secretar al legaţiunei, fie prin 
scris6re, şi 1 cere dioa şi ora spre al visita 
şi a'1 da copie de ps scrisorile sale de creanţă. 

Ministrul afacerilor străine ia ordinele A, 
S. R. pentru pri:nirea solemnă la Palat. 
“Diua audienței fiind fixată de A. S. R., ma- 

reşalul curței previne de acesta pe ministrul 
afacerilor străine, care, la rândul săi, in- 
formă pe trămisul puterel străine. 

In 'Qiua-hotărită pentru audienţă, un ad- 
jutant domnesc merge la -ospelul legaţiunel 
cu dou trăsuri ale curţer, din cari cea desti- 
nată ministrului străin va fi de nare gală, 
şi "] conduce la Palat. Adjutantul invită pe 

E şeful de misiune a se urca în prima trăsură, 
punându-se la stânga sa, Cer-alţ! membril ai 
legaţiunei iaiă loc în a doua trăsură. 

La Palat garda ia “armele şi tobele sună, 
Ministrul străin este primit în josul scărei 

de onâre de doul oficier! de ordonanţă, şi în 
capul scărel de doul adjutanţi domnesci cari”l 
întroduc împreună cu suita sa în salonul de 
„recepţiune, unde se află ministrul afacerilor 
„Străine, mațeșalul curței şi. casa militară a 

A. S. R. Maieşalul curței anunţă AS. î, 
Domnului pe trămisul sirăin, pe numele şi 

  

titlurile sale, după care apoi ministrul străin - 
este invitat a trece în apartamentul în care 
se află A. S. R., fiind faţă ministrul de esterne. 

- Trămisul străin pronunţă câte-va cuvinte 
şi depune scrisorile sale de creauță în mâ-. 
nele Domnului, care apoy le reinite: ministru- 
lui afacerilor străine. 

A. S. R. Domnul, însoţit de ministrul stră- - 
in şi de ministrul de esterne, trece în urmă - 
în salonul unde se află mareșalul curțel, per-. 
sonalul legațiunei și casa militară domnâscă. 
Aci, trămisul străin presintă A S.R perso- 
nalul misiunel. : 

Cârd A. S. R. concediază pe ministrul stră- 
in, acesta este recondus cu acelaşi ceremonial - 

care a presidat la sosirea sa. - 
-In timpul audienței, ministrul afacerilor 

străiue se ţine la stânga Domnului. 
După terminarea recepțiunel nd. S.R. 

Domnul, trămisul străin este condus în apar- 
tamentele A. S. R. Domnel de mareşalul Cure 

țeă, care '] va presinta A. S. R., fiind încon- - 

giurată de Curtea Sa. 
Pentru audienţele oficiale ce ai de scop 

remiterea de decoraţiuni străine A.S. R. Dom. . 
nului ce către trămişi! străini, acestia sunt 
primiţi m acelaşi mod, cu deosebire numai 
că representantul străin este introdus, în a- -. 
semenea: ocasiuni, împreună cu personalul 
legaţiunei înaintea A. S$. R. Domnului, faţă 
fiind ministrul afacerilor străine și casa ci- 
vilă şi militară Domnescă, 

(Ainiot, „afacerilor străine)
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LEO RU 
„PENTRU SUPRIMAREA JUDECĂTORIILOR DE UCOLE ŞI TRECEREA ATRIBUŢIILOR LOR 

e LA SUBPREFECŢI Ra - 

(Deer, N. 853 din 15 Mai 1675). 

Art, 1, Până la rcorgânisarea judecăto- 
riilor de ocâle şi plăşi se suprimă judecăto- 
riile de clasa Ill-a, iar airibuţiunile lor se vor 
da provizoriă subprefecţilor şi, în oraşul Reni, 
 poliţaiului, conform legel din 25 Aprilie 1867. 

„Art, 2, : Circumscripţiunea teritorială a. 
judecătoriilor din oraşele de reședință se în- 

_tinde şi asupra, plăşei în care cade acel oraș. 

Se esceptâză de la acestă regulă orașul Bu- 
„ curescl şi laşI. - 

In oraşele unde sunt doui judecători, acel 

de 1a ocolul 1 va coprinde în circumscripțiunea 

sa şi plasa în care cade oraşul. 

Art, 3. După promulgarea acestel legi 

tăte procesele pendinte la judecătorii plăşi- 

lor în cari cad oraşele de reședință, se.vor 

judeca de judecătorii din acele oraşe. * 

Art, £, Acâstă lege se va pune în aplicare 

o lună după promulgarea, el. 

Creditul necesar acestui servicii, de la. 

15 Februarie 1875 până la aplicarea legei, se 

va înscri în budgetul anului 1875 asupra re- 

surselor generale. - ” 

  

map 
PENTRU STÂRPIREA LOCUSTELOR. 

(Deer. Nr. 1097 din 20 unio 18675). . : 

Art, 1, Toţi: locuitorii din comunele.ru- 

raie, daii căte un om de fie-care familie pen- 
tru stârpirea lotustelor 

"Art, 2, Aceşti locuitori nu vor fi luaţi în- 
to distanţă, mal mare de 20 chilometril de ia 
locul unde se vor afla locuste, 

_ i Arte 8. Comitetul permanent, prin înţele- 

gere 'cu prefectul, fixâză comunele ce vor 

coopera la. stârpirea locustelor din locurile 

anume indicate. , 
“EL otărasco periâdele în cari trebue să se 

facă acâstă lucrare şi numărul de Oment ce 

are a da comuna în fie-care period. 

Art, 4, Locuitorii ce vor lucra la stâr- 

- pirea; locustelor, vor fi dispensați în acel 

timp de dilele ce datorâză pentru lucrul dru- 

-murilor,' 

Art, 5 Prefecţil, sub-prefecţii şi primari! 
esecută măsurile adoptate. pentru stârpirea 
locustelor. - 

Art. 6. Toţi acel ce se vor dovedi că ai 

tras în folosul lor propii or! bani, saă dilele 

de muncă sai ati făcut vr'o scutire în contra 

acestei legi, vor fi pedepsiţi cu închisorea de 

la o lună până la doul ani, şi cu amendă 

împătrită de valrea muncei saii banilor ce 

vor fi deturnat în folosul lor. 
Art. 7. D. ministru . de intare .va da in 

“strucțiunY asupra mijlâcelor celor na! prac : 
tice şi ma! lesnici6se, după cari să se pro 
cedeze la stârpirea locustelor, când se în 
grâpă, când sunt ol6ge şi când încep a   zbura. 

(1) Abrogată prin legile pentru judecătoriile comunale şi de ocsle din 9 Martie și 29 Iulie 1879, 

Duta
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- INSPRUOŢII ESENŢIALE 
PENTRU EXTERMINAREA LOCUSTELOR 

„(Circulara Minist. de înterne Nr. 9732 din 21 Iunie 1875). 

I. Fxterminarea seminţei locustelor, - 
Exterminaţia seminţe! îngropate de locuste 

“se face: 1, tâmna, numa! de cât după a lor 
„Îngropare; 2, în lunile de iarnă pe timpul 
moinelor, şi 3, la începutul primăveret, dacă 
semințele ernate în pământ, nu sait supus 
putrediciunel şi sunt a învia. - 

Lucrările, întreprinse pentru exterminarea 
locustelor, sunt uwnătorele : : 

1. Aratul şi grăpatul câmpiilor, 
2. Aratul cu rariţa şi | | 

» 8. Desgropatul seminţelor cu sape. 

1. Aratul şi grăpatul câmpiilor. 

” Scopul spargerii pământului, în care se 
află ouăle îngropate se coprind în aceea că; 
stricână tărimea pămăntului unde sunt ouăle 
îngropate şi sconțându-se d'asupra pământu- 
lui, prin deasa. grăpare lesne se găsesc. Se 
presupune că, după acâsta, ouăle ce se află 
în culburi, urmeză să fie supuse stricăciuni! 

„din causa igrasie! şi a gerurilor,' sai a servi 
de nutriment la feluritele insecte și paseri, 
Spre a ajunge la acest scop, cel mat priin- 
cios mijloc este a ara în suprafaţă, fiind-că de 
s'ar ara mal adânc, atunci 6răşi star îngropa. 
cuiburile locustelor şi n'ar mal rămânea nimic 
pe fața pământului. După acesta, locurile arate 
se grăpâză de ma! multe orl, de este cu pu- 

“tință cu mal multe grăpi. Pentru grăpare se 
întrebuințeză grape cu dinţit-de fer, sai cu 

- greble de fer. 
Pe pământurile moy, adică acelea cari au 

fost înaintea acestia cu semănături, este îndes- 
- tulnuma! ale grăpa fără vre o arătură, dacă 

pământul nu e f6rte tare. 
De și cele mai multe încercări ai dovedit 

adevăratul folos, fiind-că, în cele mail multe 
locuri, după arătură și grăpare, locustele n'a 
mal înviat, însă a mal fost de multe ori îm- 
pregiurări unde arăturile și grăpările, nu nu- 
ma! că n'a împedicat învierea, locustelor, ba, 
încă printr'acâsta-a şi grăbit”o. : 

Încă nu este dovedit, pentru ce acele mij- | . 
l6ce, n'ati adus acelaş profit pretutindeny. Se 
înţelege acolo unde întreprinderea n'a fost a- 
junsă la ţinta, trehuită, arătura se făcea forte 
adâncă, şi grăparea, n'avea numărul trehuin- 
cios de grăpi, aşa în cât numa! puţine cuiburi 
cu ouă se scotea de-asupra, şi murea ; iar ră- 

arătura şi grăparea.d6să, negreşit va exter- 
mina seminţele locustelor. . 

In orl-ce împregiurare, pentru mal bun pro- 
fit,. este de neapărat, pe timpul grăpărel, a 
scâte femeile şi copii pentru strângerea cât 
s'ar putea mal mult a cuiburilor şi a ouălor 
locustelor. Este fârte folositor ca pe câmpu- 
rile grăpate să se scâță rimători!, fiind-că, a- 
cești rimatori cu plăcere mănâncă tâte se- 
minţele locustelor ce se află scâse d'asupra   Primăvara, înaintea înviere! locustelor, în 
locul grăpărel locurilor arate, „cu înlesnjre se 
p6te scote vitele, pentru bătătorirea locurilor 
arate. Prin acâstă bătătorire se formeză o tă- 
rime de pământ, în cât locustele, cele de cu- 
rând înviate, nu sunt în stare a sparge pă- 
mentul, și mor sub pământ. Urmările pot fi de 
o potrivă, dacă bătătorirea se va face chiar 

destul de mari.: 

2, Aratul cu pluguri sati rariță cu 
! 7 colțuri. . 

In timpul din urmă cu mare avantagii s'aă: 
întrebuințat, pentru exterminarea seminţelor 
locustelor, rariţe așa numite în Basarabia. 
Aceste rarițe nu numai că sapă pământul, 
dar încă şi scot cuiburile d'asupra pământu- 
lui şi le fărâmă, din care cauză seminţele se 
risipescă. De aceea, acolo pe unde a trecut 
rarița şi în urma el în curmeziş sai în cru- 
ciș grapa de fer, rămân puţine cuiburi în- 
tregi. , 

Pentru arat trebue 2 părechi de hof şi 2 '6- 

într'o di 2 pogâne de pământ. | 
La întrebuințarea, rarițel e de neapărat a 

îngriji ca să se lase în pământ în aceeași a: 
dâncime în care se află cuiburile îngropate. 

3. Scoterea. seminţelor de locuste din 
Da „- pământ cu sape.  - 
Cel mal adevărat mijloc pentru extermi- 

narea locustelor, care urmză să fie conside- 

rilor după ce mal întâiă se vor scâte cu sape;   măşița rămânea în întrul pământului, Alt-fel 
cu chipul acesta se extermineză locustele mal 
cu desăvârşire, " 

este cu anevoință a presupune că cuiburile 
scose să pâtă fi nesupuse putredirel de igra- , 
sie şi răceli și de aceea nu este îndoială că 

pământului fără să li se pricinuiască cât de. 
“puțin r&ă. : ” 

şi fără a se face arături în „urma unor plol... 

meni; unul să ţie cornele rariţel și altul să | 
mâne boil; cu o asemenea rariță se pote ara. - 

rat de toţi, se conchide în strângerea: cuibu- -
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Lucrătorii se aşâză la Sre:care distanţă, u-| când se apropie timpul năpârlire! şi îngropă- 
ni cu sape, şi alții cu saci, cel d'ântâiii scot 
cutburile, iar cel d'al-doilea le adună în saci. 
Pentru fie-care doui lucrători se destin6ză un 

„loc otăriît de pământ. Semințele adunate pot 
fi desființate prin ardere, înecăciune saii 
îngropare în gropi adânci, dasupra cărora 
se pune pământ mult. Negreșşit, o asemenea 
lucrare cere mâini! multe, şi pâte fi lucrătore, 
numakacolo unde este îndestulă populaţie, 
şi unde locustele s'aă îngropat forte des în cele 
mal mari masse în mici distanțe. Or cât de 

" încet s'ar' continua acâstă lucrare, însă nu 
se cere multă osten€lă, ci numa! grăparea cu 
câte 20 grape sati ma! multe şi de mat multe 
ori pe acelaşi loc; la care încă nu se pâte 
încredința că seminţele vor fi supuse putre- 
diril. Desgroparea semințelor locustelor cu 
sape cu abundență se face în acele locuri unde 
se obicinuesce punerea. porumbului, fiind-că 

 cultivatorii sunt deprinşi a săpa porumburile 
de- câte două ori pe vară. În orl-ce împre- 
giurare desgroparea să fie întrebuințată acolo, 
unde nu se pâte ara şi grăpa, şi anume pe co- 
stişe, în grădini cu pometuri şi în păduri. 

__* Exterminarea seminţelor. locustelor se re- 
comandă ca cel mal sigur mijloc”pentru des- 
rădăcinarea acestor r&utăcidse insecte. In- 

„tadevăr, pentru exterminarea seminţelor, 
lucrările se fac tâmna şi iarna şi la începutul 
primăverii, prin urmare în ast-fel de timpuri 

"ale anului, când locuitorit sunt liberi de în- 
ireprinderile lor, şi eşirea, lor în acâstă lu- 
crare nu"! prea îngreutză. Afară de acesta 
cu exterminarea unul cuib al locustelor, se 
exterminâză de o dată. până la o sută de in- 
secte ce o să învieze, de aceea de atâtea ori se 
ușureză ostenelile văratice în exterminarea 

locustelor. Acest mijloc încă, dă proprietari- 
lor acel profit că câmpiile lor nu rămân ne- 

întrebuințate, pentru că după exterminarea 

seminţelor locustelor dintrensele tâmna, ele 
pot fi iarăşi semănate primăvara cu alte bu- 

--cate, e o: - 

Spre încheiăre trebue „să adăogăm, că ex- 

_ terminarea seminţelor locustelor se pâte face 

numai acolo unde locustele 'ŞI pun semin- 

țele în cele mal dese masse; acolo însă unde 

ele 'și îngrop seminţele rar, munca grăpărel 
saii strângerea. seminţelor, este forte anevo- 
isă din causă că locusteleaiă ocupat distanță 

forte mare; de aceia urmâză ca în casul a- 

cesta să se adaste învierea lor primăvara, şi 

-- atunci să se extermineze când încep ele a se 

aduna masse. i | | o 

II, Exterminarea locastelor după a 
- lor înviere, + a 

Exterminarea locustelor se face pe la înce- 
putul învierel lor, până în aripare, şi atunci   

rel seminţelor. .. i] . 
Cel ântâiă period al existenţei locustelor, - 

când aă eşit din câja ouălor, fiind aşa de tî- 
nere, în cât abia se pot târî, iar după aceea, 
numa! timpul acesta se pote socoti ca, cel mal 
favorabil, pentru definitiva exterminare. a a- 
cestor insecte vătămâ&târe. Atunci nici o. di, 
nici o oră să nu se pârdă, ca să nu li se dea 
timpul a'se desfăşura până la al doilea pe- 
riod, sa până la înaripare, când tâte mi)l6- 
cele pentru a lor. exterminare vor aduce 
puţin folos. a i 

Măsurile şi instrumentele ce se iaă pentru 
exterminarea locustelor pedestre, sunt cele 
următâre : NR i . 

1, ardere; 2, călcarea. sati bătătorirea cu -- 
herghelil de car: 3, îngroparea În șanțuri; . 
4, târnuni de mărăcini , 5, hărdae; 6, prindă- 
tori; 7, cancidae, velinţe şi ciururi şi 8, prin- 
dători călăreți. ! “ 

1. Arderea. * 

" Locustele cele tinere, cari abia aii înviat, 
forte lesne se extermin&ză cu foc, pentru a- 
cesta de cu sâră se pun, pae sai buruieni pe 
acele locuri unde ele sunt grămădite, şi până 
la răsăritul sârelui, când locustele şed în ne- 
mişcare, dai foc din tâte părţile, Daca la da-" 
rea focului se întâmplă a fi vântul princios 
arderel, atuncă rămân forte puţine. Distanţa 
locului pe care se dă foc, urmâză să fie în- 
congiurată cu lucrători, spre a nu lăsa să 
fugă locustele şi să le măture în foc. 

Dar fiind-că paiele ati Gre-care valore şi une- 
ori fârte însemnătâre, la caz de lipsă de re- 
coltă, atunci pentru acesta este bine să se în- 
trebuinţeze gunse şi burueni, cari prin ardere. 
se perd şi dă o flacără mal mare. Pentru a- 
cesta trebue, ca din vreme şi chiar tomna să -. 
se cosâscă şi să se aşede în grămed! împre- 
jurul locurilor, unde se aşteptă -invierea lo- 
custetor. 

„2. Căleatul cu herghelii. 

Exterminarea locustelor atât celor pede- 
stre. de primăvară, cât si celor de tâmnă,; 
când încep a năpârli şi a se îngropa, se pote 
face cu înlesnire prin strivirea cu hergheliy. 

Pentru acesta se scot Gmeni de le încon- 
gi6ră din tote părţile şi nu le lasă a se îm- 
prăştia, după acesta se aduce vreo duoj, tel 
cal şi"! gonesc în forma treeratului şi cu chi- 
pul acesta. ouăle se strivesc şi se amestecă 
cu pământ, iar altele se strivesc în cât nu may 
pot fi vătămătâre. . . | 

* Aflarea de faţă a. vre-o câţi-va, călăreți este . 
de trebuinţă spre a nu lăsa să se deosebescă 
cail; la acesta pot fi întrebuințate şi cireci de 
vite, însă oile să nu sc întrebuințeze la acâ- 
stă lucrare, fiind-că 'ostentla multă le este.
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- Vătămătore, şi afară .de acesta, ele mănâncă 
locustele din cari se îmbolnăvese şi mor, A- 
cestă lucrare se pote face în orl-ce oră a, dilel. 

3. Ingropatul în șanpuri, 

Cel mal uşor şi folositor mijloc pentru ex- 
terminarea locustelor, este a le goni cu târ- 
nur) în şanţuri sait în gropi ce într'adins pen- 

„tru acâsta, s'aă făcut, și apol de vi! le îngrâpă. 
În timpul acela unit din lucrătory sap gropi 
saă .şanțuri în adâncime de 3 palme -și tot 
atât de late cu păreţi aplecate ca, să nu 
potă să iasă locustele de acolo, iară alți lu- 
crători după numărul lor prin ronturi ocolesc 
locul acela unde sunt aşedate locustele şi 
prin târnuri- şi mături le gonesc: în șanțuri: 
“După căderea lor în şanţuri, numai de cât se 
apropi6 femei sad copil ce sunt întw'adins 
scoşi cu mături şi nu le lasă să iasă din gropi, 
până se umple cu densele gropile sa şanţu- 

„rile. Atunci lucrători! încălțați cu cisme după 
ce mal ântâlaruncă pământ peste ele, intră 
în întru şi le calcă cu piciârele, în urmă as- 
tupă şanţurile cu țărână şi le bătătătorese cu 
mae. Pământul care se aruncă peste d&nsele 
irchue să fie de ajuns ca să.nu iasă mirosul 

"cel greii al locustelor strivite, care este atât 
de tare în cât pricinuesce vărsătură Gmenilor 
și nepoftă de mâncare. * o 

Ca să nu pâtă' scăpa şi partea rămasă de 
locuste, de desăvârşita exterminare, se re- 
petă aceeași lucrare. Pentru care este cel mal 
favorabil timp, când se perde roua și sârele 
cu radele sale încăldesce locustele, după care 
ele se fac mal mișcătâre şi fârte săritore, se , 
iaă la g6nă, la care alte unelte nu trebuese 
de cât numai lopeţi de fier şi de lemu, mătură 
sai târnuri, trompete și clopote. . . - .- 

Pe câmpiile cu sem&nături ast-fel de 'lu- 
crare se face cu înlesnire, acolo unde pro- 

- prietarii de la ântâia ivire a locustelor voesce 
a renunţa la vre-o câte-va decimi de pogâne 

„cu semănături. În casul acela bucatele ce se 
coc, sunt cu desăvârşire negre, se înconjâră 
de Omen! cu târnuri; bucatele se cosesc, lo- 
custele cad după dânsele, iară paiele se aştdă 
în clă! ; după care gonirea locustelor se. face 
cu chipul sus arătat. Acolo unde proprietarii 

> nu voesce să 'renunțe, .locustele cu iuțălă se 
împrăştie în cele mal întinse distanţe, şi de- 
vine lucru, ori a se cosi sutimi pe pog6ne cu 
bucate, saă a, le prinde cu alte mijl6ce ce vor 
fi mal puţin folositâre. - 

La a doua crescere a locustelor, când în- 
cep să umble cu iuțâlă, mijlocul de extermi- 

„bare ce se întrebuinţeză cu mare folos,. este 
ca observând mişcarea şi îndreptarea lor, să 
se facă înainte-le, două sai ire! rânduri de 
șanțuri adinci în depărtare unul de altul de 50 sai 75 stânjeni. Lungimea şanţurilor de- 
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lor. Pe lângă aceste: şanţuri se fac vre-o 
câte-va brazde cu pluguri, peniru-că locus- 

cât prin iarbă. In lungul şanțurilor trebue 
să fie 6men! cu târnuri ca să oprâscă irece- 
rea locustelor peste șanțuri ; alți lucrători cu 
mături conservă pe mărgini ca să nu apuce 
locustele altă direcţie. Locustele ce s'aii în- 

inte, dă peste brazde, se grămiădesc acolo şi 
apoi se îndreptâză spre șanțuri. După căde- 
rea lor în șanțuri, uni! din lucrători încălțați 

&ră alții cu iuţelă le îngrop ; parte din lucră. 
tori cu mături grăbesc la al doilea şanţ, şi la 
al treilea. Duca locustele s'a lungit la vre o 
câte-va chilometre atunci urmeză să-se facă 
alte șanțuri, sai din vreme, ori în timpul o- 
perăril. , _ AR E 

Une ori se isbutesce prin ajutorul brazdelor, 
daca locustele trec aprope de holdele cu bu- 
cate, atunci cu îngrijire să se îndrepteze pe 
câmpiile în apropiere ce nu sunt semănate, 
și cu asemenea lucrare se mântuesc-holdele 
cu bucate. E , „a 

Exterminarea locustelor înviate' în nisi- 
puri se pâte face numal cu acel mijloc ce sk 
arată mat sus, fiind-că, cu alte. instrumente 
nu se pol extermina. :. : : 

1. Grape, 

îneâpă exterminarea lor cu grape cu chipul 
următor : o 

Distanţa ocupată de locuste, se împarte în 
vonturi, Pie-care ront trebue să aibă în cur- 
meziş până la 80 sati 90 stânjeni, la care ront 
se destinâză câte 20 6meni, din cari 10 sati 
15 să fie cu grape, cu câte o pereche bol, 2 cu 
lopeţi de fer, iar cel-alţi cu târnuri, cu mături 
şi cu lopeţi. Grupele se aşâdă una după alta 
şi continuă. mişcarea lor în forma semicercu- 
lui până la centrul rontulut. - 

Pe timpul întrebuințărer guapelor, mână- 
toriul cailor, urmeză să: stea, pe scândura ce 
este aşedată d'asupra mărăcinilor spre a se 
face mal grea; iară pe cele trase cu hol se 
pun felurite greutăți, precum : pietre şi saci 
umpluţi cu pământ şi altele.. - 

Intrebuințarea grapelor, a gringilor lungi şi 
srose împreună cu strivirea cu herghelir, sait 
ciredi, se pote socoti unicele mijloce în ex- 
terminarea locustelor . în periodul năpârli- 
ref lor şi a ingropărei semințelor, Insă în 
timpul acela lucrările urmeză a se face ne- 
greșit în r&vărsatul dorilor, aşa ca, până la 
răsăritul sorelui, locul ocupat de locuste să 

custele îndată sboră. După răsăritul s6relul   pinde de distanţa ocupală de massa locuste- exterminarea locustelor pote fi favorabilă nu- 

tele mai bucuros merg pe drumul gata de - 

căldit de ântâia lucire a' s6relul, plâcă îna- 

fiind cu cisme se aruncă în şanţuri şi le calcă, 

De la ântâia di a învierei locustelor să se -” 

fie curăţat cu desăverşire ; alt fel îndată ce a - 
răsărit sorele și atmosfera se încăldesce, lo- -
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mal când este igrasie sati frig, când ele se fac. 
grele de r&celile nopturne, amorțese și cu a- 
ncvoinţa sc ridic. a 

5. Prinqetori cu mânele. 

Prindăt6rea, cu mârnele este o r6bă cu sac 
pe roliţe mici. Inființarea acestui obiect atât 
este de simplă în cât o pâte faco fie-care 10- 
cuitor, Prinqătârea se compune : 1, din două 
văsle ca de caic; 2, dintr'o osie cu două rotițe 
de scândură; și al 3, dintrun sac de pânză în- 
tins pe o ciurciuvea cuadrată cu capac la gură. 

Mijlocul întrebuințări! prindetârei de mână 
este următorul : lucrătorul va pune înaintea 
sa prindătrea, şi o împinge înainte, şi tre- 
când în fuga o distanţă 6re-care, se înapoiază 
la locul acela de unde a plecat, şi acolo 1o- 
custele prinse se restorn în grâpa ce înadins 
este pregătită pentru acest sfârşit; după acâsta, 
aceiaşi lucrare continuă. . - 
„Pentru regulata lucrare, lucrătorul urmeză 

a merge unul după altul în ast-fel de regulă 
ca să apuce din locul acela pe care a ttecut 
cel din nainte. Lucrarea acesta se va face în 
revErsatul -dorilor şi apr6pe la apunerea s6- 

- relul, când locustele se adună în grămedy. 
Preferinţa prindătârelor cu mânele se con- 

chide în auzea că, ele sunt mal mici de cât 
-cele-alte instrumente și nu sunt aşa vătămă- 

- târe erburilor şi. bucatelor, de și nu putem 
„dice că nu vatămă nimic, din potrivă că desa 

„ întrehuinţure întrun loc se calcă multe bu- 
cate, şi cu tâte acestea a trece numal o dată 
prin holdele .unde se află locustele este de 
neajuns, fiind-că numai o parte din. locuste 

„cad în saci, iar cea ma! mare parte la aple- 
"carea spicurilor cad la pământ şi după trece- 

rea a 6Gre-cărul timp, iar se agaţă de spicuri. 
„Pentru întrebuinţarea acestui instrument nu 
se cere putere mare, de aceea femeile și co- 

““pii pot fi întrebuințaţi în acâstă lucrare, 
Nu sunt de ajuns numal prindătorile cu 

mâlni, fără altele, pentru complecta exter- 
“ minate a insectelor când sunt fârte grămădite, 

şi may cu semă în periodul repedei mișcări. 

5; Ciururi și zăblae; 

Afară de acâsta, la neajungerea. prindăto- 

“ velor se întrebuinţăză cu succes ciure şi pânze. 

Cu ciure se prind locustele ca şi cu cancioce, 
jar pânza se întrehuinţeză pe de laturi, către iar uri, ci 

care se l&gă prăjini. Doul lucrătoi! iaă pânza 

“din două părţi şi o trag cam aplecată pe da-|. 

supra erbil saă a bucatelor adu 

în mare cătățime.. - . - E 

_-7, Prinqătorea călărdță. | 

Prindătârea călărâţă, se compune dintr'o 

scândură lungă, de. patru metri ŞI lată de 1 

şi jumătate, dintr'o cercevea.cu pânză întinsă, 

înaltă de 1 şi jumătate metri și din trebuin- 

ciâsele obiecte pentru înhămatul cailor sai 

a boilor. . - N a 

nând locuste     

Mijlocul întrebuinţări prindătârel călăreță 
este cel următor; - ! 

La fie-care prindătâre se înhamă doul ca! 
sait 2 perechi de hol şi se află opt 6meni 
niuncitori : doul pentru aranjarea cailor saă 
boilor, iar ş&se pentru deșertarea, prindătârey 
la sosire la şanţ şi pentru îngropatul locuste- 
lor prinse, precum asemenea şi pentru face- 
rea altor şanţuri. După o asemenea aranjare 
a lucrătorilor și a înhămatului la prindătâre . 
a cailor saă boilor, lucrători! destinați pen- 
tru mănatul cailor se pun d'asuprăle şi es în 
partea aceea a șanțului unde este aruncat pă- 
mânt, merg înainte, adică făcând ront până 
se înapoiază la locul de unde aii plecat. A- 
tuncI se opresce prindătârea și cel dou! lucră- 
tori ce seaflă așteptând lângă şanţ, o răstârnă 
în şanţ spre a se vărsa locustele, - 

După aceea fără perdere de timp lucrători! 
plecă iarăşi în facerea ronturilor. 

Locustele ce se varsă în şanţuri se acopei _- 
cu pământ şi se calcă cu pici6rele, i 

In intervalul îngropărel şi călcărel locuste- 
lor, prindătârea ce din noi s'a umplut cu lo- 
custe prinse, se înapoiază iarăși spre şanţ, 
tote acestea se repet de mal multe oul. Iar 
cel-alți Gmeni lucrători nu se ocupă cu alt 
de cât numa! fără întrerupere cu îngroparea 
locustelor şi facerea altor şanţuri. 

