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Moldovei,

În zilele îmupragiel lsi Ioan VII Kantakszenă la Kon:

stantinonole,

ale Isi Orkan I îmnzratălzi

Otomaniloră

în -

- Asia, ale: marelsi Kazimiră III regelsi Iloloniei, ale marelsi
Ledovikă regelsi Ongariei, ale Isi Laiotă filă Isi Karolă
Domnslsi

Transilvaniei,

nălzi gerei Msntenemti;

mi ale Isi Aleksandrs

—

Vods

ne timuslE auestora,

I Dom-

s'a srrnată

ini deskzlikarea Dako- Pomaniloră din Maramsrsmslă 'Transilvabieiîn Moldova, .din kassa inkarsiznel (uzvslirel) Ts-

țariloră în Engaria mi Transilvania „mi din kassa violinie„ loră se se fzseaă. ortodoksiloră. din. nartea Krssianiloră or-

dinzălsi nanală.

Nisi snslă din istoriai “n5, deskrie nrelargă

istoria ueloră întzi Doimni ai Moldova, ui nămai ne skartă
mi fsrz „eksaktitate, adsksndă mi mslte nenrobabiliteni fa=
.
.
.
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IS1TonA pacizi

bsldse. Bomfinit,. astorislă istorici Bngsremuti, în Kartea x
î kană II ală onerci sale ziue ks în zilele Isi Lădovikă rege-:.
“Isi Sngarici, snă Bogdană Vods, nsrzsindă Domnia sa din
Maramărzmă, din 'kassa ssnprzrei veuiniloră, sta rodikată
de akolo Is Dako-Romanii sci mi a trekstă de s'a amezată
în meara Moldovei.
Aestauă - skriitoră adaoge, ks mai ne.
zrms nămitălă Lsdovikă a ,ssnssă la'tribstă ne. Bogdană:
Vodz; ui minte vederată sure a fi.nlskstă Sngsriloră. Es
tote kr, în grma stremătrrei “Dako-Romaniloră din Mara- ,
MărDuĂ, Domnii avVărD adescori rBsbâe între sine mi-mt
kzlkaă agerile
1
ks reuinrouitate, niui .odats îns Moldova n'a
stată tribstars Sngsriloră ; mi: duela ue a: -deskzlekată mai
întsi în Moldova n'a fosti Bogdană Vodz, ui fiizlă sot Dra„gomă. - Ama o dovedemte istorikală Moldovei Vornikslă
Sreke, ks tâte ks mi elă sune mslte neadovzrate' desnre învenztălă avesta, ES ziue” kr, 'viindă Dragouii Vods ks trei
sste.de bzrbani în Moldova iti, vanbndă snă Zimbrs (boă
“sslbatekă). la uisă Isng5 5ni'uprst; ks akolo ksnele scă
de venată, ue se nsmea Molda, de msltr ostencalz ri 'sete
bondă mslts aus, ar fi krznată;-iar Drâgomă Vodz, uentrs
„ dragostea ue a, avătă kstre ksne, a nmită nzrsălă Molda,
“uri de la nsrsă Sa nămită „tâts meara Moldavia 9, Kstă. deN

'1),..

E5 kreză

kz,

tâte kztese snsnă: desnre origina

Moldovei,

a Valaxiei

mi „A Ardealslăi, .ssnt nenrobabile, Mal de Sizără este ks aueste
„ Heri, „Saă „numită ama. dintze. învenstă de „kmtre. kiară Tuksitorii loră,
Ksvsatală Moldava saă Moldavia s'a formată de la Slavoncâkală ku:
"rută Mals,- ue înssemneazz 'lokă rzdikată,-zui de la Dati, kare (duns
îi: Steabonc) îusemmncaze uonorălă ue Izksia aiue;! aura dars, de la Jale. ai

Dac

peâra

sat

usmitE

Malu-davia,

zui urin korsnpisne

Molda-

ra zi, Moldaria, . Asemine kavzatală. Valazia sa formată de la k5” „vintală - Slavoneskă * Valea kare însemneasz lokă surzvzlită ui ana
”Kăâre latincac se ziue 'alkiia, aqua; ama darz de la Valea-anel saă Valea! al;sa, sSa frkstă Valania sai Valahia mi ntin Korsnpisne Valahia.
ai! “Valasia,- sa; Valazia ui Vlaria.' 'Totă asemine mi Transilvania
Sa
nămit Ardeală, de la ksvzntălă Arie kare Slavoncrute însemeneazz
„ lokg netedă. (fagz de tricrată) mi deals, ue însemneasz msnte;. nrin
urmare, fiindă ks peara în mijlokă este deskisz ka o arie mi înkăn” jisratz de dealsrile,. ssat many Karnaniloră, s 'a nămită Ardeal,

PARTEA 1V, EPOCA IV cară 1

"Snr6 nămiiea
5nă

omă
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oraursli Iamii,' Sreke 'ziue kz, loksindă akolo

ue se nămeu lasks,

înnresnr ks. alui slavoni;

de :

la asesta “mi-a lăsată loksti namirea.'- -Kantemiră. însz-ziue
iz lassii' are n&mirea de la. vekile kolonii Romane. : Auesta
nai zive desnre Ssueava, ks akolo mai întiă lokucaă Sak-

soni-ui Sngsri; ni, fiindă- ks Ongsrii se nsmeaă Kojokari

(dun

kojokslă, xaina: de nele de oac ue” nortr loksitorii uri

II5NT

.astzzi) kare

în ngărenmte : se iziue Ssuiă,

anoi

de la

| Kswsntelă Ssuis a Isată nămirea' de 'Saueava mul rizlă ui. 02
deuslă. Dar noi, Isssndă la o unarte- inotesele aueste,! ka
Iskrări nenrobabile, venimă ss fauemă nsmai biografia: Doniniloră;

ks tote kr mi aueasta din origin

este. forte obsks-

T5, Skărts ui frrz mortării sigare. Kslegznds: nrekztă am
uststă, asserpisnile vele mai“ nrobabile din aători, deskriemă
xronologinenite fantele wele _mai essenniale, fzrz fabslismă
„mi trr5 înfloritari.- Înucueină ka velă întziă Domni, DraĂ gomă „Vodz.

Istorikală. „Moloniei, „Strikofski,
.
zitre ks auesta

a "doninitt ne timnală însrsuiei

Isi Mixailă Ilaleologs- îm

pratălă Konstântinonolei;.se înwmal's îns, „lui ne! “ timnală
auesta domriea tatal Iui Dragoină, Bogdană, Nodr iîn Mara-

măr5mă, iar n în Moldova.

..

“Doru T
„Praga

-

|Vodă.

Avesta, areksm S'a zisă .mal:săsă, a fost Baslă ls Bogdană,

Domnslă Maramsrenrslsi din Transilvania, Ris-

D. Chr.

„diksndsse din: nrm'sntală : ses: natală, Îînnv65nT ja IS
alni nobili “mi nenoni.: din' familia: sa,. a veniti ks.0 mikm
„kolonie de Dako-vomani în Moldova,
Alegsridsui de residenns. Sueava, i sai ssnzsă fort nidi-o onănere. toni loksi:

torii de: nrinnrejsră,

fihdă kr erat totă Dako-romani, saă *

Slavini ue vorbea totă o limbz uii. avea totă o religisne.
Ileara nă era, nrekămă. zihă snii, de. totă= denrearts ; lokitori eraă,. îns, urea n] pini

din

kaăsa a neinuetateloră inlkgr=

NE

.6

A

„ni.

A9TOBIA DACIEE

sisni alo nonsrelois Satie: Aseă se 'se olcenaii. 5 agrikslterasa ls mstoria. trzeaă resnendini nrin mănpi ui lokări
rinâse, gsvernsndese de mai malul ani mal misi, kari eraă
desnervagi mi ks totzi slabi din kassa noînmetateloră rzs„bâe. "Nivi . snzlă: din. istoriai ns snsne' mai mzltă desare

Dragomă

Vods,

de kztă: k5, domnindă

doi ant, a: merită.

“Asesta a fekstă mi o biserilz de lemnă la Volovină, snde
fă mi înmormsntată; dar mai tprzi Stefani Vodz V a strpmstată

biserika aceasta, la: Ilstna,

fkandă

akolo o altz bi-

seriks toti din lemnslă asela; | iar la Volovznă o 'alts biserikz de neatrz. N
a
aa
RE
a

Domxuru. Il
“ Susu

Vodă.

" Astosta : a fostă fiă Lai Dragons Vods,
p.i

2
-

tocală.

msltă ns

se vorbemte

desnre

domnindă. natră ani ne
Îmarită

„Nimikă

mar:

auesta, de kztă kz,

tronălă. „asrintelsi. seă. a

D,

:

„

Dossuru
iaşi

TII.

Vodă,

|

Vornikslă Broke zie le aresta. a fostă filă Isi Sasă
"D.Chr, Year, "Dar Kantemiri mi Mironă Logofstală, snă
158
[altă istorikă ală Moldovei, nretindă ks ară fi fostă
v5ră si Sasi Vods; elă, momtenindă tronslă, a întinsă ne .
înuetslă .marginele stsnznirei sale! snre Basarabia! ini snre
1).. D5os sn din!omată ală re clsi Sngsreskă Lădovikă,

kat. la.reg.. 326, se vede

kz Sasă -Vodz

sitată de Li.in-

2 avstă 4 fi mi anzna

„Balk, Drag, Dragomiră mi Stefană. Se mar vede kz pe Sasă Voăz .
„Paă
ornorită Bogdan Vodz ku fealorii sei, karele /dsns Fotino) « a
„venită dsuz domnia li Ilia „(ea5 Tank) Vodz.
it
ai
A
(Traducătorulie):.
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Sr rile; din 'jjosă' “ale Moldovei; %iar Asa ontă ani de domnie,
a: “mărită, totă întrsnă! tirană ks: Nikolac' Voăz : din mieara
Manteneasies,
i
Sa
E ii
-

E

33:

ct

“Doar T
Rae

„Bogdana L

: Nini snă stirilor: 'n5 susne -ală kai fiis este Domnslă
auesta, de kztă ka fostă. totă. din familia nsmini-/- D. cs.: :
loră, ks. Sa sită ne tronă odat :ks Rade: Vods II] 2%!
Bassarabs “ în 'peara Msnteneaskez,, - ini E domnind mese
ani. Lui Esteva Leni, a marit. II
a
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e

HN

,

a

- Dounuru Vi
Petru

Voca

Il |

4

Asesta a2a fostă dis

nui i Msurată

Vodz,

karele

a fostă: :

“domnită în Maramsrzmă înainte de Bogdană Vodz.(
„Iletră

Vods

a domnită

16 ani, mi a msrită,

2, cu,”

Vorni-

0hiog. -

kzlă reke se mirz. ksmă de ns sn&nă nimikz skrii- : Țierel,
torii desnre-. Domnslă 'auesta, i karelo'“a- 'domnită - atztă „de - măltă,

“ES nressnsne ks loksitorii nă se întinseserz în esm-

nii de teama 'înkărgerei Tztariloră, -“mi, “din kazsz ks ns: e- raă

în komsnikswisne” ks nondrele

vevine; ''nă erai

kăno=

skăte :niui fantele - Domniloră. Dar Strikofski,. snt istorikă
Iolonă, totă. snsne ks asestă DomnăE a avstă r5sboe ks .
Iloloniă uri ks Tstarii din Basarabia,
LE
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„Dosnoru NL.
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SE - :

RE . - Romană. Vodă L îi
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Ile. la anal
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:

als atralea al dommnier Tar: Miruca Voăz

8

:

1988,
Țierei.
scava
siteiă,
vesta,

nămită

a

s pa nISTORIA.. DACIEI

piere na

în. meara Msnteneasks,, a domnită în Moldova: Ro(mană Vodz. I, 'karele a fostă frate ks Iletrs Vodz,
JAmesta a stramstată 'mui skasnulă domniei. de la Ssla Romană; întinzzndsse- multă ks xotarele erei. DoMitronolitslă Moldovei, . vorbindă desnre Domnslă asnăne, dens msrisria lsi rele, ko den dinsălă. s'a

mi oramslă

uri jedenslă, întregă.

Amndoi îns7, se

înmals, sul nămirea 'aueasta s'a; dată ks o mie de ani mal.
-. minte. de la kolonia Romans,, kare o trimisese" akolo îmnsrâtală. Romci. Karakala; (Vezi tomslă I Ilartea II:Rană V II.)
Doiinslă jauesta a 'avstă. fiii .ne Stefană, . Iletrs, Alelisandi,
- Bogdană. „ni. alni dor, i nrekumă. se. vede dintr'snă xrisovă. ală
scă ve se' grsemte. în Monastirea: :Ilrobota,. în kare. se arats

wi xotarele Moldovei,
riei mu

la Marea

de la marginea Ilolonicr mi a Bnga-

Neagrs, ne kare le deskrie mi fiizlă seă

Aleksandrs ks deamzrsntslă: Dsnz trei ani de domnie, Ro- -

mană Vodz a merită,

i

PI

E

o!

„ Dosuru II,
Sena:

Vodă.

Sa
pt

.

i iv Anesta ; a. fostă “Bisă el: mai - mare,. ag lui Romană
vb, ge
ode - Istoriuii. streini :-nimilă nă ensuă desnre elă,

„420
]dsn5.o- greuzeal kare se! va! lpmsri mai. denarte, la
domnia; Isi. Iletrs: Vodz, . ÎN das înss. m6se: ani; de domnie,

ksndă întră adevzră n'a. domnit; niui sn%-ani întregă, destiteată fiindă: de kstre fratele sei: “Tletru ui de kstre boeri 1).
geaca

|

.

„Ti
a.

0.

Astorisli Sa luată asa kronikarii Moldoveni Blironi Kostină mi &reke. Dsns tts nrobabilititatea îns, istoria. este gremits. Ilinkar,
„Karele a avztă în vedere mi ne kronikarii Moldoveni mi. me strzini,
nă determineass “anii mi mirzlă Domniloră astfel. — Tlzaz la anzlă
1359

ns însemn

a nume ksndă

a "venită Dragomă

mi

kzte kat

aui

at domnit Domnii; ui înmmirs ne Domni în kinslă ărmztoriă: 1. Drapom; 2..Sasă, filă scă;.9. “Bogdană,: suigztorsli Isi Sasă; 4. Sto-_
fană 1 fiislă 151 Bogdană; 5. Iletră1, filslă Isi Stetavă 1; 6. Lanko,
1; 4ne karg Fotino 15, nămernte. Iarnă), File Işi, Iletrs 1; a Tletra Ma

PARTEA IV, EPOCA Iv, cară L

| Dosmsuru VL.
„Petru

aL

Vodă IL.

.

Asiesta, ka toate km era mai fine. de lt fratele scă, E
a' fostă însz nreferată. de latre boeri. mi de: nonoră,| p. cur,
„_mentrs blsndena. mi talentele sale siele rari..: De a-l
PE
-weea, k&:năterea asestora'' ui kă ajutoriă. de: la Sngsri, a
" destitiată” ne fiatele, sei Stefană mi i-a Isată skasnslă 'dom=
niei. ' Stefani Vods,- simpindăse strmbstzu pită dum drent=
rile

sale

de nrimogenitsrsmi temsndese. ka nă kămva s%

fie 5uisă de kztre fiatele sei, „a tgită 5 kpi-va „boeri |
din -mearz wi. a -serstă nrotekyisnea. Ja Ladislaă VI regelsi
Iloloniei, ks rsgrminte ka sr-lă, ajăte a-i reka nta tronslă
domniei, :: 4Avesta,

lrezandă: momentslă

întinzz ; xotatsle. regatalzi, s'a. arstată

fi avorabilă ka

sz-usi

îndgtomată .de,-sârta

Domnslsi alsngată, ui i-a uri dată de ajătoriă. snă nămsră
îăsemnată de omtiri ka ss meargs „asănra fratelui se. Iletrs: Vodz,

ls tote kr n

avea

nteri i. analoge, înss s'a onăsă

ks bzrbsyie în mai mslte loviri.”

În uele de ne. 5rm1,. în

uelcesnduse-îa sekretă ks boerii fear de ne Ing Stefană

Vods, a alerg ată la o stratagenis ingenidss, kare fe fatals
„mentră. armia Ilolonz. A usi dea tzeată o mălnirhe. de

arbsri kă ferzstrzslă, losendăii - îns în' niuidre : mi gata: a.
se rzstărna la ca dintză. anroniere,. Dsnz aueastr - onerp=
vine, foksto într'o, 1isdsre deasz iii noroi6sz, , atrase oriiti-e
mată. Ile Izngs aueste,. ks, nenămzrate ate uri dovezi axtentius îîn
mzns, dovedemte ks : Stefană Vodz I'a msrită lai.ansl€ 1359. — Ilrin
srmare Stefană Noăz, avest arstată de Fotino Ka l „este fii Il Stefană- I, nrin ărmare e Stefani II i frate ks Ietrs Vodz II, : desnre

-* kare ărmeazs istoria,
— N

înpelegă însz konfesisnea

dateloră:

kai,

dens. IMinkai, (rapit Stefană 11 mi Iletre II înuenă a jska rolă de la |
anslă 1359, iar ns de la 1391, umreksmă skric Fotino. EE kreză ks
assernisnea

i Hlinka

este mai adovzratz, fiind kz uiteazz

sn cstraktă

din Dlogomă, kronikarăa Tolonă, kz detailsri interesante desnre” Isnta
dintre 'auemti doi frayi kare se notriveskă K5 istoria i Iletre II desKrisa de Fotino,
“
ă
i
cauta Traducător ului)

10

i
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ISTORIA Danei
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-

r6a Ioloris alolo, mi. de odatr înuensrs arborii a kzdea a-

ssnra sa. Astielă Ilolonii. înksrksndese ka intro. kursz, a
kszată mi Iletră Vodz: kă-ouitirea'sa asănra loră „mi a fs
kstă

o vzrsare

de srnge

înfrikomatz.

Stefană

Vodz

abia

- skzus k5 0 rminiuz de 6meni; Iar Iletre Vodr anskz tote
nrovisisnile ormtirei,: dos-snre-zeue' stindârde,. 'o mslnime de
arme mi urisonieri, "mai mslui Xatmani mi doi Voevoză din
Modolia, ne kari mai torzis Ladislaă trimise mi-i reskăm= . .

iri, kă kondipisni de naue avantagidse rientrs Moldova. *»
Kromeră
- mi Bomfinie” zikă “ks nsmitslă Stefană Vods
'ar fi:fegită. în Ilolonia ne timnală Isi Rasimiră . velă - mare
ni ks Iletră Vodz

orntile auestaia . le-ar fi. bztută.”. Adeste

- însz. le snănă din grenicals,- ksui Kazimiră dsnz 37. ani de
domnie a msrită la 1310 wi, neavsndă mouitenitoriă de dare
„tea brrbrteaskz, â Issată ne. fislă Elisabetei! sărorei. sale

Ludovikă ue: era rege ali Ongarici; dans asesta a domnită
Fdvigă, 'anoi: lagelone, ducele Litsaniei,

karele a Lsătă tro-

nslă, dans se s'a însogită ks Edviga fiika Ii Kasimiră sels
mare ii dsus -ue a nromisă. ks clă kă sănsmii.'sel vă îm= |
brznimua' kristianismălă; mi avesta s'a 'nrenămită. Ladislat VI

în anslă'1386.:. Ama dars la 'aeta a făgită.. Stetană: Vods
ari kă omtirile auestăia s'a botsti.Iletrs Vodz;.
|...
“:Bonânie:
mai 'vorberute (ii dsnz avuesta se ia mi istorikălă Moldovei: Breke Vornikslă) desnre snt Stefană Vods.], karele ar fi fostă dsns

avstă

fii ne Stefană

Vodz III.

Romană. Vodr

ue-l& nămemte :ală Ii-lea

Este îns vederats gremealz:

este totă fiislă si Romană

Iarnă tat...

Ama

uni karele

Vodz

ar fi

mi ne Ilotră:

kpui Stefani Vodz

mi frate

ku Iletrs Vods,

dars, nsmai ka, s% akonere datele, adao-

ge snă. Stefană” Vods mai msltă, năinds-lă totă ne auela mi
], ka. tate în zilele Isi Kazimiră, mi anoi ală II-lea ka fiiă
în zilele li Vladislat, nreksmă este totă Stefană.L..- Asemi-

ne: gremeli se. gssoskă mălte atztă în skriitorii Iloloni ui
Bngri,
„skrisă

kztă mi între “ai Romsniloră, 'kari se: vede
inai maltă

dans tradipisne;

teaza «uineva kronologia

mi n&mai

ksndă

kz aă
uerae=:

ks skămnztate ' ui komnarz lslrg-

PANTEA 19. EPOCA IV. cară 1,

1

rile. ks alte kroniul, dcosebemte.. dăevarală. n. Bomifinie mai
adaoge li denz aseste a venită assnra Ii Iletrz Vods fratele ses Stefan: ka omtiri Ilolone, dar s'a: întorsă învinsă;
mi mai susne ks, dens mârtea Isi Iletrs, Ladislat 'a amezată Domnă în Moldova ne Iletrs Vods, feksnds-lă ui vassală

ală seă nentr& asemine. îndatorire, dar auesta mai turzit sa

lensdată de vasselagiă. Asemine snsne ks Miruea' Domnală - merei Msnteneruti, . fiindă' vassală. la Sngsri, mi-a, skstărată
-.dăg5lă ure “ksndă: Miruoa învinsese ue Sultanul Baiazetă

“Ildirimă, (karele-nrznsdise ne Sngsri la Nikonole) mi-lă alsngase nznz la Andrianonole.. Kams darz ntea ss fie vassală, ns la învingztori, ui la învinnrii de kztre uci învinmi
de elă? Din aueste. tute jsdese fie-kare adovsrală. Ietrs. Vodz, domnindt

mânte

Douro
ae

|
Dus

Haga

ani, a msrită.

x.
Voda.

mbrtea Isi Iletre Vodz, Doosir Moldoveni

„Domnă ne snă Isga Vodz,: karele nă se urtie ală kai

aă« ălesă

D. ci"

fii a fostă... Avesta a gerstă de la Matriarxslă Oxri-$ e 2299
Chronolog.
dei, de a înaintată :ne Eaiskonslă Moldovei -Teo=
„ locală,

klits la demnitatea de Mitronolită, Asesta. a strsmatată
mi |
msălte orame: de ale Moldovei în: nosinisni mai bsne 2) într-

rindsle mi ks: zidari, srire a servi de. anzrare în kontra in:
ksrsisniloră - “Tztariloră. : Elă a: fokstă din” noă mi: uetatea
Kiliei kztrs grile Dansrei, ne kare mai ne SrIns a venită

1).

Amma'este.

Dar astoriălă ns ne snsne ks vo: astoritspr: kombate -ne

Bowmfiinie ? Ne snăne mskară kz a koniată me Mironă Kostini. Daks
ar fi Setită ne Dlegomă, negremuită k> altă felt ară fi rapionată.
=
(Traducetorulă),
2).

Vornilală reke adaogz ka avesta a îngeustă a îmr'srpi moni (kare
-s6'vede kr nzns atsnui erat ale statălsi) no la ue ue fsucai vitejii

în resboae,

Ast-felE sa învenstă originea nronrietzyţii în Moldova,

(Traducttorulii)

|

12

tza

ISTORIA: DAGIRĂ

a

Miruea Vods imi .0: lăat'o ks bztae, : Atsnue Aleksandrs,. fiislă Isi Romant Vods, nrofitendă de învingerea ue renurtase
„Miriea assnra si liga, s'a înuelesă ks bocrii ui Pas: destitsată, dsnz doi'ani de domnie, [Jeara a nrivită. ku: mare
mslygsmire uri buksrie săirea ne tronă a Isi Aleksandr Vodis, fiindă ks elă era sihgerslă „me se trogea de-a .drentslă
din familia stralsuiis a. Domnilor. Romani, lari. s'aă- amezată. în Dauia ks; koloniile: trimise de îmnsratslă Traiani ).
i.

DosurULU x.
ui

A

e

- Alesanăru

Vodă: L.

“D. Chr. | Asesta ke drenti Eovanti sa urensmită. nel Mare 2)
Dupe chro- fiindă lo-.a întrodssă mslte mi bsne rsndsele a-:
și Polone.]tztă în martea, „bisoriueasks lkztă ui în uea uivilz.
EI& a ssnssă ue Mitronolitulă Moldovei Ilatriarxici de la
„Konstandinonole; iar Mitronolia a amezato la Ssueava, înzestrînds-o kă mălte mommii, sklavi ini diferite odore sakre;

a fostă ui. din”, eniskoni; sie welă de Romană, a kzriea enarxie 'a xotzrito

în meara: de josă: desnre msnte; : mi ne.

velă 'de la: Rzd55uă,

xotzrindă-i

de enurxie

jjeara de sssă

desure Ilolonia. În, ală doile ană ală domniei: Isi: elă a trimisă
la. Tranezănta

dinkolo. de Marea Neagrs. în Asia, pri a 'adusă

ks: mară keltuele momtele Szntălsi' loa velă: Nos; ue kare! le-a năsă în:uetatea Ssuovei. Eli a mai: fskst$ mi dos
Mansstiri

mari, Bistriga. mi Moldovina..

Iar

în nartea ivi-

ls a sistematisată orîndăeala kormsirei- mi a klasifikată ic- rarxia bocrimei, în kinzlă srmztoriă:
7

„.1), „De,aise
zi

datele

”

i

i

înainte, istoria se tave mai ureuiss
mergă. mai konformă

kă

zii

ui mai, siusrs;

kronila

seridsz

uelă Mares
a

ui

2.

Nsmele

a Isi Uinkar.

(Zraducetor ul).

: Agtorală ui aice. „ gremente:
* Aleksandr Vods.:—,

:

-

n

uelă Bsnă sa

nămită
.

Uectucătoruli)
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i

Ai

a

„13

Logofptă mare ?), jădeleitoris ui alegatorii de

ouine, imi: Asnravnilit' ne o trente: de: âmeni de mears!' ue sântă
karteni, ii 'jedelkstoriă tstsroră ue sentă:ks strembztsui : în

pears, de a'lsa seams: tataroră Isnravniviloră- e sută la
Rurtea Domneaskz,.
ti
i
ii
B.
— Vormikă mare de peara de: giosă,, jodeleatbră
tatsroră kare aă strsmbstzui în mearz, ui globnikă de mori de om mi de msgsbinele de. 055, mi vornikă “Barladusi.
SE
iu

„C. == Vornikă -“mare! de ieara
j
- ac. sssă,. jodalestoriă

titeroră din 4near ks strsmbsteni,. mi globnikă de :. mori mi
de omă, mi de nisgobinele „ue se fakă la nsrgile Isi, mi

Vornik Doroxoislsi, ieri

i

AR

1D. — Ilzrkolabă de Xotină la marginea desnre. meă-.
ra Lomeaslu ri Esznxeasks, jădekstoriă tataroră: la 'axielă

ninstă.

e

ae

Rata

E
Xatmană mi Iar slabă de Soeava amii Tanaye,
nikă, aeste tâte ointile aerci.
p
inu,
»F.:— Mostelnik& mare mezstoriă înaintea Dotari ii
Tuoeelabs de Iami (ks tâte lz Iawnii nă era, 'oramă aura de

_mare) mi taImauiă ală limbeloră strzine, :

e

”
a — Snstară mare mi Staroste” de CernzguiE, dans
obisieiă înbrokată la zile mari ks xain'5 'skămrs domneasks,
ui - dvoritoră însinsă: „ks arme. domneuuti la snatele Do
mnslsi,
a
i
„EH. — Taxa
mi dlui boeri ant ai Eaier Do-

mncuntă kît ini ne la jdene, a Iprora demnitaţe -abia. în ăi:
br se mai vede osteză,t a
:
|
n timnglă auela, regele Baga a vadilkată rio , Grizonir

IIrgsiei în kontra, lză lagelone regelsi Ilolonici.' Asesta ş, icoaţa

atsnge a'trimisă soli la
vei ss-i uearz ajstoră..
de ostami alemi, Kari,
strikziuisni „Grisoniloră
a

1).

Aleksandr
Aleksandrs
snindsse ks
13D5 i-a5

pi,

Dorânslă Moldo: Cart„XVI.
i-a dată natrăs miitCar. XX.
Ilolonii, a€ tskuti mari
silită de „255 fostă rade.

e

a

Aneste sant koniate dens Miron Kostini, mai
e
ad-literara, , -

.

A

.

(Praducătorulie)

„e

|

4

a

ISTORIA Dacitt, .

Dsns aueasta regele lolonier a trimisă în deronti „ne 0s-

tamil Moldoveni ks malte' mslgsmiri mi dargri nentrs Dom-nălă loră Aleksandrg. - Amisia kare: s'a kontraktată între a„emită doi săverani,' s'a strinsă anoi mi mai tare; kzai A-

leksandrs Vodz, mergsndă în nersâns ka ss visitese ne Ladislaă, a înssrată ne
1 fiislă ses Iliamă Vodz ks sora regelsi
nsmitz Sofia 1).
DE
ae
Întra: 'aseste; intorkkzndase de la Viena Andronikă Tla
Goorge

leologslă,

fiisl& ls Mansilă

îmnsratală

Konstantino=

Peanele- Jen ini ginere al îmnsratălzi Asstriei, a trekstă nrin
“Moldova. . Aleksandrs, - fkends-i mari onori nti seremonii,
Ta netrekută

uns

la 'Galaz mi... -Dsns

aveastu, Andronilă

a-

ajăngznds a se- săi ne tronslă îmnsrznici, 'a trimisă Isi A-

“leksandră Vodr, diadems (korânz) îmasrsteasks îmnresuz kă
alte darări, iar Mitronolitelsi Moldovei sakă ui mitrs nre=
"kămă ui ikâna fskztâre de minzni & maksei Domnslsi, kare se -aflz
- mi. astazi îmbrelate ks. argintă. la Manzstirea
Neamigslsi,
“Mal torziă îns, în : srma i înpelegeriloră- urmate între

Aleksadrs Vods mi Sfridigelă kncazslă Gkrainei, karele de

ui frate dar era mi inemikă ncîmnskată kă Ladislas, Dom„ nălă Moldovei:a rsntă' nauea ks regele Iloloniei. n însemnată nămsră de omtiri Moldovene, întrăndă în Ilolonia, aă

jefzită. Kamenima mi mai t6ts
întorueaă

uri: voeaă. 37 treakr

Ilodolia; dars
rislă Nistrs,

ne kzndă se

omtile Isi

Ladi-

saă aj lovită . găarda din srmz a omtirei mi, snzrgsndso,
aă Isată snoliele: (jaferile) ve rznisers în Ilolonia. N'a tre=
kstă înss msltă dăns azeasta, mi-a mărită Aleksandrs Vods, dsnz ue a domnit trei zeui mi doi ani, Isssndă doi fii,
me lliamks, 1ni Stefană,:. dintre Kari: a nămită imomtenitoris,

N5n5 a nă mări, ne velă întziă nsskată,

1). Wlinkat zize ks sopia ue a Isată Iliamă Voda era Maria sors k8 : Sofia, me, a fostă; a natra

sonie a regelsi

Iloloniei Iagelone.

Ă

„ (Praducătorulă > ÎI

|
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“Dosar x
ape

ie
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şi XII.

Poda n şi Stefana Vodă; U.

|

e

Dsns. mârtea isi "Aleksandr

Vods,. luand stuntnires,

-tronălsi: Iliarmă 'Vods, fratele seă Stefană s'a dusă la
Drag

E

Dr

Vodr Domnslă erei :Msntenemti mui I-a uerztă ne

ajstoră ka sr, goneaskz ne Iliamă. Dragă Vods, îndsnlekîn=
ds-se la; aseasta, f-a.dată snă:nsmeră

însemnată

de

ointiri

- de a intrată ks ele în Moldova. Tiamă Vodz îi eri înaintekă tâte nstorile salle la loksl kare se kiams 'Lolotnia Dmi
" akolo fokîndz-se. bstzlie. mare mi sînger6sz între uei. doi
fran, at alosă viktoria în -nartea Isi Stefană.
Atsnue : Ili-

amă” a:alergată la Vladislat regele Iloloniei ks * răgsminte,

ka, ss-l5

ajute a-mi. relznsta „tronslă,: aura nreksm mi 'danz

întîietatea, parmterei. mi dans alegerea. tatzlzi'seă, se sokotea,
a avea dreutări; nromiripsndsi nnentră auaasta rekgnonutiny ID
mi „vassalitate. ne: toat viama.

ii

ti

Stefan, Vodz, ks. tâte lo avea. ojetozali. mii; alianga lasi
Dragă Vodz,

nă Sa ssată însz n&mai

în reazsuir8l&|

stricorstai :

"atesta : ui. trimise mi elă. soli. la Vladislas,, de-i ar lee
XVI
tarz, ks. nonorslă. “Moldovei,; dens: nzrerea 'generals, ne

dîn-

sălă îlă voemte de -Domnă, iar ne Iliamă Vodz meara . ns-lă
sfere," mi-lă:sremte; Vladislaă, de mi. era înksmnzyită ks

“Niamă Vodz; a gasiti ks kale, konssltindă sokotinna imi. a
-tatsroră boerilor .Iloloni, ka. ss rsmze toti Stefani Vodz ne
tronslă, Moldovei, de: bsns cari ks .esto isbită de ears. ' A
nronssă îns Isi Stefani Vods ka sz dea: fratelzi uele. de

„Feltsials ne ant mi snă pinstă. (distriktă) în -Moldova;: snde
să; trzeaskv! linimtită ks familia sa, : Iliamă: Vodsy: nemsly NS,
mită. kg aveasta, .a adănată omtire : de Iloloni IDi intrând. în .
Moldova, s'a 'bztstă. de a doa 6rs ks frateseă . la lokslă: o
se keams Dzrmsnenti: dar mi astz dati rzmiind învinsă,
Sa întorsă earsmi în Ilolonia. - Peăiale, nncînksviingindă
;

1). Minicat zise Loto,
pa

tarn Letonisepele' Moldover Lolont mi Lonezat,
i

CTraducătoriuli,)

„-

ca,

Obae

5!" ISTORIA Dacici. aa

fanta asasta, nrefersndă .„amisiiy nia ai, “Stefan
Vods : nentră
vrednigia mi eroismală seă, nui Vszândă k5 Ilianit cars are de gîndă ss adsne omti ka sg: meargr assnra fratelzi seă,

a ordonat de Paă înkisă în vetatea Sironslsi, auroane de ri-slă Barta, îmnresns ks Domna ini ks fiii sei, rsndsinds=i

Ii Naz5, bsns de soldani.
Ilentrz: avreasta Stefană Vodz-:a
mal nămită nrea msltă Isi. Vladislaă, uri i-a nromisă -a-l% asa
islta mi a-i fi totă-deasna aliată. nedesuzr mită.
Nă tâzit a
venită timnăl ka ss dovedeaskz km alianma Isi Stefani Vodz, fostă folositore Iloloniei;- kzuj. skslîndz-se 'Totarii. ui
intrând” în. Ilolonia, Stefană Vods a kszstă ferz de veste a-“ s&nra oră mi, fekînds-le mari strikzuisni,. i- a al&ngată Ie topi.
Ile ling ameasta : a, lată mi uetâtea Brailav din: stsninirca
lsi Sfdrigelă mi-a, dato Isi Vladislat. Iar la'ansl 1434-a

marită regele lagelone, dinz 49 de 'ani de domnie, Isszndă

în “tronă ne fiiulă set Vladislaă III. "Ateno. aă: mersă mai
mălui boeri Iloloni la. regele. mi ag regată “ka ss. libereze

ne Iliamă Vodz de la înkisârea” xetzyrii. - Regele înss -n5 a“skalti regeminyele aweste, fiindă ks sosisers 1ui solii si Stetană :Vodz ks darzri kztre! nos. rege, mi încirs amisia. mi
“alianna ue avăsese: -Eă tatslE sri, Iliază Vodz dn aueasta,
gssindă: timnă îndemznatekă (din nenaza ucteuci, nreksmă
se 'krede) fi din “etate, mi intrînd în Moldova, atrase
zul-va, boeră în nartea sa ui, kă năuins omtire adsnats,
sa bztstă de a. treia 6rz ks fratele scă la, lokul& ge se kiam3 Ilodraga; msindă însz învinsă rui alkma,- a trekstă

îndorstă îîn Ilolonia ui. mai adsnînd. kiîteva, sete -de ostami, :
-a venită înks odatz mi de a: natra- 6r5 11%: învinse 1) Ste-

fană Vods. Janele Vladislaă
„liamă Vods, veni la mijlokă
“în ele: de-ne srms isbsti de
-“ fană Vodz ouri“ cara de josă
j
„:

atsnve, ka ră di ue cra ks [ka' sz fakz nave între fran, mi
îmnsri ri Moldova în dos:: Stek& setatea Albz (Akermanslă),

1).

Ă

Dsn Greke,. “batalia ageasta sa urmată la Iliororezati” în 4 acestă
1435, mi se -mal vede kz mi de a sinuea 6rz ai venită Iliamk Vodz,
" kpui nămitelă istorikă uiteazz ET Sa5 butstă la 8 Martie întPo' jot -a

- ansiai 1437,

i

(Traducttoriuliă -

PARTEA IY, EPOCA 1V, CAP

1,

-

-

17.

Eilia mi altele; far Isi lliamă Vods îi dete peara de: săsă kă'

Xotinsl, Sărieavza mai altele. Dau aucasta' Iliamă Vodz
mer=:

„se îndats

la Liovă ks boerii sri, mi mslismindă Isi Vladi=:

slaă a. fekstă jerzmîntă înskrist ki va & amikă, aliati:
mi

totă deasna ssnssă; toti odatr a nromisă sz-i dea
"ne fiekare -ană sna sstz kai, natră ste: boi, natrs sste baiba
rae;

sa5 xaine ronrii, 1ui vinui 1) ksmine de Morznă
) nentră' bs-

kztoria regeaskz (azesto îns, nămai n zină sat dată); ne
Izngz aveste a întorsă Isi Vladislai mi ninstală [distriktală]Illueninzlsi 2) în drentslă strikzuisniloră se fokăse Aleksan-!
dr& Vodr,

tatrlă ses, kîndă ursdase Ilodolia. Dsns

asestă

aă netrelstă frayii în bsns- naue, fskzndă tokmcalz ks ja-

1mîntă între dintii.

Jar în ans 14385) nrodandi Totarii

Ilodolia, în întoaracrea loră as venită -nznz la. Botomani

mi .

aă dată fokă tirgulsă. În alg doilea ană s'a întinsă carsmi
uzn's în Moldova de josă, uri aă arsă oramele Bzrladslă mi
Vaslzislă. Dar sninds'ui amzndoi franil nsterile, i-ai alsn='
gat din-mpcarz.
ae
|

We timnslă aaela,. dens stprsinuele Isi Ssltani Msrată
Il a mersă soli din nartea Elisabetei, reginer Si Cromer
gariei, kstre Vladislaă, k5 nronsnere. ka sz o ialcatt XXL

ne diusa de sonic mi ss nriimeaskz. -mi korna “Sngariei,

Vladislaă se- onsnea la aueasta, fiitidi ks ca era mi bs„trînv
mi grea ks borbatsl aclă din tiis Albertă ;- dar fii-

indă ks magnanii Iloloni at: grsită ks kalesz se fakz

kzsztoria: auasta, Vladislai a trebuită sz se xotsrăsks;
a O faze; mi nentră 'aucasta sa năsă „kondinisne, ks, daka Elisabeta va narute 'fiis, Vladislaă- ss îngrijeaskz des:

1). Greke susne de 200 kamine, _Dar ue ss fie 6are kaminele?. -.

i

„ae

(Traducetorulă),

pd

a

2). Aeasta se nămea mi Ilokewia, 1ui făsese săi "stsnînirea Muldovel ka
amantă

nentrs 'snă fmnrsmztă

„regelui Molonici, =:
3),

+.

de bant e foksse Aleksandrs Vods

Aiue astorală gremamte data, kzul duns

„

CPraducătorulă,

Greke sc vede ks zen

lovire k5 Tataril a snmată la 28 Noemvrie

întzi

1439 iar a doa, în ală.

doilea ant la 12 Dekemvrie, 1440, Axeste trebaă sa, fie nositive; da
vreme ue le însemn ama de sigară. — |
(Traducetoruli),
VOL. III.
|
2
+

18.

.

o

nre elă mi sz-lă

şu

ASTORIA DAcIpă-:

fals. rege 'ală Boemiei, - iar - Buparia -s5-i

rsmiîe de momtenire,
Astfelis Vladislaă sat înkoronată re=
ge al Sngariel; dar -ng tîrziă,. nlekînd în - esnediy mi&ne as&nra |
să Amsrată, în bstelia de la Varna ts zisă. Atsnul Bn-

gurii mi-ai alesi de rege ne Ladislaă fiislă Isi Voirex
bertă, ks kare

fese grea Elisabeta,

Al-

nrekăm
s'a zisă mai săsă,:

: Dar fiindă ks asesta, atsnsi era în vzrsts nămai de sinii ani,
a rmasă săb enitronia maikm-sei, kare ksrmzea, regatslă On:

gariel, . Jar. în Ilolonia alegînâă ne Kazimiră

Kneazslă Li-

tsaniet,. ală doilea frate al suisălăi Vladislaă, Paă înkoronată.

rege.
_.
Amsndof Domnii Moldover aă domnit
te ani;

dar îîn wele de-ne

srmz

îmnresns

Stefană, : voindă

>:
man-

a remânea.

singară Domnitoriă, a trasă ne Iliamă într'o kărsz mi i-a:
skost okii, dsnz karea mi mărită 1. Dsnz aueasta, Stefană

Vodz a domnită singură înks. vinul ani, mi a mărită guisă
de nenotală sei Romană,

i

SE „0

fiiă ală doile ală Isi Iliamă „Vods,

+ DomrnuLu XIII,
„ Romană

Dans

„—_
E

Vodă

mârtea Isi Stefani Vodz,

a rsmasă snă fiiă ală

]se% nsmită Ietrs, mi doi fi ai. Isi Iiamă Vodz, A-.
leksandrs mi Romană.. Anestă de ne srms (karele,

Vechi, a era mi mai, miki de kzt& frate- -seă) nenstandă mMistat siropirile. de rzsbsnare ue nstrea nentr mârtea ta-.
islsi. seă, sa snită ks o seams de boeri kari n mal u&teaă suferi krăzimile mi neomeniile Isi, mi a tseată kanslă
Isi Stefană Vodz. Nă domni îns mai msltă de sn ană, ui:

“v5rălă se5, Iletrs, fiislă Isi Stefani. Vods,
tron. . Romană

dans

la gonită

aueea a trekstă în Ilolonia „ks

din.
ms-

m5-sa Dâmna: Sofia, s0rz a: rogelzi Vladislav, mi akolo
1),

Sail istorisr Bizană, 5 elă ară fi suisă

!

nii klară ne msma-8a,

(Traducetorulii, )

|

PARTEA IV. EPOCA 17, CAPY 1.

mări înveninată Cotrzvită)

-Vodz.

:

19

DIN wijlozirea varsat seă Iletry

E

“Dosmura x.
Peri. Vodă IIL.. cela

o

|

Bună,

Iletr Voăs, nrengmită mi “rel Bars; disogrnăă ne vsrălă sei Romană Vodz ks ajttorslă boeriloră mi ală Di âni

-lsă Bniade găvernatorslă “Transilvaniei rii învâninîn-|

d

Pius |

-Vechia ...
15 nrekimă s'a zisă, s'a săită no tronslă Moldovei, | Ceronoog.
.

ui â denssă omâgit ks jsrmzntă Isi Kasimiră rez a Pierel.
gelsi Ilolonier:1). Avesta ară fi dată Isi Ilotrs. Vods. zi

nartea de lokă kare se ktams; Iaranslă. Ingsreni, nă se intie
însz nentrs ue felă de: lkassz. În timnilă asestetă as maj El:
|
kată Tptarii peara de 'aă fekstă mari striksuisni; dar Ile:
|

„_tră Vodz I-a alsngată ks nasterea. . „Dsnz
mnie însz a mărită.

o

PR

sinui ant! de: do

Ia

“Dounuu XV;
E Sefii. Vodă il.
-- Dăâns mortea lăi Ilatrs- Vods, â “omite tronstă; ntin

risterea Iloloniloră, Stefan: Vodz . III, nenotelă de
sorz alt Domniloră Iliamkz ui Stefani." :Ns domni

“D..Curs
cutie,

în mal imsltă 'de snă ant; ai ună fiii fireskă' ali „ Pelonee. Ş
Isi Alelksandra Vods IL ansme 3 Bogdan, a venită ai:la _go-

nită diri Doranie pă

Da

ID. Asestă „jărzmsntă . (dia Kromer)
-

snde aă venită natră
Avestă jsrsmzută

2).

soli din

a avstă

se, vede ka --Pa: densă i Xotin,

nartea regelsă

de skonă

a

Iloloiey la anslă „1448,

desfiinarea

alianpei

ue Iletrs fz-

kase ks Sngsrii. Ky tâte, aseste Engel -zize ks, [letrz Voda dată,
Engsrilor: “getatea Kilia din Basarabia, . ;
: (Traducătorulă.) n
Desnre essistinua auestsi Domn este îndoealss. Disgomi, uitată de
Ilinkay, năne la anslă 1450 mirii Domnilor Bogdană mi Aleksan-

„ră,

Ks tote azeste Letonisepele Moldovei nomeneskă e anestă Ste-

|
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XVI şi XVII.

Vodă al Hu și Alessandru
abia anskase “Domnia,

Vodă UL.

mi a venită asenra

„1492, je Aleksandrs Vodz, fiislă Isi Iliamks Vodz, ajstată
de Iloloni. . Bogdan Vodz însz la bztstă mi a învinsă ks

totală, ssigzndă. mi natrs Xatmani Iloloni. Ns tirziă dsns azeasta d venită .carsmi Aleksandrs Vods ks altă âjs-

Dap acer. |oriE “de. Ioloni, mi astz datz “aînvinsă ne Bogdan,

nică locale (i-a Iată iuaf malte. “ete mi kiară .kanitala.: Dar
și Polone.
|
„Jreadănsndami nstarile, Bogdană a bststă earzuri re.

Aleksandr Vods wi Pa gonită din tronă. K aserhine lsa-.
„te, Bogdan Vodz a domnită doi' ani, diri kare kstă va timni
a domnită mi Aleksandr Vodz, larele.în ele de ne ărms
a fsgită în. Ilolonia;. Dsns azeste 'skulsndsse Iletrs Vodz
IV, nsmită Imi Aaronă, s'a bststă ks. Bogdan i Vodz ai, în-

vingsnds'lă, la saisă 5,

i

DosnULU: xvaa
- Petru

Vodă IV numită și. Aaron.

— Agostă IIctr Vods a avută lsnte neînuetate ks Aleksandră - Vods, karele -n înueta de a se renozi din
D. Chr.
.
e.
piei: Ilolonia kz citiri assnra Moldovei,Î dar karele rs=
upe chronico loeale(mînea totă deasna învinsă.
În. dele de no srms,
a „Polone,

dsnz doi ani de domnie, a venită din peara Msnte- i
neaskz Stefan VYods nsmit$ aclă Bsnă ks ountiri ue i-a dată. |
"Tang Vzas, snzindă. ă isus o lnz, ară A domnită snt Srtzră-Vots,

„ Yarele anoă a fostă gonită de Bogdan II:

n.
" (Traducetoriulă,)
1). Datatia” a srinătă la satslă Rzăsenii, in josă de tzrgslă Ssacvel.
„estă Bogdan Vodr a fost tatolă 15x Stotană Voiz selă Mare, —(Traducătortulă.)

A-
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Radsl Vods uelă Framosă, mi învingsndă TIe- Ioiei Voăs
ta gonită din tronă, de a fsgită îîn Transilvania ».

DosxuLu D098
Stefani

Vodă A

e

cela Mare. _ a PR

ui

:: Auestaa fostă fit ls Bogdâns Vods II, nenotslă Isi
Aleksandr Vods II, 'strsnenotă Isi Iliamă Vods II,
mi restrenenotă Isi Aleksandr Vodrs I uelă Bs- puli

trină,

KEsnstsnd domnia nsrinr easkz nrin ajstorală 3, acte

omtiriloră Măntenenuti, nreksm sa zisă, a arztată,
:
de la selă întziă ani; kz era: sr fie omă rssboinik. Iriimindss6 k& malr ssmirea general mi kă ukărica tăteroră bocriloră mi a nonorslsi, 'se snse de kztre Teoktistă Mitrono:
litslă Moldovei; dans ageasta îndatz înven a, snori omtirea
Di 3, rendsi ksnitani vrednisi, ks Kari, ka snă adevsrată
eroă, a întinsă maryinele erei mai: msltă de kztă toni nre:
deesorii : sei, a învinsă ve Iloloni, ne 'T'ztari,: ne Engari, ne
Msnteni mi kiară ne soltanală Mcemetă IL, Snaima Esronei
întregi.

i

Da

E

În anzlă 1461, al uinuelea al doaniet sale, ani inată de
mai mslte! kasse, a trekată: ku tot năterea -omtiriloră -'sale
_ în 'Transilvania mi, nrsdtndu-o. sa întorsă îndzrztă.. Dans:
azeasta, la anzlă 1465, adsnindsmi. tote nsterile,: sa desă
asănra, uotsniloră Kilia ui Yetatea alb (Akerman) kare în:
timnslă Domniloră de mat nainte 'kszăsers în *msnile - Oto
maniloră, ni bstsndzle: le-a sati ni a: ksrsyită meara de:

nsgsrii pă Dsnr aricasta a înenstă a zidi. mi Msnzstirea

1).

În anslă 1453. Isndă Teruii Konstantinonole,. at învenută- a atieningga
mi erile Romine, Iletrs Vodz la „1456. a trimisă soli la Moametă II
“mi a fokată naue, snsinda-se a da tribstă 'de' 2000 galbeni ne ant,

Aura skrie Kromeră.

2).

La anulă

1462

!

a

sta 'fuuerkată întzia

(Traducătoriulă.).

6r5 85

Ya

“ctsnile

aveste,

dar

kznztzudă o îmusmkztsra la snă nistor, n'a mal înaintată Tzsbolală,

.

2.

„îs.
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1

Ilstnei1), : Dar Iletrs Vodz: Aronă,. karele era emigrată în
Transilvania, -nrekămă șa, mai zisă, îmnresnz kă snslă Be.
ia

*

rendel, karele se zisca a se trage din neamă domneskă
dă,

kzndsse în Ilolonia,. a serstă de la regele Kazimiră ka ss

le dea ajstoriă sz rekanete tronzlă Moldovei: _îritimninsndă
înss refssă din nartea lui Kazimiră, fiindă kr auesta fsluse

alianygs. ri tratață de nage

kg Stefană Vodz,

aă alergată

dere ajstoriă de la Mateearml regele” Ongarici. . Asesta nen-

a

trg kaașe -anteridre, -mi mal alesă -nentră nzvslirea mi
-jefăirea, ve fskese mal, Înainte în Transilvania, nrekămă
sia mai
zisă, “a gzsită de motivă rgzminyele asestora Ii, adsnsn
=

dul nsterile, a trekută ks o ontire forte nămeroasz

măngi în. Moldova mi a însenstă a nrzda tote lokzril mesto
e “ne
şnde, treuea, dzndă mi fokă oramslgi Romrnă; Stefană.
Vodz,

Kgmă. a urinss de veste desnre amcasta, ne, de o martea

serată snă ajutorii nsterniki de la Kazimiră, Jar ne de alta
nregstinds'mi mi
omtirile sale nronrii, a ajunsă într'o zi ks=

tz searg la lokslă ue se nămernte Baea î). Alolo, inemiit
nețreyeaă far nisi o grijz, dedani
la benic mila ncorzndsele, Stefani Vodz,

kzlkendu-i fsrz de veste: ks nsterea. .

Isi de. kslori
me mi: infanterie, faye
snt mmuelă înfrikomată,
i
ma

5uigsndă neste zeze mil de Sngari, între kari a kszată

wi

însămi Berender, Regele Matiaul, rznită în trei loksri, abia
a
sksnată neste mănyl kă lezul va -soldaggi kredinulomi;:
iar rB-.
mBmina ouatirer, însnsimpntats, Ini sfsrzrvatr, s'a rsșinită
, ang-

kzndă drămslă sure Transilvania, gonits nctauotati de strsjile
15] Stefan Vodz. Iletrs Vodz de akolo ak fegită. sure Ilolo-

nia. Stefană Vqds, însz, dane aeasts viktorie n'a rzmasă
în
linimnte, si intrendă în Transilvania, a nrzdată eara mi ars-.
.

Dans azeasta la anslă 1463 s'a înssrată ks Dâmna Ezdokia, sora
(lar
„dens alnii firka) îninsratălsi Simeonă.de la Kiev.—
ia
e
A
(Traducetorluli,)

1), "Axeasta s'a înuenută la anzli 1466, Iulie 10, dsnz Breke,.
'
i

? - |

Ia

E

i

“(Traducetortulii.)

a

(Traducetorlulă.)

2)... Baea, kare) câte aătszi snă simulă.sată, era ne atsnge orană înterad-.
Ri eață, nreliimă msrteriseskă răin
veile
essistă uznz astuzi,
iai
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snzndită în toti lokslă fokă mi sabie srire rssbsnate- rege:
[si Matiuni;

dens

aeasta

s'a întorsă îndsrzută

ks liniute.

„Dar nă dens..mălts trezere de timuă asieunti doi Domnitori; vszsndă k5 Otomanii, inemisii kiemtinztsuii, .din 'zi-în zi
feea“ nrogreso mari .mui se întindeat as&nra periloră loră, kz
skonă la ss le îngins, ai fikstă. între ei:legsterz de nadie
mi alanus ks jărsmsntă, danz kare Matiarii a uedată si
Stefană Vodz dos setspi în marginele Transilvâbiei, nămite

Balta mi-Misesls.

Aszindă de aveste Kazimiră, regele Ilo-

loniei, mi bznsindă ka nă km
în kontra

va

aliannă

avestora: st fie

sa, a trimisă ini elă soli în anslă 1466 mi aă îno:

it3 nauea mi alianna ks Stefan

Vodzi.

Toti

atsnue

Kazi-

miră a fokstă naze mi ks Megligerei Xanslă Krimeei;
Dsns axzeste koborzndsse o mslyime de "stari din snre

“ana Volgzi mi kzlkrndă marginile, Moldovei, â mersă ; Ste
fant Vodz ls:omtirea sa în kontra loră, mi, kslksndu-i întro nsdsre nămits Linniga anrâne de ana; Nistralsi, l-a lo"vită ks atzta ferie în kstă i-a sfersmată ks totală, suigendă
o mslgime din ei uri nrinzsndă kiar ne filulă - Xanslsi Mainakă, karele“i lkomrnada, [leatră aseasta tâtzlă. sed a trimisă soli la Stefani Vodz kă: darsri mi ks TSD eost |
minte ka ss-lă liberoze; dar. solii, adressndase kâ] Cromer și
Nehovie 15-sămegie nui k& ameningysri, Stefani Vodz: n skosă storiei Pone fiislă Xanslzi. înaintea; loră mii-a tseată kanslă;l. - i :

anoi ne soli i-a trasă ne peans; -afars de snul singără,-ne
kare Pa liberată.

tzindu-i

nasslă

isbsnzi feriuite,. ne kare ns

nui. srekile.

le atribea

Dans. aueste

niil- înmelemsiunei

nisi vitejiei sale, -ui nămai. ajstorislsi urovidennială, a sfin=
pită

mi

Msnszstirea Ilstna

sznta letărgie

ks. geremonie mare,

flinduse

de kwtrz iese zesi. Arximandrini mi Egă=

„meni îmaresn5 ks 'Teoktistă. Mitronolitală nuii ke "Tarasie Eniskonslă. . e
:
Stefan Vodz, ' dans areste, aronzindă ke Viadă. Voăa
Tenelumă,: Domnslă. erei. Măntenemti, s'a! snită. ks Toruii
în. kontra

sa, a nlekată ks omtirile

sale mi, intrendif în gpeae

ra Msnteneaskz,. a învenstă a o nrzda: (anslă 1474.) [erielsură- Vods: atănse- 'adans. mi, el& ornțirile. sale- Iuiici ese: îna-

|
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inte la Rimniksl$ Ssrată.
re învermănare

în ksrsă

Akolo srmsndese bztzlie ks" ma-

de mai

mslte

zile,

Stefană

Vodz

"în fine a înviasă mi' nrinzendă ue Ienelsmă,
i-a tocată lka-

islă. * Atsn
a. ue
nrinsă mi mâi 'mzluiboeră Msnteni dsnz ue

snă însemnată

nzsmsră

viindă mi oksnsndă

aă

kzzstă

în

bztzlic.

Dans

aueasta

Oraurilă Baksremti, a amezată în tronă.

ne ănslă Vladi, karelese numea Elsgrrslă,
mi astfelă sa
întorsă în Moldova,
o
cc.
o
” + - Dar Rads, fiislă Isi [lenelină Vodz, karele
fsgise neste Dsnsre, lsndă ajutoriă de orutiri tăruemti
-mi trogzndă

în martea sa mi o seams 'din omtirile n'smî
ntene, a isbstită
"a ksnsta tronslă nsrinneskă în anslă
1475. Iar Domnalt

rsndsită de Stefan

Vods, dsnz o forte. skart domnie, slz-

usndă ks mare nevoe din razinile Isi Rads Vodr,
a fegită, în
Moldova. Nimte Tsrui, trimirui de Rad Vods,
Pas fegrrită
nzn5 la Brrladă, de snde,: nekutezzndă â
merge mai denarte,

s'aă întorsă nrsdsndă tote lokările ne snde Islaz
,

Stefană -

Vods atsnuc, sure rzsbsnare, se skuls: ku omtiri
le sale mi, in-

trendă. în peara Mănteneask, rirads tote marginile
midz folkă
kiară Brzilei. ' Atsnuo a tzeată la Vaslziă ui
trei boeri de ai
sci,

bensini. de trzdztori, mi anăme ue Isaiea
Vornikslă, ne:

„Negrea Ilaxarniksls mi ne Alekse Stolnikală. Dsnz, aueste
însz gztindsse mi Rads Vods Is nzternikă nămsr
t de omtire,
a intrat
ă în Moldova;

ajărgendă la

lokslă

kare

se kiam'

s
Souii, snde se gzsca-Stofană Vodz, s'a tzk
ulă
o bstzlie foarte învermsnatr din amsndoz nsrpile, kare
a ninstă neîntrerănts mente zile. În .uele de ne srms, ks
ksragislă ui eroismălă scă, : Stefan a învinsă: ne Radg Vodz
mi Pa alsn-

gată din' nearz,: foksn

dă mari strikouisni în mirsrile oruti—
.
reci. Msateneni; atsnac a nrinst mai msite lortăr
i ui nriso=
nicri, ne kari

fers deosibire i-a trekată săb sabie, afarz
de
Stană. Logofstelt mi Miruea, Komisslă, ne kari
i-a
adusă
ka
sine.vii, a
NR

E

DR

+. "Nă tsrziS dos aueasta întorksndsse de a
doa 6rs aesa amo Domnii, Stefană :Vodz, mi-a aureza
tă- tabr"tenesci Jra ne ana Milkovălii, iar Rads Vodz
ne loksli ve
se kiamz. Kărsslă Anei. Akolo: învenzndăse bztzli
a,- a sr=

.
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mată trei zilo ks.mslis vsrsare de stngc; a natra zi s'a
fikstă bstaca gencrals,; în kare amsndos nsryile aă desvzlită mare vitejie. 'În fine Rads Vods 'sc învinse mi»
nzissinds'mi. tabzra, fegi la Bsksremti. Stefani Vodz îlă
lsz ne ărms k5 uea mai mare grsbire, ii, ajsngsnds-lă,
înksngisrz oramslă. -Rads Vods abia nsts ss. skâne 'neste

n6nto singsră, mi treks. neste Dsnsre la “Terui, Iessndă în
„mîna inemikalzi seă meara, tronzlt mi familia. Stofană Vods, adoazi, intrsndă- în Bskăremti, se fuks stonisnă neste
tote: lă5 tote nrovisisnile taberei, 28'de stindarde, o mălgime
de jafuri, tâts averea mimkstore

a Isi Rads

Vodz,: o

msl-

pime de nrisonieri notabili; urinsc mi kiară ne. Dâmna Vokina, sonia Isi Rad Vods, mi ne' fiikwsa Maria, ne kare le

trimisela Moldova;
iar ne Maria mai tîrzit o lt. de sogic,

nrelsmă se va susne mai înainte !),

a

Rads Vods, karele a fostă fegită ucste Dsnzre, lsrndă

de la Ssltanzlă Meemetă ajstoriă de 12000 Taruj, a intrată în peara Msntencaskz. Stefan Vods, neavsndă “des-

tsls nstere la ss se onse, a nrrrsită tronslă merci Msnte-.
nemti mi sa trasă în Moldovaj
ka s nregsteaskr omtiri
mai mslte. În arma lsi, Rad Vodz a oksnată Bsksremtii
mi a învenstă a organisa outtirile din mearz, uentră ka sz

“meargs k
1).

nteri mai serioase asănra inemikslsi set. . În

Bstzliile aueste dintre Rads mi Stefani, este kare astorizli ai trekstă forte renede în Istoria pzrci Msntenemtil, sent msrtărisite mai
în kongizsăire de kztre Kronikarii Moldoveni mi strzini. Totsmi ssntă

mălte laksue,

desure kare

ms

simpă

datori

a vorbi seva.

Mai întris enisodzlă bztzlier ku Tlenelsmă,
msne

mi în istoria erei

Msntenernti

[Tomslă

. >

PE

ure kare astorizlîlăă -

II, zuiderea

Izi. mi

Nă-

- nerea 15 Vla4ă Kzlsgzrslă în lokă-i, nă esto arstată nisi de kroniui-.
le Moldovei niuă de Ilinkai, So vede k5 astorăslă s'a Isată, dans vre

- “"5n5 dokămentă-greuiită: aveasta 'mal alesse lerastemte kiar din as- “"semisnea Isi Fotino ks Rad din boteză se numea - Vladi. Adoa la„. «ăn însemnats este kz, Stefană Vodz, kîndă a gonită ne Rad mi
nrinsă familia, a ns Domnă ne snt Laiotă Bassarabi, Fotino
"zise nimika desure aeasta; far Ulinkat. i alui istoriui aratz ka
"_auasta, dans 0 Isnz, Radă a venită ku -Tărui mi Pa gonită nins,

Boadă,

ei

(Traducătortulii,)

I-a
nă
ne
la

Ei
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Vodr

sere

- .
ajstoriă

de la Kazimiră,

regele Iloloniei., Avesta, ne de o narte ds ordini găvernatorălsi Ilodoliei ka ss-ni , sneask's., ortirile kă ale li Stefană Vodz, iar ne de alta, înmelegandă intereszlă ks Do=

„mail Vomsni trebse sr fie avangarda sa înaintea Tsruiloră,

a sokotită” ka ss. fak: kină sz-i îmnase. [lentrs aueasta
el a trimisă soli la 'Rads Vodz, dar nimik n'a isnrzvită.
" Rade Vodz, -ks tâte ls-nul înkingise o ouitire destală
de nămerds5, totă nu ksteza însz ka ss se mzsore ks vitejia Isi Stefană Vi dz; de aucea a serătă de la Ssltanzlă
Meemotă ka s5 i may dea mi altă ajatoră. “Ssltanzlă, voindă ka ss rense ne Stefană Vods, karele se feksse snzimsnts=
toră, a mai trimisă Isi Rads omtiri, ordonzndă uri: Xanzlsi
de la remi ka: ss nsmaskz assnra Moldovei. Astfelă o0=
intirea, aliat de Tsrui, Tztari mu Msnteni se-sula la numsră
„de 120 mii, ne ksndă auca a Isi Stefani. Vodz, ks ajstoră

de 2000 kzlzregi ue. ksnstase. de la Kazimiră regele Ilolo-

niei mi kă 5000 de la Mateamă, regele Engarici, ks kavalerie ks infanterie ks totă -ns se srka mai maltă de kstă la
45 mii de_ostami. . Stefană Vods însz, ks tâte ks-mi vedea

nsterile ama; de nspină anal6ge, n nerda. ksragizlă de felă.

Mai. întzis. a rpdilkată toni leksitorii mi a kosită tâte ksm=
niile, nentrs ka dsmmanslă ss ns grseasks în kalea sa nisi
snă mijlokă de nătrimentă.: Dans adeasta, urin felisrite strătageme, s'a îngrijită ka s5 atragz ne inemiul în .lokari
strimte, ntn5 din săsă de. Bzrladă, în kodrii Rakovel. Rzmă
„a vzzătă ne inemisi în loksrile axestea, Stefan. Vodz a nusă
de'a ssnată: din. trămbiue din tâte nsrpile mi a 'dată semnalziă -de bstae. Moldovenii ks Ilolonii mi kă Sngsrii a5 |
îndenătă atsnuo k

inete

ri lu vsete

a lovi ne dămmani.

din tote.nsryile.
Tsraii, Tatarii mi Mantenil, aszindă vuetele auestea, sănetele 'trsmbineloră mi pinetele omeneinti, konlemini fiindă. mi de o negsrz kămnlits în KztE nu se vedeuă sănii ne alişii, at kszztE înt'o snalms grozavs, sokotindă
ks ssntă imnresăranl de o omtire îndoită: mal nămerosz:
adeasta' adsse. o konfesie uri o neorsndseals, în kstă tote

mirgilo s'aă. amestekată, uri aă învenstă a fopi kare înkotro,

-
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_Buizsndese. snii ne algii. : Stefani Vods atânue se rene=
de ks mai msltă kăragiă mi faue în ineiniui o msuelzrie înfrikomatr. Rad Vodz ks Msntenii, de mi s'a pinstă kstă=

va timnă

k& mai malts

bsrbzpie

strikzaisne Moldoveniloră,

mi a fekstă

mal malts

totsmi n'a nststă sz se one

ns

ns în fine mi a. kzătată, sr fegz mi elY k mor-l-alni, Astfel,

în sele

de-ne srmz,

toră mi trimfztoriă,

Stetani Vods

a rsmasă învings-

uri în zioa aucea a Isată neste 6 sstp

de stindarde,. tâte nrovisisnile taberet,

o msă)uime:de arme,

mai mzlui nrişonieri ne kari mai ne srm5

i-a trasă în mea-

ns, afarz'de Isa: Ilama, ne kare Va liberată, ini kzpl-va maj .
însemnagi, ne kari i-a trimisă nresentă aliapiloră sei. Kazi- -

miră mi Matiamă,
fari nreyi6se,

înnresnz k5 niat mslte stindarde

ka. frăktă

ali eroismslzi

seă

ri ja

mi ka dovadz. a

viktorieă sale. arne kzmnzlă rzsborslii at remasă
50 mii de 6meni gsimi 1), din kari, uei mai mslni at
între. sine, mi între asemtia mi natră Iami: Stefană.
de uri a rsmasă învingztoră, ku tâte aueste a nerdată
&meni din ai sel; dar denr -axeasta a stati ne lokă

neste
aisă
Vods,
mălui
natră

zile, în kare timnă: atztă elă kztă mi tote onitirea a nostită

nsmai kg nzine mi ans,-wui a dată lasds Isi Dămnezes,
tră viktoria ve a rensrtată. Iar Toruil imarsintieagi.
usdsri, abia s'aY adsnati din diferite loksri în jsdemslă
tovei, snde ai mslyzmită rsitel lor kr aă skznată de

nenrin
Tznei-

rea totalz, de kare fgseserz ameninuagi. Stefani Vods, înss

nă l-a Isşată s5-mi mar fakz nlanzri, şi a trimisă ouatiri de
i-a alsngată msn aă trekztă Siretslă ne la satslă Tonzmerintii,
snde mi nsns astezi se nmermnte. Vadsly Tsruiloră. Dsns
azeasta, întorkznduse viktoriosăla, Săueava, a zidită biserika

s5ntslzi Ilrokonie

la satslă ' Bzdzspil..

Dar mal înainte” de

aveasta a fokstă mi în Vaslsig o biserik, -kare essists .mi
1).

Strikofski skrio în kronisilo sale ks no la ansld 1575 kalstorindă lt

îussrui. ne la lokzlă, snde a fostă: numita batzlie,-a vazată kg okil Bel

_treă kr5ul de neatrs mi movili do 6se mi tikve de. 6meni,ui, snuze Ka dens tradipisnl a aszită snuinds-se ks nă 50 de. mil, dar ueste
"100 mil a5 kzzută akolo din îmbe moruile.

Kromer e:
„si

Aveasta o adeveremte mi

„

98

„i a:

ISTORIA DADIEE -

asa astozi ks. serbarea ssntslsi. Ioană MergstorslsI-înainte,
în ondrea învingeriloră ve a kznstată. “Toti la 'Vaslsis a-

tsnsi a fokstă

lolezită 9

uri kase domneruti în kare de mălte

-

ori a

„Dar Sultanală Mecimctă, nenstndă săferi atate “dana
ui striknaisni ve a fikstă Stefani Vods în owtirea sa, nenstsndă ssferi de a vedea uetsyile Kilia imi Akermanslă în
msnile Moldoveniloră, s'a desisă ss “nleze elă în nersânz asănra, Moldovei. . Deui, adsnsndă o 'owtire nenămsrats, s'a
amroniată de Danzre.
Atstă. Sngsrii kztă mi Iolonii, nismsindă gloria Isi Stefană Vodz, astz date maă voită ss'i dea

niui ănă ajstoriă,

vi, vszsndă mimkarea Isi Sultani Meemetă

mi-aă adsnată- ountirile ni le-a năsă ne marginea weriloră
loră snre observare.. Stefană Vodz atsnue se renede nsmal
kă ountirilo Moldovene wi se une la Denzre a ansra treMerea 'Tsruiloră. - Dar ne'kzndă se afla el în ansrare, "de
odatz se nomenerute. ks mslyimea Tstariloră ks:15 amerini Jud
â-lă lovi. ne dindorentă. Atsnue se întârue ks tâts năterea
sa asăilra loră, uri, învingends-i ka uărinags, i-a gonită nzns ă-a trekstă neste Nistră, -În: auestă- intervală Ssltanslă
Meemetă a gssită timnă ss treakz' Dsnsrea uri 55 se sncaskz. ks armata Isi Rads' Vodz.
a

Întorlshdse atsnme Stofani Voda

1).