Se înţelege de sineşi, că la acestă lucrare 
în exterininarea locustelor se cere iuțtlă şi o 
unire generală, de aceea urmeză ca aici să 
fie întrebuințate tâte puterile lucrătorilor şi a 
calior; cea mal mică zăbavă şi neregulă pâte 
să causeze multă stricăciune în lucrare, 

Cail urmeză să fie des schimbaţi, cel pu- 
țin după facerea, de qece ocoliri. Numar prin 
stricta păzire a acestel operaţii, se va pulea 
ajunge la deplina îndestulare. a 

Ca “și la întrebuințarea prindătorilor de 
mâni, prindătârea locustelor cu prindători 
călăreţe se face dimintța saă mal bine sera. 
Pringătârele călăreţe urmeză să mârgă trep- 
tat, fiind-că la acestă mişcare tr&păt, nu a- 
pucă să sbâre locustele ; de. aceea în timpul 
arşiței sdrelui, când locustele se află în repedea 
mișcare pe pământ iar nu pe d'asupra holde- 
lov, lucrările nu pot [i avantagi6se, _ 

Când, este pământul forte umed în urma 
ploilor, întrebuințarea - prinqătâre! călărețe - 
este forte avantagiosă.. 

III, Locustele zburătore. 

A se estermina locustele zburătore cste 
fârte grei. In timpul acela când ele se în-" 
dreptâză spre câmp, se pot lua 'la gână din 
câmpiile cu semnături cu următorele mij- 
Jâce : 1. Cu zzomot, cu larmă, cu tobe şi chiar 
cu pusci. Pentru acesta se scote un 6re-care 
număr de locuitori, se aşâză în Gre-care de- 
părtare unul de altul şi bat în obiectele me- 
talice : câse, tingiri şi altele, şi cu mare lar- - 
mă gonesc locustele dincolo în cotro. bate 
vântul; în urma lor urm$ză altă linie de d-



"diurne. - 

748 | „ LEGIUIRI . ADMINISTRATIVE, € 
meni pedestri care sperie partea remasă până 
când dispar tote din vedere, . . - 

” Împrejurul semănăturilor-pe cari voesce a 
le mântui de locustele zburătâre se împrăștie 
felurite obiecte arzătâre precum : clăt de fân 
stricat saă paie, de burueni şi chiar gunoiii, și 

„când sosesc zburând stoluri de locuste, atunci 
acele obiecte se aprind, din care fumul eşit 
este forte supărător locustelor și ele sunt si- 
lite a sbura în altă parle.. * Ă 

Locustele gonite din vre-o câte-va locuri 
fiind ostenite și înflămândite trebue ca, în! 

e 

r 

< 

spre s6ră, să se lase unde-va, atunci silințele 
lucrătorilor să fie întrebuințate în acel loe, 
spre a le goni şi a nu le lăsa să se așeze pe 
holdele vecinilor, ci pe păduri, or pe câm-. pi! nesemănate. Ea - | 

Când locustele se arată aşa de târdiii când 
grâul a început a se,câce, atunci ele mănâncă 
numai paie, retezând spicuri cari cad pe pă- 
mânţ; în casul acesta, pentru adunarea Spicu- 
rilor cădute se întrebuințâză cu mare succes greble călăreţe, 

  

REGULAMENT o. 
„PENTRU ORGANISA REA ȘI ADMINISTRAȚIUNEA MONITORULUĂ OFICIAL, 

(Decri Nr. 1862 din 

“ Disposiţiuni generale, 
Art. 1, Serviciul Monitorului oficial for- 

m6ză o singură direcţiune şi este dependinte 
de ministerul de interne. 

Art, 2. Direcţiunca Monitorului oficial co- 
- prinde următârele servici! şi biurouri : 

a). Direcţiunea, ! 
b). Comptabilitatea. 
c). Serviciul corectorilor Monitorului, 

- d), Serviciul special de zeţărie al Monito- 
rului, : , o 

"€). Serviciul expediţiunei Monitorului. 
£). Registratura. 
8). Arhiva... 

CAPITOLUL, | 

21 Septembre 1876). Me 

tiv cât şi pentru cel uvrier, direclorul va a- 
vea în vedere ierarchia, meritele şi conduita, 

Art. S, Toţi funcţionarii retribuiți cu lefi 
vor depune jurământul legiuit la intrarea lor 
în funcţiune, la direcţie. 

CAPITOLUL il -" 
Secţiunea I. 

- Budget, 

Art. 9. Budgetu! anual al Monitorului ofi- 
cial se va lucra de director, observând ca a- 

” „Jlocaţiunile pentru persona! şi material să fie 
în conformitate cu trebuinţele și după expe- 
rienţa dobândită în anii trecuţi, el se supune 
ministrului, şi, după ce se adoptă, se încor-   " Numirea personalului, 

„ Art, 3. Personalul Monitorulul este de 
două categorii : - - A 

a). Personal administrativ, retribuit cu 
lefi şi diurne. - 

b). Personal uvrier retribuit numay cu 

Art. 4. Directorul Monitorului este reco- mandat d'adreptul de ministru şi întărit de Domnitor. 
Art. 5, Toţi funcţionarii direcției Monito- rului oficial sunt numiţi de ministru în urma, 

xecomandaţiunei directorului. 
Art, 6. Paginatorul Monitorului se reco- mandă de director ministrului prin referat „motivat, Ministrul, apreţiând, aprobă sau res- pinge recomandațiunea, 
Personalul uvrier şi al expediție! se 'nu- mesce şi se depărteză d'adreptul de director. Asemenea numiri şi depărtări se fac cunos- cute ministrului printr'un referat a] directo- rului, spre a" dobândi aprobarea, 
Art, 7, Atât pentru personalul administra-   

por6ză în budgetul- genera! al ministerului 
de interne, 

„Secţiunea 1, 

| Venituri. 

Art. 10. Veniturile Monitorului oficial se 
compun : . - 

a). Din abonamentele comunelor la Moni- « 
tor (socotit a 8G 1e% pe an abonamentul). 

b). Din abonamentele particularilor la Mo- 
nitor (socotit a 36 lex pe an abonamentul şi 
a 20 lei pe ştse luni), i 

c). Din publicaţiunile judiciare de materie 
civilă (socotit a 5 ler pentru publicaţiunile a 
căror lungime nu trece peste 30 liniy, şi a 10 
leY pentru publicaţiunile ce trec peste 50 linil). 

Publicaţiuuile de: materie corecțională şi 
criminală precum și acelea în cari Statul are 
interes sqă proces, sunt scutite de plata taxi. 
Asemenea sunt scutite şi publicațiunile ace- 
lea cari se apără de instantele judecătoresei 
pentru causă de paupertate şi altele. 

d). Din anunciurile particulare, socotit a 
30 bani linia de 30 litere pentru .prima pu- 
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blicațiune, Gră pentru inserarea a 2-a, 8-a și mal departe se plătesce 20 bani linia pentru fie-care repetire. Dacă se cere de particulari ca anunciurile să fie cu litere mari, încadrate 

„Şi cu spacil largi, plata se face pe numărul 
Tândurilor ce ar ocupa întregul spacit al a- 

“ nunciului. 
e). Din „inserţiunl şi reclame, socotit a 

60 banl linia pentru prima inserțiune, &ră la 
cas de a se repeta. a doua. 6ră și mal departe, 
repetirile se vor plăti cu 30 bani linia, pre- 
cum se reguleză la paragraful precedent, 

f). Din publicaţiunele primăriilor, comitete- 
lor permanente şi altor asemenea autorităţi, 
socotit a 60 bani rândul de 30 litere.. 

8). Din vendarea cu exemplarul a Monito= 
rului, socotit a 25 bani exemplarul. . 

h). Din diverse. 
Art, 11. Publicaţiunile tuturor . ministere. 

lor şi autorităţilor sunt scutite de plată şi se 
trec gratis în î6ia oficială. 

Secţiunea Ul. 
Cheltueli, 

„Arte 12, Cheltuelele direcțiunei Monitoru- | 
lui pentru personal şi material sunt prevă- 
dute specialmente în budgetul anual al ni- 
nisterului de interne. . i 

Art, î3., Complabilul-easier, cu concursul 
"verificatorului, jorimmâză ştatele lunare, ale 
personalului și mandatele de piată după pre- 
veucrile şi în marginile budgetare, cu urniă- 
iorele indatoriri : Ă : 

a). De a se asigura de' identitutea tuturor 
-„ funcţionarilor cari semnez ştatele şi: condica, 

de plată. , 
b). De a prevedea în ştate reținerile legiuite 

pentru pensii; a trece la economil sumele 
resultate din absenţele compositorilor Moni- 
torului, conform legilor şi instrucțiuniior fi- 
nanciare şi de cormptabilitate precum şi legei 
pensiunilor, _ E i 

Statele de lcfi şi diurne se semnâză de di- 
rector şi se contra-semncză de comptabilul 
casier, iară mandatele de plală se semnâză 
de ministru saii de delegatui stii şi se contra- 
semnză de comptabilul-casier: , | 

Art. 14. Pentru ori co cheltucii ordinare, 
mărunte şi de cancelarie se va cere deslega= 

“rea ministrului când cumpărarea veri unul o- 
biect ar trece”: peste suma de 100 lel, iară 
pentru cele de mat mic preţ, ele se vor. cum- 
&ra cu autorisaţia directorului, în măsură cu 

trebuinţele lunare. ÎN 
La finele fie-cărel luni, directorul va ob- 

serva cheltuelele urmate în curșul lunei, în 
-vederea chitanțelor autorisate, va pune .visa 
pe actele justificative şi le va încredința comp- 

” tabilului-casier, spre a emite mundalele de 
plăţile cuvenite în vederea articolelor bud- 
getare. - - 

  

Acte 15. Pentru plăţile materialului a că- rul aprovisionare este prevădută în contracte sai autorisată de ministru, cererile celor în 
drept se adresâză directorului care autoriză 
plăţile, comptabilul-caşsier verifică cifrele în 
vederea contractului saiă autorisaţie! mini- 
strului, semnăză compturile sai actele jus- 
ticative pentru exactitatea sumelor cuvenite 
de plată celor în drept, emite mandatele pe 
cari le contra-semn6ză şi le supune ministru- 
lul spre semnare, aa 

„CAPITOLUL II, 
Secţiunea 1. * 

Divrectorele. 

" Art, 16, Directorele este responsabil de 
bnna administraţie a Monitorului. 

Arte'17. El corespondeză direct cu tâte 
autoritățile din țeră pentru tâte afacerile di- 
recţiunei, - = 

„Art, 1$, Atât referatele direcţiunel către 
"ministru cât și corespondenţa el cu autorită- 
țile se semneză de director și se contrasem- 
nsză de şefii biurourilor respective, cari sunt 
„responsahili de lucrările: atribuite servicie- - 
lor lor. | 

Art, 19, Când pentru efectuarea unor lu-. 
crări importante se simte trebuință de auto- 
ritatea superi6ră a semnăturel ministrului, în 
acest cas, asemenea lucrări se semneză de 
ministru şi se contra-semnâză de director. 

Art, 20, Atribuţiunile directorului Moni- 
torului sunt următorele : - , 
a) A primi şia da curs, prin resoluţiuni, 
la tote chârtiile intrate precum şi a semna 
eşirea saii corespondența. atribuită acestul 
serviciă, „ 

b). A traduce depeşile primite din străină- 
tate şi a le supune aprobărei ministrului, dacă 
va crede necesariii. a 

c). A face revisia paginilor Monitorului şi 
a le semna bun de îniprimat, fără care'auto- 
risațiune nu se vor putea pune sub presă. 

d). A cili tote diarele române şi a nota păr- 
ţile privitâre la administraţia. (ărei, pe cari 
le va supune ministrului spre observare, 

€). A face escursiunile exigiate de servi- 
ciul Monitorului, : când “asemenea escursiuni 
ar fi reclamate de ministere sai: din propria 
sa, inițiativă. . . po 

[). A asisla la serbările naţionale, oficiale 
şi altele.pentru a dă semă în Monitor de 
densele. , . . 

'g).. A priveghea ca sub-directorul, coreeto- 
ril și serviciul expediției Monitorulul să'şi 
împlinâscă datoriile. , 
h). A priveghea la. încheiarea socotelelor - - 

şi înaintarea lor. la Curtea de compturi pentru 
tot trecutul... | i Aa , 

i). A nu autorisa inserarea publicaţiunilor



Do 
trămise de autorităţi, dacă ele nu vor. fi se- 
parate de adresă sai nu vor fi însoţite de 
taxa legiuită, ÎN 
_]) A citi anunciurile particulare și a nu 

LEGIUIRI ADMINISTRATIVE, 

| personalului direcţiunel, care se va semna de: 

Tote aceste registre și condici se păstreză . 
| toți la primirea banilor, - 

de comptabilul-casier, care. este responsabil * 
autorisa publicarea, lor dacă vor conţine :| de densele. ”. 

- = polemice, ofense sait lucruri nedemne de a 
figura în f6ia: oficială. 

Art. 21, Sub-directorul ține locul airecto- 
rulut în tâte atribuţiunile sale la cas de b6lă, 
absență saă congcdiă. . : 

Art, 22, Atribuţiunile speciale ale sub-di- 
rectorului sunt următâvele ; . i 

a). A efectua totă lucrarea de corespon- 
dență a Monitorului. - PI 

b)..A contra-semna tâte hâstiile afară de 
cele de comptabilitate, şi de primiri de bani 
sait recipise, cari se contra-semnbză de com- 
tabilul-casier. : . ! 

c). A nu esecuta asemenea lucrări. mal cu 
s&mă cele de comptabilitate, până ce nu vor 
fi mal ântâiă înregistrate, trecute: şi regulate 
de serviciul comptabilitățel. i 

Art, 23. Monitorul oficial va purta sem- 
nătura directorului pe partea drâptă, iară pe 
partea stângă Imprimeria Statului, 

| Sceţiunea II. 

Comptabilitat ea 

Art. 24. Comptabilul-casier aro următâ- 
vele atribuţiuni speciale : e 

a) De a face, cu concursul verificatorulul 
” săii, corespondenţa părțel de comptabilitate a 

direcţiunet după resoluţiunile directorului. 
b) De a ţine un jurnal de casă în“care va 

trece cu desluşire şi după exigințele formelor 
de comptabilitate, tot nwnerariul intrat din 
ori-ce provenință. e 

c) De a ține un: registru de recepise cu 
matcă (ă souche) cu rubrici speciale în care 
va irece sumele încasate şi a libera şi iră. 
mite recepise tuturor autorităţilor şi persâne- 
lor în drept, în schimbul banilor încasaţi. 

- Comptabilul-casier va controla. tot-â'auna 
registrul de recepise cu jurnalul de casă, spre 
a se asigura daca sumele corespund. . - - 

d) De a ţine registre de partid în cari va 
irece datoriile după abonamentele la Monitor 
şi datoriile autorităţilor după anunciuri. 

e) De a ţine un registru special în care va 
irece tote recepisele primite, cu desluşire de 
provenința lor şi pentru ce a nume mate- 
rial.-. - - . | 

î) Va ține un registru special de sumele în 
paşte a fie-cărul articol din budget, unde va 
trece succesiv cheltuelele făcute pentru per- 
sonal și material, în măsură cu emiterea or- 
donanţelor de plată, 'cari asemenca se vor 
irece cu desluşire, spre a se cunâsce tot-d'a- 
una situația budgetară. . 
8) Va mai ţine o condică de plata sole! 

Art, 25, Pentru ţinerea tuturor registre- 
lor enumerate la paragrafele articolului pre- 
cedent precum și altora de cari se va simţi 
trebuință, în interesul serviciului, comptabi- 
lul-casier, care are la. disposiţia sa un:verifi- 
cator și copişti, se va conforma şi va satis- 
face tuluror exiginţelor legiuite de comptabi- 
litate, fiind responsabil şi justificabil înaintea 
curței de compturi. : - Pe 

Pentru acest sfârşit, el va depune garanţia 
prevădută de art. 16 (modificat) din legea 
comptabilităţei, care se va. depune casel de 
consemnațiuni şi care nu se va putea ridica 
de acolo de cât numa! de curtea de computi, 
după ce se va fi pronunțat asupra gestiunci 
sale. - 

Art. 20, Vărsămiutele banilor încasaţi se 
vor face de comptabilul-casicr, la 1 şi 16 a 
fie-cărel luni, la casieria centrală, şi” vor fi 
însoţite de declaraţiuni. Recepisele de vărsă- 
minte se vor trece în jurnalul de casă și se 
vor-păstra de coâmptabilul casier, 
„Art, 27, Garanţiile provisoril provenite 

din licitaţii atât de la Monitor cât și Impri- 
merie cât şi altele se păstreză de comptahilul- 
casier, care este responsabil de dânsele, iară 
cele definitive, cari se primesc tot de dânsul, 
se trămit casei de depuneri şi consemnaţi- 
uni, recipisele căria se păstreză de compta- 
bilul-caster, i 

Art, 2$. Comptabilul-easier va fi dator a 
primi orl-ce sume se va vărsa de la Impri- 
merie, dând recepise şi ţinând un registru 
deosebit de aceşti bani, putând da compt 
despre denşit directorului Împrimerici. 

Secţiunea III. 

- Serciciul corectorilor Aanitoruli. 

Art, 29, Serviciul coreetorilor Monitoru- 
lui se îndeplinesce de trel corector. 
- Arte 30, Corectoril sunt responsabili de 
corecture, cari urmeză a fi esecutate la timp, 
fără greşeli şi conform: manuscriptelor. La 
cas când inanuscriptele ar avea neînţelesuri, 
absurdităţi sai scăpări din vedere, cari dacă 
S'ar publica ast-fel, sar atrage critică, corec- 
torii trebue să consulte pe director sai sub- 
director, care va autorisa îndreptări simple, 
iar pentru cifre şi altele importante, directo- 
rul va fi dator a înapoia manuscriptele au- 
torităţilor respective, cu observaţiunile sale, 
spre a se trămite  corigiațe. - 

Arte 31, Corectorir vor fi-datoră a se afla 
la postul lor nu numai în orele reglementare,   
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servici. 

  

“muta lucrători trebuineioşi de la direcţia Im: 

- îndatorivI speciale : 

tură, semnând de primirea lor într'o condi-   
“ginele : du de imprimat, şi a le încredința 

pini a maloriei Monitorului: Da _ 
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dâră şi în orl-ce „timp vor fi veclamaţi de 

art, 32. Corecturile se: vor face ântâiă pe colone, al douilea! pe pagini şi chiar a 
treia Gră, de: va cere trebuinţa. , 

Art, 38. Corectorii sunt ţinuţi a semna 
paginile ce corectâză, cary se păstreză de pa- 
ginator şi se depun de acesta în arhiva ser- 
viciului expedițiunei Monitorului, împreună 
cu rulourile manuscriptelor. - e: 
„Art, 3, Unul din corector, desemnat de 

director, va face sumariul materie! : ce intră 
în fie-care număr de Monitor. . 

Secţiunea IV, : 
„Atelierul de zeţărie al Alonitorului |   Arie 25. Acest atelier este însărcinat cu 

compunerea Monitorului, al cărui şef este 
paginatorul.. a : 

La cas când. compositorii Monitorului! nu 
ar fi de ajuns pentru efectuarea lucrărei dia-   rului, direcţia Monilorului va putea împru- 

ptimeriel. “ | 
Art. 36. Paginatorul mar are următârele 

a) De a lua publieaţiunile de la registra- 

cuță, de a le împărţi pe specir, a pune imo- 
diat în lucru pe.cele declarate urgente de 
director, a face să nu sc aglomereze nici să 
se întârdieze publicarea lor, căci remânând 
fără efect: saă cu termene expirate din negli- 
genţa sa, va fi responsabil. SE 

b) De a'aşeda în: rulouri l6tă materia pu- 
blicată în diua precedentă împreună cu pa- 

serviciului expedițiunei Monitorului, făcând 
pe șeful expediţiunel a semna într'o condică 
de transport de primirea -lor. O asemenea 
condică, paginatorul o va depune arbivaru- 
lut la finele anulu... 

c) De a forma paginile și dea arangea 
materia, precum se prevede la următorul 
articol. - Dacie - 
“Art. 37. Clasificarea şi arangiarea pe pa- 

7. Paytea Oficială 
“ a) Mesagiile şi decretele domnescl.: 

b) Raporturile la M. S. Domnitorul. 
"c) Referatele minișirilor.. 

d) Jurnalele consiliilor de miniștri.   e) Circularele ministericlor şi autorităţilor 
superidre şi alte asemenea lucrări oficiale, 

PI ZI: Partea. neoficială 

D Comunicate, dări de seuă despre'cere-"! 

moniale şi alte asemenea; o] 

“ g) Depeși telegrafice ; Spa: 

COMUNALE, : 751 

-h) Resumatele şi şedinţele: Corpurilor 1e- giuitâre ; - - - 
i) Diverse... - i : - 

III. Publicaţiunile oficiale - - 
Î) Anunciurile ministeriilor şi autorităților 

superidre. - . . - . 
. 1) Anunciurile judecătoreset ; . - 
m) Anunciurile administrative ; ai 
n) Publicaţiunt diverse, -oficiall şi oficidse. 

IV. Publicaţiunile particulare 

„..0) Iuserjiuni şi reclame ; 
p) Anunciuriă diverse, 
Art; 38, Plecarea din capitală şi întoree- 

rea M. M. L. L. Domnitorului şi Dâmnel se 
va anunţa pe scurt d'asupra sumariului, 

Art, 3%). Se face escepțiune acelor publi- 
caţiuni oficiale cani, fiind de o importanţă 
mare, se vor publica pe ultima pagină cu ca- 
raclere compacte, după cererea autorilăţey de 
la care emană sai după găsirea cu cale a di- 
recțiunel. - ! ! 

Secţiunea V. 

Serticiul erpedițiunei Monitorului 

„mârt, 40. Şeful expediţiunei "Monitorului 
cu concursul împachetătorilor, cari sunt sub- 
ordonaţi lui, are obligaţiunea, strictă ca ex- 
pedierea fic-cărul num&r de Monitor să o e- 
secute regulat în tâte ilelc, atât în capitală 
prin împărţitorii destinaţi acestui serviciă- 
cât şi a îngriji ca pachetele” pentru districte 
să fic predate Ja-timp poşlei, 'spre a nu se 
întârdia pornirea lor ia destinaţiune. 

Pentru t6te predările, el va face pe impie- 
gaţii respectivi a semna de primire în condi- 
cuţe de transport. ! - 

Art, 41. Pentru exemplarele în reservă, . 
penru abonamenlele comunelor, districtelor, 
particularilor, pentru cele destinate autorită- 
ilor şi Corpurilor legiuitGre, pentru vendarea 
cu exemplarul ete., el va purta registrele şi 
condicile neceșaril cu tote desluşirile, spre 
a se pune, Ia orl-ce moment, în evidenţă o 
siluațiune exactă, .- IN 

Directorul şi sub-directorul vor observa 
tot-d'auna acele registre şi condici şi- vor 
întroduce' modificările şi adausele ce vor 
crede necesari! în interesul serviciului. 

Art. 42, Şeful expediţiunei va purta un 
| registru special de t6te exemplarele în re- 
servă, făcându-i-se adausele şi scădămintele 
eventuale basate pe primiri, vândări, și pre- 
dări în formă, Acest inventariit va fi obser- 
vat în. tâte Sâmbetele de director sa sub- 
director, şi, după controlul ce'T va face, va 
pune visa. a E 

Art. 13. Depositul- Monitorului va fi în . 
magasia Imprimeriel în secţiunea destinată



"- după resularea hârtiilor de către director, 

de care este responsabil şeful expedițiunel. 
Art, 44 Şetul expediţiunei va primi de 

la paginator rulourile ce conţin materia ti- 
părilă în fie-care număr de Monitor, le,va 
conserva sub a sa respundere, iară după ex- 
pivârea a trei anl se vor depune în regulă 
magasinerului spre a se vinde ca maculatură, 

CAPITOLUL 1V, 

Registratura şi archiva. 

Î, Registratorul > 

Art. 45, Registratorele va primi cu sem> 
nătura sa, tote chârtiile trimise de autorităţi 
cu orl-ce alăturări, (afară de bani cari se 
primesc de comptabil-casier) precum şi peti- 
țiuui etc., pe cari le supune directorului, spre 
a le da cursul cuvenit prin resoluțiuni, 
Asemenea chârtii nu se vor presenta di- 

rectorului. de cât înregistrate, iară petiţiunile 
învestite cu timbre legale, _ 
Art, 46, Registratorul cu concursul ad- 

jutorului s&ă este ținut a purta următrele re- 
gistre şi condicl: 

a) Un registru general în care va trece, în 
resumat, i6te hârtiile intrate la numărul cu- 
rent, data, numărul ce pârlă, adresa autori: 
tățeI şi numărul Monitorului în care Sa înse- 
rat publicaţiunea ; ” 

b) Un alt registru general în care va trece, 

LEGIUIRI ADMINISTRATIVE, 
dânsele, sai a"! pune să semneze de primirea 
lor provisorie. . ă 
„ Art, 50, Archivarul va ţine un jurnal de 
masă în care va trece, pe partea stângă, hâr. 
tiile intrate cu coprinderea lor în resumat, 
numărul, data etc., iară pe partea dreptă, 
hârtiile eșite şi lucrarea celor intrate, spre a 
se cunsce tot-d'auna intrările și eşirile în 
tâtă regula, 

Art, 51, Dosarele vor. fi formate după di- 
feritele specii de. lucrări și cât se pote ma! 
multe'spre a se facilita căutarea şi urmări- 
rea sistematică a fie-cărel ramure de servicii. 

„ Asemenea dosare vor fi anuale, 
Art, 52, Archivarul este obligat a mal 

ținea : 
a) Un opis general de tâte dosarele, re- 

gistrele, condicile, etc,, câte se găsesc în ar- 
chivă și pentru fie-care an în parte; 

b) Un alt opis special pentru anul lucrător; 
€) Un memoriă de t6te chârtiile, cu deslu- 

şire de numtrul jurnalului, al dosarelor unde 
se găsesce atașate, data, numărul respunsu- 
rilor ete, ” 

d) Un registru de tâte actele ce se libereză 
din archivă autorităţilor, după cereri for- 
male, sait cele ce se găsesc cu cale de direc- 
țiune a li se trimite, adecă dosare, registre, 
condici etc. ca ast-fel să se potă cunâsce în 
onl-ce timp unde sunt depuse. " 

Art, 52, La finele fie-cărei luni archiva- 
vul, după ce va fi regulat tote hârtiile lucrate în vesumat, tote hârtiile eşite la numărul Şi pe dosare, va fi dator a le câse, şi, la cas 

rului, dala şi numirea autorităţel. , 
„.._€) O conică pentru transportul pachetelor 
"Şi banilor cu declaraţii; A 

" 2) O condică pentru transportul expediţiu- 
ne) de tot felul; , 

e) O condică de publicaţiuni, anunciuri ete. 
pe cari le va preda paginatorului sub luare 
de semnătură şi acesta în tâte-dilele îndată 

Art, 45, T6te hârtiile cu lucrarea termi- 
nată de registratură, acesta, le va încredința 
archivarului, sul luare de semătură, 

__ Registratorele este obligat a primi în tote 
dilele de la poştă expediţiunea adresată di- 
recțiunet. e. 

Art, 48, La finele anului, registratorele 
va preda archivarului tâte condicile şi regi- 
strele încheiate, sub a sa semnătură. |: 

“TI, drehicarul.. 

Arte, 49. Archivarul.primesce şi respun- 
„de de tote hârtiile -ce se depun în archivă. 
„El nu pste, sub nici un motiv, a se feri de 
răspundere, sub pretext că hârtiile s'a ră- 
tăcit, s'a perdut or! sustras, fiind dator sai 
a însemna întrun caiet or! condică, hârtiile, 
dosarele, registrele ete., ce predă, la cererea 

de îmnpovărare, va aduce un cusător ce se va 
plăti cu diua din fondul cheltueleior mărunte. 

Art, 5%, După expirarea anului, “archiva- 
rul va lua în primire tote actele, registrele, 
condic! etc., de la diferite biurouri şi servici! 
ce nu i le vor fi remis în cursul anului, le va 
încheia pe tote, le va. semna şi le va presenta 
directorului spre a le pune visa. 

" Art. 35, Indată ce curtea de compturi se 
va fi pronunciat asupra ultime! gestiuni, în- 
trun mod definitiv, archivarul este obligat ca 
t6te dosarele, registrele, condicile ete. asu- 
pra cărora va fi trecut curtea de compturi, să 

a se trimete de direcţiune la arcfiiva Statulul. 
Ar. 56. Atât archivarului cât şi regis- 

tratorului le este interdis a libera copil după 
hârtii sati a arăta lucrările din dosare și ori- 
ce alte asemenea, fără scirea şi autorisarea 
directorului. : 

CAPITOLUL Y. 

Incheeroa socotelelor, 

Art, 57, La finele anului, comptabilul-ca- 
sier, cu concursul verificatorului săă, ra În 
cheia socotelile Monitorului, după tote pre-   diferiților funcţionari spre a face lucrări după vederile și exiginţele lege! de comptabilitate, 

le numeroteze, parafeze și sigileze, îngrijind . 

e
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carl se vor înnainta- curței de compturi în 
termenul legiuit. . , . : 

Art, 5$. Specialmente, comptabilul-casier, după încheierea jurnalului de casă şi a ce. 
„ lor-alte registre, va forma un bilanţ în care 

se vor prevedea. fondurile încasate din dife- 
rite resurse, de vărsările făcute la tesaur și 
de numerariul şi datoriile rămase la încez 
putul anului. SI i Ă 

Art, 59. Şeful expediţiunii Monitorului va 
face tabloă de numărul şi val6rea exempla- 
relor de Manitor aflate în ființă a începutul 
anului, și de cele vândute în cursul anului, 

- pe care '] va presenta comptabilulul-casier ; 
celo-alte socoteil fiind de resortul comptabi- 
ităţel. Da 
Art. 60. După ce se vor complecta tahlou- 

rile socotelelor, comptabilul-casier va pro- 
cede la încheiarea bilanţului general de. si- 
tuaţia Monitorului în care se va face prevă- 

„_dut tot capitalul, adică :: numerariul rămas 
la. finele anului precedent; datoriile rămase 
asupra particularilor şi autorităţilor tot ale 

- anului precedent; val6rea materialului aflat 
"în fiinţă la 1 Ianuarie; val6rea materialului 
intrat în iagasie în cursul anului etc. Pe 

- contra-pagivă se vor notifica vărsările de 
bani la tesaurul public din cei încasați în 
cursul anului; val6rea materialului eşit din 
magasie în curșul anului; datoriile rămase 
asupra autorităţilor și particularilor Ia finele 

“anulul ; val6rea materialului rămas în ființă 
la finele anului ; numerariul rămas în fiinţă 
la 1 Ianuarie anul viitor etc, 

2 CAPITOLUL VL 
Orele de lucru... 

Art. G1. Toţi funcţionarii administrativi 
ai Monitorului sunt ţinuţi a veni la cancelarie |- 
în tâte qilele de lucru, la 10 ore diminâţa și 
a eși la 4 1/a post-meridiane. +. i 

La direcţiune se va ţine un registru în care 
vor semna toți funcţionarii ora venirel -şi 

PFSTRU ÎNTRUNIREA P 

7 . iu s 

Art. unice Redactorul Monitorului gficial | Statului, având ca salariii lel 400 pe lună; și 

  

  
    
  

  

OSTURILOR DE "REDACTOR -AL <MONITORULUI OFICIAL» ȘI 

DE DIRECTOR. AI, „IMPRISERIEI STATULUI. 