Aiue astorislă are o mare lalkuns,

Ironia

ui vzzsndă mslyi-

AMoldovei snănă Er, dz-

115 învingerea aucasta, Rads Vodz s'a mai întorst
assnra zi Stefană.
" Avesta atsnue a trimisă ne ksmnatulă ses Xafmans
iă Ulendrea ka
'sz-lă resuingz, Dar illendrea kszsndă în bstzlie,
viktoria a rzmasă'
- “li Rads Voaz.' Dsnz aceasta va dusă însumi Stefană
„ini, brtznds-se
„+, din 855% de.Rimnikă, a învinsă wi a dată voie.
omtiloră sale de aă
nrzdată trcă zile peara Msnteneaskz.
Atsnuea Sai năsă mi xotarzlă

ne Milkovă, lui peara

Msnteneaskx N3n5 atenze

N5N5 în ana Trotsmslsi.
"Ile ling: aveasta astorizlă mai

tree

disnata torzmslă

s5b taiere. o altz butelie

"ve avă Stefan Vodz ks nimte Kazasii, kare venise s5b dor "Xatmani
* "ai loră ka s5 nrade peara, Stefană I-a bztstă; a nrins ne Xatmans
iă
Lobodz, iar Xatmanslă Xelivaikz s'a înekată în Nistră,
mat mălai „Raza, în fag goniui de Moldoveni.:

-

îmnrcănz

(Traducetorulă.)
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mea de Tsrai, Tstari mi Msnteni ue veniserz asurra Isi, ks:.
o mslgime nensmsrats de tsnări, s'a konssltată ka boerii sci,

mi sa gasiti ks kale sm se retrags la loksri' strimnte mi
grele de trekstă, întziă nentrs ka s5 nâts anzra Moldova de

săsă în
întinde
nămsră
Stofană
atsnue

ori we eventăalitate, mi al doilea. ka:ss ns se n6t5
mslygimea inemiuiloră 'nii ss înkonjâre nsy ginslă oră
din tâte STI mile.
Ast-feliă, retrsgsndase kstrs mănni,
Vodz s'a aginstă la Valea Albs, întw'snă lokă kare de
ni -nznz astrzi se nsmermnte Rzasboenii. Sosind mi

Ssltanzlă Meemetă ks armata, sa, la 26 Izlie 1, Sa dată o:

bstzlie înfrikomatz - mi sznger6ss,

în- kare mal. timnă

în-

vingerea nă se ksnomtea în kare naite va remînea.:- Tsruii,
avndă îndzrentslăi loră msltz omutire, înoeat neînsetată no a

ci ue se-osteneaă sat se svideaă în bzizlie, mi ki kinslă
asesta kiar bztzlia din orz în orz se înoea; iar bienii Moldoveni;
fiindă fzrz aliară mi- neasemsnagi la nsnizră kg. msluimea,
inomisiloră, se Isntaă singsră nznr la sea de ne 5rms. r5săflare, mi kzdeai mai msltă de-obâseals de kztt de lovi=
tari.
Atsnuo mi. Stefană, Vods, renezindsse ka o; fiare. mi

_v5rsndsse- kiar în mijlokzlă rBsboislai, nerds kalslă de: ssb

dansălă mi kezs la usmîntă ;; nă ssferi“însz nimik mi skBns ka nrin minsne dimnezeeasks din rasnile dsmmaniloră,
n fine kstrs

scars Stefani Vods,

vszrndă

ks nă are ner-

snektiva ka ss lkanote. viktoria, s'a retrasă în lokri. mai neanroniate, Isssndă trismfelă lomnleltă ne seama. Ssltanslzi
Meemetă, “Toti krrmnăli butelici rpmase koneriti de kor=
nsrile 5sise ale Moldoveniloră, între kari o msluime de boeri „Moldoveni din uci mai de frănte s'aă: sakrifikată în ze=
151% natriotismalsi loră, mi aă dată kanztă vierei loră,. fpkzndă

îns5 mi mari dasne în mirsrile inemisiloră,

Tgraii mi - T'starii, întinzzndese kstrz distriktală Săue= vel, aă arsă oramzlă ks asemine năme mi S'a5 întsrnată ar- |

zzndă mi jefsindă toti e le ksdea, îna kale.
1).

Stofană Vods

Aztorizlă uitr a sita anii. De arcea însemnzmă kz bztzlia de la
Rakora se ărms la: 17 Tansaris 1415, dar auea de la Valea: Albz 14

26. Islie 1476.

.

|

(Traducetoriuli,)
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atsne!'aă. trimisă soli, kstrr Ssltanslă. mi'4 frati “nase,.
drndă Tăruiloră uele dor et, Kilia mi Yetatea Albz (saă
„ Akermanslă), nrekmă ui mai o treia narte din Moldova de
josă, kare. vine sare 'săds!ă. Basarabiei mi se keams NB
astezi Bigeakă, sitsats assnra Mzrei Negre 1). Dsnz aaeasta Ssltanslă. Meemetă a nlekată; iar Stefant Vods, viindă.

la lokzlă bstalici, a măsă de a fskstă o grâaz, mare, în ka-

re a, arsnkată kornsrile, kremtiniloră zimi mi a fpkstă dea=:
ssnra 0 Movils mare, iar în anroniere. o beserikz; kare a.

nsmit'o Rpsboenii 2).

Dănz aeasta,

mergsndă

la Teksuiă,

a stată trei zile okănsndsse de trebile merei
4
într'ană kortsne o movile mare, fkstz înadinsă.. Akolo i-a venită mitire
ks vine Rad Vods ks: oultire. în Moldova: Atsnae Stefani
Vods „a îndenstă îndatz ss-mi adune oimtirea, kare era, fâr-.
to n5 spini, Ii s% 0 nze în rîndăenlr de batae. 'Totă: odatr,,
*.

,

.

,

a

&

i

1),.: Aivea astorlulă omite o erâre, Nil and istorii nă vorbimte
de„ Sire natea adeasta, nisi desnră darea uetzpiloră, Ssltanulă Meemetă
| a

nzrzsită

Moldova,

kai

de i

învingzitoriă la Valea Alb,

însz

ds-

"id aieea a fostă neînitetată xsrpsită de Stefani Voăz. : Iar „Kronikarălă Breke-snsne ks la: anult 1478 a învensiă Stefani Vods a zidi
: uetatea Kilier: Vrea. 5% zikz k5 n o dase 'Taruiloră,
“
“(Traducetârlulă. )

2). Arteastz biserikz essist mi nins astazi.

De asănra nică are 0 nea-

tz ku inskrinutna srmztore [în limba Szrbeasks.]
„Stefană ku
„mila Isi Dsmnezeă Domnă nerer: Moldovel, în anălă de la
zidirea I&-

” “mel 6954 saă dens Xristosă 1476, în als dow-zeuelca an alt Dom

+ - mRiel nostre,

nsternikslă îmnzrată

alt Teruiloră Meemetă

kg tâte:

„_mmăterile Asiei -mi ks Rad Bassarabt Domnzlă peret
Msantenenti
„5 tote usterile sale, venitaă ne nzraznteiă Moldovei, DI0S
aisă Ia
„Valea Albr, iar! noi Stefană 1V, înnreznz ks filslă nostră
' A„leksandrg Vodz,. Isnfendă-n€ nenfrs cars; niditămă toare Batzlid
[a

--

226

ale

Isi

Islie,

în

kare s'a

învinsă

kremtinii

de kzf&a

dinimanii

- mu5g5hi. . Drentă aueca rsdikatamă biserikă aueasta în numele
Ar-. nXaugelslsă Mixailă, snre a se ruga Is1 Dsmnezeă nentră elă_ mi Dâm-

„na Mariă mi neifră fil mel Aleksanară mi Bogdană 1ni suie noricni-

„Tea kreimtiniloră ge a5 kzzstă aide,

În anslt de-la Krist 1496, la

"220 Sent.&
“ În anălă atesta seo vede „ED Ba fată

,
stapirea viserisăr auesteră.

PARTEA IV, EPOCA-1V, CAPU 1.
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nreksmă mi Kostea Ilaxarnikslă,
o seams de Turui ue. TBM'BSSese.
2). Bsksrsnduse Stefani Vods.
a renezită îndats no -Xatimanslă
ka avan-găards assnra Mznte=

niloră. .Asewmtia însz fiind 'msltă mal nămerormi, ax sferz-.
mată mika otmmire a Moldoveniloră. mi a zuisă kiar rie 'Xat-,
manslă Ilendrea. Dar Stefană Vodz, trokzndă îndats _Sire=

tislă mi întimninvndgse ks omitirea Isi Rad
xonstă lsnta k& mare

învermsnare : maăltă

se alegea în kare marte va rsmznea,.

Vodr,

timnă

sa

în-

viktoria nă

mi se, suideaă Moldo-

venii k& Msntenii în uea mat mare: ferie;

dar în fine: Mol:

dovenii aă învinsă mi aă îmnrztutiată armata Mznteneasks 3).

Atenue Stefank Vodz a.dată voe outirei -sale ka s%
nrade kst5. va, nstea în pcara Msnteneask's în. kurst de trei
zile. Dar stzndă elă. akolo nTn5 S% se adsne la lokă omti=

ea, a venită la elă.mai malui boeri Msnteni, mi algii s'a
adasi de kstre ostami a „risonieri;. toti odatz: viindE mi:
mai mslpi boeră. Moldoveni, sas nusă la kale între ei ka 55.
mijloseasks a se îmnska Domnil mi ss înseteze lsntele din-'
tră denmii,. kare adsueag strikzulsni amsndororă eriloră,.

Astfelis înnelegsndu-se, s'a fskută naue între Domni uri să

amezată- xotarslă între amsndoz nerile ne aua' Milkovzlzi, în
jădenslă Slam-Rimnikglă,, rin oramslă Fohmanii, Issndă Ste-

fană Vods uetatea Krzuisna, din. săsă. de Milkovă 5 'totăju=
o

1).

Ilendrea a fostă iranată' Iă Stefană Voăz

nikarii Moldoveni.
2).

.

Aa mrteriseskă „Rro-.

(Traducetortulă,) .

O kroniks Moldoveneaskz, sune Ri întorkznda-șe Ssltanslă Meemetă
din Moldova s'a reneziță Stefani Voda, assnra Isi uri; la treerea'
Ds-

-- usrel sfz'msndu-i, t0tz arier-garda, i-a lsată tote nrzzile; dar nimenr
:
„„. altslă nă nomenemte desnre ameasta. „ [Astorizl5]. .
:
3). Ns mtiă dunz ue izvâre Fotino -nsne enisodzlă auestei batali aise;
„ki, dans k&mă arztai în notele mrevedente, bztzlia aseasta a 151
Stefană ks Radă sa ărmată în arma botzlier de la Rakova, far nă în
srma el de la Valea Albz. Ageasta o msrtărisemte mi Yreke mi Mixonă Logolstală mi Kronikarii Iloloni, kare îl nstemă avea sub Oki,
_ (Traducătorluli; A

=

a sosită mi Xatmanslă ILiendrea, fratele. msmei sale 1),! ka-

rele rsmzsese îndzrsntă,
karele fesese trimisă dsnz
din arier-gsarda Ssltanulsi
de sosirea 'asestoră ajutore,
Illendrea ks nuins omtire

33:
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denslă Ilztnci, nentrs. kare nn
uetatz între: mai mslui

at&nuc făsese vearts netn=

Domni
: Totă
. odats Stefană

afiznds-se vsdsvă . de-ksrsndă,'a uorstă la ss

Vodz,

în de sonic”

ne Maria fata Isi Rade Vodz, ne kare o. avea r6bz înnresns k5 mămssa Dâmna! Voikina, + rreksmă s'a zisă mai în
srmr,
.
:
.
_ Astfelis îmnzkands-se Domnii, s'a
3 înternată fc kare la
Chronotog. (ale sale. Dar

atsnue Stefani

Vodz. nriimemte veste de:

Tirol. [la distriktalt Sorokzi 3 o: seams de' Kazasi ssb doi
Xatmani, Lobods mi Nelivaikg, intrsndă în: pearz, sat nssă
“ne nradz. Desi, fsrs a nerde timnă, s'a renezită într'akolo
ks Estz orutire s'a întsmnlati sz aibs ne lhngs sine mi,
„kszwndă asănra loră, nrekimă eraă îmnrzutieni dsnz nrszi,
i-a sforzmată ks totală nrinzzndg mi ne Xatmanslă Lobodz

rob; iar ki

aă skznată de suidere,. alexgzndă

„neste' Nistră k& Xatmanslă Nilevalla

sz treal'r

ri ks: snă

nolkovnilkă,:

Ssntalsi Nilolae; înainteă Karel Domnenmti 1).

Atsnue (a-

saă înekată în ris Deus aucea, întorksnds-se Stefani Vo-.
dz, s'a onrită la lami mi a însenstă :s5 zideasks biserika:
nălă 1477) s'a kenztată mik Dâmna Maria, fiika Isi Rads
Vods: velă Mare, trimiusndă ne mămasa Dâmna: Voikir ma k&"
mare 'yeremonie ui onire la somslă ei, doranslă șaerei Msntenetuti,

Ile
“Istoria

'

timnzlă avela Saltanslă Meemetă, triminzndg arma
[ta ne Mare

a gonită ne Gonovezi

din neninssla

Kri-:

Canteiza meci ii a sati Kafa wi -alte ucizi ue stansncaă
ei, Dar-dsnz aueasta, nregztinds-se ss meargr ko nensmsrats omtire ka sm uereashu Egintslă mi ss ssnse inssla

Rodosă, a kzzstă

la bâls grea mi a mărită

ală 53-lea ani ală îmrizropici

la auslă

sale, Isssndă

1481

în.

mountenitorie

ne fiislă ses. Baiazetă II,
Aszindă Stefani Vodz, de 'treuerea, dia- Viana a SsltaGeorge ja Meemetă, sa skslată la anslă 1482 mi a Isată
Frances,
Sizicoski, Jîndzrztă „setsnile Kilia uri Yetatea, Albz, ssizindă o:
1). Biserilka aucasta, essistz mi nzns astuzi lsngz vekca Kărte Domncaskz,
kare astszi este: Ilalatulă Administrativă,
(Traducetoriuliă)

PARTEA IV: EPOCA.

Cap 7,

.:

33.

măluime de Tersi. “Dar viindă mai. ne 'srmz
Ssltanzlg: Bas
iazetă asnra Își, farzmi a. Isătă uctsnile ;:n'a
nătatiă înss ss
meargt

mai. nainte, temindz-se de kărsele Isi. Stefa
nă:-V

odz,
karele
nă emia la krmng mi voea sz-lă-tragr la lokări strsm
te, —-ui s'a întorsă îndsrztă,

lăsudă ks

kontra

Xroiotă

sine la! Konstanti=

nonole bsrbawii mi femeele ue .robise în votau
(ans 1484.)
Ile -timnzlă axela .Stefană Vodz a înuenstă
a zidi mi: uetatea de la Romană, ue, se .hiamz Smerodava
%. - laînran5lă 1486, -ne ksnds se sata în aliangr -ks
Kasimiră în!
'Tatariloră, a intrată

kă

în: Moldova, : mi a înuenstă â urzda tote

oaste : Siigsreaske

lokările-ge Izlka:

Stefană Vodz, eminds-i înaint
. sfers
e;
m' ne Sngsri mi, nrin-

z5nd5 kiar ne Xroiotă vis, în tut han
-

În-anslă 1492 a- merită mi Kasimiră, - vegels
Iloloniei;

dins se a domnit 45 de ani mi a trzită 64. .Ase
mine : în
anălă. 1490. a msrită Mateeami. regele - Onga
- mi: ci
ri
loans, fiislă

îmnsratalsi. Moskvei, karele era nenotă Isi Stefa
ni. Vodz.. Dsns: ateasta
- la anslă 1496 a msrită ui Aleksandr

filslă Isi Stefans Vods, întsmnlare uc'a kazsală
mare întris:

tare în ssfletslă tatzlsi ses, fiindă Im avea:
mari kalitzpi.. - !

- +

Kasimiră,: regele Iloloniei, dans moar
sa te
:a kpsată
a

natră fii. “Din “aemtia loan -Albrextă a rsmasă și! „.
pCromer şi*.
tronzlă seă nsrinneskă; Vladislavă s'a alesă rege ală Stricofski,
;
Ongariei; Kneazălă Aleksandr s'a fokută: Kncază
al: Lita
„_niei; ar ală natzlea frate. Zigmonă (saă Sigi
smondg) nrin=.
vine. al& Transilvaniei. * Albioxtă - ui "Kneazslă “Alek
sândră,
îngelegindsse

ka sz:obâre

ne Stifană Vodr-uri ss: use ne

fratele loră Zigmon: la “domnia "Moldovei, as itrată
în: Mol-:
dova: în anslt-1498.. kz innte-zexi - mil: ostauui '
zilsndă kr

mergă :în .kontra Otomaniloră, -zui triimigendă: resns
nsă “Isi
Stefan
- Vodz
i sz-uri sneaskz 'omtirea sa ks a. loră; dar 'în=:

„dats uc'aă ajunsăla Szeava, a5 înkăngisrată: vetatea, uiti ai:
învenstă a'o bate,: snersndă ks vor nătea-o Isa! îndati
.!
Garnisona' din Isntru îns se onănea „Es: mslts inims, ui
.
.
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1):: Agcastz etatens mat essists! astazi... "Numat temeliile.ei se
kănoskă!
"de abia:
iii
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rssn&ndea la foksrile inemisiloră kă „vitejie, Stefani Vodz
asemine, emindă din uetate, mi-a adsnată nsterile din tâte

nsryile, mmi- serstă mila Rads. Vods.de i-a trimisă ajstoriă
de ostami Msnteni; ns sa nssă înss la rssboiă ks Ilolonii
în ksmnă deskisă, ui a înkisă tote drămsrile mi” strmtorile; în kztă inemiuiină mai nsteaă ksnzta nrovisinile ue le
era de neansrats trebsings. Ouitirea Ilolonz, Bszsndă se esriăs5
a mări

de fome,

Isi Albrextă,

înens

a

msrmsra la revolte

Iar Vladislavă rogele Engariel,

în lkontra.

înkredingzn-

„dsse de nerikolslă fratelsi seă. mi a omtirei sale, a trimisă
soli kztre Stefani Vodz mi aă stată de s'aă îmnzkată ks
Albrextă,
Dens aucasta,. Albrextă srmsndă a nleka ks 0mtirea-sa, n'a anskată drsmsl; ne kare intraseîn Moldova,
gi

me altslă.

- Stefani Vodz

atsnui.

i-a trimisă rosusnsă

k'5

tolimeala a fostă ka ss eass ne sndeaă intrată, ks dremslă

"se lat anskată este mai Isngă, grei mi nlină de nsdsră mi
mănși, nui: kz Isksitorii e ssntă în nzrpile auele, fiindă ssnsramă mi îngreseani de. kztrz Iloloni, îi voră lua

misi ui voră faue

vre

o ostilitate în

nial elă singsră ns-l va nătea onri.

kontra

de

ine-

loră, în kztă

Albrextă ns-mă skimb$

nlansiă, ns asksltt kăvintele Domnslsi, uri rina acel Ea
le. Stefană Vodz mi de a doa rs îi trimise rzsn&nsă. ka
55 se: întorks, dar nimiks nz isbati, :
|
„ Astfelis Albrextă,- srmsndă kalea-ue a anskată, a a=
jănsă în a natra zi într'o' nsdsre mare nsmitz Kodrslă Kosminzlsi, karele are vzrfări 'nalte k& reni mi ks arsnzstii :
'din tote nsrpile: ui este koncrits kă nzdsri dese mi. arbari

sriemi; jar drămslă era strzmtă, nenraktikabilă mi nororosă,
Akolo mai întzis aă intrată karele îmnsrztermti, anoi regele
“Albrextă kă g5arda sa, mi ne &rms omtirea-5mârs dăn5
kare venea, tomi generalii nobili Iloloni, karrele ks msninisni ui nrovisisni, mi t6te omatirile Ilolone mi Rgseinti în neorsn=
dsealz, fsrz ueâ mai miks îngrijire, ka: kzndă se afla în kar-

gile_loră. , Kz kinslă asesta înaintsndă-se

karzle sele. greă

înksrkate nsnz în inima asestei useri îmfrikorate, eat kz
de odais o mslnime de ssteni Moldoveni, saă -renezită din
toate nsrpile, înarmani uei mai mslni k& sekuri, ks kâse
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“i kă aiomege, mi ks rsknete tafrikorate, kzzzndă assnra
mnirsriloră ue kzlztoreaă fsrz de nisi o grijs, ai însenstă a .

side frrz de milz mi a rsni Iskrsrile de' nrin karz,

stri-

gEndă mi rsknindă;: Yuideuă,, suideui are vrâjmauii nouutrii |
Tars strigztele aaestora, înmslnindz-se nrin ressnetală nsdzriloră mi a mănniloră, fsueuă atșta vzeti în kt se kstremăraă keară fearale selbatize. Baii din Moldoveni tmeaă
arborii, kariă kzdeaă k& mare sgomoti în tot întinderea
drermaleă, ini kagsat mare niedeks mi sunsrare tătsrori 0=
rutirilor, kzul atzta se înksrkase nintre arboră mi karsle
mi vitele mi Gmenii, în krtă niai uei din nainte ns , nsteaă

ss ajute ne sei din ărms, nisi uei din srms sz se. sneasks

kg uei din nainte. Atsnuca de odatz se arsts mi Stefană
Vodz ks o mslșime de omtire, kavalerie ii infanterie, re-

nezinds-se asănra Iloloniloră ka snă le mi kassznds-le stri- |

kzuisni înfrikomate. Între aneste, neste kztă-va timnă, n5indz-se mi Ilolonii. în Gre-kare rzndscals, se Isntaă ks msltă

ksrajă uri vitejie ; dar afisnda-se fer ordine, fsrz Xatmani,

fsrz ofineri komandanni, neaszinds-se snslt.ne altei din
kassa rsknetelorăi Moldovenilor, din kassa vsetălzi kzderil
. arboriloră,. din kassa vsetslsi armieloră imi a res&netelsi npdarei, kare msltinlila ori e sgomotă, desnersnds-se - de la
snă timnă,

aă îngenstă

a arsnka „armele,

mi nrrzsindă “ka.

rele kă nrovisiini mi măninisni, ai învenstă a fagi kare în
kotro' nsteat, kzz5ndă mai mslri ssb seksrile Moldoveniloră,

Regele Albrextă . ks kspi va din magnagii

sei abia

tată emi din nzdsre la Ismins într' snă -sată n&mită

- na.

aă nzKozmi-

De akolo el a trimisă: gsarda sa mi kai ostami viteji

mai eraă ne Ing densslă în agistoris aoloră ve rem'zsese :
în ărm5; ear elă a stat „ne lok în âstentare. „Dar Stefană
Vodz, kszsndă mi. assnra agestora kă forie, i-a resinită fg-

Iendă

mare

mi

esemnlars strikzuisne

între ei,

ksă ori

NI.

key îi nrindeaă Moldovenii îîi zaideat. fre. dit. În. fine
Iolonii mi Rami, kzpi aă nztstă sksna de nrin toate * NSr-

mile, aă agisnsă la Kozmina, snde de dos, zile amtenta Re:
gele Albrextă, însz abia ne gismztate era: omtirea.
emindă

din arderi, aă. învensti

a-i

Astfelis

srma; kolstoria, „dar. a:

-

.
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Atetore. Ju
Groter,

II

II AI

ISTORIA

E Ia

DACIEI.

a

data, find ks îciritage! o lelnisne atrtă de în:

frikomats,

mergeaă

ka

inare

bagaro. de seams mi

k& nazz, avsnds'uui - lol6nele restrinse, “mi gata de rrsboiă.
Ear Moldovenii n'a însetată, de ai Sri Isntends- -se kuel.

ini înjsrsndsi kă reknete ui ks strigvri înfrikomrate.

În: a

dosa noante Ilolonii: aurpzînds-nui :“tabrra; ne: snă kzrână,
araă, fokată întsritări dei friks: Dar „Moldovenii, kare. nă-l
slzbia din grms, a dată folă la nimte klzi de fsn% ue eraă
din sssă de lagzră, mi, vsntslă dshnde fsmslă as&nra Tloniloră Izt ne ue era 's5 le anrinzs tabzra mi ss:i îneue:
De akoso-a doza zi aă nlekată arsuri ks rendeals de re:
sboiz; Iar Stefană Vodz, înmirsndă-ui owtirea ne marginea
Ilrstslză, se apinea, nentrs ka ss dea inemiuiloră lovitgra uea
de ne srmz. Albrextă însz,: sosindă la ernzsui, se 'onri
trei zile înkisă în întsritări, nentră la sr. se restazreze: ointirea de osteneal..
Atsnu6 de odatz se rzsnzndemte vor=

ba în tabsrz k5 viindă trei mii de Iloloni kzlzreni în ajătoris, Stefană. Vodz i-ar fi întzlnită ui i-ar f sdrobită, O
smaim's grozav intrs în inimile tstsrora, mii toni învenă a
ere ka sm se use ne fsg5. Albrextă -tâts 'nântea se nre"ămblz ks lamne nrin ortarile ostauriloră, îmbsrbstends'i mi
înkreding5ndsi ks mtirea era minuisnâsz. Aveasta întră a—
devzră a doa zise verifikt, ui de dimineanz se vsză vi-

indsle în ajstoris o kavalerie nămerdss trimissde Kneazslă
Aleksandrs.

Ra -tâte aueste, Stefană

Voâs, ma

înetată

de

a x5rpsi ne inemisi la treuerca IIrstelzi, ka tote ks n'a ns„tstă sz-i oureasks ; dens adeasta i-a mai batstă ui la IUiningi mi nă i-a Issat îîn 'nase nsns ue aă trekstă Nistrală
la Sneatină, în kztă Albrezt; s'a întorsă la Krakovia 5 o
“ rămine mi o nerdere nedeskrintibils.
Baii din istoriaii Iloloni, Snsnă ks kassa auestei neno..
rouite esnediţ nisni a fostă snă 'Gre-kare Filină Ralimasă. A-

sesta, fiindă originară Italiană din Florenn a, de nrofesizne
nrofessoră, venise în Ilolonia de mai maltă timiră ui ajsnsese
la atzta favoare - ne ling Ksrtea lsi Albrextă, în kstă se fzIkăse Konsiliarglă ses intimă; mi fiindă kw elg îndemnase

rege s5 fak rzsboislă asesta, fs gonită din Ilolonia.
.

: ne

Aue-
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„sta, dsksnds-se în talia, este kărsndă. se
îmbolusvi uri
"mări; iar sopia sa kă koniii sei, nenztndă 55.
mai trseask»
în Toloriia, s'a matată. în. Moldova D.
Stefană. Vodz, ka S5-uă vasnlsteaslco- asnra Ilolon
iloră !
neutră strikouisnile

ve fplgse

Moldovei,

a

nlekată

mi elă în anslă srmstoriă 1498 wi a intrată ia
în

Chronolog.

Polonă,

dolia mi în Rosia, Blond ks

-tâtg owmțirile

sale,

avrndă kă

Iloloni,

în Moldova;

ear

'Tatarii

sine alia Ttari mi Tora, - Ilrsdzndă, dsndă.
fokă mi. robindg, a kstrierată ns nsmai perile adestea, dar
-uri Litsaniea în Isngă mi în „largă. agisngsnds nsnz- la
rislă Vistula.
Mare snaims ii St6z3: kzășe ue 'toats Ilolon
iă, lk'sai la
aveasts renede nzvzlire -:nă se gr5si nimine gata
snre a se
onsne,, saă sure a înniedeka! sn inemikă atstă de
năternilkă.
De asec:i nonorslă fogea ka. temele. “snre sksnar
e nrin uetoni, mână mi îndt; ks toate auestea Stefan
Vods: la întruerea lui a “adusă neste o sătr -mii ssflete de
Rami mi
ne

kari i-a

amezată

mi

Taruui, nrinzîndă aseminea mslyi robi, i-aă dăs
în Bslgariea

ai „Manedoniea, &nde î-aă statorniuită. |
a
|
„Regele Albrextă, vz5ndă atzta strilkisne
i neno=
rouire ue a săferită jeara li, n'a stată în
linimte; ui, adsnsnds' "mi orutirile, a: intrată iarznui în Moldova,
mi a înge=

nătă a nrsda

Stetan

uri a arde

nsn5 la oramală „Botomanii, - Dar:

Vods, lksm a lsată stire desnree aseasta, mi-a
adanată

ostirile kzte le-a avat ssb M5NT, uri “emindă înaint
ea Isi la
Botonani,, la lovită KE atsta fsric, în kată îndats la
învinsă
1)... Astorislă ne ază 8 falstă snt mare
servină dăa ne-ară fî arztats
isvorslă agestei assernisnă.
,
În Moldova, într adevzră, a essistată o veke
familie Kalmswuă

din ale Ksrela ramai mai szntă înks kzi-va motunen
i [rzzzui] în
- Bokovina. Din - aveastr famile, „mergsndă . snălă
la Konstantinonole, .
ne kzndă Fanariojii jskaă mare rolă mi-a „gresisată
nămele, zikzn“ds-mi Kalimază,
Din avueiă Kalimaxă anot s'a trasă Skarlată . Kali- îmaxă, uo-a fostă ka Doing Grekă în Moldova. Tatzlt
met îmi Sn5nea ks de dos ori ne ană veneai moninenit perani' din
Bukovina de
vedeaă ne Domnsli Kalimază ;. mi auesta, for
ka ne rude mi-i „rekomanda boeriloră erei.

3 se

rămina, îi trata

(Traducetortulii)
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mi Va năsă ne fsgs.
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Nă terzii dens ageasta, feksndsse a-

liangs între Vladislavă, regele Sngarici, Albrextă regele Ilo-

loniei,. Aleksardrs

Kneazslă Lităaniei, mui Zigmondă IIrinsi-

nele "Transilvaniei, ks shonă ka s5 se dsks în kontra Tsrui-

loră s'a nzsă 'la mijlokă Vladislavă,

1ui a înnskată ne Ste-

fani Vodz ks fratele seă Albrextă. Ns trekă msltă îns mi
„la: anslă 1500, a marită Regele Albrextă mi s'a alesă în lo-

“ks

la tronzlă Ioloniei fratele seă Aleksandrs, . Eneazală

Litsaniei.
În

a

anslă 1502 Stefan Vods, intrendă iarzui în Ilolo=

„miea, năse stsnînire ne Iloksuiea,: (lokă între Nistră "mi între
mănni) ssb ksvsntă ks din învekime aseasts narte cra a
“Moldovei;

dar kam. a nlekată' Stefană

Vodz

de akolo,

Ilolo- .

nii a5 năsă iarsuli stsusnire n6 ea.
“Don aucaste eksnedipisne, Stefan Vodz, întorksndse
“Dupe
în kanitala sa, învinsă de darerile. nodagrei, anrsată
„ehronice 1q0 anii vrzstii mi obosită de lsntele: neînuctateloră

și altele. |resbbie, a: nresimyită
sale.

De aueca,

vszinqă

kz sosemte

nrogresele

terminulă vieţii

ele” mari ale Otomani-

loră „mi slsbizisnea Iloloniloră, a Nemniloră mi a Sngsrilors,
ui temsndsse ka ns k&mva nsns în fine s5 kazz. pjeara la
novoie

ui ss-ui nearz

libertatea ka Greuida,

a kemată re

fiilă seă Bogdană, ne kare îl Issa monutenitoriă, . ui ne
Boeri, mi le-a rekomandati ka ss ame înainte ss să=
nge meara 'la Ilorta Otomans de benz voie, uersndă nrivi-

legisri ka peara Msnteneasks.

Dan aueasta mi-a dată tri-

bstslă lkomsnă în al 47-lea ană al domniei sale, fiindă în
vrista de 71 ani; far înmormântarea, [si sa: fskstă la mznzstirea Ilstnei.
- Se înseamns ks atestă Domni
mai într a aveti de

“sogie ne sora Isi, Simeonă

îmnzratals

Rasiei (snii istoriai

Iloloni zikă ks ară fi fostă fila awestuia) de la RKievă, ansme

Esvdokiea: mi

velă moare, Donanlă
1).

al doilea ne Mariea, fiika Îsi Rads

Vodz

percă Mantenernti D -

Bnil. istorisi snănă ks Stefan Vodz a fostă de uinsy ori insărată,
(Traducătorulă, )
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XX.

„ Bogdan Vodă In.

|

Dans mortea Isi Stefană Vodz uelă mare, a rmasă
momtenitoriii tronslui: seă, k& mrimirea generals a( D. ct.
boeriloră,

fiizlă

ses Bogdană

III, karele era înzes-

1508,

trată mi kă kalitzpile: zverintelai sei, Avesta, danzi înca:
"“testamentsli mi ordinzlă tatzlsi sei, a trimisă kzni va, boeri,
ne Tzstă Logofstslă mi alui, la Sgltanslă Balazetă IIks darăni, ui aă înkinată meara de bsns voie, nrominzndă a dakzte zere nsngi de bani ne ană, ne kari i-ai adssă ku ei. Ssltanzlă de mare bsksrie mi mslmsmire nentră aueastz s5n-

nere de bsnz voe a pri, a dată în dats Xatixsmaismă, sai.
xrisovă îmnsrzteskă, nrin kare a înterită dans aererea Mol.
doveniloră' nrivilegizrile ve si nszeskă mi nins astzzi. Bar
Domnslsi

i-a -trimist semnele

de domnie,

nreksmă se trime-

tea5. mi Domnslsi: Manteneskă, adik: xainz îmusrzteaskz,
se se nsmea Kabanins, Sangeakă, saă Stindards, Sabie, “Tonăză mi dos tăisri; ear naină, saă gradă, i-a dată de trei
tigri ka mi viziriloră sure distilnyino de gradslt' Domniloră Msnteneniti, fiindă ks gara Romzncasks se sănăse nrin

nătere cară nă de binz; voe ka Moldova 1), Sgltanslă, ne lîn5 adeasta, tribstălă -anslzi auelzia Pa dzrzită Logofstelsi Tzstă, karele întorkînds-se

în Moldova, 'a fskată o biserikz.

ks "bani asemtia la, satslă Bzilemtiiîn jadexslă Szuevi, kare eksistz mi nsn's ast-zi,
N

1).

Astorzlă de bsnz
- "5 a istoriei; de
” stantinonole nă o
dii serioase arztă

seams n
azeea nisi
înseamz.
kz n5 sub

avea intins Gsalits 'desnre arteastz 'enodata trimiterii” Logofetslsi Taztă la Kon:
Deskoneririle kâre Bat fsksti dens stăSsltanzlă Batazită, si ssb Ssltanslă- Se-

limă, &rmztorisiă avestsea la anzlă 1513 s'a înkeată

traktată formală

k5 Tăruiea în .13 artikoli, între kare gelă dame srms ziue: „[lara ns
“este îndatorat kstre Iloartz de kîtă ka snă dară (nemkemă) ansală
: de matră mil galbeni, Agestă traktată sb-skrisslt îl va -adzoga între
, sele-l-alte la kolekpisnea Astorslst.
(Traducătorulă),
pi
E
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sens ISTORIA DACŢEI e. =...

Anestă Bogdană. Vods. era. srită mi

avea numa! :5n

0cate Io
El xcrîndă întra însoţire ne Elisabeta
Polonă
sora,
Poe
:
o...
și locală,
“1.
regelsi Iloloniei Aleksandss, ea'n'a : uriim
it din ka5sa slspenii Isi, ni regele i-as rssnsnsă
ks măma €i n5 o.
lasz a se densrta de ea. N tirsiă mărindă
-msma ei a trimisă. Bogdană earziui sv -uearz ne Elisabeta
; dar'mi atsnui

la refssată. atîtă Aleksandr
" kîtă
g mi sorăsa, - Konsiderzsndă
refssălă
ka 'insslts, Bogdană. îndate îmi adn owtirile,
intr5 în Iloksniea, uri; gasindă vătzuile' fers ourtir
i, îndatr aă
“năsă

stsnînir; e
ue. ea. Ilolonii,: nenztîndă ssferi asemenea
merdere îndatr aă nlekată -kă natrs mii de
Rau n'vimină, mi
dans ue ag luată nrovinyiea
îndurită ini. ag. gonită năgina -

omtire „Moldovean» : e iXmzsese

Moldova mi

snre nazr, a intrată

renezi. nd
asănrăs
a: loră,
e
îndatm- i-a

dăoi Generali robi, karii aderi fiind

Vods

în

25 nrsdată Moara .nînz la: Botonrani. Moldo
venii

auesta

îi osîndi. la „moarte,

risinits mi ax nrinisă
înaintea Isi Bogdană

: Aseniti

Generali

fiindă

kz' era ninite. nersdane! foarte însemnate
mi din familii strz-

Iuite, moartea loră -kaxsz o întristare

generalz

în: toat na-

nisnea Ilolonz. . De aucea. snre 'rzsbana
re,în kărindă. intra15 Ilolonii în Moldova ui ajsngîndă uînz
la Xotin .aă luată

- Metatea aueasta

-Mehovie

ku mari nierderi din marte

Moldoveniloră uri

]2 &uisă kiară. ne: Ilîrlkplabulă de akolo, în kîtă
Xat-

„Varoskt, îmnlă Kornaniă abia aă skznată 'din mîna
loră. A
: Poloni Jtsnuea. uvinzîndă mai mălgi .boeri în robie
uri ads=

kîndaă: la. Kamenina; lezat. tieată lkanetile la topi-î
n: făriea
resbsnsri loră nentră nsmini d&oi generali Iloloni...
Dsnz a-

veea Bogdană Vods aă trimisă la regele Aleksandrs soli ka

s5 fakz naue, verindă de a treia oars ue Elisaveta de
. somie. “Dar solii s'a% întorsă fers ae “nisi
n5 ressltată, fiindă

ks

Aloksandrs

înbolnsvindzsse

de uaralisie a msrită,+ ui

" loks
s'a 'nsmit
i ă fratele seă Zigmnos,
A

1].
-

în

nrinsinele Ardealslsi ,

Dans avestă.faktă, astorislă tree ku vederea a nsne în mirălă
_istoriel &ng r5sbolă so mal avi Bogdană Vodz ks Radă, Domnslt
perei

:-“Msntenemnti, * Aucstă rsbois esto nearztată 'de kranikarii Iloloni, dar
nă este îndoeals kz a srmată; ksar Kronikarslă Moldorel. Orske,
„Tati Klară dataIsi Ia ansl€ 1507, Okt. 23. Brtzlia
aucasta sa

afr”
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Bogdană: Voda trimise mi kstrs Zigmonă ss. searg. nesorssa; dar. întîimuinsndă mi. de aste dat refăsă, în anslă
1510. îi adsnz oiutirile toate, mi intrz, earzuli, în Ilolo=
niea ka sz'mi resbsne: trekînds. Nistrslă, a jnfsită; toat Kameniga, mi a trekută sub tokă tote Ilodoliea; ajsngîndă
usns la Liovă,: vetatea aueasta

n5. a5 nătat'o' lea,: dar toa-

te sele-l-alţe de: nrin nrejsră le aă rasă din fana umîntalsi,

De akolo.

aă lată mi snă Elonotă:mare,

du-l& la Moldova 'k3. întoaruerea

ne kare adshkîn=:

sa, Pa unsă la a

Miron...

tronolia Suevi. - Totă de odatz robindă mai mslpibLosoetulboeriă rui nonoră de rsndă, i-a amezată în mai mslte - TIBI a- la Moldovei:
Zigmondă dus aveasta a. învenztă ase. gsti
ka 'sm treaz în Moldova ks omtiii Ilolone mi Rs- Su ru
Ti co $
semnti, dar fratele se Vladislav, regele Engariei, ai
trimisă la el$ soli ka sw-lă. îndemne a se îmneka ks Bogdani -Vodz, adzkznds-i aminte strikouisnile ue a suferită fra:
tele se& Albrextă de la. Stefan: Vodz mi ks interesală - “sere
ka sr. se îmuaue, lesă daks de. asemine rssbde. ar sibi saă
sar năstii:-Moldova,. kare este sentinela Ilolonici -în - kontra

,

Otomaniloră, atsnue

meara sa ar rrmîneă

deskisz

desnre t6:

te -nsruile la nsvslirile Tsrailori mi ale Tstariloră, mi nrin
srmare mi Sngaria.
Zikmondă înss.ns askalts,. konsilisrile
fratelsi seă,. ui, .“fiindă kr se afla bolnavă, dete, ordine Isi
Nikolae: Kaminepki. Voevodslă Krakoyiei, karele, era Xat- -

mană. generală 'ală Iloloniei, ka' ss se nrenare' nentrs. "esne-

dinisne' în' kontra

Moldovei. e

-

Ama dars nleksndă Kamenei mi iini trend: ist
a Înuearstă s% arzz uri! 5 urade meara; drrsnsnsndă distriktele Cernsănii, : Doroxoislă, ; Botoruanii. iri” Xotinslă,. ajsn=:

gsndă

mi kiar :nzns: la Sueava.

nrenarată, (finds

drămslă : ostamiloră

Bogdană,: afisndsse ne-

k5'-dsuz. întoruerea sa' din Iolonia dedese -

nentră

ernatelă),. a emită

din kanitals

Ea
ni

i.

_kstă la movila K'zeata, Is0gz Rimnikă, mi “inktoria a fostă a li Bogdană,
"

ng

Ralsgsră

Maksimiană atsnue

a “stată „mizlovitoriă

kată Domnil Rorazal.
ta
ERA
. ea
5
ti N
i.
Due

de

saă' îmnz:

:
i; CTraducătoruli:) ti
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- mi a învonstă a adsna, omtire; .Iar Ilolonii, dens ue aj bz

tstă „mai mălte zile uwetatea Szsuevei ferz a o nstea Iza,
lssndă -mtiinus k5 Bogdani Vodzs ns e akolo: mi temzndzse *
de vre o ksrs5, aă abandonată assedislă mi at înuensti- a
se retrage ks nrzzile uri kă robii se nrinsese. Dar ne kzndă

trevea Nistrălă wi treksse jumztate din omtirea Ilolonz, s'a
renezită o seats de Moldoveni assnra, omtirii ue remssese.
dinkoasi de rii: sa fokstă'0 bmtzlie krăntz mi tărbatz
din ambe nsryile,. uri - fiindă

ks. Moldovenii

eraă foarte nu

“mini s'a5 învinsă de kztre Iloloni mi s'aă nlekată 'ne fsgz.
Atăni între alyi nrizonieri saă nrinsă ui kîni-va boeri, din=
tre kari uei mai însemnani a% fostă: Ilostelnikslă Kirjz, fratele ssă' Medelniuerslă Stefună, K seră Ilatrisi Doroteiă, kari adskîndz-se înaintea Isi Kamenenhi, auesta a ordonată.de

" le-aă tziată kanetele zikîndă E ast-felă fzuea mi tatzlă
Bogdană Vods ks nrisonierii Iloloni; dar tserea
se fskă lkă sekărea. car nă i sabiea.

[si

kaneteloră

Intorkînds-se Kamenenki învingrtoră din: Moldova, ks:
mălte nrzzi mi nrisonieri, â5 grsită ne rege la Liovă foarte

bolnavă. - Atsnsi a venită earsui soli de la Vladislavă regele Ongarii, mizlouitori Ka sr se fak. naue între Zikmonă
mi Bogdană Vodz. Soliea astz dat resiui, uavea se frkg
ks kondinisne ka Bogdan Vodz ss; întoarkz toni nrisonie“rii, ss nlzteaskz keltăelile reshoislăi, ui strikzsisnile ue
aă
fekstă în Ilodolia -mi Rssiea, ear regele Iloloniei aseminea
s5 întoarks nrisonierii ini ss nlzteaskz strikzuisnile ue f5-

lse în Moldova.

n

e

|

“În anslă 1510 Betgerei Xanzlk Krimeii a novzlită de
o dats ku.o mslyime de Tstari uui intrsndE în -Moldova nrin
trei lokări, “a nrsdată meara de la Orzei- mi nînz la Doro“xoiă, ui a dată fokă ii oramslăi Iami. Bogdan Vodz, a-

dimsndă-mni orutirile, a brtstă ne Tztari în mai malte loksri
ui i-a învinsă în kztă a5 fegită din pears ferz a nstea Isa
nisi robii nisi mezzile e fekăse, mi dsksndă ne Xanslk loră
foarte ră ranit. de szgeatz, în kstă neste nsnină at merită,
„La anslă 1541 a merită mi Doamna Maria mima, Isi
Bogdan Vods mi fiika Isi Rads Vodz uelă Mare, Domuslă Nz-

+
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ne kare at îmormântaț'o la Nsnșstirea Ilst=

nii Isng5 sonăli ci Stefani Vodz.
i

n asestamă ană earzmi ai nzvslită 'Datari dia Rrimea.

a% intrată în Moldova; dară ne kîndă se gztea Bogdană

ka sp meargs as&nra loră, Tstari aszindă ksmă kr alui Tstari Nogai a5 nsvslită în Krimeia mi o nrads, „aă nsrssită
eksnedinisnea loră mi sat întorsă ?),
Se

La 1516 aă msrit; mi Vladislavă regele Bogăriol, 1TB-

întindă momtenitoiit firslă seă Ladovikă, îu vîrsts de zese ani.
Îar în anulă

1517,

dans

o Domnie

de. doi-snre-zeue

ani mi

„no85 lsni, a mărită Bogdană Vods în oramslă Xsmii, de snde
fs transnortată Iuri înmormîntat la Mznzstirea Ilstnei ingz
mormântulă tâtslzi ssă..
Ra

Dosniura

XXL

" Stefană Vodă V, prenumită cel Tânără,
" Anesta”; a fostă fiislă Isi Bogdană Vodz, kznstindă tro-

nslă nrin momtenire mi- alegerea

Boerilor.

În

ală

D. Ga

doilea ană ală domniei Isi elă s'a dssă k- toate DBA apti
„terile sale asinra, “Tstariloră, kare intrasers în' mea-l Molaovei.

ră Ii jefica ssbă
mare nagsbr.
“Axestă

Albsgerei :Xanslă loră zi1 l-a risinită ka
ie

Stefană . Vodz

findă Domni

kradă mi Y5TSD=

toră de sînge a 'tseată ne Xatmanslă Arbsre

îmnresns

kă

doi fiă nevinovani, Teodoră mi: Nikita, ssb ksvîntă ks Vară
fi aflată în viklenie. Boerii- însnsimîntindu-se de aueasta sai.
ridikată ks toni asănrs-"i în revolte four . Bogdană. Vods
înss ridikîndă nonorslă as&nra - loră ă-a îmnrsutiată ai. a
Astorială” aigea nă înseamiz snă fantă, Kronisele "Moldovei Bn5nă kz
în ală zevelea ană al Domnier 185% Bogdană la. 1514" fevrsarie 27,a
„venită snă aventărariă ansme Trifails ku oaste Ongăreasks, ziksnds-s
a 6 fils de Domună mi voindă a destitsa ue Bogdană, Moldovenii l'a

1).

îmnresurată

la nodă

în jos “de Vaslsiă

mi

private

viă Pas dasă

înaintea, Iisi Bogdană mmi f-aă tzeată kanvlă,

.

-

- - (Teaducătortuit]

44

-

ap Sic.

ISTORIA, DACIEĂ -,

-..i

2

- topită fie:kare înkzt'o nastea. Dintre Boeri rebeli n&mai nos-

telnikăl; IIJarne -a fsgită în. Iloloniea,

iar ui

mai mslyi

„kbzîndă- în mîna: Isi: Stefani Vodz, li se tsearr kanitile în
“ tirgslă Romanzlsi; între” viktime se înseamns. Kostea Ilirkz-

labslă, Ivamic logofstslă uri Sima Vistierslă,

„ La.anslă 1526, Stefan Vodz a intrată în neara “Romsncaskzi ks oaste în ajstorislă Isi. “Teodosie - Vodz. fiizlă - Isi
Neags :Basarabă nui a enkislzi. şeă Ilreda în kontra 5Săr-

natoralsă. "Rads Vods; dar 'ajsngondă nîns la 'Tiruoră mi as=.

+

zindă de moartea. zi Ilreda mi- de fsga 153 Teodosie Vodz;
uri totă de o datz de venirea li -Mesmetă Beiă, de la Nikonoli
ks. ormtiri, s'a. întorsă în Moldova nredzndă lokarile ne ănde a kzlkată.
|
ăi
Intorkînds-se: niatră mii de "Parul.din Iloloniea, ni ko-

borindsse ntrin Moldova, “le-a emită Stefană Vodz îaainte
mii lovindai ne Valea Tratate,” atita- de-tare i-a sfrrimată

în stă

nănini, a” nătetă sksna de moarte.

traktati

de uaue

ku Zikmonă Tegele Iloloniei,

ELE a fskstă mi
stinălendă în=

tre ci. lia Ilolonii sz noatr faue negonă în Moldova kz toat5 Libartaţea, ai Moldovenii aseminea. în Iloloniea, . “ În, anzlă 1526 a intrată mi Ssltanglă Saleimană : “al
III, în: “Sngaria, uri kzrndă regele Ladovikă -în- rzsbois,
„Tăruil aă .stsnînită Bda: ani: alte geti. Yngsrii aă: nămită
de odats

în lokslă

Isi. Ladovikă

ne loană Zanoliea,

karele,

botanduse k Tsruii, a ksnmtată "Bsda, îndzrtă. Dar mai
ne 5rm5, înrpelegendzse Sngsrii ks Marica soniea regclsi

„Buisă, aă alesă. rege ne Ferdinandă L.-: Dsns aveasta însz
- Ioană Zanolica, ks ajstorslă Jai Ssltană “Săleimană, iiar-ani
EDuztr, tronslă &ngariei, mi Ferdinandă se destitsz,. |

La

anslă 1530 Stefană Vodz, aflsndese în sclatea Xo-

tinalsă, de odats mări, înveninată de însami Toamna sa,
kare nă mai nstea 'săferi atsta vzrsare de ssnge omeneskă 1).
În intervalslă asesta 'a mărită -mi Zilmonă „regele
,

n. Ns mtit dins ue date Astoriulă însemneazs moartea Ii Stefană
1530, kEndă kroniwele Moldovei onsnă la 1527,
:
,
(Traducătostulă

la

|
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Iloloniei;:: remwindă ' la. tronzlă 'seă

Zikimonă, -

Da

ae

:

„5

|

momtenitoră ' Azgustă

a

a
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:

2 DomnuLu

EI

zl

IE Ia

XII.

a

me

tă

“Petru “Vodă, prenumilii- Rareşă.

i

- +

Dans mârtea Isi Stefan 'Vodz, adinîndă=s
e: boeii, aă
ales Domn: ne sn Iletrs năimită. Raremă,: kobor
s- "Da

toră din ssmingă Isi 'Stefang Vods” velă mare. “Ile

atsnuea

DP

afizhdase în Iloloniea “ini Ioană Zanolia, ka- cbzonice
lo»

rele de ksrîndă -se-distitzase dune tronsl
' Sngari
ăr, Polone.
nreksm s' zisă, a trimisă skrisori Isi Iletră. Vodz,
rgîn-

dslă Ea sr meargs în kontra regelăi Ongarii
Ferdinand, mi
nromintndsi ks, de se va restabili elă ne tronă,
îi va .da
detatea Bistrinei mi alte loksri din Transilvanie
a, învesinate”
ks Moldova. Dsnz aueste îndemnzri, Iletrs
- Vods a intrati

de dos ori în Transilvania ferz îmnedikare mi
a! jefit'o,
nrinzîndă mi mai mslui din boeri robi. "De wi
Ferdinand

dens aveasta a trimisă akolo oitiri de anzrar
e, dar lets
Vodsa intrată “mi de a treia cars mi sfsre
mîndă omtirea

n5mitz, a sati uetatea Bistrinei, în kare a mi năst Isnrav=

nikă, uri anoi's'ă întursă adskîndă -kă sine
mslte mrszi,
Szmenindsse

Iletrz. Vodr, „în viktoriile” kare

:

le-a: kg

natată în konira Sngăriloră,â sokotită ks norok
ală îi va. fi
totă dasna în ajstoră. De aucca a trimisă soli kztr6'
Aspăstă

Zilmonă regele Iloloniei, ucrîndg si întoarien,
nomântală Tlo=

ksniei, ne kare îlă- vsndsserz: strsmowilors :sei regii.
de inai

nainte ai Ilolonici. Soli, fitorkznds=55, form.
de nisi &nă
resn&nsă, Iletrs V6ds, anrinsă de msnic, ferz
a nerde vreîne,a strsnsă oaste wi întrendă în Tlolonieaă,
-a nrsdati uri

a' arsă

Kolomea, Sneatins,

sate nzns “la Xaliuit;
[lokspiea, s'a intorsi

Tismeniga, - ui alte

oraiue “mi

dens kare, Issîndă oastede nazr “în
înds
. rz
trismftă
storă. : Rama lsată

mtire desnre aueasta Azgsstă. ZikmondE, îndatsa trimis
ă ne”
Xatmanslă 'Tarnovski assnră Iloksnie
: i.
Toti de o da, mi:

Iletrs Vodz, iszindă-de venirea Iloloniloră,

a trimisă îna=
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mii de Moldoveni

în ajstorală - garnizoanei

din

Ilokspiea. Se fskz bstalie între asemtiea mi Xatmanslă
Tarnovski; mi Moldovenii, fiindă .mai nsgini nsmeronti, fer
învinui. Dar eats ks Iletrs Vodz sosermte fsrs de veste
ks doăz-zeui de mi de oameni mi tsnărl. Atensea Ilolonil
se ksnrindă de groazr mi „voră ss, nzrzseaskz tabzra îm-

nresns ks tensrile kă sz fegz.

Dar

Xatmansli Tarnovski

nreferz sz moais ks onoare de kită s7 trzcask's fsgindă ks
rămine.,

De

aueea

se

mi întzremte ks

mannsri

adînui mi

„k3 alte mizloaze, usinds-se în defensive. . Iletrs Vodz, vi„indă assnra loră, j-a îmnressrată din toate nzrpile mi a însenstă a'-i bate neîndetată kă untă tansri, Moldoveni se în-

"vîrteaă în totă felslă nentră ka sz noăts

trage ne Iloloni

afars din - mannări, dar. auemtia stat neklintini, “At&nuea,
Iletrs, Vodz se xotsrsmte a da asalt: dendsse ordinslă,
Moldoveni se: reuzdă assnra mannsriloră, mi se faue snă
resbelă înfrikoinată kare ine. uinui ore. . Xatmanslă 'Tar“ novski, kămă a vazstă ks Moldoveni a5 anskată inanmgrile
mui kz aă isbatită a-mi faue-o intrare, a emită îndats uri. elă
ne de alts, narte Ik kavalerica mi a kzzstă assura loră ne
dindzrstă ks toat” feriea. Atsnuea bztzliea se fane generals uri în ksrsă de doăs ore: din ambe nsryile- se faze o
Ysrsare de stnge înfrikourata. În fine Moldoveni. nierzendă
rîndseala

ks okasiea asaltălsi, mi ne mai nstsnds-se îndren-

ta, s'aă întorsă la fgr. Iletrz Vodz, karele sta sssă ne o
“ movils, vzzsndă nierderea rzsboislei, a fegită mi elă ks
graba.

Ear

Ilolonii

nrovisisni, ne
neste

natrs

mii

aă rsmasă stenîni ne toat tabsra, ne

tsnsri mi ne ksmnslă rzsboislzi, snde eraă
de

aimi,

Xatmanzlă

Tarnovski

dsns a-

geastz viktorie: s'a întorsă la rege, lsssndă narte din ourtirile sale în - Iloksniea snre anzrare. O ueats de o mie de

oameni din garnizona Ilolonz s'aă înksmstată ss inte în Moldova kass nrzde, dar omtirile ]si [Metrs Vods aă sfsrîmat'o
ks totslă.

Dsnz aseasta o alte geatz de

Iloloni s'a, înain-

tată nîns la Yernzsui, a dată fokă asestsi oramă mia nrzdată
mai mălte sate din distriktslă
ks

toate ks era timnă

Botomaniloră. . Ietrs

de earnz,

a adănată

ui

elă

Vodz,
ksmă

a

„ PABTEA IV, EPOCA, 1V,, CAP 1,

4
" uătată omtiri, a intrată în Iodoliami ai
rssnzndită în totă
lokzlă: fokă-mi sabie. “Regele ' Iloloniei trimit
e îndats .ns=
meroase ormutiri asănra, ls; dar astz datz, Ilolon
ii se învingă,
nierdă o mslyime de oameni, mi Iletrs Vodz
se întoarue ks
o. melgime de robi mi nrszy.
.
a
A tanvea, regele

Ilolonici a - skrisă

la

Konstantinonole

Ssltanzlsi, nlzngsnds-se de, dasnele se îi
fruea Iletră: Vodz.
Ssltanslă Ssleimană intr ks o rasluime de
omtiri în Mol-.
dova, Iskrs ue vszîndă Iletrs Vods mi nebiz
ăinduse a se

onsne, a trekztă în 'Transilvania ui s'a: retras
ă în getatea
Wisezlă 1. ' Ssltanslă, ka omtirea sa a înaintată
nsnslă Ss- .
Î).

Yetatea

VWinesi

ă din- Transi'vania, cra dat de regele.
Matecamă Isi
„Stefani Vodz gel Mare, den ve se îmnzkase
amsndoi; mi, la. orase
întzmiilare

grea, în uetatea aucasta se retrsgeaă Domnii din Moldo

va
kă familiile ini averile loră.. Iar desnre
| treuerea adeasta a 15%
Iletrs Raremă, astfelis skrie Kronikarslă
Yreke:
„Vzzzndă Iletru
»Vodz kz Pa5 îmnresărată vrzjmamii de
toate nzrpile, mi ai 501 Pat
„Nzrzsită topi, Izsat'aă skasnslă, mi S'aă
dată 'snre mănpi, snde ks“„nosk5nâă kz niul akolo ns se va. nstea
mistăi, a sokotiti s5 treakz
nlă nears &ngăreasks,
[li ama afiznâs-mi kalea deskisz
nrin tzragă
arin Iliatrz, 25 trekută nre Ing
Msnzstirea Bistrinit, mi Izs5nâs-

„se ka 55 noats vevami

odixni în msnte de as&nra Manzstirii, v5zsmt-aă ka snă roi din toate nzruile înkonj
srats Mznsstirea ka salt
„. „Hoat5 nrinde _Deul kenoskzndă elă
aucste, aă înkzlekată nra kală,
" slui
singări aă făgită ss xzizdseaske, în 18 zile
Sentemvrie, intrandă

„în mănte

într'adenkă,

Farse drumă,

fsr5

novans,

aă dată

ntori ka auele, de ns era nisi de kală niui
de nedestră;

la

stria-

uet-at ke

“tată a Izsa Kalslă.. Uli ama În mâse
zile învzlsinds-se nrin mannte, fizmzndă ml trădită aă nemerită la
sng' murst în josă, a% dată
„de nimte neskari, karil aka l-a Iată
seama kz dragoste "1% a5 nri-

pimită,

Earz -Iletrs Vods înfrikomznds-se de cr s'aă suzim
ntată

;
near el kă jursmzntă s'aă jsrată înaiote'|
kămă Ko îl voră A ka dren
state,
mi. nimikă 85 se teams.

Part elă le-aă dată

loră mente-zeui ae
„n&albeni bani de asră; mi vzzzndă că. galbenii
kă beksrie I-a lsată
„Ii "l-aă dist la otakslă lor,de "ag osnztată
kz nsine mi ks nemte

pfrintă, oanză

neskzreskă de ue maznka rii ei.

INli dakaaă

înserată
plat îmbrzkată kz xaine uroaste de ale loră, uri Y-a&
dată komsnakă.
în Kant,
mi "1-aă skosă

la Ardeală,

Uli fiindă

oaste Sngăreaskz

de
„streaj& la margine, I-aă întrebat ure dinmii se
oameni ssntă; el a.
mzisă:

-

Săntemă neskari. - Uli ama 5 trekatt nrin streaja

Sngu" „reasks, mi niminea ns Va5 konoskută. , Desi
neskarii at dusă la

|
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ucava:. Iar noinorală ! îmarsiintiindase în tâte msryile de frika 'Tsrsiloră, Arzxiereil ” i : boerii ''s'aă 'adsnată la snă sată
de. Isngz Ssueava, nsmită Bzdzsnii mi, sfstairidase, aă5 grsită ks kale:'sz trimims 'soli la Săltanslă, ue :se afla la Ss
“eava, sp'i arate ks Meara n5 e vinovatz k5 nimika ui ks
se îoags sr le: -dea altă Domnă.
Ssltanslă ariimindsi ks

mare: inătlgimpa, |a: rondşită Dorenă ne „fiislă Isi Alelsândră
E
N
ora)

1,

i

r.:

'

„kasa &nzi i Boeriă Bngureskă,: kare a5 fostă awzudă nrioterusgt mare
. „ES Iletră. Vodz;-ui „nre Domnslă nă l-a aflată. akasz, numai nare jă- -

" „msneasa Isi;

ui

nre

tainz suăsers ci de [letr Vods, kă

dragoste

»"l-aă .nriimită la kasa el, mi l-aă fskată osnzuă.. Eară 5nă voinikă
” sre-uine ue “issese anrodă la Iletrs Vods, nrilejinds-se într'auelă sată,

„fiind 'skznat$ mi el$ dintr'avele rzstryi, îi snăserz, Isi de

neskarii

„ăseia ae venise din manie, mi mtiindă el& kz Tletră Vodz aă intrată
în măniti, mi nimika dc densulă nz'se “tie; wi ksgetsndă întră ini„ma sa, ksmă ară nstea înnelege uova de Domnslă să, aă mersă la
EI „neskară S5i întrebe; mi dakz î-aă' 'vazătă. îndata at kănoskstă nre

Domnslă
;Atsaue
“„kărată

"mi

s1ă Tletră Vods;

mi aă kozstă de f-a5 szrătată - niuoarele,

vnzndă letră Vodz: ure kredinoasa, slăga sa, maltă s'aă bsmi sas mznggieată, mi mălte kovinte de tainr t-aă vorbită,

îmbisnzindzi- -se iuima aă adormită nspintelă.

Nini zzbavz. măltz

E „fsksndă, NSHI a “odixni letră „Vodz, ear avea jnsneasz
„leagsnă nsmat 5 auclă anrodă, mi aă mersă nre-lokari
„dramă, nn aă' sosită la kasa nui Bocră Sngăreskă, kare
Nu „era ririctenă Isi Iletră Vodz, mi aucla daka 'Laă vazută, ky
laă niriimită ui "l-aă osnstată, ai îndatz, i-a5 grtită leagznă
.. “ar; kz lokă de zbavz n5 cra. Ka din ărms nrinsese de

aă

eztită
fsrz de
mi auela

dragoste
ks urse
veste oa-

ăi „stea: ue cra la Streaja Ungăreaskz,. kămă- Iletră Vodz aă trekătă uzntre dznuuii, mi us '1-aă ksnoskstă, mi sa5 nornită dănz dnsslă a'lă
“ aerka ka szlă noatz ajsnge, di Dsmnezeă uela ue“ oksrmsitoră
” ptătăroră

ueloră -10 i se roagz

Kă krediuuz,

„Vodz,. mii T-ag dată kale deskisz;

aă 'akonerită' ne

ui mergzndă

k& ncvoinp5

Iletrs

aă sosită

2lă Wiacă," ui sumbztz în rosvritslă 'soarelzi, Sentemvrie în 98, -aă
- intrată Tetră Vodz în get, tea Jisezlă mi at înkisă norpile.. Ear uci
ae "15 gonca din

rm5

vezsndă

„tea lor, sai întorsă înanor.
i „Domna sa Elena mi de fiii sc

ku

aă xzizdsită

Ietră

Vodr

dinain-

Akolo nlzngere ui tzuazire 'cra de
de Iliamă mi Stefnipa, mi de fiika

„Sa Rsksanda, mi de alpi kzsanni, nentră msltz skzrbz ve le venise
pas5nr3- le, “wtiind-se de kzts mzrire aă kuzată la atzta nedeansz.
'„Deui Iletră Vodz a8 intrată în Biserikx, de s'aă înkinată, mslpămindă
„Isi Dămnezeă

k3

"L-aă isbavită

din misinile” vrzjmamiloră

sei.

E
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Vodz Stefană, dsns kare s'a întorsă, „lar
Iletrs Vods dans
aseasta, emindă din Transilvaniea ini mergzndă
la Konstantinonole, sa îndrentnită kstre Ssltanslă
mi a kznztată
ertare.
A
i
:
a

.
E

<

-

în Doasuui

. E .

Stefana

„“Anesta nroklamsnds-se

XXIII,

|

Vodă. VI

Domni al Moldovei totă 'nrin

Ssltanslă Szleimană, "l-a akomianiată la întoa
rzere D. Că.
nsn3 se ai trekstă Dsnzrea. K n5mirea
sa m5- Chroasiog.

rindă-se 'tribztslă ansală “nins la zeue inii galben
i,

Fieret.

dens xotwrirea Ssltanzlsi, a înswrainată peara
ks mslte birsri,
Ile Inngr auestea cra mi forte vrrsstorăi
de srhge; a

zaisă mslgi oameni mi a tzeată kzpi-va kiarăks razna
; i.

În zilele amestăia a fostă mare fomete

în mears, din kazsa

Iskssteloră. kare msnkars. tăte semznztsrile
nins în fana
nemsntsliă 7), Dar dens doi.ani de domnie,
kspi-va din
boeri mi ansme Gzneimtii nui. Arbsremtii, Logof
stslă Trotomană Mixă Xatmang, wii alnii, ne mai nătendă
săferi. tiraniile Isi, ai komnlotată mi l'aă uisă kiară. în kâmer
a sa de
nânte, în uetatea Ssoyi.
o
a
e

„ Atecsândru Vodă II], Cornea,
_Dsnz suiderea Ii Stefană Vods, boerii adsnsnds-se
aă

rsdikată Domnă ue znă Kornea Ilortars karele eraf
De ca.
omă din neamă nrostă mi servi, ne lsngr Mixs Snz- Dulsi9i
rotarslă, Avesta ajsngundă a sc faze nortară als ue- (nico
1oeate, *

toxii Ssueava, kondă s'a fekată Domnă s'a nămită Aleksan-

drs Vodz.
1),

Resnsndinds-se

ritirea „k5

Săltană: Ssleimană

Ei
Din kazsa areasta Domnslă ramase ks ia
nămelede Lakssts Vods.

m

VOL. III.

(Traducătorulă),
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vrea sp trimis earsui Domnă ne Iletrs Vods Raremă, Aleksandrs Vodz a skrisă l5i Ferdinandă regele &ngariei rsgrnds-se ss dea ajstoră în kontra inezmilelai scă.. Salta
nsl aszindă de koresnondinnele auestea ale Domnslsi ks
regele &ngariei, a grubită. întzrirea ză Iletrs Vodz mi Pa
trimisă kă &n5 Ibroxoră mi ks omtire ka sli ameze ne
tronslă Moldovei, Miss Snstars mi uei-l-algţi boeri, înne-

„legendă

de aueasta mi îngrijsnds-se de rzsbsnarea Ii Ile-

tr Vodz, a5 guisă ne Aleksandis Vods dens kste-va Isni
- de domnie, dsuz kare s'aă dssă întră. întsmninarea Domrislsi se venea DD

4 doa domniă a lui Petru
„.

Vodă Rareșă. -

Tletrs Vods, treksndă Dsnsreane la, Brrila ka sz vie

“Di: Gh,

în Moldova, akolo "i-aă enită înainte mi boerii snre

ci g întsmninare. El5, mutiindă vikleniea ui sriritslă .loră
Țierci. Jde tradare, rutiindă ks. aueutiea suisesers, mai încă ue Stefani Vods, uri anoi ne Aleksandrs Vods. Kornea,

a năsă de le-a tzeată

kanetele 2),

Dans

ue a5 venită la

skasnslă seă. în Suceava, a nriimită ordini de la Iârts ka
57 între în Sngariea, ks kare Teraii aveai rzsboig. Ietră
Vods, îmnresns ks Rads Vods Ilaisie din meara Romsncaskz, aă trekstă în Ardeală mi a fakstă mari strikzaisni; dar
îsksnds-se naze între, Tara mi i Sagan, sSa întors îndzrată

în mearr.

Dsns
brata,

axestea Iletrs Vodz

Moldovina

no5z,

a zidită monastirea Ilo-

monastirea, Dobrovsn5

uri monasti-

rea Rimka; a Iskrată uri la, monastirea. Kinrieana mi a mai
fostă” mslte biseriui de niatrs la Bae, la Xîrlsă uri în „alte
nsrgi. El& întră, tote a imitată ne tatslă scă, atstă în blsnd

.

N.

Vornikulă

Sreke

zive ED Aleksandr Voda

aă
:
emită

5

oaste

înaintea

“Îsi Iletrs Vodz,mi ks: agesta nrinzandu-lă, Y-a5 tueată kanzlă între
“ Mierkari în Isa Isi Fevrsirie anzlă 1541,
2, Nsmai Mixă Xatmană, Logzfstslă 'Trotomană, Krasnemă mi_ Kozma
făra tzeapi. de Ictrs

a

Vodz.

.