((Decr. Nr. 407 din 1 Martie 1877). 7 
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|plecărei. Registrul va sta deschis de la ora 10—11; iară În 4 şi jumătate se va nota în- 
ivensul ret ce vor fi plecat înainte de ora 
fixată. 
“Art. 02, Este scutit de înscriere în acest 

registru, directorele a. cărul funcțiune exige escuzrsiuni pe la. ministere şi alte trebuințe 
de servicii. 

Art, 63, Dacă în cursul uner luni seva con: 
stata mal multe absenţe nemotivate, veniri 
şi plecări neregulate saii refusul verI unuia 
de a semna în registru, 
va da abătutului un avertisment verbal, pen- 

pentru prima 6ră se . 

tru a doua 6ră înscris, iară pentru a treia oră 
se va considera ca demisionat. - 

Art, 64, Personalul atelierului de zețărie 
şi al expediţiunit Monitorului este ţinut a lu- 
cra de la ora 8 dimintţa .şi-până la 6 ore sera, 

Atât paginatorul MonitoruluI cât şi şeful 
expediției vor deschide registre de presenţă 
şi absență a lucrătorilor, spre a se :urma 
conform prevederilor acestut regulament. 

Art, 65. La casuri urgente, toți funcţiona- 
ri! şi lucrătorii sunt obligaţi a lucra şi preste 
orele reglementare după ordinele date de di- 
rector, cu sai fără despăgubire pentru uvri- 
eri, după găsirea. cu cale a directorului, pre- 
cum”și a rămânea de serviciă când se va, 
simți trebuinţă. - 

“CAPITOLUL VII '.: 

Congedii, . | 

- Art, 69, Directorele este în drept a acorda 
| congedie pentru casuri de bâlă şi împregiu- 
rărl seriose până la 15 dile, în curs de'un 
an, tuturor funcţionarilor şi lucrătorilor. 

- Directorele, pentru cerere de congedii, se 
va adresa ministrului. - 

Art, 67, Congediile cari ar trece peste 15 
dile, numal ministrul este în drept a le acorda, 
consultând și pe director, dacă va crede ne- 
cesariăă. ” - 

ACELA 

va fi tot de o dată și directorele imprimerie! | lei 200 diurnă. 

  

"48



754. LEGIUIRI ADU INISTRATIVE, 

LE GE Da 
MODIFICĂTORE A LEGEI ORGANICE DIN ANUL 1971, PENTRU REORGANISAREA SERVICIULUI 

GENERAT, DE STATISTICĂ DIN ROMÂNIA. LIRI 

„(Decret Ar. 416 din 1 Martie 1877). 

Act, 1. Postul de ajutor .verificator prevă-! a se bucura de o diurnă de 10 le! pentru di- 
„-dut prin art. 3, lit. c din lege, se desființăză. | lele de presenţă, se desfiinţeză. 

Atribuţiunile ajutorului verificator se vor | 
îndeplini de către secretar-referent. 

" Arte 3. Retribuţiunile. lunare prevădute 
: prin art. 25 din lege, se. reduc pentru capul p ze, p 

- Art, 2. Dreptul merbrilor coinisiunel cen- : oficiului la suma de lei +50, pentru archivar 

- trale de statistică, dat prin art. 5 din lege, de la le! 185, pentru copist la lei 110. 

  

-  ORDONANȚA MINISTERULUI DE INTERNE 

" PENTRU CONGEDIILE FUNCTIONARILOR ” ADMINISTRATIVĂ DIN DISTRICTE. | _ 

Xr. 16434 din 10 August 1879... - , Si 

Anul una mie opt sute şâpte-deci şi nouă, 
luna August, în 10 dile. . „- 

- Not ministru secretar de Stat la departa- 
snentul de interne. " ae 

Având în vedere că sunt funcţionari ca pre- 
fecțI şi sub-prefecţi cum şi împiegaţi inferiori 
cari so cred în drept a pleca afară din circum- 

"scripțiunile lor administrative, şi a lipsi mal 
multe qile de la postul lor, fără ca să fi ob- 
țEnut în regulă congediul cuvenit de la, auto- 
rităţile superidre ; . | 

Considerând că acest mod de procedare 
esteprejudiciabil serviciului în tte privinţele, 

Am decis : 
Art, 1, Prefecţii şi sub-prefecţii nu vor 

pleca în afară din circumscripțiunile lor res- 
pective, fără ca mal ântâii să fi primit în 

scris încuviințarea congcdiului cerut, pentru 
prefecţi de la. ministerul de interne; cră pen- 
tru sub-prefecţi de la prefectura respectivă. 

Art. 2, Funcţionarii inferiori nu vor lipsi 
de la postul lor de cât cu încuviințarea în. 
scris a congediului cerut de la şefil. 'respec- 
tivi de serviciuri. A 

Art, 3. .Ver-şi-care funcţionar, dependinte 
de ministerul de interne, va lipsi, afară de 
cas de b6lă constatat, de la postul săi fără 
congediă încuviințat în regulă, va perde saia- 
riul pe tot timpul absenței sale de la post şi 
la, casuri grave pote atrage chiar destituirea. 

Art. 4, şi cel din -urmă.—D. secretar ge- 
neral va aduce cele de mal sus întocmal la 
îndeplinire. DE - 

„Ministru Kogălniceanu, 

  

LEGE ASUPRA :SPRĂINILOR | 
(Decret din 6 Aprile 1881). _ 

Art, 1, Străinul care 'şI are domiciliul saă 
reşedinţa sa în România şi care, prin purta- 
rea. sa, în timpul șederel sale în ț&ră, ar com- 
promite siguranța interioră sau exteridră a 
Statului, saă ar turhura liniştea publică, sai 
ar lua parte la lucrări având de obiect r&s- 
jurnarea. ordinei politice saii sociale în țâră 
Baă în străinătate, va putea fi constrâns de 

  

i detemminată, sati la schimbarea reședinței ac- 
tuale, se va notifica străinului pe calea ad- 
ministrativă, şi va fi nemotivată. Ea va arăta 
termenul în care străinul va. trebui să exe- 
cute. ordinul de espulsiune sai de schimba- 
rea reședinței, şi acest termen nu va putea îi. 
mal scurt de 2 ore. . .. | 

Art, 3. ' Primind ordinul de espulsiune, 
guvern de a se depărta, din locul în care se | străinul va trebui să arate punctul de la frun- 
află, sau de a locui într'un loc anume deter- | tari! prin cari voesce să trâcă, şi în casul 
minat, sati chiar de a părăsi ţera. . acesta, ?i se va. remite o f6iă de dram, prin 

Art, 2, Decisiunea ministerială de espul- | care se va regula itincrariul ce va avea să 
siune, luată de Consiliul de Ministri, sati a- | urineze 
ceea prin care seoblgă străinul la o reşedinţă 

și timpul cât va avea dreptul să se. 
“- 
în
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poprescă în fie-care localitate, până la fron-i Art. 6. Străinul din 'noii venit în țeră, şi 
tieră. = : a ” care nu va avea un domiciliă sai reşedinţă 

In cas de a contraveni la vre-una din a-| cunoscută, va fi dator, în termen de 10 dile “ 
_ceste disposiţiuni străinul.va fi condus afară | de la sosire, sati de la promulgarea legei de 
„in ţeră prin forţa publică. „fată, să obțină o carte de liberă petrecere de 

Art. 4, Guvernul va ordona espulsiunea | la autoritatea, poliţienâscă sai adminisrativă 
" din (ră a străinuluy care va. fi părăsit oraşul | focată, pentru timpul cât va arăta că voesce 

sati localitatea în cure i se va fi prescris a-! să stea sai să călătorâscă prin țâră. 
nume să locuiască, - . -.: - . :  -| “Un regulament deadministraţie publică va 
"Arte 5, Străinul. care, în urma espulsiu- | determina procedura. de urmat pentru apli- 

nel sala din ţcră, reintră pe teritoriul Româ- | caţiunea practică a acestel disposiţiuni. , 
„niel, va fi arestat imediat şi tradus pentru Art. 7, Nu va fi considerat ca delict poli-. 

faptul acesta, înaintea poliţiei corecţionale, | tic, nici ca fapt conex al unul asemenea de- 
care "| va condamna la închisore corecțională | lict, atentatul în contra persone! Șefului u- 
de la 5 dile până la 6 luni. După terminarea | nui Stat străin, sau în contra membrilor fa- 
pedepsei, el va fi condus la frontieră, prin] miliei sale.. când “acest atentat constitue. 
forță publică, fâră a mai avea dreptul să in-| faptul. de omucidere, de asasinat saă de o- 
dice punctul prin care voesce să iasă din țsră. | trăvire.. - .   

  7 

REGULAMENT 
- PENTRU BILETE DE LIBERĂ PETRECERE ÎN ROMÂNIA 

(Deer. Nr..2542 din 30 Oct. 1881). 

Art. 1. Or-ee sirăiu, călător sai reşedinte | infracţiune a regulamentului de faţă ; iar stră- 
în România, este dator a lua un 'hilet de li- : inul ca neavând document de călătorie. 
beră petrecere. : ::. — a "In prevederea ucestul articol nu întră că-. 

Biletul de liberă petrecere nu se va putea. răuşii şi străinii de pe fruntariile ţărel, cari 
libera de cât în virtutea unui pasport. - intră qilnic cu bilete pe termen de câte-va 

Art. II. Numal prefecturile de judeţe, iar | dile pentru interese de comerţ şi cari urmâză 
în Bucurescl şi laşi, prefecții de poliţie, aiija se înapoia tot-d'auna după expirarea ter- 
dreptul a da bilete de liberă petrecere. Se; menului biletului. Re | 
face escepţiune la acâstă regulă pentru co- | „Art. VI, Otelierii şi particularii, cari vor 
munel« litoralului. Dunăre! şi. Măreir-Negre, ! prinii călători străini, sunt îndatoraţi a da po- 
unde nu se află reședință de judeţ, In aceste | liţie sai autorităţei comunale, unde nu este 
comune, biletele de liberă petrecere se pot | organisată poliţie specială, cel ma! târdiii 

libera de sub-prefecţi saă administratorii res- | 12 ore după sosirea, călătorului, o foe pe gare 

pectivr. e - o va fi seris numele şi pronumele, profesiunea 

Art. III. Căl&torul care vine în România | şi data pusportului persOnelor străine, ce ai 

se va presenta la prefectura judeţului celui | primit spre găsduire.  . . - 

mai apropiat, 24 ore după sosirea sa, spre In comunele rurale şi târgurile unde nu 

a'i se viza, pasportul şi a lua asemenea bilet. | sunt poliţai, primarii vor respinge tot-d'auna. 

Autoritatea care va libera biletul, va reți- | din comună, fără a fi necesitate de o autori- - 

„nea în a sa păstrare pasportul străin. Acest | sare specială a ministerulul, de interne, pe 

act se va înapoia cu viza cuvenită străinulul | orl-ce străin care s ar afla fără bilet de liberă 

pentru eşirea sa din 6ră.. E 55 petrecere, - bilet de identitate sai. pasport 

Sunt dispensaţi de acestă îndatorire, călă- | vizat. | N va lua si 

toril a căror petrecere în țcră va fi may scurtă |. Toto asemenea disposiţiune se va lua şi 

de cât pe un termen de 30 ile. Acestă învo- | contra acelui co sar găsi cu biletu e liberă 

ire de petrecere scurtă se va constata, prin | petrecere, având termenul expirat. , 

viza pusă pe pasport. _ Sub-prefecţii . în inspecţiunile: lor prin co- 

Art, IV, După expirarea termenului de | munele urale, târgul şi târgușore. se vor 

" 80 dile, străinil, cari se vor găsi fără bilete | informa tot-bauna dacă disposițiunile ace- 

de liberă petrecere, se vor considera cu fără | stuy articol sunt aplicate saii nu de primari. 

document de călătorie. ă DI Art. VIL Biletul de liberă petrecere s0 

Art..V. Călătoria în ţâră pe la tOrguri şi libereză fără nici 0 taxă şi fără cerere în- 

. urale, fără bilete de liberă petre- | scrisă. „- ul 

cere, aste oprită, şi ea se va considera ca o Serviciul pasportelor a tâte autorităţile |  
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respective, va fi în permanenţă în tote d 
de lucru sai sărbători până la 8 ore sâra. 
“Art, VIII. Prefecţii poliţiilor capitalei şi 

“a oraşului laşi cum și acel de județe, nu vor 
putea lua măsuri de espulsiunea nici unul 
străin din ţâră pentru lipsă de biletul de li- 
beră petrecere saii pentru ori-ce alt motiv. 
EX vor trebui însă a aduce tot-d'auna la 
cunoscința ministerului de interne asemenea 
casuri, pentru ca acesta, esaminând condiţiu- 
nea străinului, să se pronunțe dacă cade în 
categoria acelor a căror autorisare de espul- 
siune din ţEră se dă de ministerul de interne, 
sai a acelora pentru cari urmeză, conform 

dilele | legel asupra străinilor, să se 

LEGIUIRI ADMINISTRATIVE, . : 

pronunțe consi- - 
liul de miniştri. : i 

Art, IX. Trel-deci 'dile de Ia publicarea 
presentului regulament, toţi străinii reşedinţă 
în țEră, fie în comune urbane fie în cele ru- 
rale, saii călătoril cu termene mal! lungi de 
30 dile, vor trebui să posedă bilete de liberă 
petrecere. * | “ . 

După espirarea termenului de ma! sus, 
străinil ce se vor găsi fără asemenea bilete, 
se vor considera ca aflători în (€ră fără do- 
cumente în regulă, şi vor fi supuşi măsurilor : 
polițienești în privinţa unor aşa străin!. 

  

o unen V 

PRIN CARE SE AUTORISĂ STATUL, A ÎMPRUMUTA DE: [A CASA DE DEPUNERI SUMELE NE 

„CESARE PENTRU A VENI ÎN AJUTORUL SĂTENILOR 

RECOLTE A. ANULUI 1881. 
LIPSIŢI DE' HRANĂ DIN CAUSA RELEL 

(Deer. Ar, 761 din 20 Martie 1652). 

“Art, 1, Statul e autorisat a cumpăra: po- | în imposibilitate absolută de a'şi procura po- 
rumb, spre a veni în ajutorul sătenilor lip- 
siţ! de hrană din causa rele! recolte a anu- 
lui 1881. . - 

Cumpărătorile se vor face de către o comi- 
siune de trei membrii, numiţi de ministerul 

" de interne. 
Art, 2. Comisiunea, ast-fel compusă, va 

„decide asupra cererilor de porumb ale comi- 
siunilor districtuale, prevădute mal jos, în 

"mod absolut şi în proporţiunile ce va găsi cu 
cale. IN | 

Art, 3, Durata lucrărilor comisiunel va, fi 
de 6 luni, începătore de la 10 Martie curent. 

Art, 4. La expirarea mandatului său, co- 
misiunea va înainta înaltei curți de compturi 
comptul săii general de cumptrătâre și pre- 
dări, cu acte justificative în regulă, 

Art. 5. In judeţele în cari lipsa de porumb 
” este simțită, se institue comisiuni compuse: 

din prefectul local, din preşedintele consiliu- 
lui judeţian şi din preşedintele comiţiului a- 
gricol. Aceste comisiuni examineză cererile 
de ajutâre ce li se adreseză, fie de admini- 
straţiune, fie direct de locuitorii în lipsă, prin 
autoritatea comunală, statueză asupra lor şi 
intervin prin ministerul de" interne la comi- 

- siunea prevădută la art. 1 din presenta lege. 
"Este bine înţeles că aceste ajuldre nu se 
vor împărţi de cât numai la ţărani şi. numar 
la aceia dintre cel cari se va dovedi că sunt 

;rumbul necesar din propriile lor resurse. 

Art, 6. Guvernul e autorisat să împru- 
mute la casa de depuneri, consemnaţiuni şi 
economii din Bucuresci, sumele necesari 
pentru plata porumbului cumpărat şi acope- 
rirea cheltuelilor ce vor resulta, din aplica- 
ţiunea. acester legi. Ma 

Sumele. împrumutate nu Yor putea. trece 
peste maximum de 2,000,000 lei, iar dobânda 
va fi de cel mult 5.1a sută. - 

Ele se vor restitui casel de depuneri cu do- 
benda cuvenită prin anuităţi semestriale, de 
câte a 12-a parte din capitalul împrumutat, * 
cu începere de la 1.Januarie 1883. In acest 
scop, ministerul de finance va prevedea prin 
budgetul de cheltueli în fie-care an sumele 
necesaril. E 

- Arte e Sătenii ajutaţi cu porumb vor a- 
chita valrea lor către Stat fără dobândă în 
d ani, începători de.la 1 Ianuarie 1883, prin 
plăți trimestriale, cari se vor percepe de o- 
dată cu dările directe şi în aceleași condițiuni. . 
Se vor întocmi roluri pe comune şi locuitori - 
pentru regularitatea 'perceperel acestor. da- 
torii. Pe Su 

Veniturile, provenind din încasarea acestor 
bani, se var înscrie de ministerul financelor   în fie-care an şi până la achitare, prin budae- 
tul Statului de venituri, .. > * 

i 

Î
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LEGE 
"PENTRU REDUCEREA NUMERULUL SUB-PREFECŢILOR LA 110. 

(Deer. Nr. 827 din 25 Martie 1882). | 

Arte 1. Numărul sub-prefecţilor se reduce, 
cu începere de la î Aprilie 1882, la 110. 

cumscripţiuni-ale județelor și plășilor.: * 

Până la sesiunea. viitâre ordinară, guver- . 
cepe , 1882, ) nul va întruni administrarea circumscripţiu- 

Art, 2. La sesiunea de tâmnă guvernul va | nilor actuale 
presinta o lege pentru fixarea nouilor cir- | lor.» - 

după numărul sub-prefecţi- 

  

uVBOGR - 
PENTRU „OPRIREA LOTEKIELOR. . 

(Decret. Nr, 181 din 18 Ianuarie 1883). - 

„Art, 1. Loteriile de orl-ce fel sunt oprite. 
"“ Guvernul însă pâte autorisa, după formele 
hotărite prin un regulament votat în consi- 
liul de miniştri, loterit de obiecte mobile, nu- 
ma! pentru scopuri de bine-facere sai numal 
în vedere de a încuragia arțile, 

Art, 2, Se socotesc loterii și ca atarisunt 
înterdise : vîndările prin tragere la sorţi de 
imobile, de mobile saă de mărfuri; vîndă- 
rile cari oferă și prime sai beneficil datorite 

- norocului, şi în genere orl-ce operatiuni pre- 

sentate publicului şi cari 'l ar face să spere în 

un câştig datorit norocului. , 

Avte 5. Ow-ce contravenţiune la cele proi- 

hite prin articolele de mal sus se va pedepsi 

cu pedepsele prevădute în art. 350 din codul 

penaj). Cât însă pentru loteriile de imobile, 

confiscările provEdute prin. acel articol se vor 

"înlocui, pentru proprietarul imobilului pus în | 

loterie, prin o amendă, care se va putea ri- 

dica până Ja val6rea la care se va preţui imo- 

bilul. Ei 

  

Art. 4, Se vor pedepsi cu aceleași pedepse . 
din art. 350, din codul penal, autorii, între- 
prindătorii saă agenţii de loterii române ori 
străine, sa de operaţiuni. ce sunt asemănate 
cu loteriile, > 
“Art, d, Sepedepsese cu aceleaşi pedepse 

prevădute în art. 850 codul penal: ” 
a) Ace! cari vor negocia, distribui sati îm- 

prăştia. în public, prin orl-ce midlâce, bilete 
sati liste ori anunciuri de loteril neaulorisate 
din ț&ră sai străinătate; „. 

5) Acel cari vor anunța, prin diare, prin 
afişe sai vor vesti. în public, în orl-ce mod,. . 
fiinţa sai folosele vre-unci loterii neautori- 
sate din ţâră ori din străinătate; . - , 

c) Acei car! vor întroduce în eră bilete, liste 
sai anunciuri 'de loterii din străinătate. 

Art. 6. Dirigintele ori-cărui oficii postal 
va opri orl-ce bilete, anunciuri sai liste. de 
loterii neautorisate, sub bandă ori plicuri 
deschise, şi le va înainta procurorului res- 
pectiv. “ 

  

REGULAMENT 
IN PENTRU APIACAREA LEGEI ASUPRA OPRIREI  L.OTERIILOR , 

(Decr. Nr. 573 din 24 febr. 1883). . 

“ ” 1 - - 

_Axt, 1e Autorisarea unel loteril nu se pote 

acorda, de cât dacă ea este organisată în scop 

_de bine-faceri- sati pentru încuragiarea ar- 

telor. _ i a 

„ Câştigurile pot consta, fie în obiecte mobile 

anume determinate, fie în sume de bani. 

- Art. 2, Scopuri de bine-facere se soco- 

- tesc acele car! ai in vedere uşurarea, miseril- 

dor sai nenorocirilor, cari "ai un caracter 

general, cari resullă dintr'un desastru şi cară 
apasă asupra unei localități. ” 
„“ Se consideră asemenea, ca scopuri de bine- 

| facere şi acele car! "șI propun întreprinderea: 
a orl-ce lucrare folositore, destinală să serve 
spre utilitatea publică. . -. E 

Incuragiarea. artelor se numesce aceea care 
are de obiect să producă la artiştii lipsiţi de: 
mijl&ce o emulaţiune şi un zel, cari ar putea -
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să se întOrcă spre profitul artelor. sai scă- | nile în car! loteria va avea să se efectueze, 
pându'! de miscrie, sai facilitându-le stu- 
diile, sa procurând, după mortea lor, aju- 
târe văduvelor saii copiilor lor. a 
„Art, de Cererile de autorisare pentru în- 

-ființare de loteril. prevădute în art. din le- 
gea din 18 Ianuarie 1883, vor fi adresate mi- 
nisterulul de interne, o 

Ele vor arăta lămurit : 
a) Scopul loterie! ; a 
db) Suma până la concurenţa căreia se 

-a se emite bilete; | 
c) Numărul biletelor de emis şi valorea fie- 

căruia ; „- 
d) Numele şi pronumele, profesiunea şi do- 

miciliul acelora cari 'şi propun a organisa 
loteria, saă dacă ea se întreprinde de o so- 
cietate de bine-facere constituită, numele şi 
pronumele preşedintelui .societăţei şi al ca- 
sierulul însărcinat cu primirea banilor ; 

Atât particularii cât și societăţile car! ar 
cere asemenea autorisaţiuni, trebue să'şi aibă 
domiciliul în ţeră ; o 

e) Localitatea unde loteria va avea. să fie 
organisată și unde se va efectua tragerea ; 

7) Angagiamentul formal luat, sub a lor 
semnătură, de tâte persâneie de mal sus, că 
vor fi personal răspundătâre de întrebuința: 
vea banilor la scopul pentru care el s'aă a- 
adunat, şi pentru care s'a autorisat loteria : 

g) Listă de obiectele puse la loterie sai de 
sumele cari vor constitui câştigurile. 

Art, d. Ministerul de interne primind ce- 

cere 

rerea. de care mai: sus se vorbesce, o va tri- 
mite unei comisiunt compusă : din prefectul 
judeţului, din primarul oraşului şi din pro- 
curorul tribunalului locului unde ]oteria are 
să se organiseze, spre a esamina. oportunita- 

„tea acele! cereri şi a'şi da avisul dacă autori- 
„ saţiunea se pote saii nu acorda. 

În oraşul Bucuresci, prefectul de poliţie va 
isiune în locul prefectului „face parte din com 

de județ. 
Art, de 

în societate, asupra identită 
„lor cu cele din cerere. 

Ea va referi ministerului de interne despre 
tote acestea în timp cel mult de 15 dile, dân- 
Gu'şI şi avisul asupra încuviințărei cererel. 
„Ministerul de interne luând cunoscinţă de 
informaţiunile primite şi de avisul comisiu- 
nei, va acorda sai refusa autorisaţiunea ce- 
rută. . 

Art, 6. In cas când 
cordală, comisiunca! va, determina condiţiu- 

Comisiunea se va întocmi în urma 
adresei ministerului de interne către prefec- 
tul local. la se va întruni în cel mai scurt 
timp, va lua informaţiunile cele' mal sigure 
asupra scopului şi necesităţe! loteriei, asu- 

__pra moralitățel şi solvabilităței acelora cart 
voesc să o organiseze, asupra posiţiunet lor 

ţei semnăturelar 

” „€ . 

autorisaţiunea ar fi a- : 

spre a se asigura sinceritatea, 
corectitudinea procedurel, - . 

Aceste condițiuni vor fi îndată publicate,. 
prin stăruința celui ce a obţinut autorisațiu- 
nea, prin Jfonitorul aficial, printr'un diar din- 
localitate şi printr'altul din Capitală, sub pe- 
depsă de a "i se retrage autorisaţiunea acor» 
dată. . . ” 

Art, 7. Comisiunea va obliga pe 'Drgani-- 
satorul loterie! să presinte registre cu matcă, 
din carl se vor detaşa biletele de loterie şi 
carl vor fi vizate pe t6te paginele de unul din 
membrii comisiunei. Ă 

Fie-care bilet va conţine, imprimat pe: - 
dânsul, afară de numărul săă de ordine, nu- . 
mărul total al biletelor de pus în circula- 
țiune: ” . . 

Art, S, Comisiunea, va fixa, încă, localul 
unde tragerea urmâză să se efectueze şi diua, 
când acea tragere va trebui să aibă loc. 

Tragerea unel loterii autorisate va trebui 
să se efectueze negreşit întrun oraş din ţâră, 
care să fie în acelaşi timp şi capitală de județ. 

Piua tragerel se va fixa Pentru o epocă 
care va trebui să cadă cel mult 6 luni după” 
acordarea autorisărei. Ea va fi adusă la cu- 
noscința publicului prin t6te midlocele de pu-_: - 
blicitate posibile. o E | 

Cu tâte acestea, dacă va fi absolută nece- 
sitate, comisiunea. va putea acorda o prelun= 
gire de terrnen pentru plasarea biletelor. fără. 
a putea, însă, trece peste alte 6 luni. 

După împlinirea acestul noă termen 
ria va trebui neapărat să fie trasă. 

Înainte de a se proceda la tragere, orga= 
nisatorii loteriei vor fi datori să depună la . - 
primărie tote matcele biletelor puse în circu- - 
lațiune. EI vor fi datori să depună acolo și 
sumele de bau! sau obiectele promise ca câs-- 
cig 

operațiune! şi: 

  
| 

, lote-— 

g. o. 
Art. 9, In diua tragerei, membri! comi-. 

siunei, sai unul din cl. delegat de cel-alți, se 
vor aduna în localul hotărit pentru tragere, 
se vor încredința prin e! înşi-şi că tâte nu- 
merile ati fost puse în urnă, vorasista la tra- 
gere şi. vor veghea ca ea să se facă în condi- 
țiuni de o absolută corectitudine. 

Proces-verbal se va încheia despre tâte a--: 
cestea. . 

Numărul saă numerile câştigălâre vor fi 
îndată publicate prin Monitorul oficial; prin- 
iun diar 'din localitate. şi printraltul din- 
Capitală. | i , 

Art. 10. Proprietarul numărului saă nu- 
merilor câştigătâre va fi dator să se presinte 
spre a'ŞI reclama câştigul în termen de 6 luni 

' cel mult, socotite din diua tragerii, sub pe- 
! dâpsă de a nu mai fi'primit în urmă. 
:. Dacă în timp de 6 luni nimeni! nu se 'pre-- 

'| sintă, sumele de bani se vor da, şi ohiectele- 
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câştigate se vor vinde prin licitaţiune în pro- 
fitul bine-facere! pentru care loteria a fost 
organisată. . - 

Art. 11. Indată ce proprietarul numărului 
- sau numerilor câştigătâre se va presinta, 
membri! comisiunel vor verifica biletul saă 
biletele înfăţişate, le vor confrunta cu măt- 
cile lor, şi, găsindu-le bune, le vor viza încă; 
o-dată şi vor da ordin să se libereze sumele 
sau obiectele: câştigate. 

- „Biletele ast-fel vizate vor fi conservate în 
timp de ş6se luni, după care timp se vor 
arde. . - Tr ÎN 

Art. 12, In timp de trei luni cel mult după 
tragerea loteriel. acer. cari ai obținut auto- 

„risaţiunea să o organiseze, vor fi datori să 
presinte comisiunei, acte justificative,. prin 
cari să dovedescă că banii prinși din vînda- 
rea biletelor aă fost întrebuinţaţi în scopul 
pentru care loteria a fost autorisată. 

Daca scopul bine-facerel va consista în lu- 
crări a căror esecuţiune reclamă ma! mult 
de 3 luni pentru :a se efectua, organisatoril 
loterie! vor fi obligaţi să justifice că le-ai   
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depus la casa de consemnaţiuni sai la casie- 
via. județulul. - : . 

Art, 13. Membrii comisiunel vor esamina 
actele justificative presintate de organisatorix 
loteriel, vor lua tâte informaţiunile ce vor 
crede de cuviinţă pentru a se convinge de e- 
sactitudinea celor coprinse într'insele, şi, pă- 
sindu-le în regulă, vor încheia proces-verbal 
constatător că scopul loterie! a fost întocmar 
împlinit şi vor da certificat despre acesta ce- 
lor în drept. :. .. [o - 

In cas contrarii, însă, vor însciinţa par- 
chetul tribunalului, care va urmări pe deli- 
cuenţi ca abusatori de încredere. 

Art, 14, Tombolele vor fi supuse acelo- 
rași regule, numai în ce se atinge de ohți- 
nerea autorisațiunel și de justificarea între- 
buinţărer banilor prinși din vîndarea biletelor. 
Ele vor fi scutite de cele-alte formalităţi. Cu 
t6te acestea, unul din mernbrii comisiunel 
va asista la t6te operaţiunile tombolei, şi, 
după efectuarea el, va constata, chiar în sâra. | 
aceea, prin proces-verbal, ce sume s'a adu- 
nat din. vîndarea biletelor. i 

  

REGULAMENT 
PENTRU "DIPĂRŢIREA ȘI ORGANISAREA „ADMINISTRATIVĂ A DOBROGEI 

(Deer. X, 

TITLUL |. 