(Traducătorkulii,)
i

“
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dene, kztă mi în drentatea jădeksniloră, kstă mi în
aslslta-

rea strsmbztzniloră. . Dar dsnc

mânte âni din a doia Do-

„muie, a mărită
mi s'a îmormwniată la Msnszstirea
Isssndă

doi fii, Iliamă

Vodă III. -

„+ -Miaşă

_

Iobrata,

a

XXV,

Domnu

o

ă

mi. Stefană,

În ma morgei Isi Iletră Vodz, .boerii a& rzdikată
la
tronălă erei ne fiislă sei Iliamă, ks konfrmarea mi
D. Gu,

a Iloruei Otomane.
tatzlă seă, ksui,

Avesta a fostă

lsntendsse

bxtuiosă ka. mi Caite

ks Tlolonii, a uisă

ne

Pierei

i |

“ i

Xatmanslă Varting. Ile Isngr azeasta,. intrzndă în
'Transilvania dsnz ordinslă Ilornei avsndă mi omutiri tgruem
ti, a
fekută mari striksuisni mi nrrdzuisni. Dar, dens
trei ani
de domnie, anleksndz-se „la legea
Isi Moametă, a lenzdată
kredinma kremtineaskz ui s'a dusă la. Konstandinon
ole de.s'a
tersită.: Ajingsndă însz la inflsinrz ne Inngs Ssltan
zlă, mi-a
fekstă. rivali, kari Pat nprată kz n nszemte. rsndgelele kredinggei. Otomane; dens, kare. Ssltanslă Ssleimană a ordona
tă
de ag suis 5. .. .
DS
II
Ie

. . DoantuLu

XXL:

| Stefană Vodă VII
Tsrainds-se

Iliamg Vods,

Il6rta,

|i

ti
dens uererea boeri-

loră, a rsndsită Domni ne fratele seă velă mai Î5-(

ne-Stefană.

2.

D. Chr,

cae.

Avesta dintre înueustă:
s'a arztată fur- crisiog,

te drentă, blandă mi generosă,în kstă a mtersă din

memoria săn&miloră

ierei.

sei: reaoa 'renstiaisne a: traitelgi sex

1). O rektifikare, — Kroniuele nercă, nisi nentră liamă Vodz nist
nentră fra-„1 tele seg Stetană, :D5- vorbeskă de Itonfirmarea Horud. ; Ilsnz ne
tim-:
năl& auesta alegerea: Domnulsi

se fzuca

Pai,

de kztre boerk..,

.. e

(Traducetoriuliă,)
i

n»

.

.

-
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frate mi a înoită memoriea sea, bănz.a fratelzi set Raremă,
Asesta a alsngată din mears ue :tomi eretiuii, în ktă mălyi din ei, nentrs ka ss nâts rsmsnea, sat botezată, . Dar. mai
terziă s'a dedată la mare desfrsnare, strikzndă în tâte zilel6
fesidre; mi violendă femei msritate. Boerii, ne mai nstsndă
săferi fantele Isi uele msrmave, -s'aă komnlotată mi Pas guist
săb kortulă seă, dans trei ani de domnie.

Doinur I:şi XXVII.
« Alecsandru. Vodă IV, Lăpușneanu. :
„- Boerii, kari at suisă ne Stefan Vodz, îndats at nrokieD. cos, jmată Domnăne sn 6re kare ue se nsmea Joldea,
CulS?io, Dar alni boeri, emigrami mai dedemsltă în Ilolonia,
a Țierei. Jviindă

II

Stolnikulă

Lsnsmneans

de

akolo

Iletrea,

ks onitire, aă. nrokiemată

nre

; iar, ne Joldea

lare

lat nrensmită

Domn

Aleksandrs

nrinzinds-lă viă, i-aă tseată na-

sslă mi Pat înkisă înti'o. Msnzstire. : Aleksandr Vodz dsns: axeasta s'a însărată ku Reksandra, fiika Isi Iletrs. Vods

Raremă !) ks kare a fskstă doi fii, Iletrs mi Bogdană.
Etrs ală uinuelea ant ali domniei. sale snă Desnotă
: Vodz, intrandă lkă omtiri Ilolonc, a venită asănra- ui, A
leksandrs Vods, fiindă nenregztită nentrs rosboiă, f5rs n5=.
teri analoge,. sresită: «le, boeri, a- făgită mi a trekstă la Konstantinonole. În domnia sa îns cls a zidită Msnrstirea Slatina, ui Ilsngoragii, MR

ie
ii - ă

DounuLu XXVII.
Despotu Vodă

„Asestă ; Desnotă
1).

Vods

tacobae

Tukobă mai nainte

se nsmea Va-

Aucasta fssese logodit ks Joldea Vodz, Karele fs nrinsă tokmal ksndă
se gztca de nsnts.

a

:

- (Traducătortulii:)
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Snii zikă ks. era din însola Samos, alpi din

inssla
Kreta;
,

“

dar mai nrobabilă este ks era din Ser-]
A.

"us

ae
.
Chronolog,
bia, snde, fiindă gramatikă ne Isngs
5nă strznenotă|atoidosei și
al Desnoniloră Serbiei ue se irsgeaă din famili
al” Serie
“îmusrzteaskz a, Romaniloră, a ferată dens
mârtea, auesteka
dokmintele familiei, iDsus azeasta, dskrndz-se
la Arxiduele Azstriei Ferdinandă, karele era mi rege
ală “Sngarici,
Sa înfeuimată, n ka ''gramatikă, ui la Kneaz
k lkoborstorit
din familia Desnopiloră. E: asemine înmelzuisn
e elă kz-

nsis ajătoriă de omtiri mi de la Ongsri

mi de la Iloloni,

mi intrz în Moldova, 5ndi bztendă ne 'Aleksandr
s Vodz, îlă
sili ss

fsgs

la_ Konstantinonole.

Dsnz

kinsrile ks kare

a

ksnstată domnia, ast-feliă a uri găvernat'o;a înlzr
kată peara kă birări mari: a desnoeată 'ssntele. biseriui
ui, lssndă
vasele sakre mi ornamentele il6neloră, -a fokstă
bani, ku
lkari nlztea lefele ostamiloră ue adsnase ne Isngs
sine; mi

din monetele se 'brtsse, a trimisă mi Ssltanglzi mente
: mii
galbeni.
Boerii,: ne nai nstzndă ssferi de la snă timnă ne=:

legisirile ii rzstsnile:
lui, at organisatE ne ssb msns omtire mi 'a% trasă în nartea loră mi ne Xatmansls Tomma
, la-:

rele se afla 'desnre Nistrs ku omtire; Konjsrzuisnea 'se
fr“ ks atztă
ide sckretz, în kst& Desnotăi
Vodz ns siragi nimiks nentră la. ss se Sbteaskz ss o întimnine. Dar ksndă
lkomnlotslă se -dete ne fans, Desnotă, ne de o narte
sersaJătorislă regelsi Iloloniiei, iar ne de alta 'se 'înkise
ks omtirea sa nsimitz în Wetatea Săsevei. Xatmanslă Tomur
a bstă mai întzi ne generalăls Iolonă Viunoveski ue venea
în

ajstorislă Isi Desnotă; dsaz asesta, nrokiemsndsse

Domn,

nsmi asănra Săuevei. “Akolv atsta se. strimntori Desnotă,
în kzt& emi mi lzăla niuidrele inemilkulsi scă. Dar Tom-

ma îlă zuisc, frrz a-i da niui o askăltare,. dănz o
domnie de

doi ani.

i

|
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DosnsuLu XXIX..
Stefani. Vodă

VIII, Tompa

a

Arvostă Stefang Vodz n5 avă limes domnie. * Il6rta,
5,
yînutiinusn dese desnre “ele înteranlate, a rsndsită
ci50ti op, îndats Domnă ne Aleksandrs
Vodz Lsusmneană,
Țierel.“ [Isarele se afla la. Konstantinonole, trimigendă-lă în
“ear ks omtire terreask5. „Stefană -Vodz Tomma, 'neavândă

destăls nstere ka ss se on5e,.a fsgită în Iloloniea, dans. o

skartn domnie de

doăz

lsni 1),»

a

4

4

doă domniă a ui Alessandru Vodă Lăpuşnizanu.
E
|
Aleksanâră, Vods, vină de a dosa 6rs în Moldova
| 'p. ch: ES domniea i îni nărtsndă natims ne boeri nentru neDEN kredinma o-i. arstasers în vea dintzi domnie, a vzr„Tierei- Jsată msltă ssnge.
Dans ue sia amezată ne tronă a
kiomată la o zi însemnatr tâtz boerimoa la ksrte, wi. aiolo
îndats se. înkisers suile, ui sbirii Domnslsi omorsrz 47 de
boeri. mai însemnaj mă, afars de: alimii mai miui 2). Din kassa
aneasta

s'a îmnrzntiată

tts meara,

ai

a

v5masă

“etsnile

demerte 3), afars nsmai de Xotină.. În areastz uctate aflznds-se Domnslă . uri bolnzvindu-se de mârte,' a uerstă. s5-l5

kolsgzreasks, Iskră ue s'a mi fekstă; dar dans ue s'a în=
drentată uova, a înuenztă s5 amenipge
D.
”

ne uei ae 3! lesls-

Tomma Voâs a trclestă în TIolonia, îînnreăn ko trei bocri
Momokă Vornikslă, Veverins Ilostelnikslă mi Snanniokă

* Dar' regele Ilolonici, dans vererea Isi Latuneans,
2).

mi ka sz ns

se

strige ka: asesta, a năsă de i-aă Duisă, |.
=: (Traducetorlulă,)
Assnra, agestel fânte, D. K. Negrăni a skrisă &nă enisodă admirabilă,
modelă de nrosz în limba romzneaskz.
Vezi /Iskatele tinereweloră?

-

,
3).

însemnagţi:
Snstarslă,

Astorizlă
“Tăruiloră

fokă.

.

(Traducetoriuli.)

aize e konfsnsă. — Aleksandră Lnărmuneană, dăuz uercrea
a strikată tâte uetsnile, nzindă în ele lemne mi denâs-le

De atsnue at anssă nasterea armeloră Moldovei!

(Traducetortulii,)

+

|
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gsrită, Dmna
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E

Rsksandra, -temsndssoss ns - îneanm ea-

4 vzrsa ssngele Omeniloră,

inzelea

ală domniei. aA doa.

a
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i

Doru
Bogdanii

la. otravit, în anslă

e

-

XXX.

|

ae

Vodă W.

ală
pi

i

Sa

Ă
.

“ Morindă Alssandrs Vodz,
a- nonorălă

dor: “ererea.- boâriloră, uri

a rsmasă momtenitoris

"islă seă. Bogdană Vodr.

ală Domniei

A-

2. Chr,

Dar fiindă ncvzrstnikă, se crtiogi

kzrmăca meara de msms-sa Dâmna Rzksandra, 'ka-l Tierei.,'

re cra .nisere vrednikg. .Aneastă înss mărind neste snă ană
uii ksteva -lsni,- Ilorta a rsnduită Domnă ne Ion Vodz.
Nevwrstnilulă

Bogdână

Vods: atnue

a

trekstă.în Ilolonia,

snde avea dos sărori msritate ks.Knozi Iloloni,::
„d

DE

Cei

di

E “Doasuru

E
m

.

Da

i

-

Lina

:

în

XXL. - i
Vodă

IL

1...

:

pa

a

î
„ Sa

îi Avtestă. loani Vods nă se întio bin : al la fie : aă fostă
mi dia aine se trage. Kronikarslă Moldovei: Vornikslă, 2. cur.
Dreke zise kr ară fi de' vin Arimeană.'Onslă din isto- Gni5i9isg,
risii Iloloni snsne ks: ară fi. fostă fiig natărală als snai
Pierei. -

Stefani Vodz,.. Istorikslă Gsagni la kronologia Ioloniei Kartea
XXI snsne ks elg:e de vinz Ilolonă, din.Mazoviea Ilolonz mi
ks ară fi tostă Kiară în serviuislă Voivodslsi Krakoviei. Rsnos-

kztoră de.mai.mălte limbi, s'a, dăsă us lzngs âmbasadorălă Ilolonici la Dragomană la Ronstantinorioli..Akolo' netrekandă mai
măltă timnă, a intrată ks învetală în dragostea oameniloră inflzing, „ui a ajunsă ss se fak mare Dragomană” ală Ilornit Otomano; dar fiindit” intrigantă mui armestesds- -se în tecbile Moldovei, Pa essilată la insula Rodosă. Mai terzit Saltanslt Selim
als U, auzindă de. „ncksviinsoascle srmsri ale Isi, Bogdană

56 -
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nr'ai msritată ssrorile în Iloloniea, ks: are s5.se

însoare mi elă k o Ilolonz,. kz are nămai Iloloni konsiliari ne Isngs dsasslă, întrebsinnsndu-i în fsnkyisnile perei

mi desnreusindă

ne Boerii nemteni,

s'a îngrijiră ka nă

ksmva ss sc &neaskr ks regele Ioloniei mi ss se deslineaskz de nartea Otomans. De. acea. a, mi destitsată mi adskzndă din inssla Rodosi ne nsmitală Ioană, ' Pa rindsită
Domnă

mi

ks

omitiri : Tgrucrmti “l-a trimisă

5

se

ameze

în

tronă 1). Avesta astată mai mare tirant de kstă toni tiranii
kzyi aă fostă înaintea Isi. Ile Mitronolitslă. Grigorie; fiindă
ks era bogată mi voea szi îca avania. Pa iînkriminată ks
nskatslă sodomici mi "l-a arsă de viă. Asemenea mi Mitronolitslă 'Teofană vară 'fi slznată de olă, daka
ară fi fegită
neste, mânţii. în Ardeală, Înkisorile era nline de Eslsgsri; ;
msălni Boeri onemti.. i-a zuisă „ku felsrite kasne?) mi într'znă

kăvsntă

a stată mai

hksmnlită de

krtă

tor mi

tiranii

oi

„mai nelegisui mi szlbateui.
Dans trei ani de domnie, Tort Otomans "I-a dostităată mi a rendzită ne Iletrs Vods nămită Ilkionzlă, Ioană.
Vodz atsnsea adenzndă omtire mslts a bztsti ne Aleksandrs Vods Domnală şnerei Mantenenuti, karele dsns ordinslă
Ilorii venea kă omtiri ka' sm ameze re fratele seă Iletru
ne tronălă Moldovei. Brtrlia uea mai mare s'a fokstă în
jadenzlă Slam-Rimnikă, . Ii învingsndă Ioană Vods,: Iletr
făge la Brzila mi de akolo la -Konstandinonoli, iar Aleksandră Vods la oraurzlă de Flovi din Talomins. Dsnr. aucasta ansksndă mi tronală mrrei Romsnemti, a anzzatt DomnY
ne sn boeră Moldoveană nsmită Vintils, rsndsindă mai

mslui boeri Moldoveni ne lsngs dansslă; anoi a loviti ks
farie uetatea Brzilei, suigsndă ne toni Tsrui de akolo, bzr-

bani mi femei, fers ss lase niui-'ssflotă de konilă; dsns a-

“seasta a Îsată din: msna Tsruiloră mui setznile Rila uri we
1).

Bogdană Vods,

lszndă ajstoră de Iloloni a voită sl

- Dar îmbolnzvindu-se

de

oki

s'a. ast

„Eli domnise 5nă ană mi tre! sai,
3). “A

tagronală

-15g3ră. -*

|

de vil ne Veveri gs, ne nona

Sa

Du

la

Moskva

snde

pie: - Domiea;
a mi mărită.

(Traducetorluliă.)
Kusma

mi ne Molodergs

(Traducetorluliă,)

Kz-
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tatea. Albz. - În srma sa înss Aleksandrs Vodz, readsnsndă'mi omtirile mi viindă assnra Isi Vintils “Vodz,: Pat. învinsă mi Pak &uisă, iar me boerii Moldovenii i-aY gonită. -!“Ssltanslă Selimă alg II-lea, vzzsndă rebelisnea Isi Ioană' Vodz, a

trimisă

ne. snt Ilaus Seraskeră,

sai Generali-

rssboiă

Vods:mi

simă, mi ne Xanslă. Krimeei, ks omtire foarte nsmeroass a:
sănra Isi... Dsndsse

nsternikă,. Ioan

asts

dats învinge mi sid
o e:
mslgime de 'Tsrui 1)... Dar.în vele

dsne &rmr, nenorositălă, trzdată fiindă de kstre -Boeri,a kszătă viă în mzinile Seraskerzlsi Torueskă, mi. auesta a or=
donată de i-ai legată niaioarele de kozile: a dos kzmili, "ne

kare dislegzndsle Pai sfimieată mi ay marită d.

=

Anesta uelă întziă a strzmstată skasnulă domniei la
Iami. Domnia Işi a nrelsngiti nmai mânte ani. Iar deus
me Lai suisă, Tatarii aY fekăti mare uradz mi robie, în
lstă mare narte de nearz a rsmasă nsstie,

Dounuru XXXIL.
_

40. Pelru Vodă VI Șchiopulă,

: : Dsns zuiderea Isi loană Vods, Iloarta a trimisă
ne ]letrs Vods Skions, karele era fils lasi Miraea Vods mi nenotă de soră Ii Mixnea Vods din meara
Romsneasks, : Viindă ki Domnica, elă a grsită pea4

1).

.

2).

„d

Esgenie Bslgarslă la biografia Isi Ssltană Selim zide kw Ioană

dz krtrudu-se

-*

Domnă
D. Chr,
cul5t0iog.
Țierei.

ks Tsruii a amternstă

la nsrasntă

întro

zi

neste

Vo100

mii. Dară n6te nreskiitorslă din gremals a adrorati o ns 15085
nămsrslă zeue, e
Bstsliea aueasta ks Tarii a fostă . forte 'seriâsz.- Icană Vodz avea

trei-zeyi

mil omtire

regslatz

mi vre o meso- mii. de Kazaai kare l-a

"venită în ajătoră,.: A& fostă-lovită mai mslte în kare Joană Vodz aă
: arztată minsni de vitejie, -Dar în fine, nămarslt Tăruiloră însnsfn'sntendă ne Boerii ae komanda omtirea, auestiea sat dusă de sat înkinată
Isi Iletră Vodz. ' Ioană Vods 'de mi abandonată mi trzdată, totami

kă măpinn oaste se. fortifiks Isngs ună sâtă Romanii,

Teraii may

mslte zile 'l-aă îmnresărată mi elă de sete s'a nredată,
(Nola Traducetorulul) .
d

*
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ra răinats ui într'o. stare miserabil”; ks toate asestea. maltă
timnă n'a, remasă în. naue. 'Ileste snt ană s'a skslată snt
Kazakă ansme Ivană -Iotkoavs imi viindă asăura zi ks omti-

re kzzzueasks, 'laă gonită uri s'a fskstă stensnă ne Domnie.
Ietra. Vodr, fegsndă, s'a întorsă:ks snkislă s5ă Miznea Vo-

d ui kă:orutiri Tăraeniti
mi a% gonită ne Kazaui. . Dar kazakslă Ilotloavs îmnresnz kă fratele set Aleksandr, a mai
venită: de-i doăz; trei ori wi aă. anzkată. Skasnslă - Moldovei,

în kîtă Iletrs. Vodz în uinui.ani:a5 avstă lsntz. neînuetats
k& dinuri. ! În.uele. dsaz ărmr Ilcrta Otomans,. destitsnds'lă,. Va essilată: la - Xalenă, mi a. rsndsită Domnă
Sakson anăme > lanks karelo era de ritslă Isterană.

ii

- Dour XXL

ne snă

DE

Iancu Ve odă Sasului.
3

Avesta viindă

D. Gu,

ku domnia

ză

îîn Moldova nui, finds

de na-

|tăra sa omă. lakomă mi rsuitoră, ne mslri aă 0omo-

1581.
1
chi5iliog,
(rîtă
nentră“se la s5 le ea averea;

ne Isngt

deosebite

« “Piorei.: Jazră igrele ue a năsă 'assnra yperii,: a imnssă ui le-.
gea de a Isa din'zeue. boi snzlă.' Asemenea rele: ne mai
stonda- se ssferi,. boerii Lauămneni aă nrokiemată: Domnă
ne znă loan Vodz nsmită Lsngslă, eară ue: lanks Vods Pak
gonită t). Dar în intorvalslă auesta Ioană Vodr Lingălă s'a

"înekată 'din' întîmnlare -trekzndă :Tirstslă, mi Sasă Vodz
1).

Aueasta a fostă nsmat o revoltz.

ea-

loană Lingă în adevzsră se nrokla-

1:
Domnă, dar Sasă Voăs S5gr5mr revolspiznea; Lznămnenii se resinirz mi kanslă loră se înckz fsgindă neste Ilrstă. ..Ear desnre ka-

„-

rakterălă 151 Sasă Vodz,. Vornikulă Breke faue

„N

e

ua Mălte

l5krări

snărkate

fsuea

Iankă

zrmstoaren

Vodr

în

doskriere:

domniea

sa;

în

„
taErtă
de rrulă Isi tâts peara uri boerii lzi se operia, kz legea kre“*: „itineasks n3 0 isbea; la avere lakomă mi nrsdztoriz; peara kz dz+

prile'o

îngresia,

mi alte lskrări

snzrkate

mi nesăferite,

fzuea;

kz

era

„kărvară nesto seamr, k5 n5 nămai afarz ui niul din kărtea sa nu se
„ferea, ka nre jsmsnesile bociloră szi, de la masa Domnci sale, le
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ri

u5 rmaşă

tronolitslă, a5
nre . miseriea
Mitronolitălzi
dans trei ani

Domni;

dens

kare

„59

boerii, îmnresns

ks Mi-

făgită în Ilolonia. Întntiinnsnds-se Târta, desmi grestznile worei, nreksmă mi desnre fsga
mi:a Boeriloră, a destitsată ne Sast Vods
mi mânte lsni de domnie ui a rsndgită ea:

r5mi ue [letrs Vodz Skionslă, ear Sas Vods fsgsndă în
Iloloniea, regele Stefani Batori la nrinsă mi i-a tieată
kanglă,

O

e

|

A doa domniă a lui Petru

Vodă Șchiopul.

Avesta dens se a venită de a doia oars la Domnica
Moldovei, fs nriimită
kă mare bskurie de kstre tori (: p. cu
boerii.. Kazaui insz n'aă linsită de a fac nsvzliri tiog.
în pearz, ne kare Domnslă le întsmnins kg: vitejie | Moldove și
mi săkuesă.! În. al, treilea ană ală. domniei ăi a nomisacoe,
însărată ne 5nă : nenotă ală se Vladă, fils fratelsi seă Mi
lomă, ks fiika fostălsi Domnă ală pssri Romsnernti Miruea
Vodz. Fzksnâsse nsnta aueasta la Teksuig, aă venită akolo mi Misnea Vods' ks toni: boerii msrei Romsnemt
uri: i
saă
fekstă. veselii.pri netrezeri deosebite.

Deus

aueasta

Iorta

Otomans a ridikată nretennisneade a snori darea:ansals a

msrii, . Iletră Vodz

neîngsdsindă

a se ssnsne

la.0 asemenea

kzlkare de drentă ală psrii, a nreferată a-mi, arsi do=
mniea
mi a trege în Iloloniea, Isssndă. meara mi boerii îti
mare. întristare mi îngrijire. DomnE la auesta n'a stati alelăîn neara Moldovii, nisi nai drentă, nisi blsndă, niut mai
generosă; kzndă jsdeka nroessele, elă avea Isngz sine toti |
„Skotea mi le rămina.
“ ntosă Movilemtii,

Aestea tote nenstzndă săteri boerif, may V5r-

VIzdika

Georgie,

Icremia “Vornikulă,

karele mai

tsr-

„Ziă aă fostă mi Domnă, mi frate-sză Simeonă IIaxarnikslă, Imi Bali„Ea Xatmanzlă,
s'a5 sfutuită în. tainz, ka 5% uribegeaskz ; kare întzis
„urat

fskstă nrilejă ku voia

Isi ka sr meargz

Ss

sfiinieaskz

Msnr-

“stirea Săueviua, de &nde mai anoi a trekată în jeara Lemeasks, al„ai Ia 'Toral, algirla Menteni, alyii întralte peri.” Ilentr aucea mer„esndă jalbs la îmuzreyie de risinea - qyerei, ?1-a5 mazilită;
mi at dată
+ »„%omniea iar Isi! Ietră Vodz-INhlonzlă, --.: : : (Traducetorlulă) -!.:..;

>

1!

INI

dazna

aL “0

ISTORIA DADIEEE..1.:

o năngz ks bani, din kare! nlstea

datoriile szrauiloră

ue era trauri în jsdelatn; : de aueea se' mi nămea
tataloră, -.
„a
- Auestă Iletrs Vodz
nroniere de .Iami..

jămstate,

î.
a. lao

“El& asts

„
Msnzstirca

dats a5 domnită

cară în. totală doi sure-zeue
s
anii.

Galata în a.
mânte

ani mi

îi

i

az

a

Doomutu XXXIV,
ț,

.

Ia

„Aroma Vodă ]L
a

nsrintele

|

Teleondă: Tlctis Vods. din 4Iear5, - oarta.. Otoman

a

5. ehs Ntrimisă Domnă ne: Aronă Vodz, .karele s'a îndatorită
ii591:
[is mălni bani la Konstandinonole ientrs ka sr kaon0l0g.
Moldoveiși [nete Domniea.
Dsns. ue a venită în: Moldova, afanoniăneşu, r5 în Mars 'fsuca mari izniri k dzrile ue. imnsnea;
cară! în Izăntră în orâmă netrevea tot Masna kă joksri mi
Is felsrite de.frînzri silniuindă ne -sogiile uele mai oneste
ale bocriloră. “. El a rsndsită o: dare ka fiemte-kare 'omă
"55 dea kzte- snă boă. Dzile le adsna' nrin Zanuii, sat: slsjbanii Terui. . Aueste rele -ne mai nstsnds-le suferi boerii Liz:
uăumcii,

Orxoeni

uri Soroseni, s'a5 skulată. ks revoltz assnra

Isi Aroni ::Vods săb kondsuerea ănsi lonauks nsmiti mi
Bogdană, ne kare-lă nroklamase Domni. Aron: Vods îns
învinse ne rebeli mi zuise o mslyime de Boeri ns n&rnai
din uci kălnemi, dar mi ne alyii ssb ksvsntă de în nelegere
lă “că. Iloarta, 'înkredinmsnds-se

desure asestea,

la destituată

|
dsne snă ană de Domnie.
i
„Dar kreditorii sei de. la Konstandinonoii, fiindă oameni

inflzinj ui, mă aă, azzită de destitsirea li, aj. alergată la

Marele Viziră mi sas rsgată ka ss ns'lă skoaus. nentră ka
s5 n5 niarzs banii velă îmarămstase;
Vizirslă, nentrs xatîrală auestora, isbsti smi înoeaskz Domniea nrin norsnks
îmirizrptcask, ue lare Î-0 trimise usnz a nă sosi elă la
Konstantinonole; Aronă Vodz, lkzmă a nriimită înoirea Domnici, întorksnds-se de nre deus, a trimisă înainte .ne O-
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nrea 'Armams k5 ordină sekretE la 'sz! aresteze mai mslni
boeri. Asemtiea îns5 simnindă, ax emigrată în Iloloniea. Dsnz ge s'a amezată ne tronă, Aronă Vodz a.anzsată. peara
ks mai msltz asnrime mi tiranie de kat: mai nâinte, ini în
sele dsne srms revoltsndă-se în kontra .norggii Otomane, 's'a
legată în aliangs în kontra 'Tsruiloră, ks Mixai Viteaz Do=
mn mcrii Romsnemti,
ks Batori. Zikmont nrinuinele 'Tran=
silvaniei, ui k&.Rodolf; îmnsrâtelt Azstriei,
Dita
„Săltanslă: Marată IIIa . dată ordină Isi: Kazant . Giver
Xansls Krimeei a ss intre ks toats nsteresa
a în Moldovă,
mi meara Romsneasks. 'Aronă 'Vodr ku Sngsrii ue avea, de

ajstoră învingsndăne Xanslă, "Pai 'gonită ks mari nierderi,
Dsnz ageasta: Aroni Vods, fiind bensită de tredutoră ală
alianiloră,: Batori Zikmonă trimise ne Xatmanslt Razvant
milă ridils fsrz de veste adslsndglă în Transilvaniea. Ako-.
lo_msri în înkisoare, dsnz trei ani de Domnie.: Jar în lokulă seă rsndsi ne

Stefant Rad

Vornikslă,-

Domvuru XXXV.
--

Jeremiea Vodă Vinilă.

1.

i.

i

vu... Me timnslă auela 'znă boeri mare din Moldova, ansme
leremiea . Vintilz !), se afla emigrat în Iloloniea. 5. ci

Ksm a aszită de. destitsirea mi arestarea - Isi Aron] : ist i
043
mizloizi
.
pai
Chronolog.
Vods,
a ksnsta ajstoriă -de EI
omtiri Polone usi si
„_|a Polonici.
i.
1.
m.
o
:
.
săb komanda Xatmanslsi Zamoinki uri nlekz sz viel?
PeeR:tika ss angie Domnia. Ilorta Otomans, aszindă de aseasta,
“a ordonată indats si Kazant Girci 'Xanslt Rrimeci ka ss
vie: ks stari mi leniueri s5 resnings omtirele Ilolone „mi
s5 nse Domni în gears: ne sine va sokoti. . Întslninds-se
ambele ormtiri la Ilsmora (ne valea, IliniD) -se frks: bztslie
-.

-

..v

.

:

.._.

.

-

:

Si

N

«

+

eg

de

re

s

mare kare nină trei zile fsrs a se mstea xotsri viktoria. Ie-

pi

1.

Ra

ÎN

E

Aztorizlă se înmalz:; în lokă de Vintilz trebue ss zik Movilz, ...
ta
.
(Traducetorlulă,)

+
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remiea Movils, îngrijindsse de reszltatălă resboislzi, toti
o dats nrevzzsndă.
k5 kă îndsrstniuiea nstea ss adsk
t5 năterea Otomans în kontrs-i, însens a trata de naue
Xanslă. mi isbsti a o realisa: Atsnaea Domnslii asesta
te în stsnznirea, Xanslzi. mânte Sate din Moldova, kare
nsns

asts-zi

de
t6ks
demi

se kiamz satele Xrnemti, adikz. ale Xanslsi;

totă-d'odats uromise ka sz'i dea mi ncinkemsri ansale. Ds15 asemenea tokniele,, Xanslă isbzti ss adsk, Xatixgmaismă! de la Ssltansls nentrg. întorirea, si Ieremiea- Vods la
Domnie, dsndă'i-o înkz uri de momtenire familiei! sale.
; Ilinainele Transilvaniei Batori Zilkmonă a trimisă earzrii
Chronolog. ne Stefani Vornikslt kă Xatmanslă Rasvani mi ks 0-

Ungariel. he

ka s5 nse stsnznire ne Moldova în nsmele Isi

Aront Vodr.

Lăzudă

mtire Ieremia

Vodz

desnre aucasta,

se.

skălz îndats ks omtirea kztr ave, ka s întsmnine ne inemini, skriindă mi starostelsi
de la Kamenina ka szi trimigz!

ajstoriă de Iloloni.. Dsnz aseasta întzlnindssz ks Stefană ui

ks Rzsvană Xatmanslă,
usnat5, din kare
fană mi Rzsvană,

sa fkstt

o bztzlie

foarte învier-

Icremieu Vodr a emită trismfztoră.
Ste=
nierzsnds'mi omtirea, îuri kpsta skenarea

nrin fsgs; dar mbranii sateni i-aă nrinsă mii l-at adssă la
Teremiea Vodz, Earele ne Stefană Pa trasă în means, cară
ne Rzsvană Xatmanslă Va deskensminată 1), Batori Zikmonă, afisndă desnre nierderea omtiri' sale, neste ksrzndă
intrs ks ngtere mare în Moldova. mi se nsse'a bate 'meta-:
tea Ssaevi din toate nsrpile, : Ieremiea Vods, noftise ne Xan5lă Krimeci ka ss'i dea ajstoriă; aucasta, sosise ks msltz;
oaste Tatereaskzy mi se fzuca rasboislă, îîns nă k5 seriosi1).

Bztslica aueasta a fostă în anală 1596 Delemyrie în 5, ne “valea ris
Isi Moldovei desnre Sirctă. . Omtirea Sngsreaskz era în numzrt de
* do55-snre-zeue mii. Xatmanzlă Rzzvană, kare era de originz Iligans,
-feseso destinată. 53

se

fakz

Domnă;

mi

nă era :akomnanieată

de Sto-:

"fană Vornikălă fiindă kz auesta kszăse în disgrauia Isi Batori. hr-,
svană Vodz se lsntz kă mare eroismă; dar, Ieremica Vodz, dsns. ve
"l-a înviusă, i-a tacată kanslă
15 ue este în dr&mslă

mi

anoi

Rssici de Inger

se Kams, movila Isi Risvană.

"I-a năsă
Faltiveni,

în [canz

ne 0 mori-

kare mi NIL

.:

astzză-

:
(Traducătortulii)

:

a
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tate,. si: nsmai ks xerngiri midi,

cară

1,.

-
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kare: îmnedikaă . onerani-

nile desisive a le Sngsriloră în kontra xeterei,.
Batori Zilkmonă îns voi, a xotsri brtaeu; desi Isssndă
0 uarte de o-.

mtireîn asedislă „setznii,

rea T'tsreaskr,, o învinse

lovi ks toate nsterile

mi o risini. "Dznz

sale ormli-.

aueasta întor-

ksnds-se iarzuli la setate o bstă trei szntemrni ferz
înue-

tare; dar +sz5nd5 ks.nă-o nâte Isoa, se întârse
îndzrstă în
meara sa. Mai trziă-leremiea, Vodz se sni ks
Batori Andrei

Ilrinsinele “Transilvaniei ka ss goneaskr ne Mixarfitoria
geVodz din weara Romsneasks. Dar Mixai Vodz, alea
a

ksndă

mai întră

în Transilvania,

sfsrmr

toatr nsterea Îsi

Batori Andreiă: mi nsse stsnsnire ne pars;
dens aueasta brtindă

mi ne leremica Vods, năse struznire:mi
6 Moldova.

Dar leremiea: Vodz karele fsgise în Iloloni
ea, întorksndu-se
ks Xatmanslă Zamoiski mi ks mslte
omtiri Ilolone,. a lovită ouitirile - de garnizonz ale li Mixai
Vodz wi, dsuz
mălts vzrsare de szngo. din amzndor
nzryile, le-a risinită
mi a auskată earzui skasnslă Domnie...
Dar. dsus doi ani.
din a doia Domnie, Ieremiea Vodz. a
mngrită. Anesta. a fskstă Mznzstirea Ssnevima. -:.
4,
„.

e
„i

Door XXĂVL
+ :-Simeon

i

Vodă: I Movilă. .

.

-.

Den

mortea

kstă la frate-seă
kzmăa auzită

1

luă Ieremia: Vodz,. tronslă domniei

Simeonă, Vo' dz
Movilz.:

de mârtea

Ji Mixai

a tre-.

Avesta, Dar!

Viteazs, :Dom-

Cristi

n5lă nerci .Msntenemti, a adenată omtire
de. Moldo- oldavel :
veni i. Iloloni:
uri, intrsndăîn peara Msnteneasks, Romănesei,,
a urzdată tote monastirile- mi ue topi boeri
i ne kzpi a ns
tată nsne msna; într'snă, kăvsntă,.a, jefzi
tă mai totz meara,

Dar fragii trei Bszerti, vazendă infamia adeas
ta, s'aă skălată kz omti de la. Krafova:
mi, 'viindă sas&nra Isi Simeonă
Vods,
lat învinsă mi Pak gonită ks rămine în
Moldova,

ansksndă mi tote „arz.zi
ue tskus
lee elă., :Mai. tzrziă, : aliată

,
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ks Xanzlă Krimeei,
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Domnslă asesta a mai intrat“ în meara

Msnteneaskz; dar, învinsă mi astp-dats de Illerbans Vodsz,
Sa întorsă. În uele de ne srms, dens ontă ani de domnie;
otrzvită de ksmnatz-sa, Dâmna, Isi: leremia Vodz, kare voea
sr faks Domn$ ne fils ei Konstantin; a marită. -

|
Ea
N

Dossuru XXXVI.
- Constantina Vodă I ilooită.

Anesta era fiislă. Isi Terenaica Voda... El a: ksnztată

tronălt

dens mortea snkizlai

mai șssă. IE

s'a zisă

D. Ghe.

mai avea mi alui doi frani; Aleksan-

seă,

nreksmă

chose.

dr& mi Bogdană. “.Dar snkislă ses

Simeon Vodz,l

ieri. -

Isssndă uinui fii, Mixailă, Gavrilă, TIstrawls, Moise mi loans,
a venită : mare. nismaire - ui neînyelegere între ei..nentrg

tronă.: - La neînmelegere: viindă vi boerii, s'aă îmusrnită mi
ei în. dos: - snil eraă: nentră lasa Isi Ieremica Vodz; almii nentră aueca a Isi Simeon Vodz. ;Avemti
din rm aă
fostă nroklamată de Domni ne Mixai fiislă Isi Simeonă Vodz. Dar Kostandint Vodz, lssndă ajstoră de la Iloloni, a
învinsă ne Mixai

Vods:mi

a. rsmasă

stsusnă ne tronslă nz-

rinteskă, ks: mslmămirea pzrii întregi, kare snera ks celt va
fi fiislă demnă al tatzlăi seă-mi ka îl va rma în fantele

Isi vele frsmoase. Ieara înss se înmels, Euul elă s'a dedată
în ksrzndă la desfranzrile -tinere ueloră, ncîngrijindă trebile. „Berii. + Ilentră ascasta,
maismă

Otomans

avea drentă de

de mi dsns nzrintoskslă Xatixa=
mouitenire - assnri

«tronălăi, : Il6rta

dens sn ană mi kzte-va lăni, îlă destitss mi nă-

mi în- loksi ne Stefană

Vodz VIII nrensmită Toma.

“DousuLu
Stefană oa

XXXIII.
Tomşa.
„LU

..

4

LI

Asesta era “ărenie Moldoveani din satelă Otennti '-(de
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ne.valea Rzkztz
din” slz
distriktelă:
i)Ilstnâi,

EI se

.

2. ct,

afla de mai msltă timnă la Ronstantinonole ne ln- hi6lSi
oa,

8% Kanskexaelile

Domi
akolo'
ieînsiriă
i;indu-se
-

nel

Fierce

Isngs oamenii inflzingi ai îmuzrsniei, kzuzts Domni
ea mi
veni 'în' Moldova.": Konstandină Vods ks: fratele
seă Alek-

sandră; vezzndă inc rivoră
ali
Es intr
i în ucars ks -uătere

de“ Tărsii “mi de stari, avsrz rekărsi la Iloloniea,
de snde .
se: întorser
! zku omtire ka szii relanete tronslă. Desi fe-

kznds-se' rzsbois,: Tomma -Vodz: învinse, Suslă dia! lom=
|
maridannii” tstsrzuti urinse vii ns Koustandini Vodz; mi“:

“voindă “a-lă: doue “ks sine

la Xanslă, s'as înekată' amsndoy -

trekzndă 'ana Niurlai, - Aleksandră Vodr înnresaz;: ka! Ge-":
neralslă Iloloniloră Totofski, kzzsndă iârsut în. moinile : li
”
Stetană Vods, fărs ' trimimăla Kozistantinonole. Akolo A"
leksandră 'Vodz se tărui, iară Iotopki se liber arin roslgrănsrară. 'Tots de' odats kuzindă în mana Isi Tomura” Vods !
mi -tomi boerii Isi Ieremiea, fers nedensini kă morte. Var:
sarea do 'smnge,: înuenstz ks Domniea. Isi Stefană, Vodz 'se *

nernetss nsuz în kanztă: la'ânsa gradă ajsnisese tiraniieă, în !
kztă fie kare din boeri

în toti minstel; trebăea, sz'ii nre-

vazz mortea. : să toate aueste boerii aă organisată snă lkom=

nlotă,în lare aă trasă mi snă .mare nsmzră de Slzjitori;
darş. Stefană Vods ks oruiirea”
ue: îi rEmwsese kredinui6sz
îi învinse, mi nedensi

mîna Își 5.

îmuresns

Mai

ki

kă moartea ne toni uei ue lkrzsrs în

terziă"' îns

Doaiina li

fiislă se Bogdani,

Ieremiea

Vodz

veni ks ajstoră de omtiri

Ilolone mii''goni' din piearz 'ue 'tirană, Ast-felis dăns iminsi
ani de” Domnie, Stefani: Vodz "fsgi la Konstaiitinonole, :
!

-

Pa

i

.

ai
.

a

.

e
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-

„o
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A

1). Boerit: konsnizători 'erâ$ Beldiman Logofatslă, Batboli Vornikzlă, Bo.
slă Vistierală

familiea

imi Storza Xatmanală. . Ilentră

Isi Stărza

jsksndE

rolă în istorie.

întzeami
Rzsbolslă a

datz. se. vede
fostă

anroa-

ne de Iami la satală Kokstenil D3az învingerea rebeliloră, Bzrbois
gelă btuznă'fs trasă în jeans imi fiislă s5ă snznzărată; Yară Beldimană, Boslă wi Stsrzea fgirz în peara Romzneasks,
- (Fraducetoruliă). .

„VOL, III.

i

5

.

66 ..

,

i

=

ASTORIA

DACIEI,

uri

ma

DoxsuLu XXI.
Bogdană Voda

:

V.V a

- Doamna lsi eremiea Vodz, îîmnresns 3 fislt seă Bog- p: Che. jdană, a găvernată Moldova: sn€ ană, ajstai de oci6iSiog. mtiră, Ilolone.:: Dar Iloarta . Otomanz a, trimisă "ne
Moldovei. (Slkenderă Ilama. kă ouitiri la ss amnezela Domniea
momhese Moldovii ne Rads .Vodz 1, fostsls Domni als ps--.

rii Rzmsnemti, Avesta, nsruezandă sz vie în Moldova, mi-a .
în hkată datoriea ka Rremtină de a skrisă Doamnei Isi lere"mica Vods ka sz f5gz. Ea înss de o dats ns sa îndanle-.
kată; dar dens de a vszstă kr Tsruii se anronie, a anskată
drsmslă s% fsgs snre Iloloniea. Omtirea Tsrueaskz de a-

komnaniea ne Rads

Vodz. srmsri. ne fsgari

"Doamna. Isi Jeremiea Vodz ks

fiislă ses

mi îi ajsnse..

ksză

în mzinile

Tărailoră;. dens ue ssferi totă felslă de .insslte mi batjoksre
rsminoase, fs dsr la Konstantinonole, &nde snt. Tărkă
I5z de kadiăs iar. filslă. seă fe tăraiță ka sila.

o
..

si

e

„ DonuLu

XI

"Radu Vodă 1 Micinea
- Anesta, statorn isinde- -se la Domnica Moldovei de lea
tre Skenderă. Ilanra, nreksm s'a mai zisă, dens trei
1616.
(ani ui kste-va Isni ksnzts. o boals de oki; DsȚierei. Jrerile Isi fiindă grozave, "l-ai fkută - de aă abandonată tronelă

imi ase

dsue

la Konstantinonole sare

fsr3 ss 18 nrigoneasks. s'aă spiă, destitse uine-va.

kzstare,
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XLI.

Qaspară Vodă

i

Iloarta Otomans, dsnz abdikarea Isi Rads Vods,'a
- rsndzită Domni ue 5nă Gasnară de'ritels dogmeloră
.
D. Cr.
anăsene, Avesta, afisndsse mare dragomană ală îm- Chieo
g
nsrzyici uri konlskrzndă

Ilârta Otomanz

la înkeerea nzuei

dintrel

k& Ilolobia, a ksntată domnia

k& rekomnensz -nentrs servinsrile sale,

|

erei. :

Moldover,

Dar, ksmă

s'a fr-

kat Domnă, i-a venită în gsndă ka ss se reskle în kontra
Tărsiloră. Il6rta Otomans, îndats ue a simnită,a trimisă
ne ăn Slkiemn Agasi !), ssb kăvzntă de deosebite trebi
mi

“ks ordine

sekrete

ka sr'lă destitse.

se ne fonknionarslăi

Gasnară

tsrkă mi'l& suise,

de ne Isngs elă; -dsnz aueasta

Vods

înss nrin=.

înnresns k

toni uei

îndats înucns a se nregsti

de rzsboiă, adăksndă mi dor Xatmani ku 'ouitire' de' Iloloni
.

Skender Ilama ks Xansly Krimeei ns întzrzicars a, intra în
Moldova mi, bstsnduse lu Gasnar Vodz la IIsmora, îl%
învinsers ki totslă, nrinzsndg mi ne amsndoi Xatmanii” Ilo-

loni, Jolkovski

xi. Konemnolski. „Gasnar

Vodz

înss

gssi

timnă mi king de fegz ka ss skane de nerikolă; “dar boeri

sei Xatmanslă Ilentiliui mui Ilostelnikslă Gota îlă nrinserz

mi'l& suișerz, Domnica auestsia nrelsngi nsmat doi ani.
a

i
Da

Domsuru. XII. Su Da

i Alecsandru Vodă V Niaşia..

|

ai

1

x

ou: Den mortea, Isi Gasnar "Vor, Ilorta Otoman
-a rsndsită Domnă ne Aleksanârs Vods V fise li Ili-( 5, Chr,
:

amis Vods iui nenotă Isi Iletrs Vodz Rarenă. Aa
“esta îndatza tzeată kanetele suigamiloră Isi. Gas- „Moldovei
.
.
.
şi a ţi
uar-Vodz,.

Xatmanslsi

IlIenteliai. ui Ilostelniks1gi (Manteneşt,

1) Ama se klamz fenkpionarii imneraili ue ns aă fsnkyiini mi so tri> mită . în wzrile Romznernti ka sz instaleze ne Domul,
_
,
|

-

? %*

-
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Goia, : Ileste ksrsndă: Ssltanslă Osmani IL, a roăilată o
esnedinisne E mari năteri. de omtire asăura Iloloniei: ksmă
a sosită în Moldova, a venită mi Rads Vodz din peara Ro-.
msncaskx ks owtire. de Msnteni, kare sa îmrresnată kă
avea ;Tsricaskz.
Ajsngsndă. la Xotină, s'a . întslnită kă ontirea Ilolons, s'a înuenstă lsnta: mi nsns. în 40 de zile.
vilktoriea era. nealeas din ansndoss, £IPEI-nile ; la: toate .aues-.
tea Iloloniea a suferită mălts strikouisne din nastea. Tota-.
riloră;, ari

îi ardea ani . ursda totă “ale kndea” în. kale. Ds-

rs ageasta fslsndsse naze între ambele. nsteri, Aleksandr;
Vodz a kszstă sub ărgiea Ssltanslzi,.. fiind ks ns, îngrijise:
desnre. nrovisisnile “onitiriloră mi desure nodarile drsmă=:
riloră;, — de aceea, se ni destitsz deus 5nă ană de domnie.

ARE a
-.

doua domnie_« a lui Stefana

“ Saltanslă

Osmânt

Vodă Tonga,

atsnze, a “ronăsită de

a. doza; 6rr

Di Gnu:

Domni! ne Stefani Vods. "Tomiua,

= 1622.

t5, se, arsts forte, skimbată. de Meea ue fsse mai pa-

Chronolog.

“Anesta, aste da-

“ atoltosei (nnainte : - IBrmsea peara kă blender me ai kă dreuRomăneşti. tate, pri „Etre boerii se: nărta, kă 'resnektă mi. delikategţa. Ile, Isngz alte: mslte, faute, frsmâse,. elă a fostă ui
Biserika Rarni, Mznsstirea' Solka mai altele. Eară Rads Vodz: Domnslă merei Msnteneruti, dorindă. ss kanete tronzlă

" Moldovei, n'a 'linsită a nsne în lskrare tite mijloacele; întră .
aueasta isbstindă

nrin Kaus-kexaielile

sale'de

la Konstanti-

nonole, Ilârta a.'destitsată ne: Tomura Vodz. dănz snt ană
de domnie, a transmstată ne Rads Vods în loks-i la Moldova; mi a rsndzit la Domnia werci Msnteneruti - ne! fislă
seă5 Aleksândrs' Voda k5 a dosa Domnie. N
ERE

ai timinal

4

iaaesta s'a revoltat

la R onstantinorole

Ie=

niserii, zi: a: destitiată
ne Ssltanslă Osmană. ssb-- ksvsntă

PARTEA IV. EPOCA. IV. CazY 1.

„69

ks n'a dirigiată bin6'rssboislă; în--kontra Iloloniei, mi 5aizends-lă a5 ridikată -la tronă ne Ssltanslă Msstafa 19).
.

d "doua domnie alui Radu

Vodă ictnea. i|

Ă

,

Avostă Rad Voăs era,
«
barbati nluas de înneleisiune
mi de eksnerienyus. --Ile boeri îi onora mi îi trata D.G

kz dragoste; iar la jsdekzpi era atstă de drentă în ÎNC:
ronolog.

kztă judekztorii îl aveaă ka -lege skrisz: -K-tgte] Ă Moldorei ,
„. asestea, ka omă, avea uri „defektele sale;. îi nlzuea Sansenogă,
_nrea. mhăltă merewiea; de aseaa kărtea sa era alin de $meni,
mi. servitorii aei mai de rsndă la masa sa 'serveaă. îmbrzkaui
ks xaine: skumne “mi k5 kaftansri.
Auestea tute: "serzsndă
mslte Feltseli,. mare. grestate kzdea ne - Beatz, În kat din
- zi în 'zi. lokăitorii se- risineaă.
... Iara
Voindă a însăra ne fiislă 'seă Aleksatidr Vodz „Dom
“nalt merci Msnteneimti kă fiika snsi: însemnată boeris -Konstantinonolitană; ansme Skarlată "Ielemă Bama, (Beilikiit)
a fskută năuta Ja Teksais în Moldova. Akolo Domni amzndororă neriloră,. tats mi fiis, ks toni boerii loră sat dedată -

la veseli, la jokari un la netreueri, stsndă la mass IMoldo-

venii în .dreanta ui Mgntenii. în. stengs, Anoi aă venită mi *
soli din: 'Transilvanica, “Sngarica mi [oloniea kg darsri, kari lăsndă arte la veselica, nănyii, a netrekstă doăz ssntr=
tsmsni kă mare mălyemire iii strolsuire, -d5ns kare sat
îutorsă în merile: lorg. ' Ns tzrziă :danz ameasta aY arsă dinîntsmnlare mi nalatslă domneskă din;lami, denz: kare Domunslă saă mstată la Xsrlsă, snde 'a ui mărită5 dans: trei ani
de domanie.!
DEE
-

7

„i

za

a

1)..- În'zilele asests! Domnă sa deslinită ks totălă Moldova desnro- iolopiea, kare eksersa znă felă de ssnremanie asănra trebiloră nolitiue ale
neri uznz

atsnue..,

:

-

:
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Domsunu XIII

0

Jironă Vodă Barnoeskhi Movilă.
Msrindă Rads Vodz, boerii' s'aă adsnată mi

at alesă

Domnă .ne ' Xatmansl;: Barnovski Movilz.
Aesta
git ysz5ndă k3 ueara ajsnsese la nevoe mi Ipksitorii se
are risinirz, a rsndsită la nginai o. datr ne ans ss se
|
dea o singsrs dare; dsnz kare în ksrendă a înseastă nonorslt a se adsna mi îmnonorarea' a kremte. Fiindă
din natsra Isi omE bsnă ui bisndă, ksrmăea mara ks măl-

tz drentate wi filantronie. .Dar nă tzrziă Il6rta Otomanz a verstă snă adaosă la -tributslă ansală de 40 de nsngi de bani.
Mironă Vodz nevoindă a înksria săfletelă ses ks nskatălă îmnovsrzril nonorslsi mi a kslkrii drentsriloră: merii, a nrefe=
rată ss abdise de bsn voe de'kută sz se ssnze la 'uererea,
„Ilorgii, de aueea dsnz natră ani de , domnie a trekstă îîn'IloIonica.
ce
„ Auesta a, zidits mi Mansstirea din Tauri lare n6rty nă-

mele: scă; ne Isngz alte biserisi mslte a terminată mi Ms
nsstirea Dragomirna, kare: fusese învenstz de Mitronolitslă
Krimha, |

DoiruLu! LXIV.
o

De,

doisi Vodă.
.

De

o. car,
caii,
Pierei..
novski

la ulekarea lui Barnovski, Ilârta Otoman

a rzn=

JAzită Domnă ne Moisi fiislă Isi: Simeonă Vodz.

Vodr,

Ssltanzlă a trimisăîn Moldova

ne Kantomiră

Ilama, karele destitsznds-lă dsnz snă ană de domnie,
trimisă la Konstantinonole !).1).

Dar

inemisii sei de la Konstantinonole, nurendu-lă la îmJnratslă kz voeuite sz se înkine Ilolonici. ka Bar-

Kronikarulă Mironi Krostină dans Barnovski Vodz nsne ne

l-a

Aleksan-

dră filă Isi Rads Vods din peara Romzneasks karele ară fi domoită
mai năpină de snă ană, *

|

(Traducetorulă).;

e

Pe

p

_
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“a

“a dota domie a lui Alecsand u “Vodă Iiașă. i
Il6rta vinduindii de a _doka, 6r3 ne Aleksandr Vods
“Iliaznă, mare întristare nui tsrbărare s'a îskstă în tote. 1. cae,

meara:: Boerii, uitiindă relele :sale nlekzri de- la vea]
ic.
Chronolog.
din tris Domnie, a5 înuenztă snii a emigra, earz o] Moldovei
ei
scamz siaă. desi la Konstantinonole ss dea nlsnge- nombacşii

“re la îmnsratulă mi ST arate k7 ns'15 uriimeskă 9, Vizirelg
însz îi onri de a da nlengere ui Je înkezzmsi din nartea,
|

Domnslsi kz nă va sănzra rie nimeni, mi ks va ksrmsi peara k& blsndene mi drentate. Deus ordinslă Viziralsi, Dom=

"nslă fsku jersmsntă! " Boeriloră nentrs tâte înkezztuzirile Vi

“zirslză, nnrominsndă înks malte tante -frsmâse.
“a venită

la tronă, săfletală. set uelă ret,

Dar „dn se

denarte de. a

sită

-uele trekste, astria. 'rpsbsnare uri ăuidere, adskrndu-mi aminte de: nsrtarea de mai nainte a boeriloră kztre 'dsnsslă,
i În intervalslă aesta, Abaza” “Tlama, komsndantsl&mar-

-giniloră Dsnsrei. vaandă abăssrile Isi Leong. Vods Domnslă
aere

Msnteneunti,

Las nsrstă la Ilortz mi Pak destitsată.” A-

Isksandrs ' Vodz ks mslts dare de bani isbsti a Iskra ka
Domniea ]perei “Msntenenti sr se dea, fiislsi seă Radsz, Boevii perii Romsneunti, înmeleniri mi ajstaui de Abaza Tana,
“nroklamase Domnă ue Mateis Vodr Bassarabă ue fsscsa
măltă timnă emigrată în Transilvaniea, ne e Isngs arinsiinele

Georgie. Rakoni:

Ii

„Anmesta, dens vea "venită în pac, sa disnzrgită” boe=
rii în dos tabere; o seamr din ei, ks toate omtirile, s'aă

gr&nată - îmurejsrălă” Isi
” îl8 voeaă :aă fegită este
ms, “kăm a sosită Rads
snită Es elă mi aă intrat
.

Mateiă Vodz; iar o seams kari ns
Seretă îîn Moldova. Asemti din ărVodz de la. Konstantinonole,;: s'aă
în Reara” Romsneask kă ouiltiră de

1). însemnzmă aiu6 nămele” bocriloaă ve s'aă dusă la Konstantinonole.
A"“mestia erai: Lan Vasilie Vornikă, ue aă fostă mai ne urm mi
*- Domnă, exană Vornikulă, Savină -XatmansIt, Kostină Ilostelniks
lă,
- Yreke Snztarislă, Baxumt Vistierizlă, Fartsns Konmisslă, Bamots
Laeofatslă, mi alui mai misi nznr la nămsră de ontă-zeul,

a

(Traducătoriulă, dana A. Kostin).

Ta

ASTORIA DACIEI.

5

Di

pi

i

Moldoveni mi de, Tatari. În îmnrejmsirile Bslsrentiloră s'a
Vi
fekută “road iboră între awerti deoi "Domni E mare vsrsare de,
d ssnge. din amzndoss nsrnile.- În ele dens 5rms
ALDO e
LI EN

s

remsind;, învingztoriă. Matei NVods, a _gonită ne Rads. Vo- Ă
di ni„hu: ne „toni, boerii Romsni Je ernă ne “lengr. elă.. Ase“aptiea.*! îns7 niui dsne adeasta ns saă astemiursrată, si s'aă
dem
al
4

da Konstantinoiiolo îmmnregn. „ES: mai mia, boori Mol*

a
'azinuăi însz s'a "das „mi Mataiă, "Vodz în „nErs6n5. la
"Konstanitnonole, snde dsns „de s'a îndrentunită, , boerii rebel; aă kozstă la isioazele Isi 5 răgBulsni de „ertare; dsns
“kare Mateis Vods s'a întorsă în Mearz, îmnresae ks demni.
Sad

În întezvalls atesta, me- ksndă Aleksindes NVodz uls-

„B5Ga 5so "mă, nse în. Iskrare uroektale, scă nrekagetată- ka s5
5aiz3. 'ină nămră' de

boeri, mi: angme „ne

Vornilesl

Lens,

“Xatmanslă “Sava, Vistierală Boxsmă mi, Șnztarislă „Breke,
asemtiea nresim pândă, aă “rodikatăi Eomanloiă ! asănra zi mi
reskelsnd mslmjimea ; nonorălsi "l-aă alsngată din tronă 5,.
“Asttelis. Aleksandr Vods, den doi ani mi lente va .lsni
a roată la Konstandinonole.: " Atsnuea,, Szitanslt Asrată IV
meat:

a skrisă. În ironii Vodz. Barnovski, .] arelo se ada în: Ilo-

loniea,- ka 85 vie Eată mai, 'kerzndă la Konstantinonole,, înkredingzad/lă n "13 va faro arzi Domng. în: Moldoya.
Ast-feliă
3 .întuelats, Mironă, „Vodz, , merse la Konştantinonole |
VU
nde, îndata în, Dear”. kanslg, Bear la. Domnica Moldovei
Ss'a. iat trimisă
Ca
ianentră. a doga- -0arp Moise Vodz. Movila.
Speed
.

.r

Dr

Ile timnslă domniei auestsia, nroksmă
..8e întrodsve în Iringinate.

7

-

|:

.::

+ se vede,

»

aă
« înzenstă Gresit «a
„i:

Kronokariălă 3loldovret Mironă Rostiaă; karele deskrie e de aamsrăntelă domnia auecasta a Isi Aleksandrz -Vodz, „Snăne kz aueastaa

i stă o 'adevzrats resolăuisne, mi. strigarea, “ca mare. a perci a fostă
e 5 în

iontra

Greviloră.

făria oră, “Tutea 's5 kazs în estiesă,

Moldovenii gencromi,
îns

de ui,

în

lsarr

ne

kanii. revălăniznel

"“Domnă s8b E teknia loră milă nctrekars mzur la Galapi.
a
cr
(Traducetortulă.) ”

PANTEA,
9, EPOCA 14, Card 1.
A. „doua. domnie, ah. Moise

+3

Vodă Aozilă,

tt

4

„55 'sncaska. oratirile sale ks, “Abaza Iazra- mi sf D. câ,
“tatei Vods Domnslă perei Romznemnti;; ka ss. mear- Cita.
„5, În - kontra Tloloniei. Ile ksndă auemti alia br Moldovei.
teaă etatea Kamenij ma, boerii Moldoveni aă rzsnzndită „VOr„ba kz vine ;assnra. loră o mslmime de omtiri de :Kazaui, în
ajstorală Toloniloră. Abaza, Ilama, Însnzimsntsndsse, ']555
asedislă „ni. nlekg de akolo îmnresnz. ks Domnii îndsrstă ;
„dar ne Srmb,. ksnosksndă

minsisna ui înmelsuiznea boeriloră

„Moldoveni, uni benindă ls „aueasta era fanta Domnzlst,
„krise în kontra. Îsi “la Iloartz, kare îlă mui, destitui. În lo“cală seă se rsndzi
'stantinonole.

e

Vasilie Voi,

„eară elă s'a dssă In Kon-

Ea Sa
“Vasilie Vodă

1

: o

Anesta. era, de otigins- Albaneză, mi ajunsese, în atol
dova. Ia dregstorii, însemnate mi la rangslă :de Vor-(..p. Che.
nikă mare. Ile:ksndă se destitsa Moise Vods,. elă Caissiiog.
Moldovei
se- afla: la. Konstanţinanole nențră' diferite nriuinit si altele.

ale perii ani .urin dare. de bani gssi timuă a kzusta doni=.
nica. - Ile timnslă: axela- toate. interesele

"se faueas

nrin dos5

Ilorwei. Otomane

nersone, .nrin Silixtară Agasi [Ilroto-

snztarălă Saltinzlsi) mi nrin Kozlară: Agasi [Esnskslă mezi
tort ală. Xaremslzii), „kare avea mare infzin Hs asănra Sslta-

nălgă. | Vasilie. Vodz din Moldova avea ajstoriă-mi nrotektoră, „mi totă. de o datz era: omă de. kasz ală Vizirslsi;- Jar

" Mateiă Voda din .para Romsneasks avea de: nrotektoră . ne
Silixtară Agasi.: Ama' dar :Vasilie Vodz,. dănz se a sosită în
Moldova. a lskrată nrin: Kizlară. Agasi mi - Vizirslă ka ss se
rsndsiaskz ne fiislg set Joană Vods la Domnica perei Romsnemti. Ile Ing nrotelyisnea me avea, în Konstantinonole,
elă mai ayea de ajsţoriă mi ne dăoi gineri ai. sei, Xmilnig”

4

si i”. astonia Dacust:

“ki fiislă Isi. Timămă. Xatmană de Kazaui uri Radzivilă nrinvine de Iloloniea. Ama dar noftindă ne aueuitiea în ajutorglă scă, elă: ridiks totă de 'o datz zii nămeroase omtiri
din gearz, mi intrz în meara Romzneaskz: Norokzlă îînss nă

îlS ajste,'-lsui Mateiy
vinse, fiksnds']ă

Vods -de doăs mi-de trei ori îlă în-

s% se întoariz fors: nivi snă ssk vesă

ui i ko

mari nierderi.
i
- Tle timuslă anela Vasile Vodz, : nedensindă kă mrtca
ne: cm va: T'stari, kari ferz de uitirea ini învoirea Xanslsi
“loră fsksserz -niuite neorzndsele la satslă Brztsleni, s'aă
skălată mai mslgi din 'Tatari ui. intizndă în meart ax jefeită
mare, arte de lokă. Dsns avestea foksndă naue' ku 'Tztari, ssa snită kă tsnzrslă Sinans Ilama de la Isakuea nentră la
ss între 'earzuli în: neara Romsneasks. “Dar Mateiă Vodz,;
simindă de aueasta, s'a snită ku. Rakoi ui urinsinele Transilvanici, mi aă trimisă am'sndoi omtire în Moldova de a go:
nit$ ne Vasile Voaz mi'a5 amezată-în tronă ne snă boerit:

Logofsts George Stefană,, Vasilie Vodz,

dsns srnrinderea

„acea, făpindă ginerele ses 'Timsm Xatmanslă de Kazaui,
se întârse ks orntiri de Kazavi, alsngz ne George Stefană
Vods ini năse 'carzuli stsnsnire::ne- tronă.! “Dus - aueasta,
" nevoindă a sta

în nave,

a intrată” carsmi în eara

Romsneas-

ks kg! ginerele -seă' Timzmă wi ks o! “măluime “de Kazaui:
bstendsse de a natra oarz ku Mater Vodr la satulă Finta

ne Isngz Ialomins,: dens măltz vursare” de 5ng0, arati sa

întorsă' răutinată îmnresns ks Timar.”

-

- George Stefan Vodz, karele dun imnrejsiarile de mai
săsă se: afla făggară în Transilvaniea,, aszindă” de smilirea si

“Vasilie : Vodz,: a venită în peara Roinsneask

ku răgeminte

la Matei -Vodz ka szi dea: orutiri :s5 intre iarzui în - Mol:
'dova..i Kzuztsndă sn ajstoriă de omtire Romeneasks „nămeroasz, mi lăsndă mi de la. Rakoni nrininele Transilvaniei
oimtire de: Engări, “a intrat în Moldova mi, bstsndăse ks

Vasilie Vods, jarzuli la învinsă. ' Vasilie -Vods atsnues'a
a

retrasă în Basarabia" snde se grsea Xanslă Rrimeei ks malnime de'“T'ztari; cars George Stefană Vodz, dens ue-a lu
ată : oramălă Iami, s'a dssă kă toatz omtirea sa de ay ase-

.
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"diată uetatea Ssuovei, 'snde se afla Doamna li V: asilie Vodz ks fiislă set Stefrnsur imi ks toats! averea sa, 'iSnre
anirarea Wetzyii era mi ginerile seă. Timsmă ks ontă mii
de Kazaui; asesta emindă în toate zilele mi lsntendese ks
Stefană

George

Vodz,.îi fsuea -mare mi mslts

strikzuisne,

Asedislă a minztă trei Isni.
Într'sna din zile, ne ksndg se.
afla Xatmanslă Timsui săb kortslă seă, sa întsmnlată ka

o bombs de tsnă de la Sngări ss loveask
se afla

ssb korts;. lada snsrgndesc,

într'o ladz ue

|o bskatz

din'ea a lo-

vită”ne Timsmă neste ună niuioră. din kâre i s'a: trasă mi
-mortea. Atsnde Kazavii alegsndă altă Xatmană, at fostă

naue_ks Stefană George Voăs, mi nredsudui uetatea Ssucvi
as. nlekată.. “Domnslă atânue. a rpmasă stensnă ue setate, |
avsndă între nrisonieri ne Doamna mi ne Stefzusns” fiislă

Ii Vasilie Vodz, urekimă mii ne fratele set George Xatma= .
- nălă; iar Vasile. Vodz, neavzndă ksnomtinus desnre vele întzmnlate, a alergată ks mslte rsgsming la Xanslă Krimeei :
ka sii dea ajătoră de omtire; ss meargs la Săueava, ss libereze de akolo -ne doamna, sa, ne Biel seă uui averea kare
o avea. Xanslă Erimeci, îndsnlelată de rsgzmingile sale,
“ W-a dată doz-zeui mii de Tztari. - Vasilie Vodz, venindă kă
" omtirea nsns la Ilrătă mi aszindă de. tristele nenorosiri :ale
familici sale, de moartea ginerelzi seă, de nredarea uetsuei,

de 'robirea doamnei a Brslut, mi fratelzi -scă mi. de jetsirea
avorii sale, s'a întorsă

nslă nrinzsnds-lă

nlină

de întristare lu Xanslă.

Xa=

La nssă îndats în lannsri mi Pa trimisă

“la Konstantinonole;! altolo din .ordinslă! Ssltanzlsi Meemetă
IV, fă înkisă în uele mente tsrnzri, de snde mai tzrziă libersndz-se, a msriitîn miserie. —. Vasile Vodz, a domnită

noz-snre-zeve ani.

El a zidită în Janri mi dosz minsnate

mzisstiri, : a:Golier mi a: sfinniloră Trei Ierarmi. . Ile rngz
azeste.a adssă mi relikvele Sfintei laraskive, kare se 'aflz
pi: NSND asteză la Trei-Ierarxi, . - aaa

Tar George: Stefană :Vodz satoikznăs- -se de la” Saucava,
învingstor mi trismfstoră la lami, a trimisă ssuliks din nlartea boerilor a Iârts în favârea, sa, adzogndă mi elă s%i

.

.

î.

a

i
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nănere.ui asksltare. din -nârtea,: să; : Dgenz--aseasta Săltanslă
întsrindz-i „Domniea, i-a trimisă dus 'obivel „mi semnele
Domniei. - d

o

pi

“Dour

RI

ii

XII.

Dă

„George Stefana Voua IĂ

-: - 7

îi ara

„in

ai

er

,

i

„i Avestă, Stefană Voâs, ajsngandă la Domnie. nrin mmijl6-

ip. cur, |Uele Isi Matejs..Vodz mi Rakogi, pra trasă drâgostea
Chisiua. (erei urin uărtarea mi lsrmzirea sa. lar dănz .or„proldorei

dinslă

Iornii a intrată

nui elă în meara Romsneasks

Manteneti-]îmnresnz k& Rakoii nrinuinele Transilvanici în! kon:
tra: Seimeniloră. mi a Dorobanniloră ari. se revoltaserz asănra, li Konstântină Vodz Bassarabă. ' Dănz aueastă întor=

ksnda-se :în Moldova,
: Xanslă Krimeii; dsnz. natima e .ayea
în kontra i, fiindă ks alsngase ne Tatari din mearg,; l-a nzrstă la Il6rtr. Acasta atnse i-a trimisă - ordină -ka ss
vie la: Konstantinonole,. sz se înkine în' nersânz Ssltanslsi
pi 55 uriimeaskg semnele Domnieă de akolo. George Sţefană: Vodz În temsnds-se de vre-o: kărsp, uri-a trimisi
demișisnea sn natrs ani uri kzte-va. lsni. de domnie, mi
ani a-trekată în Engariea. .
Aosta a fukută Msnpstirea aminte în diștrtals

Balas. i

a

i
: a

si

a

Dossuru
p

- „George

|

LĂVIL..

Vodă. Gica Le

pe
ă

a

at
-

ksndă; îlă adsueaă din Albania, elă era: akomnaniată de 5pă
alță bpeată de religiea Moametans, karele se ngmea Mce-

metă mi ks arele intrase în legztsrile

de amigie.

Avestă

+

-Auesta. era de origin, Albaneză, IToringgii sei7 al adgp. cur. )serz de konilă. la Konstantinonole: mi dans, ue'l5' de. diverse
Ghronologiițters
la sk0l5 ka sz învere nsminz' karte, îlă nsseşi
.
„I9eale, Jrp! n o nrsvzlie. snde se vindea
varzz; Dar ue

.

PARTEA: IV, BPOCA IV, CAPY 1,

1

de ue, ărms, ajstată de: kztre- Konnagionalii. sei, „d ajsnsă la
nalatălă -Ssltanslsi,, mi. înuetă. înuctă ks. mzrirea. varstei Isi |
a ajănsă la mari demnitsyi

îmuzrsteuti, :: Într sna. din' zile

kănosksndă. ne. lkamaradulă seă de krlstorie George," karele
adăuea în tote zilele. varzs; la nalatală seă,. îlă lszine l5ngs:
sine,; mi 1g reliomandz ne Isngs agentslă Moldovei de, atsn=:
mea. Vasilie, karele era. mi elă Albanesă, „ Dsns asieea Va-:
silic, ajsngrndă a se faze Domnă la. Moldoya;; a. lsată wi ne;

|.

George (în limba Albanesz:Gika) ls sine mi dens. ordinslă

nrotektorislzii ses Meemetă Kisnrsli,. ka komnratiotă. ală scă, .
la rsdikată la vele; mai înalte: dreg+. torii;
Va înssată,
. mi: anoi La trimisă la. Konstantinonole ha'ss:fie Kans-l:exaea. din
nartea neri. Dsnz destitzirea Ii Vasilie Vods a-rsmasă Kans""kexaca totă George Gika.mi ssb domniea. isi George Stefani
Vodr. Domnslă aesta; ks nemergerea sa la Konstantinonolă ka sm se înkine Ssltanslsi nreksm ii:se ordonase, nro- . .
voks msnica, Vizirglsi. Meemetă Kisarsli,, mi asesta dete

domniea Isi George Gila. Deminisionatslă Domnă, voindă
sg treaks în. Transilvaniea. ini temrnds-se a. nă, fi „maltra-,
tată de'ostamii. erei, a-rsndzită lokotenentă. ală Domniei ne
Aga Grigorie fiislă Isi Gika Vods; mi astfelis ssb. nrotek=
nisnea avostsea, a. skznată. de, maltratără mi a:trekstă în sigărânus kă t6ts. kasa. sa neste mănni..
e
„George: Gika.Vods, viindă îîn Moldova, a însenztă Ss gsyerneze.; peara. ks înnelenuisne;. N'a "masă: însă” nisltă. timnă
în, linimte;; kzui George Rakoyi. nrinuinele. Transilvaniei, de:
klarsndz-se, rebelă. în ' kontra: Ilormeă. uni. sninds- se kg. „Mixnea,
Vods

din peara, Romneasks,

xotbr5sers

SD: anieze: Domnă

în Moldova:ne Konstantină Vodz: Bassarabă, “kaxele. se afla
atsnse emigrată în 'Transilvaniea: . Aura. dar Rakogi rsindă
- la. disnosiniznea Isi Ronstantină Vods; mese: mii. ostarmi. On:

gsreni, iar Minea

Vodz alte mese. mii de: Romsni, koman-

dani * de. kronatslă -" se.
Vornikală

Sustarislă

Dimitrie Subs.
.

pui de.

George. Bleans,:. a. nlelată sa: între renede

în

Moldova.i : Gika.Vodz, ; neayzndă.. „ouutire:. analog . ks kare.
sz se .n6tw onsne. la, nătesea ve -venea -as5nra i, a. lăată ks,
sine ne toni Boerii, ks femei mi. kă., „konii, „mi, a-trekstă..ne-,

18
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„ste IIrgtă la [lsnora; iar la Iamui a Iosată nămal -usyina' 0-

mtire ue avea ssb.mzns nentră ansrarea oranrslsi. Konstantină Vodz, viindă as&nra kanitalei, a kzzstă ks ferie neste.
“msna de 6meni kareo ansraă, mi învingsnds-i a intrată triămfstoră .la - skasnzlă- Domnici, Iar din omtirea Moldoveneaskz' o narte a remasă mi s'a sănăsă ksueritorelăi, Jar o

narte a trekstă la Isora neste Ilztă,

George Gila Vodz,

lssndă . Ismărire „desnre uele întsmulate, a nlekată îndats
ks toni boerii mi kskonele zii s'a koborztă la Tigina, sas

"Benders.

. Alkolo 'se afla Galga Ssltană de la Krimeia. . A-

aesta, nriimindă ordin de. la îmnsraislă, a venită ks doss=
zei mii de Tztari. la ami, mi s'a întslnită ks omtirea Isi

Konstantină Vods

din josă de oramE

ne valea

Vaslzislzi,

Îngensnda-se o bztzlie învermsnats, măltă timnă nzrea k5
viktoriea va fi a: Romsniloră ;. “dar în fine asemtiea ne mal.
nsizndă ssferi făriea. Tatariloră, kare eraă ai îndoită mai
nămeroiui,;

Tatarii,

aă înuenstt

grsmsdinâsi

a

se

înnrzuitiea

în

neorzndseals;

kstre . gura Baxlsislzi neste kare nă

era lină de a-treue din Enssa noroislsi, at udisă neste. doă5
mil. de infanterie Romsns+ ini altă atsta nsmzră de kavalerie Romsno-Engarz, ! - AS Ioată ne Izngz aueste neste trei
mil de nrisonieri.. Restslă omtiroi învinse, ansksndă kalea
min kodri kztre moara Romsneasks, fs srmzrită mi sdrobită
farz de krăgare; iar de la snă timnă desnsrpinds-se în dos,
Kostantină- 'Vods ls fârte nspini oameni a skznată în jeara
Kazasiloră mi Snstarsli: Dimitrie: Ssrbs în' peara Romsneaskz; înss Vornilslă George Bsleans, kuzândă nrisonieră, fs
transrortat la Krimeea.
=

„ George” Gika Vodz

dsn5, ve sa amezatt

farzui la

skaănzls: seă, a uriimită -ordină înuumrzteskă ka sz intre ks
Ssltană Galga' mi kă “Totarii în pcara Romsneasks, - Minea
Vods atsnu6,: vazindă nenstinna de a se onsne la atâtea N5=:
tori ue venea în kontra Isi, a fgită în Transilvaniea. Dsns

aceasta Ssltână Galga ks Totarii s'a întorsă în

meara

să;

iar George” Gika Vodz, din ue domnise în' Moldova: dsoj
ani, se orsndăi de kztre 'Ilortz la. domniea erei | Romznemţi

nontră ka s5 regleze“ mi:s% organiseze meara,

|

m
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De

Vodă ă.

Dans stremstarea Isi George Gica Voăzi în, meara : Ro-"

mzneaskz,

Ilârta a

nămită

Domnă în

Stefan us fiislă Isi Vasilie Vodz.
mrzase

înkz

bine-la

Konstantină Vods

„Zasi,..<
git

Moldova -ne

Avesta ns se a-| 1860.
Chronolog; -

domnis.
mi. s'a

nomenită

hp)

Moldovei.

Bassarabă intrz în mearz ks Ka- Mota mer

Auestă rivală înss mi ast datz Învingsnds-se. a fs!

Ilorta Otomans, voindă a nedensi. revolta ler Gconge

Rakogi, nrinsinele Transilvaniei, mi trimigsndă ne Seidi Ali
“Hama assnra ăi, 'a ordonată imi Isi Stefani Vodz, ka, sm tri-i
„mit5 omtire -nentră aueastz esnedinisne. Stefană “Vodz a
trimisă ăn%- kornă de 6meni armani ssb komanda Serdars=
Isi Leauko. . Dsnz aveasta srmsnds-se 'rssbois în 'Transilvaniea, Tsruii a5 învinsă, Rakoui s'a suist ui în lokslă
seă s'a nămită nrin alegere Ambeli Mixailă. Ne tarzii Ste-:
tană Vods nriimindă carui ordină îmnzrzteski ' ka 53 a=.
komnanieze

ne Xansls

Krimei

mi ne; alsză Ilami ue îmi dis-

nztaă nimte zetsyi de ne Isngs Ninrs, a nlekată sri. îm=

nlineasks

datoriea,

dar ne drsmă

la Benderă a mărită D,.

s'a imbolarvită mi sosindă.

|

Dosinuru' XLIX.:
î

. Eusrate Vodă. Dabija. *
- Boezii din , Moldova, vuzindă skaznslă domniei îs

dans “mârtea Isi Stefsnăys - Vodz, sai adsnată .mi[.
ȘI
ks nsrerea generalz aă alesă Domnă ne Vornikulă cielo”
Esstrate Dabija, karele
k
erea de origins drentă boerăl Moldovi.
i

1),

.

-

.

[ai

Istoria Balsueneasks faze karakteristilca Ii Stetană Voda.
i „Fiind Domnă mi trnsră se “desmerda” “mi fzuea' Iskrări Koni- ,
- iBremti „mi nebsneruti; nă kzta trebile domniei si ariile, mi
n nă-

80;

î
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Moldoveană, urii karolei îîn fine, - dsnz Arzi Magzarslă mere, .
ksnzts konfirmarea Ilorpii. „Avesta din natsra sa era omă
ks ssfletă forte bsnă mi drentă, dar: era dominată de natimA begiei, De doăs ori ne zi fnuea divană nentră jsdekarea! nroveseloră,: 3 dar divanslă. de : dsnz nrsnză- ns. ulzaca
boeriloră. “În zilele: lui, s'a. fekută. monetzrie la: getatea. S5-.,
uevi;: "mil se tea. monede: de, arams. . Avestă-' Domnă-a

anre- -

zaţă. întzea!- dat nogonzritălă, - adikz, darea : ne. nsmntălă..
viiloră;:. afars da. :zeniseala. frshktelzi.., Asesta a felstă ri :
“monastirea- me. se: nsmemte Birnova. - .. ."
Ilriimindă. ordină sz mergs ks Grigore Gila domnslă
perei. Romsneiuti. dens omtirile Teruemti. în Ongaria, Dabija
Vodz a. lsâtă narte.la 'esnedinisnea 'azeasta;. kare la. etalon
Leviuă se terminz : ks: mare 'nierdere: din nartea - Terailoră::
Vezirslă, dens: aueast: katastrof, ordonase. Domniloră ka.

ss:stea...la Belegradă.. Grigore Gila însz; s'a -întorsă în mea: :
r5''fsrz'de-“voc,. dans

kare temzndsse. de vre-o

sreie a fs-,;

gită- în Asstriea; iar. Bustrate Dabija ssnzinds-se, la ordinslă-;
ve nriimise, a ksuztată: lasda Ssltanslsi,: kaftană îmuzrstesă
mi. noir” de-'Domuie...::
" Dar.dsas natră'ani. de. domaie Dabija: Vods- îmboln= +
vinds-se gres: a msrită.

Dosu

La

“Duca” Vodă. 1. .:
Avesta era de origins Albaneză. ; Din frageda konilz». cu,

|Tie, kresksndă în Rasa Isi Vasilie Voăz, ne timnslă

1666.
MDD)omniei avestuia. se înaintase la: o.. mik. boerie.
Chronolog:
„SReeele, Dans ascasta înssrindsi-se- ks..o: foto a Doamnei:
E mal: k5 nartea Timotei ai. uni ss nartea barbateaskz, kă okonil” Mol-".
- doreniloră'ucă frămoml. Kindă'emia la nreîiiblare mi la vznată,: unea i
„me boeri ne kai tăruemti mi auol norsnsea de Isa frznele, în kztă
le fpuea nrimejdie, de mârte,” Era Irng5. kasele domnenmti snă xelezateă
” mare mi "aeăsanră ări foinoră.'' De akolo” ne „maluă boeră îi 'arănkati
- în an5 „mi anoi. idea, mi skopinda-r, îi "imbrăka în' xaine' “doimnezati.«

(Dana Ilinkal),:
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Dafni ; soniei

ăi, Vasile. Vods,

Dsns : mrtea

Domnslsi, boerii: îns a

il întri. + ae
- Awesta se. arptr

ajănsese

a: fi omă
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- mi mare.

Vistieră,

ne elă mi loarta

bsnă III viriosă, dar finaă

io. domniea Isi “n'a pinstă. de kt

jămstate ană, nă a5 a-

vată, timnă' a se deosebi în
î e-va.

pi

.

Domuu LI.
liașă . Vodă IV,
+ Adesta era fiislă lei Aleksanâra Vodz al vinzelea, AAisndsse la Konstandinonole mi -ajsng5ndă în mare/- D.G

miserie, a dată sănlikz Ssltanslsi Meemetă mi aues- Di
ta îi. dete. ka de. milz Domnia, usrinteasl'5, rends= Moldovei.

inds-lă în lokslă Isi. Doka Vodz. El& era :omă foarte drentă,
blsndă, mi întră atrta de generosă,: în lzti daks uine-va
se; ossndea la înkisoare nentrs .datorii elă nlstea îndats din
n5nga sa; ne lsng5 aaeste fzuea în toate 'zilele kzte o mi]5. Sa -o fantr, frămoasz. Eli întsmnina înss. mare difilgltate în îmnlinirea, intengisniloră sale, fiindă ks nă. lk&nomtea
limba nanionals de fel, În zilele Isi înss a domnit mare
sesetz mi

foâmete, în tocit „Meara,

...

-

Dsnz 'dăoi
: ani mi mease Isni de domnic, Tloaria. Pa
skimbată mi a randsită îîn loa iarsmi ne. Doka Vods,.
«
,
Di

a. doa dommiă a m

Duca
!

ia

Vodă:

i

îndata dens de aă 'venită; Dska: Voăs ks. a ouă Do-

mnie la Moldova, a :fălstă menzstirea „Xetsusia. Di Che
:Dars totă de o. dat fiind :kz înkzrkase . meara ks oul60diop. |

mslte mi grele dzri s'a rzdikată Stolnikslă
ks togii. Orxeenii,

Lsnsnmenii,

Sorouenii

Dgrakă
mi alpi

timti mi laă gonită din tronă fskznds'lă ss fegs.

Moldovei. |
komnlo=

Dar dens

aeaata înnelegends- -se ks Iloarta, s'a întorsă iarsrui în “pearz,

VOL UL

6

-
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ks! omtire de "Taral mi “Tatari, a bztstă ne rebeli mi ne Kon:

sniratori, ai a g5isă o msluime de vameni vinovagi nui -ne=
vinovagi.

Dar întemnlzndsse

ka Ssltanslă Meemetă IV sr

treakz nrin Moldova la Kamenius, boerii, ansnaui mai ki

scams de kutre Grigore Vodz Gika,:aă nzrtiă ne Dska Vods
- nentră mslte rssteui,

de kare Ssltanslă: gzsinds'lă -vinovată

era ne anroane sslă ossndeasks ks moartea; dar ks msltz
dare de bani a sksnati de nerikolslă vienii. mi s'a destităată în als treilea ană.al& domniei (sale,
|

Dosut,
i

a.

- Stefana Vodă 31, Pelrecelcu”

“ Siltaiauls Meemetă: la întoaruerea, sa din cksnodinizinea
“p,i
Kamenini, afisndsse la Xotină, a'zisă boeriloră - ka

cui0iog.(55'1ui aleags Domn
î ierei.

dintre ei. Atsnuea ks alegerea

Jtstsrora se nămi Domnă

snă boeră

nsmită

Stefani

Iletreseikz de originz usmsnteană. : - Avesta. avea
: defektslă
ks era nrea bină mi far aktivitate, din kare ka5s5 nimeni
nise temea de «li... .
7
“ Ioarta Otomans, afisndăse carzui în rzsboit Ie Tolonica, a nlekată Karaimană. Iaua Seraskerslă,.lssndă ks sine, dn ordină imnerială, mi ne Iletreseiks Vodz.ks Grigore Gika Domasls peri Romsneiuti, : În brteliea e s'a f5kstă la Xotină, Domnii sat înnelesă în sckretă ks Sobien-

li regele Ilolonici ka ss se skstsre de jsgslt Otomană mi
s5 se &neaskz ks elă.. Din aueasta a -ressltată kz viktoria
'a emită în martea Iloloniloră. Atsnuea Stefan Vodz, ka-

xele. abica, doninise 5nă 'ană, a trekstă în Iloloniea, snde a
merită; iar Grigore Gika Vodz, kzindsse de ueea ae fzks„se, sa mzrtsrisită

“skasnslă seă,i

Viziralsi uri îndrentsindsso s'a întorsă, dau
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Dumitraşcu Vodă Cantacuzino;.-i" i

Ksmă s'a aszită la Ionstantinonole . desure

i:

desertarea

Ii Iletreueilks Vodz în Iloloniea, 'agentelă scă, ka- pi
Guri
rele era Grek Konstandinonolitană, ; alergs îndatz cititi,
la oamenii înfisinni ai Ilorgi mi ks dare de banl ml
Fieret
rst5 Domnica Moldovei. ' Asesta” era snă omă nestatornilă,

frikosă, lakomă mi rsnitoră, mi în timuslă scă neara ajsnse-

se în uea de ne srms .slsbiuri
aisne
-miserie. Ile Isngs aseste, fiindă kz 'Tersii nă se îmnzkasers înks ks Ilolonii,
elă, de frikz: ka ss n: fie ssinrinsă, adsse o mălgime”de Tztari, karii netreksndă carna în 'mearz, at kassată o mălni=

me de rele mi nenorouiri, aă 'tortărată mi ax robită o malMime de oameni.
sp

» „Adestă Domnă aă fostă velă întsi. karele.a skosă Kzrpile neuetlzite. mi alte dari grele în mearz. În intervalzlă a-

acesta, Ssltanulă Meemetă, treksndă în peara Kazasiloră, a bztată actzpile loră
mi le-a, rasă de ne fana nsmzntalzi ka sp ,
'snargi 'ksibală loră. Dsns aseasta Sismană Ibraxamă Hama
îmnrekssnz
Selimă

Gereiă Xanslă

ormtiri asănra Iloloniei.

Krimeei at. nlekată ls

Dar: dsnz ve s'a fekută „nare, Sis=

'mană Ibraxamă Ilama, întorksndăse.
nrin Moldo
mi:va
nriimindă mslte'nlzngeri din nartea perii. a ridikată. ks: mare

ărgieno Dimitramks Vods ks sine mi Va dasă la Konstan-

dinonole în ală doilea'anals
ă Donaniei:sale..
i

”
——

Domuru
-

!

.....-

ai
s

LIV.

ii

Antonie Vodă Roseti 1... :.-: Dei

i.” Avesta mai nainte se nsmea. Kirig5” Drzgană. Elă a
înoită biserika' Sfsntslsi Nikolae. din Iami. Find5 kr: ci, Ei
”

UV

era omă

x
„1676,
foarte nietosă,y bsnă Şturi generosă,.
a .$:.între- GniCiGiog.

-ivinsă mi: alte fante bsnc, .nentrs kare îmnrejărsrile | Moldovei.
ide
Ş
a
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mai ertată „ka .sz kanete
nartea

boeriloră

mi

a

măluămirea mi rssulsnenorslui.

Vizirslă

Kara

Msstafa Ilama, dus e sărnase uetatea' Taxri în peara Kazaviloră, întorkzndsse nrin Moldova, mi nriimindă nimte

nîri Ap monate

de kstre foșisl; Domnă Dka Vodz, aă desti-

tgată fer de niii

ină ksvzntă

donnise abia natră ani.

ne , Antonie Vods,

a
m

A

areale

aa

E

trea doimuiă a. tă Duca, Vodă.

.

Data. Voăs, viindă. de la Domnica erei 1 Romizneintă de
3.ta: a treea oars Domnă în Moldova, veni investită; kg
„1619. 40 astoritate nemsrginits din nartea, [lorpi, ne Isngz
"Chronolog.
Meldovel. Jlare era în mare favoare, Nestrznistată de fireas-

Ya Sa isbire de argintă ini de dorsli dea se înavăni,a ar&nkată
' asănra - eri o. mălgimă de 'dzri grele.

. Atsnuea -5ni

- din.boeri,: konjsrsndase kă : Lensmneni Orxeieni mi Soroveni, s'aă konvertată
ka sz skane

year de asemine tikzlosă,

Dska Vods îns%, simyindă de aueasta a nrinsă ue kanii kom'nlotslsi, ini anime ne-Tzstă Visticrălă,' Bogdan Jigniserslă mi
Lens Slsgerslă, |mi le-a tzeată: kanetile; iar ne aei mai mslgi
din: boori i-a

arsnkată

:ka:sp'i globeaskz

în inkisori,

nroftsndă

mi sz le iea bani.

de

okasisne

Vistierglă
- Grsake,:5-

'nslă 'din viktimele : aiestea, dăuz ue dete o raslyime de bani
ks sneranus la sm skare viana, îmi afis” moartea în. în-

kisoare.

O mslyime

de boeri

de starea întziă

gemeaă în

lanyzri nrin- înkisori; femeele loră - erai legate la stelni mi
batjokorite în kinslă el mai neomenosă. “Toate înkisorile

gemeaă de bsrbagi mi. de femei, mi dala vre snslt sksna
- din ele, îmi Issa 'soniea ini koniii ui fsgea de rssbsnareaazestsi tirant. O mslgine de lase de boeri s'aă stinsă, kzui
'tiraniea amestsi Domnă anssa: mo tout -meara ka 0 ărgie

- Dimnezeiask' 'nentrs ulatele . nonorglăi.

Dar "nrovedenna

„kar6 adese ori îndreant5 relele mi săferinnele,

nsnr în ue-

le dune ărms, a rasnlstită ui tiranali adestăia::

Omtirile

PARTEA IV, EPOCA Iv, CAPY 1.

Ilolone,. întorkznduse
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de la Viena. n, Ietreueiks

Vodz karele komanda '0 arte” de omtire; intrendă, în Moară
Pâ'nrinsă

la.satslă

Domneurti.

“Ast-felii dsne

uinui, ani

de

a doa damniă a II Dumitraşeu Vodă. Oantacuzehă.

MEI

Domnie, Dska Vods,. daisă find; în Iloloniea, nisti relele. sale ka moartea..

“ Asesta, viinăă ke â doa domnie

în: mearz,. a învenstă

Tarani a. adăue'. mari! gresteni. „Uri S5nsrsri” asgura

"D. Chr.

perei. Kyi-va vszendă atsta nevo
aă trekstă
a,
:nrin ont.
para Romsneaskr la Vizirslă . Suleimană Tlama, ka- Moldovei, .
rele. atsnea' se afla lu Obluina,; mi ks ajstorală Îsi. Iler=
bană : Vodz :Domnslă gerei 'Romsnemti, a5 dată” alangere. asănra lui :Demritraukă ! Vodz, . Atsnuea;: -Vizirslă le-a. dată
voe ka. si aleăgs. int : Domnă dintre denwui iar ne Dsmitramkă Kantakozino,: dens snă ană- de domnie, Pa. destiteată.
În timnsl& asestzi Domnă:s'a întsmulată în tâtz,. eara
Molăover o foamete înfriloats; îîn Fată „pMă mină, linsea a se
mrnka: oomă ne.o0omă.

i

.::.

.

Doinuru” Tv.

- Constantina Vodă a Canteniră cela Batrana. în
“Dans

Komuouignca

“e le ss'a dată, Boat aă lesă Doamnă

me. bstrznslă. Konstantină. Kantemiră.
Avesta sef Ducu
.D.' hr,
tragea din nsrinşi nroimti Iskzitori din satslă: Fzluiă. „1685.
oreiog,
Mai întziz elă a fostă în meara Romsneasks &nde Moldovei și
a ajsnsă eazulă de Suztorie, anoi Krnitană mare, Romueşti,

ui mai anoi s'a înaintată la angel” de Elzueră mare," În

, forkesnds-s-se; în. Aeldova, elă „2jsnse la ele: întsig drâgztorii
.

1) Data. 'Vods a Tekuts “narte, a. otite dia cats, în csnedistăinea me--..„morabils a Tăryiloră din anslă.1683 assara. „Vienei, : Îmnresns ui kă
:. IMerbană , Vods, FKantakezeni diu peara Manteneask, în lirisa li,
Iletriseiku Vous oksnase Moldova, ks, Iloloni, fiind kz asierutia sfz-

rmasers, ne Tărză ssb Viena,

Duta Vodz întorkznâu-sc din esnedi-

86
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ale perci,.: Ks tote ks ns watiea karte nisi de lsmă,: dati
era omă ks inteliginns,

ks: dreantr jsdekatr,.. ks bsnă .s5= -

fetă,. întrenrinzstoră mi

geneiosă. . Ksndă

s'a frkută. elă

- Domnă, venitsrile merci erai forte mini, fiindă kz, Izlsitorii

emigraserz

de nevoi de fâmete mi de neînuetatele nzvzliri

streine. Ilartea din sssta Moldovei cra okănatz de Iloloni.
Ile Irngraueasta meara era-infestats de o mslyime de bande de xopi. Kantemiră Vods nentră anzrarea kanitalei tre-

bsea

ss pie omtire

nzimitr de slsjitozi.. . Regele Iloloniei

Sobienki,--ufiznds-seîîn rzsbois'ks: starii. sa koborită nrin
Moldova în. kontra loră, kasssndă o mslnime de 'strikzuisni

mi nevoi;

iar:kzndă s'a: întorsă, a lăsată lkă sine ini relik-

vele. Sf, Ioană : uelă noă. din: Mitronoliea

Iamslzi,

dsksndă

robă mi ne Dositeis Mitronolitslă- »). Auestă Doran. a desnzr:
pită ui darea 'nreopiloră din azeeaa Ivkăitorilor mireni. El
a tieată kanetele -la doi boeri mari,: fra Ri, Mironă Logofotslă
mi 'Velitks Xatmanslă, din kazsz” kz i. se: arstai kontrarii
ui 'desnremsitori, bsnsingE -toti:o dats ks ară
fi în înqele-

gere ks “Konstantină Vodz Brankoveanslt din peara Rome
neasks ka sz'l5 obore din

domnie.

Dgnz aueasta

kzpi-va,

boeri, trekzndă în peara Romzncaskr, mi lszndă skrisori de
la Konstantină

Vodz

Brinkoveanslă, sat dssă la

tinonole ka sz nzraskz ne Kantemiră

Konstan=

Vodz nentră suiderea,

nevinovaniloră dăoi boeri.' Dar agentslă Moldovei de. akolo,
Surtărislă Lashkarake,

simpindă

p..
ES

:

D

.

întenpisnile
za

!

loră,, a

frkstă

Pa

„ING, a leuzată în mznă Isi Iletrizeiks, karele, dsnz ue Ta nrinsă,
“Va trimisă în Iolonia iutr'o sauie kă nae trasz de ană Xală ncgrs "mi
„asi Dă,
i
i
(Nola Traducătorului) |
D; Dsns sie a joteită: tamitala, Sobienhi anskz sure peara.de s5să mi
merse 's5 ia uetatea Neampilsi, în kare snera 55 afle 'avanil mari,
Yetatea era nszits de 10 nizeri, kari, dans ue snrijinirz assediulă . în

-

timnăde trei zile, isnrzvindă urafelS de numkz, Eanitilarz ks kon„dinisne ka garnisona s5 fie liberz a emi kă morpil sel. Mare f6 mi“ rarea 137 Sobienki

kzndă vază

în sninare alui natră morpă :

emindă: nămat

mese "6meni,

atsnue' de nekază,

nărtsndă

clă a voită "S5-I

„păie; dar Maremalelă : scă Iablanovski n5 Va Izsată.)
:
a
- CTraducătorulii).--

0-
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tote kinsrile de i-a, arestată mi anoi i-a: trimisă la Moldova;
Domnslă îns n& le-a fekstă nisi snă ret. ui înks liberznds-i, le a .nlztită mi ccltselele se - frksse în kslstoriea la
Konstantinonole,. Între azesti doi Domni, Romsni a fostii
ama de învermsnatz 'srs, în kztt sară fi rmată: bztzlil înfrikomate, între îmbele nonore, dak perile n'ară f fostă înkonjsrate:, mi . ksllate, neînuetată de măluimea - omtiriloră
Tsraennti,, kare eraă. în rssboi

lsndă ks, Asstriea lesndă ks

“Iloloniea D.;
i
În. vele. din arms, den out ani de domnie, antenină
Voda renosată, în' skasnslt seg. .

“Donul TNI.

a

(NEI

tt
-

- Constantina. Voda “Duca,

Marină

botransl

Kantemină, Domnslă

ae
Moldovei, .boe-

rii s'a adinată. mi at ales ne fiislă sei. mai. mikă
de -momtenitoră

ua

ÎI:

D. Ce:

+ 1693.
domniei, dsuz kare at mi skrisă Isi crliibioe.

Samdarabsză Ali Vizirală "ue se „afla la Andriano-l Țicrei.,
nole, Ea ss nijloueaskz a se. întsri de kztre Ssltanslă mi
a i se trimite. investitsra domniei.

Dar

IKonstantină

Vodz

Brenkoveanslă, -: karele nsndea timnzlă mi okasi&nca : nen=
tră ka sz:u5e Domnă, no fiislă Isi. Dska Vodz e, erâ „logo- dită kg. fikz-sa Marica, a skrist. îndats agenpiloră'. mi amigiloră. sei, Iară, alergzndă la Vizirelă,, aă isbstită a, faze, ka
1)

Astorislă treze ks veăerea snă fantă însemnată al5 istoric: ne time

“

avgesta, desnre are kreză ks trebsc sz fakă 0 însemnare:
„Regele Sobieuki,

bizzinda-se în usterea

:

mi snrijinulă II Leonoldi

I îmnsratală Asstriei, ui krezsndt ks dsn5 viktoriile se rensrtase asura Teruiloră ra nsta ss-ui întemeeze dinastia, a nrocktată sz fak's -

_

. „din nerile romzncinti, snă regată nentrs firslă scă, Deui la ans 1691
a nzvzlită

în Moldova

ka s% o ksnrinza, ; Kantemiră,

ajstată de

„tară, X-a disnstată kalea, ferz a se năne. în bztzlie regslatz,
le

de ue Srn5

Tloloni,. redămi

târeera far nisi snă reszltată,
Aa

at

Tz-

În ue-

la nevoe “din lins5 de nrorisisnl, se în-

a

_
(Traducătoriudi.) !
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57-50 dea domnicăi” Isi Ronstantină Dska Vods.

Dus: azestă

seiiicsă a "venită la Moldova.“ snă “ Kanggi- baria îmnsrateskă
iai, rsdiksiidă ne Dimitrie Kantemiră: aleselă perei, :l-a
des la Kohstantinoriole, snde de mai nainte se afla 1ui fratele sei velă mai

mare

Antioxă, „Iar Konstantină Vodz

Ds-

ka sa grobită Si vie rsiiede -lă Moldova ks: skonă Ea” ss
nrinz ne Xatmanslg Bogdană ginerele: Ii Kantemiră; uri ue
Vistierulă „George: fiislă Ksnarslsi; îns5 n'aă nstotă isbati,
kzui avemtia ksmă a nrinsă.de veste aă fegiti în Iloloniea.:
„Dala' Vods atănuc a konfiskată 'averea Ii Kantemirg Vodz,
a boeriloră emigrani mi a tutgloră: nartisaniloră -erei: “aueste averi le vindea

ne 5lime, iar ne femeile loră le batjoko-

rea în totă felală, înkizsnd- le în temnine, Iskră ferz eksemuls nzns atănue în -Moldova.: Tlentrs aueste fante, kare
n5'15 nineaă mai nre josă de karakterslă tatzlzi ses, boerii
mi nonorălă ajsnsescrz a fi: forte temălur înini n, Dska Vods ne Isngr uueste, katexisată de” konsilizrile Brznkoveanului, a skos%: în Vers darea Vkitali 1ni ate, dz mai

grele snele de' kztă altele,
Ne tina

Sa

avela! Ilolonii a oksnată setatea,. “Neam
mass.

Între Iloloni se âfluă li boerii emigrani, ui ansrae Vistierălă
George, Xatmanslă Bogdani, Serdarzlă Moisi, Slsgerslă Manole mi algii. - Dus n&nerea la kale a auestora, - Serdurzlă
Moisi a lată snă korni de ormtire Ilolonz mi viindă la Lauii
snită ks Ilotgeazii Gin5 felă de ostami Moldoveni) mi kzlkmhdă - Oran: fs de veste, aă Buisă ne snă. Kanăgibaniă îmnorstesks, mi ne sn Bangi-baua alg Xanslsi Krimeci mi alui Tgrui kare se aflasers în 'Iami,.- Ks- aeastz
stratageniz ax voită s7 faks. ka Ilorta Otomans s5: akăsa ne
ie

” 1:

as

Istoria Baloueneasks adaozz:

|-

N PR 5
„Dâmna 131 Koustantină Dakâ, Mariea, s&menindă-se Ex are ne
" tatzscă Domnă Msnteneskă, a însenută a nevinsti glsnsnese!e boeriă : lor; mi

„lo

într'o, zi “de Ilanti viindE o gisnzneass k5 imlikă, dsns k5mă

ste o iueisiă meriloră boerextă a nsrta în „kană, Dâmna I-a. luată

“iitikată din kauă i Pa b5gată îîn fokă zikzndă: * Kz
neloră se kade a nsrta imlikă, iar ns gsnzneseloră.

nt

(Zraducetorlulă.)
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Domns ka nekanabilăde a-mi nzzi tronslă mi sz'lă destitse.
Toti odats mi boerii Moldoveni at înkredingată ne Salină
Gerei Xanslă Rrimezi ks. Ilolonii ks mtirea' Domnzlsi a%
fostă: fphkstă - muelslă de kare sa vorbită. Salină | Gereis,
skriindă Ssltanulsi desure aseasta ui! mijlouindăîn ; favorea
Isi Kantemiră, lă “kare era. în strnse legztsri, Tlorta a trimisă &nă fenkpionară Tsrueskă rai a rzdikată ne Dska Vods,

karele domnise trei: ani.

Ra

nui

pr

Da

“Dosu LVIL..
“ Anliocha Vodă Cantemi

RILE

d

a

Avesta era fiislă uelă mai mare ali lsi Konstantin
-Vods Kantemiră. Ksustendă: Domniea,; nreksmă s'a
„Ghe,
arztată mai sssă, îndatr ue a intrată în. Moldova chilie.
boerii lsi Dska Vodz a trekată îndats în mearal Moldovei.
Romsneaskz. * Fiindă neînsărată, el5 a uerstă ue sna din
fetele. lui IIlerbană Vodz -Kantakăsenă, kare se afla ks msma; mi ks fratele: loră George îiîn Transilvaniea.. Konstantină
Vods' Brsnkoveansls, kare era vsră, a întrebaingată. tote kinsrile de 'a. îmnedikată lzsztoriea :aseasta. . Antioxă Vods
atsnsea 'a alesi o fat tare frsmossâ &nsi boeră Demitrumu-

ks Yleazră,
mi s'a.knsnati.ku ea. Deus aseasta, fiindă ks
Konstantină Vodz Brenkoveanslă, arin - bogzyiile sale, -avea nstere de'a skimba ne Domnii Moldovei, Antioxă Vo95 atrimiss la'elă ne Xatmanălă: Bogdană de aă fskstă nage între ei, ks jsrzmsntă de a ns 'se amesteka inslă în:
domniea altzia. Rs tote aseste Konstantină Vodzs Brsnko"veanslă, kslkends-ui jersmentală, a keltsită mslni bani mi
a isbstită sm destitsene Antioxă

Vodz

dens

uinui

ani

domnie în favorea ginerelsi se& Konstantină Dska Vodz.

de

90

Ă
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DA: doa domnie a! dul.i Constantin Duca

E,

Vodă,

: „Avestaj ks, tote la 1ui-a i rokuntată domaiea, nrinin mijlo-

(5. Gui. |tirea: sokrslsi seă,'s'a, arztată însz nereksnoskstoră
culc, kztre, dsnszlă; 'kzui a fostă mi elt snzlă dintre -ineMoldovei. / misi “lei Brankoveanzlă,

larii aă întrrstată. ne Vi

zirăli Ramiză Mastafa. [laura neutră: ka s5'1ă kieme. la Kon-

stantinonole mi sz'lă destitse.

Ile Ingz aueste; Konstantină

_Dska Vodz nrin nsrtvrile sale uele neksviinudse atztă -revoltase ne boeri în kontra sa, în kstă o mare narte din ei
aă trekată- în peara Romzncaskz, mi akolo în îngelegere ks
Konstantină Vodz Brznkoveanzlă, as Iskrată ka ss dea domniea Isi Mixai Vodz Rakoviur.. „Sonstantină. Vodz astr: dat
domnise
.

TDI

trei ani.
pe
ii.

bi

IRI

DEI

i

LI

——.
Pe

“Dosu: IVI.

in

Mat

e

“atata Vodă. Racooiă,

pe
i.
:

)
a.

iu

a
i

.

Ba alti
.

za

j

tii Avesta. era: de origin Romsnă,, avea.a “dregztoriea de
: Dicui |Snstaris. mi 'se tizgea: de ne valea Rakovei din j5=
: 1704.
Chenaloj.
de nalt Vaslsislai,

.
“Numirea

Isi la domnie. s'a fakută

„Moldovei. ) dăne alegerea; boeriloră wi s'a întsrită de kztre Ssltanslă Axmetă. IIL. | + Din

natăra

sa,

-clă cra omă

ks. inimz

deskisz, kiema,nre toni nre NEC, mi: mile. kasei sale: craă

totă-deasna' deskise fsrs grije saă :bansealz.. " Auesta a ms=

rită biserika Karpii ui a fekstă din not biserika de la vams.
Domnica lui însz at fostă: sksrts kswi ns îmnlinise înkz snt
ană,. “mi; Ilorta Pa destităată,
e

TI

Ra

E

aa

.

a SPRE

ata

. "d
..-

,

dute

pi
AI

E

doa dorimie « „aa
«

,

i

-

Ia

Antiochi

;
.

Pa

Nriii

-

-.

Cantenirie:

m B

e ,

>

Antionă Vods, viindă de ă doa Sr5 “Ja domnica, se
«
D. ch, |rta kztre boeri imi kztre nonoră. ks mslts drago-

1705.
Chronolog.

Moldovei.

(ste mii sinveritate; kstre kleră era gencrosă,
]dekzui forte drentă,

ui semsna

în totsli

în ju-

ku tatzlă
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Kndă jsdeka ne snă boerE kz snă omă de rsndă, mai

alesă nentră veuinstate, mai totă-deasna se arta, favorabilă

nentră omală de rzndă, În aveasts: domnie, elă a fekstă msnsstirea Mira ne Milkovă. Eli uelă întzis a skosă Vzdrsritălă, adik darea ne vină kste dăoi bani vadra asemenea ui
Pemsritală, adikz darea ne kzrismile nui ksrusmarii din gea“:Dsns doi ani -dâ. domnie,

nriimindă

ordină îmnsreteskă,

ai s'a, dusă la Benderă, nentrs Iskrarea vetsnei, ssb ordinile
Saraskierslui Isssfă Ilamia. '.lar: dens îmaulinirea de trei ani,
Iorta Pa destitsată.. a
to
Di

ia

aa

at)

d doua Domnie a lui Aichaă Racoviţă.
i

î-.

i.

EI

mi

Di soi
sia

i

Aieal- Vods. Ralzovin, viinâă de: a doăa oarz.kă domnia; a

strikată velkea: orzndsialz : a Vokzritelii,

mi(

5. Ghe:

a năsă o dare general mxeste mare mi nreste milă. cu15!0

De mi ridikase Vskzritslă ks jsrsmzntă 1i afărisenie, Soldeşel”
ks toate

auestea

înss

mai tsizis

iarzuri elă "l-a întrodesă,

El& a mai adrogată înks trei-zesi narale la Iogonsrită, karele: nzhsatsnue - era krte znă le de nogonslă 'de vie; asemenea mi kste doză - bani înkz la Vsdrzrită, :în kzt5. s'a
fkstă natrs bani de' vadrz.: În timnslă atesta Iletrs Aliksieviai îmnsratală -Resiei a învinsă la -Benderi . ne Karolă”

XII regele Sveniei mi ne Xatmânslă de Kazaui Mazena, ka-.
rele trsdase ne îmnzratslă 'Iletră mi se nise ks Svegii. Dsns koborsrea atestora la Benderă, snă generală nsmită loană
. Savidovski îmuresns ks kspi-va Svegii

s'a fostă amszată

la Yernzsni la ss erneze; dar &nă brigadiră Răseskă lovin= :
dai fers de veste, ne sni 'i-aă guisă iară ne alnil "Pa lsată
nrisonieri.: :Dens aoasta; rzsnzndindăse vorbs ks nrin înmtiingarea ]si MixaiăRakovius Ruinii at fostă futi m'Bue=
lsl& aueasta, Iloarta Pă destitzită ks mare” srgie mi, adzkzn'dslă. la Koastaătinonole, :- "l-a" înkisă

în uele

mente

tărnari.

Din norouirea sa + îns, întemnlsndse' 'atsnuea Viziră No“mană ama, Kiznreli, "Ira liberaţă de la înkisoare,.
op

Sex

92
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E Ei |

Dosu” IX:

dă
pa.
ei

“Pi aa

“Nicolae

Artesta era

Vodă Daorocordată.

fouiorali li Alcksandes

i

Mayrokorăatii a.

“p. ctsi )rele fesese nare 'dragomană ală îmnsrspiel Otoma=:
1119.

Chronolog,

ne. ! Msma

lui Ssltana era

nenvats

Isi Aleksandrs

Moldovei-:) Vodz -Iliami ue se .trzgea din: v okia: mi memorabila

familie: li Aleksandr :Vodz uelă bztrină. - Dsns. moartea
tatulsă seă, fsksnduse elă dragomană alt Nor mei, aueasta;
dans amestekzrile karele erai în perile auestea, ?] a rsndsită ne dsnsglă, „ka: oină ka kredinmrkztre nosi miznea uri înteresile sale. -Elă era ună omă foarte instraită în filosofie
mui Istorie -mi ksnoskstoră: dei toate'! uzte se kuvine a: muti snă

domnitorăă.

i Ile :Isrigz aestea. avea mslts devonizne. kstr5

mzriuzstiri ; ! ara generosă kstre

szraui, nsrinte îngrijitoris nen-

tr” orfani 'iui vzduve, :uri foarte drentă: în jsdelksny, în kstă
sei mai mslyi danz ue se înfsnimai la . dansglă „ermiaă - îm=

uDkayi.: Ileara era 'în genere foarte :mslusmits ; . nimenea
„n8 se :nlsngea de nimikă, afarz de kopi-va. boeri nerekănos-

kstori. : Dar avand inemikă ne Davletă Girei Xansli Erimei, karele atsnuea:se: afla la Konstantinonole, se viză de

o dat

destituită,
_.

i

snă 'ană de. domnie, :

E,

-

pa.

* DoMNULU:
LX,

: Dumitraşcu Vodă HN Cantemiră. SI
Miu
:

,
i

dans

,

“Dour mizlosirile- Xanolai Krimecă,,

“52,
git
„Moldovei.

:

o,

5s'a. nsmită Doran

|Dsmitramka filslă Isi Konstandină: Vodr Kantemiră
karele a -venită în Moldova kă mare - grabz ka kuJrieră, dane instrăkuisnile . uri ordinite kare: avea.

-Kam$: s'a: amezată în Domnie, întemnlsndașe „a se. rsne navea între, Tsraiea mi Rssiea, elă,a intrată; îndatz în: îngele-gere

sekretz

ks Iletrs uelă mare

îmnsratslă

stantină Vodzs Brsnkoveans Domnslt erei

Rusiei,

Kon-

Romsnemti

se
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nssese în asemen
. relagishi,
ea
dâr elă ikonomis
: lskrală,
eă
arstsndsse frpimă ks. kredings. kztre Tărui, iară în: sekretă
înnelegzndsse ks Ramii.. Dămitramks Vods 'însz, kămă a intrată Rumii în Moldova, îndatr atr ckstăi kă toate nrovisiznile imi oastea sa. în nartea loră.: Vizirslă Baltagi- Mexmetă,

karele. komznda oratirile Tsraemti, . intrendă mi, elă: în: ea:
r5 Sa lovită. ks:Rami -la. Stenilerti,. Lsnta a-:pinstă . trei
zile .mi viktoria. era' însz: nexotzritz, : Îmnratală Tietrs, vs
zzn9% .omtirile. sale msltă. mai. nsr mină nmeroase

de kmtă a

le inemikslzi, nentră ka ss .skane :din nerikolă -s'a . grzbită
a înkeea nasca; însă kă mare nagsbr, kzul'a uedată uetatea Azofelsi mi sfsrsmarea &nei alte uetsui desnre xotarele

Krimeei.

Dn

înkeerea' nzui, sat întorsă oiutirile Reseniti

în meara, loră, iară Kantemiră Vods, atztă de

tare, komnro-

- misă, ne mai nstrindă sta în mears, s'a retrasă îmnresns kă
ei dăne 'mante. lsni de Domnie,: dăksndE ks sine toatz fa-

milia sa. wi. mai

mslii .oameni. de kass.1).:

Dsnz aueasta

“Tstarii rssnsndindsse în pearz a jefsită satele . mi: oramele
de totă se as gssită.
Skasnzlă Domniei remsindă. n&stiă,
a, venită sns Kurtă Ilama de s'a amezată Îca: „kaimakamă f5r5 '85 aibă niui o îninzterniuire, karele în timnă de:zese zi-

le, a dată mai. mălte rangari mi kaftansri mi a rznită stă
2

a nststă.

DE Ia

-1).

Kantemiră fskuse ku Iletră ael& Mare tratată formali :în, rrmstârele *
kondipisni:
„[leara Moldovei ks Nistrălă sz'i fie xotarslă, mi Bs- _mBcakslă mi k& tâte setzuile totă a Moldoviei sz fie; “nămajl de o'datz
.

„rin setzui s% ameze Msskalir omteni,. uzns Ba “întemeta meara; ar
ÎI „aro 8% linscaskz dstea. „Moskigeashk. = Biră să nt tdea puneara nial &nă

Fe „banii. — -Ilre Domn '85 nulă mazileaskz îmuzratslă nznz, la -rmdrte;
m “pui. nre. sms din fiii Isi 53 fe nre karele zit-ară alege pcara; — Neai „mală Ii 53 nă Iasz din domnie; nemai kzndă. s'ară xaii,'saă kzndă
N „"mi-ară leazda legea, atsnue atela S% linseasks mi s5 ns din framil .
l9I — Ilre “boeri 85 nă'i mazileaskă Domnslt din boerie nzn5 la mâr„_mte,

saă kă mare .vin5 851 'skâtz. —

Vama

Oknei' mi a

altoră

tsrgsri

„1 »85 fie venitelă „Domniloră, far altz dare 55 n5 fe,— Mazilit mi MsDR

„nstirile

s5'mi stsnzneaskz

„la mi-desesinz

de stsni, ni

„mozuiile sale,
— Zeve

ouinile,

nomiile,

mi vesinii 551; mul sz-gi

de masksri, mi de'gomtinz

mil de “ste s5 fie totă gata în

de of'denre

mearz, mi îm-

gi

,
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“i. Dănziageastă a! venită din: ordinslă -Vizirslsi. Kaimakamă -Vornikslă Lăiră, dar fiindă
ks! nisi auesta ns s'a nsrtată: bined trimisi Vizirslt dc. Va ridikată în lan sri kă ma-

re argie îmnrezns ks Antonie: Jora mi ks Ilostelnikslt Maksstă 'mi "l-a trimisă în înkisoare la Varna. Iar la domniea
Moldovi a trimisă îndats .ne Ioan fratele Isi Mavrokordată
karele: atgnuea

era mare

Diragomană ală îmnzrznici;

ks în

szrainare! de'a kzrmsi meara nsns Ssltanzlă:va rsndsi ni
altă Domni... Atsnue nonorslă .îmnrzintiată a însenstă 'a se

adsnane la vetrile: sale, mi sneranga a mrngriată- toate inimile ks ănă viitoră mi o soarts mai bsnz.:
i:
i
Ei
7

4
-

Fi

eta
pi

doa domnie

ac lui Wicolae

Vodă Macrocordati.

“Darts rebelia Isi Dămitrazies Vodsz, Seltanslă

Ascmetă

a tomate ne Nikolae' Mavrokordată ka omă. de kre-( „. cu,
dinus mi i-aă înlredinyată domniea nentră a doa 6rzi ale

Asesta nleksndă, din Konstantinonole ka ss vie în Moldovei.
nearz, s'a întzlnită
ks Vizirălt Baltagi Ilama mi ks Devletă
Girei Xanslă Krimeei. anrone de Andrianonole mi, rsgendăsc' lori, a liberată' ne boeril înkimi la Varna mi mai “maly pi
Gmeni robii ue

craă

în

tabsra

Tăracasks.

mare trbsrare nentră rznirile ve T'sruii

În Iears.
ş
era

fsueaă neînuetată lr=

koiitorilorăă; Domnslă a avătă mare anovoinygr ka s5 îmnaue
i

NI

o.

.

Di

;

ÎI

+ aRBrapiea sr le. dea lefi din Visteriea îmnsrzteaskz Stolins. — Din
---umDoSali 55 15 se amestire la boeriile Moldovei, nisi sz se însre în
„Wears, niui momil s5 nă kămuere, Domnslt „re boeri 's5 ns fie
= ptolnikă a-l nerde ori ue gremalz, ară faue, f5ra 'sfatu'ă tătsloră, mi

„fard de iskalitera Mitronolitălsi, — Kztre axestea I-at dată mi tits de
„domnie 57 sc skrie mai de vinsto mi mai săsă dsuz kimă se skrit
„Domnii de akămă; Iarz ama era: . „Seninatelă Domni ali: erei
„Moldove, Samodergeză (adik . singsră stenznitoră) mi kolegatoră,
E adik nrietenă) perel Moskisemti; Iar nă robă ssnăsă, kare avestă
„năme este nspină 6re ksmă mai de josă de kztă a snsi Krais kare
_ “„se kiamz latinermte, Serenissinss, Iar Slav oneurte redsfealnime ; far
: în lememte! Zmuiniosfinggsuil. —&
.
(Tiaducătortuli, d upă Ioanit Nicuteea)-

|
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ncînmelegerile mi 'sz “anere ne Ipksitori.. de: jafarile

95

la lare:

eraă eksnsmi din martea Tatarilor: Nogai. De mirare Iskrs
este, ..kz dans tâts ;miseria, în. kare 'se +afla peara,;;0. narte
din omtirea [lolons'a:ernată în .nartea;de 'susă ssb;: :genera155, Xalinli. : Atsnu6 mi! regele . Stanislavă a venită skim.
bată. în. xaine_ la laui mi s'a înfsnimată la. Domoslă .fsr5 a
snsne! sine este; ; dar, Domnală. ksnosksndz- lg; i-a fekstă.mare“onâre:mi uriimire îmnzrzteaskz, =.
ii
eta

„Ka gsvernatoră, “Nekolae. Vods a, ikonomisit- grestsri-

| le 4peri ui. uererile: îmnzrzpici fers ss imnse niui: o- dare. no55; ba înks. a; desfiinirată nui: malte dori - abssive,:: nreksmă
nogonsritală;- nigsnsritslă, iaei dooi: bani de la, vzdrzrită, yskzritslă: de la boeri mi alte; ne Isngs.aueste a ridikată darea Arziereiloră,

a nreonilori

mi a msnsstiriloră,

legzndsle

ks testamente întzrite, ks jsrsminte mi afsrisenii nrin dtoi

“Matriarimă: kari

atsnug se aflaii în. lami,

Samsilt als Alek-.

ksandriei mi Xrisantă ali Ierssalimalsi.. - Era ne „ISng7 âues-

te darnikă la mons, mi rzbdztoră la ksvsntă; onora ne boeri mi nisi o strembztate n fsuea la sei szraai.; Ilentrs
aneasta, era mi weara

în genere . mslnsmits,.

mi nrin, voin- N

5, zovidenyials; nsmzntslă -a nrodssă frskte mi grsne ks
îmbelurăgrare. | “Ile timnălă asela Taraii aY: zidită uetatea Xo-

- tinslai. Anti Ilama Scraskierală mui Xanălă: Krimeei -voca-s5
sneasks imi distriktelă Soroui ks” kănrinsălă ' Xotinzls;:!
i dar
Nikolae 'Vodz ks mare : greă a isbatiti. a; :îmnedila : Islkrslă
aesta, Dar. dens natrs ani: mi natră Isni. de domnie, Iloarta Otomanr- snre a rzsalzti: servinisrilo salo la matață.
domia feri Manteneruti îs oi

„1.
Ă

Aksinte Brikarslă,: karele a. 'skrisă nre largă istoria auestzi1 Doraas,
sn&ne între altele kz auesta a fskătă :0 tinografie mi skole în Ksrtea
„ Biseriuci Sfsntulsi Sava, întrodskzndă limba Elinz, Greucaskz mi Slavons, Din timnulă auesta a însenztă uivilisapisnea Fanariotikz,
pa
.
(Traducetoriulă,)

96
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"4 treia. Domnie +a tă Michai

Vodă Racoviţă. iri
i

: Asesta; aă venită de a 'treia oarz es domnia toleroar
“pan, |EEndE” Teraii ax răntă nasca! k5: Asstria. Atsnte
“rio. (EBIU va: din” boerii 'nsmsnteni;- Stolnikulă Vasile
Moldovei. JYeasră ” mi alai, îndemnagi: de . kăgete rele, .aă

trekată” în. Bngăriea
tane,

saă ostarmui,

mi'- akolo “adsnzndă

îmnresns

rennă, -aă intrată în mearz

ks snt

o :ssms' de ka-

ksnitană

mi a5 anskată

nsmită

uetzpile

Fe-

Neam-

mă. mii Kaminslă, -: Dsns 'aseea :rssasndindăse în mears at
„venită uri. kiară assnra Isi Mixai: Vods : ks snerângs :ka
sz'ă: nrinzp.. Dar Domnslă,: kienizudă. în: ajstoră.. omtire
de Tstari,: i-a lovită” uri i-a: învinsă;
iars! ne : ksnitanzlă
Ferennă
nrinzsndglă, i-a 'tzeată! kanzlă D. Dsns. adeasta

Mixai: Vods 'a rssnendită Tatarii în toatz meara, nentră ka
55 goneasks ne 'Trânsilvant mi. ne katane din. setspi; ks

-auea îmnrejsrare Tstarii 4%. nrzdată nenoroaită: per dinkoase uri dinkolo de Siretă, lszsndă în robie mi .mai malte
mii de oameni.

'Dinw aueasta însz, a treksli mi Mixai Vo-

ds în Sngăriea ks Ssltană Seraskieislă mi ks 'ostire Tatr-

reaskz ui aă: fostă :mslyime de strikzuisni 'mi nrrzi. Deus
toate 'aueste rienorotiri,: Domnslă, neavsndă. de. znde mai. adana bani,: â.skosă o mălyime: de dzri. kare n mai f&sese,
*-mieksmă soksritlă, morztitală, ksrusmoritelă nii kiar vz-

„ksritslă kare se ridhkase: ks .jsrsminte nui afsrisenii;- ne n-

95 axeste a Isată ini o: msluiime de bani ks dobsnds dela

negănstori unii de la boeri..

7,

Atănsie lspk-va boeri din'pea-

ra Romzneaskz, făgind în Moldova, Nekslae Vodz Mavrskordată îi serea mi Mixai Vodz ns voea ss1 dea. Nekolae -

Vodz, nsrendu'lă uentră aveasta la Iloarts, ne Isngs kare avea mare inflings mi kredinpz,

isbsti

de a'lă

destitsa

ks

„2)... Ateasta a fostă o adevarati revolspizne.
Mixat Yodz, karele :.fesese
:."de “mal mslte ori .în . nerikolă, . a înfrzntă. revolta aucasta kiar în
". “marginea- Iaurdisi; astezi înkz. eksistz Krswea nss5 ne lokslă &nde
Sat &rmată. uztala, mi'movila nămits a li Ferennă.
..:...
E
i
,
(Traducztortulii.)

.
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Ast-felă Mizat Vods Rakovins, dăus

&n-snre-zese
ani -de Domnie, în anslă 1127, se înloksi nrin
Grigore

Vodz

II Gika

II,

De

E

SI

„=. În timnslă agsta toats meara Moldovei a fostă. infes-

tats de o sms
ssflete,

înfrilomats, kare a seterati o mălgime' de
:
a.

e

Dour LXL
* Grigore Vodă1 Gica III,

„ Adesta era fiislă Isi Beizad
: Matei
ea
(ia mi nenotă
ală Isi Grigore Vods Gila I. mi. strenenotă a
ă( D. Pi
George Vods: Gika L. Msma Isi era fiikz |si Alek-l
1727;
sandră Mavrokordată,
Ascstă „Domni, .afisndsse. în ksrsă
de in-snre-zeue ani Dragomână ne Izngz Il6rta
Otomans,

dans ue a krnstată Domn.:ie
Moldov
aei

nentrg serviaisrile -

sale,3 fkztă ne fratele set Aleksandră « Drag
omanăîn l0=
lslă seg.
E
a
SD
e

Grigore Gika Vods,

dans se a venită la tronă,: nrin

înnelenuisnea 'sa: mi.nrin bsnele orsndxeli se a întrod
esă în
găvernarea, gerei, : linimţi mi mslnemi atstă ue nonor
ă stă

mi ne boeri. .Nsmai starii Nogai eraă nemslgsmini. de
clă fiindă k5

se nărta -asură

kstre dsnmil;

imi nentră

aeasta

în totă timuslt Domniei sale avă sănersri din nartea
lor,

Ile atsnue revoltzadg-se snă Ssltană Galga
Ardelă
Gireis kansli Nogailoră în kontra Isi Miglină Girei
Xanslă

Krimeci,

sa întinsă. lntele - dintre

dznmi

“usii

ne nsmsn=

tslă Moldovei. Nogai învinmi, se rzsnndirs în uete mi
loksitorii de frika loră fzgea kar6 înkotro- saă kzdea, săb lo:

virile mi: nrzzile loră.
Atsnue mui- ksni-va boeri, nreksmă
Xatmanslă -Dămitrauiks ni -Stolnikelă. George, se. -snise
rs
ks 'Tztarii mi kabsaă o mslnime 'de tsrbsrzri,- ne snera
nns

„ka Ilârta Otomans sz destităe ne Grigore Gika.

Dar. Dom:

„ n5l&; nrinzzndă ne Stolnikulă George, "La treată kansl ka
snsi trzdstoriă mi rebelă. Dn aseasta Domnslă, nriimindă
ordină îmnorzteskă
VOL.

III.

ka ss

nleze

ks omtire

în kontra No=
Ţ

|

'98
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gailoră, a ajsnsă “nn. la “Kodrs,: snde soşise.-mi Xanslă
Krimeei.kz omutirile sale; dar Noșaii, ssnzinds-se frrz :a:se
bate, s'a întors fie-lare la ale. sale în. linimte..; ai
. Anestă

Domnă!

a. sksnată mi

o

narte . din”. "Moldova,

are-de mai mslni: ani fssese îmnresărats wi stensnits -de
Benderliimi de Ttari, amszindă ks mslts anevoings:
xo=
tarsl

nreksmă cra mai nainte,

La al5 uinuilea ană

ală dom-

nici Isi, Eniserii de la Konstantinonole revoltsndă-se mi de:
stitsindă ne Ssltanslă Axmetă, a5 învlgată ne “ Săltanală
Maxnuătă V.
Atsnue a enrită “la maijlokă- „5nă mzuelară ansme Bsgigană, karele, în usterea stzrsinuci Isi Ilatrona .
lkanslă revolzsmisnci, s'a fskstă Donină Moldovei, mi s'a îmbrzkată kiar. ks kaftanălă înaintea. Vizirălză. . Domniea amestzia însz a pinstă nămai uinui zile, usn's: ksndă s'a li-

nimtită rebelii, dans. kare jsnele Ssltani a tueată kanslă atstă asestula- stă mi nrotektorslsi seă. . lar. Grigore: Vodz
" Gika; rsmsindy

linimtită

în domniea

krări bene! mi -îmbsnzteiri în

sa, a frkută

jears:

a fskstă

msălte l-

din

noă

biserika Sfingiloră Arxangeli, a fukstă tsrnzlă desure noarta. Kării domneuti, a adusă mi aie înaintea auestăi tsrnă.
Dsus inente ani de domnie îns; îmusrsniea "l-a mstată la
tronslă merei Msnteneiuti, trimimrndă în loksi ne Konstan-

tină Vods Mairokordată.

:

a

“ Dosssuru IX.
a

ae „ Constantina

Vodă

Maurocordata.

+

“ Amesta -era Gus Isi Nilkolae Wods Mavrokordată, uri
“D; Chr „iese snă-an5 mi trei lsni Domnă în meara Romr1133,

Moldova,

neasliz..

Ast5 dats

s'a întplnită

. Iloarta,

la Pokurani

skimbrndelă

ne elă

la

ks vzrslă: seă Grigore

Vods' Gila mi“a netrekstă îmuresns, ks msltz veselie. dos

zile.. “O asemenea, întsmnlare. de strsmatare
sc:mai întemnlase 'nzns atsnui. Kostantină

de domnii ns
Vodz, viindă
a

în
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Moldova, a domnită! dsoi ani. mi mese: lsni;: dans
: aueasta
destitzinds-se, a venită de a doza, oarz Grigore: Vods .Gika.
:

NB. De aiuea înainte, astorizlt::nzn5 la 'anslă
--1812
înmuirz nimsrslă wi nămele Domniloră, forz a skric
nimikă
"mai msltă desnre dmuii. „La. aveasta a fostă redssă
negre-

mită din. kassa linsei de doksmente. L.aksna este însemn
atz, de mi enoka e: trists.: Dintre. kronikarii veli,

(ne .kare

i-a dată la lsminz msltă ineritosălzi borbată M, Kogsl
niaeană în ansl
1846 t:
în.trei volsme), uei mai de ne srms. ssntă:

Snstarislă” Ioan Kantaini Enaki Kogzlniveană ; delă întziă
a: tratată istoria de la 1741 upns la 1769; uelă ali doilea

de la 1733 nzns la 1114.: Dar ne. auremti kronikari,
de bsn seams ks Fotino ns i-a mossedată..
e
iii
„- De adeea kreză kz fakt ung servină 'uetitoriloră
ases„tei tradsucri, adzogsndă komnilziile mele assnra auestei
e-.

nose, întorksndsmr kiară la istoria Isi Konstandină Vods,
Mayrokordată, ne kare astorilă o deskrie forte ne skartă.
i

.

-

„1

CTraducătoriulă,)

"“Auesta era fiis “Isi Nilkolae Vodz Masrokordată, ' omă

mikă de staters,

ks ksstatara

înkrăvimats uri ks 5, tă

graislă defoktsosă, sai ksmă zikă kronikar
ks ii
por-l:" 1133. ba înekata, dâr kă 'ssfletă bsnă ui blsndă.. Rz avestă Donină
"05 venită o msluime de Grevi,. ari a£. anskată dregstoriile

perei.: El trsta ue boerkks distinlnisne : ks tote aueste
nămai snslă din nminteni, Visternikuli 'Toderă Daladi, ayeă
favorile sale; ei-l-alni era: desnrezgsină. lar Greuii, nrekămă. sa zisă, oksnsndă tâte fenkpisnile, fsmeat o mslnim
e
de: absssri mi kznzta lefă însemnate. [le Isngz aueste
toni
intrigangii iii înmelstorii, arclemă mi vre 0 zeve piitori
mzritate ale tatelzi sei lu brrbagii loră; eraă în dregst
orii ui uriimeaă lefi din Visterie. "Tentră ka ss nds! întreninea : atstea k6ltseli, Konstantină: Vodz skotea ncînue
tată la,
dzri,: în krt5 âdsogzndă linsa 'de nrodzkte wi mortalitatea

în vite,.ue 'aă 'isrmată doi ani d'a rsndslă, ajsnsese pearaîn
vea.măi mare miserie.: Deus 'useminea stare de Iskrari,
vs=
Cur
3
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zsndă ks ng mai nte

stârie biata Moldovs,

a învenstă a in-

triga la Konstantinoinole nrin agengii sei nentrg. ka ss treak5-earzmi la, domniea meri Romsneuuti.
arelsngită doi ani mi mese. Isni.

i

Dosro

Iar "domnia 15

a

,

LXIII.

“A doa domnie €a lui Grigore vază Gica, -

Ascstă Domn, stromtat jarsui la! “Moldova, rel
D. ge
Gh, pe zisă, fiindă ks'mi strikase relanisnile- uri inti116.
Jmitatea ku vzrală set Konstantini Vodz, viindă. la
Moldova, aste dats nisi ma voită s se întplneaskz ks elă
- în kale; ui ne ksndă Konstantivă Vodz Masrokordată treuea

ansksndă drămslă Brzilei,.- Grigore

Vodz,

trezea ne valea

Siretzisi, ansksndă ne akolo drsmslă sare ami. Ka tote
ks el5 din natsra. sa era omă .blsndă, îns din natima ner=
sonalz ue avea assnra vurălsi scă,

a arsnkată tots sra asănra

dmeniloră Isi Mairokordată, Ile dăoi boeri uri
rălă Ilaladi mi Sandy -Stsrzea, brnsinds-i ks
rată la 'stremstarea si, i-a nssă: îndatr la.
aretekstă ks a5 fukstă abssri în dregstoriile
"-

Agesta

a, înzenstă iarzui a skâte

banii Steagalsi,

ansme Vistieară fi konlsînkisre ssb.
loră.

dzri năoi nre years:

dzri ne boerii mazili, „ue. nreogi mi ne bi-

" serisi, kzte sinui lei de „korim's, kzte -snă les de as,
kste snă zlotă de .vits mi altele de adestea, kare anzsaă ks
mare grei ne biata pears, stârs» de atstea kalamitzră. Nz
era destală linsa mi fmetea kare domnea înks din timnslă
lsi Masrokordată, mi Iskzitorii îndats dsnz venirea avestăi
Domni se însnzimzntars de snă kstremară înfrikomată
kare a dsrată mai 9 orz, de sismr mi de felsrite. semne se
se, arstaă „ne deră,

temulznds se ka ss se striue
toman ka Ramii, Grigore Vodz a
„meargă la Kartală ne Dsnzre, snde
„kolo elă a fostă silită ss rsndscaskz

-

nauea , dintre Il6rta Onriimită ordini ka ss
se afla Vizirslă, Deafelsrite nrovisisni, nro-

dsteto, karz, vite, kerestele, mi alte mslte nesfermite

angzrii
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nentră trebsingele ormţirei. -Dsng aeasta, srmrnds-s0 r5s„boislă ks Rariii, Teraii a% foste bstsni 'nă numai în 'Krimeea
dar mi ne Istsrile: Moldovei la Xotină. * Grigore Vodz Gika,
ksmă a vezstă ks Ramii vori s5 olksue. meara,. a rrudaită
îndute Raimakami wi a fekstă nrenarativele de nlekare snre
Galani. Romii, intrândă în Lami- la 3 Sentemvrie -1140 ssb
Generalslă. Misnxenă, as fostă uriimini de kstre Mitronolitslă
mi t6tz boerimea, ks mare entăsiasmă, Dsns - aneasta Rsmii a5 'oksnată tâtz Moldova, iar. trebile. perei. se ksrmzea,
de kstre Kaimakami Issani de Grigore Gika, Karii frueaă
essessri mi abăsări ferz niui 0 temere 1). Dar ne lsngz
Rsmi se.afla mi-snă fiz alt lei Dsmitramks -Vods Kantemiră,
Konstantină; asesta, avzndă. natims ne: “Grigore Gika înks
N5N%

2 n

fagi la Maskali,

a frkstă

risinită ISorgile domnemti de. la
1).

_

Rămii, aă imnssă, Ratmakcazailoră

ne

Generalslă

Prunea; sus

;mi. boertoră

de

ai

aseasta “a

Moldoveni „de

aă

Bkzisă aktală srmstoris: .
:
.
.
19 Sz fie Moldovenii kredinatomi ku tts | inima îmuzropiel Resiel,

ssb:

„92% Ss ns albz „Moldovenii resnăndenpie ks nenrietenii îmnzrspică Rasiel,
3% Boerii nribegi ks Grigore Vods s% se întorkz topi nor într snă
ană;
“ar
karele nă s'ară întârze usnr la anslă sz nă aib5 ertare, -:
e

4 Doăz-zeui de mii de 6ste 'ss erneze geara mi sz 0 xreneaskz,
mad5

„.

arin tsrgări

mi 85

nare „znde Bară sokoti,

5 Trei mil de salaxori 85 nă linseask5, neste tonă. anil, s% Islereze nre
"la getsnă la ue ară trebui.
"6% Mentrs Omeni de ste e oră fi bolnavă, 85 Feltzeaskz Ey domnii la
anlikz, sz le dea onetă mi ssturois;
7% Ofiperiloră ue vor fi kă auele doăz-zeui de mil de &ste, jarzmi
|
ss le
dea ue le ară trebsi, |
80 Moskală, Grekă saă alui 6meni stizin, 85 n5 înkanz misi a o 'diregtarie

- 9

10:

11

si nsmai kg negăgstorie.

-birălă mi nevoea merei ue le-ară A martea sz'aui dea,
Noăz zeui de nsngi de bani, sz dea nlokonslă Isi Minixă.

O sztr de nsngi de bani 55 dea masa Isi Minixă
bani

_

în pears;

Kmi boeri mi ki slăjitori ue n'oră fi la vre-o dregstorie s5 îolka- "lege s5 meargr kă toţii la &ste, mi, leafs ss le-dea îmnrrzpiea, Iar

fzaea doăs-snre-zeae

mil de

galbeni de

aără

D5l& &mbla natră lei ne auea vreme.

în topi ani,

Karit

Sngsremti, galbe-

!

12% Ninie ss n tsgzdăeasks bulate. sat xârne, saă banini terzerată, sat, gredemti ks k5 kanslă voră'da seama. ,,

:

Ă
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năsă mzna ne averile Gresiloră ge rzmzsese în. jears askănse nrin biseriui.
În fine, lztre tâmnz folknde- -se nase întie Remi mi “Tarii, Rumii 's'a trasă, iar fislă Isi Kantemiră
a: mai remasă în Iani kă nsnins: '6ste, abstends-se” la felsrite essessri. Grigore Gika, înairitsnds-se snre Tauri, a trimisă ne “T'starii acră nreuedas mi ai gonită ne Meskali.

KE retragerea Remilor* s'a dasă mi Mitronolitelă An-

tonie, karele

sc vede -kz se komnromisese

tare. kztre Torui.