Impărțirea Dobrogei în districte 
şi plăşi, 

„ 2533 din 

Art. 1. Teritoriul coprins între gurile. Du- 
nărei, ţinutul Dobroge!, şi pământurile înve- 
cinate, hotărîte la Nord de talvegul braţului 
Chilia. la Sud prin linia de delimitare ce plecă 

- de la Silistra şi se opresce la Mangalia, se îm- 
parte în trei județe: judeţul Tulcea, județul 
Kiistengea şi județul Silistra-Nouă, având de 
reședințe ale autorităţitor superidre oraşele cu 
aceleaşi nume, - : 

Art. 2. Judeţul Tulcea se compune din pa- 
tru plăşi: Tulcea, Sulina, Măcin şi Babadag. 

Plasa Tulcea coprinde tâte satele din fostul 
Caimea-Camliîk, afară de Larikioiu. Mar co- 
prinde : Isaccea, Nicolişel. Teliţa şi Celicdere, 
ce făcea altă dată parte din Midirlikul Isac- 
cei, şi încă tâte: satele pendinte altă dată de 

Midiirlikul Mahmudei. e 

Plasa Sulina coprinde: oraşul Sulina, tote 

satele pendinte de vechia căimăcămie cu a- 

celaşi nume, precum şi satele ce compuneaii 

fostul Maădirlik al Chiliel. 1 se adaogă insula 
erpilor. - i a 

? Plasa Măcin coprinde: oraşul Măcin şi tote       satele vechel căimăcămil cu același nume, 
- 

13 Noembrie 1878). 
mai adăogândui-se satele : Giaferca, Taiţa, 
Diglis-Monastir, Cocoş-Monastir și Giafer-Is- 
lam, pendinte altă dată de Isaccea. 

Plasa Babadag coprinde: oraşul Babadag 
şi tote satele ce compuneaii fostul caimacarn- 
lik cu același nume. | se adaogă satul Sarikioi. 

Art. 3. Judeţul Riistenge se compune din 
tel plăși : Kiistenge, Hârşova şi Mangalia. 
"Plasa Kiistenge coprinde î6te satele vechei 

căimăcămil cu același nume, 
" Plasa Hârzova coprinde orașul Hârşova şi 
t6te satele fostului. caimacamlik. - 

“" Plasa” Mangalia coprinde oraşul Mangalia 
şi tâte Satele vechel căimăcămil cu acelaşi 
nume, până la hotarul despre principatul Bul- 
gariel. Ie i 

Art, £. Judeţul Silistra-Nouă se compune 
Qin două plăși: Mejidie şi Silistra-Nouă. . 

Piasa Mejidie coprinde oraşul Mejidie și 
tâte satele: caimacamlikului de altă dată şi 
Cernavoda afară de Rasova, ” 

*: Plasa Silistra Nouă coprinde: Rasova şi tote 
satele aflate între plăşile Mejidie şi Mangalia 
ae o parte, Dunărea şi hotarul despre princi- 
patul Bulgariel de cea-altă. a 

Art. 5. In orașele Tulcea, Kiistenge și Ra- 
sova se înfiinţeză câte o poliţie de clasa L-iă. 

Art. 6. In orașele şi târgurile: Kilia, Mah-
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mudie, Isaccea și Cernavoda se va înfiinţa | 
câte o poliţie de clasa II-a: a 

Art, 2. Comisarii de poliţie, sub-comisarii 
şi tot personalul poliţiei esterne, în orașele 
unde s'a hotărât a exista poliţie,se vor înființa, 
după trebuinţă, în urma recomândărilor pre- 
fectului de district către ministrul de interne, 

E Comuna. 
Art, $, Fie-care sat formeză o comună. 
Art. 9. Comuna este administrată de către 

primar, asistat de un consilii compus de pa- 
tru persOne locuitori stabiliți într'ânsa, aleși 
de către consăteni! lor, conform obiceiurilor 
localitățel. . 
: TITLUL 11 Ia 

Despre prefect, - 
Art. 10. Prefectul, în distuietul săi, este 

representantul guvernului central.” , 
El are, sub îngrijirea și respunderea sa, or- 

dinea publică şi, prin urmare, garanţia pro- 
he prietăței, a. averel, a onârei, a libertăţei -in- 

dividului și ocrotirea drepturilor libertăţel tu- 
turor cultelor, : 

- Arte 11. Prefectul administreză . districtul 
să, de o cam dată, după legile şi obiceiurile 
locale, dând tot ajutorul administraţiei. întru 
esecutarea întocmai a reglementelor celor- 
alte ministere. | 

Art, 12, Ca representant al guvernului cen- 
„ral, el are la disposiţia sa, în marginile le- 
ej, puterea publică. . 

irt, 13. EL, în acestă calitate, are întâiul 
pas la tte recepțiunile, primesce tâte felici- 
tările. | | 
„EL observă mersul tutor serviciilor şi pă- 
rerile sale, când crede necesariă, le supune 
la apreţiarea ministruluy respectiv. 

Art, 14, Toţi funcţionarii administrativi și 
poliţienesci sunt sub ordinile sale. 

Art, 15, Prefectul este obligat ca în. fie- 
„care 15 dile să raporteze ministeriilor res-. 
pective îinbunătăţirile şi reformele ce crede 
necesar a se întroduce în legislaţia locală ac- 

- tuală care să înlesnescă pe cât sar putea a- 
propierea de legislaţia generală a ț&rei. 

Ast-tel, şeâla, administraţia comunală şi 
Judeţiană, serviciul sanitar şi Qrumurile de 

”. comunicaţie, vor face objectul “primelor dis- 
posiţii la cari prefectul va fi dator a da tâtă 
seri6sa sa solicitudine, . 

„ M&surile propuse şi adoptate de ministe= 
riele, respeclive și aprobate de Domnitor, pre- 
fectul le va face cunoscut populaţiei prin or- donanţă și le va esecuta întocmai. | | 

Art, 16. Ţinta la care prefectul cată a: se -sili să ajungă, va fi legislația generală a ţărel. Pentru a ajunge însă la acesta este obligat a lua măsuri prudinţi, lăsând timp populaţiei locale a se pătrunde de folâsele nouelor re- „forme. , A 

Art, 17. In ori-ce cas prefectul este ţinut- 
a nu trece peste legile generale ale țărel. 

Este lăsat la inteligența sa să nu aplice însă 
unele părți cari ar fi în contradicere cu de- 
prinderile şi cu legislaţia locală. - 
Menţinerea iubirel şi a înfrăţirei între dife- - 

ritele culte.şi naţionalităţi, prin respectarea, 
datinelor şi dogmelor fie-căruia cult, va face 
prima preocupaţiune a prefectului. 

Locuitorii Dobrogel (al Românie trans- 
danubiene) fiind considerați ca fil ar aceleeaşi 
Românii, toți se-vor bucura de o potrivă' de 
aceleaşi îngrijiri şi drepturi, şi prefectul este 
însărcinat cu acesta, . 

Art, 1$, Prefectul lucreză sub ordinile di- 
recte ale ministrului de interne, esecutând în 

] același timp ordinile tutor celor-alți ministri 
în atribuţiunile lor. e 
“Art, 19. Prefectul este supus la tâte celes 

alte îndatoriri către diferitele ministere, în- 
tocmai ca şi cel-alți prefecți al țărer. 

Despre administratorii. de plăși. 

„Art. 20. Administratorii, în circumscrip- 
(ia încredințată lor, au aceleaşi îndatoriri şi 
drepturi ca şi prefectul, - i ” 

dinile prefectului. EI îl înlesnesce tâte sciin- 
țele culese la localitate şi prin raprte săptă- 
mânale le supune la apreţierea prefectului, care apol le studie și le modifică conform în- 
datoririlor sale. 

Despre polițai. . 
"Arte 22, Poliţail sunt direct sub ordinile 

nile legilor şi obiceiurilor esistenți locale şi 
conform insirucţiilor prefectului. - 

E] are sub ordinile sale ţâtă poliţia locală. 
-.. Despre primarii. de counine, 

Art. 23. Primarul este numit de către pre- 
fect dintre cel cinci locuitori aleşi al comunei. 

primarului. Prefectul va căuta însă> în ale- 
gere, a avea în vedere religiunea profesată de 
cel mal mare număr. | 

Art. 24. Primarul, asistat. de consilieri, 
îngrijesce. și ia măsurile cuveniie pentru po- 
liția rurală, pentru paza bunel ordine şi li- 
nisce între locuitori şi pentru, indeplinirea 
ordinilor ce ar. primi de În autoritatea: supe- 
ri6ră, Da 

In cas de crime sati de delicte, el urmăre- 

rea administratorului de plasă, căruia "i va fi 
făcut cunoscut îndată comiterea faptului. 

El va încunoseiința în tot-d'auna pe admi- 
nistratorul de plasă despre veri-ce turburare   sati neorânduială întâmplată între locuitori. 
„Art, 25, Consiliul comunal, sub preşedinţa 

za = 

Art. 21, Administratorul lucreză sub: or- | 

prefectului și administrâză poliția în margi- 

Religiunea nu este un obstacol la numirea i 

sce și descoperă pe autori! lor până Ja sosi- |
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primarului, va, căuta să împace tote neînţe- 
legerile dintre locuitorii comunei. Are înda- 
torirea. de a. lua t6te măsurile necesari! pen- 
tru prosperarea intereselor generale ale: co- 
munei. Este responsabil pentru verl-ce des- 
ordine din causa. religiunei, va acorda egală 
protecţiune tutor cultelor, va îngriji pentru 
buna stare a scâlel şi a templelor religiunel. 

Art. 26. Prin mijlâcele de car! pote dis- 
pune, conslliul comunal va face ca stradele 
şi căile de comunicaţiune de pe teritoriul co- 
munei să fie întreţinute în condițiuni satis- 
făcătore. - . 

* Art, 27. Primarul se va supune ordinilor 
administratorului de plasă, - 

EI va: putea cere adjutorul forţei. publice 
pentru restabilirea ordinei, în cas când va fi 
turburată în interiorul comunej. 

Statul personalului funcţionarilor administrativi în Dobrogea, 

Administratorul *1 va putea suspenda, când 
"] ar dovedi abătut de la datoriile sale. 

Prefectul numat pâte revoca. - . 
Arte 28. Când sar constata că consiliul 

comunal nu corespunde îndatoririlor sale, 
administratorul îl suspendă exerciţiul autori- 
tăţei sale şi va raporta prefectului, care pâte 
disolva consiliul şi ordona altă alegere, 
„Arte 29. In comunele: de reşedinţă a pre- - 

fecturel, prefectul pâte presida. adunarea, con- - 
siliului comunal, veri de câte or! va crede de 
cuviință. P6te delega să '] înlocuiască pe. di- 
vectorul prefecturej. N 
“Art, 30, Alăturatul stat care fixeză nu- 

mărul funcţionarilor şi apuntamentele lor se 
va aplica pentru Dobrogea până ce Corpurile 
Legiuitâre vor organisa prin lege acestă parte 
a Româniel. *   

  

  

  

            

3 NE | De TRATAMENTE 

E NUMIREA FUNCŢIONARILOR * „Pe dete | La toţi pe an 
E -. i Lei | Diurne 

| 
Prefectura 1. - = - 

t. a _800 700 18,000 
Dieta MD . 600. 200]. 9,600 

ia al a tal de jutâre a - ap. 900, 190 _ pp 
Translator . a... . „o 300 -20 3,600 

__] Registrator-arhivar. . . 200 i 3.000 
4] Copişti . .: „> 200 0 | .600 

Odăiaș, . . a. , . | . o 160 1350 
Spese de cancelarie. i. | — 115200 
Personalul celor-alte două prefecturi . — |.— 5,92 

Administraţiile“ de- plase,” Si De N 

9| Administratori de plase e ei 400 400 o 86.400 

9| Aajutore 1. + + e i | a00l 100”. 200 9| Adjutâre II şi translatori .. | 500 O 43.200 
9| Registratori-arhivari.. . . .. - 130| 2 327000 

18] Copişti .. „i. li “sol 2.100 
: 9 Odăiagi e i = 0 6,180 

Spesele de'cancelarie .:. . -. - « — a , 

| Poliţia clasa 1... i i DR a] 

“| poliţaiu: 2: „i 400] ” “200 7.200 
A e 3001. - 100 1.800 
Şef de biuroi.-. . . . 200 „50 . „2.000 | 
Registrator şi arhivar . .. .. Ni | 20 2 2100 
Translator .-. . » DI E E Ie 50| 2 3000] 

2 Copişti . e 2 . “60 ERE '720 | Ă Qdaias .. călazie ze Z |-- | “600 , 

Ă e cancela PERII IN SR IRI II Ea 

Personalul color-alte două poliţii tot de clasa] .. . „| .— - 49,410
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5 
TRATAMENTE 

E Du | ATAMEN LE 

-2 - RARE A ] ! De fie-care La toti 

= “NUMIREA FUNCŢIONARILOR “ie;târe [ua toţi pe an 

Z a : : Leii -| Diurne 

"Poliţia de clasa IL. * 

Poliţaii. . - 
Adjutor.- o... . 

Registrator şi arhivar .. 

Translator . a. 

Copist: . ss cc... 

Odăiag o... . 

Spese de cancelarie. . .     
3 Prefecturi . ... . . - 

9 Administraţii de plasă . -. 

3 poliţii clasa I-a .. 

„4 Poliţii clasa li-a . 

Personalul celor-alte trei poliţil declaa [. . | = i — 

RECAPITULAŢIE. 

| 

| 200 100| 4,800 

    
RI IE 2,400 

Tr. 180 .— 2,160 

. 200; — 2,400 

150. — „1800 

80 „600 
— i 40| .- .. 480 

43,920 

. Total pe an _ 

e 113,880 
IE -238,680 

„ua 174.160 

Da aa eu 88,560 

Total general . 540,280 

  

 REGUL AMENE. 
RELATIV LA ATRIBUȚIUNILE COMISARILOR SPECIALI DE POLIŢIE LA GARILE : 

“CĂILOR: 

" (Decr. Nr. 502 din 

Art, 1, Conform art. 32 din legea asupra 

“poliţiel şi esploatărel căilor ferate, promul- 

gată prin înaltul decret Nr. 389, din 4 Martie, 

Se institue comisari special! de poliţie în ga- 

rele principale ale căilor ferate. e 

Art, 2, Aceşti comisari sunt numiţi de mi- 

nisterul de interne, după propunerea. prefec- 

ţilor de poliţie în oraşele Bucuresci şi laşi, Şi 
-a prefecților de județe în cele-alte oraşe. . 

“Art, 3. EX primesc ordinile şi instrucţiile 
prefectului pentru tot ce privesâe serviciul lor 

şi nu depind de cât de dânsul. .. | 

Art, £. Comisarii de poliţie la gară sunt 

auxiliari a! procurorilor şi învestiţi de pute- 
rea şi de atribuţiunile conferate prin legile 
actuale comisarilor local de poliţie. 
„Art. 5, Numirea şi înaintarea lor sunt su- 
puse disposiţiunilor în vigore -pentru comi- 
saril locali de poliţie. : ! : 

Art, 6, Acţiunea comisarilor de poliţie de 
gară nu se exercită de cât în limitele gărei pe 
lângă care sunt atașați şi a dependinţelor a- 
cestei gărl. - ! 

Art. 7. Comisarii de poliţie de gară aă în 
atribuţiunile lor tot ce privesce atât măsurile 
de securitate şi de poliţie generală, cât şi m&- 

FERATE. - ) 

; 23 Mavtie 1876).- 

surile de poliţie ordinară, cari nu se ating 

de serviciul curat al exploataţiunel căilor fe- 

rate. ia Sa 

"EI trebue 'să vegheze mal cu sâmă la 0b-- 

servaţiunea din partea, publicului'a măsurilor 
relative la menţinerea. bune! ordine în garele 

şi dependinţele lor, precum : 

1. Intrarea; staționarea şi circularea trăsu- 

rilor -publice . şi particulare în curțile şi 

dependințele stațiunilor. i IN 

precum : diligenţe, omnibuse, birji, trăsure 

particulare, căruţe şi alte vehicule se desemnă 

de către comisarul de poliţie al gărel. 

consulta cu şeful gărel.' , 
5) Trăsurile nu pot intra saă eşi din cur- 

țile garelor de cât pe părţile sai barierele in- 

dicate de comisarul de poliţie de gară. 
În cas de a nu fi de cât o singură portă, in- 

trarea şi eşirea se va regula de agenţi! poli- 
ţienesci, ast-fel în cât să se evite ork-ce îm 

bulzelă. “ | i 

c) Trăsurile ce intră în curţile gărilor tre-   

a
 

  

| a) Locul de staţionare a tuturor trăsurilor, . 

Pe cât se pte, în acestă privinţă, el se va 

bue să circule cu băgare de semă şi să nu se . 

. 
| 
| 
| 
| |
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așeze pentru staţionare de cât la Jocul des- 
tinat ; o Ea 

d) Când sosesc sau plecă do dată mai 
multe trăsuri, ele să ia şirul şi să nu caute 
a se întrece ; i i - 

"e) Publicul care vine la gară pentru trenui 
ce plecă, are întâitatea asupra voiajorilor de 
la irenul ce sosesce; - Ci 

/) Diligenţele, omnihusele .şi căruțele se 
- - vor aşeda la o parte în locul ce le este des- 

tinat și le este poprit a se amesteca în rân- 
durile celor-alte trăsuri; . . 2 

9) Diligenţele, omnihusele, vor purta pe la- 
„turile exteriGre numele otelurilor la cari a- 
parțin sai indicarea localităţilor ce ele servă. 

_ In interiorul fie-cărul compartiment vor 
purta numărul pers6nelor ce pâte conţine, 
prețul unul. loc, preţul bagajului, precum şi 
cantitatea bagajului ce se pote lua fără plată. 

„_„_.. Conduetoril acestor trăsuri sunt datori să 
pârte o livrea sai un semn distinctif. 

h) Intrarea în gara de mărfuri este permisă 
numa! expeditorilor şi persânelor ce vin pen- 
tru afacerile lor ; 

- 4) In curtea acestel gări nu pot intra de cât 
trăsurile. cari încarcă şi descarcă mărfurile 
şi cele ale personelor venite cu trebuinţă ; 

]) Pentru -staţionare, încărcare și descăr- 
care, trăsurile se aştqă d'a-lungul cheulul şi 

la locul ce le este destinat; ” 

J:) Vitele la sosire sai plecare vor intra sai 

eşi pe pârta indicată de comisarul de poliţie 
al gărel. . E 

1) Vitele nu pot intra în gară înaintea mo- 

mentulal fixat pentru a se începe încărcarea 

prin regulamentul de exploataţiune ; -. 

2) Este înterzis întroducerea în gară a do- 

pitâcelor nărăvite, primejdi6se sait atinse de 

bâlă lipici6să care ar putea să compromită 

securitatea publică sai sănătatea celor-alte 

dobitoce. - 
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II. Menţinerea bunei ordine la casa de vân=- 
darea biletelor și de înregistrarea bagajelor. 

a) Fic-care pasager trebue să trecă la casa 
de bilete la rândul s&ă și fără favâre; 

d) Este cu totul oprit a se clădi prin curţile 
gărilor magherniţă, a înfiinţa mese sai'laviţe - 
spre a se face veri-ce fel de comerţ; 

c€) Cerşetoritul precum şi orl-ce cerere im- 
portună pentru pasageri este înterdis ; 

„2) Toţi aceia cari vor turbura buna or- 
dină, strigând, înjurând, lovind sai cari se 
vor afla în stare de beţie vor fi urmăriţi con-- 
form legel ; 

€) Manţinerea bunel ordine pe cheurile de- 
îmbareare la sosirea sati plecarea trenurilor, 
spre a înlătura ori-ce accident provenit din: 
imprudența publicului. 

Art, S, Comisarii de poliţie de gară aii de- 
datorie să intervie direct sai după cererea 
şefilor de gară pentru manţinerea din partea 
publicului a bunei ordine şi pentru observa- 
țiunea regulamentelor şi prescripțiunilor de 
exploatare. - 

Art, 9. Comisarii polițienesci de la gară 
sunt datori să dea comisarilor de suprave- 
ghere administrativă concursul ce le-ar fi ne- 
cesar pentru îndeplinirea funcţiunilor lor. 

Art, 10, Pentru ori-ce constatare de crime,. 

delicte sai contravențiun! atingătore de po- 

liţia ordinară, comisari polițienescl de la gară 

vor! încheea prescripte-verbale în dublu e-- 

xemplar, din cari unul spre a se trămite par-. 

chetului și altul spre a se păstra în archiva 
prefecturel. , 

Art. 11. EI raportâză în fie-care di pre- 

fecţilor despre serviciul care le este încre-- 

dinţat. : 

Art, 12, Uniforma lor este cu totul con- 

formă 'celei a celor-alțiicomisari de poliţie. 

Art, 13. Regulamentul de faţă va fi adus 

la cunoseința publicului şi afipt în tâte garele- 

-| drumului de fer. 

  

LEGE 
-“ PENTRU ORGANISAREA POLIȚIEI CAFITALEI 

(Deer. Ar. 567 din 31 AMirtie 1832.) 

Art. le Personalul poliţiei Capitalei şi re- 

- tribuţiunile lui se fixeză precum urin6ză : 

Lei pe lună 
Un prefect de poliţie. EI 1,000 

Un comisar director. - . . 

Doul comisari inspectori de cl. |, E 

2500... co î . 1,000 

Trei comisar! inspectori clasa II, 
21,200 

"500, 

, Lei pe lună 

- Un cap al divisici de urmări și 
-. informaţiuni. IE 0 

Unajutor . . . . - e . 250. 

Duol capi de biuroi, a 160. , 320 

Unarhivar , . . . . . e. 160 

Trei copişti, a100 . . . - - 800: 

- Un cap al divisiel administrative - 

şi judiciare . ._ e... 300 

Duo! capi de biuroă, a 160. . . 320



: - Lei pe lună 

Un archivar., . . - 160 
“Trei copişii. a 100 Pt 300 
Un registrator de intrare . -, -160 
a > eşire.. - 160 

Un casier. . a. 260 
Un copist ajutor . . ., .. : . . 100 
Un cap al aresturilor n. 150 
Un translator cu diurnă 
“Un fotograf cu diurnă 
Un ajutor de fotograf cu diurnă - 
Un camerist cu diurnă * ? 
Dece comisari clasa I, a 200 . 
"Cinci-deci comisari el, II, a 150. 
Cinci- deci şi ciaci sub-cormisari, . 

2.000 
7500 
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Una sută dece sub-comisari clasa Hu plătiți “ 
de comună şi primind de la Stat numal o 
diurnă. 

Art. II. Impărțirea oraşului în secţiuni: 
poliţienesci şi fixarea circumseripţiunilor se 
va face printr'un regulament de administra- - 
ţiune publică ; acesta în ceea ce privesce ra- 
porturile lor de pură administraţiune poliţie- 
nescă cu capul poliției, şi fără să atingă dis- 
posiţiunile coprinse în legile „existente, cari 
determină atribuţiunile funcţionarilor. men- * 
ționaţi în legea de faţă ca agenți al poliţiei . 
judiciare şi auxiliari ay ministerului public. 

Art, III, Orl-ce disposiţiuni anteri6re con-   a 120 ADA 6,60Y tra lege de faţă, sunt Şi rămân abrogate. . 

  

LB 
PENTRU MODIFICAREA UNUI: ARTICOLE 

ÎN 

Art, Ii Articolele următâre din legea ju- 
-dețiană “în vigore se modifică după cum ur- 
mEză : 
„Arte 2, Consiliul judeţian se compune” din 
24 membri. 
Alegătoril. colegiului I şi ll pentru Cameră 

se întrunesc într un; singur colegiă I şi aleg 
3 membri pentru consilizl judeţian. 

Alegători! colegiului MI pentru Cameră se 
întrunesc întrun singur "colegii Il şi. aleg 
8 membri. 

Delegații colegiului AV, din comunele ru- 
'rale şi urbane pentru Cameră. sc întrunesc 
„într'un singur colegiu III şi aleg 8 membri. 

Art. 4. Consiliul judeţian “alege din sâ- 
mul săă 3 membri: cari compun “coinitelul 
„permanent, și care se presidă de către unul 

- dinivânşii ales tot de censiliul judeţian. 
Art. 5. Pe lângă numărul dă membri 
din cari ure a se compune comitetul, consi- 
Jiul va alege şi 3 supleanţi, cari vor înlocui 
pe membrii în qilele ce vor lipsi, supleantui 
având a primi fa membrului ce lipsesce pe 
qilele ce va fi în lucrare: - î. 

În cas de absenţă a presedintelui, cel mal 
în vârstă dintre membrii: presenţi îndepli- 

- nesce funcțiunea de preşedinte al: comitetului 
permanent. 

Art, 6, Pe lângă consiliul judeţian şi co-|: 
mitetul permanent funcţioneză un secretar. 
„numit de consilii. 

Acest secretar este tot-de- odată şi referen- 
„tul statistic al județului, EI îndeplinesce a- 

GE 
DIN LEGEA CONȘILIURILOR “JUDEŢIANE 

VIGORE 

(Deer. Ar. 670 din 28 Februarie 1883). 

At, 23, Nimeni nu pote refusa funcţiu-: 
nile de membru al consiliului judeţiau la 
care s'ar alege, nici a se demisiona înaintea 
termenului mandatului săi, de cât pentru cu- 
vintele următore : - 

a) Vârsta de 60 ani împliniţi; * ! 
b) Orâunduirea. în serviciul Statului şi man- 

datul de deputat sai: senator; - 
c) Indeplinirea anteridră de funcțiunea de 

consilier în curs de un termen dea-rândul; 
„ d) B6la şi infirmitatea, corporală sai altă 
forță majoră. dovedită. - - 
“Consiliul județian hotărasce asupra admi- 

sibilităței cuvintelor refusului. , 
Orl-cine, fără .legiuite cuvinte, admise de 

consiliul județian, ar refusa disele funcțiuni 
saă sar demisiona înaintea termenulul man= 
datul săi, se vă îndatora a plăti o amendă de 
la 100 până la 300 ler, în folosul judeţului, - 

Cătimnea amendei se pronunță de consiliul . 
rjudeţian şi încasarea că se urmăresce de că- 
tre comitetul permanent. 
Art. 25. Mandatul de consilier judeţian . 

esie incompatibil cu ori-ce funcţiune sala- 
riată de „Stat, judeţ saă. comună, ori plătiţi 
piin remisă, în cari întră. şi primarii cu aju- 
torele lor, precum şi cu calitatea de preot şi 
monach. . 

Nu pot fi consilieri: 

S 

arendașii sati loca- 

diferite antreprise pentru lucrări ale judeţului. 
Acestă disposiţiune nu se aplică funcţiunel 

de profesor de universitate, de liceă sai de   cestă funcţiune după instrucţiunile serviciu- 
lui central de statistică. 

îN 

scâle speciale întreţinute de Stat. . | 
+ Art, 29, Tote sesiunile sunt deschise şi a 

  

tarii proprietăţilor judeţului, şi “contraccil de Ni
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închise, în numele Regelui, de prefectul .ju- 
dețului. i . 

Lipsa prefectului la. deschiderea sesiunilor, 
nu Îîmpedică pe consilii de a se constitui şi 
a'și urma lucrările. ” - . 

La ântâia întrunire a. consiliului din noii a- 
les, cel mail în vârstă dintre membri presidă, 

"și duo! dintre cel mai tineri "1 asistă ca se- 
cretari. | 

După verificarea titlurilor, consiliul pro- 
cede la alegerea de un preşedinte, duol vice- 
preşedinţi şi duoi secretari, formând ast-lel 
biuroul săi definitiv, pentru t6te sesiunile a- 
nului. ; 

La, deschiderea sesiune ordinare din anul 
următor şi până la formarea noului biuroă 
definitiv anual, consiliul este presidat de fos- 
tul preşedinte. ” : 

Membri! biuroului din anul espirat pot fi 
realeși, . ! i a 

Art. 36. Şeainţele consiliului judeţian sunt 
publice ; cu tâte acestea, după cererea preşe- 
dintelui sati a 5 membri, orl a prefectului, 
el sc constitue în ședință secretă, şi după 

- ce ia cunoscință acolea de obiectul pentru 
care s'a cerut ședința secretă, decide cu ma- 
joritate de voturi a membrilor presenți, dacă 
discuţiunea şi hotărirea asupra acele! cesti- 
uni urmeză, saă nu a se continua şi da în 
public. - - ii : a 

Deliberaţiunile cari ai de obiect votarea 
budgetului şi a impositelor ce urmeză a se 

aşeda asupra judeţului, precum şi cercetarea 

socotelilor, nu pot fi nică o-dată secrete. 

Art, 50. Cheltuelile judeţului sunt : 
1-iă, obligatorii, şi 2-lea, facultative. 

Obligatorii sunt tote cheltuelile ce legea 

pune în sarcina judeţului, și pe cari consi- 

liul e dator a le trece neapărat pe fie-care an 

în budgetul județului. 

Ele sunt mal cu osebire următârele : 

1. Chiria şi reparaţiuni localurilor penru 

tribunal, prefectură. şi casarma de călărași 

şi dorobanţi, destinate judeţului; cumpărarea 

şi întreţinerea mobilierului trebuitor pentru 

acestea; „- Ea : 

3. Lefile membrilor comitetului permanent, 
aceea a secretarului consiliului judeţian și a 

celor-alţi împiegaţi ce depind 'de acest con- 

sili, precum şi tote cheltuelile câncelariei ; 

3. Infiinţarea . când -vor ajunge mijl6cele, 

iar până atunci chiria. localului, precum şi 

întreţinerea şi mobilarea închisorilor civile 

ale judeţului, în cari nu se „coprind însă în- 

chisorile centrale atârnate direct de Stat; - 

4. Intreţinerea drumurilor şi podurilor ju- 

deţiane, precum şi a altor „lucrări publice.ce 

legea le-ar pune în sarcina judeţului ; . 

| ile şi ile de d ână la. le, 

5. Lefurile şi cheltueiile de Crize P | şi transacţiunile judeţului privitore la averi 
cifra ce se va fixa prin o disposiţiune spe- 
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cială, a. inginerilor şi a. altor împiegaţi de 
poduri și şosele în serviciul judeţului ; 

6. Cheltuiala tipărire listelor electorale. 
ale județului şi a listelor juraţilor ; 
„7. Cheltuiala drumurilor membrilor con- 

siliului ce s'ar trămite de către el cu veri-o 
însărcinare în judeţ ; , E 

8. Cheltuiala aşeqămintelor de instrucţiune: 
conform legei de instrucţiune publică ; aju-: 
torul ce s'ar acorda comunelor sărace pentru 
instrucțiunea primară; a 

-_ 9. Intreţinerea spitalelor şi aşedămintelor 
de bine-facere atârnate de judeţ; cheltuiala. 
întreținere! copiilor găsiți (lepădaţi), şi a 
smintiţilor întru cât aceştia nu ar găsi adă- 
postire în aședămintele Statului, ale judeţe- 
lor sati ale particularilor, astă-qI. în fiinţă, şi 
întru cât s'ar recunâsce de consilii sati de 
comitetul permanent .neputinţa comunelor 
“respective de a acoperi acea cheltuială ; 
"10. Cheltuiala organisărei şi întreţinerei 
unul serviciă de postă, de scrisori între ofi- 
ciile postale ale Statulul. astădI esistente, cu 
reședințele plășilor şi stațiunile căilor ferate ;- 

11: Procentele sai anuităţile. pentru stin- 
gerea împrumuturilor sai pentru plata con- 
strucţiunilor şi a ork-ce lucrări publice ce ar. 
fi contractat judeţul ; | : 
„.12, O sumă destinată pentru cheltuelile în- 
tâmplătâre și neprevădute ale județului. 
- „Cheltuelile facultative se votâză de consilii 
în marginile midlâcelor ce rtmân județului 
după acoperirea cheltuelilor obligatorii. - 

In afară de cheltuelile. obligatorii inipuse: 
judeţelor prin acest articol saă prin leg! spe- 
ciale, nici o altă cheltuială sai sporire de 
cheltuială nu se va putea impune județelor 
peste cifrele budgetului votat 'de consiliul 
Judeţian. . - .--: . | : 

- Art, 08, Sunt supuse aprobăre! Regelui,. 
înainte de a se pune în lucrare, încheierile 

“| consiliului asupra obiectelor următâre : 
1. Budgetul cheltuelilor judeţului şi midI6- 

cele pentru a le acoperi; ” 
2. Imprumuturile pe cari judeţul s'ar ve-. 

dea nevoit a le contracta, şi cari ar trece 
peste suma de 10 până la 100 mil ler; 

3. Construcţiunea. de drumuri. poduri, ca- 
nale, edificii şi alte lucrări publice, făcute, în : 
total sai în- parte, cu cheltuiala judeţulur, 

când valârea lor totală ar trece peste 20 mir -: 
până la 100 mir leă, saă când anuităţile pen- 
tru plata unor asemenea lucrări ar fi stipu- . 

late pe un termen mat lung de un an până la 

10 an! şi nu ar covârşi o decime a venitului  - 

anual al judeţului; . a 

4, Crearea de stabilimente de folos' public : 

pe cheltuiala județului; . - 
5. Cumpărările, schimburile, înstrăinările
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mobiliare a. căre! valdre ar trece peste o de- 
cime până la cinci decimi a venituluy anual 
al judeţulur; E 

Actele menţionate în aliniatul precedent, 
relativ la averi imobiliare, cari sunt. de o 
val6re mal mică de 3 decim! din venitul a- 
nual al judeţului ; E 

„ Incheierile consiliului asupra. obiectelor 
" prevădute în aliniatele 
«de o valâre mal mare sat pe termene may „lungi, ori ar reclama anuități, cari ar covârşi 
o decime din venitul anual al județului, sunt 
supuse aprobărel prealabile a Corpurilor. le- 
giuitâre ; - RI 

lar acele de o valdre inferidră şi pe ter- 
mene cari nu trec peste esercițiul unul bud- „ get se pun în lucrare d'a dreptul după. hotă- 

- Tirea consiliuluy; .. Aa : 
6. Regulamentele privitâre la interesele 

speciale ale județului, . E 
Art. 74. Guvernul pâte amâna o sesiune 

începută a. consiliului judeţian pe timp ma- - Ximum de 3 lun!; el pâte disolva comitetul 
„ permanent şi consiliul judeţian, în deosebr 

sai de o-dată, pentru cas de neîntrunire re-: „gulată, neîndeplinirea, obligaţiunilor anume 
prescrise de lege saă păşirea peste atribuţiu- 
nile sale. 

Disolvarea unul consilii 
mitet permanent nu 
calea justiţiei a membrilor pasibili de pena- 

„ litate pentru fapte prevădute de lege, Ă 
Amânarea sesiune! şi disolvarea se pro- „ nunţă prin decret regesc, după încheierea mo- „.tivată a consiliului de miniștri. 

;.. În cas de disolvare numal a comitetului, se chiamă în lucrare supleanţii și consiliul este 
convocat spre a alege pe supleanţi. i 

Membri! din comitetul disolvat nu perd ca- 
litatea de consilier afară de casul şi pe tim- 
pul cât vor fi urmăriţi în justiţie. | 
- La cas de disolvare numai a consiliului ju- 
deţian, membri comitetului permanent func- 

 țion€ză numai până la întrunirea noului con- 
siliă, acesta, după întrunirea sa, procede 
imediat la alegerea unui noi comitet -per- 
manent. e 5 E Membrii din noii aleși, fie în comitet, fie 

N , 

judeţian sai co- 

m a ore aie Dra ner 

unei 
„PRIN CARE SE FISEZĂ. DECIMELE JUDEŢIANE 

STAT.LA MAXIMUM DE DOUE. 

precedente, cari vor fi 

prejudecă urmărirea pe 

  

LEGIUIRI ADMINISTRATIVE, 

în consilii, împlinesc termenul mandatuluy 
celor pe cari “ înlocuiesc. . - 

- Art. 17. Demisiunile consilierilor trebue a 
se ădresa consiliului; când acesta, n'ar fi a- dunat, comitetului permanent. . 
Vacanţele prin anulare,' opţiune sati de- 

misiune, mârte sai perderea une! saă mal 
multor condițiuni de eligibilitate a vre-unul membru, se anunță prefectului, 

- Acesta, în urmarea împărtășirei consiliu- 
lui judeţian sai a comitetului permanent, 
conv6că, conform 'legel, colegiul respectiv, 
pentru a procede până în două lun la o nouă aligere. ae Da 

Un colegii electoral nu, pâte fi convocat de 
cât când vacanţa ivită în consilii ar fi de cel 
puţin doul consilieri aleși de același colegii. 
“Art, 81. Membriy comitetului permanent : şi supleanţii lor se aleg pe câte un termen 

de doul ant. SER 
Membrii eșiţi pot fi realeşi, 
Art, 83, se suprimă. 
Art. 85, Fie-care membru primesce pe an o I6fă de 3,000 ler nout; iar în oraşele : Bucuresci, Iaşi, Craiova, Brăila, Galaţi, Plo- esci, Tulcea și Constanţa, câte 3,500 ler nou! pe an. aa E 

„- ATt, 101, se suprimă, . - 
Art. 103, Preşedintele comitetului perma= . nent însuși espediază și esecută tâte încheie- 

rile, fie ale acestuy comitet, fie ale consiliu- lul general, şi cere concursul prefectului ori 
cându'l crede necesar, - 

„ Prefectul este obligat a da tot-dauna -con- cursul cerut,. afară de casurile de recurs pre- vădute la art. 104 al legei astădI în vigore, care va deveni art, 102: « : | 
Art. II. In termen de o lună de la pro- mulgarea presenter legi se va procede la nout alegeri, conform legel de faţă. 

„ Consiliele judeţiane şi. comitetele perma- nente, aflate în ființă la promulgarea presen- tel legi, vor continua lucrarea lor până la instalarea nouilor aleși, - 
Art. 110 din legea în visre şi orl-ce alte disposiţiuni coniraril legel de faţă rămân 

suprimate. 

ASUPRA CONTRIBUŢIUNILOR DIRECTE CĂTRE 

(Deer. Nr. 1667 din 7-Iunie. 1892), 
"Art. 1, Consiliurile judăţiane Yor putea 
vota şi înscrie în hudgetele lor anuale, qe- 

(1) Vegi legea care urmăză. 

  

ciml judeţiane asupra contribuţiunilor directe către Stat, până la maximum de două,
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__ Aceste qecimiI nu se vor putea percepe de 
cât după ce budgetele vor fi sancţionate de 
M. S. Regele, în urma recomandațiunei mi- 

„misterului de interne. : | ” 
„Art, 2. Când consiliurile ar găsi că este 

" nevoie pentru osebite îmbunătăţiri, a spori 

N 

' 

decimele lor peste maximum Ge două, sporul | 
nu se va putea percepe de cât numal după ce; 
votul Consiliului ar fi aprobat prin anume 
lege de ambele Corpuri legiuitâre şi sancţio- 
pate de M. S. Regele. 

  

“PRIN CARE SE FIXEZĂ DECIMELE JUDEŢENE ASUPRA CONTRIBUȚIUNILOR! DIRECTE CĂTRE 
STAT LA MAXIMUM DE TREI. | e 

(Decr. Nra 1151 din 31 Martie 1884). 

Art. 1. Consiliile. generale de județe vor 
putea vota și înscrie în budgetele lor anuale 
decimi județene asupra contribuțiunilor di- 
xecte către Stat, până la maximum de trei. 

Aceste decimi se vor putea percepe după 
ce budgetele vor fi sancţionate de M. S, Re- 

gele, în urma propunere! ministrului de in- : : 
terne; în: cas de a fi ma! .mult de două de- 
cimi, va fi necesitate şi de aprobarea consi- 
liulul de miniștrii, -.. E 

* Arte 2, T6te disposiţiunile contrărit pre- 
sentel legi, sunt şi rămân abrogate, 

  

o 

PENTRU ABROGAREA CIRCUMSCRIPŢIILOR COMUNELOR RURALE FIXATE PRIN LEGEA 

+ “DIN 1874 ŞI RESTABILIREA CELOR FIXATE PRIN LEGEA DIN 186£. 

aa (Decr. Nr. 1515 din 4 August 1876). 

Art. 1, Circumscripţiunile comunelor ru- 
rale, fixate prin legea din 1874, se abrogă şi 
se înlocuesce. cu. circumscripţiunile legei. din 

„1804, Ie a | : 

Art. 2. Consiliile comunale rurale se vor 
alege de îndată din noă şi se vor compune 

după legea din 31 Martie 1864. , 

Art, 3. Budgetele comunelor rurale până 
la 1877, vor rămânea cele esistente, atât în 

privinţa cheltuelilor cât şi a veniturilor, re- 

  

LEGE 

părțindu-se însă de către. comitetele perma- 
nente după numărul contribuabililor din fie- 
care comună. | ! Si 

Art, 4, Lefile împiegaţilor comunelor ru- 
rale se vor fixa din noi în raport cu venitu- 
rile acestor comune. | 

Art, 5. În privinţa percepţiunilor se con-. 
servă circumscripțiunile fixate prin legea din 

PENTRU POLIȚIA MUNICIPALĂ. 

: (Decr. Nr. 1498 din 12 Iunie 1878). 

Art, 1,:T6te comunele urbane sunt auto; 

risate a avea. o poliție municipală. 7 

Art, 2, Primari! comunelor urbane, adju- 

târele lor, comisari! şi inspectorii municipali 

vor avea, dreptul ca și cel-alţi agenți. al: po- 

liţiei judiciare, a constata, conformându-se 

i (0) VedI legea precedentă. . - î 

cu procedura penală, :contravenţiunile ia re- 
gulamenitele şi ordonangele ce:consiliile co- 
munale sunt indrituite de lege a face şi a tră- 
mite pe contravenienţi înaintea justiţie! com- 
petinte spre a'şi primi penalitatea. *-
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PENTRU MANȚIXEREA ȘI ESECUTAREA ART. 7 DIN LEGEA RURALĂ DE fA 15 aucusr 1864. 
(Deer, Ar. 251 din 

Art. 1, Tote actele prin cari un săten, sai 
moștenitorii săi, va fi înstrăinat saă va în- 
străina, va fi ipotecat sai va ipoteca, prin 
testament saă între viul, către vre-o pers6nă 
alta de cât comuna saă vre un sătân, pămân: 
turile ce le are în virtutea, legei pentru pro-| : 
prietatea rurală din 15 August 1864. sunt şi 
vor fi nule, conform art. 7? din menţionata 
lege, in 

 -.- Se înțelege că, potrivit legel' din 1864, în- 
voirea dată sătenilor de a cumpăra pămân- 
turi de ale fostilor clăcași a fost şi este măr- 

- ginită numal în fav6rea cultivatorilor. săteny 
cari, ne fiind clăcași în anul 1864, nu aă avut 
asemenea pământuri. Acestă învoire a fost 

"şi este individuală și mărginită pe întinderea 
de pământ recunoscută-unul fost clăcaş prin 
legea din 1864 ..: - e 

Art, 2, Asemenea sunt și vor fi nule ori-ce 
alt act, fie autentic. fie-sub semnătură pri- 
vată, direct sai indirect, deghisat sau prin 
pers6ne interpuse, prin care, în fraudă şi cu 

29 Februarie. 1879). 

care membru ales al consiliului judeţian care 
va merge la fața locului, însoţit de un dele- 
gat al prefectului şi de primarul. comunel 
respective.” " 7 

judeţ se vor depune înaintea consiliului ju- 
dețian, care le va controla şi le va da o formă 
definitivă, în termen de 15 dile: cel. mult de 
la convocarea sa. : -: : i 

Art, 5. Tabloul general al: statisticel fie- 
cărui judeţ se va înainta de: către comitetul 
permanent la tribunalul judeţului, cinci dile 
cel mult după aprobarea sa.: .'.. .. 
-* Art, 6. Preşedintele tribunalului va cita, 
după ordinea inscripţiunilor în tablou, prin 
administrațiunea locală, pe ambele părți sai 

„| pe representanţii lor, dacă ele nu mai sunt 
în viţă sai incapabile ca să se înfăţişeze 
înaintea tribunalului, întrun termen scurt, 
cu actele ce vor fi având, pentru ca el să ho- 
tărască, Et A 

violarea menţionatei legi din 15 August 18641. T6tă procedura înaintea tribunalului va. fi 
un sătân, ori moştenitorii săi, va fi înstrăinat 

"ori ipotecat, şi se va fi desproprietărit de pă- 
somară, şi afacerea se va considera ca ur- 
-gentă. ta Dei : E EI .   mânturile ce le are în virtutea menţionatei 

legi, şi cari sunt inalienabile în timp de 30 anl. 
-. Arte 8, Nulitatea actelor, prevădute, prin 
” articolele precedente, se 'va.' declara de tri- 

bunalul local. Ea 
: Arte 4, 'In timp de 3 lunr.cel 'mult de la 

” data promulgărel acestei legi, consiliul jude- 
țen al -fie-cărui judeţ, convocat în sesiune 
estraordinară; va alege din senul s&ă trel sai 
mal mulţi membrii spre a face pentru fie-care 
plasă a judeţului, un tabloă statistic despre 
tote pămenturile sătenilor cari se vor afla în | 

„una din categoriile coprinse în art. 1 şi 2, şi! 
“arătătoril de numele fie-căreia” din părți, de! 
domiciliul lor, de numele şi domiciliul ace-! 

„lora cari vor fi urmașii lor, de natura şi ob- 
jectul actului intervenit între părți, de condi- 
„țiunile cunoscute sai coprinse în acele. acte; 
„de usul ceNs'a făcut cu. acele pământuri de! 

- către noul posesor,. de data actelor şi de du- 
: rata posesiunei, de îmbunătățirile ce s'aă pu- 
tut face pe dânsele. Se. va înscrie în acest 
tabloă venitul curat, socotit în lel, ce fie-care 
pământ, pe pogon calculat, a putut produce 
în timpul duratei posesiunel. Se va, putea în- 
semna asemenea în acea statistică, la rubrica 
respectivă, orl-cealte observaţiunl se vor crede 

  

- Actele de procedură vor fi gratuite şi nicl o 
!taxă nu se va percepe, precum nici o cheltu-' . 
ială de judecată nu se va pronunţa în contra . 
uneia. sai'alteia din părţi. : :: 

: ” Procurorul va lua 'conclusiuni în aceste 
cestiuni. , , 

' Art.1. Dacă la diua înfăţişerei una din părţi 
“uu se.va înfăţişa, de şi va fi .primit citaţiu- 
nea, se va face o a. doua citare, când tribu- 
nalul va judeca în lipsa uneia sau ambelor 
părți, fără alt drept de oposiţiune. — 

Art, S. Hotărîrea tribunalului va fi defini- 
tivă, fără apel nicl recurs; ea va fi esecutorie. 

Esecutarea el se va face îndată ce "I-se va 
pune formula esecutorie, fără nici o cheltu- 
ială, şi cu derogațiune la dreptul comun, prin 
administraţiunea locală. . 

- Art, 9. Actele de cari vorbesce art. 1 diu 
acestă lege se vor declara nule de tribunal. 
îndată ce se va constata esistenţa, lor. 

„ Actele de cari tratâză art. 2 atunci se vor 
anula, când tribunalul, după apreţiarea, ceva 
face, va judeca că ele în adevăr constitue o 
violare sau o fraudă la art, 7 al legel din 
15 August 1864, adică că ele conţin o ipotecă - 
ascunsă, sati că în -realitate sătânul or mo- 
ştenitorii lui s'au desproprietărit de pământu--   de cuviinţă. : | rile la cari aveai drept după menţionata lege. 

„Acâstă statistică se va face de către fie- - 

Tablourile statistice ale tutulor plăşilor din
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„Art, 10. În cas când, tribunalul va pro- 
nunța nulitatea actelor şi va hotări restituirea 
pământurilor Ja legitimil lor proprietari, el se 
va rosti şi asupra cestiunel dacă va fi loc la 
despăgubire sa nu. ' | - 

„__ Dacă noul posesor a posedat pământurile 
în timp de 5 ani de la data actului, atunci se 
vor compensa fol6sele ce el a tras din acele 
pămentuzi cu preţul ce dedese pentru ale do- 
bândi, şi restituirea lor se va face fără nicl o 
altă despăgubire saii înapoiare de preţ, 

Dacă acele pământuri s'aii posedat mai pu- 
țin de cincl ani, atunci prețul primit do să- 

" ten se va restitui noului posesor, hotărând 
" tribunalul cantitatea preţului de restituit după 
mărimea acelui preț şi după folosele ce noul 

„posesor trăsese din acele pământuri, 
In tot casul însă, şi îndată ce hotărirea va 

deveni esecutorie, sătenul se va pune în po- 
sesiunea pământului stii, €ră prețul ce el va 
âvea să restitue îl va plăti sai de o dată şi 

- integral, sai în porţiuni mal mici şi Ja dife- 
rite epoce, după cum va hotărâ judecata. 

"Art, 11, In casul când sătânul va pretinde. 
că prețul coprins în act este mat mare de cât 
acela pe care '1 a primit în realitate, el va fi 
admis a dovedi acâsta prin tot felul de probe 
şi chiar prin simple presumpțiuni. “ 

Art. 12. Când pe pământurile luate de. Ja 
sătân se vor fi făcut clădiri, plantațiuni sai 
-ori-ce fel de alte îmbunătăţiri, venitul sai fo- 

l6sele ce ele au dat se vor calcula numat pe 
venitul curat ce pământul ar fi produs prin 

“'esploatarea sa, dacă nu s'ar fi făcut acele 

clădiri sai îmbunătăţiri. o   

769 

'Posesorul restituind pământul sătenului, 
liber va fi să 'ŞI aridice, de va voi, tote îmbu- 
nătăţirile făcute asupra locului, afară numai 
dacă sătânul nu va. voi să conserve şi acele 
îmbunătăţiri plătind valârea lor. Pentru a- 
cesta se dă fostului posesor un termen de tret 
Juni din diua de când sătenul s'a repus în po- 
sesiunea bunurilor sale, spre AŞI aridica îm- 
bunătăţirile făcute saii a se înțelege cu să- 
tenul. . | + 

Art. 13, In tote casurile când sunt clădiri, 
plantaţiuni saă îmbunătăţiri făcute de posesor 
pe asemenea pământuri, el va fi în drept să 
curme orl-ce pretenţiuni de restituire de pă- 
m6nt saă de compensaţiuni, oferind. și dând 
sătenuluf alte pământuri în schimbul celor 
ce'i le luase, de:aceeaşi întindere şi calitate 
ca acelea ce le avusese după legea din 15 Au- 
gust 1804, căci schimburile făcute cu pămân- 
turi de aceeaşi calitate şi cantitate nu se con-- 
sideră ca o înstreinare sai desproprietărire a 
sătenilor, şi nu intră în previsiunile acestei - 
legi. - , . q 
Art, 14. Acei can da la promulgarea a- 

cestei legi, prin acte directe orl indirecte, for- 
male saă simulate, vor cumpăra orl vor lua 
ipotecă de la săten! pe locurile ce el ai după | 
legea din 15 August 1864, vor vedea anulate 
acele acte ale lor, autentice saii sub scrise 
private, prin hotărirea. definitivă a tribunalu- 
“lui local, dată şi pronunțată în urma cereret. 
sătenului sai după iniţiativa procurorului, 
conform articolelor 6, 7, 8 şi 9 din acâstă lege, 
în favOrea noului posesor. 

, 

  

" PENTRU TOCMELILE DE LUCRĂRI AGRICOLE. 

(Deo. Nr. 1857-din 18 Maiă 1882). |. 

CAPITOLUL 1. 

“Despre tocmelile - de lucrări agricole - 
supuse legei de faţă. - 

Art, 1, Toemelile de lucrăst agricole su-. 

puse lege! de faţă sunt: | Ă Pa 

a) Invoelile - în bani, prin câ cultivatorul 

se obligă a lucra cu diua sai: cu măsura, la 

următârele şi anume murici "agricole : arat, 

semănat, grăpat, prăşit, săpat, secerat, cosit, 

cules, adunat, treerat şi cărat la fânărie, la a-. 

: ie și la magazia de pe moșie. fe 

3) Invoelile pentru închirierea pământuri: 

lor de pășune, (islaz saă imaş) pentru cari 

cultivatorul se obligă ca drept chirie să res- 

pundă : pe lângă o plată în bani și muncă, 

c) Iavoelile prin cari se dă cultivatorului o 

parle de pământ pentru -f&:Eţă sai arătură, 
spre a'l întrebuința sati cultiva pe sema lui, 
în schimbul căruia el se obligă ca drept chi- 
rie să respundă bani și muncă, sai muncă şi 
parte din.recoită, saii și una și alta. 

d) Invoelile -pentru închirierea de locuri 
de păşune, de fântţă sati de arătură, pentru 
“cari cultivatorul se obligă a răspunde plata 
în ban!; transporturile de cereale la schele” 
şi gară. lucrul viilor şi al grădinilor, anga- 
giamentele de servicit “cu anul şi cu luna, 
privitâre la cultura şi exploatarea pămâniu- 
jur ; acestea numa! întru cât privesce auten- 
tificarea actului, iar esecuţiunea rămâne în 
dreptul comun. a 

“Art, 2, Clausele penale şi: acele de soli-   
49
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daritate în. contractele de lucrări agricole 
sunt prohibite. - AIR po 

Art. 3: Contractele pentru” lucrări agri- 
cole nu se pot încheia. de cât între cultiva- 
toril agricoli, în pers6ne, şi între acei ce es- 
ploateză moșil,.ori împuterniciţil acestor din 

- urmă, pi EI 
Aceste contracte trebue să coprindă obiec- 

tul învoelci, preţul, natura şi fslul lucrărei, 
precum şi epoca Ja care să se esecute. 

CAPITOLUL 1. . 
Despre formele la cari sunt supuse con- 

tractele agricole şi despre termene: 

„Arte 4, Tâte tocmelile pentru lucrări a- 
gricole coprinse în acâstă lege, trebue să fie 
autentificate şi înregistrate de către autorita- 
tea comunală respectivă, prin îndeplinirea 

. formelor prevădute la capitolul III de may jos. 
__ Art, 5, Numai autoritatea comunală a 
domiciliului muncitorului contractant este 
competentă a legalisa și înregistra contracte 
de lucrări agricole. : 

Muncitorul agricol, însă, pote încheia con- 
iracte agricole şi în altă comună, sub condi- 
țiunea de a presinta. un certificat de la pri- 
marul domiciliului săă, că nu are contrăciată 
O asemenea lucrare în comuna sa, sai că 

- Sa angagiat numa! pentru o parie din munca 
ce pâte esecuta, 

Acest certificat, vădut de primar, rămâne a- 
nexat la registrul tocmelilor, unde s'a înre- 
gistrat actul, , 

Refusul primarului de a libera un aseme- 
„nea certificat constitue delictul de refus de 
servicii, legalmente datorit, şi se pedepsesce 
conform art. 190 din codul penal, . | 

Primarul care a legalisat contractul unul 
agricultor din altă comună, este obligat a. co- | 

- munica, cel mult în termen de 3 dile, prima- 
rului comunei unde domiciliază agricultorul, 
copie legalisată după acest contract, sub lu- 

„are de dovadă. ” 
„„ Primarul care va contraveni acester dispo- 
siţiun! va fi, în cas de reclamaţiune, pasibil 
de o amendă de la 50 ler la 100 ler. 

Art, 8, Primarii şi scriitorii comune! cari 
„Yor legalisa. tocmeli de lucrări agricole a u- 

nor lo.nitori din altă comună, fără certifica- 
tul prevădut la articolul 5, vor fi supuşi la, o 
amendă de 50 până la 100 ler, în folosul co- 
munel, şi persona vătămată rămâne în drept 
a cere despăgubire pe calea ordinară pentru 
prejudiciul ce ar suferi din faptul primarului 
Şi a scriitorlui. . 

Art, 7, Sunt de drept nule, îndată ce ar 
aduce vătămare” unei a treia persone, învoe- 
iile ce sui făcut cu locuitorii din.altă co- 
mună fără să fi înfăţişat certificatul prevădut 
la art. 8, . | 

S 
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Art, S. Tocmelile pentru muncă nu pot fi 
îndeplinite de cât în localitatea pentru care 
a fost contractate şi numai la. lucrarea co- 
prinsă în contract. .. ..... 

Ele nu pot fi cedate în nici un cas de cât 
de la agricultorul actual către cel ce "] ar suc- 
ceda în esploatarea aceleiași moşii. 

Art. 9. Tocmelile pentru lucrările prevă- 
dute la art. Î, aliniatul a, se vor putea în- 
cheia pe termen până la duoi ant agricol, - 

După trecerea de duo! ani de la promulga- 
“| rea leget de faţă, tocmelile acestea nu se vor . 

mai putea încheia de cât pe termen de un an. . 
Contractele prevăqute la aliniatele d și e 

nu se vor putea încheia de cât pe termen de 
trei ani agricoli. . - 

Autorităţile comunale. sunt oprite a lega- 
lisa şi înregistra contracte agricole pe ter- 
mene-may îndelungate. | 

Art, 10. Anul agricol determinat prin pre- 
senta lege începe la 1 ale lunel Martie şi se 
termină la sfârşitul lunel Februarie care ur- 
m6ză. E i 

Art, 11. Tocmelile agricole se vor putea 
“încheia orl-când în cursul anului, pentru anii 
următori imediaţi, pe termenele prevădute 
la art. 9.. a o 

Contractele de tocmeli agricole, însă, nu ati 
puterea legală .de cât din momentul ce ai 
fost legalisate și înregistrate de autoritatea, 
comunală. , : 

Ori-ce tocmtlă încheiată pentru alţi an! de 
cât aceia ce urmâză imediat, nu pâte fi nici 
legalisată, nici înregistrată de autoritatea co- » 
munală. a 

CAPITOLUL ll. | 
înregistrarea şi îndeplinirea 
tocmelilor agricole. ! 

Art. 19, Fie-care consilii comunai rural 
va avea un registru parafat şi legalisat de 
comitetul permanent, în care se vor transcrie 

Despre 

“pe râvd, după data presentărei lor, şi se vor! 
numerota, tte tocmelile pentru lucrări agri- 
cole în întregul lor. : | 
*- La sfârşitul fie-căru! act de tocmâlă va ur- 
ma Sub-scrierea ambelor părți contractante 
şi legalisarea consiliului comunal, contra- 
semuată de scriitorul comunei. . 

Persânele cari nu scii - carte pun degetul 
pe semnul crucel. ” 

Art."13, Contractele agricole nu vor pu- 
tea fi legalisate de autoritatea comunală și 
trecute în registrul prevădut la art. 12, de cât 
după ce se vor citi în faţa și audul părţilor 
contractante, D ! ” 

Părţile contractante vor declara prin grai - 
că cele coprinse în contract sunt conform cu 
libera lor voință şi că nu ai să opună nic O 
contestaţiune.   

+
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„Dacă primarul saă nicl, unul din consilieri 
nu vor sci a scrie și a citi; formalităţile pre- 

* vădute mal sus se vor îndeplini în presenţa a 
duo! mirtori, eu sciinţă de carte, propuşi de 
locuitori! contractantă, cari vor fi cu prefe- 
xinţă din localitate. Aceşti martori vor sub- 

„“semoa în josul actului, după semnăturile păr- 
“ților că aă fost față.: =" e 

"- Indeplinirea tuturor formalităţilor coprinse 
în acest articol se va. constata: prin actul de 
legalisare,sub pedâpsă de nulitate a contrac- 
tului. i 
“Art. 14, Fie-care registru va coprinde ac- 

tele încheiate si legalisate de autoritatea co- 
munală în cursul unuf an agricol: 

- Ele vor puria următorul titlu : - 
«Registru pentru tocmell agricole, -- 
«Judeţul. . ...... | i 

“ «Plasa saă-plaiul.-. ..... 
"Comuna ...... : 

cAnul agricol. .. 
"Ver-ce răsătură, vărsare de cernâlă, rupere 

saă schimbare de rând și de num&r în aceste 
registre, va aducă primarului şi scriitorului 
comune! câte o amendă până la 50 ler. 