* Grigore Gika, 'sănzrată de atcasta, ne de o narte a verstă
de la Tatriarsie afărisanie ue nămele Isi, iar ne de alta 'a,
nămită în loks-i Mitronolits ne &nă Grekă unsme Nikiforă,
"Dsns axeastă wetatea Xotinălui a rsmast mai snă ană
de zile năstie.mi. în rsins. - Teraii înss, dsnz tote stzrain-.
mele. Domnslăi, toti ns o “Îpsars Moldovei; si trimisers ne
snă Kolueagă Bei-ka ss o rcstasreze mi sz o 'oksne. Domnălă trimise întrs întemninarea sa ne sn* boeriă Antoni Ilzr- -

kzlabs,

ki ordini ka sr nârte de grijs de aele trebzitore

omtirei. Tărkslă, nemslusmită, kă îndemenzrile aci se II0ksra; bzts ne Antoni la talne, Iskră e însnbimsnts tare ne
Grigorie Vodz. . ..
Dar intrigile Fanarslsi. nă ; Lasaza sosită timnă trebile
Moldovei în:naue, - -Mazilitsli

Domnă Mixai

Rakovins,

se-

tosă de a se mai faue: domn, arsnkz o mslmime de kalomnii -assnra li Grigorie Gila, de 'mi era kaskri amsndoi,
De aaeea. în lsna sentemvri a. anălui 1742 veni snă kans-

gibama tsraeskă mi rsdikz.ne Grigori Gika la Konstanti-

nonole;- kzui Ilrta msts nentră adoza rs ne Konstantină
Mavrokordată din meara ]Msnteneasks la Moldova, rzndzinds,
în: lokă-i ne. Mixaiă Vodz Rakovirgz.

"A doua
p.'tiz,

domiiie ă lui Gonstaniina

Vodă Ilaurocordată. ”

De astz dats domnica li Masrokordati ns s'a însem=
|Rată de kztă ks ore kare reforme finanniare.. Rel-

nd su (tăelele domnici era5 ama de nemssărate,. Gresii de
D. 3. Canta,
P. gosălni-|ne.15ng5' Domnă ama de malgi mi ama de lakomi,
Neculeea. ) grestsnile merei ama de mari,

în stă

ne tt

zioa
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kare
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de kare -mai mennternăs--

gite nentrs ka ss storkz avstălă Ipksitoriloră szteni.. Grestsyile ue auzsai ne gearz feucaă. ne omeni de emigraă ueste xotară,. saă umbla făgari arin mn mui nrin kodri mi
mzlgi neriaă de frigă mi de fome...
..
Avestă' Domni a înkinată santslsi Mormsntă, Monastirile Taslzslă, Kaminală, Soveja. mi Tobrota.
..
j
Ns

tal

anskr

îns

a îmnlini anslă,

mi în 6 Islie 1743 II6r=

destitsz - ri-l%.adsse la Konstantinonole,

trimise ne fratele se&. loană.

| ă | |

:

far în lokz-i

.

- LL

- i

Dosnsuu XIV,

oua. Vodă. Aaurocordală

i

Eronilearit în: dornica axestsia se. mzr rgineskă
mna,. mai kg: ;seams -derile uele grele ue se imns-

neaă ne 'pears;

a înseca

în kztă lolkzitorit, de mslte vaks- pe

ritsri ue se skoteaă, îmi saideaă vitele nentrs ka ss i Enacho
Cogolaieen
skane de tivgniile îmnlinitorilors,
„lar. boeriloră lel
...

„nzrea bine (ziue Enake; Kogzlriizeană), kai. msnkca forte
kure mi avea rsdikstări de la auestă Domnă; mi. mei mai malui boeri de la auestă Domn saă rzdilkată, alesă uei ue
„medenă.a
pears, mi de.atsnue as fekstă bani topi. boerii.“
Demoralisarea nsnr într'atzta, nerâsse săfletele 'nri inimelă-boeriloră Moldoveni. în.lstă,. denarte: de-a 'se faze modele

de virtste mi. ansrstori. ai îmnilagiloră; rivalisat ks Groxii
în menk'vtorii mi desbrzkistorii. Întră 'adevsră din timnii amemtiea kanii s'a5 stzinii merci a% înuenstă a eseruita kra- zimea asănra lkomnatricniloră loră ssteni; a-i vinde. ka ne :

robi, .a-i
konii,

îmnzrpi”ki

ne

migani,

desnsrgindă

a-i trege în zanise uri în- foi de zestre,

nzringii

de

a-i lăa în ka-

sele boerermti la- slăjba loră mi a-i mata de la snt lokă la
altslă, disnsnzndă

„

de'ei ka de robi,

-

Amvoniindgse terminală de' trei ani, Ioană Vods

so la Konstantinonole

o densivuizne de

-

trimi-

natră .boeri. ka..sz.

"104

|

MEI

-. * ISTORIA DAcIEi

i

dak îmnsrzuici arztare din nartea erei ks elă
e bună mi
" isbită, mi toti o dat ss sersoteze uri keltselele
agenniloră,
fiindăks uereaă bani neînuetată ini nă se mai
ssteraă, A„vemti boeri erat:

Satmanslă. Kostake

Râzs,

Rads Rakoviyz mi Vornilslă Manolaki. Kostake.

Visternikslă

Ilsnz

s5

ajsngr la Konstantinonole mi nEn555 's0 înfegi
ureze la loksrile ksvenite, terminzlă
de trei ani s'a îmalinită. . Atsnue
lokotenentală: Vizirslsi. kemsnds-i îi întrebn
de ssntă msl-

nsmisţi de : Domni. - Boerii rususnsers afirmativă.
„ —. Dakz-i
ama s5 lan

Msxarelzlă. (Armanslă încitoră de domni6).
—

Ilrea bine rpsnziserz
nă avemă,

boerii. —

dar sz ni se nseun

Dar bani aveni? —

termină uri mergsndă

Bani
în gea-

"13. vomă. trimite,4
SE
TE
|
„s* Boeriă deters zanisă wi, lssndă Mskarelslă,
venirz în
mearz. Domnslă îi mzstrz ksui felăr5 aueasta
fra mtirea

sa. Iar kzndă veni terminzlă nlsuei, veni
mi snt Bamba= miră esekstori. .Domnslă. niai într'snă: kinii
n5 voi ss nls-

teaskz bânii de la sine; ui 'nzse ne boeri la înkis
re, nsns
„e resnănsers toni bânii,
Sa
o
- Fanta aueasta mi altele ajstarz ne: Agennii
tostelst
"Domn Grigori Gika ka ss fak intrigi la Konst
antinonole
în kontra Isi loană Vodz, mi isbstirz al5: destit
sa dans trei
ani de domnie...

.

-

.

:

4 freca domnie a lui Grigore

Vodă Gica,

Grigori Vodz Gila. dans se se destităt, la
ainslă 1148,

„D, Gr. fs relegată la insala Tenedosă fre
nermisisne de a
D, I. Cauta emi d'akolo. Îndatz ue a ksnstătă
gragiarea, fiislă
Cogălnicen.] set Skarlată fs îmbrzkatăi ks lafta
nă în lokslă seă;

cară elă duz
ue a venită la Ronstantinouole. s'a înfsimată
la Il6rtz uri a adresată Vizirelsi sn& disksrsăde
mslyusmire
în limba tărueaskz, într'snă limbagis atstă
de frsmosăîn

kztă s'aă minsnată tori amei ue Da askăl
tată, Dăns aucasta
fekrndamui nregztirile, a nlekată krtre Mold
ova mi la 10 Is-

lie a sosită în Ian,
biansitz.

i

snde's'a întronată dsne meremoniea o=
Sa

”
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Keltselile esilglsr: seă, lata firmanzlzi
'de grajiare mi

dobsndirea Domnici, înstruinase ne- Grigore Gika, kă 'o'msl-

- mime de datorii. Îndemertă uerkz elăka s5 stoark
z bani
din cars ks. imnzsneri de felrite dori, „KBYl. meara..
era
foarte stoarsz de nredeuesorii sei mi asts dats ns
mal.avea

ze Isa, De ameea, Iskr nrin toate mizloăuele la Konstantinonole, mi în sfsrmită isbsti a kenzta Domnia merci Ro

mznemti, kare era mai bogaiz.de kztă.a Molduvei.:
Asti
" feliă, dsnz.mente lsni de domnie, se skimbs iarsmi
ks Kostantină Vodz Mavrolordată, karele era Domni în
meara,
" Romsneaskr. : Astz dat îmnskunduse Domni, s'a întel
nită
la Fokuani mi, dans ae aă netrekstă - îmuresns trei
zile,- a
nlekată fiemte

kare kstre tronzlă sed.

..:

a.

"A

treea domnie a lui Constantin

- Den
Romsneasks

mâse domnii sukuesive,
mi dot

DIR

.

-

Vodă Mavrocordat.

adiks . natrg în 'peara

în Moldova,- Konstantină

Ma-

Gu,

vrokordată veni:ks a treia Domnie. Istorikslă |
1148.
'tinoîn istoriea;: aeasta n'a nomenită nimika desnre marea,
'reforms kare auestă domnă fsksse în anslt 1746 în meara
Romsneaskz.. Aveasts reform' era emansinarea Rsmaniloră,
sa%.

a Isksitoriloră ulăgari .kariă -nrin abăsslă nronietariloră a.
jănsese ku mi wei din Moldova în stare de robie. În 5 Av-

găstă 1146. Kostantină Mavrokokordată konvols o. adsnare
generalz de boeri în peara Romsneasks uri înkeis snă altă

ks jărsmsntă nentrs aveastz -fants .mare,: kare. indirektă da
săfletă mi terie nanionalitsnii Romzne.

Adsnarea peri Ro-

msnemti atănue deklarz ks „Eans ksnoaarte mai .greă mi

mai mare nzkată de krtă a avea nre. fragii nostri ue întră
Xristosăssb jsgslă robiei nbastr
de vreme
e,
se Sfsnta Evangeliea ne zise: „Isbewte nre auroanele t2ă ka înssui nre

tine.“ . Kâ ărmstori

darz auestei norănyi,

„ bimă -nre fragi. nomtril; ksal.robica

nă trebse 85 ro=

n'aă fostă de niut ăn

folosă, se. înkssnă
i obizeiă de mare nagăbr ssfleteloră -noa-

106.

-
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ti 7 ASTORIA” DACIEI,

Stre, rimasz .fiindă . de:la strsmormi

îi -

la ănă blestemă ass-

ura kaneteloră ' noastre.“
Aveastami adănare xotori:. „Mai
măltă nentră umsrarea săfleteloră noastre, ri a NDringi= loră, a momiloră “mi.a strzmomiloră, ka ori la uine din
neamslă :boereskă, -saă la monastiri, voră fi Rsmzni ks mo=

miile
- loră, ' momiile sm 'rsmse

la .stenzniren

noastr5;

s5

steaznimă ksmă uri risn akămă; dar. kstă nentrs kanetele
Ramsniloră: fer de moulie, kare dintre 'noi va vrea. din
băns voinga Isi ka sv'i erte uentră a sa nomenire, bine va
faze; ars: de nă va vrea ss fakz. aueastr, fauere de bine
săflotalzi . seă,”: sz :aibz. a -faae -auei Remsni ksmă voră
„natea, mi s5 dea: bani de, fiemte ue kană kste taleri! ze“ue mi sr se roskămnere, uri kg! voie de va fi stznsnaălsi
scă, mi ferz de voie.“
Trei ani în ărm,

În urease.- aurilie

a anălsi

1749;

vi=

indă auelami domnă în Moldova, konvoks arsuri o: adănare
general, komnssz de, klerslă eriiskonală. ini. egsmenikă, de
tâtz bocrimea, veligi, :a doa mi a treia stare mi de altz obwtie,

kar6 xotzrt: emanuinerea veuiniloră. forz raskămurare,

„Dar. ue eraă auei vesini? |
..
“Tlentrs! ka: 'sz fină. în clei, trebse SD: arstemă ka ln
“Kzitoriă. agrikoli-atănvue “se îmuzryţiaă. în trei. klase: 10: Razaii, Knezăi „saă Mounenii, karii. îmi uzstrars nroorietatea. mi |.
libertatea ; 20 Lalsrauii, oameni slobozi, . oameni domneuuti, ka-

ri. se. băksraă nămai de libertate fr a avea nronrietate:: a
mestia se komnsneat din rszsuii ue-mi vendăsers mouia |
for. uersâna loră,: —' din kolonistii: adsuri de bsns voie,—
din. kolonistii adsmi de bsnz. voie, —: din ostawmii kari. se
liberaă din 'servigă; ei Izksiaă- ne momiile boereuti f6rz 85
fie: linini ks usmsntslă, nimindsse Jsisraui adekz alstari ks
veninii saă risovoliuii.
mi loksrile loră
Ilentrs Isksinna
de. xrans, ei se învoeaă ks nronrietarii nrin bsns tokmeals;

iar mai tzrziă se statorniui ka ss Iskreze :12 zile ne-ană mi
ss:dea dijmz; 30. Veuinii saă uerbii, a ksrora kondinisne |
era de a; fi liniui ks nsmsntălă:ei n5.năteaă. niui 'o datsa

se dăue de ne mouzie, nii nartea bzrbzteaskz era deansrs=
rea; în: servitislă boeriloră ; iar: nrin abssă: ajsnsese a fi tr5-
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tani! ka robi; a fi lsani în kasele bcerermti -snre slsjbr, ia. f
mstani

de la snt lok% la altslă dens nlakslă

nronrietarslsi,

a fi vendsni: mi 'desnsryini koniii de nsrinni, -amaneta ni mi
treksni în foi de zestre întokmai la piganii. .
ii: Aseastr de ne srms klasz fs emanainatz de Kozistan:,
tină Vods Mazrokordată.
Il6te ks Domnsls a fsksto în
intennisne de a snori nsmzrslă kontribsitoriloră, ndte ks a
folzto

din simuzmzntslă

de umanitate, - destală

elis ga rr-

dikată sn mare blestemă d= assura erei, -. [l6te ks mslgi
din .boeri, .kondaini de sniritălă nrogresslzi uri al. notriotis"mălăi, aă kontribsită la aueasta; -dar mi mslui aă rsmasă
nemălusmini.
Euts lamă" strsmomslă infokatelzi ansrztoră
ală kestisniloră sosiale. de asts-zi, Enake Kogslniueans,: karele, ka mi strsnenotslă seă Mixailă, a skrisă narte din îstoria merii, deskrie fanta azcasta a Isi: Konstantin MavroSă
kordată:.
„AY mai skornită ka:nă trebue” boerii s aibs vesină
pîn satele loră, dsndă tire ne la tâte instarile ne snde
„voră fi veilini sz vie la anii ka. ss se desbats; de venin
ptate, “norsnuindă uri boeriloră ueloră se aă :veuini mi sineptări nentră vesini s-vie, kzul cete ka ss se kaste aueastr
parisiriz Eks.divanzri,
[Uli strngsndsse vevinstatea de nrentătindene la divană ks o mare obrzznişie, ksui îi fsksse.
"Konstantină Vods de ns brga ne nimeni în seams, :viindă
"uni boerimea de ne afarg ei ve avea vesini; karii daris .
pe s'aă: strenst ks tonii s'aă orsndsită ka ss! se fakz mars

"„soboră în Monastirea Trisfetitela. : IIli ama mergsndă do„mnălă ks “topi boerii akolo, as înuensti 'a fase: mare ser=.
„uetare,

de

Izndă. ssntă vevini nii de la iino: i-as ksmns=

.

arată, ui înkztă %-aă ksmazrată. Atsnueaă rssnsnsă toyi boe„rii, ziksndă: Noi ns i-amă kămnzrată, ui :i-imă gasiti vendini de- la morii -ini 'strzmomii nostri, . mi”. stsnznimă uri
„noi; Iar ai vinde:n instemă ka sp vindemă, ue'i nsnemă

wkote la; o slsjbz: a Kasei de ne dak

ajstoră. Atinue ai no-

rănită Vodz ks mare xotzrzre ss ns mai fie veuini de apiti în nainte, nămai nentrg ks inedă: arin: satele boeremtă
„uri se xrsneskă ne mouriile loră, ss lskreze kste .24 de zi-

109.

0

I9DOBIA DACIEĂ +. i

„le într'snă . ani boeriloră -vara:! mi-earna,--a% ss: dea
kzte

nd50i lei de fiemte kare kass mi ss Iskreze kzte 19 zile ne

pană

vara mi .carna.:

Ii

xotersidă.

întrasestă. kină s'aă

„mălusmită mi boerii, învzusndăi Domnslăka s5 se dea.veptiniloră mi: kte o nidals Domneasks ks neuetie Gosnod
ă,
parstendă kz de. aiue înkoaue s5 ns se mai nomeneaskz
nvesini, uri ss aibx. a sluji auele zile de mai săsă nomeni
te;

„dendă ne auele pidsle snă les Isi. Treti Logofstă mi kste
„va narale. Skriitorsliă.

a

* Dela auestă Domnă 'se mai uiteazr snă -Xrisovă _nrin

“kard se skăteskă de dzrile liztre stati boerii karii nă
mai
“sant în fonkpisni. - Auostă Xrisovă șia grsităîn Odesa,
s'a

koniată de D-lsi K.. Xsrmazake mi sa tinzrită în Arxiva

Romsneasks

ue. eniia la 1845 sub redakuisnea D). M. Kogzl-

nieans.. De mi noartz, data din 1737, adikz ne ksndă era

ks a treea Domnie în eara Romrneaskr, dar îl sitsm$
ai,
„ka o:mzsăr5 finannialsa timuslai.
e
El& a mai nusă duri ne steni, ne maskari mi ne tă-

tenă, duri kare.ns mai feseserz. uns atsnue în “Moldova.
ntre alte. năzsără de îngrijire nzblikz, asesti Domnă a u5să

la Onrealz ni ne msierile: nerdate- kare so sneksls ks kor-

irslă loră, mi nă le libera usa. ns'ui g5sca

bsrbagi s5. se

mite,
ÎN
- Kostantină Mavrokordată a stersită de a skosă
Xatixsmaismă îmuzrstoskă nrin kare sai denzrtată n

negsnstorii Tarui kare fsueat mari neorzndseli în mearz,

-&nă
toni

- Timaglă asestsi Domnă sa mai însemnată ku kalamitatea veniri |zksstiloră mi kz o fâmete înfrikomatz, în kztă
Izkzitorii trzeaă ks uzine feksts de koji de arbsri sai
de
ginds.
-

La

E

,

:

:

aa

E

“Dar'ne ksndă se afla; într'o zi de veselie, ksnunîndă
ue.
na din fiiaile sale ks snă fit ali li Mixal Vods Rakovius, nriimi de o dats intire din Konstantinonole ks Iorta "l-a destitsată mi a randzită Domni ne Konstantin: frate-

le ginerelsi sză; dens kare, fsrz mslts întristare, s'a rzdilată ks toats kasa mi a nlekată la Konstantinonole,
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Domnuru:LXV:
Constanlinii
_

Vodă

: Racoviţă
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-.
Cehană,.

Asestă -Domnă, -dsnz se mi-a sati firmanslă- de TBN-

-dăire, a mal mezstă la Konstantinonole. înks Vre, 0(
„a
NI
3
u
trel lsni, , trimins
ndă în. loksi N Kaimak
amk Ne Bn%D.x

D, Gt. ..
1749.
L Canta

și Enache
“Snztarislă Jordake nentrs. ksrmzirea trebiloră “Teri ;Cogălnicân

*

iar la mânte Delemvrie a intrată în Iaui,
Dsnr orsnâsirea Ministriloră mi a isnravniuiloră, a fokstă înda
- ts
kon= :

siliă kă tots boerimea,. mi a n&să la kale amezarea. dzriloră,

ne. kare le-a: adzogată mi: le-a îmimslyită nentrs ka
ss-mi
'sk6ts keltse
„ri. lel
datoriileeue fukăse la Konstantinonole; i

„ Fiindăko Gresii auskase tote trebile merei,. boerii
nz-

mznteni,

vzzsndă-se

„dani la o narte ui fzrg

mijlâae

de a

se folosi de jaferi mi' kivernisealz, komnlotarz în kontra loră,
.

Desi konsnirzndt

în sekretă,! Isarz. xotsrzrea dea nzrzsi

peara; mi ka vre-o natrs-zeui de familit de

bsirsni

s'a5

boeri

mari „ui

rzdikată . fsrz. de. veste .mi.. ag -ulekată neste

Ilrstă, xotsrani -a.se. dsue la Tstari., .
a
a
+ Domnslă, îusnsimsntată de aueasta, bensindă ressltate
ssnzrutâre nentră riosigisnea, sa ui temsnds-se ka n ksmY=.
va asemenea manifestanisne ss n51ă strige în okii Ilorgei,
-arenezită îndatr, dăoi Grevi din ministri sei dsus ei, karii
kg
dibzuia loră îi îndsnlekarz ss se întârkz, -.
A
În peara Romsneasks fiindă asemenea :mari nemslus=
miri în kontra Greniloră, agennii ambeloră Domnii simnindăkz Ilurta note voia ss lea msssri ekstraordinare, s'aă înge-: -

lesă între. ei „mi aă fskstă- tote kinzrile de aă mijlouită skim='
barea Domniloră dintr'snă lokă într'alts, nentră.kz ks „area

stass se stsmnere
sră nsblikz.

e

„Astfelă dens o dorinie 'neînsemnatz, de trei ani mi zese Isni, Konstantin Vods -a trekată în meara Romsneaskz

ati în Moldova a. venită -Domnslă de akolo Mateis Gika,
,

.
—

,
ai

„.
ÎI

...
a

110
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Domnuu : LĂYI.
“ Mateiu. Gica: Vodă. .
“ Mateis Gika: era: ală - doilea fils olt Isi Gigorie Vodz,
nai
karele mai fgsese” Domni în. Moldova. E â intrată
„ D- Canta în: Iami la: Islie: 1753. “Domni: “lui sa îoseninată ks
Cosătnictn ]ădsogirea ngunisrălsă Greuiloră; dar axestia, însnzi“msntagi de sniritslă nsblik& kare se : revoltase în kontra
loră,

nă mai

eraă atstă de ssnerbi ari nisi se nrea „ameste-

lkaă în trebile erei.

i

Mateis . Gika era trnsră - mi nceksnerinientată la tre=
bile perei:.. la jsdeksr Hi nă se. nrea înmelegea, mi-se zivea
boeril- auza gsșea wi Maria Sa ks hale. EL& era-de natsra sa
- veselă, isbea netreverile wi msierile. De axeea adese ori
- fsuea, mese mari,

la kare liema din: ordină

erii tineri, ui -kiară 'ne Evreii kare aveas
dunz e se desfztaă kă felzrite netreseri,
'
Din birsrile kare skosese în. pears
nase mslui bani, dars t-aă msnkată topi
ling dinsălă, nontră kare, dans ue a
“trebzită ss se jdise ue la tribsnalele

stantinonole.

Aa

domnestă ne bo-

femei. frumâse, uri
unea uni fesca jokă.
Mateis Vods: adsGresii arii erat ne
emită din domnie a
taruemti din Kon-

2 Laranslă 1755 viindă mtire ks a mărită Ssltanslă : ui
s'a fekstă înnprată Ssltanslă Osman;, îndats a dată - ordină

de s'a ilsininată oramslt jaini. mi tâte isrgsrile de afarzs, î5-

ksnds- -3e. veselie nsblikz în tăte TIBI] aile, Iskră: ve ns se mai
fskase usns. atsnsi.
Konstantin .Vods Masrolordată,
tareia „se afla la
Ronstantinorole de mai insltă timnă mazilitt, nrofits de skimbarea Senatslsi Tărueskă uri urin intrigile sale isbsti a lmnisa” jarzuri tronslă: merei Romsneruti.: Dsns aueista, Konstantină Vodz. Rakoviz HD, s5b nrotelkyisnea nar tikslara, a Vi-

zirălzi Msstafa Ilaura, se stremstz iarzuri la domnia Moldovei;

Iar Matei Vodz
“ lăni se: destitză,

Giza, dinz o domnie de dioi ani mi use

PARTEA 1V.; EPOCA- IV, ! CAPY 1
j

“A doua domnie

a: lui Constantină

AU

Vodă” Racoviță, .>
zi ul

Satu

i

Asesta veni în Moldova. me la Martie... Domnia Isi ns.
se înseamns de kztă ks rsdilarea dzrii vsk'ritalvi,
D. Chr.

(e se întrodssese

înks de. Dska Vodz elă bstrsni) n E Cana

nentrs kare a adzsă karte de blestemă ssb-skria5 de |oogănicz
sei netră Ilatriariui,. la'a knieia vetire a fostă. fans totă
kle-

rălS uri boerimea
distriktă. - Dar

mi kzte mente morani aduni din

kendă ne. de o narte rzdika

fie kare

o. “dare la auea-

sta,.ne de'alta se. întrodsuea- Koniua. ui altele; kpui ku 0t5
bsna voinys se ar fi. avstă sn; Domnă ka ss ziusreze meaTa, gresteaile „timnslzi :uerea keltzeli neînistărate,!

Abia anskase a îmnlini anglă mi, întemalsndu-se 1 dea
din vizirie nrotektorslă set Msstafa Iamă, destităirea
si s6
xot5rî mi. în 'loks-i se randzi Boizadea Siarlate Gika.

Douro LXVII. i
E

|

“Scanata

Domnia axestăia

i

Grigarie Gica! Voia.
nă.
+
s'a înseninată de

ma

.

lat

ka: 2 ic.

jafari ali miserii. : Iats ksmă deskrie Enake Kogsl- 1oâa Canta
,
niveană enoka aseasta:! ..... /.-.

n

-

şi

Enache

+ ÎCogălaieda”

„Riufertari uri. anăktări .nă se 'soloteă kzte za, toni în
ntâte morile, sfertsră mi dsjdir mai-ne tote Inile,.
mi raai de
" mnslte oră îndoite, avsndă. ne ' Isng5 : pinstati Smeni Greui,
„la karii auei de lol nă.kwsta nrea bine, ks n'avea .niui o"

„kivernisealz...

IMi ama

kw mare

strsmniuie

netreuea * asoa

„domnie; ; iars zikstari, joksri, mi ilimbsri de agisnsă,t:
Skarlată Vodz Gika, îndemnată” de Gresii so îl& jnltonjsraă, a voită sm striue! legztara ue.se fuksse nentrs anslarea vskzritslăi.. Mitronolitală mi ks eniskonii.se ongserz' kg
toat -năterea. loră. Dsnz, aseasta. Domnslă av reksrsă. la
Konstantinonole, . de-.unde.: mi isbsti -a: skoate snă firmană
nentră . reîntrodauerea aseuntii., dsri .srsuioase..: Nu auskz

_Însz a se nsn6 în Ishraze, mi.veni „“mtire.-k5 Il6rta Otomans;

12
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destitesndie
ă Domnslă.
din meara. Romsneasks

- me elă în lokz%,

E

a rendgită |.

.

(a

| “DoimuLu LXIII,
- loană Teodoră
„=

Ia

Vodă. Calimachaă.

î.

Eats'3n% domnă Romsnă în enoka. Fanariognilori.
Io-

> Şar. ană Teodoră Kalimaxă era filă snsi Teodo
ră Kzl-

B. L Canta mzmălă. nronrietară

miki

din distriktală

Orxeislzi.

Cosălaiecn
Ta
.seă
tz
“la.lă
trimisă de miki la Liovă în Ilolonia,
de snde- s'a întorsă: ks kănomtinn
' nerfekite în limba Lati-

DT mi'.Îlolons..

Tznzsrsli

Kalimaxă

fs îmbrsnimată

îndats

de Nikolae Vods Mavrokordată, ini trimisă.ka Sekret
ară ne

“kings fratele sei Ioană Mavrokordată, ue era mare drago
mană
ală Ilorgeila Konstantinonole: Alkolo, dans se Ioană
Ma-

Vrokordată

s'a fskstă: Domnă

în „meara Romzneasks,

msmuălă (karelă îmi gresizs nămeleîn Kalimaxă),
„kotenentă alg set. vre-o, sn-sure-zese ani... Dans
limaxă veni în Moldova ne timnzlă Isi Grigore
mi; întrebsinnată, fiindă în mai. mslte dregstorii,

Kzl-

rsmase loaucea KaVods, Gika
ajunse re-

nede la rangslă de Medelniyeră; anoi fs trimisă iarznul
ka
„Sekretară ne Isngs Aleksandr fratele Domnslsi
Gika ue era

“dragoman;
ală Ilorgii. ' Msrindă Aleksandre Gika, Kalimaxă

“ka &nălă ue se întrodssese

unîntre oameni inflsinui ai

„Mi, trase Iăarea aminte-a Vizirslzi mi se: fzku

Ilor-

lokotenentă

de dragomană, uri dăriz aveca se întsri kiară defeni
tivă, mi
servi astă-felă vre-o dosz-zeui mi duci de ani,
Dsuz servivisrile zi kresksndai iui konsideranisnea,.
îmnsratală îl
'dersi ka domnia Moldovei. |
i
a
RE
Între- oamenii 'ue adsse de. la

Kalimaxă Vodz,

avea

mi

Konstantinonole: ks sine

ne snă Greki ansme

Stzvzrake,

omă foarte kanabilă, însz vikleană „mi lakomă. ka snă
Fa-.

nariotă. ' Kalimaxă

n

se ustea

desnsrpi

de elă;

fiindă ks

„nede o narte îi „era rekomandată de Viziră, iară
ne. de alta

fiindă. ks îi. era neanzrată „trebsitoriă în: trebile

gsvernslui,
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ka omă inteligentă” aktivă mi esarimentată.
Dar,

dans ksmă:

snsnă kronikarii, Stavarake, nsindă bani ne boeri
-ui ne Isnăstir
i, “ui me Jsiisnese

kai 'de Menzilă,

Iodeni

ui Ilogo

nsrită- wi alele, els îmi atrase sra nsblilkz mi boerii
uei miari .
însensr5 a mărmsra în kontra Lai, Stavarake,
nentră Ea ss
se
asigăreze, skrise la Konstantinonole mi skoas
e snă firmană la, ss ekzileze ne boorii ue'lă. ameri
nma.
Astă-felă:
Logofrtslă Ioan Bogdană, Logofsts-Manola
ke Kostake, Vor-!
nikslt
Kostantină Balmă, Vornikslă Dsmitramks
Ialadi,

Vorniksls Lsns Bâlmă, Saztariglt Filint Katar
gis, Vorni=
„E3l& Ionig “Stsrzea, Stolnikslă Vasile Negel
ă, Stolnikslg. *
Konstantin

ă Rîwkans, Nikolae Boxăuă, -mi Ionins:
Ksza,. făr5 de o datz ridikani de Arnssni mi Teasm
i . îmnorsteruti
mi-transnortani în Asia la Samson-Kalis
i'mi la Ionikalisi.
“Atsnsi boerii ue aă. rumasă.în mearz sas.
revoltată mi mai

tare imi, urofitendă 'de okazisnea snci zile de orgă.
(iarma- :

rokă) ksndă era o mslqime de nonoră adsna
tă în Iami, a:
auzuată o rovolănisne nsternikr.
Stavarake, kg Arnsăyii.
de gards Domneaskr s'a barikadată în kărtea
nalatălzi., Ilonorzlă tsrbată, nzvzli kg srlete, mi snarse norni
le nalatulsi
sersndă kanzlă li Stavarake. Avesta însz,
viziadă kk"
kzui-va” oameni simi ng se însnzimsnta:
nonorslă, ks5tz
de fsgz; mi, skimbată în xaine Tărueiuti, se
streksrz nsn-

tre mslnime, uri nrin -Galăşi treka la Konstantin
onole. . Ilo-.

norslă, dans ve kslks nalatsis, negzsindă
ne Stavarake, sc
mălgsmi a-mi rasbsna ks kte va insglte asnra
seloră-l-alni
Gresi, ui dun aueasta însenă
a uere
: de la Domni ue Boerii elzilani. 'Domnslă, nromiyrndă kr va adgue
ne Boeri,

revolănisnea

s'a astsmuvrată.

Pa

DI

Ekzilanii. în adevrri ns 'torzit a5-reintrată în.
mears,
mi Domnslă, arsuksndă toats: vina assnra Isi Stava
rake, s'a

îmnsată kă ei,

|

.

|

a

: Kalimaxă Vodz, gssindă finanpele nerii în nr6sts
stare
ui, nenstsndă întsmnina sererile 'Tgruiloră, ks toats dragos
tea,

e avea nentrs gearz, ks t6tr bsnztatea inimi mi nietatea sgfetslsi sză, veni la xotsrîreka ss reîntrodsks Vsksritală.
Mi. -

„tronolitslt Iakobă îns nrefers ami da dimis
isnea de ktă. sp
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ei

se înt ocaskz la o mssări legata ks blestemă.
nslă

adăse

ne fratele

seă

Gavrilă,

ue cra

Atsne Dom-

Arxieret la. Salo-

nikă, nui 215 felu: Mitronolită ;Moldovei... Dar uni. agesta niui

într'snă kină ns se sni la reîntrodsuerea vk'rritslsi,

năl& atsnze, fsl:zndă

Dom-:

adsnare de boeri mi: arztendale gres-

tznile mi nevoile erei, ci aă kibzaită ka s2 se skoamz o da-.

re' ekstraordinars năsmai ne gin ans ssb năme de ajstorinur:
ste: 11 lei, vînt wi jumtate, mi 3 „ei de komă (ogeal;ă)
nentrs fie kare. kass,
i

-. Danm aueste Kalimaxă Voda, Teoria geara kg blznde“me mi kă dragoste, atrzg5ndă-ui iubirea gencralz.. Dar ds- .
n5 îmnlinirea de_trei ani,

de 9 dat nriimi mtire

de. la A-

gengii sci din Konstantinonole ko destitsirea Isi s'a determinată: dsnz stersinuele Domniloră mazili de- akolo. Elă ns: se tsrbirz, sui în varsta în kare ajănisesc, Domnica îi up=.
rea. saruinz.. Ileste kărundE însz Mriimi din -noă mtire kr.
Iloarta, konsiderzndă serviuizrile ani Î araktorslă scă, aă numită ne fiislă scă Grigore Domnă als Moldovei. Den ka-.

re amtentzudă venirea
nălă
Domnsskă,: sr

sa.-"l-a âmezată og singuri în slkauue nu se mai îitgtonlase de knd

jieara 's'a năsă: sah urotekyuisnea 'Tăvuiloră,
Astă-folă

bstrznult

Domniă

a mai vetrelkată

Irto

va

zile ki fiisl sc în Tauii, -1ni aroi dandzi uea de ne 5rmsbine ksvsntare mi uele de ne srmr konsilisri, a năruest mi
sa dăsă la Konstantinouole..
:

Dos ULU UNIX,
iai

Grigorie Ilonă Calimachă. i udă;
e

Asestă Dorin,

dans ue să amezată în "domnie, a în-

n. Cr. tprită în fenkwisnile loră
D, 1 Cinta mrsese de la tatrlă se;.

ne toni dregztorii ue rrElă fiindăne cksuerimen-

Cosăiiccn tată în trebile.ggerei, îmi lvsz tâtz înkrederea în ci,

ini: din aucasta ni n5nine nemălusmiri se ridikarz în , Carn;
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zii. Greuii lakomi. fmeat uc le craă vocea
uni skoteat fel-

rite dzri uc-anzsak ne Ivksitori.
“Grigore Vodz

|

Kalimasă,
- fiindă

o

Ia

neînsărată,

trimise la

Konstantinonole uri aduse ne fiika hui Aleksand
r Vodz Masrokordată, ks. kare sa ksnshată aiui. Dsnz
o. domnie.de

trei ani, în kare nimikă

însemnată ns s'a netrekstă în jreara:
azeasta, intrigile Fanarzlsi isbstirz ală dosti
ta: Ilorta, rsndsind

ă Domni: ie Grigorie Aleksandrs Gika,
kiemz ne Kalimaxă la Ronstâritinonole,
i
a

0%

DoMAULU LĂS.
Grigore “Alessandru

ric.

l-a5
di

îsi

Auesta a kzuztată domnia în anus 1764 ue la
forrsaSosindă

la "Galani,

vszstăi alkomnaniati
a krrăca kaszr

boerii. ue 'i-aă cruită înaintef

de

faimosală

se revoltase: Meara

bztrânsisiD. Kalimast,

-*

Ghica III.

Stavarake,

p. clu:

cit

în -tiinuglă |Cosăluieen

Dar clă, vpzsndă însrmora gene-:

ralz a merci în' kontra auestai omă, îndate
îi mi întârse -la,:
Konstantinonole, Dans aveasta viindă în
lami, dus.ue aă
nămită ministrii mi administratori, le a: dată
mare norsnks:: „Ka “55 fie ks mare drentate szrauiloră, ncîng
5dzindă ne ni-. pminca lasi kalue wi si nTnsstseaskr,
kzui de va azzi:
„stă de uănină, ks aă uzzită xaturălă kuiva
, mi va veni.
„Vrc 5nă sraki ss jelucasz, atsnue ku mare
nedeansr, îi:
„va nedeusi, feksndă. mari drentzui tstsroră;
avstendă tate

nroră boerilori, ka: sr se nezeasz ficmte

kare, de a sa.

pmitz de ue la spraui, kt de nspină; uti
de :va veni la zre„kele Msrici sale, sz fie în intiinga tatsroră,. kz
se va: nc„densi ks mare nedeausz, nekzitends-i nici niki de
xatară,
„de va fi mi boeri mare, oră nui rds, de vreme ks
Dsmnnezeă "l'a trimisă întrauestă nzmsntă,
ka ss aszeaskz nre
»S5ravi; ui sui fie milz de donmii.*
e
Sa

Agest

instrăkyisne

Domnă. s'a

solids,

arztată

nerfektă în tote. ' Il6 Isngs

eli noseda „ui

o deosebit

nrivenere

116.

2

“ISTORIA DADIEĂ

„nentră administrarea erei.
nimte

lase mari

El5. a felestă 1sngz

mi frămâse

destinate

Mitronolie:

nentră. învuystsra j5=

nimei; nentră aveasta amezs: ui trei urofesori ks

leafz bs-

uz, “nentrs. limba _Elins, „Groneasls. ulii Romsneaskz. : El&

velă întris frks - “vimimele. în
î orauiă: na în norta Goliei, mi
alta în uorta St. Sniridonă. Ile lzngr aueste toti elă fi selă
întris karele: „avă .ideca de a: introdzue fabriui în mears:.
folk în anroniere 'de ami, la Rinsremti .snde- se îmnresn's
- Baxlzislă ks Jîjiea, o fiabrikz de” nostavă l& ' memteri adămi,
din strzinstate.
,
'
Grigore Vods Gila, vszndă kz între alte obitroisri
degrsdutâre domnia mi mania. lsksslsi între boeri; observsndă kr nentră ka ss'mi îndestsleze o asemenea noft nebsneask, boerii sas es'mi uerdeaă averea saă km se dedaă la abssări,în serviuizrile ue li se înlredinuaă; vrzsndă
aseasta, sokoti: ka_sz 'fakz elă înssmi eksoimnls de modestie.
Desi într'o zi a emită fos de vestela Divană îmbrskată ks,
Libade 'uui “gisb6 de uostavă fekstă în. pearz, lskrs de kare forte se rsminarr bocrii ue: eras straluuitori de xaine sksmne; dsnz.kare toni ărmars „eksemnls Domnslsi kiară de a
dota zi
| În zilele axestui Domns s'a zidită. în Mitronolia uea
vekiz -din Iau. Biserilza SE. Goor ge kare :eksistr mi u5n5
astazi.

-2 La ans” 1166 Asgustă 12 elă liber snă Xrisoră, arin
“kare întsri nrivilegăsrilo. boerilor;, năindă stavilz 6meniloră ,

nromti de a intra în rsnâslă bocrimii,.

Dar dans :dăoi ani.

mii n055 lăni de. „domnie, fiindă ln, ma
-voită si :keltsfaskz
k&-Mskarelslă, Ilrta "l-a. destitsată, rendsindă în lokslă
scă iarzmi ne Grigore Vodz Kalimaxă.

N,

”

.

:

-

- A doia domnie a luă Grigore

.

Bonztendă

Domuiea

de a doza

Vodă Calimachii,

cars,

Grigore

Vods
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Kalimaxă tură ls „adio de la familica tatulsi sei din(

1 ca

Bonstantinionole, mi îmmrcsns ks familiea sa mi kă cit:
o mălgime de Greui din Fanară veni la „Moldova. (Cogătnietn
Aiue

boerii,

kari

se nzrsvisers

ks abszsrile

mi: ks: korăn=

pisnea, îl€ nriimirs kă msltz- afeknisne, mtiindă ks Domnslă este moale .i ne &snerimentată- mi kT o sr uri. fakr
trebile- dzus nlakă:
Kalimaxă

înss de ast. dats

ktre boeri:: De

asicasta

voi: s5 se arate mai asură

snii din ci nomsl usmini ks nă «li

S'aă dată 'nostări, în nsmoră de. ontă-snre-zeuc, a5 emigrată
la Dotari mi de akolo a5. tată arzsri (ssnliue) kstre îm-

nzrzyție

ui aă tiimisă

no snslt din i ei la Konstantinonole.

" Nimikă îns n'aă isnrsvită, kui Viziral, fiindă amikă intimă

ală Isi Grigore Vodz,.se mzrgini a skrie -Xanslzi -ka ss
trimins ne! boeri lu ărma lor,. iar' Dămnslzi îi rekomsnds
ka ss ikonomiseask” Iskrsrile ss n& mai vie asemenda nlsn=
gori “la Îmnzratelă; Doar ageasta emigranii se întoarserz,
mi Domnslă îi uriimi ks ondre mi îi născ în fonkyisni, nrelksmă le nica.
|
,
Între

avestea,

meara era, forte greă anmsatr

ks keltze=

„lile mi ks angzriile; kzui TIoloniea, ajsngsndă a kzdea în
“msinele Reniiloră, Psryiea se temea sr ns ssfere aueeami
soart, “De aucea lu Xotină, la Benderă mi. la Krimeea; se.
trimetea vmti 'Torgemnti neînzetată, dand mare "S5nztare
Domnslzi mi loksitorilori.”. :
“Înkeindăse ansli domniei, Agennii Isi Grigore Vods
îsbătirz -a konsta Mskarelală - “(ârmanslă de înoire). în lâna
Isi Izlie- 1168. . Dsns aneasta, boeriă Gravi, v5z5ndă ne deo
narte
_maltă

grests nile merci iar de alta ks Doinnslă
ls

boerii

armpnteni,

aă

însenstă

se setvea „mai

a emigra,

Iuri a

se

due la Konstantinonole, nentră :ka. ss! i întinzz ksrsele în
kontra, Domnslsi.
De
i]
Relzaisnile dintre Rsia mi “Diruia, strilcondsso ks. totelă, Katerina II ridikz o armatz usterniks ui o trimise săb
komsndslă urinuinelsi Galigin assnra Moldovei. În Isna Isi
Amrilie - anl 1169, Rsmii bstsrs la Xotină snă kornă de
doss-zeui mii Tsrui, kari? erai s5b komsndslă Isi Karaimană

118
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a8onta pacreăl

:

Hama.
Dn aticasta în Iulie Galiuină buts ană
altă korirtde Tsrui la Vzskznt, desnre xotarslă nordi
kă als Moldovei, mi o flotilz, 'Prueaskz fs nimiuits anroa
ne. de Vozia.

Vizirălă, rsdikpndu-se ză tâte usterile
'Tăruiei, at trekstă nrin peara . Romeneasks în Mold
ova “uni a toburită ne
valea Ilrstalsi Ja Movila Rzbiei,
Akolo Donmnslă “i-a emită

înainte ks kzui-va bocri ha sp'lă feliute.
Vizirală însm, a=
uzată do intrigile Gresiloră din Fanară
ui, nemeluzmiti de

„molstatea, Isi Grigore. Vodz,. în uregmtirea nrov
izisniloră,
în:

dat îl5 nsse în teare mi îlă trimise la
Konstantinonole,-sn- de îmnresnz ks agentslă seă Nikolae Drak
s (sa5 Sans) fur5 susnzăraull la trzdutori kazzei T'grueruti,
:
E

- Asestă Domnă a amezată darea Gonutinci. Coeri
tslă) k-

de: zese bani de'oac, kare se -înyeuăse
înkz de la [oană
Masrokordată mi kare kontribsia îmnsuina,
foarte tare aue-

te animînal
earz.
e.

Aa

|

IE

d patra domnie a luk Constantin Maurocorda
li.

În grelele îmnrejsrzri în kare se afla Iloarta
Otomans,

D. Ch.
ce

|sokoti a trimite ne uclă mai kredinatos
ă -omă ală
seă la Domniea Moldovei. Kostantină Mavro
kordată,

Cozăinieta [investiti . de a iatra oars

1769, nlekz, îndatr la Mpldova.

kă Domniea

la 29 Isnie

Yea întziă grije a sa fi de

a nroksra nrovizisni de nstritărs, de kare
'Tsruii aveati ma-

re nevoe.

'Terorismslă domniea

în -tâts meara:

înssmi

Dom=
nălă mergea din sată în sată ks slăjitori
ni ks zanuil, i
anska k& mare turie ne boeri i ue suteni
ka sm arate gro-

nile în kare mincat asksnse grislă mi
orzuls de frika inva=

zisniloră,

„Dar

o

|

|

A

DR

ku tote năterile nsmeroase alo 'Tăruiloră, Maska-

“li ori ănde s'aă întulnită ks ei li-aă bztst
ă mi 1-a zdrobită

ks totulă,

În fine VizirslS

sokotită ka sz se retrag,

ks *mzmimele

omtirei sale

a

Aueastp mimkare se wi efoktsz,

mi,ne la kanstslă Isi Sentemvrie. mai
tâtp Moldova se ko“nrinse de omtile Rascrmti. KonstantinăVodz, karele se a-

fla în arieră garda 'Turueasks, întzrziindese

la Galani kk

|
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treverea, onitiriloră” neste Danzre, ts lovită. de kornzlă volontiriloră Rsseruti, ini, nrinsă îmnresnz ks mai mălni 'Fărai,
tf transnortată “la Iami. Aise, Es tâte kz fisc destălă de
bine tratată, dar nstimindă de o ranz ue kznstase la Galayi,
la 4 Dekemvrie a msrită,
Astă-felă îuri termins zilele Domuslă Konstantină Mas
kordată, .dsnz e domnise în cara Romzneasks 1G ani. în
" mesc randsri, iar în Moldova vani în. natrs rendsri.

mtereguulă useseă.
Dans ve aă Ieuirinsti Golanii, Rouii s'aă “întinsă renede mi as&nra;: erei Romznămut, lssndă Brzila. iuni p. Chr
Bslksrenmtii, nrinzindă tot odatr mi ne Grigore Gilay
12%0..
TI Domni; de akolo. Ilartea Moldovei din Basa- (Cosătnietn
rabiea însz nins “în nrimzvara anslsi 1770 se oksna -de Tarii
mi de Tstari; ui în timuslă auesta 'Pntarii frksse o mălyime
de nrsdzuini mi: robise - "este 16, mii de săflete, din karii
„ni se trimiseserz, snre :vanzare la ISonstantinonole, alpii
"se inehar, iar algii se tăruirr, uentră ka 37 skaue ku viea5.
Dar faimoasa bztolie de la Kaxslg 1) xotzri: de 'soarta
Taruiloră: este 120 mit de Tărui se norduis înekzndu-se
"în laksrile Meridionale ale Basarabiei ui în treuere neste
Dinsre; tite karele lori ks nrovizisni uri ks măninisni, tsnările mi-kaii, nreksmă wi 6 măluime de robi, kzzsrr în
mzinile. Romiloră - wi. nănini llerepi nămai aă skuuată fugindă în uatepile deuc Danpre Isailă, Kilia, mi Benderslă,
În Moldova oksrnizirea 1jerci aă lsat'o generalslă Gor-meahovă._ Auesta, orznduindă Jedekstori mi Administratori
dintre” boerii 'nzmnteni, le însemuz sui .lefe din venitările
|
“wimei ui & oknei,-"
Atwta skrie xronografelă “Enake. Kogslriueans desure
vele din nsăntră a le: erei, Niui o nots, nisi o însemnare
1).

E

Ile lokuiă Brtzlici sntă wi astz-zi dos

"1

monimente: rudikate

CVesă Rolatoria în Basarabia de G, Sion.)

de Razi,

120

a

ISTORIA -DACILĂ,..

„desure rsndaelile din noă introdsse
de Rsmi mi desnre grestiuile ue
at âusa

ti ne Mar,
î
“
_Rasboisli sas nrelsngită sinui ani auro
ane. La, 11 Işlie 1774 abia sa înlecată nasea
faimoass

de la Kizuski Kai- |
nargi. Traktatslă de naue în art.
16 urivitoră ne Ilrinsinate
kourinde rmztoarele:- nRăssia ds
ILorgii îndsrstă Ilrinuina„tele Moldoviei uri. Romsniei ky ases
te kondigisni. 1) Ampnestie lkomntektz nentrg toni, resti
tsirea averiloră ui de=
pmnitzyiloră uelori komnromimy în
resbelă. 2) libertatea re- nliginei kremtine

în IIrinuinate. 3) restitsirea averilor
bise-

prizerntă ui nrivate kare se oksnaser
s de
n5sers lâ regisnea (raia) Brzilei, Xotin
slsi,
» Traktare omencaskr a klorslsi: 5 liberz
;
ptoate averile in lsrsă de snă ant
de zile;

Tsrsi mi se ada-.
Tiginei, ete; 4)
.emigrzuisne ks
6) dzri velki s

„nn5 St earz dela Ilrinuinate. 1) ui din
kontrs 55 se ierte
ntribstslă nre doi ani din kasza dasnelor
ă întsmalate nrin
„resbelă;
8)-danz termenslă amesta, Ilorta ss
fie moderatz
„în nănerea tribstalsi, are sc va da
totă la doi ani, mi ss

nobserve nrivelegizrile nrinsinateloră
garantisatede Maxo„medă IV; 9) Ilrinuinatele 'sz aibr agenn
ii loră la Ilorts,
nkari ss

fie resnektani dsns drentult ginniloră;
10). Ministe-:
Ruseskă de la Ilârts ss aibs drent;
de a înteruede:

ntălă

„entră Ilvinuinate;

cars

Ilorta ss fie datoare

pSideragisne arztsrile loră. «
- A doua domnie

a lua în kon-

'

a lui Gligore- Vodă Gicha III,

-

*

„ În arma traktatelsi de la Kisuiik-Kainargi
, 'de mi Ro-

D, Gh,

JISNi avenă drentă sz zevie la vekile
lor tratate ka

piiitar. VPsruia, Iloa
- rt
Otoma
ans însz, vozsndă

slvbizsnea
verse notelor, mrofitendă
. de ncîngelegorile dintre dnmii ue
le

fzuea slzbisisnca uri mai mare, nsmi iarsu
ri d'a drentulă
ne Domni. . Ientrs meara Romsneasks,.
nămi: ne Dragomanslă

Aleksandr

Insilante,

iar uentrs Moldova ne Grigore .
Gika, karele dans ve se întorsese de
la Iletrezbsrgi snde
fusese elzilată, netreuea în' Iauui ka nriva
tă. Investitsra Do-
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mnălsi sosi la 23 Sentemyrie; 1714, ksndă
Romii înks n
demertasers ks totală numsntali Moldoviei.
: Dorinslă.gsYernr geara foarte înnelenneurte, s5 okns
de îmbsnstsyirea skoaleloră mi a biseriuil
mi introd
oră
use“,.
maț mălte ren-

dele băne nentrs administrarea drentzmii.

e

Ilrofitsndă de uele din urms evenimente, de
'amegitsra mi de slzbisisnea Tgruiloră, Asstria, în înnele
gere ks Ru-

sia, oksns. nartea nordik

a Moldovei,

ssb nrotekstă de a

ansra. Galinia desnre' nsvslirile 'Tztariloră,
Dsns emirea
- Rsmiloră, âtotă Irta krt5 mi Domnslă. voirz
a resninge. omtirile Asstriaue,. dar fs indemertă. Asstria
deskise negonianisni dinlomatiue la "Konstantinonole,” uersn
dă de la Il6r-

i5 ka sz'i dea Bskovinu,

nentre ka sri

între, Galinia mi Transilvania.
to ară fi voită'a

se onsne,

de

faks _trekztorea,

Ilârta Otomans, de mi noami noate

reksnomtea,

kr

n

era în drentă a seda .nsmsntt streină, dar, ohosit
s de rzsboue, konsedz
în fine nsmsnislă Bokovinei; uli în 2 Isnie
1177 se skimbars aktele konvennionale nentră
amrezarea xo-

tareloră între Asstria mi Toraia,
O

asemenea mtirbire

.

.

de nsmsntă' nrodsse în mears

o

imnresisne dăreroass, Jădemele, xotzrite de a remîn
ea ssb
nlossesisnea Asstriei, nreksmă mi jsdegele înveuinate,
se o-

năsers la umezarea liniei xotarslsi ui la ezekă
tarea aktslsi
konvennisnei.
Grigore Gika Vods, nenztsndă nisi elg mis-

tsi în ssfletslă să do Romsnă o asemenea nelegisire,
ssns-

se Ilormoi nrotestzrile perci, fiindă ks ns era
în stare Moldova ka mai nainte de a nrotesta ks armele în
msns. Ilorta, sănzratr de manifestzrile de nemălnsmire din
nears, îmi
deskzrkz toats msnia -ne Domnă, mtiindă .kz ks
aucasta'va

notoli de sigsră ori ue revolte saă intennizni de lskrar
i din
nartea Moldoveniloră. De acea trimise la Iami, snă Kanigi-Bama ks ordină ka ss adsk
ne. Grigo
z re Gika vit say

mortă.

'Tsrkslă, sosindă la. Iami, trase la Beilikă;

niaga în

kare era nalatelă destinată nentrs osnitalitatea, fenkmionar
i- .
loră Tărai; dsnz ascasta trimise rssnânsă lui Grigore Gika

ka e bolnavă uri ks doremnte sli vaz.
'Tradimisnea

Da

snsne ks Grigore Gika ară A zisă ss
Î

a
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kalsli de kularie ka: ss, mearg5 la Larki.

Kalzlă

adusă la skarz mai întzi$ a îngenzkiată mi anoi
s'a kulkată.
la nsmintă, nevoindE ss niimeaskz a A înkzletată.
Familia mi toat lasa Domnslsi, nrevszandă în aseastă
, snă nenorovit; asgără, se shslz în .nivoare mai kă lalrzan
t r5g ne
Domnă ka sș nă se duls la Tărkă.. Donmslă
însz, ne săsnektendă vre snă nerikolă aura: de mare, zise szii
aduks
trpsăra ka ss: easr, Intrzndăla 'Terkă, în nain
tede aa.
nsla a se amesa, cl rskni la dzusslăi ks kovantsli
de xa-

ină mi ks o figsrz sinistrs,

Doninslă atsnue folk sună nasă

îndprztă la ss iusz.' Eniaerii însz năserz mrna
une: ele,
Grigore Gika, fiindă om kornslenti ri tare, sc
lsntz kste
va momente, dâe în fine. koză sub lovirile iatagan
elori, Du

15 aveasta kornslă Domnălzifs arsnkată ne fereastra
în u=

liuz, iar kanseslă
trimise! îndats la Ionstantinonole,
a înkredinga ne tirană. desnre lamitatea lkomisz,

srne
E

Ast-feliz neri Grigore -Vodz Gika dsuz dăol ani ini IEsc

lină de domnie, nlznsă de tot peara ka viktimz a
natriotismălăi

scă în nimte timui atztă de. nenorovini în lrtă nimeni
n
uătea. sr rzdiue molară o. statsz în memoria sa, nzkart
snă

lzwsntă mentă resbnarea

mioruii sale, -

Istoria a doue-geci și cinei de am.

|

„ Dsuz suiderea li Grigorie Vodz Gila ne la kanzt
ală
„DC. vanlsi 1717 Ilortansmi Domni ne Drago
manslă seă
1812, JISonstantină .Marszi,

Neînsemnata Isi domnie se nre-

lingi uatră ani mi oniă lni, dur

kare destităzndz-se la

1782 se nsmi Aleksandr Maărekordată, (nsmită mi
Delibei) îiislă fostălzi Domni Konstantini Vods Masrokorda
tă,

În timnăl$ domniei 'avestiia se năserz la Iau ii
la Buksreuiti agenui kousglari din nartea Asstrică uni a!
Tăruiei,
„E

La

11814 Ilovta

Otontanr,

înminss

de 'inflsinua

ui

au-

toritatea Rasiei, dete snă nos xatinrerită ksnri
nzstoră ka mi

velă dată în'zrma traktatelăi de la: Kauiskă-Rainarg
i, ks ns
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fsrz dovezi kw ssntă rebeli.

Ik tâte

ateste nă 1sss .înkz, ss ireakr anslă
imi destitss ne Aleksan-:
dră Vods Maărokordată fas niui snă
ksvsntă valabilă: denz
dăoi ani mi trei lsni de domnie. |.
DI

La ansl

ă 1785 Ilorta Otomans trimite: Domn
în. Moldova ne Aleksandrs Matrokordată Firariă,
vsrS ks omonimălă

ses: Aleksandr Vodz Masrokordată,
Dsnz dăoi ani
însz trimite Dommnă ne Aleksandr Insil
ante.
Atsnuea, înue
usndă iarsui diskordiile între Răsia ri
Tsraia,. Aleksandr “ Insilante kzz5 în bznscals kz art
fi înnelesă ks" Rami,
Ilorta atsnuea a „trimisă snt Terkă la
s5i i-a kanzlă, Insilante însz,,. simpindă,
fgi în Rasia,
Da
e

La

Tăruia,

1188 rămnzndă-se

nsmsntălă

iarzmi nâtea între Rusia

Moldaviei

se fsks arzi.

teatrulă

mi

rBsbo-

islzi. Astz datr Asstria, aliati ku Rosia
, iea narte în lontra Tsrailoră. Doiz-zeui mii Azstriaui.
sub Ilvinsinele Ko-

bargă, la 9 fovrearie intrsîn Moldova mi
okăns Botonmanii

,
snde se ini ks Generalslt Saltikovă karel
e komanda 12 mii
- de Rami. Armata aliatr atakz uetatea
Aotinslsi mi ne la
kanstslă Isnii Isi Asgssti, dănz snă nscdi
e de natră luni,o
Ia, trekzn
sub dă
sabie tote parnisona;

-:

a

|
n nrimsvara anslsi 178) onernuisnile
resbelniue se
însenă iarsiui, nrinuinele Robsrgă nleaks
kztre Romsnia;, far
„Răm

il atakz wetatea: Tigina de ne Dsnzre. La
1 Mais Rami

oksns Galanii; mi dens ateasta Kobsrgă,
snită kz Sovarovă,
bate ne Tărai la 31 Islie la Folkmani,:
la'22 Sentemvrie. la
Marti
nezuti “i

tomvrie

Rimii

la 6 Oltomvrie

ia;

uetatea

la Iloruiani, În lina lasă Ok.

Albz.

În

Noemvrie

aliaii

fakă stenzui neste tâtr, weara Romzncashz,. „... Ileste Tarnz

se fsks înserksri

|

de îmnskare;

se

o:
dar 210=

ste nekzuztsndi niui snt resăltată, ks înuenăts
lă nrimsverii
anzlsi 1790 înuensrs jarzui a ssna armele;
Astă-felă, ine|

kandă Franga se afla sgsdzitr de revolzyitnea

uta, înfriko-

mats, perile Romsnemti se aflay ss). terorismal
t a doăr omtiri nsterniue ue le olsnat nentrs ună resbe
lă de lare ns
craă ele lkassa,
..
e
Sea
Tâtr vara anslsi 1790 resboislă se srmezs:
vele mai .
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i.

însemnate eveneminte se netrekă în meara Msntencaskr, nre=
-uăină s'a vorbită la istoria auestei peri din Tomală II. În fine
în iarna aniloră 1790 mi 1791 negoniszrile de nauc iarzmi
înacnă, wi, dăns mălto grestsrli,la 4 Azgsstă 1791 se înkee

tratatală de la Sistovă între Austria ka Teruia;. iar „ks Rs-

5
...
a.
sia. se 4înkec “deoseb
ită tratată* la
JaruiuînA 29 Dekemvrie..
Kondigisnile avestoră tratate a fostă ka ss rsmre Iskrarile

în. aueeami

sta
- ka
ro
mai

nainte

de resbois,

mi ss n5 segie

nisi într'o seamz; atuta sznge omeneskă vzrsată mi de o narte imi de alta!

Iar -kztă nentrs netrile Romsne,

Îlârta,

nrin

art. IV ală tratatalzi, se obligt, din noă a garanta vekile loră

drentări mi a nă Isa tribstă în kurs”

de dor ani,

,

Ilorta Otomani *zndsi dens aueasta Dorant rie AleksanAri Msrszi; ns-l5 155 înssa îmuliai bine anslă mi, nentră
ka ss mai n6tr strue bani ku investităra, stremstr ne Mixai
Ssms din meara Msnteneasko aie. - Avesta asemine . abia
îmnlini trei ani, mi în 1705 'se înloksi de kztre Aleksandrs
loană Kalimaxt, karele la ansls -1797 'fnks lokă Isi Konstantină Iusilante.:.
La anslz. 1800 în lokslă Isi Insilante se
rsndsi Aleksandr Ssns. Avesta, dans. tsrbsrzrile rmate în
peara Msntencaskz din 'lkassa rebelului Ilasvantogls karele
sg&dsise 'imnerislă Otoman, 'fs' klemati ne kstă-va' timnă la
găvernălă uerci Romsbeinti; de akolo însz,. în kărsndă -nrimi ordină sr se întârks la: domnia Moldovei. Dans asieast
a

€lă domni nzns la 1803, kzndă, (ne la Ina li Oltomvric)

Il6rta de o datz-lă destitst la akssată le arfi de nartitălă

_Franuesiloră,
ii
” Dăns destitsirea Isi Aleksandr; Ssns,
a dota 6rs ne Aleksandră

Vodz

Msrsză,

a
Ilorta nimi de

mi toti o datz în

Aleksandrs. Kă okasisnea aueasta, la 23 Oktomvrie se nro-

mălgz snă xatiurerifă nrin kare se xotzri nsmirea Domsiloră

- ne mânte ani; uetatea mi ninstsli Xotinslsi se ss

ne sea-

ma Moldovei; moara tot se demertt de trenele Terucuiti ui
se crt tribatală ue ună ans.
e:

Dsnr, aseste abia nstsrz biegii Romsni s5 mat ressfle
de nevoi mi de asănriri, mi lskrările din Esrona Okuiden-

——

ueara Msnteneasks nsmi 'ne Konstantină Insilante, fiizlă Isi
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-talz înueuzrr iarsmi a ameniria linimter loră.
La .1804.în
2 Dekemvrie fsksnds-se Nanoleoak Bonanarte
îmnsrată ală

Franvesiloră, deklarţ rrsboiz Asstriei,
Rsuiii, voindă a veni
în ajstorslă „Nemyiloră, treksrs nrin Moldo
va în kontra Lai -

Nanoleonă. -Franuesii: nărsrea învingstori,
brter ui ne Nemi.
“mi ne Rsmi; dar în fine la 24 Dekemyrie
1805 feksrs na-!

_%e nrin

traktatslă de la Ilresbzrgă.

dorălă Frangei
Selimă

— Între asestea, ambasa-.

de la: Konstantinonole

III în kontra Rasiei mi

antua

isbsti. a'%

neînuetută

determina

ne.

la. ss.

sk6uiz ne Domnii din Ilrinuinate, ka sănii ue
winea ku Romii,
„Atsnsi Il6rta (Asgsstă 1806) revokz ne Aleks
andră - Morsză.

mi trimise în loksl& ses.ne Skarlată Kalimasă;

toti odats.

în peara meânteneaskr, trimise -ue Alelsandrs
Ssns, iar Ion-.

stantină Vods

Insilante, simrundă

kz

Ilorta xoterpse

sm tae

kansls,. nsrssi Bsksrenitii la 16 Avgsstă ni treks
nrin Tran-

silvaniea în Rasiea.

II

a

„ „ Ageasts lskrare din nartea Iorpei, fiindă
lontrarig ks
Xatimerifelă .karele întsrea domniile ne 7
ani, mi ks nolitika Rssici, urodsse îndats -rsntsrs -într'ameste
.dosz isteri,
Ssus

ui Kalimax& abia domniserz, lzte zeue
zile

mi, ne;la

kanztslă Isi .Oltomvrie, nriimirs ordine sz
vie la Konstânti--

nonole,
dendă

Dar îri demertă Il6rta voi s5 îndrente greinala
sa

firmană de restabilirea Domniloră

de mai

nainte,

lui

Rssia, ka na ue întră aueasta avea nămai
ăn nretokstă,. .
merse înainte ks nlansrile sale.: Asti dat
zca ns uerea mai
uspină de kstă Dansrea 'drentă xotară desn'sryitor
ă între ca.

uri Imnerislă Otomană.

|

N

o

Astă-felis rzsboizlă se înuens, Genecralslă
Mixelsonă
oksns Moldova mi îmnresăre setzyile desnr
e Dsnzre. - Rsmii adssers între ci ne fostslă Domni al;
perei Romsnenti
Konstantină Insilante mi îl& deklarari Domn
ă neste amsn-

do5s Ilrinsiuatele.

Mixelsonă tots odata la 16 Deliemvrie

|

1806 nsblikz snă manifestă în nsmele îmnsratsli
nrin kare
deliarz. „K'5 armata Răseasks intră în Ilrinuin
- snre a=
ate
niisrarea religisnei mi a drentsriloră „oră, mi
se va nsrta E

nk5 totz disainlina.«

Rzsboizl
rmă

lkă mare învermsnare,

mi nrogresile Rsmiloră se fsueaă din ve în ve mai
simpi-
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tore, "Dar-Rami), afisndu-se toti o datz în
vesbois zii Ie
Franuesii, în bstslia de la Tiluită frkarz, naue, nrin
lare se
determin» ka Rssiea s dea Hrinuinatele Remzn
emti îndr-:

r5tă ali sură retragz omtirile;

Kă tote auestea kondinisneu

adeasta ns se. nutea cefektsa firs ună deosebită
traktată ks
Tsrgia. Rzsboizlă înlz se srmz, uri abia se
înlee naaea

de la 1812

nrin kare se stinsleazs kondinisnile srmstoare:

„Urstelă sz fie margine desnzrţitoare între nrovin
yiile Ilorunii Otomane 1mi între nosesiănile Rssemti; Domni
i Ilrinuinatelo
: Romzn
răe sz se întsreasks ne kate 7 ani, mi 87
se
observe” Xatimorifălă “Isi Ssltană Seilimă III,
nrin kare se

garanta: drentsrile Ilrinuinatelori.€

Avestă traktată fi osăr-

nriză uentră 'Terui,
Ilârta, ks toate sli săbskrise, dar
osndi ka înwelztori ne frapii Dimitrie mi Ilanai
oti Marzză:

kare făsesers între dele
seiga
înszru
ni
inani ks negonizrile,

ii

ordlonz

de îi tsears

la Illănila.

IK

toate auestea

nevi-

novata Moldovs nerds mai msltă de Jămstate din teritor
izlă
scă, din kare abia la 1856 dsuz rosboizlă orientală
îmi-re=-

kzustr

o narte

desure

Sadă,

"La 24 Asgsstă Ilorta n mi: Domnă, în Moldova
ne
Skarlată Kalimaxt wi în jeara Romsneasks ue Drago
manălă Ioană Karagea.
-

Tlons aiue vine astoriglă ks Istoria sa.

Nu
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ȘI FOuntA

A

“Ţuenai osii.
E CApTbUrII
Despre

întinderea

[leara Romsneasks;

|

I.

Teritoriului.

îmnroznă ks Banatală

Iraiovi se:
întinde în Isngime între gradele -39 ui 45,
iar în Iorgime
între gradele 43 mi 19, dsuz meridiansis
IMarisolai,

Aveastn, 1Iearz, are figsrr Ingureanz
, în lăngime kă o
întindere de 94 ore; iar în Isrgime
ls 40 ore ni în snile
lori, nreksmă desnre irokztuarea
Kzineniloră, 5 uinyi=
zeui ore,

|
Mangii karii se intind „de la Rasmrită
snre Ansst, de-.
snartă meara. aueasta, de Transilvanie
a.

mi de Banatslă Te-.imisiană alt Ongariei,
a
Rismorslă nsmită Millsovă, larele nsiuede
din arztagii-

nisi

uri dz în Sirotă -ueva

mai înjosă de Fokuavi,

desnar-

te meara avcasta de Moldova.
Dânzrea uzns la Gora Ilzris mălzi Bodiuea,
nreksrge
nrin Banatslă Kraiovi, o desnarte de Bălg
aria desnre nartea Ssdikz,
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În fine Sngariea, de la etatea Ornova

(sat Adaka-

lesi ue este ne o inssls a Dsnzrii) nsns ne marginele Me-

xadiei, o desnarte desnre anăsă, snde. xotarelă nsrzsennite
Dsnsrea mi ausks snre Msnyi,: nsns ue dz arsuri în xotâ=
rolă Transilvaniei.

CAPITULU II.
Despre

Munţi.

Many mii, ari se întindă de la Rossrită sure “Anssă
desnartă meara
4
Romzueaskr de Banatslă &ngariei "mi
Transilvaniea, ssntă Karnanii,
Avemtia se asemsncazr
mânnii uci mai mari mii mai nalmă-din Esrona: Bnele
“vorfările loră -szntă -mai nalte de kztă norii mi adese

i
de
ks
din
ori

konerite ks ZB0ad5. Asestamă langă de msngi, ssb diver-

se nămiri,. desnarte . Molonia de &ngarica, Transilvania de
Moldova mi treue nrin Ongariea, Boemia, Şilezia mi narte
din Germania. - Agenti măn ni. săntă zidslă uelă mai tare de
ansrare ue natira a' dată nerci. Romsnemti în kontra a orize nsvsliri din martea aueea, Aă nrea nsnine trekstori, mi
auelea foarte. grele. - Vsrfsrile - ele mai nalte desnre nea„ra Romsneasks suntă trei:
Sasală, Basevislă „ai Vsrfslă .
Kraizlsi, .
i
Ileara Romvzneaskr are: 485 de mănni, din are vre o
doss sste desnre nordă, ui kare legani între ci delimiteazs mara Romzneasks de Transilvania.

Ea are 114 dealzri,

saă nodgorii ks vii;

190 de dea-

lsri desnre. noalele msny nilură, d ar ne fraktifere, 510

de ns-

dari mari ku stejari; 25 de. dmbrzvi mai însemhate, afarz
de o 'mslyime “kare, săntă fr de năme; 223 movili artifiuiale, kare se vede ks din -vekime s'ag înzlnată sat sure
komemorizare ea resboaeloră saă sure mormontarea suimiloră.
7

—————
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Despre Climată,

Klimatslă

-

-

mi dalde.

E

Se deosibeskt însz

la natsrs loksrile m&ntoase din uele ksmne
ne : - ele msntoase s&ntă mai, reusi, iarz uele kzsmnene mai.
kzldsroase.
Vara se: întsmnls arniige înfrikomate kă tsnete,
fslgere, grin:
dine,: vsrtejsri -mi trasnete. - Earna este geroas
s, în" kztă

atztă 'nsrsile mi elemteile lată uri kiară Dsnsrea
îngiargs
de uotă-treue ka ne zskată. karele ele mai grele. : Irimz
=

vara mi Toamna. săntă timnii ei "mai. frămor
ni ai. anălzi, .
:
Mai jsmztate: meara Romsneasks este 'loki
de ksmnie

“i

foarte

nrodsktivă,

adrnîndsse

de o mălnime
; de nvrae

mi rzălene, mi înfenimsndă mii de livezi veselitoare, TIeara Romsneaskz are '3740 de moni, din kare 935 ssntă
fz-

rz de sate; 26 de krmnii mari însemnate, 82 de
noeni frsktifere 'nrintre nsdzri; ontă lănui kare aă. nămirile
loră dsnz

rssri, nreksmă,

Bszză, Ialomina,

Dimbovina, -Argemă,: Ve-

dea, Oltzlg, Oltens mi Jiiă, kare -săntă- Isngsrene mi
înguste
ne Isngs marginile aniloră.
DE

CAPITULU.
IV,
|

rac,

_ Despre

i

Râuri, Da

:

i

:

Ilsnine meri nosedă ka meara Romsneasks atstea Il'5Elemtee ui Sorgente,. kare gemă de felsrimi de nemti,

Dsnzre este atsta msluime: de nemte,: în lkstă sară nzrea
ksi-va, fabsls, dak rară vedea lă okii... Ile la Mai mi Isnic, ksndă ninsoarea se toneinte de la -msnni, ss. întsmuls
adesea

mari

rzvsrszri

de

ane.

Risrile

nerii : Romsneniti,

kare nsrsedă "din mingii. sei, : sai se” varsz

din alte - loksri

nrin ea în Dsnsre, ssută 13: Siretslă, Rsmnikslă, Bszsală,

Ilraxova,. Ialomina,. Dîmboviua,

Olts, Lotrs,

Mostiwitea, “Argeurs, - Vedea,

diislă mi 'Tonolima..

VOL. III.

Tele

mai însemnate din.
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,

agestea săntă 4: Siretelă, Talomiasna Argerslă mi Oltslă, kare fiindă destală de adznui ssntă mi nlătitoare.
Reuri
mai inisi s&ntă neste 140; desnre aseste e de nrisosă de a
vorbi, iat desnre ele mai
1
mari szntemă datori a snsne kz-

te se-va,

e

îi

De

” Siretală. . Ăesta din vekime - se: nămea Şaretrar: “În
el se varss -rsările din Moldova, Trotimslă, Bistrigga, Bar

ladslă, (nămită din vekime Baraloxi). mi altile. El

ngrua=

de din .Moldovit Ha (din
.
mănnii Bskovinei) mi În Jsdenslă
Rsmnikălui “se faue xotară între peara Rom'neasks uri Moldova; Iar seva mai josă de Brzila se varss în -Dsnsre.
»
R&mnikală.
Avesta din vekime sc nsmea Ramidava;

__uăraede din :. Moldova mi

treue ne la nlaisă

Sngeralsi înî

peară, Romsneasks vzrssndsse în Siretă.
„BszBslă. Ilsraede din Transilvania” mi treksndi min

jsdegal

Bozslă se varss :în Siret? anroane de Msksineni.

"Ilraxova. Ilzruede din măntele Ilredeală zi se var=
s5 în Jalomius, din sssg de nodslă Isi Kirană. —

Xalomi ma. Ilsraede din msngii Xodoislsi Dist. Dzmbovigi mi trekzndă nrin Dist. Ilfovslai, intr în jsdenslă Ia-

lomigi, uri de akolo se varsz în Dsnsre în drontelă Tetzyei
Xîrsova,

Dzmbovima.

Ilsrucde din msn nui Groanele Vasalată

ni nrin satslă Bsdemti so vars

” Mostimtea,

în Argemă.

Ilracde din judensl Ilfovslsi de la Sa-

„tsl% Greui mi se varss. în. Dnzre - anroane. de -satslă Koriarelă,
Argenslă. “Ilzruede din măngii Arifelei uri : trekzndă
nrin
în jsdepile Argeunslă, Vlamuka ni Ilfovs sev ars5 ne la OItelnins în I)suzre în drentslt Tortskaei,.
-

i

- Vedea,

nrin jsdenslă

Ilsruede din judenslă Argemslai, ni trokonâă

Teleormant

mi

mai din săsă de Ilisrgislă. .

Vlamla

“ Oltslă.: Auesta dia vekime

se vars5 în Dsnzre

se nmea

Asta, Bg N5r=

sede: din Transilvania mi ;; snsrgzndă Karnagii ne la Kzineni,

intrs în „Moara. “Romaneaske
“7

ui ksrge nrintre judenelo Val-

|
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.

zea, Argeus, Romanani mi. Oltslă 'Ysrssnd
sse în Dsnsre, anroane
- de oramslă Tsrnslă Mzgsrelele în fag
ku Nikonole, .
„+, Lotră. - Ilsraede din jădenslă “Arge
mă, -mi trelksndă
nrin .jsdenslă Vzluea se varss în Olt Isngr
satslă Brezoaia.

Jii5lă. Ilsraede din Banatelă Timimoar
ei, mi treksndă
nrintre Msnpii Simbile mi Taruenii
its în jsdenile Gorgx mi Doljs;
alkolo' se desnarte

în dos

remsri, din

kare

na,
ne la Orzmelslg Nedaia, ui alta ne
la Orzwuelslă Obanslg,
se vars. în Dsnzre, în drentsli uetzn
ii Raxova, ..
aa
Tonolima. Ilgruede din msnte Domoklit
ă, mi ne lin:

85 Oramslă Yerneni' sc vars
Afar

Dsnsrii,

în Dsnzre,

.

de nsmitele risri, mai este: Boruea,

kare desnsrmindgse în

SE

o ramars a

dosr în: drentală:

Silistrei
„Y5n
-0 .mare
gine din jsdenslă lalominii ini vine
nsn5 anroa=.
no de Oramslă K'zlsramii, în nlasa Likir
eunti, de' inde . îmi
îndreantr dramslă la vale; anoi ksrasndg
mai ne Isngs toat5 marginea desure Dsnzre a:nsmitălsi jsden
ă; ' mi desasr-

„gindă nsmsntal în mat mslte- insele,
sc varss. iarziui în Dg-

„nzrela satslă Skrofeni, în fans ks
ea

însz-esto snt

uetatea Xîrsova. . Bor

adevsrată rii maro. kstă ui "Dsnzrea,
- în

kare nlsteskă - korzbii,

Iar Dsnsrea,

în kare se vars: d'a

drenislă sas indirektă toate rîsrile nsmi
te mai s5să,

estegn5lă din âle mai mari Alsvii a le Esronei,
mi NSNT la gă=.
ra Oltslsi are mai jsmstate lege de Isrgime.
În azestă Flsvi

ssntă o mslgime de insăle, snile Isksi
te, altile ksltiva=
„te, mi adornate kă uele maj înavănite
nzusni, Niui unzlă
din rîsrile Esronei us este mai veşelă
imi maj folositoră mypviloră mwBrmsrene. - Auesta are toate lkali
tsnile de îndemz-—
nare ue notă ss nroksre nimte “rîsri nentr
ă o mearz. Mai
toats întinderea în Isngime a eri Romsnern
ti esre ne ]sn-

87 rislă:auesta:

intrzndă desnre Ongarica,
elă înuene a s-

"da toats nartea stengz asa ne la Dist. Mexe
dinnslzi, mi tre:

“e ne Isngs jsdegele Doljiă, -Romanani,: Oltzlg, “Tel
cormană,
Vlamka,. Ilfovs,: Ialomina, mi Brzila, de 'snde nrii
mindă în

sinălă 'seă .rislă Siretslsi

ese din seara, Romineasks

; de:a-

kolo trelzndă nrintre Bslgaria mi Moldova,
'intrz, în Marca “Neagrz nrin trei :gări, - kare truemte . se kiam
s, Salina, Bo”

|
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: -

gază,: Îndrile-Bogâză mi: Kani-Bogazi: : [rin aueste gări întri ui ese korzbii de ori ue mzrime, lare-ulsteskt uîns la
Xîrsova, fiindă kr Dinziea nsn5 aiue are adenuime de la
18 nsnsla: 16; nisioare,. iar: de la: Xîrsova .în sasă 'nlsteskă

- vase mai misi fiindă

ks nui adzhuiniea mai skade:

.-

„" Mleaia Romsueasks are înkr.15 Rislene kare” est. din
amarat Iui 'se .uerdă iarzriui în-nsmzntă, 202 Isvoâre; 93
de bzlui kare se. naskă. din. Dsnsre; 150 de elomtee, kg
măluime de. nemti; mi. 67 Fzntsni ne lsngr drsmară mai
însemnate.

.

N

“Ana tstăroră. Risriloră. ai
i i Rl elor” este! în genere
bsnz de bsstă;:iar:a Dsnzrii. este ueva kamă szluie îns
senrtoasr, “Toate rîsrile” a5 mslgime de nemti foarte g5stomi, urekăm .Morzni mari, Izstrzvi, Nisetră, Vizz, : ler,
Somn, IUalsi, Krani, Sksimbrii wii altele mai mslte kare ns

se deosibeskă la găstă din nemti de mare: - Ile Isngs. aie-

stea săntă mi molsmue,

nreksmă

skoize mi raul,

„Ana din cleintee are în genere gsstă metalikă “mi sul

„i. : De Îings mălgimea nemtiloră, ssntă desnre nzrpile de
„m&nte nri o msluime de Ilzstrzvi wi Lostrine mari. nus .la
1 'oka, mi foarte gastoase: la msnkare;' asemenea în loksrile de ksmuie ssntă Mixalni kare se ascamzriz ue-va Es Xeli „de mare mi ag mare renta misne,
-

"CAPITULU

7.

„Despre. Pămentă;
Ilrodsktibilitatea nataral a mrzntelsi x forte nsgii
n5 mănkz mi: silinns rzsnizternte ne agriksltorslă Rousnă

ks felarite feskte mi grane. -

SE

o

“Momsnile mi livezile se 'fakă de minsne, în lată se
nstroscă mi se îngrams kă nins ostenealz, -o mslnime de
vite, boi, kai, ci mi ori, Kzmniile ssntă atsta de bogate
în kută mi Ikgitorii învovinagi trimită în peara Ronsneasks
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mii .de mii

vzratelkă.

de vite

IV,

atztă nentră

a

cară 7,
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133

kstă mi nentrs

|

Adese ori gsseunte sine- -va, kerongart întregi de arbori
roditori, arekmă. meri, meri, vireni, năui, mi mai
alesă
nrăni., Mai în tote nzryile nerei Romzneiuti vieă:se
: kultivs, iar la .n6lele: mănj iiloră, vinzlă -se: faze mai renstat
i,! mi

mai -tâts Isngimea perei. Romsneuti, nvrpile desure.
; msânte

s&ntă- adornate kă! kaltsra viiloră, -:
Msnnii perii Romsnemti uri. '0
ksmnie” sntă- nline : de: nsdzri :mari
__ minisnagi de -konstrăla nisnc, " afars de:
"re,

nsn5. în nâtră uinui ore'denarte

ee
e
RI
.narte. din lolesile de
mi. frmose kg. arbari
komnia desure. Dsnz-!

de la 155, snde greă.se

Essenite delă încă mikă-lemnă sai niatra, te
"nTdări

mi

în msângi

săntă

o; ' mslime. de. animale

entre v5nrtore, nreksmă Kanre'szlbatiue, erbi,: “ste, Mistreyi, Ensri, Sruui, Lsni, Râwi,_ Vslni, : eakali,: Veverine,.

Nevzstsini, :Kakoimi, -Viezari, mi altele de auestea; iar desire”
-:

niarginea Dnsrii se gzseskă ui kyini:de ans say. Vidre,. -..
„Generea usszriloră întrewe în mălmime -ne auceâ a animalilors: milione de Ilrenelime, Kzrstei, . 'Tertsrele, Bekani.
“Ilorsmbi, Fasani, Ielekani xi altele nensmsrate : iăr niive=
„gietorile szntă mai desfstztore, mi. mai nătornise: la. „Yode de
Eztă îîn ori kare alts pearz.:: . it
ta
' În bzl pile; Dansrei ssntă. jarburi '0> malyizizne,, ai nassri
dei: aur, nreksmă rane, gsmte, lebede mi altelo..: Asemenea
se. gaseskă. ui nasiri rsnarige; nreksmă „Valteri,: li, Ereni;
iar în. nsrnile de msute ssntă mi Illoimi,. de kare, erat da=
tori vztamii de nlaisri- ka sz nrinzi'0 Lmtime. xotsrst5, ui
8% :adăkr Domnslsi,

ama. nieksmă . între kondinisnile

tributs:

"Isi: sta, ka, su 'se 'trimins îmuzratălsi la „Konstantinonole . în
totă-anslă kzpi-va: Moi, es
Albinele ssntă forte n&merdse atntă în "BTsmile. de lezannie.leat ali în ele. de. „mănte, ui i nrodskă miere. forte mslis
mi ban... „i:
pi
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GAPIDUTAI VI,
„

Despre Metale, E

ini
e

=“
Mongii merei Romsnemti, dens semnele vederate.
kare
se ksnoskă, ai toti feluizlăde metale, nreksmă asră,
ar-

gintă, arams, fierg,; argintă vi, năudsz, sare; katrană mi al-

tele, Mine de metale ns cksistr, mul Izksitorii de
filia
stsnsnitoriloră nz deskoneră asemenea avăyii, nentră ka
nă din

lkazsa; avestora 's5 niarzo mi: năuinele rzmsunige de libertate

„me lea-ă mai remasă; iar stsrisnitorii, “din
nontră
ka ss ns arate.veuiniloră 5

nrivire

în. alaiurile

nolitikz,

auestea

aflz metale nrepiose, ns se anskz' ss le eksnlâteze.

se.

-De a-

acea nămal trei mine de sare se eksnloateazz; sna nămitz Okna

mare, anr6ne de orâinsit Rirănikă Jsdenslă Valuei: alta la

satslă Slzniki în Jsdeuslă Sulksenii ; mi.a trecea Okna
dela
Telega în Jgsdeuslă Ilraxovei. - În mănnii Jădeneloră
Fok-

mani,

Bizzt

mi “Dzmbovina

ssntă -mi'

alte: loksri

de.'snde

ară skote sare, dar fiindă ka uele trei okne nrodsk
ă neste'
20 mili6nc oka:sare ne ană, -nă s'a simyit
. trebsiă
nua a le

eksnlOta,: ee

ă

=: "" Tlomă6sa.se gssermte
; în Distriktele Msuruelă, Argemă,
Dsmboviua mi Ssksenil, dar n se cksriloateazz, .
Nea
Katranslse gzsemte în mslte lokuri de msnte uri
mai

kă-seams ue- long. Olne anr6ne
de sare;
' elă ese din vinu-

le: nzmsntăluă uii sc skote nrin' năuzri fekste anime,
stendă
"Wassnra anci ka:snts de lemnă,... pa
i + AdrălS ue se eksnloateazi este nrin nisinsrile rizrilo
ră

„Olts,: Tonologs, Argems mi: Dsmbovira, Iliganii: Domneruti
- kare:în genere se okănz ks mâsse. de a-l lkssta, mi
ka=
„re se mi nzmeskă Asrari, szntăîndatorani a adsue ne fiemte

kare ană

Domnie.

kste: trei: natrs dramsri,

(karele este

"gseskă mai măltă,
loră,

de fie kare omă la

venitslă: Dâmnei) -iar restslă,. daka

îl5 vzndă la ori mi uine la nronietatea
a
|

Argintală se gzsemte în mai mslte lokări dar mai ks.

Seams în dăoi msnui din judenzlă Bszzslzi; stz însz
ncek=
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snloatată. În msnnii Bszzălsi. sc. grsemte nui asră, Jeol me-

talurgi kare s'a înfonimată a5 nronssă; Gsvernslsi. ka ss le
dea voe uri ajstoră al cksnl6ta, . ku kondiniane ka'sz dea
Statalzi kzte 50 lei de okaoa de argintă mi leste „doi lei
mi jămstate nentrs dramslă de. aură,

Argintălă viă se gzsemte înn judenslă

Gorila

dar. nă

se “eksnloateazz. :. Ea
i Arama se: cksnloata. odinidea Ins orauazlt. Seri
din Distr;:- Mexedinyii, - snde “uri nsns' astazi lokslă “se nu
memte Baea, de: Arams; 3 dar de msltă timnă ageastz bae': n5
mai ekzistz. „miti
ei
Fiorslă "l-a fostă deskonerit Neminii în ide rel Gorjslsi; dar astazi ii auesta nd se mai eksnloateazs, pă

Di

e

a

“CAPITUI

UI

VII.

E

.

.

i Despre

Prociete.
.

4

Tlroăslstele! nrinsinale . ale. erei Romznemti

.

stiti di-

vexsile felsri .de semznztări, - ureksmă: 'grislă, norsmbslă,

orzălă, . mzlaislă 'saă meislă,

'ovszslă, mi

altele kare at sm-

M5ny5 ;-inslă mi ksnena le ksltivz: nămai nentrg 5 trebsinpole nrivate ale lokzitoriloră.
i
-Sna din vele mai mari -avsjţii alo merci Sent. vitele,
mrckmă: kai boi, -oi,-. kanrs, norsă, . kare: tote ssntă. forte
bsne mi adskstore- de venită mi kiar nrin năeile, uirvimrălă,:
seulă, mi Ina loră. Mai ks scams kamkavalală- de la Kâmnina mii - Ientelez s&ntă vestite * mi se faze mare. eksnortaie
în Tăraiea. *
:
DN
E
IA
a

Lemnrric, Qrerostea) de: totă felslă

eltsnorţeaze o mălnime.

mi forte buns se

„Sarea este snzl&::din vele mai însemnate poate la
„rele se: oksnorteazs' “în: Tăraiea: + Vinală cate forte: -gustosă mi 'nesănăsă la strikovatano, A
i: Rakiălă de nrsne/'se faue în mare kztime ui forte „Pană.

+ Mierea se esnorteazr: iarzini în mâăre, kantitate. i; i-::
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îi

-.: Mstasea Tarzaui! de kîni va ani a îndenstă
a se ksltiva

Iri va merge în nrogresă nrin nlantarea Diziloră,
„»

Rei

Iiei:de einsre, de. vslni, de Isrii,- mai :altelg se,
esnor-

teazs -fârte:malte: în Ilolonică mi. Germania,

Sa

Ilsksra, sat katranslă nemsntulsi, este farzui
5nă urodsktă fârte-însemnitoră. *.
-..; ÎI
„An adeastr mears nrodsktive: săntă ii alte riroda
ltte
minsnate, kare. însz, ns se ksltivs k3-destslă
interest din
nartea lokzitoriloră;- kzul natsra 'aare ks a ambip
ionată ka
s5 înavbmeask5 meara ageasta ka tote .uele neaes
arii nentrs
nstrimentală mi îndemsnarea vienii omeneuiti,
. .
Li

CAPITULU

Despre

VIII.

caracterul Zocuitorilori,

_

“. Romsnii în genere ssntă nalnila statsrz,
bine: fekayi,
frămomi la figsrz, kg măltz inteligingz, uri
ks konstitsnisne
ssnztoasz.. : Boalele între:ei ssntă rari: asele
'enidemiue kare-infesteazx imnerislă Otomană! atstă de lkzmnl
ită, nă vină

între ei de kztă. foarte rară, mi nrin omtirile sirzin
e. .

„Este întristptoră lskrs ka oi mears. atst5
-de bsns. mi
frămoasz, ăn nmzntă atstă de. nrodalitivă
ui ks snă klimată atstă:de ssnztosă, ss fic artă de nănin
ă loksitz. Santi

sigsră k1 clă ară nstea s.nstreaskr ku îmbel
insgare o no-

n5lagisne

de sinui '1mi urâsc

ori

mai maro! de kt

uea de

astzză:. mi ac e mai tristă: este kz din
zi. în zi meara mai
măltă: se devasteazz.

-

-

Kaszele- devastzrii ssntă mslte:

-.

a

E

înainte de toate TD=

sboaele aele dese ale Ilornii Otomane ks.
Raăsia uri ks Asstria, “grotzyile nemsssrate kare anasz asănr
a loksitoriloră
din 'nartea onutiriloră strzine, kare ns nzzeskă
nisi disainlin
nivă. ordine, ui kalkz în nisoare, mi religie
mi. smanitate, ne

„Wingz iasestea

boalele enidemise kare 'se întrodskă, . kontri- -

bse” foarte” msltă la stingerea. mila desertarea
loksitoriloră,
mi nrin &rmăre la devastarea erei ademt
iea.
Nsmai vor=

PARTEA V, EPOCA 1V. capă Ix.
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besk& desnre

ale guvernslsi, şi zikă nămai, ks în: stârea în

kare se gssemte

astszi neara Romzneasks

trebsemte

sng

g&5vernă stabilă mi de mai mălui ani, nentka
rsss 2j5ng5
s5 uoaiz. adăue. peara în. velia ci strslăaire, sz rzdize din
răine. atstea orame: ue. elizistaă din voie, ini ss: restasreze atstea sate îmnonslate, din kare astszi la fie-lare
nasă

nă vede sineva de kztă nimte triste rEm'sniige.
-

CAPITULU

ENE DI
CI SI

e

IX.

| - Despre : Datine.
Datinele Romsniloră .ssntă în genere nrimitive!
mi simnle; vele mai rhslte le â5 -îmursmatată .de la: dominatorii
loră: Otomani. . Ei ssntă. vanieni. foarte bsni - linimtigi, ss=
nsuti, . mi 'risboitori virtăoni ; -kă toate. amesteca astszi „rari
dintre dznmii. întrebsinmeazs armele; dar la nînstorie;.
mai
alesă ioksitorii de msnte,: săntă foarte dedapi mi foarte.
di-

basi, .
pr
a
E
4
-..*.. Romsnii kă toate ks săntă liberi ns at înss mi sen=
timentele libertzyţii.. : Aveasta nă vine de la natărs, si de la .

„servitătea . ks: karsăe.
fostă anssani
. uri. de la dominarea de
kare aă fostă smiligi, Rară s'asde în pearâ, Romzneasks
de
xogii, saideră mi .alte' rele; dakz: kiar 'se întsmnlz kzte
we- -

va fante rele,: elle ze, komită

de Bălgari,

de Szrbi mi de

Nigani
e
m
Romsnii merani se îmbrakz kă l'smsmi de .ină,
ks
mantale: albe de lînz, mi iarna, din kasza gerzlzi, întrebzin-

meazs kzaisle mi kojoase 'de miei de: oaie, - Pemeele, kare
- în genere săntă frsmoase, albe ks. usră galbenă mi ks oki

frsmor
: noarts mi,
uli iarna ui “vara o. ksmams, ini nemtimană nsmită de elle: fot. ku kare. se învsleskă . de la briă

în giosă,
mi o sksrtoikz fsrs msniui nămitz Tevelekie, sne-

le din elle nârts mi. rokie; iar ne kant 0 nsuzzisre S&nInire mi albz, -:. Fetele 'smblz. ks! kanzlă golă,: ks koadele

îmnletite ne kană mi legatekg o. malglikz,:.
N

î..
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pisi e

ri... Msnkarea lorZ:este ksninstatz; - nreferz mai msltă
le-

gumele de kztă kurnsrile, mai alesă fasole, varza akrz, laute mi frskte:nzstrsmări mi nemte, .
în:
a _
iii... Ilsinea loră obiunsitz: este mzmsliga, lare

frinz

de. norsmbă .. [nisnămuoiăi

se. faze de

uii de meiă:uginds-o

Într'snt

vasă ks-.dnz mi ks. uăninz 'saie, amestelezidu-o- (ne kznaă.
ferbe): ks snt 'fskzleni nn ss îngroame:' atsnue rsstoarn'z
vasslă deassnra snei sksndare, mi msmsliga rsmsne ka o
mikstsrz,
sdztarz.

>

de se mznsnki ka nsinea, kă ori ue
ze
ici
pa a

Kasele loră ssntă foste

felii

re nimantă.
din gardă

de

din

nselc, linite ne din Issntrg ini “e'din afarz. kă Istă frzmon
=.

“tată, mi konerite ks trestie de bzlui; unele ssntY konerit
e.
mi ks skendsrele ssbyiri nmite mindrile,

kure: se auIcaz5

sna neste alta ks memtemsgire;
uele mai inălte îns santă fi„kate în. nzinpntă unii se. nămeskă borded. Tar kasele: boga-

„nilor santă zidite ko srsmizi mi. vară, lkonfortabile, msrepe mi înalte,— ks ksrni îătinse . uzi regălate, — ks"
nivniyie
adznvi mi imari, în kare se npstreaz vinsrile mi alte obiek-

te de menagis.

o

a:

-:.... Romsnii în genere s6 arstă leneny, findă ks n5'
Îngrijeskă 55 mnseasks
“mai multă de lertă le. trebăcuite ka sz-uă
ulzteaskz darea” ii sui nroksre ale viensirei.. Aueast
ă în-

s5 nă e 5nă defeltă' nutsrală la ci:'ci ns kastea se
îmbo” gzili, vezzndă ks 'totă ue. dobzndeskă li se rzneru
ssbiedi-

verse: nretekste, Ei din natărs : szntă - begivi ui
simuăali, Femeile ini fetele lori ns le nină askănse, ka în: uele-l
-alte
nzrpi 'ale.- Tăruie
aueastsi;.
. datins at lkontraktat'o: mai la

scam3 dens: venirea Nemyiloră nui a: Rămilori, kari a. oks-:
-

uată. erile aueste în timnslă rosbâeloră.lort ks Toruii.
n tots întinderea erei Romsnemti,- kzlztorii, din kassa
liasei de otelzri, stat de se odixneskă ue la 'ksruism6. sat
ne la kasele Jjeraniloră, kare szntă forte! osnrtstori. ..
=
„Karakteristika. datineloră , desnre . kare -am
. 'voră

bită, se „redăze mai ks: scams: asănra peraniloră sateni,
armă. asăara “tatsrort -Romzniloră, "Wei iai imari din:
tre

ci,

kărtisanii..
mi „bogagii , imiteaza. ku : deosebire!
ne

.
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atzti la îmbrskeminto kztă mi la îmnodobirea
la mese, . la mălnimea . bskateloră, la seremonii,

la rsndsele, la msăluimea serviloră, la lsksă, mi la
al-'
tele mslte. Kz tâte azeste, dans oksnsuisnile Nemyiloră
nui a Rsmiloră, aă înuenstă a-i imita ne danii.
Astfeli
vede gineva -o “amestelztarz de datine Esronene ri; Tars
genti, - sari a, mesele 'loră. mi la kostomală femeiloră uri la

konfortabilslă laseloră

lor,

.

.

.

i

„.. Afarz de! boerii mari ue, amă: lanoslestă, în peara Ro.
msneaskz, onesti la larakteră, virtăori, - religioui, osnststori, mi în adevzră

nobili-atsti dens

vekimea

mi strzlsui-.

„rea familiei loră kztă mi. Asus :serviusrile strmontiloră. loră
kztre natr==ie,
noblena velor-l:alyi. este fals ui dateazs nă=
„mai de la îmbrskarea Kaftaneloră, întrods-se de Domni, dz=
n

datina 'Tsrailoră;

mări nersonale

sat

mi kare

le-a5 kzuztată

dans velimea

ns den servi»

familiei, ui dans. favori

saă mijlosirile : boeriloră ueloră mari, 'saă nrin. dare de: bani.

kstre. Omenii de ne Isng5 Domni,.
. .
,
!
Bocrii Romzni 'at tste simntomele desnotiseasluă, mi se

NOIt3 absolăpi: mi 'asnri ne la momiile loră ; ntre Izkaitoră
mi kztre snzurii “loră.: Aneasta însz nă o zikă desnre toni;

mi kassa. e ks jsnimea, kremte înksngisrats. de piganii loră

robi mi de servitori forte rzi, . ks. kare se, denrindă a, norăni în -Jokă' do a askălta. e
ta

“Ile Isngs: aseste mi tinerii din familii nobile,” “ari |.aă
snirită mai desvoltată, dans! ue ajengă. la vsrsta de: uingiSnre-zeue

ani,

sat

ueva

mai

msltă, îmi

nzisseshkă

învzpots=

rile, mi ns se okănz nisi se g5ndeskă “la alta. de tă la
kaftanările de la Karte;: mi daka uineva mastrn, Ne vre=y= -

nălă de se ns-mă ărmeazz stădiile, rzsusnde kz n'are sz se fakz,

„. daskzli fiindă ks este nobilă,
— ka ksndă învznztăra nă u6te fi:

| „. folositâre la nobilii ue ajăngi; boeri 'mi judektori : ai nondrslzi, mi: ka lkondă daskslii ze! nossedă: mtiinmele szntă mmenrisabili.
Ar fi înss msltă mai Issdabilă nui mai
la uri, sna ss fak Di i-- veea-l-alti- s5 n5 0 lase,

folositoris
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a

. Despre arte: Do
a.

“ Istoria. snirittat

omminâskă

a

stati nerărea . “aseeari;

Varsta nrimitivs “a &nsi nonoră:'este toti deasna nlină de
nrejsdoj ge mi de. barbari; Filosofia vine. inaets, das îna=
venire mi nrosneritate; "dar îndats'ue se întrodgse într'snă

nonoră,-: îlă msntse

dă' lannsrile :kare-lă. jgină: ignoran aa,

niinstsina,! nă mai: notă 'săbsista uri "domni akolo lsminele sai
rssnsndită: ' De 1jeara Romsneasks e înkr denarte” sekolslă
filosofiei: nisi messeriile, nisă artele liberale n'aă fskstă IIorgresă între nsrasnteni, ka ui în tote, nroviningile de Sb gsvernil Otomană:
.
- În adevsră se gaseste barbay i eradig ni în stsdiile Elenise, 'în litere; în filosofie, în: imatematitii, nreksmă :mi. în lk5=
nourtinjge limbistive ni medikals, dar aseuntia sântă ' în: genere strsini, iar nă uzmonteni. Este tristă de a vedea ui:
neva' ko în -"peara asta minsnats, : „mai liberz: de kztă ue-lalte: irovinsii “teruernti! mi gsvernată:. de : Domni - orotdoksi.
instrăky nisnea este. „atstă de abandonatz mină mai. essist
emslanisnca * auea: stismomaskz Romans . nentr - ksltivarea

Mseloră.

:Ssntă, * în adevzră,

ksyi-va

din 'bocii,- kare

Hină

în kasseje loră nrofessori nentră kreniterea fiiloră "wi. a. fiiaeloră : loră; . dar învsystările sc mzrgineskă mai msltă în
kănoimtinrga, limbeloră Elinz uri rame, ui, mă. se întindă
. astra “klaseloră inferidre..
:
Era

-?Rară! gsserate sineva aintre boeri, lao s55 diteashs 50-

nere -nolitize.. saă.. morale;. dakz ssntă lkzui-va . ue. ksnoskă
limba; frantess, ei înni mergineskă lektsra: în Romanie mi
alte Iskreri sănerfiiale. Anei uc kenoskă limba. Roniznea-.
sks nă siteskă .niai skriă alta: de listă. kzryile biseriueniti a-

„le religiei rsssritene, în . ale kzreia dogme se înkină.,
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ati

„ Despre Messânii, IN î ui
Looksitorii din meara Romndasks, forte SI pină se2 oks"us de mâsseriile folositâre.. 'Nsimai Nemnii, Armenii. 'mi E:
vreii nossedă nrivelegislă avwestoră ” ok&nanisni. - Iar Romz: :
nii, ks tote Liz a5 msltă snirită natărală mii dibzaie . nentra
a imita, însă ns a5 anlekare, ka
se okzsne de likrzri.-ue
" seră. strzdsinuă, $rije. mi: reflekyisne.: “ Aveastă înss! nă nro-

-. vine 'din: defektsositatea' hatsrals

te din neînuctata
ui

în Grexia,

snde

atztea

:

-

i

i

,

Il,

as

pr

“GAPITULU

XII:

“Despre. Comeieău.
“ Eazids sineva

vi. nâ-

s6 vede

snirite vii sc stingă. tars -niui .0

Kaltars săb Biugslă servitsnel,
e

a karakterslsi loră,

ssbjăgare rii servitate, nreksmă

arena

mrivirea

d

as&nra . Dausriă,

aestă

riă însemnată atstă! nentrs Iăngiinea îmi lsrgimoa sa kztă mi
nentră îndem'snarea komernzlsi velzi mai îndelsngată dintre

“Asia ui Esrona; ksndă vede risrile Olta, - Ialoniigă ni - Si„Tetslă- e ksrgă 'nrin meara Romsneasks mi 'ssntă nlstitori,
se înkrâdinmâazs: ks aieastz mearz a ksnstată de.la natăr5.
tâte înlesnirele

komer mălăi,- ne kare alte: eri le kanztz k3

mslte 'osteneli mi ks mslte keltscli. Tâte rsrnile - merci

Ro-

msnermti,: nrin mijlokslă auestoră- -rigră, ară. astea ss. Ezstige

komernălă : aelă “mai folositori; kzui avsndă kstre rosurită
RKonstantinonolă, : 'kanitala snei mari - mi: bogate _nionarxii,
“iară kztre

ânssE

atstea orame mai

mi: vtrelsaite,

ue at în-

nerfekuisne totă felslă de arte mi meserii, nriimitore. de-ori .

„ue:-f6lă : de. skimbă, - înmelege

la ue. sn

nătea 55 ajsng5 meara Romzsneasks;..:
Din

..:

de înavsy
î
mire ară
7,

învekime eraă kote va oraug iomergiale, nreksmă .

de! ekzemul Oramslă: de Floui, e cra kztre :gsra - Ialomigi

|

142

!

in: i» ISTORIA DACIE îti,

“kare odinioarz cra în mare înflorire,
- iară în zilele noastre
în rsins komnlekiz, ks. în anslt 1842 ne ksndă eramă
isnravnikă jsdenglsi Ialomira, abia f-amă gzsită srmele.
- În genere vorbindă, lomermslă în meara Romsneasks
totă. d'asna a stată adormi
;: ksui tă
Romsnii nisio datz n'at

arztată sniritălă avela de. dibruie dc stsrsinus
mi de msnkz
kare “este baza: komermglzi. . - E
|
„
Kaszele însz mi desnre âueasta ssntt altile, iar. nz nre-

ksmă ;snii. nressnsnă din lene saă din o stingzuic 'fireaslez,

Astzzi Gargislă mi Brsila ssntă denozitele mzrfsriloră;
ne
aise 'se fave esnortanisnea nrodsltelort nrin Densre ini
Marea Neagrzla Konstantinonole, nreksmă ui imnort
agisnea
msrfăriloră strzine în wear,

Iroâsktele nrinsinale kare se skotă din pears s&ntă

auele desnre kare am vorbită la lkanslă nreuedentă, adik:

boi, kai,-oi, nsstrzmari,: seari, vină, miere, sntă, lînz,
nici de
vite -mi vsnatari, lemne, sare mi altile. Kaii perii Romzn
e-

mți a5 mare kzstare

mi framăsenea

în loksrile

loră. ".Boi

Targenzti

aseminca,

nentrg

agerimea, -

atrtă 'nentră m'rimea,

mi.ngterea loră nrekamE mi nentrs dalzeana lkzrnii loră, se.

„Kâztz în nsrgile anssene,
mi se: esnoarts nus nrin Silezia
mi alte nrovinnii ale Asstriei. 'Otomanii nreferr ks deosibire oile din meara agcasta nentră dslucama kzrnii loră,
-de
azeca mi eksnorteazr, în toti anslă o ms&luime în meara
Taro"
easkz, Aseminea se trimită o mslgime de mzstr
emsri
'la

Konstantinonole mi în alte nzrpă ale imnerisisi Otoman
i,
Sntsls, lkamkavalslă, mierea, lina, mi nieiluee se vands
în

: azrgile Teruemti s&ntă sn

mare komernă alt peri.

Ki toa-

to. ks. agrikăltera, . dakz vomă kzsta bină, este mi. astoză
nreksmă at fostă totă d'asna foarte neîngrijits în meara Ro-

msneasks, înss-se fage destelz esnortanisne, de grsă
orză
mi ovsză atstă nentrs Konstantinonole kztă mi nentrz.
al- |
te mi,
|
DDR
„:*
Nenămărata mslmime de nemti din Dsnzre
vă A ns=
tstă sm so faks uelă mai însemnată komernă ală Merei; dar
neskzritslă; ka mi'alte meserii de dibzuie mi msnks
este

abandonată nui neîngrijită.

Ks toate aseste .se faue oaro-ka-
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te vsnzare înlzsntrs: eri, “mai alesă ! do nemite''ssra
tă la
„rele se vinde:ne la msnyi, zii kiară în Transilvania.
- [lro-

dsktela alese, kare în' klimatslt” srestă ferini
sc tă
taki fers

de :niui o silings, ară inerita mai maltr ksltsrsi sare
a nro„dsue snă 'folosă mat mare: . Vinslt este nrea bsnă,.
mi se
fave nznlas20 milioane de vodre ksndă e anuli
bsnă : se

bea înss în.mearz, ui foarte nănină ss; esnorteaze îni &nga-

ria; Transilvania,

Iloloniea -mi Bkraina. “Daka însz sar între=

bsinna mai msltz grijz la ksltora viiloră, mi la
fabrikarea
vinzlzi, negremită ks sură nrodsae mi mai mzltă, mi
în bu-

nztate: ară întreue toate! vingrilo:
din marea ncagrz : kzui dsn% observarea ue amă fest în ksrsă de mai
mszlni: ani,

m'amă înkredinnată ks vinslă perii Pomsnemti, izrstra
tt ks
e-va îngrigire mai_mslui ani,: este bang nentrs '-stom
axgri=
le wele mai delikate mi întrese toate'vinsrile din 'norpi
le Esronii mi din: Marea Albs, |
ie
Izdsrile 'ssntă nline: de arbori de toti felzlă,

kare

în:

alta -mears ssntă.atstă de Îsstani, atestă nentrs kIsdir
i kt

mi nentrs konstraknisni de vase nlztitoare. În meara
Romz-

neasks însz, nă serveskă de kztă:de azilă fiarelari
silbati=
de.

Arbsrii frsktiferi, nrekămă alsni, nsal,

sireini, kare se

Rast5 în alte peri nentre Iskrzri de. obiekte fine, în
meara

Romsneaskz n'a5 niui 0 kzstare. Abia

de ksni-va ani 's'as

înfiingată vre-o 'uinui mase mori nentră tseatslă
sksnderi- .

loră, dară mi aueasta se' fac! kă mar. ncîngri
jire.:: Din ageasta, noate uine-va ss'mi înkinseasks
ks sn nonoră kare
nă'mi îngrijamte de komernislă ssă, n noate
sm fals: oo
gresă nisi în Indsstrie. Odinioarz era “în: Bolest
ernti o fabrikz-de nostavă, sna de pesstări de mstase [de
malzri, mi:

germesiteri] dar s'aă strikată fiindă k5 n'a nătst nrosne
ra.

”. Din uele zise mai ssst se dovedemte ks peara
Rori=
neasks nă nămai ks are nori nenirz ka ss fakz
ană ka-.

merg întinsă stabilă mi folositort, dar ks mi kiart natera

i-a dată o nozinisne ks toate înderasnzrile nentră a
se fase
„froktifermi
z înavagita,
Sa
|
KRomernslă, larele în sekululă alituală s'a dovedi
tă Ip

“este fentîna nrinuinalr, a înavănirii

mi a ngterii statsriloră,

M4..

1.

18TOBIA DACIEI...

'

ui totă o dats stsdislă stergitoră „ală sniriteloră ueloră mai
ksltivate, este abandonată într'o mears ne kare: natsra oa-.
jsts ks fertilitatea „mi ks. toute mizloasele sale. Dar 'axuca-

“st5 adinks

litargie, kare adoarme snă nonoră,

n este o boa-

Is fers de kaszs:, Ea este konseksinma 5nsi desnotismă îndeIsngat, karele ls: înaets. seakz: toate isvoarele'viepii, stanioneazs; ui îmnediks toate organile ssfletelsi, mi” ajsnge în
ele dsne ărmz de'a, adune o stagionare mortifers în totii
kornslă sowială. ... -:
De
!
0“ Astă felit este starea, aktuals a'gercă Romznemti, Ssb
desnotizmslă

în kare .se afis, -nonorslă. ns uoate niui ss se

înavămeasks, nişă sz mrosnereze. - Skimbzrile uele dese ale
Domniloră,. neînnelegerile: dintreîîmurrsnii, rssboaele dintre
strsini ărmâte ne

nsmontslă

atesta, - aă adusă

meara

în a-

seminea, stare,
Aseminea mizerii ai înssfată friks mi lin=
s5 de simniminte în ssfletele uni nonoră, karele din :afarz
- mare niui-snă snrijină, mi în Izsntrg nisi o. nstere; : aueste mizerii: a fs kată din cara adeasta o vis smilits uri frikoasz. RE
!
ei Astă- felii este Srsita mui skimbarea, ekrrilor omenemată! „" Strsnenogii faimomiloră Dasi mi Romani, îmnresnz ks
libertatea mi: k& karakterslă

loră. rssbzitori,

ay: nerdstă TUL.

amorălă kstre indsstrie mi arte. Ssvenirile snoră ama strpIaini strsmomi ns fakă ea mai mik energie în ssfletile
smilite din kazza servitsdei, mi, denarte de a imai adsue simniminte de msrire ini de glorie, întsnekr ori-ye „nobile instinkte,

za
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-"*Meara “Rompneasks

se desnarte în

dos .urin " râglă

Oltslă: “Ilartea desnre rzssrită formeaza: *"Romsnia

. nronri6,

iars 'nartea desure ansst Banatulă! Kraiovei,. say Romsni
ă
mikz;.
Me
Da
-I: “Pomsnia mare se îmnarte în 12 distrikte, afarz de raia-

lile 'uetzpiloră: Brzila, Ilisrgis, ui Tărns ; Iarz Romsnia miz
ks'în vinsi :jădege, ele; 12 jedene ale Romzniei mari sânt:

Slam-Rzmnikă,

Bszză,' Szkseni,

Ilraxova,

Ialomiga,

Ilto=

vals, -Dsmbovina
. Vlamka,
, “Teleormană, Mamnelslă, :Arge-

sl

uri Olts.—

managi,

Iar jsdenile Banatslsi Kraiovi,

Vzluea, Doljs, Gorjs mi.Mexedini,

ssntă 'Ro-

- 2...

„Din aseste jsdene 10 suntă: Nordise mi “1 :Sădiue, Wele .Nordiue..ssntă: Argemslă, Msuiuelslă,: Dzmbovina,. Ilra-

xova, Szkuonii,.: Bezză, Rsmnikă, Mozedingii, - Gorjălă, mi
Vslaea; far ele isădize ssntă; Oltslă, Teleormanslă, Vlarm-

-ka, Ilfovslă, Ialomina, -Doljslă,- mi Romanagii. DR
Afarz „de distriktele nsmite, s5ntă ini alte nzrui ne ns-

mshtălă Romsznici, kă mai malte sate, lare se nămeskă raealele setsnilori oksnate de Terai,
VOL,

III.

10
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Raialele aueste se stsnzneskă

„loră arin kadii mi i Voevozi,
tomană.

dsnz

de kwtrs Nazirii uetzi-.

sistemele gsvernslsi O-

Pe

Raiaoa Brzilei se desnarte urin snă semnă de jadenslă

.

Remnikslzi mi se întinde nsns în Dsnore; iar desnre Mol-

- dova se desnarte nrin rîslă Siretelal, |
- Raiaoa Gisrgislsi se otsremte ks judenală Vlaralca mi
se întinde nzn' în Dănsre.

Asemine Raiaoa Tsrnslsi se desnarte de jsdenslă Oltelsi nsns în Dsnsre, În are: ;se varsz ăna din grele Ol-

.
tslsi, desnre Ternă,
Iar o uarto din. Raiaoa Brailei, ve se nsmerute odaea
Vizirslsi, saă Viziră Rislasi, kă: xotare” deosebite, se stimb=. - *

nemte de Domhslă perei Romznenmti nrin snt isnravnik (vezi
biografia Isi Skarlată Vodz Gika),
Tele 17 jsdeme ale verei Romsnemnti, nentră înlesnirea
Administratoriloră, se săb. îmnartă în. okoale, din kare uele

desnre kzmuie se nsmeskă Illzwi, iar ucle desure- msnte
Illaisri. : La nlzmi se orsndseskă de. kstre ; Isnravnisi: Zan-

sii: (Ssbkzrmsitori), : Kari. klasifikz darile 'ne sate mi le, adăns .dsuz orzndselele: Isnravniviloră,, îngrijeskă nentrs bs-

na rsndsealz uri nentrs îmnztisirea szteniloră, uri observi
- mirele 'loră. neînelegeri. ka 55 ns.se assureasks ni ne alpii.. lar. la Illaiări:se_ rsndăeskă de. stra -Vorniai (Ministri
din :lssntr). Vatauri,. kari nzzeșkă intrarile. trekstorile Kar-:
naniloră;'-vegiazs mi nzendeskă xo TUĂĂ ş îngrijeskă ka, 55. ni,
treaks nimeni. nrin noteuile msnpiloră în. Ardeali: sas în &n-

garia ; ieaă seama'sz ns.se kalse xotarele de kztre: vedini; -

klasifikz mi adsnz

dzrile nrin sate, dzridă. secams Isnravni-

şiloră; jădekz, xotsreskă,. nedenseshă mi. aresteazz.
nsemnsmă 'uige îmnsrpeala auestoră 47 -jsdene. ks nlz„umile, mi satele. loră ks Izkzitorii loră, mi ks toate uele. ve
se aflz în ele, dans. katagrafiia fokăte în: anslă 1815. ssb Do

muia Mariei sale Domnslsi Ioan Karagea, .. . .

Ie
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„CAPITULU . II:
-

ei

pasrnrcreLe MUNTENE... „a
|

si îi

ai EN “SLAM-RIBINIOU, Daia
r

Aaostă Distrintă, dans geografia Isi IItolemes,- se. nă=
mâa din: vekime Ramidavă dănz orarslă- -scă,.. kare 'se nămea astă-felit de. la snă riă ue: “kărge nrin. elă uri karele as=
tzzi se. “'nămerte. Slam- “Rimnikeslă, nentrs 'anele sale . szrate
ni vină din mănui de sare.” Ast-feliă Sa nsmită, ui, oraraslă;

Rimnikşlă mi totă jsdengslă.
Se otsreinte

la nordă

ks msn mii “Bozsslsi desure 'Tran-

silvania; „la rBszrită, desnre msnte. ks judeele Moldovei Ilzt-,

na, Telksurolă. mi Kovsrlsislă;

la sudă kztre ksmnie kg ra=,

Iada Brzilci,. mi la. anssă într'o: mikz- narte ks jedenslă Ia-

lomina, iar în vea mai mare narte ks jsdenslă. Bszzslsi, . ȘI

Afarz de rîslă. omonimă Slam-Rzmnikslg,

“esta are înk

jsdenulă, a=

10 Izrae:BBalia, e nsruede de la

msntele :

Baleans mi dz :în Rimnikă; Baba, ue: năruede de la Bsbeni
mi: di în Rimnikă; Kakova se, nsraede ; „de: la isvorslit: 'Tonlisenii: ui dz earzini în Rimnikă ; Re rea riilen, “0 nsruede.
din“ săstă de Bzbeni mi' 45, în . Pinnikă; Krewrlslă, se nsrue-

de din mângii Kskslsi. uri dz în Rimnils;. Oriavslă, karele,
nsrăede. totă -de „akolo, uri :d7 earzsuli în Rîmnikă ș. Msntene- .

1515, e năruiede de la Dimitremti. din Dealihi-rors mi. se.
vars îni : Rimnikă;. Valbali, ue nsraede: din malslă „Kanrei

mi- dz în Milkovă;

Rikorslă

mare,

usraede

din msn ii Ko-

gira, wi se varss în Milkovă; Rimna 'sai Milkovslă, ue nsrede 'din măngii, Msntimoră, anoi. usrsene manălă la Giolina! mi dz în: Rimnik,, iară o ramsrs. formeazn „xotarală iîne
tre Moldova:mi meara Msnteneaskr., -..: 7
Da

-: Auestă jsdenă se s5b îranarte. în 10 nazui mi 5nă Tla

kztat: isate, mi anime:

. .£

: Massa. Bolgei ks :10 sate: “It nitel, “Kitia mi,

.

-
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Totarslă,

ISTORIA DACII: în

Slsjitorii. Albotemti,

ele, Glmslă,

Bzrbstenitii,

Stanka, Zsv6-

Vadslă- Veinii,-mi altă Vadslă Veigii.

-

2% Illassa Gradimtea ks 14 sate:- Drogslă, Amarslă,

Vapanii, Sursgiii Oveneni, . Maraloislă, Vivaniiy, Domnina,
Kwinenii, Kotsls Farlzslsi, Ilisks Isi Nigrs, Frigsrosa, Ileul0islă, Rakovina saă

Kamenină,

mi Gradimtea.

30. Illassa Mahksineniloră ls10 sate: “Gsrguenii, - Korbslă, Maksinenii, Slcbozia Blexanei, Belsisgslă, 'Tstarslă,
ali Maksineni, Rimnivenii; Bolbola, mi altz Bolbkz..

„- 49 Tlassa ' Mijlokalsi ks .14

sate:

Rodremtii,' alipi

Kodremti, Voetinslă; Uioremtii, alui Tioremti, Bogza, Sixlele,

Bslemtii, Gsdenitii Sngsri, Ongreniiot "Retezani, Mixalgenii, Sngărenii de la Kziata, mi Mortineiutii,
a
50 Illassa Belegenii, ks 15 sate: Tăgsenii,. Souii,

Malsrile, Xiglemtii, Obilemutii, Beslcgenii, alpi Ilsgseni, Ila-

raskevenii, Limotenmtii, Golograns, alni Limotemti, Mzndre=
mtii, Boruelesiă, mi Baxnele:
ii.
i
60 . Illasa Millovslzi ks .14: sate: “Tentegenutii, ali
Ilentenemti, V'eluelele, Adshanii de la Olteni, Ilaraskevenii,
Virtiskoislă, Paradnele, Gtejslă, Bzlksneasa,. Ilribeagslă,
“Bromtenii, Ilitslzina, Osebinii, Andreiamslg,.
Sia
179 - Illassa Msnyiloră ks 20 sate: : Rasla,. Ilods-lakslsi;
Dâlzlă-lsngă, Bzdeuntii, Dslxssuslă, Gara. Kaligii, Iloenile;

Frasinălă de giosă, Kîrligile, Lakslă Isi Bombană, Ionezatii,
Golenitii, Vasele. Koisei, Odobeaska, Frasinslă de: s5să, Dragoslovenii, Tztzranii, Kotenii, Brekermtii, Blidari.

E

8%

Illassa Rimnei k.14 sate:
Kindemtii, alni, Kin=
demți, Brodermtii, Tzmnoeiutii,. Grrbovenii, Slimnikslă,
0-

bregima,' Adsnayii, Korotenii; Tigogislă, Olerenii, Zidenii din
vale, Tzbzkarii,
SE
E
e
a
"9 - Illassa Rimnikslsi de sist ks 14 'sate:- Dedslermtii,

Bsbenii, Drzgoertii, Rrduue:ntii, “'Touliuenii, Zgoruerti
i

de .

giosă, Zgsruemtii de sssă, Kzrstienii, Grmusnslă, Făudsrie

le, Zenlauinii, Fntana

"100
Rimnikalzi,

Tsrkslsi,

Ilstrede,

TIlasa Rimnikalsi
'de josă,
Obedeurtii,

Iltisbeislă,

Mokanii, .

ks 21 sate:
Fotinslă,

Sai

'Targală
Galbenslg,

Xzrtona, Ksfsrinii,: Nikslemutiă, Bagdatslă,:. Odaoa: Babânslzi,
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Sokarinii, Smlzueans,. Brliidra, Kostienii de':s5șă,
Kostienii
"de josă, Illonii, „Boldslă, Rabla, Mzrsuinii Grekslsi,
Ilserntii,
Makrina.
110

Ilaislă Rimnikslsi

Dsnsleimtii, : Bisertii,

ks 8 sata::

SE
Ra
Baada, Bsgerutii,

Kiozdenii, Dimitremtii,

mem

Zitigia,

IIle-

Nsmitslă. Illais se nzzemte de snă Vztafs,. karele nrivegiazr xoniile. ;. Ns are nini o notekz,.- k5ui ns'se xotpra
=
mte ks Transilvania. : În aaestă jsdenă săhtă. dos orame:

Folkmanii,

skasnslă

Isnravnisiloră,nrin
.' kare tree

o

din Milkovă: ue faze. xotarslă între Moldova:mi geara

teneaskz; asestă oramă se îmiarte în nânte

ssbsrbil

gsrls

Msn-

(ma-

xalale) mi: are. o Mznzstirea Sentulsi: loană mi-mâse bise-

rii de ncatrz; "ALS doilea; oramă

stire nsmits Rimoikslă mi ini
Avestă jsdent

ordină ks jemstate

tsi;

Are-noz

Maksinenii,

mi sri; Buaiskă

vezi la, reforma

îi

ksnitsnii, mi
Msrtinemtii,

kz o Monz=

biseriui dc neatrz,

are o. Ilolkovniuie

Vods Masrokosdată),
-

este. Rimnikslă

i

anime:

e

Vzrtiskoii, Belaisgata,

“Gradimtea,

Krsaca: Komisdei, ini Albotemtii.
"Are matre Monastiri: Bbenii,
mi Borderntii,
DE

(an

Isi Konstantină:

Gntsrâsa;

Rimnikslă,

Di
Dzdsleimtii,

Maksinenii

Are snsnrezeue Metoame: Iloeana Mzrslsi, Skitrs, Ko-

liska,, Borrzemtii,: Bogdznemtii, Dzlzzsuii, Varzsrermtii, "Gore
bovii, 'Treistenii,. mi Illerbani;. iar biseriui 68, âfars de ue-

le: din orame,
Pi n."Avestă

e

jsdeni

are

o

singărz

Fokmani kstre Moldova;
iar desnre

trekstoare
. kă .Vamsla

Dsnsre: are trei, însz -

ns;Va .drentslă ui. nrin raiaoa ' Brzilei:.. &na .din săsă de
vetate nrin o gerlz a Dăuzrei ircue dinkolo la Msuină;: a

dosa.:
satlă la.
Bertemuti din: Ialomins, denmarte 'ontă ore de
Brmila :la: era. Brluci,-:znde
ne se treue iiarsmi la „Msuină;
pi a-'treea la sâtslă. Illonii din “Ialominz doăz'ore denarte
„de :Bertemti. tree. la satele; Tarueită de dinkolo. a
ui e Drămslă: komsnă de la Buksreniti la Fokmani, este „de
i

tg

DI

pa

-

'

150

- ISTORIA

DADIzĂ

Dei

zeue: nostii: Iinărilita, + Movilizia, Brzineni, Margineatis;
Kzlmsnsis, Bsz55, Kslnză, Rimnik, Kăku nui Folkmani. a

„ Arestă jenă are 1681 familii „mi anăme:

.

-.
„pr
mt 507,
Birnisi, starea la ari mi Amira
24. Ilostelnisci, skstini ks skrisori Domneniti,
---.

i

m

80,
49,

- 10.
O
Să 560, i

“Neamari,
-Komnanitini;
Mazâli,. * -:

Ilriveligeagi. ks skrisori.
Domneniti "ui: SSNSuĂ, oc

“la Angrrii,--

DE

Rantari, Li deosebita, dare la. Visterie, cai
“ Manzstri,.

a

85,

i

258

i

Noslsaisă, rondsigi la, bocnt uri Mamostnt. =
Slzjitori, :rindsini la Ismrvniuii:
+.
Ilreori, k5 dare la: Mitronolită -mi “Enisho. N

-159,
UA, -Diakoni, asemenea.
291.
3] Dar)
Ku deos

ebite dare la Visterie

Bsloari

127... Biuo de sărăgii, for

.

1681,

daro în serviuiă, -

aie
2,

BUZEă..

,

- Dins

geografia; Isi [Itolemeă, axosti. judo

se nimea

Nanska. : Aseminca nămire nsrta rui visit mi. oraurslă, kare
astszi so numeskă Bszsslă, Desnre Nordt se xotzremte. kg

“Transilvania; desure rssvrită ls o mik naste! „din - jsdenglă
Ilstna 'ală Moldovei mi în-tâtz întinderea Malsngs ks jăden Rimnikă; desnre s5dă: ls jsdeggu- Ialomiga mi desuroi anssă

ks: judeps Ssksenii."Afar

.-:

de rislt omonimă

e
Bszză,

aro

dak

E
- 'ontg "ngrae

ini ângmo: “iraea ue nsrăede din Siznikă. mi dz în Buzmă; - Sorzpiels din Msntele: Iovsny NS mare mi ds în Bszză;
Koln, BIS ue: nsruede de la uzdsrea Kznere unii di în Da.

nsr&; ;

3

Kslnst,: din măaii

Kărmztsra-O mauorslsi

Buzz ; Mimanslă din Msntele Ilodsre mi Modea

mi'd5 în

mi d5 în
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Bszuă Zbalea, din Veslă "Transilvaniei “mi ds în:Kslnză;

Ssnikulă, din Msntele Msma wi dz în Bezză; Bika, ssratz,
din Msntele Lrksens din Transilvaniă mi dz "tai Bszră mi
„-alomins.
ta
PR
a Cate

Axestă jsdenă se. săb- îmnarto în'trei nlzini,
“ulaisri mi ansme:
a
at
L.- IHasa Kmnslsi ks 24 « sateN
SE
2.,.

3.
4
5,

—.

Hemtea-Bazslsi ks: 23 sate, Da

— - Seriei ks 17 sate.
Mlaislă Sisnikalsi ks 25 sate; e!"
— : Mrskovalzi ks 28 sâte.ii:!

“Aveste

mi do5s

de ne srmr

dos

do! Vstami. Ele a5. doss notei:

ii

ulasri :se: “vozoslit de estro

noteka' nlaislsi Slanilulsi

înuene de la satele Msnzpatii mi Lonstanii;: |iară a IlirskovăIsi de. la satslă Brsemtii, mi arin iosniel Ilenteleă treku

amsndos5 în Transilvania.

i

DR

Oramslă de rezidengs. al: Isnravnisiloiă :se nsmenite
Bszză. Aisi este snă skasnă: de” Eniskonie mi dos Msnsstiri, Banslă

ai Eniskonia;

mese

Biserivi,

ks mâse

enorii,

na Grezeasks, sna a Tirgălzi ai alte natră. În auestă oramă în totă anslă la 24 Isnie se fave snă tîrgă mare kare
se: nsmerite Drzgaila; În avestă! jsdenă ssntă iiatrs' kznit5nii: a Skasnslsi,. a [alanuii, a Rose inălai mi e Tirgslsi. Er:
- nitanii se, rendseskă de kstre Snztarslă selă mare.“ Mai e3-

te mi sng Rirk-ssrdariă (Kolonel8) karele | nrivegiază 1 nen-

R

tră iskstori de. rele. i nt
i e
e
tt
Mai are o Mznsstire kare se nsmemte: Nsuetei uri _ontă
Metoaiua: - Vintilsi. Vodz, : Berlka,;: Bngsrois, ILirelcova;: Isvo-

renii, delez, Barbs mi: Grvana..

i

- -

în azostăe jude E

Afars de biseriuele din oramă,

mente-zeui mi trei.

ci

ii

fer

Pa

tel
săntă .

i

Trekztorile neste Dshire''sintă totă aele- kare io. -amă

snăsă mi la judenzlă Slam-Rinariikă:

e

:

es
a

DD.

Pa

Nsmele sateloră anis „sootită, de. înrisosă a leii înmira ds tolistă,
ii
* (Traducători),
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Aestă jude are 5354 faznilii mi ansmo:

i,

a

2106, “Bireiur-. .
„26, Ilostelniuei,
uit

în

40: Neamări,, so
„2,
KRomnaninti,
139,

Mazâli. 2

ir
EEE

în

ea

d
N

i,
NE

,

co

128. Remtami..: o
i:
4498. Skgtelnimă, | o: DR
650.

Iloslsmnisi. . .. : ea

125. 'Slsjitori.
în

e

454. Mreogi: ien

si
ea

": 44, - Diakoni, Me

ie:

„80,. &nggrent. i :.. ::

ut

24!

Bălgari.

“u.

.:

SIRE

Ssragii de nomts,,

D984;

a

a

iii e ea

ar

pm
- iz;

i

s -

SăGDEAI,

Areatăi judenă: se delimiteaza desare nordă Is Transil-

vania,: desure resTrită kă jodenală Bszzslzi,
"desnre
al Ialomigii: mi desnre anssă ks ală Ilraxovii..

5: Nisi snă-rîă. însemnată. ns 'treue . nrin ssd nl

Toti

săntă vre-o 17

loră. ns le mai, nămimă.

nîrfeame, are

-

ntre 5 186 de sate mi ansme:

1. le
Kâmnslia a a. sate,
PE
m -: Poxaniloră kă 21-'sate. . -.

3,
4.

—

—

Krikovală ka 18 sate.
Motgorii
ks 12 sate,

„8,
— .. Skseniloră ks 23 sate.
6, Ilas Teleajsnslă k 26 sate,

7

Desnre Bszză

azesta,

uentră neînsemnztatea

" Asestă jsdenă - se sah. îmnarte în insăă als

9

s5dă: ks
pr,

kă 49 sate. i

ERRI

midos

-

:
a

|
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+ Tlaiarile . arrestea, sant administrate de. kztre. Vatami
,

TIlaislă Teleajsnslsi are ontă motori „de trokotoaro.
în

Transilvania,

-

Ile
ne
ne
ne

la
la
la
la

mi ansme: *

satslă
satălă
satslă
satslă.

e.

LT

Batrân nrin msntelee Brezeans
Yiremă nrin msntele -Ilisekgka
;-=
Mznemtii nrin nlaislă Brtrîniloră; .
Isvoarele arin. nlaiglă . Mare; ,

„ne la, auelaură sată nrin Teleajsnă..»

ne la satslă Stefsneratii nrin msntole Brsoaca;

ne la satslă Berta arin ulaislă -ITlerbană Vodz;

ne la avelamă
mi Lăts Roms.

|

sată nrin măngii: Vslmea,; Sksrimoara
ELI

Iar nlaislă desnre Bszzăi

are mânte moteai trekztoare

“iarzmui în Transilvania la, vara Bszzslzi mi ansme
:
Ile la .satală Starkiozs nrin: msntele.- Erlsgzrii,
ne la satslă. Kiozdi nrin ms&nteleBiska, '----:
ne la satslt IIzltinenii nrin mănțele Ilitiks,

ne la satslă Nevoeama arin nlaislă Bszsslsi,;.:
ne la satslă. Biska-Ramii nrin msntele Arsile,
ne la satslă Nevoeamslsi nrin msltele Kalaska,

- ne la satslă Biska-Rgmii nrin msntele. Tega.

Judenslă auesta are doss orame. snde este rezidonga
isnravnisiloră: Bskovală ks. „dos ibiseriai mi enorii;.!
|
- Vslenii de: msnte ks.trei 'enorii,:0 msnsstire, mi ;
doss
bisorist,: Mai este sn oramă namită Siznikslă,, snde este
okna
de sare, Skasnslă ksmsramiloră, Ea trei enoril mi “Îi!
trei

biseriui, :

ME

ta

e

er

TA i

„Ssntă; matră lonitniz: | a Siza,

r

-

- gineonălei. mi.a Gsgeniloră.: Ie, îngs. azoste mai: este..mi o
Tiolkomninie.,

:..;,..

-

4a Statitiozi a Msr- -

a,

Ssntă doss Monisstivă, Braăsie ;mi Kornsl; asciionea A 1
metâme: . Vzlenii, Tordakians, Ariostolake,: Vorbila, Barbs,

Zanfira, Budenii, Alsnimnslă, Tafanii,. Mixzilemtii. mi Sikeatelă,
Ssntă 187 Biscrisi afarz. de uele de" nrin „Oraule;
Trekstoarea nrinuinalz -este:.ne la Vzlenii de msnte nrin

. Karnagi, &nde este mi vams,: drsms]$ se întinde de la. Vzleni, nrin satălă Cirems .neste. virfelă. Fratele, de snde ds:
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mit > ISTORIA DACIEI i

nI5 D055 ore: “de: altor jinge: la vama Bozailsi îîn “Tran- .
silvania, : -"
a
:
n)

aviesta are,2.10, 802 foii mi „nsme:

dop. Birniui =

pr ci

“61. Mostelninei. i: îi
“9
Noârasri, SR
1. Kornanimti,:

„10:

Rontaiiii,

„16.

Slzjitori.:

"388,

Ilreogi.

ci au

a

ee

si:
Rao

i

:-162, - Diakonă, îi

Dion

ir

îi

11987. -Shkstelniai. >
"985; Ioslsjniai;"- .

„098.

a Sie

iN

na

te

Ia

339. “Mazili, i:
15. Sorogii i ii îi

e a

i

|

ei

:

Lă

Pf

ELI

4
Ideal

PRAROVA.:

auesta sc dolicniteazie desnre nordă „ks Tran-

silvaniă; desure r5szriti ks jsdenzlă Szksenii, desnre ssd
ka jădenzlă - Ialomij pa, mi desnre anăsă ks jude l5 Dim-

boviua.

-

:

er

Afars. de rislă intari

ten

MD
a
karcle se nsmemte Ilraiovă!

” riiăi “sîntă:yi020 117 nîricaiua: "kă totulă ncînsâhinate' kare năr-

vezândă- din Many se 'varss în Ilraxova ui în: “Teleajenă. :.
Auestă jădenă se s5b îmnarte în uinsi alai ui să

ulei ku 112 sate mi anăme.
a
4
.
:
“Illasa Ksmnsălsi ks 13 sate. ”
9
i" Rifovalsi ks 20. sate. *
3,:—- Tirmorslsi ks 17 “sate;

:

ă

2 400 Mlasa Filineintiloră ks:27 sate,
i Sia Telegii ks Î6-sate. ! : De Cici
g

Ilaisl Ilraxovei kă 19 sate,

ti

cea o a
ia

a
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laislg auesta, nzzită. iarsmi de snă Vztafă, are "no=
55 notezi de trekmtoare snr6 Transilvania mi ansme:

„le la satslă Breaza min Msntele Tsrgăeata.

-n6 a Msnzstirea; Sinaea nrin- msntele Fsrnika;ne “la: satală: Komarnikg nrin msntele Girbova, “re snde
ds la Vama: Timierutslzi din Transilvania, miu a, Sauole,
aranroăne. de Bramovă
;
“Ile “la sata Sskarii. arin înzntele Stciasa.

„ne la satslă Tesila rin mnsntele Ilrisong,
ne la: 'satile 'Trestrieni nrin nisntele: Orjogs: |

e

ne Ia Iosada zitin "msntele Ilarakle, - i
ne la Ksruzria de nodari nrin msntele: Maia,
"ne la-'Tesila nrin Doftana,
tie
Ssntă dos ksnitenii: a Skasnslsi “mi a Menastrilor,
o nolkomniuie mi o vstsmie de Arabagii.
|

Mai are Monastirea _Msrgineni,, ui n055- Metoaue; Si-

naca, Lesnezile, Ilodana, Brebs, Mislaa; "Tirmoră,: Ilraxovina,
Brezoaea mi Korlztemti ; Jară- Biserisi ontă-zesi mi .mente,

"Axestă jsdegă are trei 'orame: “Tiloerutii 'skasnslă is-

- nzavnisiloră, o biseriks Domnsasks, mi” alte “inui ş Filinemtit
"dos biseriaă; ni Emuina, kă msnsătirca- Lnoniloră; i do-

“55 biseriui. “Mai este -mi “orânrslă Telega, sndo este okns
de sare mi skasnslă kBnisrauiglăi,

a

„Asiestă jsdenă: are 7132 de fanii ui arisme,
„8199, - Birniai.
|
i
85.” Wostelniiol,
| i a
Ra

„86. Neameri,
16.

944,

1606.

1113.

Rentami, -: -

eta
i

i

i

a

. Ei | ia

Skatelnisi, iii

Iloslsjniui.

121. ; Slăjitori,

. 194.

-

“Măzii. a

Ilreopi.

|
ii

ae

ai

|

pi

i

7
- Ia ui

„24. Diakoni,
a
830, „ngsreni. : aaa
i
264,“ Bslgari,
ii
1137
Sregii,
ui
1132,

N

-
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o

Iadenăli âesta se. xotsrarte. desnre nordă- ks 'Tran-

silvania, desare rssorită ks jsdenală IIraxova, desnre ssdă
ks. jsdersli : Ilfovă, „DĂ, desnre. ”angsă kă. jder zele Neurol

uri Vlamla,:

ie

zi

Afarz de rislă omonimă i Damboviza, în. arrestă “ude 5

s&ntă înkz

mase

nprae€,: : destelă, de vii: + Sabarslă -ae d1

în

Argemi; Kolinţina, Ialomi! 1 milk, Glavovenii, Bratea, kare
das, în Dambovig; ini. Ilfovslă, ue nsraede din satslă Doivemti mi: dz. în. Denzre, .. i
e
i

Anestă

jedenă se ssb înarte în.ont: mpa

“ nlisră. „ku. 168 sate,

ai dos

Pe

„lasa, Teloiur ks 24 sate. pt
35 „Kornspelglă ks 15 sate, -. |

2. Bolintinslsi. 23 sate.. a,
:*, Mijlokalzi Ig 13 sate,

:

tea

:. Vakzremtii ks. 23, gațe;. et
. Kiruinovalsi Is 41 sate; i

Îi
8.:

—

Dombovina.. ke 19 sate,
Dealală

a

n,

de săsă kg 13 sate.