La cas de faptă înadins şi cu, rea credință, 
pentru - schimbarea numărului,. modificarea, 
denaturarea cu viclenie, dregerea sai falsifi- 

- carea actelor de tocmeli,: primariil şi scriito- 
„xul comunei, pe lângă amendele de mal.sus, | 

penal: : - . p 
Art, 15, In fie-care an agricol la finitul lu- 

- se vor supune pedepselor prescrise în codul 

net Februarie, registrele tocmelilor de lucrări | 
” agricole se vor încheia de primar şi consiliul 
comunal, se vor. verifica  printr'un membru 
delegat al comitetului permanent şi se vor, 
păstra în cancelaria comunei. ari 
-Părţile contractante pot cere ork-când să li 

se comunice copii lepalisate după actele lor res- 
peclive din aceste registre şi autorităţile co- 
munale sunt datore a le îndeplini cererea, 

" “Art. 16. Consiliile judeţene sai comite-. 
tele permanente aă tot-d'auna dreptul de a 
revisui registrele de tocmell agricole şi a cu- 

" lege sciinţele de cari vor avea necesitate. - 
Ele sunt obligate să trămită comunelor cel 

mult până la 1 lunuarie al fie-cărul an regis- 
trele formate conform art. 12 şi 14. 
Art, 17, Acel cari esploateză moșii, fie 
proprietari fie arendaşi, sunt îndatoraţi a. so- 
coti pe agricultori. la finitul fie-cărel campanie 
anuale, şi a depune pănă la 1 Martie urmă- 
tor, la cancelaria comunei, listele de rămă- 
şițele de.muncă şi de bani resultând din toc- 
mel agricole ce ar mal avea pe: la locuitori. 

Mai sunt îndatoraţi a libera fie-cărui mun- 

„“citor în parte chitanţe tipărite dintr'un regi- 
” "î stru cu matcă, pentru tâte lucrările ce-li s'a 
-: “făcut după contracte, în cari se va arăta ră&- 

imăşiţele saă lichidarea, -.: - 

A | JUDEŢIANE ȘI COMUNALE . 
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Art, 1S. Sumele datorate: pentru muncă 
nu pot fi reţinute pentru veri-o altă datorie. 

- „Nu întră în acâstă restricţitine sumele îm- 
prumutate muncitorului spre a'şi cumpăra in- 
strurmente şi vite'de muncă. întru cât aceste 
sume vor fi lichide şi exigibile. *“ 

Art. 19. Nu se pâte preface în contrac- . 
tări de muncă agricolă nicI o datorie care 
provine din daraveri străine de lucrări agri- 
cole prevădute în acestă l6ge. o î : 7 

- Sumele date muncitorului spre ași cumptra 
instrumente şi vite de muncă, nu sunt co- 
prinse în restricţiunile de inay sus." | 

Art, 20, In cas când din causa cultivato- 
rulul moşiei saii din nevoința muncitorului, 
socotelile .nu sunt incheiate conform. dispo- 
siţiunilor art. 17, nevoinţa unuia sati a altuia 
se constată prin proces-verbal încheiat de 
primar în urma prevestirei formale a părţel 
îndărătnice, făculă prin autoritatea comu- 
nală, după cererea părțel stăruitâre. In acest 
cas, socotela se ya face în fața primarului a- 
sistat de un consilier şi un scriitor.-Ea de- 
vine îndatoritâre pentru amândouă părţile, 
cu drept de“apel la judecătorul de plasă în 
termen de 15 dile de la comunicare. 

Art, 21, Pentru rămăşiţele de muncă, mun- 
citori! ăgricoli se pot învoi a le csecuta în a- 
nul viitor saăale plăti în ban. * -- 

Plata se va regula după preţul muncel pre- 
vădut în contract, iar în lipsă de acâsta după ” 
prețul curent în timpul când era să se facă . 
Munca. N : | 

Inscrisul prin care muncitorul se constitue 
dator pentru prețul rămăşițelor'de muncă, le- 
galisat de autoritatea comunală, după for- 
mele prevădute la art. 13, face credinţă îna- 
intea justiţiei ca act autentic. . . . 
„ Art, 22, Nu'se pot stipula dobânqi la su- 
mele resultând din rămășițe de muncă, din 
orl-ce avansuri bănesc! sati din toemell agri- 
cole prevădute de presenta lege. - - 
"Art, 23, Consiliile judeţene, în fie-care an, 

în cele d'ântâiă ședințe din . sesiunea lor - or- 
dinară, luând şi avisul comiţiilor agricole şi 
consiliilor comunale rurale, vor constata prin 
tarife preţul muncilor agricole anuale. 

„. Aceste tarife vor. fi- întocmite în deosebi 
pentru fie-care regiune a judeţului (plaiuri, - 
potgorie saă câmp), şi pe diferitele epoci ale 
anului,. precum şi pa natura şi felul muncei, 
cu. diua saă cu măsura... 2 i 

Ele vor servi ca norme de preţuri Narente 
la. lichidarea tocmelilor dintre părți când con- * - 
tractul n'ar fi stipulat pretul: . . , 

Tarifele ast-fel întocmite se vor publica 
prin Alonitorul oficial, şi. prin orl-ce alte mid- 
lâce locale, şi vor sta afișate în cancelariile   comunale respective în tot cursul anului ur- 
mător. : Pa 
7 *
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| CAPITOLUL IV 

Despre jarisateţiane ş și esecuţiano» 

Art, 24. Esecutarea contractelor pentru 
tocmell agricole se face de către primarul 10- 
cal şi ajutorele sale. . 

Aceştia vor chema pe datornici la lucrul 
pentru care s'aă tocmit cu contract. 

Când muncitorul se va împotrivi, cultiva- 
torul are dreptul, prin concursul primarului 
şi în presența unui consilier comunal, să toc- 
mâscă alţi muncitori pentru săverşirea lu- 
„cerului, după prețurile curente în localitatea 
“şi la momentul lucrului, însocotela muncito- 
rului nesupus. 

Acest preţ, constatat prin proces-verbal, se 
„va împlini de către autoritatea comunală din 
propria avere a debitorului, cu formele pre- 
scrise la articolu! următor, esceptându-se 
casa şi pământul dobândit prin legea: rurală 
şi averea pe care legea o scote de sub, ur- 
mărire. . - 
"În cas cână 1 nu Sar putea e găsi alţi munci- 

tori în locul celor ce siaii împotrivit a esccuta, 
munca, pentru cari eraiă tocmiţi şi ar xesulfa 
pagube din acestă causă, cultivatorul este în 
drept a se adresa autorităţilor judecătoresci, 
pentru despăgubirea sa din averea debitorului. 
Art. 25. Urmărirea avere! debitorului se 

va face de către primar, în virtutea. procesu- 
lui-verhal prevădut în articolul precedent. 

Vindarea se va face în cinci dile libere de 
„la data înregistrărel cerere de urmărire pen- 

tru cel presenți, şi în qece ile libere pentru 
cel absenţi. 

Vindarea se va publica printrun afiş alipit 
pe uşa 'primăriel ; afişul va coprinde numai 
diua vîndărei, suma pentru care se face ur- 
mărirea şi averea urmărită a debitorului; cre- 

"Gitorul fixâsă pretul de la care. va începe. l- 
“citaţiunea. 

Termenul vîndărel se va face” cunoscut şi 
debitorului de către primar, do-dată cu ali- 
pirea afişului pe uşa primăriel. 

Conţestaţiunile se vor adresa consiliului 
comunal, care le va judeca în mod definitiv 
în termen de patru qile pentru cel presenţi şi 
nouă qile pentru cel absenți, de la notificarea 
punerel în vîndare a avere! debitorului.” 
_Hotăririle date în urma vîndărel nu vor a- 

vea nici un efect în” privința cumpt&rătorului; 
vindarea însă a avere! datornicului scutită de 
lege, este nulă de plin drept. 
“Primarul care va săvârşi asemenea v îndare , 

se va pedepsi cu închisâre corecțională de la 
15 dile până la 2 lun. . 

Art, 26. Ori-care ar fi învoiala încheiată 
” între cultivatorul de moşie și lucrătorul agri- 

col, acesta nu va putea fi esecutat nici urmă- 
rit. conform leger de faţă, pentru două din 
dilele lucrăt6re ale seplămânel. Vinerea. şi 

> 
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Sâmbăta, cari sunt. lăsate pentru propriile 
sale lucrări agricole când le va avea de făcut. 

Art. 27. Cândcultivatorul nu va plăti mun= 
citorului la termenul - stipulat prețul munce! 
făcute, saă în cas când termenul nu va fi sti- 
pulat, îndată după efectuarea muncel, auto- 
vitatea comunală, în urma unei somaţiuni 
formale făcute datornicului, după reclama- 
ţiunea muncitorului şi în termen de 5 qileli- 
bere, va proceda la esecutarea debitoruluy 
pentru împlinirea preţului datorit, prin ace- 
iaşi procedură prevădută la art. 25 "de mat sus. 

Art, 28, Contractele prin cari acelaş mun-- 
citor se angagiază la mal multe pers6ne, se 

Jor agricole. 
Art, 29, Când munca nu se pote face din 

cause independente de voinţa părților, .locui- 
torul va fi obligat a face în același an. alte 
munci agricole "echivalente, dacă nu'va fi an- 
gagiat aiurea, sau va restitui banil dați pen-: 
tru acea muncă fără dobânâă, fiind datoria 
considerată ca personală. 

Art. 30. După ce s'a terminat seceratul 
grânelor, culesul porumbului sai a altor 
plante, dijmuitul trebue să se începă și să 
continue fără întrerupere, afară de casul: de 
forţă majoră, cel mai târgiă după dece dile, 
pentru fie-care categorie de recolte. 

- În eas de întârdiere, fie din partea cultiva- 
torului, fie din partea muncitorilor, dijmuirea 
se va face din oficii de către primar, asistat 
de către douI consilieri, după care partea, 
presentă va fi liberă a'şI rădica partea ci de 
recoltă, îndeplinind mat ântâiă condiţiile toc- 
Jnelei privitore la operaţia dijmuitului. 

“Primarul şi consilieri vor constata acestă 
operațiune prin proces-verbal, după care 'se 
va comunica copie legalisată părţeI absinte, 
în termen cel mult de 24 ore. 

Nu se va putea însâ proceda. la acâstă ope- 
rațiune, de cât numai în urma unei somaţiuni 
formale din partea .autorităţei comunale, în 
care se va arăta şi diua hotărită pentru. dij- 
muit. : 

Art, 31. In cas de contestaţiune la măsu- 
rătOrea pognelor saă fălcilor date în lucru 
sati în chirie, primarul comunei este dator 
a verifica măsurătrea şi a .o constata prin 
proces-verbal. 

Pi 

= CAPITOLUL, v. 

„ :Sameţiuni i. penalităţă, 

- Astea 32. Tâte plângerile provenite din toc- 
meli agricole se vor judeca de către instan- 
țele judiciare ordinare ale locului unde toc- 
mela trebue să se esecute, după legile în vi- 
gâre relative la competință.   

vor esecuta după ordinea în care acele con-! 
tracte vor fi fost trecute î în registrul tocmeli- 
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Prin acâsta însă nu se va suspenda esecu- 
tarea prevădută -la art. 24 şi 29. . " 

___ Judecata seva face de urgenţă şi fără plată 
-de timbru. a” IE . 

„Art, 33, Orl-ce pretenţiuni, resultând din 
-="toemell agricole, din veri-ce parte, se pre- 

scrii în doul ani de 'la espirarea termenului 
-de r&fuială prevădut în legea de faţă, daca în 

“acest interval nu a urmat reclamaţiune. 
Arte 34. Primarul şi ajutârele sale cari, cu 

„rea credinţă, va refusa să procedă la esecutarea 
„contractelor de munci agricole, conform arti- 
„colelor 24, 25, 30 şi 31.din legea de faţă, se 
vor pedepsi cu închisre de la 15 dile la 2 
luni, îndatorându-se a plăti şi daunele isvo- 
-râte din acest delict. i 

„Jar dacă din parte-le nu va fi fost de cât o 
simplă negligență, atunci vor rămâne r&spun- 

-Qători numai de daune către partea vătămală. 
Art. 35. Primarul şi ajutorele sale, cari, 

„fie prin înţelegere cu una din părţi, în vedere 
-de verl-un folos, fie prin alte manopere frau- 
-dul6se, vor trece peste atribuţiile lor deter- 
minate prin presenta lege, înregistrând sa 

„ esecutânăd acte ahătute dela disposiţiile legi], 
-orl esecutându-le prin călcarea, legei sai să- 
v&rşind şi alte abateri prevădute în legea pe- 
„nală, se vor face culpabili de delictul de a- 
:bus de putere şi se vor pedepsi ca atare, con- 
-form art. 147 şi 148 din cod. penal. 

“Art, 36; Primarul şi scriitorul comunei 

„cari” nu se vor conforma. prescripţiuvilor ar- 

icolelor 12, 13 şi 15 din presenta lege, făcând 

ceea ce legea interdice de a face, sai nefă- 
„când ceea ce legea. ordonă de a face, se vor 

5 

pedepsi conform codului penalca falsificatori 
e acte publice, i 

Nu se pot sustrage de la penalitatea pre- 
vădută mal sus primari! şi consilieri respec- . 
tivi, sub cuvînt că ar fi primit ordinele scrise 
sai verbale de la autorităţi, superidre pentru 
legalisarea sai nelegalisarea, pentru esecuta- 
rea. sa neesecutarea, unul act de tocmâlă a- 
gricolă. . = a 

„CAPITOLUL VI: | 
Disposiţiuui transitorii. 

Art, 37, Contractele agricole esistente la 
epoca promulgărei presenter legi, întru cât 
vor fi conforme disposiţiunilor legei din 
1872, sunt și rămân respectate, cu singura 
escepţiune prevădută la articolul următor. 

- Esecutarea şi lichidarea lor însă nu se pote 
face decâtconform disposiţiunilor lege de față. 

Părţile contractante pot, de comun acord, 
să modifice acele contracte spre ale pune în 
armonie cu disposiţiile acestel legi. 

Art. 3$, Contractele agricole în bani, ac-.. 
tualmente esistente, pe termene mal lungi de 
cât cele prescrise la art. 9, nu vor beneficia 
de esecutarea escepţională prevădută la ar- 
ticolele 24 şi 25 de cât pentru cei ântâiă dou! 
an! ce urmâză promulgarea legci de faţă. 

Pentru anil următori muncitorii, contrac- 
tanți pot, saă să rescumpere contractele saă 
să le reinoiască la timp, conform cu cele . 
prescrise prin noua, lege. A 

- Art, 89, T6te legile şi disposiţiunile atin- 
gătâre de tocmeli agricole şi esecularea lor,   contrari! legel de faţă,sunt și rămân desființate. . 

  

LE GE. 
PENTRU MODIFICAREA USOR ARTICOLE DIN LEGEA COMUNALĂ DIN 3 MARTIE 1864 

"“ŞL REPUNEREA SA ÎN VIGORE ȘI ÎN CĂT PRIVESCE COMUNELE URBANE: 

- "(Decr. Nr. 2721 Qin 4 Noembre 1862). . 

“Art, I; Până la votarea unci noui legi or- 

-ganice pentru consiliile comunale, se repune 

“În vigâre legea de la 31 Martie 1864, cu mo- 
- dificările utinătâre : N i i 

La art. 19,-înlocuirea celor. din urmă trei 

„aliniate cu cuvintele următâre: 

-*. Și pentru comunele :cu o populaţie mal 

- “mare de 13,000 locuitori, de un membru ma! 

- mult pentru fie-eare 10,000.saă fracțiune din 

10,000 locuitori ce va trece peste numărul 

de 15000. -. 2 : mă 
- “La art, 22, întocuirea vechiului text cu cel 

„următor :. - - i 

„Colegiul 'electoral comunal se compune : 

I, în comunele urbane de alegttorii colegii- 

dor, Il şi Lil, şi de 
Ra | PA 

“i 

pentru Cameră, cari ai domiciliul lor real în 
comună. EI formeză un singur colegiii, şi a- 
leg prin scrutin de listă pe membrii consiliu- 
lui comunal. - - . 

.. Alegerea delegaților colegiului al IV-lea, se 
“face conform disposiţiilor lege! electorale pen- 
tru Cameră.. ... . Da 

In comunele rurale, de alegătorii colegiilor 
1, Îl şi 1Y, avena domiciliul real în comună, 
EL formeză un singur colegii şi votâză direct 

prin scrutin de listă pentru alegerea consi- 

luu tu 
“Art. 23, până la 81 inclusiv. se suprimă în- 

Jocuindu-se cu următorul text: - 

„. Listele electorale definitive pentru Cameră,   delegaţi! colegiului al IV-lea servesc şi pentru alegerile comunale.



TA 

În termen de 10 dile după ce. aceste liste 
vor rămânea, definitive, consiliul comunal va 
estrage şi publica o listă electorală comu- 
nală. . | : PN aa 

Contestaţiunile .contra aceste! operațiuni 
se vor adresa și judeca după aceleaşi regule 
şi în aceleaşi termene, ca şi pentru listelo e- 
Jectorale pentru Cameră, -> a 

La art. 46, 47,-80 şi 122, se suprimă ora- 
șul Ismail şi se adaoză între oraşele princi- 
pale comunale : Constanţa şi Tulcea. : 

La art. 52, 69, al. 3; 72 şi 77, al.2, în lo- 
cul cuvintelor, <pentru cele 7 oraşe> se va 
dice «pentru cele 8 orașe.  .,. A 

La'art. 49, adăogirea cuvintelor următâre: 
A judeţului şi a comunei, persânele cari 

aă contracte de întreprinderi oil furnituri-ale 
comunei, sai acelea cari ocupă locuri de di- 
rector, administratori o! funcţionari: ax so- 
cietăţilor, având asemenea contracte. cu 'co- 

_“muna, Si | 
Acâstă disposiţie. nu se. aplică funcţiunei: 

de profesor al facultăţii, liceelor 'și al se6le- 
lor speciăle cari sunt întreţinute de Stat. | 

La art. .70 se .suprimă ultimul aliniat, 
La art, 79 se suprimă fasa ; «aceștia însă 

pot apela la comitetul permanent»... 
La art. 83 şi 84, înlocuirea vechilor tex- 

turi cu cele ce urmeză: | : 
Art. S2. în comunele! urhane şi rurâle, |. 

" “primarii şi ajulori! lor. se aleg de consiliul 
comunal dintre membri săi, cu majoritate ab- 
solută a voturilor exprese la ântGiul scrutin 

“Și cu majoritate relativă la al duoilea, EI se 
confirmă în comunele urbane priii decret re- 
gesc, iar în. comunsle rurale prin ordonanţe 
ministeriale. - 

Până la confirmare, el girăză provisoriii a- | 
facerile comunel, ENE a 

Art, St. Numărul ajutorilor: este în ra- 
portul-următor cu acela al consilierilor : . : 
„Pentru consiliile cu 5—7 membri, 1 ajutor. 
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„Pentru consiliile cu 5—11_ membri, 2 a- 
jutore. - “ 

„In comunele rurale, compuse din ma! multe 
cătune, vor fi atâtea ajutâre câte cătune. E1 
vor exercita, ca delegați ax primarului, t6te 
atribuţiunile, acestuia în cătunele. respective. 
"La art, 85 se suprimă ultima frasă: care în- 
cepe ast-fel : «In comunele urbane, etc»... . 
„La art. 109 se suprimă aliniatele II şi. INI. 
La, art, 119 se adaogă :, .- : 

panică. a gardei naţionale locale și contrihu- 
țiunea, proporţionlă la cheltuielile inspectora= 
tului general. .. - 

comunelor prin. acest articol, saă „prin legi. 

„cheltueli nu.se va “putea impune comunelor 
peste cifrele budgetului votat de consiliul ca- 
munal, A RR 

La disposiţiunile lrausitori! se, suprimă a- 
iniatele |, 1V şi V; îinlocuindu.se cu cel ur- 
mător:. ; a e, 

Tole preseripțiunile legcr electorale. pen- 
iru Cameră, relative la operaţiunile alegerer, 
vor fi aplicabile şi ja alegerile comunale. -- 

Aliniatul YI se modifică după cum urmâză : 
- Pentru aslă una dată alegerile consitiilor 
comiuvale, în i6tă ţera, se vor face în dioa 
de 20 lannarie viitor, pe baza uvel liste e- 
leclorale comunale, făcută, de consiliul co-=. 
munal și publicată conform art. 23, în ter- 
men -de 10 qile de la promulgarea legi! de 
aţă. E : 
“Până la nouile alegeri, se prelungesce pu- 

terile actualelor consilil comunale în tâtă 
cra. " . 

» Arte TI. Orl-ce legr contrârit celer de faţă 
sunt şi rămân abrogate. ., . ..   

  

„n REGULAMENIUL 0 
„PERCEPERE! TÂXFI MARCATULUL! MESURILOR DE APACITATE, GREUTATE ȘI LUNGIME 

IN ORAȘUL “BUCURESCI. | Pa 
- (Ordonanţa. Primarului Ar. 17596 din Decembre 1874). -: i 

Art, 1. Primăria oraşului Bucurescl in- 
„stituc un oficii special pentiu' verificarea, şi 
marcarea periodică a tutor măsurilor de: ca- 
pacitate, greutate şi lungime cati pot servi şi 
in comerciiă, Rea a 
Arte 2, La începutul „fie-cărul an în' pri- 

mele 15 dile- al6 lunci! Ianuarie se-'vor! pre- 
sinta oficiului comunăl' pentru 'verificare şi marcare t6te: măsurile de capacitate, de greu- 
tate şi lungime, destinate a servi în comună 

| în cursul anului. — Oficiul verificând “măsu-. 
rile prin comparaţiune, 'cu etalonele primă- 
riel şi conslalând deplina” esaelitate .le va. 
marea după cum se Specifică în 'regulamen- 
tul de faţă. DE " „Marcele .vor' represinta ' în. miniatură ar- 
mele comune! şi cifrele anului în care măsura, 
va putea serii, 7: 
* Arte 3. Taxa fie-căreia marcă este da ter 

. Pe ÎN iata ETIaRRR ta 

. 
| ri 

„Pentru cele ma! numerâse, câte un ajutor i 
mai mult peste fie-care cinci sai fracțiune 
de 5 membri, trecând peste (1. ... .. .--. 

Plata, cheltuielilor prevădute prin legea or- 

In.afară de cheltuielile obligatorii impuse - 

speciale, nici o altă cheltuială saă sporire de ă
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- deci van conform legi! pentru inaximum ta- 
xelor comunale din 22 Noembre 1871. 

Art; 4. In cursul anului se vor putea ve- 
rifia şi marca t6te măsurile din noi fabricate 
sati importate şi cumpărate spre a servi: pre- 
cum şi acele cari sar repara spre a servi. 

Art. 5. Orl-ce fabricant comerciant. saii 
industriaș, 'care va. întrebuința măsuri sat 
greutăţi neverificate şi nemarcate de oficiul 
primărie saă marcate cu marea altui an de 
cât a celul curgător, va fi urmărit ca contra- 
venit şi se va pedepsi conform previsiunilor 
codului penal. 
"Art. 6. Toţi. agenţii auxiliari ay poliţie | . 
judecătoresci - precum “şi agenţii 'municipall 

- sunt obligaţi a revisui în tote magasinele şi 
"localităţile unde se fac vîndări şi schimburi 
"dacă greutăţile şi măsurile sunt marcate con- 
form regulamentului de faţă. Contra-venţiu-. 
nile'se vor constata conform 'reguliior ordi- 
nari. EI pot să le verifice de cătră oficiul spe- 
cial dacă chiar măsurile cari port inarca re- 

" gulamentară sunt conforme cu etalonul şi nu 
sunt alterate. într un c hip. accidental sai frau- 
dulos, :: : 

În cas de u fi alterate măsurile şi ereutăţile 
se vor confisca conform art. 39% din codul 
penal iar proprietarul lor va fi supus penali- 
tățer prescrise de acelaş cod! art. 356 și 398 
paragraf 6. 

Art, 7, Fiă-care vas de aramă 'de capaci- 
tate de 10 oca şi cari se numesc” vadră, va 

„trebui să pârte patru maârce, două la. gură ș și 
două la fund pe din afară. 
““Dacă.vadra este de lemn:cele patru mărci 

se vor aplica prin ferul ars pe din ântru. 
Art. 8. Pe fie-care baniţă. de lemn sai de 

fer se va aplica 7 mărci. 
- Art, 9, Fiă-care vas de o 'oca'va purta 

trei mărci din cari “una, .la gură şi două la 
fund, la ambele laturi pe din afară.. - 

Art. 10. Piă-care vas de două: sute dra- 
muri saă de una sută dramuri va puria ia- 

__TĂŞI trel-mărcl întoema! ca. cel de o oca. 
Art, 11. Piă-care vas de, cinci-deci dra- 

muri sai de două-deci şi cinci dramuri 'va 
purta două mărel, una la gură şi alta la fund. 

Art, 19, Pe fiă-care stânjen şi pe fie-care 
“cot seva aplica câte două Inărcl, una la fie- 

care capăt. 
Art, 13, Fie-care cântar mare saă mic' va 

purta două mărcă, o marcă pe topă și alta pe 
mecanism. 
"Art, 14; -Fie-eare “balanţă (dramuri). va 
purta asemenea două mărci aplicate pe tirizil. 

Art, 15, Fie-căre bucată din greutăţile nu 
mite'dramuri va purta « o marcă. - 
"Se va observa tot-d'auna că acestă marcă 

să nu adaoge greutatea mă&surel. : 
„Art. 16, Mesurile şi greutățile farmacişti- 

lor sunt” scutite de tacsa mareatulul.   

Pentru administrarea venitului. 

Art. 17. Cheltuelile perceperii acestul ve- 
nit se vor acoperi chiar din resursele sale.: 

Art. 18, Acest regulament s'a votat și a- 
probat de consiliul comunal în şedinţa sa de 
la 14 Noembre 1874 şi se va pune în aplica- 
țiă dela 1 Ianuarie 1875, căci este aprobat 
și de d. ministru de interne prin adresa sa 
cu Nr. 21,286. 

Instrucţiuni asupra perceperii în regie 
-a taxei marcărei măsurilor de capaci- 
„tate şi greutate, - - 

". Despre perceperea taxei. 

A rt. 1. Dreptul de a percepe laxe i în ora- 
șul Bucuresci pentru mareatul măsurilor de 
capacitate, greutate şi lungime, conform le- 
gil asupra maxiinului ta axelor comunale, a 
parţine esclusiv comunei. 
Arte 2, Administrația atestul venit şi per- 

ceperea taxei de câte 5) bani de fie-care marcă 
conform citatei legi şi vegulamenlul respec- 
tiv votat de consiliul comunal în“ regie! prin | 
un delegat al primăriel care va derecta acest 
servicii şi va supraveghia pe toţL însărci- 
naţii cu dânsul. 
Art. 3. Acest servicii va începe a fune- 

ționa de la Ianuarie 1875, şi va, îi instalat în 
localul primăriei unde se află întreprenorul ! 
actual. 

E! se va compune de personalul următor: 
1. Revisor care va fi şef al serviciului și . 

perceptor plătit cu remisă de 10 la sută. - - 
1. Controlor care va ţine condicele cu matcă, 

având o remisă de 5 la sută, 
2, Lucrătorii plătiţi de primărie a 100 lex 
unt pe lună. 

„Art, £. Revisorul ca manipulator de bani 

= 

publici va fi obligat a depune o cauţiune - de . 
1000 lej, . 

Arte 5. Vărsările sumelor încasate se va, 
face de acest delegat la casieria comunală la 
finele fie-căreia săptemân!, dacă însă în cur- 
sul s&pt&mâne! încasările "vor întrece suma 
de 1000 le!, atunci vărsările la casa comu- 
nală se vor.face şi. may "nainte de finele stp- 
tămânel. : 
Aceste încasări se vor face până la finele 

Be-cărul trimestru, cu operaţiuni de tresore- 
rie şi chitanțele casierulul v or fi liberate din 
un registru special, 
“Art, 6. Pentru încasarea zicestul venit de- 

legatul” primărie! va fi obligat a ţine un regis-. 
tru cu matcă de chitanțe numerota at, parafat 

.] şi sigilat de primărie; aceste chitanţe vor purta, 
un. număr. curent şi data emiterel lor cores= 
pundătâre cu matcele” urmându-se ast-iel' de . 
la începutul până la finele fie-căruia an. 

“ Fie-care > chitanţă nu” va! conţine într'ensa
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ma! mult de cât taxa plătită de comerciante 
pentru un fel de măsură. _ o 

Art, 7. Revizorul însărcinat cu percepe- 
rea acestul venit este obligat a preda comp- 

“turi mensuale la divisia comptabilităței, care 
va verifica aceste cormpturi cel mult în opt 

” dile de la depunerea lor. o 
Remisele cuvenite atât revisorului, cât şi 

controlului se vor plăti cu- mandate date ca 
operaţiuni de. tresorărie la finele fic-căreia 

„luni pe basa sus arătatelor compturi, _ 
Art. 8. Casierul comunal este ţinut a în- 

casa acest venit după registrele cu matcă cu 
"observare de a'nu lăsa nici o dată rămăşiţe 
asupra delegatului. : . 

„.” Art, 9. Revisorul este obligat a forma un 
rol despre tote stabilimentele din oraş ce se 
servă cu măsuri de capacitate, greutate şi 
lungime, spre a se urmări pe fie-care an apli- 
carea măsurilor şi încasarea taxelor. 

Î.a facerea, acestul rol se vor lua de basă 
şi rolurile de contribuţiuni. 

„„ Formarea și aplicarea. măsurilor, 

Art, 10. Măreile se vor forma şi aplica în 
modul următor : aa 

a) Asupra măsurilor de capacitate şi lun- 
gime se va aplica un timbru săpat în oțel, în 
coprinderea următâre : . 

B 30, comuna Bucupesci, 1875 și armele 
primăriei. - ” e 

Acest timbru se va aplica la începutul fie- 
căruia an. e 
„b) Asupra cântarelor, balanțelor şi. altele 

cari indică greutatea, acest timbru va fi să- 
pat întrun ciocan de oțel în formă rotundă 

„care se va aplica asupra, topurilor şi a meca- 
nismului cântarelor, ete... , , 
"_€) Asupra baniţelor, vedrelor, ete. mârca 
va Îi un timbru săpat în fier cu aceiași co- 
prindere care se va arde în foc şi se va aplica 

“asupra lor. : - o 
Art. 11, Mărcile de la litera a, din art, 10 

-*or fi. incrustate asupra une! bandelice de 
alamă. .. E Oa 
„Aceste mărci după ce se vor incrusta cu 

maşina în mal multe mil de bucăţi în .pre- 
sența unul consilier adjutor al primăriei şi 
pentru care se vatdresa proces-verbal de nu- 
mărul lor, se vor da cu număr revisorului cu. 
ordinul oficial după trehuinţă, iar restul lor 
împreună cu mașina se va sigila şi se vor da 
În păstrarea casierulul comune! care va ţine un 
compt regulat de numărul mărcilor predate. 

Lipirea acestor mărel cu plumb asupra mă- 
surilor se va, face printr'un industriaș special |. 