Sa

9. Illaisi Dsmbovina k3 U- „sate,. pe
10,
0
— - Talomina kă 11 sate. ..„i

Din arvostă jsdenă nzrsedă zeu6. “motosii snre ; Transilvă=.

nia, mi an&me.

-

-

a

"De la satslă Breaza nrin manele; zale,
-—
Menzstirea Sinaea arin mantele Fernila.
De la Ilzrzslă Ilminoră nrin Mantele, Ssrlele;

Ile la Karligă;

ne la Msntele Rztsnda;
ne la satulă Ilietromina

ze
ae
nrin nlaislş. Dubeskslsr;

ne la Bzdeni nrin Msntele Migoarele ;;

Nae

ne la Ilzrzslă Albă nrin Msutele Brebs;
ne la Ilzeni nrin Illaislă. Sskeni;.
pe
“Toti ne akolo nrin Msntele Marginea Doraneasies
„ati

-
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de residing ală Isnravniviloră este 'Tsrgovi-

Vă

> _.'a

--

-

"

“.

EȘI

ir

.

mtea, odinioarz forte mare mi ks ueiată tare. -'Avweasta
din
vekime (dsnz Lazi) se nsmea Tirisk
mi Terzis
s:ă, sat Ta-

TOsă,

Aisi era a

treia, residenmr a Domniloră: karii, de la.

anslă 1833 înloase jarna se dgucas de netreucala
t Bskz-

rentă; mi nămai dela

“Torgovimte.

1716 aă însetată de a resida vara la

a

e

Nalatarile Domnennt
- i;
sare. sintă înk% în rgine, se restasrase mi se înfrămssemase în domnia! Isi Grigor
e Vodz
Gika II; dar ne timnală “domiiiei Isi Konstantin Masro
kordată în timuslă rzsboislsi
Asstria, - Teruii le-ai! arsă 'kă

totală,

EI

e

ae

a)

a

at

Asestă 'oramă are trei Mznsstiri: Mitronolia, Stele
a.
ini
Iolniţia.: “Eksis
înkztzui snt tări înalt în' kărtea- nala=
talsi Domneskă. Afarz d arieasta "ma sintă 22 biseris
ă din
kare trei -mestii mi sin ferz: de nsme.
Sa
Judegslă are mase Ksnitsnii; a Skasnzlsi,-a Kăzasi-

loră, a Vsleniloră, a Kornznelslsi, î Floreiutiloră, a Brezoac
i

mi a doro-Gzrli; ue Isng aueste mi o inolkovnisie,
|
Ear msnsstiri suntă natră : Msnwstirea, Dealslză, Ns=:

„_etă, Bssks, mi Golgota. ”Afarz: ds agesteă înkz mese
Metoame::

Vslkana,

Gzisenii,

Dskslemtii, Viforita, - Uctzyăea; Rstois mi

Biseriui: le
din jădenă; 'afarz: din- sele- din-'oramă

săntă la nsmzră de na sătz trei zei,

|!

—

PL

Jsdenală asesta nsare iii 10? trekitoare -kutre- Pran[eri
a În
a
sirvania,
'afarz .- de :auecaGai
a Kincnilorăgeris la crt
Rirtea:de Ar- -.

gemă,
-i
ui
“Îmnonorareă, nsmsrs 11,931 familii mi ansme:t-.:
,
E
Ea
ae
i
-.

1499,

RECI

Birniut,: Ă ie

- 5. 28, ostelniaei,
13. Neamsri.
-:

22. Mazili, îi ct
179. - Rintâmi,--:

2036. -Skatelniai.

"71830.

266.

Moslăjniul,
Sljitori,

ct

Stie

i îi

;

Si

.

iu

Sti
i

i

E iai a
ea
Li:
|

să

Dia

|

[n
ae

citi

„=
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-- 305, IIeconie.
i

69,

Li

a

Diakoni..

-

aaa
EREI

E

DN

492, -| Bngsrenl.. - zu

69. Bărăgil

e MOD

e

Ia

e
a

ui

6 ogeeră.

Să

sănii atesta se!
s 5 rasrgineiute, desure nordăi ce: „Tan.
silvania, desnre ruszrită ks jădenslă Dombovina, desnre ssdă

-

kă jădenele Vlamka mi Toleormană, iar desure anssă ka jsdenslă Argemslsi,
5

- i

e

|

.

Nigi ană ră “însemnată - n5. troso. nrini

afarz :de vre-o 9 nsrseame forte misi,
“Se sb-imnarte în. mese, niz mi dota i
sate. m anme.:.*
-

|

asesta,

"
ke 101

r.

a
|
Nalemnoara ls 2 gate:
N
- 3. Mlasa Argeurslsi de sssă ko 10 ae: i
a,

4.
iaz
.

: Rislă, Domni ks 23 sate;..
- Brstiană Baa, kg. 24 sate;

6
1.

Argemzlă de josă ks 16 sate,
—.

'
a

3

Dealzlă ks 7 sate..

.

|

8.
„Ezrainovslă ls14, sate.
!. Din aestă jsdenă . sent 10 notei treleztore îîn rana
silvania mi ansme:
Ile.la satslă Xotapenii. nrin , Mentele Sleasa,
ne la satslă Bzdeni nrin Valea Bzdenii.
ne la satslă Dragoslaele nrin Msntele . Gimuaă,

“me. la satsIă Rskzră nrin nlaislă. Taka,

nrin găra

vsii Tamamslsi ii urin Zibadia.
a
Ile la satslă Nemeeats nrin nlarslă- Xonalsi..

me la satslă Nskmoara nrin nlaislă Iletroyă,.
- nrin: Mangii. Nskmoarei mi Kzlbsnenntii.

ue la Illsimoră la satslă Ilinda ani Sembzta nrin Msn=
tele Sens,
Da
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Tie la satală Verivoeruti, „mrin mengil Karnanteans,
Frr-

ses, Votvoda, wi Ilzltinetă,

-

_Afarz de aveste mai este mi o skelz kă trekztâre
ma„re mi k& vamz, kare „se, Koboarz - de la. satele:
Rzkars mi
Moegii mi în kărst de. mese ore e.ajănge la Branglă
Fogzramslsi nrin “Transilvania.

:

Jsdenzlă auesta, are oramslă Ramai de residin-:

i

denns al. Isnravnigiloră,. Aise a fostă Skasnzlg velsi
întzIs

„Domnă . Rads Vodz, Negrs,: larele a fostă

nalatsri . dom=,

nemti,: are: aștszi. ssntă în rsine, - uri Msnsstirea,

nămitz

Kzmns-Lngă., Oramzlă este: îmnsrnită în 13; niaxalale.
kă a=

uelamă. nsmsră, de Biseriai, mi înk. sna Latinz,..
„. Judenslă are trei Eznitznil:. a Șlasnslsi, a Vanat
orilor
mi a Baskovslai; ne Isngr aueste mi o Holkovninie.
.. -.
n asestă jsdenă este mi. “Mznzstirea -Vieremă. mi
11

metoame:

Aninoasa,

Rngazovslă, Rdomtii,: ; Valea-mare,

Kolsgzreii, Iliskzlermtii, Dobererutil, „Valea: Noni, Golezut
ii,

* Mokanzlă, mi Woka,

„Afar

.

.-

.

de: biseriuile din orăuis, ine mol n5MI3 taler o

- sătz trei-zeui de biseriui,..

a

Ears în totală jder i aresta sc nămors. „6291 “20
familii ui anzme:
zii
- 8313,

44.
25.

i

Birniui,

Si

pe

Msi ti

Ilostelniuei,

i

Neatasri,

e ALO Mazil

--800.

—

i

Rantami,

; ;*1092,,. Skatelniai, .. 664, Ioslsjnisă.
156. Slsjitori,

e

E

|

SER

a:

286. .:Ilreoni,, ...
167..:Diakoni; CE
RI
1132. . Sngsreni,.
IE
35, Er
PR

Ia

a:
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IL "ARGEși,!

Jedenslă: azesta'' se delimitoazs,. desure nord! Se "Tran-

vaza, întinzzndssc mi neste Oltă nâns în jsdemslă Gor-:
jtă; desure- reszrită. ks” jedenslă Marmielă, desnre' s5aă ks
jsdepile Oltalz, Teleormană, mi i Vlazlka, iarr desnre anăsă 'kz

jedenslă Viluea, -î- 1 E

te

“Afarz de rislă 'onionimă- Argermă arole din: e eimel se:
nica Ararosă, mi atars de. rîslă Lot, karele nărzede din
jăder nălă asesta,” el& mai are ontă risri mai misi: : Dsmboviskă-e ds în “Neazlovă; Neazlovslă- mi Baskovslă,. ue das.
în Argemă:. : Vadinna se dz în Vedea; Kotmana,: kare din vekime: se nămea Tidtantă, dz. în Dsnzro; „Valkanziă, Tonolo-

gală mi “râzi Vadslzi vo das în Oltă,.

2:

ii

: = Jedemală auesta se ssb imuarte în „oută niz
net ks 179 sate unii ansme:
a
1, “IIlasa: Ssnepii

'2,
3

-—

4

de jjosă ka! 16; 'satâ.. E

.

7

ai Te

Oltslui de josă kg 17 sate. - IE tii
-- Kremenariloră- kg :12: sate, - e

i

ata

Oltslzi de ses ks -17 sate, - mai

5 , LZ “: Tonologalsi
ks 2lisate,
i iii
6
—.
Argeuă ks 11 sate,
at
1.
—
Ilitermtiloră ku 23 sate.

8

E

nui dot

—

Valeanslă ks 15 sate; - iID

tai

ile

9. Illaizlă Arifelzi ks 20 sâte.i:
i
10.
— - Lovimtei kă 20 sate;:.....
.î.Tllaiulă Arifalsi are n055 notei, asztoarei sure Transilvaniea:
. .
i
ci
Ile la satslă Selatreks. nrin
1
nisintele Mentor; ne la
satslă Arifs nrin nlaislă Qisă, i
Ile la satslă Korbenii nrin msntele: Korbeaii;
ne la satslă Brztieni nrin msntele. Brztienii;

ne la satslă Bzlzaenii .nrin ulaislă Sninslzi; !
ne la: satălă Titemtii nrin măntele Msrginenii :

ne ia satslă Bzimoara nria msntele: Zonoga..
ne la satslă Glzvemtii nrin msntele Kozii,:-;

ne la satslă Kiinenii -nrin-msntele Zanoga.

a
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treue nodslă Oltălzi. mi desna

rte
jsdenslăs Vzlaei nznz snde se snemto kg
jdenzlă Gorjig.
„ElE are ginui notesi-kstre' Transilvania mi
ansme: |
Ile la satslă Robenitii nrin msntele Mărgarms
;
ne la satsli Brezoaea nrin msntele Kizbs
setz;

ne la satsl; Troenii nrin msntele Rob;
i:

ne la satslă Mrlait nrin_Deals Negrs;
ne la satslă Voineasa nrin msntele Toksl
rbeans;:
> Jădemglă auesta are dos: orame:
Ilitemtii, skasnulă
Isnravnisiloră Es ontă Biseriuii wi Euori
i; mi ksrtea "de
Argemă, snde era a „dosa rezidinur
a li Rads Vodz Ne-

ară,

ks ksrte

mi nalatăr!

Domncuntă,

a le ksrora

srme xi.
nenz -asts-zi
'se ksnoskă. Auestă de ue rm 'oramă are
sinui
Bisoriui,:
din kare na so nsmenite 'Biscrila Domheask
s, &nde este ini mormzntslă Isi Radu. Vodz Negre
. Ile: Isngz,â2
vestea este mi faimoasa Mzuzstire a Argen
mslsi, zidite de:
Neags Vedz Basarabă,! cdifuislă. uolă “mai frămo
să ui mai

mon&mentală

ue' ekziste nsnz astezi în :meara Romsneas

ks,
Amsndoăr avosto 'oraure din învekime.'aă..
fostă .rezidinue

Domnemti.

e

ia

„ni -“Anestă judet are natrs konitonii: a Skasu
slui, a

E:

Vznztoriloră, “a. Bâskovslzi mi a' Loviritii, ue Izngs
“ases
tea
iui'o
'Iolkovnisie.

er

sie i

iai

n iii

În jădenslă auesta ssntă mi tref mznzs
tiri:

Kotm

ana;
Tstanami Vzlenii; asemenea 'dinsi:snre-zâr
ie metâme: Kornetă, Fedelemois, Berislsvenmtii, Băliga!”.
Brzdetslă, . Brotamermtii, Robaia, 'fsrgs, Koterntii, "Teismslă,
Flomenda. mi
Morsnglavs.
Mat săntă mi 474 de biseriui afarz' de uele
din oramă,
Sia
i
ae

„Aestă jsdegă aro 10,744: de fanii:
toti

„7882, "Birmiu în
48;

„46. :Neamsri,:!

ai

-i3 i

i

Ilostelniăei!
i

450, Mazilirea

î:403,:0Rentamuă, îi
842.

i

e

e tite

ii

a,

ii

ti

«i

Skatelniur, îi
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94,

st

îi

084,

„814...
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i

it

Moslgjnile :

Slajitorii

;

e

ce

ni

Ilreonl.: î ur

:259. - Diakoni.-.219. ' ngureni,.
„99... Sere
10, 14,

ai

a

ae

i

Districtele Cămpene despre pusă şi
ș Saudi.
1.

IALOMIȚA,

: Ascstă jude n. se, xotoraunto

-

desnre nordă ku judenelo

Ssksenii wi Ilraxova, desnre rsssrită ks judenele Bszză. uri
Slamă Rimnikă, desnre Miazz-zi ks Dsnsrea ui raiaoa Brsel, nli. desnre ansă ks jsdenslă Ilfovulăi,.
a
Ilrin auestă judeuă treue rislă Jalomina; karele din velime. se nămea Nanarisă mi s'a. nsmită mai tprziă Ialomina
dens nsmele. omonimă. ală oramsălsi distrikteală, kare sevede ks era odinioarz akolo snde astz-zi este oraurslă de Flosi,
Afars de riuls 'auesta mai este sră rit nămită Retetslă de
josă kare. năruede de-la satslă Bordonant rui dz în Ilraxova.
Isdenslă aresta se sub îmnarte în .7 . nisi ks: 127
de. sate.
:
Li: Ilasa- Liicitimtiloră. 16 sate, "
2. i—.
Stelniki ks 15 sate.
3:

—

Oramglut

kă 26 sate,

—.
—

Sloboziei ku 20 sata.:
Gârboviloră ku 16 sate,
—
Jilzvii ka 11 sate. .,.
Dridslsi ks 20 sate.
|:
|
Jsdenslă auesta are rmcute kznitsnii: ::a Skasnslsi, a Li-

= $

4.
5.
6.

liremtiloră, a Stelnisii, a Oranrslzi Slobozii,. a Grinds Fsgzrauslsi; a Fsnds Dannslsi, mi o Ilolkomniaie.:;

Afarz de Mznzstirea

Slobozia Isi Enake,

în2 jedonsă

atesta n este niăi o mznsstire mi nisi sn, metokă; iar biserial »sntă 19 afarz de sele din oramă,.
,
Li

.

Ă

.-

e
asi
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Oramslă nrinuiuală
als âuâstai jsdenă este oramulă

de
Flosi, no auroane de gsra Ialomini, inde
odinioars era mare

mimkare komergials; dar isnravniuii "mazd
ă la “Tirgsuio„T5l& Srzizenit snde este o-singsrs biseriks
Di
„Afarz de skelile Berteruti mi Ionii desnr
e kara amă
vorbită la jsdenzlă Rimnikalzi,

în jsdemală aresta,

ssntă natrg skeli însemnztoare:. - i
---* lea întzis ne .]a 'oramslă de Floui,.
natrg ore: denarte
da la:Berteniati, snde este gsra Ialomigi
mi vine -în fans ks:

uetatea Xsrsovi.

Da

3

a

„A doăa li Stolnika. kare este Iiat
ore'rs
denar
:te de d5„ramă mi se koboars nrin Boraea
mi întig în 'Dsnzre nrin
găra lalomigi,. i
i
A treea ne'la Timbsremti, 'denarte ki natră
ore Stel'nika se koboarz nrin Borueăla gsra Vali:
mi de akolo treze Dsnzrea
la setatea Silistrii

e

i

ii
„ea de ne .srmz,; ne.Ja orzmelslă. Kzlr
amii din ulasa
Likiremtiloră, treue înda
rin: tz
Boruea. în: Dsnsre la Silistra. Jăde
nslă axesta, arc 6256 familii mi-ansme
:
2835. Birniui,:
ca

38. Iostelnisei
35. Neamări, 4. Romanisti,

Se

50
ini

TO"

Skătelniai

ii

Ilreopt,

91.

866.
3899

20248,

Sri

Își

1).

e:

e

i

Diakoni,

Ongereni,
Balgară,

„6256...
mi

i.

*

289. Slajitori,

i:

..Pata

Remat
Mostelniay,

1168

-

Mazil

„1341546,

i

i

i

-

iii.
|
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e

a

i

aa

EDD

ae

Dai

iii
ee

i,
|

pet

Astszi nisi grmele oramlat de Flosi
ns:se ksnoskă; Tar rezidinpa isnravniuiloră, este la Kzlsrami.
iii
"(Traducătorulă). .
:
y

.
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. Jude uelS asestai
a
se avarginote. “desare. sordi ta în
de nalt Dimbovina,.. desnre ressrită ku dei mele IIrâxova. ini
Ialomina,

desnre

stă! ks: Dansrea,

+mi . desnre . anssă

ks

'
;
Vlamla..
...-,
De ei
ai e o ..
Afarz de rislă “Dimbovia, karele treso.„min “ juăenală

„ auesta;. mai, ssntă. înko'ontă, rîsri mai miui mi. ansme,

Brl-

g&steunt;. kare. ds în "'Dansre; Verboloasa ue dz. în Kolintina;
u5 05-Valizutea, we dz în balta Ksldsrsnui; Ierirus, Ilaserea
mi Dsgremti, ue .daă totă în. balta, Ksldsrrui nmi „ Torogsrla
kare

d5.în

Sabară;.

iei

zu

Jădenslă auesta se ssb: îronarte îîn112 alai Ig 208 sate,
i
pi

du IIlasa Yokznermtiloră ls .15.'sate;..
De:
;Obilemuti kg 22 sate:
n a

3.

—

Măstimtea ku 17 sate...

n

dai

i o

„Gergigi

de 055 les: 17

tii

Bi

o.

Znagovă

Ro 18-sate,

6.

—:.-Gergini:de sesă ks.25

[.

—

„8.

+—.

„9,
„10,
11.

—
—
—

„12.

—

ea

zi

e.

sate...
«

...

e

vi

at

sate. -

i

tat

Sabars de susă ku 25 sate.

Sabars de josă ks .16 sate.
.
Damboviga de susi 13 Sate,
Dzmbovina de josă: ks 16. sate,
Negoemti ks 14 sate...
Oltelnini ks

În aueste jdenă

10 sate...

-.:.

este snă& orzriielă.
kare. so: nsmermte

Gergina ks trei biseriui mi Enorii.. . Dar oramslă nrinuinală,

karele. asts-zi este kanitala: nori RomsnCiuti
'mui Skasnslt Domniloră, este Bsksremti, Înaintea, Isi. :Miraea Vrodz, Domnit
îmi aveai rezidinmele nrin alte orame urekămă. a mal vor:
biti. În auzls 1383 nămitală Miruea, Vodz a zidită aiseKsrtea veke kare ekzistz mi nsns astszi în Bsksrerati, mi
săluesorii sei at întemeiată oramsălă nireksrnă se' vede nsns
“astzzi.

aa

Aisi îusz Domnii netreueaă nămai carna, Tar nrimsva-

ra, se,.szeaă la 'Dsrgovimte; dar. de la anslă 18, „2%. înue=
tată deja. mal ergo akolo, a
a
tii
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baie mi so:
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dsns. limba* nonorzlsi însenincazs. oramslă
zise ls Mirgeâ Vods "l-a: fondată do 'bsku- a'rensrtătă ne: lokslăE asesta, în “Konta Isi
Ilacrimă; i
lie
ia

oramt

este

mare

mi nonslată;

“'auiezăti ne:0

kzmnic' forte. înţinszi nrin mijlokels Isria tree rislă *Dsmbovina.: * ES kenrinde _n055. mzuzstiri - „mată domnetuti +mi

ansme:

m

da

„Mitronolia, serbarea st.£ înrăitmi Ronstantiey: mi “Bre:
“na; aurzat ne'0- movilz! ks o nosinisne minănats; Rads
Vodr, ks serbarea Sf. Treimi; SE. Sniridonă uelă: no; Dom:
na Bolama ks serbarea Însli norii; Kolmea “ks serbarea geloră trei lerarmi; Ssrindară ks serbarea Adormirei 'Maiuii
Domnslsi ; Arximanărită ks -Serbarea Sf. Anostoli ; Mixaiă
Vodz ks serbarea St. Nikola; nmi Antim ke serbarea tă
teroră Sfinpiloră:
iaca
He: I5ng5 aveste mai 'santă! înkz

ari aă în ksrtea lori: mi xansri:. Sf.

ont! 'manstiri : mari.

George

velă niare;

-S£. Toani ; Stravonolizsă; ;' Gresii; Zistarii; Sf. Sniridonă velă.
velis, Xans „Kolaii;. mi TIlerbang Vods.
i
i
Mai ssntă zese mrisatiri de: lasa: ă dota; Sfenta Bkaterina, Stelei, : 'Rszvăiis, Odrikaniă, Sf. Lofieric; * Enislonia
Rimnikslsi; : Sti Sava; Rrogslosleu;,3, “Shit! „Eoligurilotă;
si
Sniroa,

.

!

-

tza

ie ot

EEE . iti

"Bar: Diseviur': 'ssntă” “ru rit6- -zăă ăi dot. fn lasa
de
jesă: ssntă: Sf. “Atanasiu Sf George: velă” vel; Sf.: lonikiziș
Sf. Nikolne;-Ilrofetslă Ilie; Sf, Nikolae din nigznie; Burbi-i

teskă;

Alokse;

Finsna

; Slobozia; Bromienii

Rirzmidarii

de: josă; “Anostolako; “Dobrgteasa ;: Tabasii Toiicsks; Olte::
nii;. Bradă; Foiizors; Sf. Troigr; Ucasmă "Rade;
“Liston;
Sf, Stefani; Rasis; 'Doals-noi; Deals=velis ; “Ilona
Nan:
Ianks; Obor velit: Sf. * Iantolimonii;- Olari; Iloira
Soare
Msntslcasa; "Nogăstorii :imi Sf. Ilaraskivai: ? în
Iar lasa do s63ă: „Biserika Isi Ilitară Mons. - Silive::
stră; Urekănei ai vei; Tioua Tletie;' cassini Davids; Boteans ; Batiritea; “Orgotarii; Ilona! Rss; Kaimata; Sevilel
o;
Skaznele; TIsmieoria;

IIleiarii ; Bzl'ueans; "Dâmna; Biscrika;
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Eni; Biserika dintr'o zi; Moldovenii;

c.y +
Brezoeans ; Iona: Koz-

ma; -Stejara; Biserika Albs; Sf. Vasilie; Ilona Rads;:: Fsntsna; Boslsi;, Skits. Vistierelst;. Ilods, de nsmsntă;
Gorganii;
Ilostrvarii ;: Errsmidarii de ss; iba
mi, Sf, «Dimitrie;
Eniskonie a Buzzulzi, . :.. .-::
ea
a
Te?

Înventrs. Bsksreutiloră,, sont - mi,17, Ilaraklise;

Bang Gika;.a Isi Skarlată Gika;

| a lei

a skoli Gresemti; a Isi Ra-

kovins;. a Ii Manolake Brankoveans; a Isi Grigore .Brsnkoveans; a :Drzgsneskslsi; uatrg alo. Kolpil, a lui Stravono-:
lissă: a Isi Sf.. George; a Mitronoliei; a Domnii Bslainii; a'

|

Ziztariloră mi a.Ssrindarslsi, .
Mai ssntă ne la marginile Oramslzi vre-o 25 de bisoviui. de lemnă.. . * ...
.
IE:

>.

î Bar biseriui de alte vitei
+
suntă natră: a Ăanistariloră;

a. Lateraniloră ;. a Armeniloră,

mi a, Evreiloră.

i

Xansri mari furi biseriui suntă mente: Manskt; Kon-.
stantiaă Vodz; IIanezogi; Goleska ş- „Gabrovenij;. Zamfiră ui
Filipas.

e

TE

„ Xansri. mal: misi naste. dois-zos

Bzi, uatr,
a tevipp
„Entsni sat uimmele doăipuzeui

mi
|
ontg., . ...

o
nmi i dota

i!

-.
ze

.O skoalz „domneaskz ks mese. nrofesori nentrg ÎnvD4B=:
tăzile, filosofie . mi literare, afarz de skoalele. nrivate::kare:
săntă în oraină ini nrin kasela' boeriloră.
pipe
„i

O

2alts sloalz, . Ik dăoi .nrofesori de. limbă romsneaskz,

lare: saă resnektată de. kztre, torni Domni
timară, -:
et?
; Snitalari, săntă

:
nmate, msi

ge aă fosti dans;

lă “Kolanea,, foluiă

tarislă Mixais, Kantskszenă, uentrs rsniț ni, mi.
bole,. ku: „amternstri, mzukare: mi servitori ke
snă xirărgă mi. 0 snimerie., . ..,
„ALE se. Ilantelimonă, fondată de Grizote
nentră bolnavi mi reni, ks &nă. dohktoră, snă
? sniggeric, i
;

de Sa.

alte _felsri „de.
i snă doletoră,

i „ui altă snitală la Sites se. Visarion,

Vods Gita i: '
xirărgă mi o
!,
;
nentrg

Wa

nasti, ne. kare la. vozidită, mi. Pa mzrită Aleksandre Vods.
Mărsză;:-

tii

pt

m

oi

|
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III alts 'mai bsnă mi mai! reglată do: Iată tote la Izvorălă Ii Mavrogeni 1). i
RI 00 Sa a

Yirkoferinpa auestsi oramă este .anrone ds: sinui ore;
aueasts întindere este, dens lurgimea Ksrpiloră kaseloră bo.
cremuti- mui msltele” grzdini kare înfsnimeazz -oralălă - “amesta
ka o nzdsre mare, neste 16'mnii de kase: îmnzrgite în
atotea

enorii nre kzte:msnzstiri mi bissriui 'săntă în oramă
; iar îmnonorarea' s& sokotemte neste "100,000 saflete. m

- Afars de .boerii de tote klasele, de- komerganyi do
toti

fetei: de rsfetsri mi isnafi, strzini sat nsmsnteni
de diverse:

meseril- mi. nrofesisni,. sentă mi alto familii de. Iokzsitori
înoramă în nsmsră de 5535, adik:
"1500, 'Strzini ks dare kstre Vornisia Oranarai.
19, . Mostelniaei” -:
e
"148 Neam... :
!
zu

i.

56,::

(095
„i

Mazili,

688, -Rentami,i

ri

i

2 947... Skstelniai, -”
12,

Pa

iĂ

Komnanirmtii

:
Sa

Îoslsmnirsă (Servitont.) :

i

m

ÂTor

Ra

ă

i
3

-

Aeate “Shitalsri neibdă îndestăltăre' dens îninaljuirea” Iokgitoriloră mi
zu
"a boaleloră, ne la anslă 1811, doktorulă Konstantină Karakamă a
fs-

-, k3t5 nronănere :Vornikălsi Grigore: Bsleanz,

kârele atsnue cra Agz,

ka

„.=185 $ndemne me: boeri, ari ne negsnstori:Ja o subekrinnisne nentră
„fn-!
“darea snzi snitală. mai „mare,
Tronănerea ainds-se în Iskrare, s'aă,
. Înfinggate” snă 'snitală afars dia “Orauiză unde. „era o dats fabrika de
uo-.
stavă. " Asestă snitalăt k5 însetat sta “mzrită nas Ia 200 de kreva„« tări; mi' la auslg 1717 Domaslă Ioană Grigorie Karagea' la: dotată fs
i dâosebite venitsri ! snre a 'se nastea săspine, ui ansmo::

95

de skătel.

„ nisi, 10 azlame de [ligaur, 25 „da Iei” de fic: kare. „Isnarvnikă.. no, 10
„et de. fie- Kare Sameură not, 2 lei din. fic-lșare: n50gr a xăzmeturiloră,
“ae'se vindea: îi aniă, nreksmă dijmzritali, 'vinzritelă, „Ysmnile, mi oknile; ne Isugs: auoste 1-a dedikată” mi mznzstirile domnerti din 'Jsderi Vzlaci, Grovora, mi Arnota.: Eforit "auestsi - snitală ssntă Ilrea
si. Eniskonă

ală Bszzulsi

"Banzlă Rads Golesks,
"Goleskă; Xatmană

Konstantie,- Banilă

Vornika : Grigore

Konstantin

Golesks,

Grigore ; Brsnkoveans,

Bsleans, Logofstslt
Klguers Konstaatină

George
Brzilois,

Stolnikz "Geaus, mi alpi kzpi-va. Iar înaintea tztălora, doktorslt Konstantină Karakamă, karele a lskrată din învenstă la fendarea Isi,

168.
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2

4404, Slăjitori. (dozoban; ni, stndorme)

„280.

Ilreomi mireni.

54. Seragii

5555.
|

e

i

ae

it

ia
i

OI

atata

Dr

i
i

Ta

pe

Es Op-V-va ani. mai, înainte craă.. afars: din. Bataromti

ui fabrică de mansfaktărz,: nreksmă de nostavă, xsrtie, u6| Ieri, germesitări, kare eraă în'mare. nrogresă; dar de. la snă,

timnă s'a desfiingată linsite de ajatoris. mi aroteky nisne. Ns-,

mai. o fabrikz, de testemelsri mai este la Mzrksna;. afarz de
ameasta fakă mi. nsmsntenii nămini Ilostovari nrin lasele.
loră snă felis de nostavă (nznsr5) gr6să uentrs merani.
- Auestă jsdenă are zeue kenitznii:.a skasnălsi, a Gags-

Isi, a Tiokzneimtiloră,

a. lods. Ilitarslsi,. a Obilemtiloră,

4

Ronzmeniloră, a Ilaserei, a Olteninei "mia. Brzimeniei.
Asemine dos Ilolkovnisii, na a jsdenslsi mi alta a Vlrsici.
Mai aremili Msnsstiri: Vskzrematii » Kotrovenii, Znagovală, Ksldzrsmanii, Ianteleimonzlă, Illsmbsita, Negoenntii,
Illstsremtii, Balamsks, Kodrenii mi : Tinganz. lar Metâne
-15: Elis, Mauins, Ilvrlita, Titiresis, Gragis, ; Malamska,
Mrkana, Vernika, Rsutsra; -Tsrbagii,-Iliesnemt
: Dobrote
ii,mtii, Vorniueasa, Bzitenii, mi Samsrksnrerutii, skită de kzlsrige.. „lar biseriui, afarz. de uele din kanitals, s&ntă .120, ,
_. „Mal are mi. trei trekztori. say: skeli. kztre. Dsnzre:

&na

n “Ia “ioksneinti, denarte' ks natră ore dela: Kzlsrauai, trokzndă nrintr'ănă „kralkă ali. Dăazrei snre': “Silistra: 6 la KzIsrămit veki; ; a doi re la Rornz pielă iii Z bansiolă,. ne snde
Isndă ssntă anele. misi, se tree nesta. "Dsnzre de- adreutală:
“uri a trofa ue la Oltenina,: la. 14 ore. denarta de Mioksneniti *
din Josă de gsra Argemslzi, treksndt dinlolo la Tartskala,.
“Dremală komsnă

de'la' Bsksreinti' la "Oltenima! este. de

bă ore; iar auela ală ksricriloră o'de trai! noste: “de la Ba:
“Ksreiuti, la "Tingans, la Negociinti mi la Olteniga.. AR
Afarz de lulitorii., kanitalei, În densl: axosta n5Tazr
u, î3, familii aj ansme:, *
!
:
ra 3150. “Birnisi,

aa

îe

„24. Ilostelnigei. - Ce
18, Neamări, ca

Di

pr.

i

e,
a
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it

i 48. Mazili,

a
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1V.- capt

11,
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e

Rontami.

ri,

0

EAI

"1807, : Skstelnini, :

in. 2433. :Ioslsjniai, . |
! A
i

465. .. Slzjitori..

Cta

if,

a

: 2.1. 509," Ireogi. pi
„82. . Diakoni;

1110... Onggreni.

ta
.

|

1.2982. . Bălgari: |:
„268.

Ssrsgii....

11,773.

8 NLAȘCA,

i

- Jsdenslă asesta se otzreaite desnre nordă; 5 jsdepelo
Msmuelg

mi „Dsmborina,'

desure rassrită

ks: Dzmbovit ma

mi

,
„ui

|

epaoerey

„ Ilfovă, desnre ssdă:ks raiaoa Gisrgalsi mi Dsnsrea mi . desnre anssă ks jsdonslă. Teleormană..
Nsmai dos :nzrae. mii trekă nrin judenală aaesta: Kilnimtea ve se vars: în Argemă, ni. Glavauiokslă aseminea,
»
Elă se ssb îmnârtă în nos nlzmi ku 120 sate:
1. Illasa Kobie ks 15 sate. |
—
Gslsmemtiloră
ks 17 sate,
Isvorălgi kă 1% sate,
—..
—
Gregiloră ks.11'sate.
Ogrzzeniloră e II sate.
i anii» Bilnimtei, kg:20 sate, .. -.. Rai ÎN

„fii: Przsinelelsi ks 9 sate,
i,

a. Xodovoil. ks, 10: Sate...

e i
i

a

i

9,
—
Brlmii ks 15 sate.
”
! Singarslă „oramă; din asestă jsdenă este .satsli

shasnală, Isuravnisiloră;' ks.0 singsrs..biserikg. .

tii

a
sc

Gzerutii

ia

Are 9 Knetenii; a:Gzeratiloră, a Basta, a. ilodals
Dâmnei, a Frlostâuei, a Klsgsreniloră, a: Degei, a:Xodivoei, mi a Kakaleniloră;
nigie.

ne Isngs

a

avesteo singsrr Ilolkovtati

ti

h...

pă
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Are trei Mznzstiri: Glavasiokslă. : Ksisi6rami Komana: iâr Metome 5: Babele, Iloenars,: Kobia:

Libzremtii

ui

Negrs Vods, iar biserisi în totă jsdenslă ssntă 214.
„Are trei skeli la Dsnsre: sna'ne la setatea Gisrgslsi,
]2 ore denarte de Tsrtskaia, treue nrintro gurii a Densrel

nsmits Rama-dana, din josă de setate, la satslă Slobozia Isi
Yelembaga,

de akolo nrin Dsnzre -la uetatea

Rimulskalsi;

„a doa nela Sloboziea Isi Yelembaga, o'ors denarte de Gisrgis, trexe Dsnzrea de-a drentslă la Rssuiskă; mi a'treta ne

la satslă Ietromanii, mese ore denarte de Gisrgis, treksndă
dinkolo la nimte sate tărsemiti,
Drsmslă de la Bsksremti la Gisrgis
iar noste

ssntă uinui.

este

de

12

ore;

|

Acestă judeni are 1036 familii, mi ansme:
14906:

Birniut: «o:

41,

Iloslsmniui.

1:43, Mostelniuei..
.. 471... Slsjitori. +.
„ii
11 Neamări,i -::--! ++ 430, “Tlreoni.”. :
29.

ai

Mazili.

...

to n 8. Reutaui*i

:':--

8. Dinkoni,

519

Dogan,

-::

--:
.:
.

e

4558, Skatelniai,!'.i: 268. . Ssragii, . -. -:
i,

1036:

A “zexizounant..

-

Asestă jsdenă se - otramte: desnre: aordăi- -ks jaides pile
„ Argemă mi Mamaelă, desnre răszritt ka jdensls Vlamka,

desnre sudă ks Densrea, mi desnre' anssă +ko Îsdepslă OL-

fala,

-

FO

da.

SN

te

„

Afara” de. cisls Vedea, “e se nămea dia velkimo Vznzta, mai are. dosz risri mal. mivi: Teleornanslă ue dz înVedere. mi:Srlsiă se dz în Kotmâna; :::
ri
na „Pl se săb! îmnarte în -10 nlzmi us: 181 sate: Ri
ie,
Illasa Vezei ks 12. sate.
pi
zi
—
Kotmanii ks 24 sate,

SP șe

=

Sova

.
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1... *Teleormană de'ssă kg':16 sate, îi. —.
Teleormană de mijlokă ks:12.sate.
i: + Mijlokalzi de josă ks 7 sate. i iz
„— + Mijlokslsi de pasă. kă: 12 sate. :» |
_—

Sirgolai ko

15 sate,

îi

i

i

Teleormans de josă ks 11 sate.
— . Marginei de josă ks 15 sate.
—
Marginei de -sssă ku 16 sate. -.:
In jsdemală asesta, este 5nă-singsră oramă, Rsmii de

|

4
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Vede, skasnslă Isnravniuiloră: ks 2 biseriui

ia

Are 7 Esnitsnii: 'a skasnălsi, a Kotmanei,- a Xsmalei,
a Balavislzi, a VYiolsnermtiloră, a Rakei, a Iletrei, mi:a
Ze-

mnisei. Ile lsngz aueste,.o Ilolkovniuie ini o Vzteniie de
Arabagii.
ae

i» Nini o msnsstire, afars de 2 metâne: Drsgsnemtii mi
Dzdieii; iar biseriul, 190 în totă jsdenslă.:
a
„i iAre o.singărs skele ne la Zemnisea, uinsi ore .denar
-

te do Gisrgis, koborsndsse nrintr'snă krakă al Densrei ua;

se Varsz în bzlui mi trekzndă de acea nartă la Sistovă. i -..

„i. Anestă jsde
are nă
12,146 familii mi anume: -

9007. . Birniui.
„595, .IMoslăjniai.
„D ar::8.. Iostelniuei,,, : ;:
3517, “Slajitori,
+.
rr

99

Neamsri,

43,

Mazili,

Ma

„183. Răntami. *
245.

385.

i

964,
110.

i

6
Auestă jademă

îi ci
ri?
LI

; Diakoni, ..-.+

i ce

IER

. :::927.. „Bălgari, :. muti

“Skstelniai,

Ac

- Ilreoyi::;

„iii:

: Ssrsgii.

IDR

mg

19146,

-O0UTULĂ.
se otsremte

desnre nordă. ks judenslt

» Argemslă, desnre! rzszrită..ks als 'Telcorimanalii, desnre ssd
ks Dsnzrea, mi desnre anssă bă jsdenile Romananii mi Vzl-

dea, de kstrz karo se desnarte urin rislă Oltslzi,

1%

„e
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..--:

Afarz de omonimslă ris. Olts (din: vekime nsmitt Alsta) arele 5dz toatz întinderea în Isngimo' a asestsi jsdenă, are mi uatră nsrae

Xsrlzi,

mai. midi; Elmizusiă, Lao dr în Dsnsre;

se dz în Olts; Jiiu,

se dz; în . . Oltimoră; ani:i: Oltipt

;

morslă ae di în Olig.
.c:c
ii
Eli se ssb îniuarte. în S alun ks. 141

1.

.
sate:

Tllasa-Oltslzi de sssă lu 18 sate.

2.

—

8

—:

4

. Bezei ks 28 sate.

:---

. Nlingii ks 20-sate.

1—

-.

-

it

CI

Mijlokălzi
ku 20 sate. ..

Ei

-5.:- —
“IHerbznenntiloră :kă 15 sate;
6... — : Erlmiusislsiku 09 sate..
1, ' —
Margenei ks 14: sate.

8.

—

:
i

Oltslzi de josă la 17 sate.

E

“: Skasnzlă Isaravnisiiloră âste. în oraunălă Slatina, karele
are , natră biseriui.
N
:
si
n Auestă jsdepă: are o TIolltovniziie ui In&se “ lennitnir; a
Sasaslsi,: a Iloganslsi,. a Ulerbrneintiloră, a Inotezintiloră,a Sngsreslsi inia Bdei; Mznzstiri dos:. Klokoutskală uri
Gilmeile, far metome mente: Stexaia,. Deliniă, IMlavivenii,
Gerinii, Gobroteniă, Sanot, uri Komanii; ijar bisoriai,, afars
'do uele din oramt.151.
i
Ilrin asestă jsdenă sto 0 singărz irelimtoare neste Dsnsre me la uetatea:. Târnslsi, 7 ore denarte - de: Zemniea,
drndă de ueca. narte la sictatea Nikonole,.
3
ni.
|
Dremslă de la Bsksrenati la Slatina seste de 26 ore, iar
ală ksrieriloră de: 9 MOmte
ii
"Aestă jdeuă are 0220 familii mi ansme:
4579,

7.

Birniai.

231,

Ylostelniuci.

252.

Slăjitori,

.. *:;:.310,
255.

„Treogţi.
Diakoni.

-

10,
43.

Neamsri.
Mazili,

i

9

Roata.

Iloslsmniui.

252: Sngăreni,

ET 2- 9984; Skatolnini,+ 185. Sarogii e
:

pati

tt

„6220; ti

|

îi

ei
a

“ PAPTEA VL: EPOCA 1V. Cară 1.

JUDE TELE pe PESTE
ii

Dai

Le

113

ori:

VĂLGEA.

-- Aestă “judoniă se otarzunte! desnre nordă a Mengii je
de asist Argemă, desnre rrssrită ls jsdonslă Argemslă, des:
nre. sădă. ks judenele Olts zii i Romanaj mi. ni desme ! “anssă
ks Gorjs mi Doljs.
:
E
„
Aflars de rislă. Oltslui, nrin asvestă dornă se.sksrgă
vre o 15 rizlewe neînsemnate.
Anestă jude pă se :săb îmnarte în, 9 ntz mi.2 nlaizri
ks 115 sate, mi-ă nsme.
Stiai
1. 'flasa Oltzlui de sust les. 16; catei! „7

2,
3
4.
—
5,
„6.
7.
8.
:-9,

10.

-. Oltslsi. de josă ks 20 sate.
„lernei.:de susă ks 20:sate..
-ernei de josă ku 12 sate:

—
—
Ilaislă
—
Tilasa

—

..:.
..!

Oltemalgi de susă lu 17 sate,
Oltemalui de josă kk 18 sate,
Xoresslzi ls 28 sate,
Koziei ks 21 sate.
Otemeslsi de 'săsă kă 10 sate,

Oteueslui de josă ks 1 sate,

AL
— . - Rimnikglsi ku 18'sata.
te
i: starile: se -nszeskă: de kztrz: ao! atatră,: “dar ns: aă
niui O: notele snre! Transilvaniea, Ezoă! sînt iîn moijloleă u5Rpili jsdenelui Argemă.
ii
ERIN
Eee
“Dos oraure. ssntă în auestă jsăeuş: Rimnilslă. anroane!6 'malgrile - Oltslzr,: skasnulă Isnravnisiloră, Iui “ca întzi
Eniskonie 'a' erei” Romsnemti, Să meăse. biseriuă ini: dos
skitări, Titireulslă mi ! Teimăl:::'Aurdane de” “anestă Orăriră,
desnre: marginea -Oltalsi, 'la lokslă ue'se keamz Risrenii, se
faue în totă anslă zi de targă: GarmarokE) mare, ne la învenstală zi Sentemvrie.: Iela-l-altă' dramă: este 'Oknele mari,

ks ginui biseriul ui sună: skită oikay- imită în vinul maxalale, .

O

ic

mp a

d

Asestă judenă are4. anii ia “Skitinalaa Sinjtailoră

:

174

.
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..i:...

Rimnikslzi, a Ilotirei, a Kataniloră lui Marks, mi a Oltenslzi. Eli mai are 6 monastiri: Kozia, 'Arnota, Monăstirea
dintr'snă lemnă de Kslsgsrine, Bistrina, Xoreză, mi . Govora
.
Afarz de auesto mi 12 metoame: Stznemtii, Dobrogea,
Ue-

tsmenii, Ssrzuinemtii, Arxangelă, Sistioara, Bonuerntii, Vsleaii, Neteda; Mznsilemtii, Bzbenii mi: Romanzlt ; far. bise-

riai, afarz de 'uele: din 'oraiue, 446;
tii
„ii Drsmălă komănă de la Rimnikă în Transilvania
este
ne la Kzineni, kale mai de 10 ore. . Sai

„în .Arrestă judenă are 12,014 familii de Isksitori:" -.

;

3

17826, Birniui,
14.
Tostelniuef.

-

15.

1010. : Skstelniai, -.
668.
Iloslamniui. *

Neamsri.

140,

374.

Komnanimti.

248.

Mazili. :

89.

-.--

Rsntami.

O

Slsjitori:!

: 43178.

[lreomi.

163.

Diakoni,

-.

O

.

99%, Balgari.

Jsdenslă asesta se otzremte desnre nordă_ ks
Transilvania, desnre rsszrită ks msngii Jsdenslsi
Argenmsl“mi
ă ar

Vzluei, desnre, ssdă ks judenele Doljis mi Mexedingii,
desnre 'ansst iarsmi ks Mexedinnir.

i

mi

aa

„Rislă melă mai însemnată ue treve nrin jsdenz
lă 'aues-

ta, este Jiislă, karele din velime so asmea, Sigetslă
ni nsr„ dede, din oramslă Sigetă din Ongaria. ” Afars de
amesta mal
arc. vre o 20 rislene mai: misi neînsemnate. ra
:'Jădenslă amesta se s5b, îmnarte în. 8 nlsmi
mi.2. nla-

Iri, ku 230 sate, mi ansme:..
-

. -

:.

E

Velkanslă ke, 34 sate. :

+...

:

+ 4» "latglă Novauiloră kă 16 sate. .-. pi

„i 2.

—,

3... Illasa

îti biti

Tismenii de s5st ks 21 sate.

1, Tismenil: de-josă ks14 sate,”

.

e

ș.

|

PABTEA VL, EPUCA 17, cară ne

5.
6.
1.

—
—
—

.8..
|

-—".

1.9.
10.

|
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Jitslă de ausă ku 24 sate.
Jiislă do josă ly 19 sate.
Wilortelsi de ssst ks 24 sate.

Milortelă de:josă ks 25 sate, -. nui

—.-i: Xamrezi de săsă ku 22 sate. ...,
: RA
— , -Xamrezi de josă ks 25 sate. ;. e i:

:Jloteuele: jsdepslst: aostaia,. din
€ asa msngileră;. sontă
forte: grcă de trekstă.
...,
a ţ
Skasnslă Isnravniziloră este îîn “orarelă “Taxe „Jiislsi,
karele' are '4. biserisi; afarz de auesta mai este mi orsmelslă
Brbsnemtii, ku o biserikiz,
:
a

În asestă jadenă ssntă 5 konetsnit: a Slajtoriloră Ska-

snzlsi, a Ilotirei,. a „Kataniloră Tismanci, a Xaldeviloră Ilre- .
dani, mi a Xamoreziloră.:
|
Mai ssntă. 3 monzstirr: Tismana, Krasna i„uri Strimba.

Asemine

3 metâme,, "ioklovina mi

Iolovranii

Iar biseriui în totă jsdenslă ssntă 193.
*Trekstârea

saă skelea ue: due

mi snă Skită.

în
î Transilvania este ne

la Vslkană: iar drsmglă komsnă de .la Tsrgs- diizlsi, n5nz

la xotarslă Transilvaniei este mai. de:12 ore.

„. Lmkzitorii arestul judeă se nămzră la 10 602 familii

mi: angme:.

6701.

-..:

RT

Biris,

e

ea

te

taca

„20. Ilostelnisei, ::
0.
e e.
43.
Neamari, ..... .
i
191... Komnanimii,:
aa

- 388. -Mazil.

2444:

Rantarmă, -

:251.! Skstelnini. .
1077, Tloslsranisi,

i

ji

fi
ă

i a
:

ri

E
e

256... Slsjitori,
î +: 899, Ilreogi,! ..
DRE
îi 208.-. Diakont.. i m a
re
» 168. - Bălgari, ti,
RU
|
i
a
ti

16.

pr

„te Îi 28mOBlA DACIEI:
A.

„i

-

Pe

-a. "ROMANAȚI.
Jsdenslă: 'ivestă. se otsriinte desura” nordă ls aderi

Vslaei, desnre rsrită kă jsdenslă 'Oltslzi, desnre ssdă Es
Dsnsrea, uri desnre 'anssă ks juderislt Doljis. si
Ai
: Afarz de 'rislE” Oltslsi,. karele ksrge în't6tă întiăderea
ds-lsngslă judelsi adestaia, mal szntă doz : zile!lene; "Beika
arii, Oltelă, kare se vara în Oltă.:
“ "dudenslă auesta se' ssb îronartă îîn 9 nlzutii ka 124! sate,
Î. Illasa Bzlgei de sssă ks 8 sate, :
Da
-3, „— :" Bolgel. de josă ku 13 sate.
"3. — *: Oltalsi de josă ks 20 sate. !
4,
—.
Oltului de sssă ks 16 Sate, i
vu
io
"—
Oltenslsi de 'sisăks 19 sate, -:
„i
“6. = Olteslzr de josă ku 17. sate,
ci
„—,_
Te
Teslzizlzi ku 49 sate."
te
"8, i —. Kzmnălăr: ks. 17 'săte.
Sea

ni pusti

“Mijlokalsi ks-15 sate,

tii

Snănslă Isnraynisiloră : este! în oramuzlt- Karakală,! „kare: odatz. se nsmea Beridava mi să nsmiti ama" dâns sietatea
de a frkstă eva mai din ssst îmnsratăli Antonină Karaka-

la în anslă 216 dans Kristă.
torii.)

(Vezi tomslă I als adestei is-

Avestă oramă are tei biseriui.

Avestă jsdepă are 6 ksnotenii: a Kslerailoră Skas-

nălzi, a Ilotirci, a Islazslst, a Sarzlsi, aa, Belsslsi,” mi a Yeleizlui,
.
ElS are dor, Anstiri: Brznkovenii mi Xotaranti, Iar
metâure natră: 'Greuenii, Brztoislă, Katalzizl, zi i Balunii
iar biserisi afarz do vele din orară, “ssntă 166, .
'Trokztoră desure Dsnzre ssntă- doăs: snă ne la satslă
Isluză din sgsă de uetatea Ternzlzi kă: 2: ore: în' fans ku

satălă Barnogls; uri geca-l-alts no la satslă “eleis, din săsă
- de Islază ks 6 ore, nrintr'snă krakă ală. Dsnsrei. “emită din
bslui, în faur ks orzmelglă Illevna.
:
ni
- Dramslă de la Karakală. la Teleis
la Islază de 10 ore.

este de 7 ore, far .

.
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"Jsdenzlă âsesta are 7396 familii
mi anime:
4545.

Birnia,

23
21

!.

- „596.

TIoslsmuniui, ..

: 349

Dialkoni.

Hostelniuei.
232 Slajitori. Neamasrl. „898. Ilreogi.

'93

Komnanimti..

25 Mazili,

.

156

Rsntarmi.

216

- Shstelniaj,

.

117.
„__26
17396.

.

Balgari.
Ssragii.
.

4.- DOLIU.
Avestă judent”se otsramte desn
re nordă ks jsdenele
Gorjslă mi Vzlaea, desnre rzss
rită. ks. Romananii, desnre
s5dă ks Dsnsrea, mi desnre anss
ă kă Mexcdinyii. i
ElS ns are alte rîsri de kzts
Jiizlă,. karele nsraede din jdenslă Gorjis,
.

dz în Dsnzre..
El

|

mi nrin jsdeuslă auesta se koborz
mi
|
n

se ssb-îmuarte în 10 ulsini k&
146 sate:

!

4. Illasa Kzmnalzi ks 15 sate,
„2.
—
Belmel de sssă ks sate,
3.: —
Bslmei de Josă ka 11 sate,

4.

—

Dambrsvei de Josă ki 14 sate.

Dap
6.

.—

Ti

—

8.
9.
10.

sasi ki 14 sate.

- Jislai de josă ku 17 sate.

„nm

e

Săsă% ku 18 sate,

— -Xamrezulg de josă hu 24 sate.

—
—

-

_

m
1. susă ză 109 sate,
p
Wlilortalsi ks 11 sate.

„Orauslă nrinuinală

din avestă jsdenă este Kraiova (sas .
” Erais-lova), ală treilea skasnă als Bznici. ES
s'a fendată de
Kraislă Iova (îmnzratslă Ioană) als Bslgaro-romsniloră
în
anslă 1285, larele a felztă mi biserila astrzi
nămitz Bzneasa, ză szrbarea marelsi Martir Dimitrie.
Anesta se

„urokiemase Donină Mauedonici mi Tessaliei
mi îmnsrată alg |
Romsniloră mi ală Bslgariloră (Vezi 'Ilartea
III tomnzlă I ,
VOL

IL.

a

12

178

-

A
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i

ală asestei, Istorii); mi atenue se vede ks s'a strerăstată mi
skaunulă Bsniei

de la Strexaia

onorată mi kă,skasnslă

în auestă oramă.

Eniskonslsi,

karele

kste

E15 este
odatz ma-

de la Rîmnikă
snde 'este .nronria, sa -vesidenus, mi kzteodats la Kraiovo, snde esto.mi skasnslă Banslsi.
|

Astszi înss în lokă de Bani .este lokotenentslă (Kai„ makamală) “e se rsndsemte de Domni; ar Banslă residz
în Băksremi,
a
Aiue ssntă ri deosebite dregatorii: Tolkovnileelă Fa-

laramiloră, Logofstslă

ală treilea, Armamslă als doilea, mi

Iortarislă, dregstori ue se nsmeskă de kztre Domnă nrin
rekomandarea Kaimakamslsi.: Mai ssntă mi trei Logofsni
de Divană,

snă jsde

ssnremă- mi znă

Staroste

Avestă oramt are în Inăntrălă seă

de negsnstori.

natrs kznitsnii:

a

Kataneloră, a Armzmeiloră, a Mazililoră mi a: Slsjitoriloră.
Aiae. este uri snt Divană, snde se lastr nrouesele mi
jsdeksmile ueloră : uinni j3Aene de kzire Kaimakamslt mi

boerii niari divanimti de akolo; : iar asele mai îpsemnate. se
ssnănă deslegzrei mi xotzrirei Domnslsi nrin intermedislă
Banzlzii, karele' mede:
de-a nsrsrea la Băkăremti.
În
amestă oramă este uni resideni ma. Isnravniuiloră, kari
„se oksns ks trebile administrative zi ku strangerea duriloră.

În Ivăntrsli oramglsi ssntă 8 monastiri: a ObedeansIsi, a Gsneskslsi, St. Sergic, St. Dimitrie, St. Nikolae, a
Vlizdoianslsi, a Dsdslzi, mi Ilrofetslă Ilie; afarz de. aueste
mi vină biseriui de ncatrs: a lzi Iletră Bouis, a Stirboiuei
a ssntslsi loan, a Sngsrelslsi mi a Jieanslzi; iar biseriui.
de lemnă ssntă 33.
o
Msltele. mi mari kase boeremti, tergslă întinsă ii mare, isnafările de negănstoră meseriami.strzini mi nsmsnteni,
îmnonorarea lare treue de 25 mii loksitori, mi nosinisnea
“minănata a! aucstsi orauă, renresints o. adevzratr -:-a doa
„kanitalz a. Romsnieci.
-:
Aiue este 0, sk6lz nsblik Elineaskz; mi &nă sritals
minsnată zidită la anslă 1811 ssb-kzimzksmia feriuitălzi

întră nomenire

Vornikă Manolake

nrovisoriă ală Ramiloră.

.....

Laxovari, „ssb-guvernsli
aa

.
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1

Afarz de boeri.mi negeuitori, în asestă. oramă mai
s&nt
nui 1129 familii de Isksitori:
167 “Komnanimti. |
400 Rentami, .
465
Toslsmniui,
91 . Ilreoni mireni.

4129,

|

Afarz de ksnitzniile oramslsi, mai săntă- uinui.
ale =
denălzi: a Skasnslzi, a Ilotirei, a Gidigelzi, - a:
Wiobanslai

mi a Irodilei.
:
a
1? În auestă jădenă săntă dos monastiri: Bskovsuslă
mii

Jiteanzlă; aseminea ari 6 metăme: Segurna, Sadova
, Wistora,
Tzrnovzuă, Rba mi Greseuatii ; iar biscriui,
afars de vele
din oramă,

161.

a

ii

Kstre' Dsnsre are uinui trekotori: sna ne
la. satslă
Tiolnans, din sssă de Welcis ks 8 ore, &nde
d Jiislă în
Dsnsre,” drentă satslg Basklikioi alt orzuielslzi
tsraeskă Ra.
xova;

a doa ne la satslă Nedeia,

din săsă

de Yiolnană

ks

trei ore, drenti în fan ku Rasova; a
treia: ne la: satală
Bistrima, ks o ors din susă da Nedeia, trekz
ndă Dsnsrea

nintre bzlui la “imbrs Ilalega; a uatra -ne la
satslă” Gidina,

din săsă de Bistriga ks uinui ore, d5ndă
nrin sn rismoră
îa Dsnzre, drentă satelă Lomă; mi a
sinea ne la satsle
Zdegls, vinvi ore. din sssă de Gidina, drndă
intre bzlui în
Dsnsre la Ialanka Aksară,
ai
ta
Afarz de loksitorii oramslsi, jsdenzlă
auesta mai nă=

mzr5 10,315 familii:
"6151.

n

Birnisi,

"1087

„Al: Mostelniai.

374

62. Neamsri,

„1822

2917 . Romnanimti,
122

Mazili,

.

841 . Rontami, :

O

-

.
Iloslumniui,

Slzjitori. -Ilreoyi.

173 * Diakonii
"921

o

880 Skătelnia. 10315.
——

Balgani,

494. Sărsgii.

i

U o

.
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5. MEHEDINŢI.
Anesta este velă din srms judenă ală perei Romzneurti

ui mai mare de kstă tote. Întinderea Isi în Isngime,
din
mănyii Karnani desnre 'nordă uri snre ssdă asnz la
satelă
disnelnima, are o kale de 35 ore mi mai bine. .Elă se
0toramte desnre nord ks Banatsls Temimorei din Ongari
a,

desnre reszrită.k5 judemele Gorjs mi Doljs, desnre s50ă iar5ui ks Doljs, uri desare anus ki Dsnsrea, snde de veea
narte este. Bslguria: mi mai din sss5 Serbia.
EI
Afarr

de

rislă

uelă

mare

Dsnsrea,

karele

sdz dos

treimi din lsngimea auestsi jsdenă, mai uirkul înkz 12 rtsri.

mai miai,

ÎN

.

„„ Jădenălă auesta se ssb-îmnarte în 11 nizani mi 1 nlais
lkă 293 sate, mi:ansme:

1. Ilasa Jiluslsi de susă ks 38 sate.
2—
—
josă lkă 22 sate. ..

3.
—.
4:

5.
6.

: Dămbrzvii do sssă lu 28 sate...
—
josă ku 94 sate,

—
—

1.

—

8.
9.
10.

—:
—
—

li.

—

12.

—

Komnglii de jos ks 23 sate
.
—
“s5să5 ku 21 sate,
Blasnimde
a sssă ku 16 sate.

=
josă' ks 17 sate,
-Okolzlzi de susă ku 30 sate.
—
josă ks 23 sate. .
Baca ks 27 sate.

llaislă Klomanii ks 24 sate,

Avestă nlals se nzzemte de ună vztafă wi are 33 de
notei trekztâre în Gngaria.
Dar trekztori mai însemnate
- suntă dos: sna ne la Vama Yerneniloră ue dz la Mexadia;

mi alta ne la Vama Basuei (snă sată în avestă judenă)
dondă “nrin ÎllaislE Lyngă la satslă Tsfară din Banatslă

Mexadiei.

|

Ma

E

|

Asestă jsdenă are dos orame: ernenii în fans ku
Eladova, skasnslă Isnravniuiloră, wii lkă o Monastire mi dos

- biseriul;. mi Kalafatslă
"

Beriui,

,

în fans kă Vidinzlă,

ks

uinui: bi-
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Anrâne de Werneni este Tarnzli Seve
rină, snde era odiniârz mi oramslă Severinonole
(ne

Ksmnslă

Severinslsi)

zidită

snă mesă ue se kiamz
Sever frnzratală Romei,

de

în timnslă esnedinisnei sale asănr
a. Goniloră. De la auelă
îmnzrată a Jsată nsmire ri mear
a din Olt; nzns în Dsnzre
KRomitatală
mini
aveaă

Severină; auestă Komitată se asv
ernade kstre Ko-

(sa% Bani în limba
skasnslă

nonălars),

în Strexaca 1,

-karii din vekime

de unde

anoi

lay

la Severinonole mi mai terzi la Kraiova,

îmi

strematată

Ea

|
"În drentslă Tarnslsi Severină
se vsds în Dsnsre mi
remsmninile faimosslsi nodă ală Isi
Traiană. : Mai în sssă de
aiue săntă mi kataraktele Istrălsi,
kare truemte se liamz
Gerdansri mi Demirkani; mi seva
mai din s5să este uetatea
tsrueaskz
Ormova

desnre

râzlă “erna,

ue este

xotară des„nsrnitoră între Banatslă Temimâre
i mi Banatslă Kraiovei.
“Ormova veke este ne malzlă Danz
rei ssb stsnznirea
Asstriakz ; iar Ormova

nos

este în

anroniere

ne

o insălz
nelsabilz, kare “se kiams Ada-Kale
si mi e sub stenznirea
Tsrailoră .
»
A
a
Jsdenslă auesta are 7 Iksneterii: a
Skasnslsi, a Kalatatalui, «a Ilotirei, a Yeruisrilorg,
a Ilrostolzlzj, a Beimi 'a
Vodi

nei.

aa

Da

i
a
EI
are ui natră Monastiri : Motrs, Iinw
srenii,- Tonolnina mi Strexaia ; „metâme
nă are; iar biserigi 19,
Desnre Dsnzrs are ainvi 'trekato
ri: sna ne. la Kala=
"fată la Vidi
ns, a don ne

la satală Saluea, “nat

ore. dir
săsă de Kalafată nrintre bslui, ese
la orzmelăli Florenti-nii; a trecea: ne la Miorboreni, prin:
Balta verde, din săsă
de Saluea ku “natrs ore, : tree dink
olo la satslă Iraova;
a natra

ne la: Cerneni uii 'Tărnală Severinslsi,

„din sssă de: Balta
a vinuca

ne ln: Ramava,

“etatea -Ada-Kalesi,
1).

verde, „treue la Fetislam,

uinui ore

sat Kladova;

vină - ore 'din s5să:' de “erneni,

i

Strexaia astazi i nă mai e oramă 5, dar

ne rsinel

la

N

e sale Mixaig
Viteazulă a zidită o Monastire înkănjrata
ks
zidă, înainte de
îaue Domnă,

e
Voda, _.
a se
”
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În: jedenslă azesta szntă 14, 376 familii: .
„a 491.

Bicnin,

Dă

14. Tlostelninei......
50,. Neamsri.
.-

205. Skstelniai. .
“1125. : Moslgmniui, .

:

.

233. Slăjitori. 313. Ilreoni. |
„30.: Diakoni.
312. Bslgari.
146,_ Ssragii..
14,376,
-

a

CAPITULU

III.

„Despre clerul ţierei Românesci,
„Namitele 17 judepe din peara Romsneasks se îmnartă
“ani biserisemte. îîn natră: Enarzxii:.a Mitronolitalsă i uri a Eniskoniloră de Rimnikă, Baze wi Argemă.
„sans la, domnia li. Rads Vodz uelă mare, În meara
Romsneasks era rismai snt Arsieret, Nsmitslă Domnă, ne
la înuenstală sckolălsi XV, adskindă ne Nifonă Ilatriarxălă |
Konstantinonolei ue era elksilată- la Andrianonole, Pa nssă în .
loksis Mitronolitslgi, ală Ievrăia nostă 'era vakantă. Dsns

lkombinarea auestsi Ilatriarsă, Domnslă a kreată Eniskonatsrile:de Rimnikă
di uelă. mare

mi Bszză.

la tomslă

„(Vezi biografia Isi Rads

II als auestei onere,).

Dsnz

Voaeea

în zilele noastre, .ssb întzia domnie a Isi Aleksandrs Vodz
Msrszi,, sa. înfiinnată ui ală treilea Eniskoni de Argemă,
Astfelis Enarsia Mitronolitslzi ksnrinde mnte jsdene;. adi“ks: Slam-Rîmnikslă, Ilraxova, Ialomina, Ilfovs, Dmbovipa, Vlamka mi Teleormană; aueea a Rimnikslsi, jsdeneie
„de neste Olt; a Bszrslsi trei judene, Bszră, Suhsenii mi

Msmaels; iar a Argemslăi, Oltslă mi Argeuazlă, .
7
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îi rsndserite-. Domnule.

Semnele : demnitsnei loră ssntă deosebite : Mitronvlitslă
are
Hâteriuz sa tocagă usstoreskă; Eniskonii: aă Xazran
ă (ksr=
5 ks kană de argintă) iar egsmenii kzrji mai simule
mi
mai misi de kztă

ale Eniskoniloră.

în mzinile loră kiar de kztre Domnslă
„Iar rsndseala,

Aueste

semne

se

dak

krndă îi instaleazs.

ks kare se dsae' Mitrouolitală

la. skas=

„nălă seă dan ue i-ea Ilaterina de la Domni, se faue
în kinslă srmsteris:
Aa
o
": Mergă înainte: Knitanslă de Dorobanni, ks Ilolkov
nikslă oramslzi krlzri, ks zausiii mi Omenii lor ne
josă,
Dsns asermtia Aga, ks Zanuiii mi: Omenii sei.
«Vel Kznitanslă de Lefegii, ks Bam-Bslskbama, mi ks
toni Seimenii Snztrriei.
”
„ Hortarzlă velă mare, ks tts săita Ilorteriei mi ke mâ-

se Ilostelniuei.

Ia

|

E

!

“ Hatrs Logofeni de tains, din kari doi Logofeni trei îm- .
brzkani ks kaftansri.
"Tlatră zansii de Divană.
a

Ilostelnikslă ală treilea,

ks. Iitarslă als doilea.

„Doi treti-Logofeni din peura de: sssă mi de Josă. .
„+ Logofatălă ală doilea din ntra de josă, ks Nostelnikslă
“ ală doilea.
EC
a
- Titars
velă.
lă,
mare, ks Logofstslă als doilea din peara,
de sssă.-

i

PI

aa

,

Irotononii ks toni nreonii ne josă în dor mirri,.

Arxidiakonală ks Materia,

ec

4

|

Vioxodari,:
-

SE
E
Ei:z- Logofeni E
ay
de Divani.

.

x
u

&.o

:

„4 Tioxodari,..
7

ge
O

&I.

o8 $

ia.

„a

R a5
g
m
3

5,
a_
BB
pa
mu
£. & Logofe
de: ni.
Divană, -.$
Ş,
Da DI

oso

mp:
:
“um

Se.

.

uelă

Husar

& &
Bo

sssă mi

:- 23

„

„n Doi boeri mari, Logofstslă de peara de
de peara de josă, ks Mitronolitslă în karet.
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kare: se

trimite

Eniskorisli de la

Karte: la. skasnslă seă, se faue în kinzlă
srmistori:
a
::.: Rsnitanulă de : Dorobanni, kw Ilolkovnik
sl& oramslai

ii

*

kă toi dmenii sei. -

e

i

E

a

Logofstelă ală treilea. din meara de josă, ks Logof
stslă
al treilea de tainz:
e
e,
.
" Logofztsli;. al
: treilea
ă
din peara de susă, ks Ilitarslă

ală doilea.

.

Se

Arxidialonslă ks Xasranslă,

-„u Doi Logofeni ală doilea

în karets ks Eniskonsls,

„Logofeni de Divani.:

„i

.
“03 0s5m RY
TYStOUULO([ 210103

Trei “ioxodari,.

2

din 'neara de susă wi de josă
Trei VYioxodari,

Logofeni de Divană.

Mitronolitelă mi Eniskonii- a, nremedinua. în adsnvr
ile

generale.

Avemtia,

în enarxia sa jsdelr

klerslă, nriimeskă

dzrile de la ureoni. mi ieaă nlatz nentrs xiroto
nii, Ei kanst5 folse mi de la laisi, ne botezsri,
ne ksnsnii, mi altele; mai aă momii ks sate, nigani, robi, skstelniui,.
Iloslsmnisi, kzte 12 mari Monastiri, ini kste o krraisniv
în Bals-

remti, libere

de-ori

ue

dare.

Mitronolitală,

Monastirile - ks. donanisnele lori, ssntă

libere

Euiskonii

mi

de -Vinsrită,

„ Dijmsrită mi Oerită.
a
î
- Mitronolitslă este ssnssă tronului natriarkală din

Kon-

stantinonole, zrsi-a i se s&nsnă snre dezlegare. mi
xotzrîre
kassele sniritsale uele mai însemnate. Nsmirea Mitron
olit-Isi o rekomandz Domnslă nrin înmeleyere mi snire ks
E-

niskonii mi kg boerii uci mari; totă Domuslă îi dz în ms=

ălă desnre r&ndsirea sa. Mitronolitslă îns trimite Ilatriarkălzi.ue va, darări snre semnă de ssnsnere, dsne. kare în-

datz i se triinite konfirmarca dens obiueis,

a

=

n3 wi Ilaterina, mi-lă trimite la Mitronolie kă serem
onie,
ureksmă ga zisă mai s5să, înwutiingendă nmai ue Ilatri
ar=
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|

în kasă de valkanus, Bnislonslă Rimnikslsi are drentlă a fi înaintată la deninitatea skasnslsi Mitronoliei.
|
_ Eniskonii se fakă nrin mtirea Domnslsi mi nrin alegerea Mitronolitslzt zii a boerilorE. „ Mitronolitslă îi xirotone=
te mi Domnslă le dz: în msnr Xasranslă |saă kzrja).
Din Monastiri ssntă sănzse Mitronolitali mi Eniskoniloră, iar altele tronzlsi Antioxiei, Aleksandriei, Ierssalimălsi, măntelsi Sinaea mi Atosă, mi altoră lokzră sfinte din
.
“ imnerislă Otomană. Egsmenii amestora se. rendseskă de lstre Ilatriarmii resnektivi, mi se rekomands Domnslsi mi
Mitronolitlsi snre reksnâmtere mi instalare, Iar. Egumenii
Monastiriloră nsmîntemti se rekomandz la întsrirea Domnălsi de kztrz Mitronolital „mi. Eniskonii nrin Logofstslă

velă mare.