„ales de revizor şi în presența sa. 
Art, 12. Aplicarea măsurelor de la litera 

b şi c din art. 10 se va face numa! în defața 
revisorului și conservarea maşinelor cu aceste 
mărci se va lăsa în păstrarea sa; acește maşine 

  

  

în fie-care sâră se vor închide, sigila şi 
păstra până a doua qi la deschiderea servi- 
ciulu! sub privegherea sentinelel de la casa 
orașului, . . 

Art. 13. Pentru orr-ce rea întrebuințare a 
acestor maşini, făptuitorul va fi pasibil de 
penalitatea prevădută în codul penal... .- 

Art, 14; Nici o marcă nu se va putea a- 
plica asupra nici unul fel de măsuri până ce 
mal ântâiă acestea nu vor fi cumpărate şi ve- 
rificate cu etalonele primărie. 

Revisorul este respundător despre. esacti- 
tatea acestor verificări, iar la cas de abatere 
de la datoriile sale şi de constatare a vre-unul * 
fapt prejudiţiabil priinăriel sai publiculut el 
va fi pedepsit conform legi! penale. ia 

Art, 15. Comuna nu are nicl o răspundere “ 
pentru deteriorarea. măsurelor ce se aducespre 
marcat dacă prin marcare sar altera în ceva. 

(Acest articol se va prevedea chiar în jo- 
sul chitanțelor ce se vor libera pentru plata 
taxel). , 

Art, 16. Toţi d-nii comercianţi cari - se 
servea cu măsuri, sunt obligaţi a le presinta 
la oficiul de marcare în cele de ântâiiă 15 dile 
ale luni Ianuarie din: fie care an, conform 
art. 2 din regulamentul respectiv, avenă acele 
măsuri în bună stare, drepte şi pata a primi 
asupra lor aplicarea. mărcilor. . 

"Contravenţiuui și penalități. 

Art, 17. Orl-ce măsuri întrebuințate în co- 
merciii fără mărcile: periodice ale comunei 
sunt oprite de lcgile în vigâre; ele se vor 
confisca, şi tâte măsurile alterate, spre dauna 
publicului, chiar când ele ar purta marca le- 
giuită. , 

- Posasoril u 

tele în vigore.. | A 
Arte 15. Delegatul primarului şi toţi a- 

genţii poliţienescă şi comunal a dreptul a 
priveghea şi revisui măsurile în tâte magazi- 
nele şi stabilimentele, iar agenţii auxiliari al 
poliției judiciare vor irimite în cercetarea ju- 
decățel actele cb ar dresa şi năsurile ce vor 
găsi în condițiunile arătate la art. 17, - 

Agenţii” comunali : cari vor -fi tolerat cu **: 
sciință saă prin negligența lor. comiterea u- 
nor asemenea contravențiuni, vor fi desti- 
tuiţi, fără prejudiţiul altor pedepse de se vor 
fi tăcut culpabil! de vre un delict. - 
“Pentru asemenea pedepse 'se va interveni 

de primărie la poliţie în privința agenţilor po- 
liţienesci cari vor.fi comis aceiași abatere. 

“Art, 19, La finele fie-căruia trimestru re- 

tote cheltuelile făcute în cursul trimestrulul 
pentru acesta cu personalul cât şi cu mate-. 
rialul în limitele aprobăre! date de primărie, 
şi pe basa mandatelor plătite de dânsul. 

, 
nor asemenea măsuri se vor da....: 

judecății ca conveniţi la legile şi regulamen- . 

visorul va presinta un stat coprindător de
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Casierul comunal după ce acest stat va fi chiar pe: registrul cu matcă al revisorului 
fost vizat și aprobat de primar, va face o în- 

_cheiere asupră!!, şi deducând din suma înca- 
sată cheltuelile coprinse în acest stat va face 
prisosul venit Ia casa comunală, liberând re- 
cepisa case! şi anulână recepisele speciali e: 
liberate conform art. 5. 

Mandatul şi statul anulate prin casier se 
„Yor alătura la dosarul compturilor serviciu- 
lui de marcare ţinut la biuroul veniturilor; 
iar şeful comptabilităţex va supune pentru 
descărcarea revisorului încheierea trecută 

semnăturei primarului. 
Aceste instrucţiuni văqute şi aprobate de 

primar se vor comunica casierului comunal, 
şefului comptahbilităței, d-lui prefect al poli- 
țiel şi comisarilor cominall de administraţie 
spre'esecutare întocmai ; iar aplicarea. lor se 
va începe de la i Ianuarie 1875, publicân- 
du-se şi prin Afonitor şi diarul Presa (la par- 
tea comunală) spre sciinţa tuturor de obşte. 

1874, Decembre 21, 

  

- a LBGER 
PENTRU TAXELE CERUTE ASE ÎNFIINȚA “ÎN COMUNA - CAPITALEI BUCURESCI 

(Deer. Ar. 876 din, -19 Februarie 1879, | 

Art, I, Sunt abrogate tâte legile saă de-| 
cretele speciale anteri6re cari regul6ză impo- 
sitele şi taxele ce se percep în comuna Bu- 
curesci, contraril dispositiunilor lege! de faţă. 

Art, 17, Maximul imoasitrlor “fixat prin 
legea maximului taxelor sunt obligatorii pen- 
tru capitala BucurescI cu modificările, adao- 
sele sai scăderile următ6re : , 

A. Pentru inseripţiune în registrele o- 
flcerului stărei civile, se ra percepe : 

Ş 1. Pentru căsătoriile săcârșite în ră și 
în străinătate, 

Lei B. i 

“3 = Lao dotă (zestre) până la: 1,000 ler. 
2 — Lamiă,la odotădelai, 000 le! în sus. 

Pentru 'dotele constatate: în imobile, 
va servi de basă pentru perceperea 'a- | - 
cester taxe, chitanţa liberată conform 
legei de înregistrare. 

$ 11.: Pentru dizorțuit. - 

“Pentru - înscrierea hotărîrilor defini- 
tive de divorţ în. registrele de căsăto- 
rie ce se ţin «de oficeril .stărel civile, 
:conform art. 276. din „cod. civ,, se va 
percepe : , 

5 — De la lucrători saă meseriaşi, 
20 — De la proprietari, capitalişti, şi cel e 

profesiuni libere. : 
Pentru copil sai estracte de: acte, ” 

„ Pentru o copie sai un estract. de pe 
un act de stare civilă, se va percepe 

2 — De la lucrători sa meseriași. 

  

  10 — De la proprietari, capitalişti : sa cel 
cu profesiuni, libere. . - 

B, Pentru ae. “care metru liniar de pa- 
vaj pe au se vor percepe nrmătârele 

„taxe împărţite în b clase: | 

Clasa LI. 

Let B. DT 

8 — Stradele p pav ate cu peatră cubică i 
canal inaţa, 

„Clasa IL. - 

6 — Stradele pavate: cu poatră cubică : şi N 
necanalisate, Ie 

Clasa III. 

nalisate. 
7 ! 

Clasa IV. 

1. — Stradele pavate cu pâlră de ziă ş 
> necanalisate, 

- „ Clasa V, 

— 30 Stradele şoseluite. , 
Vor fi scutite de aceste taxe stradele 

cari nu întră în ver una din categoriile 
de mal sus. ! 
 Stradele “macadâmate, cu “asfalt, cu 
lemn cubic, sai pavate cu orl-ce alt 

"sistem, se vor asimila stradelor cl. 1. 
Perceperea taxelor de pavagiă şi a- 

- decimelor comunale se va face pe tri- 
mestru în conformitate cu legea de per- 

4 — Stradele pavate c cu a pelră de rit şi ca- 

i 

cepţiune, şi în cas de întârdiere, prin 
ă aplicarea legel, de urmărire.
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C. Pentru coustrueţiuni, reparaţiuui ra- 
dleale saii întrețineri, se ta percepo : 

$ [. Pentru construețiuni din noii, de fie-care 
metru pătrat. de suprafață a construcțiunei 

"In circumseripţiunea 1. 

  

Lei _B. . | , 

— 50 pentru o casă cu un etaj, 
1 — pentru o casă cu două etaje (beciul 

sai mansardele se consideră ca etaje). 
2  — pentru o casă cu tre! etaje,. 
3 — > > - cu patru etaje. 

În circumseripţiunea II. 

— 40 pentru o casă cu un etaj. 
— 75 >» „> cu două etaje (beciul 

"- saă mansardele se consideră ca e- 
, tajurI). , D 

1 '— pentru o casă cu trel etaje. 
1 7% >» -> cu patru etaje. 

În circumseripțiunea III. 

— 30 pentru o casă cu un etaj. 
—.50 > „> cudouă etaje (beciul 

„___saă mansarâdele se consideră ca etaje). 
— '75 pentru o casă cu tre! etaje. ” 
1 > > cu patru etaje 

0 > în paiantă sai scân- 
duri, cari vor fi, permise numa! în a- 
cestă circumscripțiune. 

>? 

"3 2. Pentru reparațiună radicale, plata 
biletului şi autorizaţie. 

In circumscripțiunea |. 
Lei_B. | a - 

"25 — pentru o casă cu un etaj. 
50 — > > cu două etaje. 
75 — > >. cu tre! etaje. 

100 — >» > - cu patru etaje. 

In circumscripţiunea II4 

__20 — pentru o casă cu un etaj. 
30 — >» > “cu două etaje. . - 
45 — > >  cutrei etaje. 
50 — >» > cu patru etaje. 

In circuinscripțiunea JI. . 

10 — pentru o casă cu un'etaj. -. 
I5— > > -cu două etaje. - 
20 — >» >  cutrel etaje. 
25 — >». >. cu patru etaje. 

Ş 3, Pentru reparațiunt de. simplă între- 
ținere, plata biletului de autorizație, 

. In circumscripțiunea L. | 
Lei_B. 

d — pentru o casă cu un etaj. 
  

10 — >» >. cu două etaje, 
15 — >. > cu rel etaje. 
20 — > „> cu patru etaje, 

| N N 

LEGICIRI ADMINISTRATIVE, 
In circumscripţiunea II. 

Lei _B. Ne Ă Ii 

3 — pentru o casă cu un etaj... 
Do ». cu două etaje. - 

8 —. > >" cutrel etaje. 
12 — > > : cu patru etaje. 

| In circumseripţiunea II. 
2 — pentru o câsă cu un etaj. 
Bi > "> Cu două etaje, 
3 E > cu trel etaje. 
7 > _ >: cu patru etaje. 

Aceste circumscripțiuni se vor deter- 
mina prin o chibzuire a consiliului co- 
munal, aprobată de consiliul miniştri- 
lor şi confirmată de Domnitor. 

Ş IV. Reparaţiunile- de întreținere în întrul 
clădirilor, precum : tavanuri din noi, 

saă exteriorul, precum și reparațiunile mici 
de tencuială externă vor fi scutite de taxe: 

D. Se va percepe 4 derimI 'de la tote 
contribuţiunile directe către fisc, a con- 
tribuabililor. din comuna Bucurescl.— 
Acest imposit se va aplica şi asupra 
proprietăţilor Statului din comună. 
E. Asupra tuturor insemnelor, servind 
a indica felul comerciului sai numele 

„-» comersanților, se va percepe: 
Lei B. i 

3 Pe an în circumscripția I. i 

150...» > DIA 
_— 50 > >> > ML 

F. De la ce! ce obţin dreptul de a face 
comerţ cu pompe funebre, se va per- 

„cepe Bla sută Qin valdrea fixată de 
_consiliul comunal, pentru fie-care clasă 

de pompe, şi se vor îndatora a imor- 
-mă&nta gratis pe săracii din comună. 
G. In locul taxelor prevădute în legea 

__ maximuluyla articolele corespunqătâre 
__se vor percepe în Bucuresc], saii se 

vor înfiinţa din noi şi se vor percepe : 
20 La ocaoa de sare de lămâe. 

N 

— 5.» >». » peatră acră, 
— 5.» >  »'anason (semănţă) 
— 5 o > chimion. | 

— 50 > >» ” >» caracatiţă. 
9 — >' icre de chefal. > 

4 — La vadra de vin ce se importă în co- 
mună, adus în butâie până la 30 vedre 
sati în butelii, calculat după conţinutul 

- buteliilor. o : 

3 — La ocaua de 'liqueur întrodus, în bu- 
“"t6e sai în butilil. 

1 50 La vadra de bere, adu 
Ă cată în comună... . 
— 50 La ocaua drojdil bere. 

_— 20 La vadra de spirt saă rachiă, de orl- 
ce fel, pentru fie-care grad, după alco- 

să sai fabri-   

sobe, etc., și spoitul sati văpsitul în întrul



Le B. 

| olometru lui Wagner, la te 
de 14 grade. : 

— 8La vadra de spirt sai rachiii de prune, 
tescovină, drojâil, asemenea la fie-care 
grad, la temperatura de 14 grade. 

-- 50 La vadra de oțet, adus saii fabricat 
în comună, Pa . 

1 — La ocaua de rom sai cognac, adus 
în orl-ce fel de vase. . 

“1 50 La vadra de petroleă (gaz). 
— 10 Pentru un clondir de borvis. 
— 20 La ocaua de zahăr, . 

mperatura 

— 40 >» > > cafea. : 
Do > > surogată de orl-ce fel. . 
— 40 > >» > ciocolată. f : 
— 10 La ocaua de fructe, precum: porto- 

cale, lă mâl, chitre, struguri de Malaga, 
stafide, zmochine, rodii, castane, cur- 
male şi migdale. . 

2 — La ocaua de fructe glacâs (lesuri) şi 
orl-ce fel de fabricate, compoturi sai 
conserve, aduse în cutii, 
sticle. 

— 40 La ocaua de sardele, pesce şi orl-ce 
fel de conserve aduse în cutii de tini- 
'chea, sticle saiă borcane. - 
2.La, ocaua de pescărie uscată, afumată 
sai în saramură, fără distincţiune de 

" proveninţă. Mae 
2 — La ocaua de parafină,  — 
2 > > > ceaiă. , 

" — %0 La funtul de luminări de stearin saă 
parafină (adică pachetul în greutate de 
175 dramuri). - 

"1 — La ocaua de chi 
şi daraoa).: .. + 

5 Pentru fie-care vită, înhămată sa, în- 

jugată la o trăsură, încărcată cu. ori 

ce povară, ce va intra în comună, (ju- 

găritul). ! 

brituri, (coprindână 

— 
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Lei _B. 

—-30 Pentru un car sai sanie cu cărămidă. 
- 1 -- ldem idem cu 1, 2, 3 sau 4 trăgători 

ce întră în comună cu cherestea, sai 
„ pentru fic-care 500 ocale povară de a- 
semenea natură. a 

1 — Pentru un car saă sanie cu var, cu 
4—6 trăgători, - . 

— 50 Pentru un car sai sanie cu 1,2 sai. 
„8 trăgător, 

— 50 Pentru un car saii sanie cu pae de. 
orz saă ovăz. LL 

2 — Pentru un car sai sanie cu fân saii 
paie de meiiă, cu 4 saii ma! mulţi tră- 
gătorl. : | 

-“1 50 Pentru un car saă sanie cu 1, 2 sai 
___8 trăgători, i 

2 — Pentru fie-ce stânjen de lemne. . 
1 — Pentru un car sai sanie 'cu lemne, 

tras cu 4 vite, scutindu-se carele sai 
săniele cu buturugi saii rădăcini, 

50 Idem, idem, cu lemne trascu Î, 2 sai. 
3 vite, idem. Na i 

— Pentru tăeatul unel vite mari. * 
— Idem a unul vițel sai râmător. 
50 ldem a unei OI, capre sail berbec. 
25 Idem a unul miel. | 
— La chila de orz sati ovăz. . - 
50 La suta, de ocale pentru cântăritul 0-. 

biectelor. 

i
l
l
a
:
 

40 — Pe an dreptul de a avea stabilimente 
de bragagerie, simigerie, covrigărie şi 
plăcintărie. , 

8 — La sută asupra chiriet anuale a ospe: 
E lelor, cafenelelor şi grădinilor publice,. 

„1'— Până la 5 le! pe di, pentru panorame, 

- .. diorame şi expoziţiuni de animale. 

100 — Pe an asupra unul teasc saă lin mare. 
cu Care se si6rce strugurii în oraş, din-- 
coa de barieră. E 

50 —: Idem, pentru un teasc mic, asemenea,. 

  

"PENTRU CONTRACTAREA U 

LVEGER 
NTĂ ÎMPRUMUT DE CĂTRE PRIMĂRIA COMUNEI BUCLRESCI 

în Ssvata 'DE 8,000,000 Lei. 

(Deer. Nr. 1168 din 1 Iulie 1875). 

Art. unie. Comuna Bucuresci, pentru plata 

datoriilor ce are, este autorisată a se împru- 

mula cu suma de opt imiliâne let efectiv, a- 

mortisabil în curs de 30 an] cu o anuitate ma- 

ximum de 790,000 lei, cari se vor prevedea, 

în acest timp în budgetul comunei, și se vor 

acoperi cu venitul liber de axise. -,. 

- Acest împrumut se va putea realisa după 

7 

cum comuna. va găsi mal în avantagiul el, fie - 

prin publicitate şi concurenţă, fie prin bună. 

învoială, fie prin subscripțiune publică, cu fa-. 

cultatea de a emite obligaţiuni la purtător sai. 

nominative. | , , 

Convenţiunea ce se va încheia, saă condi- 

țiunile, în cas de subscripţiune publică, se vor 

supune în prealabil la aprobarea guvernului, 

aaa
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ua 

PENTRU CONTPRACTAREA VE căra COMUNA DUCURESCI A UNUI IMPROMUT DE 
15,150,000 Le, AMORTISAT CU 70] ŞI PE TERMEN DE 60 ANI. 

! | „(Deer Nr, 

Art, 1, Se autorisă primăria oragulur 
Bucuresci -a contracta un împrumut de 
15,150,000 lei, cu procente şi amortisare de 
7oj, pe termen de 60 ani, pentru ca să potă 
esecuta trei lucrări importante, şi anume: 

a) Canalisarea Dâmborifei. 

Adâncimea și rectificarea lex 1,500, 000, ! 
" Esproprieri până la suma ler 1, 000, 000. . 

| Total 5,500,000. 
- d) dpe; 

Aducerea apel, lei 2,950,000 
Distribuirea apei, lel 3,200, 000 

Canalisarea, ler  4,500,000 

“Total 10,650 „000. 
c) Pitră cubică, din carierile. - ! 

române sai din străinătate, pen- 
tru reconstrucţiunea. treptată 
și sistematică a pavagiilor, lel_2 „000,000. 

Total 15,150,000. 

Art, 2, Imprumutul de 15,150,000 apro- 
bat prin acâstă lege, nu-se pote întrebuința 
de cât la lucrările prevădute mai sus, de aceea 
banii se vor vărsa în casa de depuneri și se 
vor ridica d'acolo treptat, spre a se plăti nu- 
mai, lucrările esecutate, conform condiţiu- 
nilor ce se vor prevedea în contractele de în- 
„treprinderi aie acestor lucrări. 

. A rt. 8, Atât contractarea împrumutului cât   

1752 din 10 Iulie 1878). 

şi darea în intreprindere a lucrărilor, trebue 
să se facă în aceeași epocă, neputendu-se - 
contracta împrumutul fără siguranţa dărei în 
întreprindere a lucrărilor, nici a se între- 
prinde lucrările fără siguranța contractărel 
împrumutulul.. : 

Art, 4, Pentru asigurarea plăţer anuităţi. 
lor acestul împrumut, comuna. va fi datore 
ȘI crea prealabilmente veniturile necesare, 
pe calca legală. 
“Arte 5. Primarul, adjutârele şi membrii 

consiliului cari ar ordona ridicarea banilor, 
proveniţi din acest împrumut, de la casa de - 
depuneri şi t-ar întrebuința afară de la desti- 
națiunea lor, vor fi pasibili fie-care în parte 
de penalitatea prevădută în codul penal pen- 
tru deturmătorii de ban! publici. 

Art, 6; se acordă un termen de patru ant. 
maximum pentru'esecutarea acestor lucrări 

dela data contractărel lor, 
Axt, 7, Sa declară de utilitate publică es 

propricrea părţilor din proprietăţile ce vor 
cădea în lungul canalului de aducerea apei 
de la Lunguleţ până în Bucuresci, pe lungi- 
mea necesară pentru înfiinţarea, acestul. ca- 
nal, conform art. Î din legea de espropria- 
țiune pentru causă de utilitate publică. 

Asemenea şi esproprierea, proprietăţilor ce 
vor cădea în lungul: canalisărei şi. adâncirel 
Dâmboviţei, pe Inngimea necesară, conform 
planurilor şi proiectelor; acestor lucrări. 

  

uaer 
„PENTRU PERCEPEREA TAXEI ASUPRA UNOR ARTICOLE PENTRU PLATA. ANUITĂȚILOR 

„ INPROMUTUL, UI COMUNEI BUCURESCI DE 15,150, 000 LEI. 

(Decret Ar, 1482 din 8 unic 1881). 

| Art. I. Comuna Bucuresci este autorisată 
a .percepe, de la 1 Iulie 1881, taxele coprinse 
în tabetele sub lit A și B, anexate la, presenta 
ege. 
Art, II, Veniiul acestor taxe se afecteză 

exclusivemente numai la acoperir6a. anuită- 
ților împrumutului de ler 15,150,000, acordat 
comunei prin legea din 10 Iulie 1878. 

Art. III, Tâte legile şi regulamentele con- 
traril legel de faţă sunt şi rămân abrogate.
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TâÂBLEU Lit, A, — de taxe pentru comuna Bucuresci , 
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Nr
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NOMENCLATURA OBIECTELOR Aa 
bncăţi 1 Siege. | ja 1001. 100 it. 

TAXELE IMPUSE DE 
M N 

“Le | Lei | Le 
  

3
 

00
 
He
 

09
 

0 
hi
 

<a
. 

c
o
c
 

10 

= 
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18 

19 

20 

21 

23 

24   

Cărnuri afumate” şi cârnăţărie detot felul, . cr. 
Brânzeturi de tot felul, afară de Cag, e... cc... 
Făină de lux de orl-ce fel pa eee eee ete i. 
Săpunuri de toaletă, pe valțre . . , cc... 
Praturi felurite pentru toaletă. . . . , . 
Articole de pielărie confecţionate, precum : : cismăriă ordinară. 
şelărie, curelăriă, cuferăriă de. piele, chiar combinate cu alte 
“materii, afară de cele enumerate la art. 445 din tarifa vamală 
şi de cingătorile (Srănescl. . . 

Tucălţăminte (cisme, cismuliţe și pântoti) de piele saă de tot 
felul de stofe, afară de cele ordinare. . . . , ..,. 

Torturi (fire) de lână de tot felul. ... . . i. 
Postavuri şi alte țesături analoge cu postavurile neimprimate, 
afară. de cele grose ordinare şi flanelele confecţionate ordi- 
nare. . . 

Pâsle de tot felul precum. şi obiectele de pâslă următăre : tălpi, 
şoşoni cu sai fără talpă şi pălăril ordinare, afară de acele 
pentru usul țăranilor şi soleaţilor.. . . . . 

Ceprăzărie de aur sai argint fin sai imitaţiune, pe valâre. . 
Vestminte confecţionate și lingerie, pe valore. . . . . . 
Articole de mode şi pălării garnisite, pevalre. .. . ... 
Flori artificiale şi pene de gătelă, pe valore. . . 
Pălări! bărbătesc de mătase, şepcl şi alte obiecte de egafură 
bărbătescă de ori-ce fel de stofă. . 

Obiecte fine, adică scule de menagiti (mobile) parcheturi, mar- 
chitate, precum şi tote obiectele “enumerate la, art, 15% şi 460 
din tariful vamal, văpsite, trecute au mordant, date cu lac, 
vernisate, poleite chiar combinate cu metaluri, comune, cu 
piele ordinară, cu trestie, papură, s sait cu alte materii fibrose 
vegetale. . . ... Ceea 

Orphebrărie cu argint, .;.. 
Lucrări comune de aramă, de alamă sati sinpiu turnate, sati 
lucrate numai la strungar, lucrări comune de fot de aramă, 
de alamă, tote aceste obiecte nevăpsite, nevernisate, ncaurite, 
nici argintate, chiar combinate cu producte comune. . . - 

Tuburi (urldie) obiecte grâse turnate, glOnţe, alice sait în ge- 
nere ori-ce obiecte de plumb, simplu turnate, fără altă lu- 
crare, nevăpsite, nevernisate, nepoleite. . . . 

Grilajuri de fier pentru grădini, curți, balcone neaurite, ncar- 
gintate , . 

Obiecte de fier și "de oțel. semi- fine, poleite, “instrumente de 
oțel şi de fier şi oțel, poleite, combinate sai mu cu alte ma- 
teriale, "precum tinichea sai lemn . 

Trăsuri de lux, calesci, carete, landauri, clărenee” cu patru 1o- 
curi, trăsuri de drum (de călttorie), ci sai fără cufăr, deli- 
gențe de postă și omnibuse conţinend mal mult de 12 Iocurl. 

Carete (coup&s) cu 2 locuri, cu saii fără strapontin (scăunaș 
„de dinainte) phaetâne şi droşei, omnibuse, conţinend de. la 
8 până la 12 locuri, inclusiv. , 

Trăsuri uşâre de lux, neacoperite, precum cabriolete, caps, dog. 
caris, etc, sănir de lux. Cea. .. 
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- 7 

" NOMENCLATURA OBIECTE LOR 

TAXELE IMPUSE DE 
COMUNĂ 

bacăţi | 1 kitogr. [ta 109 kul. 

Le | Le | Lei 
  

  

27 
28 
29 

3 a
 

DD
 

O 35| Trăsuri ordinare, pe arcuri, acoperite, sai netapisate (îmbră- 
cate) precum: brisce, trăsuri miel dise de Braşov, (braşo- 
venci), şi de neutetschein, cariole de poştă cu saiă fără coup 
dinainte, furgâne cu loc pentru conductor, saă acoperite, saă 
neacoperite, omnibuse conţinând mai puţin de 8 locuri 

26! Trăsuri fără arcuri neacoperite netapisate (neîmbrăcate) tră- 
surl (brisce) qise neutitschein şi de Rădăuţi legate în fier şi 
văpsite şi alte asemenea care,. harabale legate în fier şi văp- 
site, care şi căruţe ţErănesci și alte asemenea. 

Cleiii de morun Î 
Chilibar . 

. . . . sk... 

litate 

în pachete, în cutii de carton, saă în cutil de "lemn, fitiluri 
» cu puciose şi amorce . . 
Cartuşe de hârtie, de carton, ae metal încărcate saă nu, pen: 
tru arme cu foc. , ... : 

Câră de pecetluit, de orl-ce culre” Şi fără disinoțiune deca- 

Chibrituri, de tot felul ae lemn, de câră, de i iască, de “hârtie ” 

23 [le 

su 

14         
“"Tabloi Lit, B de taxe pentru comuna Bucuresci. 
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Taze speciale. - 

La vadra de bere (peste lei 1 bani 50 , 
taxa actuală) . . 1| 50] .1 

Pentru fie-care cal de lux; de ham saă N 
călărie,  (desființându-se taxa 'ac-] . 
tuală de câte Ier 10 de cal) . . 

Pentru fie-care cal de ham sai călărie 
întrebuințat la serviciă de comerciă | - . , 

„Sati industrie ,-, [0.1]. 10 
i Pentru fie-care cal ordinar întrebuiin- 

țat de căruțași şi sacagil. 
La 100 ban! din preţul unel vite cu 
care se vind vitele (acesta nu este de 
cât o modificare pentru regularea în 
mod proporţional a taxey actuale de 
lei i de cap de vită care regulare va 
spori venitul) . . 

De la rîmători (afară de 'sugători) ce 
so vind în tirg şi în oraş. . 

La vadra de viu noă (adaos Ia 50 bani | 
taxa actuală)... , . | 501 . | 10 

La vadra de vin vechiă din orl-ce pro- 
venienţă (vinul vechiă se va consi- 
dera la 1 Septembre în anul următor,                 50| . | 50        
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10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 

22 

23 

24   

după calculul viilor) adaos. la lei 1 
bani 50 de vadră, taxa actuală . 

Pentru fie-care servitor pe an care 
-pârtă livrea cu -fireturi, „găitane sai 

“cocarde . , 
Idem pentru acel cari pârtă "livrea 
simplă fără fireturi, găitane sai co- 
carde 

Pentru fie-care s servitor Bărbat (taxa , 
„plătită de stăpân anual) . . 
Nu sunt considerați între servitori, u- 
cenicil şi calfele de comerciii sai in- 
dustrie , 

De fie-care servitor femce (taxa plă- 
tită de stăpân anual) . 

Se scutesce de taxă la ori-ce stăpân 
duo! servitori de orl-ce sex. , 

Doicele nu intră în categoria. servito- 
rilor. -. . . 

Taze pentru insigne. . 

Pentru fie-care insignă din raionul L-iă, 
pean.. . 

Pentru fie- care insisnă din raionul 
„2-lea, pe an . 
Pentru! fie-care îsigăă din raionul 
3-lea, pe an. , 

Pentru fie-care insignă « scrisă în “oră-ce 
limbă străină .. 

Taze pentru intrarea în oraș. 
Pentrn o vită înhămată saă înjugată 
la o trăsură încărcată cu. orl-ce po- 
vară (adaos la 5 bani taxa actuală) . 

Pentru- o vită înhămată sai înjugată 
fără povară . 

Pentru o vită mare de orl-ce “specie li» 
beră saă călărită .: a. 

Pentru o vită măruntă. |. 
Pentru o vită înhămată la ori-ce tră- 
sură pe arcuri 

De la carul sai căruţa încărcată. cu 
fructe, (pepeni, struguri, vardă, afară 
de zarzavaturi) . 

De la carul sai căruţa încărcată cu 
cartofi . 

De la orl-ce alt car încărcat cu alte o- 
biecte de orl-ce natură (afară de ace- 
lea carl sunt taxate sai scutite spe- 
cial, adică: carul cu lemne, cărămidă, 
fân, pae, orz, ovăz, cherestele Şi vi- 
nur). ., . .. . 

De la căruţa cu un cal or de unde ar 
veni încărcată (afară de nisip) .   
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“LEGIUIRL ADMINISTRATIVE, 

GE. IE 
PENTRU ÎNPRUMUTUL DE 13, 200,000 er AL COMUNE BUCURESCI 

" (Deer, Nr. 1665 din 5 Iunie 1882). 

Art. 1; Comuna Bucurescr este autorisată 
a contracta un împrumut de lei 13, 200,000, 
prin emisiune de. obligaţiuni municipale 5 la 
sută, amortisabil î în 0 ani prin plăţi seme- 
striale. 
Art, 2 Acest împrumut este destinat cx- 
clusiv : 

a) La conversiunea saldului municipal al 
„împrumutului 8 ia sută încă în circulaţiune ; 

d) La stingerea datorier flotante lăsate de 
__anil trecuţi; 
"> e) La acoperirea, cheltuielilor ce.vor, nece- 
"sita aceste operaţiuni. 

Art, 3, Imprumutul se va face. prin suh- 
scripţiune publică. 

Un regulament va indica epocele şi casele 
la cari detentori! obligaţiunilor S la sută vor 
trebui a șe presenta spre a "SI primi în schimb   

sati titlură noul 5 Ia sută po cursul ce se va 
determina de comună, sati val6rea nominală 
în bani a vechilor obligaţiuni. 

Axt, 4, Pentru titlurile S la sută cari nu 
vor fi presentate la schimb la epocele fi fixate, 
se va consemna valGrea lor la casa de de- 
puneri şi consemnâţiuni, care o va ţine la 
disposiţia. detentorilor, comuna rămânâna des- 
cărcată de ork-ce răspundere către acestia. 

Ari. 5. Comuna este autorisată a trata cu 
banca naţională plata regulată a cupânelor 
acestul împrumut. 

"Art, 6. Anuitatea necesară pentru plata » 
dob&ndilor şi amortismentului acestui împru- 
mut, se va înscri în budgetul anual al co- 
munei, şi, la cas de refus sai omisiune, va 
fii înscris de ministerul de interne din oficii. 

  

Li 
“PENTRU IMPRUMUTUL DE 16, 000,000 uer ar, COMUXEI BCCURESCI. 

(Deer. Ni. 1813 din 71 Iunie 1983).. 

Art. 1. Comuna Bucuresci este „autorisată: 
a contracta un împrumut de lex. 16,000,000, 
purtând cinci la sută dobândă, amortisabil în 
patru-deci anl, prin trageri la sorţi semes- 
triale şi având drept garanţie specială veni- 
tul axiselor. 
Art, 2, Nu se va crea nici o sarcină sai 

mposit noi pentru - plata anuităţel acestui 
mprumut. 

Art. 3, Aceste 16,000,000 ler, deducendu- -se 
cheltuelile de emisiune, se vor întrebuința: 
a) Pentru terminarea şi complectarea. lu- 

crărilor celor mari aprobate prin legea din 
10 lulie 1878; ! 

W) Un milion cinci sute de mil pentru con- 
struiri de scol; 

c) Pentru facere de pavase, trotuare, hale, 
tîrg .de pesce, abatorii, exproprieri, grădini, 
regularea unul tirg de vite şi lucrări de ilu- 
„minare. - . 

- Art, 4. Swunele proY enite din împrumut 
vor sta depuse la banca naţională sai la casa 

+ 

  

de. depuneri şi cousemnaţiuni şi nu se vorri- . 
dica de comună. de cât “treptat, potrivit. cu 
trebuințele. 
Ast. 5. Repariiţiunea fondurilor provenite 

din acest împrumut, precum şi modificarea 
| repartițiunei fixate prin legea de la: 10 Iulie: 

1878, în ceea ce privesce restul disponibil din 
împrumutul de ler 15,150,000, se va face de 
consiliul comunal, după trebuinţele fie- cărei 
părți a lucrărilor, cu aprobarea guvernului, 

Art. 6. Obligaţiunile comunei Bucuresci 
vor fi clasate între fondurile publice române, 
primite în cauţiune la casele publice şi ad- 
inise de casa de depuneri și la banca naţio- 
nală la oparaţiunile autorisate de lege și sta- 
tute. 
Art. fe “Regulainente de administraţiuhe 

publică, votate de consiliă şi aprobate prin 
decret regal, vor fixa condiţiunile emisiunei 
sai contractărel noului împrumut, precum şi 
reparlițiunea sai modificările de repartiţiuni 
ale fondurilor la diferitele lucrări.



- REGUL 

“ JODBȚIANE ŞI COMUNALE 

ANEN- 
PENTRU APLICAREA LEGEI DIN 1 (23) rusi 1884, ASUPRAVIMPRUAUTULUI 

MUNICIPAL, DE 16 MILIONE, . 
(puul. în Monit. 151 di 11 Oet, 1854). 

„ „Arte 1. Comuna Bucuresci contracteză re- 
“alisarea împrumutului de 16: miliâne în mo- 
netă de aur c'un sindicat de bancheri din ţeră 
şi străinătate,  - - i 

Art. 9, Preschimbarea în bilete de bancă 
"a val6re! efectivă a împrumutului se fixăză, 

- conform-convenţiunei aporbată prin decretul 
regal Nr. 2,310, la lei $7 bani 25 în. bilete 
contra 100 le! valârea nominală -rambur= 
sabilă al pari în 8O trageri la sorţi semestriale. 
Art, 8. Tipul nouilor obligaţiuni comu= 

” năle 50%, clasate prinlre fondurile române a- 
vând privilegiile fondurilor de Stat, va fi de 

1.500 lei (409 mărel) sati 2,500 ler (2,000 mărci), 
„ purlând fie-care obligaţiune un. tabloi cu 40 

cupâne. Când tâte aceste cupâne vor fi scă-' 
dute, orașul Bucuresci va libera purtătorilor 
do. obligaţiuni un tabloii cu alte 40 cupâne. 

Art. 4. Tragerile la sorți ale obligaţiuvilor 
vor avea loc de două ori pe an la Bucurescl 
la 1 (18) Martie şi 1 (13) Septembre. Obliga- 
țiunile vor fi plătite două luni în urmă de o- 
dată cu cuponul adică la 1.(13) Maiă şi 
1 (13) Noembre al fie:cărul an. * N 

Arte 5. Numărul obligaţiunilor, ceșite, a: 
sorți, vor fi publicate cu o lună înainte de 
plată în Monitorul oficial, Monitorul comunal 
și în Kaiserlich Deutscher. Meichsanzeiger. 
„Arte 6. Obligaţiunile car! nu vor fi presin- 
tate la plată în timp de 10 an! de la data exi- 
gibilităței lor. vor fi prescrise în profitul ora- 

-şului. Cupânele nepresintate vor fi prescrise 
* după 5 ani de la scadență în profitul oraşului. 

- Art, 7, Serviciul cupânelor .și amortis- 
mentului împrumutului de 16 milisne se va 
face în România, de casa comunei şi de Banca 
naţională cu sucursalele: sale în ler; în Ger-|' 
mania, prin delegaţiune şi pentru comptul o- 

" -raşuluI Bucuresci prin intermediul exclusiv 
al băncilor Discontogesellschaft şi S.. Bleich- 

“roeder din Berlin şi al lu M. A. Rotschila 
ct fils din Franctort pe M. în mărci pe cursul 
fix de 80 mărci pentru 100 Jer.. aa 
"Art, S, Remiterea fondurilor necesari ser- 

viciului fio-căre! anuități se va face de către 
» casa comunei, cu 10 dile cel puţin înaintea 

. fie-cărel: scadențe, Băncel naţionale în ler. 
” Banca naţională se însărcineză cu execularea 
plăţilor de făcut în străinătate, conform re- 
gulelor şi condiţiunilor ce vor face obiectul 

„ „convenţiunei speciale încheiată de ministerul 

m 

| ciază oraşului Bucuresci 

: de finance cu Banca naţională şi aflată în vi- 
"gore la aceleași. epoce. -. | 

Art. 9, Fiind-că Banca naţională benefi- 
pe lângă preţul fix 

de 87,25 pentru suta nominală Şi Suma ce va | 
represinta interesele cuvenite pe timpul de la 
scadența imediat precedentă până în motnân- 
tul: exccutărei vărsămintelor,: casa comunei 
este autorisată a, întrebuința pentru prima 
dată, până la realisarea întregului împrumut 
şi prevederea, în budget a anuităţel necesarir, 
suma de care va bencficia în acest mod, în 
prima plată a cuponulul nouilor obligaţiuni. 
„Art, 10. Conform art. 4 din lege, sumele 

provenite din împrumut se vor vărsa la casa, 
de depuneri şi consemnaţiuni la creditul 
comptului curent deja deschis în virtutea îm- '. 
prumutului de 15,150,000 ler. : 

Art. 11, Asupra soldului resultat ast-fel în 
fav6rea orașului, administraţiunea comunală 
va ridica treptat numa! fondurile trebuincrâse. 

Art, 12. Casa comunei este autorisată con 
form aut. 10 de mal sus a solda la finele 
Septembre 1884 dobendile comptului 'de 
15.150,000 let pentru vărsămintele efectuate 
până acum de casa, de depuneri; iac pentru : 
viitor va urma ca şi pentru trecut, consido= 
rându-se 'ca vărsăminte efectuate numai sol- 
dul ce va, resulta din încheierea comptulul 
după efectuarea depunere! fondurilor noulut 
împrumut, | . Na 
„Arte 13, Repărţirea fondurilor provenite 
din împrumutul de 16 miliâne se fixâză pen- 
tru prima. Qață în-modul următor: 

1;500,000 valdrea efect. pentru construc- 
țiuni şi scolr ; . n 

12,460,000 valsrea efect. pentru continua: 
rea lucrărilor de edilitate deja incepute în 
comptul împrumutului de 15,150,900 şi pen- . 
tru cumpărare de. pâtră şi material special 
pentru pavage şi“irotuare; tâte acestea în li- 
mitele deviselor aprobate conform legelcomp- : 
tabilităţer generale a Statuluj. - , i 

Art, 14. Tote cheltuelile ocasionate de 
noua emisiune - privesc pe Banca naţională. 
„Art. 15. Pentru serviciul dobândilor şi a- . 
mortismentulut se fixeză o cotmisiune de (0% . 
caselor de bancă însărcinate cu acesta asu-- 
pra suinelor- plălite de fie-care din ele... 

Art. 18, O tabelă de amoztisment va fixa. 
“tolalul annităţer fie-cărui semestru. . 

: 50 - 
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o LBAR 
PENTRU DESFIINŢĂREA TAXELOR ASUPRA METRILOR LINIA. 

N E BUCURESCI, 

(Deer. Nr. 1843 din 29 Iulie 1678). 
Arte ÎI. Taxele asupra metrilor liniari de 

pavagiii ce s'a perceput până astăqI de că- 
tre primăria oraşului Bucuresci, în temeiul 

- legel promulgate prin decretul Domnesc cu 
_Nr. 376, din 19 Februarie 1875, sunt'şi rimân 
abrogate. . . . ea 

„: Art, ÎI, Pentru construcţiunea, reconstruc- 
ţiunea şi întreţinerea pavagelor din oraş. se 
pune o taxă de 4 la sută asupra venitului 
neto al-proprietăţilor cu edifici! aflate în oraş, 
precum. şi asupra locurilor virane numat din 
raionul I şi II, N 

„.. Venitul neto al proprietăţilor cu edificii, 
“constatat prin recensemântul general al fis- 

cului, pentru aşedarea contribuţiunei fonciare, 

LEGIUIRI  ADMINISTRA1IVE, 

DE PAVAGUI IN "ORAȘUL, 
N 

va servi de basă 
comunală, - | 

Venitul locurilor virane se va constata prin 
comisiuni! de recensemânt, instituite după pre- 
vederile lege! promulgată la 29 Aprilie 1877. 

Venit se va. considera un procent de 10 la 
sută asupra valGre! locului, care procent va 
fi impus cu aceeași taxă de 4 la sută. 

Art. III. Conform art. 30, aliniatul 9, din 
legea contribuțiunilor fonciare, sunt scutite 
de acestă taxă proprietăţile cu edificil ce pro- 
duc un venit mal mic de le! 200 anual (saă 
le! now 74, bani 50). : - , i 

Art, IV, T6te legile şi regulimentele con= 

şi la perceperea aceste] taxe 

  traril legel de față sunt şi rămân abrogate. 
.. , — - a 

 RBGULAMEND - 

PENTRU DRUMUL, DE FER CU GAL (TRAMIYAYS) IN BUCURESCI. 
- "(Aprobat de Ainistcrul de interne la 10 Decembre 1580). Da 

1. Vag6nele vor fi făcute. după un model 
. admis de Primărie şi numerotate, 

„. 2. Ele vor fi solide, curate şi trase de cal 
cari nu vor fi nicl vicioşi, nici. bolnavi, nici 
slabl. - - - 

3. Nu se vor deshăma caii spre a lise da 
demâncare sai apă pe strade.. 

4. Orele de începerea şi încetarea curselor 
pentru vagânele de voiagiori și mărfuri, se 
vor fixa de Primărie prin înțelegere cu. com- 
pania ; iar serviciul se va face fără întreru- 
pere, afară de-timpul când vor cădea zăpedi 
mari sai va îngheţa, pe care însă Conce- 
sionarul-va fi dator a le tăia şi ridica dintre 
şine cât mal curând. . - 

"5, Concesionarul este dator să întreţie în | 
* tot-d'auna, în cea mal bună stare, paYagiul 
dintre gine şi pe tol percursul, întreţinând şi 
măturatul şi transportul gundelor pe aceleşi 
„părţi ; la cas de abatere, aceste lucrări se vor | 

- face de Primărie pe comptul săi şi va fi ur- 
inărit ta plata cheltuelilor prin agenţii de ur- 
“mărirea contribuţiunilor. . . o 

6. Preţurile ce se vor fixa de companie 
pentrn transportul pasagerilor şi mărfurilor, 
vor fi comunicate Primăriet la începutul fie- 
cărul an ; aceste prețuri nu vor putea trece 
preste cele urină'6re, ce saii aprobat de Con- 

“| tombrie 1871 adică : 
siliul comunal în şedinţa de la 15 (27) Oe- 

, -- - Lei Bani 

Pentru voiagiori în întru, pe kilo- 
metru... .. . | eee 20 

Idem, pe imperială. ...,,..— 13 
“ Pentru militari şi amploiaţii Sta- 

tului în uniformă, în întru pe kilo- . 
metru | te ee eee Lă 
dem pe imperială. ....... 72 
Bagagele voiagiorilor a: căror 

greutate nu va trece peste 10 kilo-: 
guame, pe kilometru ......,. 

Fer, pietre, cărbuni pe 1000 ki- .. 
lograme .. cc. sl 

Articole confecţionate pe 1000ki- .: 
lograme . cc... d 
-Mătăsării, bijuterii, porțelane şi 

sticlărie ..,..., : î.. 
Mici colete a căror greutate nu - 

va trece peste 10 kilograme... . 

> “e
xe

 

e
 

— -:50 

rile de mal sus, va face ca diferința dintre " 
interior şi imperială să fie pe jumătate saă 
apr6pe de jumătate,  - i   în întru vagOnelor pe o placă stabilă. 
Asemenea se vor afișa şi prețurile obiecte- 

Concesionarul, ţinând socotâla de preţu: 

Preţurile curselor vor fi tot-d'auna afişate. --



= 

om 0 IUDEȚIANE SI COMUNSLE, | 
lor ce fac parte din vagâne şi cari sar: dete- 

__riora saii sparge de pasageri, IE 
7. Toţi conductori! şi vizitii vagânelor vor 

“avea câte o condicuţă (livret) de la Primărie 
şi care se va retrage în 
iravenţiune. .. Mi A 
Compania va ţine un” registru în care va 

” înscrie nuinele lor și numerele livretelor şi'l 
va păstra în curs de un an de la data ultimel 
înscrierl. e E - 

8. Conducerea vagânelor nu se va încre- 
dinţa de cât la vizitii şi conductori cunoscă- 

_tori în acest servicii şi îmbrăcaţi curat, a- 
vând şi câte un semn,constatator de însărci- 
narea lor. : a : 
"9. Conductorii vor păstra ordinea în vagâne 

" şi vor îngriji ca pasagerii să se așede ast-fel 
ca să nu aducă supărare unul altuia. | 

-.- EX se vor purta cuviincios către public. .- 
Pentru orl-ce impoliteţă saă fapte necuvi- 

inci6se, el vor fi aspru pedepsiți. 
10. Fie-care vagon se va mătura şi cu- 

răți peste tot în tote dilele, ţinându-se curat 
şi în cursul dilel, iar pe vagone vor fi tot- 
dauna afișate numele locurilor 
direcţia. cărora se fac cursele. 

11. Conductoril nu vor lăsa să se urce în, 
„vag6ne de cât numa! alâţi pasageri câte lo- 
curi sunt pe bănci, atât jos cât și sus. ” 

„ Când tâte locurile vor fi ocupate, ei vor ră- 
dica un semnal arătând că este complect. 

„19, EX sunt-popriţi: . i 
a). De a lăsa să se urce în vag6ne individ 

“îmbrăcaţi murdar saii cari: ar incomoda pe 
pasageri. " ie Ra 

b). De a primi câini saă de a lăsa pe pasa- 
- geri să bea salii să facă neorendueii. - 
= c). Dea primi pachete, tinichele saă ur- 

- ci6re cu lichide şi ort-ce alte lucruri cari prin 
natura lor pot să minjescă, să supere saă să 
incomodeze pe pasageri. 

9). Dea lăsa vruni i un individ să se agațe de 
- vagâne saă să se ţină afară dintr'ânsele în 

orl-ce chip şi loc. - RR DR 

e). De a lăsa pe femel să se urce pEimpe- 
riala vagânelor, afară de casul când scara de 
urcare ar fi înfundată pentru siguranţa şi 
buna cuviință. .... a 

_.__î). Dea lăsa” să se “urce în întru saă pe 

imperială vre-un individ în stare de beţie. 
“ Pentru aducerea la îndeplinire: a disposi-. 

""țiunilor prescrise în articolele 9, 11 şi 12 de 
na! sus, Primăria va cere Prefeciurei Poli- 

“- țier ca să dea conductorilor adjutorul poli- 

țienesc necesar. e - 

13. EI vor opri vagânele otl când sar cere 

de pasageri, afară de locurile unde sunt sui- 

şuri saă scoborișuri. E nu vor putea da vizi- 

cas de vină sati con- |: 

principale. în 

  

1787 .: 

tiului semnalul de a -merge, de cât atunci 
când pasageri! ce se cobor, vor trece cea din 
urmă trâptă a vagonului, sai când cel ce se 
urcă vor fi aşedaţi pre bance. ” “ 

„14. Conductoril :vor vizita îndată după fie- 
care cursă interiorul şi imperiala vagânelor, 
şi daca vor găsi obiecte uitate, pe cari nu le 
vor putea da în mâna proprietarilor, le vor 
depune în termen de 24 ore la prefectura 
poliție. . E - 

„EI vor lumina lanternele vagânelor îndată 
ce se va însera, II , 

-” 13, Visitii sunt datotl să mâne cail la pas, 
prin piețe, în stradele strimte, la răspântii, 
la cotirea stradelor, la trecerea pe poduri şi . 
în tâte părţile unde va fi scoborişe sad ob- 
stacole la circulațivnea publică. : . “a, 
-La suişuri, el vor adăoga unul saă mât'; 

mulţi cai, după trebuinţă. . . i a 
“Nu vor putea mâna cail de cât în” trâpăle=-; 
mic şi nu vor fi liberi d'a întrerupe convoiu- “ 
rile sai detașamentele de trupe. , | 

- EI vor avea bice în formă de biciuşcă, şi 
nu vor piesni din ele, nici le vor mişca fără 
trebuinţă, ca să nu atingă pe trecătorii de pe 
strade. i 

EX nu sunt liber! a da. bice cailor fără să 
fie trebuinţă nic! a le pune o povară ma! mare 

"| de puterea lor, sub pedepsa prescrisă prin 
art. 385, al. 12, din Codul penal. - 

16. Nu pot fi' conductori sati vizitii de cât 
6menii dela 18ani în sus. -- i 
EX sunt datori a avea tot-d'auia asupră-le 

condicuța liberată de Primărie şi recepisa de - 
plata contribuţiunilor, pe cari sunt obligaţi - 
a le presinta la. ori-ce cerere a agenţilor co- 
munei, . 

E1 sunt popriţi d'a se da jos din vagâne în 
tot percursul lor, şi suut ţinuţi a sta ast-fei 
în cât să pâtă vedea şi audi cererile celor ce 
ar voi să'l oprescă spre a se putea urca în 
vagon, , . - ÎN 

Sunt asemenea popriţi de a se desbrăca de 
vre-o haină saii de a fuma în timpul sorvi- 
ciulul, | 

17. In cas de abatere de la orl-care din a- 
ceste disposiţiuni, e vor fi popriţi de com- 
paniă de a funcţiona pe timp mărginit, sati 
pentru tot-d'auna. . a 

"18. Art, 6, 9, 11,12 şi 13 vor fi afipte în 
întrul fie-cărul vagon. . 

"19. Contravenţiunile la acest regulament 
se vor constata prin procese-verball saă ra- 

portu:1 ale agenţilor comunalt orl poliţie- 

nesci, după care se vor lua de Primărie mă-" 
surile cuvenite, fără a se prejudeca dreptu- 
rile de urmărire prin tribunal... 

ai - = ERIE RR 200
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LEGIUIRI ADMINISTRATIVE, - 

Ge 
ASUPRA “ ÎNTREDUISȚĂREI CR URMSZĂ-A SE FACE CU CELE" PECE MILIONE. VOTAT 

DE CONSTITUANTĂ ORAŞULUI IAŞI, ÎN ŞEDINŢA DIN 29 run 1866. 
(Deer. Nr. 2241 din 31 Dec, 1874.) - _ 

Art. I. Dece milione ler vechi, 'saă lex | 
nodi 3,703,703,;bani 74. acordaţi de Consti- 
tuantă, se destină ca donaţiune municipiului 
lași, constituindu-se într'un fond inalienabil 
pentru lucrări de salubritate: publică şi de 
îmbunătățiri ale oraşului, DE ' 

Art, II. Modul de licuidare a sus disci 
” siatoril.se va regula în anul viitor 1874, prin 

-4 Wihume lege care se va presenta. de guvern 
E.) “în Sesiunea acâsta, cu scop de a se fixa defi- 
4 pitiv căile şi mijlocele financiare, s. 
I Art, III. Dobendile fondului prevădut la 

„A art. Lse vor întrebuința: - - 

"a). În lucrări de salubritate publică şi ca- 
nalisarea, cursului apelor Bahluiului şi Cal- 
cania ; Ă : * . AR 

b). După săvârşirea lucrărilor prevădute la - 
paragraful de mal sus, se va înfiinţa şi întra- 
ține, în oraşul Iași, un institut comercial din 
preună cu un muzeu industrial alipit de el. . 

Se va întrehiinţa din dobândile capitalului 
o sumă care se va fixa la discuţiunea mijl6- 
celor pentru construcţiunea cazarmei de la 
Copou, sub privigherea comandantului divi- 
siunei militare. . : 

> 

  

VEGR E 
PENTRU TAKELE ASUPRA METRILOR TANIARI DE LA FAȚADEI PROPRIFTĂȚILOR | 

. DIN ORAŞUL IAȘI, ” . 
„- (Deer, Nr. 1500 din 12 Iunie 1878).- 

Art. 'I. Taxele asupra metrilor liniari ae 
"la fațadele proprietăţilor din. orașul laşi, ce 
se percep actualmente de comună, se desfiin- 
țEză şi se înlocuiesc cu patru decim! asupra 

N 

impositului fonciar şi cu două decimi asupra 
celor-alte: contribuţiuni 'direcle către Stat, 
peste alte dou& qecimi ce comuna are încu- 
viințate după legea maximului, .-.  - 

N 

  

PRIN CARE JUDEŢUI, IAŞI SE AUTORISĂ A CONTRACTA DOUE ÎMPRUMUTURI : UNUL DE 
TEI 500,000, PEnTRU CONSTRUCȚIA CASARMELOR ARMATEI 1ERITORIALE, ŞI ALTUL! „_DE-LEI 780,000, PENTRU. CONSTRUCŢIA A 72 SCOLE 15 COMUNELE RURALE. 

(Deer. Nr. .1433 din 19 Maiă, 1882), 
Art, 1. Consiliul judeţului Iaşi este auto-! vor d risat a contracta de la casa de depuneri şi consemnaţiuni, două împrumuturi : unul de „let 500,000, pentru construcţia. casarmelor armatei teritoriale, şi altul de lex 780,000 pentru construcţia a 72 scâle în comunele rurale. ! a 
Art. 2. Casarmele se vor construi după planurile tipe întocmite de ministerul de res- bel ; iar localurile de scâle după planurile în- tocmite de judeţ şi âprobate de consiliul tec- nic de pe lângă ministerul de lucrăry publice. „Art. 8. Construcţiunile, atât ale -Jocalu- rilor de casărmi, cât şi a celor de scoli, se 

. . 

a prin licitaţie în regulă, conform lege! 
de comptabilitate generală a Statului, pe basa 
condițiunilor şi caetului de însărcinări votate 
de consiliul judeţian și aprobate de ininiste- 
rul lucrărilor publice, antreprenorilor cart ar 
lăsa preţurile cele mal avantagiâse.: 

In tot casul, prețul qe adjudecare nu va 
trece peste acela al deviselor. - 

„ Concurența se va începe de la prețurile cât 
s'ai estimaât prin devisele claborate de minis- 
terul de resbel pentru casarme, şi prin ace. . 
lea întocmite de judeţ şi aprobate de consiliul 
technical ministerului -de. lucrări publice, - 
pentru scol. 

« - . 

a



  
"_ procente până la 5 la sută “pe an, amortisa- - „bilă definiliv prin plăti trimestriale; Până la 

" întocmirea planuilor și. 

« JUDEŢIANE: ŞI COMUNALE "789 Art, 4, Sumele se vor ridica “de la casa de depuneri şi consemnaţii de către judeţ, treptat cu răspunderile ce ar avea să Je facă antreprenorului după contract, . :: Art. 5. Numar costul construcțiunilor ca- " sarmelor şi cumpărarea terenurilor: pentru casărmI, în cas de necesitate, cum şi construe= țiunea scolelor, se vor face din împrumutul de 1,280,000 ler: iar cele-alte cheltuiely, cum.: 

plăti de judeţ, din fondurile sale ordinare, iar conducerea şi privighiarea lucrărilor se va „ face din resursele ordinare al6 județului nu- mal în casul când fondul de construcţiune nu ar fi suficient. pentru acoperirea cheltuielilor acestor lucrări. - 7 

E 
PENTRU CONVERTIREA OBLAGĂŢIUNILOR IMPRESUTULUI COMUNEI 

: „+ (Deer, Nr. 1459 din 20 Muiii 1882). 
Art, 1; Comuna Bârlad, din judeţul Tu- lova, este aulorisată a converti obligațiunile sale ce mal sunt de plată din împrumutul e- mis în virtutea legel din 21. Aprilie 1878; cu procent de 9 la sută, în o datorie purlând 

1 Octombre 1893, dală: fixată pentru 'stinge- rea îinprumutului ce se convertesce. 
Art, 2, Este reservat detentorilor de obli- gațiuni 9 la sută dreptul de a încunosciinţa pe primâria comunei Bârlad, până la î Oc- tombre 1882; că voesc a preschimba “acele obligaţiuni în altele nout, purlând procent de 

5 la sută pe an. i 
Obligaţiunile pentru cari până la acestă dală nu se va. fi făcut declarațiunea menţio- 

nală mal sus; sunt declarate plătibile în nu- inerar şi al-pari la casa comunală, la data: 
de 1 Octombre 1882; iar de „la acestă, dată, prețul lor va fi depus de către primăria, co- munei la casa de consemnaţiuni, pentru achi- 
tarea la presentare, honificându-se de călre aceslă casă procentele ce ea plătesce pentru 
deposito îri genere. i NR 

Art. 3. Casa de depuneri şi consemnaţiuni este autorisată a contracta cu comuna. Bâr- 
lad, pentru -plata obligaţiunilor 9 la sută ce nu Sar prâsenta spre a fi preschimbate, un împrumut. echivalent în condiţiunile prevă&- 
dute la art. 1 de mat sus; contractul de îm- 
prumut va stipula achitarea totală a acestut 
împrumut și înainte de 1 Octombre 1893. - 

Art. 4. Obligaţiunile 5 la sută ce se vor 
elibera în schimbul acelor vechi vor fi plă- 

      

  
| IP SATȚ 

! le a 

a deviselor se vor 

  

Impruiiiutul dar real se va reduce la cifra necesară spre acoperirea costului construcţi- unilor şi terenurilor coprinse în acest articol, "Art, 6. Fie-care comună din judeţul Iași va înscrie în termen de 30 ant amortismentul eapitalului de construcţiune a scâlel sale, după tabela de amortisare a casel de depuneri și consemnațiuny, P -- 
Art, 7. Consiliul judeţian se obligă a, răs- punde totala sumă a, împrumutului efectuat . : pentru construcțiunea casarmelor și localu- rilor de scoll către casa de depuneri şi con- Seinnaţiuni prin anuităţi în termen de 30 ani, în care va intra şi o dobândă de 5 la sută pe an. . - - - B     

GE 

tibile al-pari la fie-cari trer lu piin- tra-.? gere la sorţi, ele vor fi primite de:piimăz ria comunei Bârlad şi la tâte autoritățile de: pendinte de ea, ca garanţie, pe val6rea lor nominală. - E . . = Obligaliunile eşite Ia SorţI nu ma! pârtă D.ocente; cupâne de procente ajunse la sca- denţă vor-fi primite ca bant. de casierul şi percepiori! comunal în comptul veniturilor comunale. Ia . . Art, 5. Plata anuităţilor acestur împru- mut se garanteză în i6te veniturile comuney. Primăria comunei Bârlad, este obligată a trece în budgetul săti anual suma necesară în un paragraf special. - 
- Primarul saă consiliul comunal cari vor verimenta, disposa, sa ordonanța vre-o altă cheltuială asupra acestei sum! destinată în budget pentru acest scop, sai vor lăsa în - suferinţă plata obligaţiunilor eșite la sorți şi a cupânelor scădute cari vor avea preferinţă - înainte de ori-ce cheltuială comunală, se vor considera, ca delapidatori de bant publici şi vor fi pedepsiţi conform lege! penale. | Consiliul comunal este dator să echilibreze . în realitate budgetele . anuale, pentru ca nu din casă de noul deficite să vină comuna să câră un not împrumut, Ă 
Membri! consiliului comunal cari nu ar e- chilibra budgetele, vor fi supuşi la aceiași penalitate ca cea prevăqută pentru acer cari vor face viremente sai vor dispune în un alt mod de suma destinată pentru anuități, . 

Art. 6, De la 1 Octombre 1882, rimâne abrogată legea din 2 Aprilie 1878, . 

BIBLIOIECAN 
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