Ai

- Bokoielele
săntă

şinsse

de. venitsri mi

loksriloră

sfinte

keltsele
din

alo Monastiriloră

imnerislă.

Otomană,

se

verueteazs de kztre enitrouslă rsndsită de kstre -skasnele
resnektive mi de kztrs Logofstală velă mare; Iar sokotelele
Monastirilori ntmintenermnti de lztre Mitrorolial, Eniskonii
„mi marele Logofsti,
În tâte jsdenele săntă Ilrotononi . nsmini . de -Mitronolitslă mi Eniskonii resnektivi ai. enarxiiloră,-.
IIreonii tstsloră Diseriuiloră din. Mearr se xirotoneskăi
de : kztre ;arxiereii fie ksrii enarzii: : Ei în totală ssntă .

10,278, mi a năme:

ni

e

„430, necog. ) Ssb Aici.
9
„928.
“310.

Ureo WE Sb
Ilreogii.
Diab.)

Eaiskk. Rimnilslei. E

Ssb Enisk. Bozalsi,

BA Die) Sub Pnisk. precum,
OB
Sa
o.
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CAPITULII

„Despre

Iv.

Qi ganiă din feara

Românescă.

în tts meara Rormzineaska se afls o. măluime de

Ii

gani, sklavi domnernti, boeremti mi monastirezmti.
. Eats nămsrală loră:
700.
Asrari sat Rsdari,
100,
'Bzeami asrari,
|
|
ia
"-1000. "Grsari nzmînteni,
"Domnemti,

800.

Lingsrari.

700.

Lzemi

„20,000.
23,300.

ferari.

|

-

Vatrami: boeremti mi Monastivezuti:
Szlame sa familii 1,
o

E

e

————

"oAprIruLu vV.

“Despre fionitierele fevei Romdnesci.

.

Dsns konrinderea
Xsdstnarelelors, (saă xotorniuia ,
erei fkstz dans navea de la 1741) limitele merei Romznemti se învenă de la Rsmava, snde se desnarte de Serbia
tărueaskz :nrin Dnzre mi de Germania.* nrin Banatslă

Temimoarei.

Semnele năse, însenzndă de la jude nsls. Me-

* xedinnii, sent srmntoarele
1).

Ară

fi fostă

desnre istoria,

lokslă

ani ka astorslă s5 fi vorbită me-va mat nrelargă

limba ini datinile auestoră Iokitori ue
+
saă linită de
nzmzntslă nostrg.
„Snre wtiinpa nosteritzei saseranztaă, E, m5lr nămits
nrogresslsi
divilisanisnei între Romzni, astazi sklavie ns mai este
ne nzmsntslă

nostră, Jliganii Domnernti Wii Monastiremti sas emanuinată înkz
în
anslă 1846; far uei boeremti la 1854, adekz în 'rma Revolspisnei
de
la 1848, kare nrokemase nrinuinălă emanuinzrei loră,
2].

(Traducetortulii,)
Astorulă nrin anestă ksvzntă voemte ss zikz Austriea, lăzndu-se
dsnz gergulă nonslaris, karele nrin ksvzntslă DNemţi, îapelege mi ne

Asstriakă mi ne Germană,

:

(Traducătorlulă.)
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- Mehedinţii,
Nsmele mouwiiloră
- De la gura rizlsi Vodima ue se varsz
ui ală nronrieta- în Dnzre, în săs nsns:la o movils.
„riloră loră.

Ii

ne din s5să de ana [lara-velaslzi,

Ilaxna Monastirei inde rsmsne' ana Vodinei în meara Roms-

Tismana, mi Lo- neaskr, krtre kslmea msntelsi Daramls
vina totă a auej sas: Daraninslă, srmeazs din vîrfelt. mente„Monastirei,
Isi Doran Meterezslzi, între dos nietre nsse ne xotarslă vekis, atsnui ksndă s'a fakstă
navea, &nde s'aă înzimată mi dos movile.

De akolo treue nrin' desnsryirea măntelsi Irtane saă Giertanti, mi srmeazs: ktre virfslă msntelsi Dsmskslta say Dan.sklets;
Kmina KomoeKir
vortslă msntelsi Kerlkina;
niloră.
-Kmtrz vsrfslă msntelsi lliatra krine-

'

Isi, kare de loksitori se nămerute

Ileliniy
niga

mare ;

Gorvodina Ii
Kate vsrtslă moantelză TIelininna mare
George mi Trz- la. nrrzală esna,, snde se zarss în Yema;
ilz

ks ai sei.

Ilrasua lui Ioană
De la ana. Worna ne din ssit n'5n'%5 la
ui Krpuisnă ks ai ana ICraiovina, snde se varss în Yerna;
seci.

„Isvarna lsi GeorTreue xotarzlă neste. ana - ernei. ri.
gi& mi Lonia K'r- rsmîne auestă nzreă în-mears; Srmeazs ne
nitanzlsi ls ai sei. s5b noalele msntelsi. Kobant, saă Kanino, mi
se. întinde:

„Mezimermtii Isi

Konstantină Stoi-|

Ile la varfilă -nisntelzi

Dsmbravslă ;

nesks.

Ile la vzulsl& mantelsi Tgtov;
„A

Ilredemtiloră.

a Yrspeuitiloră,

Ile la vzrfală mantelsi Tatsla „(Satele
Klomaii).
Ile la vorfeliă „măntelsi Nesckă saăE Sel

(satslă Vienii).
.

a

-
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Aiue se termin jodenslă. Mexedinnii
"ui învene jădemală Gorjis; uri în Asstria se
terminz xotarslt Banatslsi Temimoarei mi
se învene alt Ardealslui sai Transilvaniei.
n Xsdstnamea se ksnrinde, k7 de aiue
n
s'aă nssă. alte lemne de. xotarz, ui aă rsmasă dăns xotarzle veki ale Mumiiloră ; kzui
[atstă din nartea perei Romznerni, lztă mi
din
nartea Transilvaniei, s'aă mslymit$ amsn-

doz nsrpile ka ss meargs nsns în ana Rî-

lslă Vadslzi,

rîslsi Olts.

karele

se varsz

kstre

nodală

Ile lîngz aseste Ismzremte mi

semnile kar6 sat arstată ne xotarz de kmtre. nronrietarii de akolo, de snde se înzene

jsdenslă Gorjis,
ii

Transilvania

wi kum'se delimiteazr ks

nînz, în rtslă Oltulzi,

Vsrislă msntelsi Stsrslă, -snde faue
xotară de vale în ana Jislă Romsneskă, kaMonastirea Tis- rele cse din daci mănui ai merci -Romzmana, ncuiti, ănilS nămită IIlerbile mi altslă Tar
venii, kare ans kărue kstre Ramii Retii, ne
„săb m6se mănni nămini:
. Gorju.

“Tismana,

-. Tărzeneasa!

Osla;..
MomneniiTsreni.
"ui Fromenntii.

Nzdelea;

Rostovanslă;
Iliatra, Tanasii wi
Arkanslă:
-.
De aui ese .xotarulă. ztre

ri, mi faue

“[disnsrpirea desnre Transilvania. Anoi xotarslă merge ne ssb zero mn nămini s :
al Bengermtiloră,
Segrizls; FO
.

mi Brzilois Îsi
- Geanogls, +

ală Franentiloră.

al Skit. Stenemti.
al ISzlineuitiloră,

Mariac lu;
:" *Kornile!
Negrile! --.. .

|

-

|.

PARTEA VI,

al Vateskiiloră.
ală Xgneneniloră.
ală
ală
ală
ală
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Mstsli;
- Fotaislă;
Balkanslă ;
Drsgoislă;
„ Manile; .
Kindekslg.
Aseasts. ans se întinde

Brziloiloră,
Mommeniloră,
Illziamniloră, |. :
Vslkaniloră.
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anoi nînz

în

“lana a Jislst, desnre kare am vorbiti mai
sus
mi &rnneazz,. sotari msntele numită Gris

Gardslzi, neste

nînz

ăade

als

kzrsia

kremteti

troue

se snemte .ana Jizlt iRomsneskă

ks Jislă Ongsreskă, karele vine din Ardeală

din msntele

nsmită

virfglă Isi Ilctrg, mi ks

nămirea de Jiit se varsz în moara Romsneasks.
Notarslă

josă,
n&mitz
al Arb sbeuitiloră.
al Berlemteloră.
al Stanuemtiloră.

treue

nîns '&nde
Iolotiutea

m5nui nămini:
Ilalatimtea ;
Ilrilonile;

dinkolo

de.Jiis ne din

se. znemte

mi: dm în ana

de sss,. kare vine din trei

Ilemznarii:
De aiue. urmeazr

-

xotarslă ne uskată

-Ine la lokslă nămită Ksrmstsra, ne săb uinui-

“[snre-zese măngi nmini.
al Stsnuemtiloră.
al Mzurzterutilor.
al Radeloră.
als IlolinilorE.

- Stoanirza.
„Deal Isvorzlsi,
Badis. |

Gara Ilaizlzi,
Slima.

al& Tibaniloră.

al Xslsbeniloră.
als Bzilkoeniloră
mi Kininamntiloră.
al Rodzmenermti-

loră,

Sluvislă.
|
Rimtea Roms.
Tibanslă.
Groaua seakz,..,
(Totă din kărmstsra kostimalzi)
"Berta.
E
Ilrovauiz.
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-:

Iloeana Mserii.

Binstemtiloră, —
alg Vizdeniloră.

=
o

ală

Saxanikle.
Sxomoislă.
.
Xotarslă 'de aise grmeazz ne vîrfală a

inante msngii nsmizi:
Beremtiloră.| . . Larga din Bztîna;
îi Si

Larga din Iirtslă feti; -

Larga din Grsiă;
als Berermtiloră,

Argeşiu. .

. Balulă; de aiue îngenă semnile de xotar,
Sarauinislă Griveloră;
Din Mijlokă.
"Xîrpemtii.
-.

- Aiue se termins jsdonslă Gorjis nui în-

'Totă a Beremti- venă msnnii Lotrălsi din jsdenslă ArpemsIsi; car xotarglă &rmeazz "ne ontă-snre-zeloră.

se mănyii nsmini:.-.
Gotepa;
Strena:
Xsinesks ;
Vîrfslă Groniloră,
Balintslă,
" -Strikatală,
+ Vîrfală Nedi,
Dobronsulă;.- .
Zidslă ;
Xotanslă.
Bsuegislă..
“ai Momnenil. din
Voinea mi Malais

a Skitsl. Kornet.
_& Olsneskylsi.
a

Momneniloră
Esineni,

.

a
i
-

o
i

-

Voinegs.
Toate vârferile' msntelzi Negre.
Voinesima, .
Miîndra.
..
Ilerbinszlă.
Irkrlabslă,.
Koasta Kiineniloră.
-

:

.

.
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v.

,

aueast
' koastr

7

rîslă Vadslzi, desmre

mi în

Xsdstmane,

ureksm

e

a Kiineniloră

i

ese

kare: se vorbesue
s'a zisă mal s5s

mi aseasts ans ărmeaze ka xotară nînz la
nodslă

Oltslsi. -.

Axeste .sănt semnele

ue suă

dată

Isi

Skarlată Vods Gika dens serzetarea ue s'a.
fskstă în anslă 1766.

De la nodslă kare s'a nsmită mai sssă,
xotarslă

treue neste ana: “Oltslsi, totă în js-

denslă Argemrălzi,
totă a Kzinenilor,

-

Xotarslă

treus nrin

valea: Frate,

mi

srmeazs ne vîrfsrile msnniloră nsmini:
IIrionă.
TIrilzlme, -

a Grzbleintiloră.
al& satslsi Ilano.
-a- Or. Iliteniti,
a Batslsi Arifă, .

Msntele lolmslzi. *
Virtelă. Boi,
.

Skzrimroara,
“ Xotarsl& de: asi: ;ărmeazs

ne

ulaislă

Aryemslii,
ue la, Obîrmie, ne la 'Tonologă,
ne la vîrfălă Msntelzi Wokans, ne la Kslme
mi ne la virfsrile Naziloră earzuii în Kslme
Înînz' la Bolts.

-

Arifelzi, - : -

De aiue tree. ne la Virfal Obirmii
Kana Reue, nîns la Obîrnia anei Buda, ka= .
re units ks Kanra Revue formeazs- rislă Armemălsi,

„ Grmeazs ne la vîrfsls msntelsi Simuis
- idem,

F'sgsramslzi mi ure vîrfsli Msntelsi Moldo.IVCANB, îns la Obirmia anei Valsans,
snde
se termins judepslă Argorslsi - INI - înztenge:
jsdenzlă Manmuelslsi,
„De aiae treue xotarslă nrin msntele

Muşceli.
.

Valea Lsngs mi Brmeazz
Skzrimoara.

:- Mlzimorală,
Galbenile. --

arin măn mil: :
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Valea Rea,
Ală Monastiriei

Bgda din kare
„Tindora,
|

-. “Argems,

Msmrtasku,

ese rislă Doamnei,
:

-

Boranuizlă,
Tliskslt Leotii,

idemă. :

Valea,
"“irna,
Malamorzlă, .
Iliskslă& Nenotalsi,
Bratila,
Mzdrmorslă,

:

a'Mst. Kzmnă=

|

lsngă.
a Mst. Aninoasa.
a Mst. Kzmus-

Iiskult Nenotalsi, -

Brstila,

.

-

lsngslzi. .
„Msntele

Gronile,

ku Fsgzramă

karele

este în. fanz

mi din kare kărge ana Bra-

tea; msntele Valea Dealslzi, din kare se în-

“Țaene nlaislă
:idemă::

al Isi Balotz,

Dimbovinei, de

unde ese ana

Kîmns-Lsngslsi între dăoi msnni;

„ Herivoemtii, din kare se vârsz ana
Dimbovigei din mangii Laaile.
Ilrin duci mănui ai komisslsi Olsres-

„a sâtelsi Rokzlă. ks; Aogets Kaurci,

Tomamslt mel mare,
Tlandemslă mikă,
„ idemă.

Iliatra si Kraiă,
Fsndsrile,;

Merile,

de snde

nrzede ana

bovinel ;
Msntele Kon mii, -ande e dremslă
"Inulsi;
' A satalsi Drago“Msntele Fsndata;
slzvenii.

Msntele Sekarele; uni
msăntele Sîntglia.

DîmBa-

-
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-“Aize se termins jsdenslă ::Mamuelulsi,

mi înene jădenslă Dsmboviei, de la: lokslă
ve se kiams Marginea Domneasks : mi 5r=
meazr:
.
a

Dimboviţa.
...

- ue la msntele Isi Laiots;

„. ne la Slemne;:
„ne la msntele' Maseasl;

.ne la Iletrele Albe;
.
. ŞE
„+ ne la mănyii-Slemnei ui “Kolraci,
„ui ne la, msntele Dadslsi.
„+ Aiue se koboarz.: la Obîruzia Brztois-

[ză iui se săe în vzrfslă Kotekizlzi nrin mijlo-.
|RBIă Sting, din Slimnă. usa, în margi-

“e

- ne). mi srmeazs ne la Obiruuia Ialominei.
Dela Slimnăr BN în maryinea Iodorz-

o

lză: ne la Bale, uri ne dindosslă Bsuegisls.
Aitie so înkce jădenulă Dimbovipei, ini
înuene jsde; nelă Ilraxovei; rmsne msntele
Bauegislă îîn. ear mi xotarslă 5rmeazs

ne

|dăus Bsuegislă Slemnei la- msntele IIlarslar,

IN „eairsuui „Ii0 Slemnea nsnz la Krgue
! ne la IIredeals,. "de snde ese ana Ilraxovei

": Îmi se vars

în pearz,
p
. mi. ana Temitusglsi ve

i kurge snre 'I ransilvania.

III. earzuni „Slemina, ne la rasntele SsÎN saisl, “ne la msntele. Meatra

"-mi earsmi Slemna.

.!

me. la msntele Valea Neagrz.
"me la Sasslă Ilaislsi nznz

Sâcucnii.

Aise

la Gebrstii,

se termin jude) năl& Ilraxovei mi

invene jădei nală

Szksenii,. ne la nlaislă Te-.

leajen;, indo srmeazz xotarslă:
Al Isi Rads Bir-

kznesks,

:

2

ne la

măntele ; Grotiuală

în Slemna;

alt Mst. „Margi-| . ne la - Bobsl. mare, sade se tae ana
_nenil,
- [Feleajenzlsi;
iz
N
- VOL,

III

i

48

.
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“ală Vstafelzi .
“Miklea, -:

i

„no la, Bobslă mil;

ală Stolnikulsi

ne la Sleninea în: sasntele- Babemslă ;
mi earzini Slemnea msntelzi Aratosil;

Skarlată.

mi în Slemnea msntelzi Teigols;

mi în Slemnea msntelsi Ksl-Rours;

ală Megianriloră.
ală Isi Iâns Fi-

"mi în Slemnea Vzei Steniloră,
““ Din măngii asemtia se adsns aua Bs-

linesks, -. Zz55lsi mi sc varss

în Transilvania.
Xota=
rslă armeazs. Slemnea ne la ksrmztsra Ks=

rălS-Ilsmtntelsi, ese

în mannă;

de akolo

arin Slemaea nsni în 'msntelo Tstarslă.
lar de la mantele Tztarslă înuene

Slemna din sela-laltă. nlais alt axestsi jsdenă, usns în ksrmstsra Krasei, mi în josă
nsn5 la vzrsztsra Krasei în Bezză, .
“Ana Bszsslăi,
TIIi Iliatia Reei, de. snde rsmîne ana
Bszzslsi în near, ear xotarsli rmeazz nrin
dealslă Keii nînz; la desnzrpirea Nem niloră,|snde se. keams Xerdskă, nui nîns la Isvorălă

Xerdskă,.

din josă

de [liska-mmani mă;

mi nînz în ana Besaii, uri în josă nîns la
xotarslă Bszsslsi, în ana Iliska- Romii.

Buziiii.
„Aive intrz xotarzlă. din jsdenslă BuzzKindemtiloră, Isi mi treve ana Biska-Romii ne la xotar5lS

Srkseniloră

ne lines

koasta

măntelsi

desnre, mearz, mi” de' akolo se loboarz nînz

4

A

l a isvorslă Temsuroizlză snde se anernte ks

|Borlzlii na.

"Grmeazz

ne zise

„dans. mântelo Karsislsi,

nsmită Isvoră

ne

karele rsmîne în

|mearz.

idemă.

„

De la desuzrpirea Mantelsă' Babosky:
|otarăl& se sse nînz în vîrfă mi se koboa-

"(rs în altz ans kare se nsmemte Iliska;

Ana Mogerbsksră karele se 'denzrtea-
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z5 'măltă nzn5 80 koboarz. la Isvorală Gar-

gislui,

i

TIli de la ana Gergslai totă ne: aucstă
isvoră nînz la lcormstăra, ms&ntelsi axestala,

„se

idemă.

- |karele remîne totă. în pearz,
Aise şe "terminz. xotarslă Transilvaniei
wi . înuene xotarslă - erei Romsnenti ks
ȚĂ Moldova.
Xotarală -auesta - înuene de la asalele
msntelui Yliruiă,::
:
Adestă mante fiindă ls se abandona
“lz5 de . kztro Moldoveni, . se însemn' xotară |

de kstre boerii îmbeloră nzrpi:

rr.

De aiue srmeaz» xotarală kztre Slempi,
vîrfelă sngiloră ;.
ne
me

=.

a l5i [ans Grz-|. .
Ă
„i mztike,

Masa,

:

.

;

“Forală,
pe
" TILi. Moutiorală,
IE
aie

.

- Rimnicu =
* Sâratit,

„De

aiue se. înene judele

Ilst-Szrată,

MIRE

,

Si

bi

Rimniks-

|

„De la msntele nămită Msatioră, + se.'desnarte ana Milkovslsi, kare merge ka xotară
nînz la momia' Vîrtemkois,! i
"*

„. De'la- Vîrtomkoiz remîne ana AMilkovsÎl5I în mearz uri se faze xotară manmslă în
kare ksrge ana "Milkovslsi. .Agestă mană
treze' nria oramslă Fokranii mi se: dăue ka

xotară nsnz la Mzksineni unde dz; în Siretă:
--.

Ana

Sirotelsi se fâue xotară nînz snde

„[insene. xotarslă konrinsslsi Brzilei. :
Din xislă Siretslsi, snde
xotarălă Moldovei rui ală erei
se înuene: xotarslă Brzilej.

se desnarto
Msntenessi
ae
a

-. Dle: marginea, -Siretslsi: s'a fplkotă xo0“*

tară “de la sine o movils, mi din movilz nfÎn la Talgivna s'a nasă niatrz,
-

.

*
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- 4

=.
De. akolola Zadna :snre nodală Badea 's'a fostă
movils; mi de akolo în lsnkz, ne marginea Terlsi
slsi s'a fskstă. movilz, “ui ne. drămală velă vekit în Isnks
s'a năsă.
„niatrg;mi: ne dinaintea odzi Isi Sar-Xai-Ali-Yelibi
în katală desnre ssdă sa nssă - niatrz; mi ne. drămsl
ă Baldovi- .
nemtiloră desnre rsszrită:
s'a n5să uiatrz; mi ne.lokslă bi-

serivide la -Baldovineniti, între dsoi stilni de niatrs
sa năsă

mi alts niatrz;ui de la Baldovinermti snre
'sădă este o altz

MOV
"De

asi mai nainte sănt alte: trei movili, mi ne vîrfelă

nea din ele s'a năsă,. niatrz ; uri. ne movilele
de la Ilemeni
&nde „se întinde drsmslă între movili, “este
alis niatrs; ui

la odaia lsi Sari-Ssleiniană - ne alztari.
ks sats, este

trz albz veke,

mi în fapr-ls Hiatra aueea

o nia-

o movilz, mi în

satslă Uătauii la movilz,:: snde se îngroană
tarii, este x0tară vekis; mi ne.la odaia Isi Ssleimană-Aga
snde esteo.

niatrz vele, în drentală er s'ă fukută
movils ; mi 'ne la 0=
daea Oenemti este o movils în virfală ksria
sa nssă niatrz;

mi desnre nartea nordiks! a Tssslsi 'snde era
o niatr5 veke
sa-ma

i:nsst na Ti055;. mi ne :koasta Anyii
snde este mo- .
vila Dslzis. mi o iatrs veke romie s'a
-fskstă movils; ne
movila Sznatzl desnre. koasta Anii, ănde
este o niatrz al-:
bs

veke, s'a fekstă anroane. de ea movils, » Ii Silimtea, Isi Steriană. este totă a. merei
Romsnemti;

cara

nodă mi

'ne lokală- insăle
'Isi' Emiră
i
este o movilzkare s5-keamr Leminata; mi ne vîrislE
movilei este o niatr5 :mi

la Iovaneli ssntă trei miui. movile ne:vîr
fslă nea din
- ele s'a: năsă 'niatrs. mi anroane.de ameca
S'aimai. fikstE sna,
Odaea

Viziralzi _nsns

la

dinvi. Gorgani, este -tută ne .nartea „"merei Romsnemti snde este xotară vekiă,
ui! din aueste vinul
movili ana este ne. la. mijlokslă. Kruii
Odzii, mi ne movila
Kalsli:s'a năsă niatrs, tpindă-se movila
în dos i rsmiîindă
"jmztate a: 'Tăruici ; uri jsmutate' a 'merei
Romsnemti; movila
din koasta satslzi: Ksntors s'a năsă niatrs;
de akolo îna=
inte „merge nînz la. loksl$ aride .se. leamz +
Nisinsrile, saă
Solină,
.nznz,

la lokzli
: snde

se. kiams Orzyznii;

mi de
akolo merge,la -satală. Boslă saă movila
Bozlsi, snde kiar

,

i

„PARTEA VI, EPOCĂ 1Y, Capă v,

:

197:

ne xotarălă merei Romsneuiti a zidită “snztarslă Mixars
Kantakszenă o biseriks.
i,
Si
aiaia
De asi; înainte se întinde xotarălă nînx la ' marginea
Dsnsriimi de la odaea li lasigi Suleiman nzn5la
rs-

55 Ilisanzlsi, snde! este o movils ks kzrbsni ; de asim

n5 la năuslă Batoislsi unde este earziui o*movilz' ks ksrbsni ni de akolo se întinde iarzui nins la, movila: Katârs
lzi
snde -este alis movile ks krbsni; mi se întinde înkr 'nînz
în dremslă Brzilei, snde. mai

De

asi înkolo

este o muvil

Is: kzrbăni. !

Dsnzrea. se faie xotară perei Roinz-

neunti, kare dans Xatixsmaismslă înnzrzpii

matka rîzlzi neste kare

merge kiar “no

tsrsii ns aă, voe a ss realiz ; ' ne

ing ameste mui insslile kare săntă în mijlokală Dsnrrii,5 |

-nele

vină în: nartea,. erei: Romsneiuti

iar

altele în nartea

Tsraiei, stsnînite:de Nazirală,
i
Săi
Kstre. kanztslă jsdenslsi Fokiuani otarslă mergene la
momia marîn:
e.
kare se konrindă mslte nsmiri ale niare„Isi boeră Vistierslă Mixais Kontakszenă. |
ia
Ialomiţa. :.

|... .Grmeazs xotarslă ne marginea: Dsns-

„ii

ne la momiile rmiâtoare, +

VlIzdoenii,
Frksenii,

a

* ” a Monastirei. St. Ioană din Bsksreuti
„i

a lsi Bama Eni Dimitri,

e

: ză

“Lamenii,. .: - | - -fâ' Monastirei “Kzsuoarele. ae
Bordomanii.
Higanii..
a
"

|

- a Brztrmanilorpui!
ă! a Kindemtiloră,
„a la: Bans Krenslesks mi-a Menia-,
Iosiloră.
pa
o

Iliskslă 'Ensre.|
_ a Megiamiloră.: . a
Stelnika.
a“
Monastitei: Rolyii. '; - a
-)
- Potemtii.
:.|' - -a Monastirei Argon,
iii ii
Dsdemtii.
:|
a Monastirei: Sinaea. :
:
Timnsremtii.
|. : a Brinkoveanzlăi.
i
aia
Iliatra.
. -: |: - “a Monastirei IMhimbaita,.
. ii,

“Brinzenii.. : : |: .'a Monastirei: Dealsli,
. -Dikisemtii,. *.|-:-! “ai Exiiskoniei Buzzslsi ai ai Mariei Ii
noneaski. Să
Stă

Xotarslă.

a Monastirei Rads-Vodz.
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".:

„. Xiremborslă. -

a Banslsi Kromslesks.

| indemă,

a

:4 Monastirei Tstsloră Sfinniloră. .

„a Monastirei Mixai-Vods.
_- 4 Monastirei

„asi

„Kelesets. ) _
„Ștoiuenii.] .

Viforita,

Damitrarukă

Snaniovs, . :

a Monastirei: Rads-Vods „mi Znagovs.
a Snztarslst Mixal Kantalkszen.
“a l5i Konstantin Tssmans,
“ a; Monastirei Vsksremti.
_a“lzi' Kantakăzen. |
a a Kantakszinerutiloră,:

„ Kristertii mi) .

|.

- a Monastirei

St, Iantelimonă.:

3 a Mariei Iloneaskii, *
“a Monastirei Kotroueni,
ea
- a Sordarălsi Obedeană mi a Isi Dan
Nona,
Mai
iu

-. a “Mariei Iloneashi.

Fsndaea.
Greala.
Valea Barbi.

3 Mitronoliei,
“a Monastirei Mislea,

rante,

"a Îsi Rakovins.

Ilsenii,
Ilietrele,

-

:

Rosset,

a Monastirei Rads- Vods.

„ Tatinile,
'Tatiorile, .
„Illtisbeizlă, . .
8lmele.
„ Oltenina.

Kringsl A
Vlașca,

Monastirei Es lăsizmanii

a Monastirei Rads-Vodz.

„Kornsyelg,

Kzsgoarele, .

.

a Monastirei Rads-Vods. .

“Trinmanii.
„ Krenenii sas)
„Msgsrenii
Likiremtii,
Kakamei,
--* Ifovulă,
| Gzlznsis,
Toksneuutiy; :
„Vsrzmtii. .

Zmoleans.
|
Bozonislă. n
Kataliiz.
.
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a.]si Enake

E
:

Mextănuis,

a Monastirer' St. GG,
„4 Monastirei Kotrouenii,
„+ Aize xotarslă nzrzsemte moumiile

de

[ne malslă Dsnzrii, mi rmeazr;. ne sskată
|desnsrindă uzmontală merci de ionrejmai" Îrea Gisrgzlsi.
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“Do la marginea Dsnsrii merge la satel Branimtea, la satslă Illtsbeis,. mi la momia Jllzrbsnenti. anroane de sn lakă, de

akolo în drsmzli Banslsi la zgază, 'snde
este xotară movila Xodivolei, kare se năme-

mte a Isi Mixnea Vods; ne la matka nîrîzlsă

[nas în balts mi iarztui din balts drentă în- .
|malzlă Dsnsrii la gsra girlil Glavokslsi, snde
este o movils nămits Xisarlikă anroane de bi-

|serika Gleboseniloră, devale de via Vorniks- ; |I3 la 'groana laks. Ilîrvalsi; Ile din dos .
Branimtei, balta Bosiloră, snde este mi ant
sată romîneskă; valea Ssksenii; Uetroii în
drămslă Banslui; Derovea Komovaniloră, snde este niatrz xotară; kanalzlă aimmeleloră

“Imi earsmi

trei. nietie

în miră ue

momiile

Eslsrawiloră Isi. Stoean din Xodivoea.
- Xodivoaca a Sf.
“Moara Xodivolei în zagazală Is Ginca,

7

_. Tantelemon.

-.. Maraiinanslă,
„4
„i

e

a Mat, Radu,
- Vodă,
a

.

Drsmală e merge la catel Dragienii nsns Ja movila Migonalsi snde este satslă Dragisenii.
„De aui drentă. înainte la zalxanaoa Na
kslsi;

mi

carzuli- aua

-Dănzrii

„Momiile ale srora
ns în.Denzre:
: :
a Mst. Rads1 1t Vodz;
|

a D-ci Bslami.
2 TYeleormanii.
- Iletromanii, ....

Jsdepir.
| Moamtii, : . ..
Zimniuca,

este xotară

nsnz'la zsgăzăli Tsrnslsi,. kare se :nsme=
mte REslesă, ini este -la kanslă judenslsi Ol+

margini mergă ni
Di
-

„Raenii
got snă xotară.
„ Iarainanslă

Gzitanii,

|
.

Mae

„A. Stolnikslzi Bolsueană, a Monastirei
Kotmana mi a Ilaxarnikslsi Nikolae. a Stolnikălzi George. ....

“a 'lsi Bans Fierzsks.:
“a Monastirei. Rotrogenii, ..

200
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-Zimniuea 8lms-l..

: a Banslsi Konstandin Krepsleskz.

elenii, -

RR

Fîntînelile. . -

Ssxaea,
„„ -Viimoara.

.
..

i

a

a Ilax
- Nikol
arake.
, -

|.

a Monastirei Klolkozovs.
|..." *a Stolnikslzi Stefan „ui

i IGglianou

EREI)

|...
|.

: Toraia

a lzi Rady
|

- a Klsserslsi Slstineans.

-Sekarea, ..
Moara,

Da

a

-- a Banslsi

„a

|

”

Konstantiri Krenslesks,

Monastirei” Vakoremtii,

OLTULU. - .
"+ Desare

kanztslă jsdeuslzi Olts,

xotarală

' înuene din “
marginea. Dsnsrii desnsruindă îmnrejmăi
rea Kalei de Yeta-

tea de nzmiîntă;:.de. la Traiană. ne' zska
tă treue ne anroane
de o.movilz ue :estâ ne marginea 'Truians
lsi; de akolo merge la alte dos. movili totă 'ne margin
ea Troeanulzi mi ia"r5uli la a treia movilz totă ne margin
ea Troianslsi, de snde
merge ne

drsmslt nsmită al Banslsi, drentă
în ss% la
ana nămitz Xirlsă, mi se întinde nînt
re vii nînsla biseririka ue era ne' snă sată desfiinpată ală were
i Romsneruti. „= Xotarală srmeaze ne Mzgsrs, nînt
re viile Uaneraeniloră, din. kare jumstate ruină la Ksl
a uli jsmztate în pea-

„ra Roinsneaskz.

Se. întinde de la, Mzgsrr ne

drămală Vieriloră nîns la altr Mzgsrzni iarsui
uîns la gara RosuisEalsi, mi la Negra de.la Gsnoislă-dsm
mană, totă ne dramală
„Banzisi, întinsă la marginea mouuiei.
Isi Ileklivanogls enre
Kzla; eară momia remîne în pears, nin
s în ana Xiîrlsslsi la
moara
Beilikului, .-

De

o

A

la aua XiîrIzslsi snre Dsnrre

e

.

nîns la moara Ilamei,

"o este la. satslă Ilisks, mi totă ne ana
Xirlssli nsnz snse

„de

.var
în ss
Oltă;. de akolo

trege dinkolo

de rîul

Oltă,
din josă de Romanani nn la gîrla ue se
desnarte din Oltă
s5b. nume de Oltimoră, mi 'se varsz în Dsn
sre; iar din josă
de Izla

ză se faze Dsnzrea xotară.

Sia
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Ili ne nartea de din ssst a anei Da.

-Romanaţii.

Dotjii.
Meedinţii.

.

(nzrii, atită a jsdenglzi Roniananii ksti mi

“[a judenălzi Doljiz mi Mexedinnii, nîns la
"Jsemnslă ue.sa nssă xotară ne Iaxns, în a-

lîngz

Rămava,

.

se înkee xotarzlă,

IPAMTIEA VAI.
Despre chiputii moștenireă șși ali Cărmuirei
-

Donnilorii,

CAPITULU

|

.

1.

Domnii erei Romsnessi erat de sine stsnînitori mi
* astonorl, Dsnz moartea loră. ei se înlokziai sat nrin dren- |
tslă mosuenirei sai nrin alegerea, Boeriloră; - avestia' mai
totă-dasna votaă nentrs fii mi rgdele mortal Domn, iar
sne-ori nentrs &nălă dintrinmii. Aueastsi datinz sa srmată
nsns la înkinarca merci kstre Iloarta otomanr, kz toate ks
adesea-ori neînyelegznds-se Boerii assnra nersoanii Domns=

lză, fiemte-kare nartids îmi alegea ne Domnălă sr.

Iloar-

ta otomanz în amua kază întzrea ne-snslă din alert kare
îi venea mâi bine la sokotealz; rsndsiala aueasta sa nszită
nsns5 la anslă 1730, la uea întziă. Domnie -a Isi Konstan-

tin Vodz Mavrokordat; n

Governarea Domniloră se fowaa totă-d' a5na rin n konsăltarea adsnzrei boeriloră fsrz de lare niui o desnosinisne

generals mi însemnats ns se întrodauea:

Ordinele se da

dans xotsrîrea mitronolitelzi mi a sfatălsi boeriloră aeloră
“mari, nrinuină karele se nreskriea, îîn toate fermanileîîmn's=
rztemti atstă ucntrs domnie nos, sai nentră înoire de Do-
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„ mnie 1) ini kare nsnea îndatorire

-

Domuslsi

do

|
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a Iskra

în

armonie ls boerii 2). Rangsrile se :da de kstre Domni dsuz

alegerea boeriloră uelort mari la «ei mai nobili mi mai
demni nentrs seviuizrile kstre natrie mi virtsnile nersonale;
dar dsns domnia Isi Konstantin Vodz Mavrokordată în a-.
nzlă 1739, institsgisnea boerismslsi s'a nrefrkgtă. e totulă
:
din ueea.se era,

1). - Dintrs înverrstă. domnia se da ne: “Şians,. “dar zar tarzii taraii at
statornisită ka ss se dea nămai ue trei aul, 'dsne
kare 83 se skim-: be s'aă 85 se înceaskz, Mal trrziă sa nsst la kale ka Domnzlst 85%
„i se dea în fie kare ană întzrire nrintr'snă fermană îmnzrsteskă we se :
nămea Msxarelă,

-...

Din

areast” nestatorniuie

a --nosipisnei

Domniloră

peara” 25 ssferită . forte mită;: forma din nssntră a guvernalsi din
timnă în timnă a lată felzrite nrefazeri; uea dame rm
este 'refor=
ma Isi Konstantin . Vodz Mavrokordată kare a skimbată fana tteloră
orsndzeliloră

de mal nainte,

Malte din orzudzelele

în memtemspiri de a faze bani;
kimnsna

nentră ori. ue Iskrare.

noi s'aă nrefskată

.

mi argintalt saă fskată mijlokslă uzi
Aueastz

amezare

notriviuds-sr . kg

nrinuiniile stensnitoriloră, aă mzzito neanzrata mi zrmamil li Konstantin Vodz Mavrokordată ; „mi de atnui tote domniile. mi uns astzzi ns sat

sokotiti de kzt% nimte

organe

de

suckzlapisne,

2, Boeri so nsmiaă [Vezi Kan. IV. din Tomslă 1. als asestel onere) topi
aci kare aă fostă mi săntă în dregstorii ; distikpiznea agcasta este.
„totă atstă

de.veke

ka mi aucea a Domniloră;

Yar orsn scala

" amszată nentră ferarziea loră a învenstă dela domuia

velă Mare în anslă 1482.

“Atsnsi dens. konsilisIt

kare. s'a”

151 Rads Vods

Yatriarxulsi de la

Konstantinonole Nitonă, sa „organisată aueasts institspisne A5n%5 M9delslă statslui imnerizlsi Bizantină din Konstantinonole,
nre kumă se

"
!

„".
„_
"=

vede dan nămirile e a 'snele boerii, nreksmă Logoiztă, Smatară, *
_Komisă mi altele, . Rangsrile de Şzrdară mi As Saă. întrodssă mai |
" tarziă de domnia Isi Rads Vods mi săntă îmursmatate de. Ia “Torsi,
Asemenea mi rangălt de Xatmană sa Isată de la Iloloni. |
Votslă boeriloră din vekime av ea mare nstere la alegerea Domniloră; Ilorta otoman nriimea mi întsrea totă- d'asna ne aucla ue se
alegea ks votslă în snamitate,
Jelă d &n5.5rm5 .escmuls a fostă alegerea Isi Konstantină Vodz Mavroko rdată din 1730; „AS .aveasta Morta mi-a Isată drentală de a rendui domni fsrs întrebarea boeririloră, mi în fermanzlă kare se dz fie Esrzi noi domni kznrinde Ea
lokăitorii s5lă reksnoaskz mi 85 i 80 săuse, sare. îmnlinirea îmnzrs+emtiloră ordine nreskriindă sui Domnzlsi ka sz dea nrotekpisne boeri”
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“Despre 2 'eforină. sai ReoryJanisare
.:
„: Ronstantină Vods Mavrokordată îîn a doa
domniă a sa
a, Eckstă Reforma, sat a reorganizată toate
' orzndselele 'rui.
datinile merei. Mar întsi el& sa konssltată
kă mitronolitslă
| kă eniskonii mi lkz boerii uei mari; ne.
ărms a adănată ne
arximandrigi. ni .egămeni mari mi miră,
rie boerii de starea
a doa 'mazili ) mi -ne sel-l-alyi, ini fokîn
dă Divană, a des=

fiinmată orsndselele 'veki mi a5 amzzati

"ko

afărisenie

altele.

nzoi,

ureksmă

lu jărsmîntă ui

se va snăhe

mai riainte: '

2. A desfiinmată dzrile tsteloră monastiril
oră din ypea5 “onrindă: mi milile e axzestea lgaă nrin
_Xrisoave' Domneuntă de la vsmi okno mi altele. - A rndsi
tă atare de e-

gămeni mi enitroni deosebiui' nentră rizzirea
ke sk&mnstate

a ainezsriloră ktitorivenată. - Egsmenii,
nitsrile monastiriloră DR keliziaă din

ele

dsnz'ue adsnaă vemai întzis nentrs

- 1onă- mi rateliloră 1mi 3% ranârteze „desare
aaci ve ară Kateza a nu se
" sănăne,
iati
Fie kare boeră are fsnkuisne deosebit,
mi to îrzreira “scut
“konsiliari " mi ajstori Domnalsi; în Înnrej
srzri grave Domnslă se kon““tormz kă nzrerile „oră, nrekămă se vede
din: tonzlă norsnuiloră wi
" ală zrisâveloră kare konrindg ansme:'
„Ku îmnresnz. înmelegerea a
* boeriloră nomiriă mari mi mirti.&
Asemti boeri mari nă mi drentulă
"de a rzsnsnde

în Divană

“a-mi da însăual srerca.:

[saă Adănarc)

"

kiară

far

af

întrebagi

DomuslE are nztere de a densrta ne

: ne: ya voi din dregztorie Yar a omori,
a cksila saă, a întemuina
"uei mari n& nâte for intirea, îmnsrzi miei
mi furz. firmană,

mi

si-

boerii

1). Ksvsntslă Mazilă- este 'Taruoskă, ui însemn
eazz; bocră kare nmal
"este în fsnknine ; se nsmeskă astszi. mazili
mi kiară strznenogii z- noră boeri,

a kzrora

familie n'a mar

ajunsă

a so rzdila

la dregztoriă

“boeremti, nrekămă mai denarte se va Izmări,
„ 2): “Monastirile: agestea nriimeaă mile duns xrisoa
vele domniloră ue le în. fiingase de la vsmile mari rui misi, "dela viusri
tslă Domneskă, o kz-“time de bolovanr de sare da la okns, uri alte
venitsri la karir * egsmeni
îndenlineaă trebăinuele monastiriloră, Domnii
ue aj. venită dănz
|
timuă a5 ussă birsri rele ne averile monast
iriloră ; k tâte azestea
.

|
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aaa
trensinmele monastiremti

ear

restelă

nrin

„905;
'rutirea'

Domnslzi

se,da în felsrite faueri de bine, deus glssz
irea testamente=.
loră Ktitorigeruti, 1) ElS a desfiinmată mi
darea nreogiloră 2)
uresăriindă. ka ss n se' mai fak nreoni
neînveuani, uen=
tră kare a uri înfiinmată skoli snemiale ,:
:

„+: b)... AS desfiinată darea kare era: ne boeri,
) mi aă,

fokstă alegere"ui îmnzrpealz, nămind
nesi
'sni întâi, ne -al-,

Mii al& doilea mi ne fii loră neamari 5),

!

Ca

ele totă nriimeaă milcle rzndzite nrin xrisâve.
La anslt 1734 Grigor

e.
Vodz Gika a suorită nregzlă vzmiloră,
dănz aseea &noră: monastiri .
le-aă tseată kă totală milele iar altora
le-a adzogată încinds-le. xris6: Vele. . Asemenea a amzzată mi; milele
vinzritilsi, kai deus vekile '
xrisâve se Iza dăoi bani ne vadrz Yar Konsta
ntină Vodx Mavrokordată
+ Vaă kreskstă uanz'la. 4 mi 5. bani,
Astă-felt monastirile ve dsnz
-

xris6ve

aveaă

a nriimi vinzrită,

nriimeaă:

- trei adzogint întra în kzmara Doianslsr,

".„« *
-:1 Melea
„..: 2505
«*: forma
"ss

nă

nămal uci deo

e

bani, jar uei

Milele me Ie aveaă de la oknele nriime
at nznial monastirile ave aveaă .xrisâve înoite, Konstantină
-Vodz Mavrokordată, : vpks monastinle din kassa dsriloră kzzăse
rs în datorii, nrin resa a amszată ka de Qari8% fie skatite,
Tar mile
dsnz. le
xrisâve:
le mai

kanete

în krtă

niut ss ea nisi
85 des. „ Atănui. egs=
„i menii fskzndă strigare k5 li saă
Izată venitarile, clă a amszată 'eni-.
"tron îngrijitori nentrs Ezatarca mouriil
oră, a viiloră, a niganiloră zi a
„.- altoră averi
nrekămă

mai nainto' se. va însomna,.

z

e
1, - Snele din monastiri sa zidită de
kztre Domni mi s'a înzestrată ku
.
„2. Averi pii kă alte venitară;.
tar altele s'a zidită de kstre boeri
mi. s'a
- înzestrată asemen
- „1 S5ntă amezate

„i. lele Ea orfano

ea. -: Dăns, testamentele dcosebinilor
ă. fondatori, snele
ka kinovii ks mar mălă kzlsgzi,
altele ka skitari,, al-.

-trofii mi altele ka 85, msrite fete Srraue
; Yar. auele în„+ kinate la monastirile din Meara -tireeaskz
mal întzis înnă inkinveskă

„trebăinpele loră, ală. âoilea înmr nlztes
kă dsrile uri ală treilea. din
urisosă daă milcle orsnâsite dens testam
entele ktitoriloră, * Astszi îns
--.:, aveste monastiri a% înuetată de a
milsi ne szravimi de 4 nzzi rsn„

dselele ktltoriloră fiindă ks kulzezrii a5 arstată ka,
'monastirile aă

k'szătă în datorii;

ale Ezlogsriloră,
2],

ÎNVBILANĂ,

4.)

5).

Izkomia mi

abusările

PNI

nekontenite

Aucastr legisire ne-ori s'a nzzită, iar alte-or
i s'a dosfiingată,. . *

3). Astzzi
>

kassa însz este

skâlele nsmai cksistz, mi nreoni se fakă
nămai din reni neî
Na

a

aa

ze

Ameasta a „kontribaită la retragerea boeril
oră din. mirările omtirei,

Axestă Domni a deosebită ne strznenonii
boeriloră de starea întzi mi
-

906

Ă

Mă

aaa

y ISTORIA “DACIEI

|

6). -A desfiingată venitsrile se nriimeaă ka dară boe-

rii mi kskoanile, :rsndsindă fiemte koria leafs, notrivite ks
venitslă de kare sa linsită; ne Ing asestea a rsndsită mi.

lefi boeriloră se ns avea dregztorii. 1)
o

d). A izdikată de la ksnitani nsterea mi -stenînirea
avea . de: neste jsderiele din mearz, mi în lokslă lori a

rsndzită isnravniai dintre boerii nobili nentră fie kare jedenă,
ks lefi din visterie notrivită ks demnitatea loră-2),

„_.€).

A nămită ne strsnenogii boerilorii mazili 2) orînds-

a dosa mi a fskută din ci o a treia klasz usmits. neamari adik 6moni koboritori din nobili.
Avermtia nreksmă mi mazilil, desnre kare
sc va vorbi mal nainte, a% ramasă skutini de Vinzrită mi Dijmzrită,
nistindi numai Ooritală,
1].

Agcastr

legisire mi

se nare

înpeleanta

mi

imitabilz.

Ea

s'a

konser=

+" o vată und în zilele Ii Konstantină Vodz Insilantă, dar dela oksnagiznea de mâse-anl:a Rsmiloră (1806—1812) a însenstă a ns se resnekta; în kat& astzzi nrea nspine nersâne nriimeskă lefi mi skstelaia), ne kznd5. „mat înainte mslte vzdsre

mi bocri, fr

fenkpisni nrii-

„meat lcfi lsnare, skătelnivi mi darsri la Ilamto mi la anslă not dus
” „karakterală mi rangul loră, nentră ka s5'mi ikonomiseaskz grestzpile

o

Kasel,

2).

Kznitanit

et mai “mără din savâizae

eraă jsdekztori judeneloră,

atrtă -

"de diukoare kzti mi de diakolo de Oltă, “ei mat mari kanitant era vel do.la Fokmani mi Verne,
Vel dela Fokmani avea. ui jămzta- te teiă [stindardă ks o k6dz de kal8] karele mi astazi csists kă ns- “mele în ordinslă Kanitsniei de Fokmani, săb nsme de Bsuiskă, nsmindu-se mi sei de sh dznsslt bsurskarul,. Toni Kanitanii în genere avcaă mare nstere în nartea militare mi administrativă, “Dans desfiin- parea loră sat rindsită ne I5ngz isnravniui mat mslni kanitani misi
- K5 kzte nsnini slăjitori, sub astoritatea Snztarizlsi aclsi mare, nentră
" naza de xopă, ucntră serviuivlă do Esrieri, nentră adsnarea dzriloră mi.
alto esekăpisni, danz orâinile isnravniuiloră.
|
3]. Înainte de Reform tonă boeril ue ns erat în fsnkpisne se nămoaa ma=" ,
vilă. - Konstantin Vods Mavrokordată a£ fsksti o distinkpisne ; ne
boerii mari kare cra

în fenkpisne

I-a nămită

eraă fzrz fsnkpisne I-a nsmită Biv-velg, adik
ue

ga” crai nămal

koboritori

din neamă

de

Velipi, Iar ne

auef

ge

fomti boezi mari; ie abocri

kare

ună

fuseserz

niui de kmE în dregztorii i-a nămită mazilit. Atztă avertia - krtă mi
auci wo se numea ncamari eras datori ss lskreze la nrov! isionarea sooră 5 trebuinsioase în timnă de resbol, _
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indă :ka ss rsmie: nestitsraţi de dijmsrită „mi Vinsrită, 85nsiadsi nămai la dare de 'natră ori ne and.

£).

-

Brasla, logofeniloră - de: visterie, aro midesă afa-

Tr5 ne la 'sate a skimbat'o ks azeea a mazililoră; asemen
ea

mi

ne adeea a logote niloră de divană x „mi alte brasle

“Mal

mică,

_

a

-

e

:

Pa
N
1]. Logofepiet de Divană se ficat dans ereditatea farilict,
înaiute de Re* > forms

ci serveay

la Divani

ne rsndă

f5r5 BD dea

dijazriti

mi

vinz-

rită; de atsnui îns s'a ssnssă mi ci la darea azeasta,
A
.. Mazâlii mi Kanitanit saă fokată breasle nol,: „inventa
te e dans Re-

formz.
“

-*

Kauitani!, kare aă teste densragi dia ana, sat tată
mi
“eX alte breasle.
|
"- Negăpstorii din Ditoreiati erai breasls veke: agcasta
may ne 5r-

„mr

Sa

mrrită nzn5

la

91

ssb snă

staroste: karele '0 reiiresinta.

Ă

: - Komnaniile Kraiovel; adik5 komnania mare mi miks
konsista din
" negumstorii de reste Olt, Ageste din timnslă domniet nempilo
ră s'aă
“n5mită komnanii, avzndă xrisăvo domneznti mi nrivilegisri
deosebite
"de ale veloră-i-alui negsnztori, Aermtia aveaă în fie-kare
isdenă Iste- -0
”- komnanie deosebit mui îi srmaă komeruislă loră,
.
Negspztorii fsgari de neste Dsnsre în peara Romzneasks, ssntt
o
“-altz breasIs în felslt komraniel, Ii se nmeslă ArmasaKisli, sad
lokaitoră do Albania,
.
: Branrovenil, adik lokcaitorii «dia Brauzovă de aă arovalit- ui
vii în
“a jeara Romzncaskz, formeaz o breasl deosebits ks nriveligi
sri, figsrsndă între et tui ali Bramoveni

mai misi,

karo dans

timnă

sat

a-

„mezată ks totălă în moara Romsncasks,
:. -..
”
Rsntamii, sintă breaslz vekie, kare difera de I5rani nentrg
avea

„Ex nizteskE darea 'd'a Grentelă la Visterie.: *

|
|

“ Alemii, sontă o breaslzs mai nos fskstz 85b domnia Iu
1 Grigord
Vods Gika, kare îns astszi sai asimilată ks. klasă Răntamiloră,
Kaloenii,

ssntă

doz

sate Izkuite de „Bălgari,

veniţi de neste

- nzre în jsdenălă Iaominii, ini ssnziui Ia dare âcoscbits, Armenii, săntă altz breasis s5b 5n a staroste sot renresintz,
: Evreii, asemenca, :
:

Toni aertia

se numeat

Broaste

mii
+
aveaă

nrivelegrsră

D=

deosebite:

-- Sufi din el îmi nredaă darea la Visteric, Iar alnil, nreksmă Komnani
" mtiă, Armenii mi Evreii, la kzmara domneasks. În ucle din zrms
g- ninds-se Visteria ks kmara, tâte breaslele auestea îmi niztesl:ă
darea

-_1a Visterie, mi nămal starosti oră so nămeskă de kztre Kzmsramală
el$ mare,

-

-

-

-

|
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8): ElSatedssinsmrrs Slajitoriloră, Snstareiloră, Arms-:

meiloră, Anroziloră mi al5 Isoglaniloră (găarzi de kornă ai Dom-

niloră) dîndă la dace ne topi awei ue s'aă desfiingată 1). Ase-.
menea

a îmnărminat

nui slajitorii de la „ksnitaniile

de afarz,. .

i

1].

Wei mat alei ostami din vekime era dorobanpil, Fiii avuestora momtenindă totă- d'asna de la nzrinyii loră virtstea rzsboinikz, erat ama
zikzndă Eniucrii saă Ilretoricanil „Băardieni al merci Romsnemti,
ea
mai :mare narte era infanterio, mi artilerie, ', Dar fiindă kz adesea-ori
ei se revoltaă, syideaă boeri, nredat monastiri mi fzyeaă raii de esue-

““S5rl în mearz, Konstantin Vodz Krng Basarabă, a învenstă
a îmasnina nimzrălă loră:'clă îi nzsese sub komanda Agi, iar tsnsrile
le-aă
::» năsă s5b Armamslă uelă mare, Iilzrbană Vodz Kantakszino
în anslă

1688 mai ks totulă a desfskută owmtirea aveasta mi năjţini” kB mal
rzmzsese dintre ei s'a5 îmnsruită msntre alte ucte de ostaură, nrekumă
Talnit mi Kazasii kara s'aă nssă sib komanda Agil.
5
“Din înyekime era înkz ună felă de, ostami: kare se nsmea Romii
„a de Mearz, săb komanda IMaxarnikslzi vclsă mare; dar de Ja: domnia Isi
» *-Konstantină Vodz Brznkoveans
s'a$ desfiinpată,
„2
Omtirea komnăs5 de streini se nămoa Seimeni (ksvsntă tarmeskă)
era s5b komanda. LI Bamă-Balsbamă, karele era sunusă, Snztarulai
„elzi mare,

. Lefegil, era săb komanda msi
i kanitină deosebită; “ar Letegii Saztarie eraă s5b veasmslă Snztarulsr.
:
: Seriei mi Skstelniuii, eraă kavaleria DBaikăreratiloră, s5b tazitani
i d6oscbin, sănsmi Sastarali. “clsi mare; dar mi anemtia s'aă „desfiin=
- mată toni,

Vsnstorii, erai sub kanitaniă loră, snt Aga.
.
„Kazauil, ernă ssb Iolkovniksl mi se nsmeat nedestrauri; axemtia
eraă totă ssb Aga karele avea mi kzzisrenă dintre dznmil,
- Liokanii mi Kzizramii, kare, eraă toni sli, se aflaă s5b Iostelnikzlă uelă mare.
„+
Homkanuil, kare uszeaă mauri miui Tonarii, eraă săb Armamslă
,

uelă mare,

m

:

Iu

„ Anzozii saă îmnlinitori datoziiloră mi saricrit Divanslsi, erai s5b
_ Vztafală-uui measmulă de Aurozi, ssuzuni Iostelnikulsi uelsi mare.
Iuoglanii, nmipi în limba erei Konil de kasz, eraă găardienii
nersonali ai DomnslsT; avemtia nărtaă mi Stindardslă Domneskă, ne
kare cra marka pcrei ks Sfinuii, Konstantină mi Elena: ne o uarte, mi
-.n8 de alta Vsltsrslă

ku Krugea

în ulokă:

avemtia nărtat

mi sslige ku

'. famsre miui în doăz kulori; nortslă loră era nolonesă ; ci nărtaă mi ksks“re [tolbe] kz szaeyi ne Isngz szliile în kare craă flamsrile, -

-
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ui. B+ Ie Snztpreii, Vistereii,
Romii, Ilzxzrniueii, Ilostelniueii, Vizitei, Komimei,. Iliztrerei
, mi almii săbalterni ai,
a
1 7. 'Tâte”omitirile auestea craă
neretribzite,
irznă

îns

fie-kare nriimea

karne mi mzlaiz de mei,"
„0

kivzrs ne

kan,

kzte

Ssb 3firnea Vodz aelă bz-

doi bani romii ne zi uri norni
sne

la Ilamti o manta de nostâvă lemea
sks

iar ueal-l-alts

îmbrskzminte

de

ui

m'o fsuca fic-kare de
"Ja sine. Ssb Matiz Vodz Basarab
leafa loră sa ărkată nzns laontă
Dan

y NIC zi. Aici u6 a% mai remas
ă dans reforma Isi Konstantină Vodz Mavrokordată nriimeai nznz la
n timnă kate trei
Ici ne Isnz lea- fs, nornisnele de nsine «mi de
karne, mi nostavală; dar mai
tzrziă t6„te aucstea s'a rzdikată, în kutE
astszi ns numai ks nă li se dp ni:
mika dâr înkz

li se ca. kate ve-va nentrs ka 8% fie liberă
ui _nesăuz-

rani, de duri.

Ă

a

Da
„.» „+ Omtirea regulate desmre kare s'a
vorbită mal săsă, komnsnea int
” Kornă neste 20 mii Smenii mi anăme:
a
NE
10,000.

2000.

SE

1?

2000.
2000,

Dorobanyi redestri,

- 'Talni

A

sub Ksnitanslă de Dorobanni,
IE

Kazas ) nedestri s5b Agz..Seimeni săb Bamă-Bslsbama Snztzrică,
:

5000, Romii ssb Iaxarnikalăi ueli mare, a

1000. Letfegii ssb kznitanslă de Lefegi
i als Snztzrici,
500. - idem's5b Yeasmală Visteriei,

500.. 'Ssrsnei

500.
500.

500.
ua
:

idemă kzlari.

| s5b Aga.

pi

+ 2000.» Kazaui medestri ui kuliră ks nă
Ilolkovnikt ssb Aga.
. 1000, Linhai, ) kzlsri s5b Ilostelnikul
ă uelă mare.
3000.

500.
500,

30,500,
=

Skstelniur. ) s5b Esnitanii Sustzriei, kzlzri,
Vanztori nedestri)
a

Ismkan

sub

Armanrălă

velă “mare.

”

“Anrozi ks sn Vataf mi 3n “leasszuă, ss Ilostel
nileuli
Konii de kass ssb ână deosebită Vztafă,

.

_

.

Ateastz omtire 'Gne-ori' se înmălmea,

voinga Doniniloră, dănz îmurejărzri,
mi dn

alte-or)

el mare,
!

se îmnsnina,

dsns

năterea merci. Afarz de auea-

sta, eraă mi alte mai misi kornsri ostememti,

sănăse nămat la Boeri

k5 rangari ka găarzi al loră, kare Isai arme
leîn timnă de resbols.
Mai era o omtire de 18,000 Gmeni ssb 18
Ksnitaui ue Iukucaă

“rin jdepe, kare ns uriimeat Icafo, ui eraă skatiu
ă de dzri nentră ka
- s5 -Xea armele în timnă de resboig, Auestia se nămea
ă Kazaui Mar-

talogi mi Kazaui Katarogi, kare adese ori
s'a ilsstrată în resboale ku
enemiuii erei: -Nikolae Vodz Mavrokorda
tă la auzit 1716a desfiin-
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dregztoriiloră - le avelauri nsme, : de kare

cra: foare. zmslazi

nrin sate, ia năsă la dare !),i). Ile wsranii kari era robi 2) ai boeriloră. Tui. ai mo-

nastiriloră

ia ssnssă

ne toi

la dare generalz,

dindă în: lo-:

kslă loră. drentă desuzgubire kite znă nmzră de skatelnisi VĂ
"""santă

vea mal mare marte din omtirea aveasta (kare. UL atanuea
T3mrscse mai jsmztate;] jar fiislă scă Konstantină Mavrokordată
a de* sfinmato mai kă totală, Ipszndă nămai năpini Gineni, mi
aucta nearmanti. nentră serviulsrile admiitistrative, urekemă se va snăne
„mal în" “nainte.

1].

Boerii de starea îutziă

mi a d65a aveaă o mălirime de serritori,

kari

“- nărtaă nămele dsns rangulă loră: Auer kare se aflaă
ssb Sastarsă
se nămeaă suzizrei; uci ue cra s5b Vistierulă visterniuci, uci
de ssb
* Xlostelnikă nostelnivei, mi nrin ărmare nxbrniuei,. komisei, mrztrarel,
niturei [sa vizitii] mi altele.
Eraă sate întregi de aucmtia, kare în
timnă de naue erat nesănzragi de ori ue duri, i ar în, timnă
de resbors
lsnă armele,
Nikolae Mavrokordată mi ku filslt set Konstaitină i-aă

desfiinmată ks totală, Ivspndă nămaii
tr servinizlă din” Behksreunti,

9).

Din

ap -va

Suztarălsi mi „Agi

ncu-

învekime

giaui
3 S%
riloră
meaă
nenii

snii din syvrani aveai mroinrietzpile' loră, se n&meaă Memi Mouncui, liberi de atzrmarca boeriloră.
Alnii cară liberi 1vaibs momic, mi se nămeaă Klskanmi, uozzndă ne momiile boemi ale minsstiriloră;- Yar-uei mai mălul erat sklavi zi se ngveuini, [în starea iloniloră din Lauedemonia.]
Auei liberi ni monr-

nlztea

drile

ucle

mai

grele; , far sklarii

saă

vcuinii

nizteat -o

dare mai mikz fiindă ssb anzrarea stunzniloră loră, kâre avenă
nztere absolstz de ai vinde îmnreăns ks satele saă în familii desuzruin
dă
ne nrrinui de konii mi no konii dintre sine. Konstantină Vodz
Ma:
vrokordată în domnia sa uea din tsi a£ nusă la biră mi ne veuini
de o notrivz ks morunenii, ks Kizkaurii mi kă slăjitorii veti desfiinya-

se; iar în a. doia .domuie kunâă a frkută Ieforma i-a liberată ne toni

ka voie ui fprz de votca bocriloră Isszndă în lokzlă lori ka desire
gsbire kzte kzpi- -va skstelnigi, în analogia robiloră ue [i s'aă Isată.
De atsnue mxranii aă remasă năinal în doiz Klase, Momneni mi
Klz- Banii; mowmnenii mezzudă no memzntălă loră de nronrietate ferz
ss fio

snstut la servivislă nimă!si, iar Kizkaruii, mezznâă ne mowmiile boe„viloră a msasstiriloră, drndă dijmr din tote semsnztsrilo xi altele mi

“ Isterzridă

42 zile de Hlaku

la arzterz,-la

scuere,

urzuilz,

nreksmă

se

_
a
va snăne înainte mal nre largă,
3]. : Skătelninii nz eraă mils domneaskr, «i deanzgebire ue sa fulcută nrin
Remorms,

„ui,

veloră

mănucaă

sa;

ve avcat

nluteaă

robi.

Avestia

stznwvniloră loră

cra

fur

dare

kzhe

Stată

Ezte-ueva dzuz tokmealz.

,

.

- PARTEA

A

desfiinmată

VII,

EPOCA

1V, Cară ur.

.

dxrile ue oraă 'sub

211

rime

„de

"wykzită, nogonzrită, nesenile, nlokonsl
ă mi altele.: .
:
E). A aniezată ka fie lare nvrană ss
dea lite 10 lei ne
'ană în natr& termiene, adikz lite doi lei
zii 60 bani la fie lare
"sfer
tă, Ctribsnie)

mi din zee

oameni

inălă sm dea lite

vinui
lei ne ans. Atsnue felknds katagrafie
a grsită 147 mii bzrbagi lare s'a aurszati la darea generalz
, afars de Bresle,
D.A
snorită venitsrile tesasrălzi Domneskă,
adzogindă |
la nlata

ocritălzi kite 1G bani, la vinzrită kîte. mase
bani

de
vadrz, la dijmzrită kate 13 'bani de stsni
mi de norkă ; vr=
„mile. le'a Irsată: dens aniezarea. să Grig
ore Vodz (lika;-ureusl5 szrei de la Okne la mzrită ks firm
ană îmnzrsteskă,
vînzîndăse kzte. 1S0 bani ssta de'oha, wi
astă felă a statorniuit vonitală perei dun, velislă obiuei,
ÎN
Ka Donmă. azstonomă "mi indenendentă.: de Kans
-ke-.
xaealile sale, elă a suit; venitală kumwrii (lkas
ete sa nriva=
t5) ks venitală Visterii, frkînaă o singăis kasz
din kare se
nlztea tribztală kztre îmuzrzyic, keltselile ls
magnapii Ilorii, darsrile ue.se trimitea la Ilami, keltsclile
kadiilors dăNL "margine, letile, milele .1ui alte keltseli, iar
restelă sm |
,
nea în foloszlă seă,.

Ră

.

.

LL

-

kinslă auesta, peara “intrase de o kam datz în bn

|

orsndăealz,ui din zi în zi fauea nrogrese de suorire,
- zi

venea loksitori de neste, Dsnsre din Transilvania
ui din n=
garia, de îmslnea nsmssrulă. îmnonorzrei,
d

Asemenea

skstciniui

”

sat

dată mi mzozstiriloră

ă

”

ia

”

*

mi kokoneloră

,

E

vrăsve

mi fiiloră de bocri, kari nă eraă în fsnkpisni. Domnii
ue aă armată
- dn Mavrokordată at resnektată orbudăcala skstelniailoră
“dar din

"_timnă

în timuă

sas

îmusuinată

'din “mămzrălă

. ureskrisă

de

rirekămă auei ue adu

snă

" Meforms; k5 tâte auestea mi nun astiză ei cksistz; unii
nlnteski o |
” s5m de bani la stznznii loră în dotz termene a: le anzlăi
; alyir „fakă

-- diverse

serviuisri dans

„.6re-kare nămzrt
0

s5t5

ksmă

sc înroeskă,

de kars Ge lemne se 'nămeskă Darvari, auci ue adskă

de raui ne srntsmsnz

Rzkari, mi

„ Vzkari, Morari, IMogonari, Vjeră mi

nrin trmare Ileskari,

altele.

Stanari,

Btălui” din avestia săntă

noslzjnisi, neste nsmzrălă skstelnisiloră, nlztindă Ia stznznii loră” kste
--0 daro-anăalz la Sfsnts Georgo mi la St. Dimitri firs 85 serveaskz
,
saă ervindă fer ss ulzteasks,
o : :
|
.
a
,
ce

-
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Mixais-Vodz Ralkovius, vzzsndă ferisirea auemtii peri,

adzogi darea îmusrsgiei mi nemtemsrile lztre oamenii inAsenni din Konstantinonole,
indă în peara Romsneaşks,
nii aă îngenstă

a

xi kansts Domnia. Atsnae vi=
a adzogită dzrile în kîtă. pzra-

fegi iarziui neste

„tela într'o' konfzisne general.

xotară saă a se.ames-

Avesta a: skosă în mearz earzuti Valăritelă, adik da„rea ne vitele mari. - Dar nemslusmirea erei ajsngendă la
Iloartz, ui rsndsindese earsmi Korstatină Vods Mavroltor=
dată, auesta

aă merkată

toate Liusrile

kka sz îndrente

lukrs-

rile, dar “i-a stată ku nenătinus ; zii Isksitorii snzimântaui
de msluimea dzriloră fsgiserz în toate uruile, în Eztă dăns.
katagrafia ue sa tukstă în anslă 1745 nsmzrslă loră abia s'a
szită la 10 mii. . Atsnie-a fostă -silită nui els SD &rmeze
sistemslă să. Misai Vodz Rakoviy NT.

a
i

CAPITULU. Ir
a]

- Căderea.

Dsns nsmita Reform,
se mai faze dsnz

alegere

kznd Domnii a înuctată de a

mi s'a desfiinmată

vekii ostami uti -

Dboeri ai merci kari aura natria ks zel de rele mi strîmbotsni, peara Romsneaskz u kzzstă în mare tikzlomie mi
nevoe, krui nisi din afarz n avea vre o nrotekpisne sai
ajătoră, nivi din nzsntră vre-o nstere saă ansrare.
A
|
Iloarta Otomans Ipsase în adevsră Domnilor 'oare kare nrivilegisri; ns se amestecă foniut uni direktă în administragisnea

interioars ; kă

ancasts

nolitiks ea

n5 voea

nisi

a nrovenită

din

no Romsni szi atiner, niui ne veuini loră sw'i nemslusmeas=
k5; si k& kovontelă de drentate mi ks nzmele de nrotektoare a nonorslsi, îmi fzuea toate voile nrin deasa skimba-

re a

Domniloră.

Aueasta

mai

ka. seams

kasza Isi Kostantină. Vodz Mavrokordată, karele ku toate
ls aurszase oare kare bsne orsndseli în Domnia su vea, din
tziă,a fpkută înss mai măltă rsă merei de kt toni uei
.
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“alui Domni; lezui la relile vele urofsnde. mi învelite a le
gerei el n'a întrebsinj at de kîtă niuite naliativo mâîngiitoare.

i

-

- Uelă întziă rpă ue a frkatt a fostă desfiinmarea' onitirei nsmiîuteruti, lare înuensnds:se de tutzlă sei -Nilkolac Ma-

vrokordată, s'a îndenlinită de clă, ini astă-felii ns numai kg
a îndenlinită skonslt Tărsiei, Iesind ueara în dislsrenisnea sa,
dar aa deskisă kalea tslsloră 'Tăruiloră veuini de neste Dsnsre ka sz fakr totă felsls de elkaesări: mi ssnsrsri Izksitori-—

loră din moara Romsneasks.:

îmnsrntesei

Katerinci II,

Ilin la rssboislă als doild al5
inemisii

de uneste Dsnzre

fueaă

ncînuetate nsvaliri for -de niui o friks saă ksvzntă, 'nentră

“Ea sr kanete

ks nsterea

darsri de la Domn, sat ka sm se

îmbogsneask din snoliile: bie niloră

Români.

„Novslirea, zi

Ilasvantog!s, uri a le altora” desnre kari s'a vorbită în biv=!
grafia 'Domniloră: "morei Romnemtă , a fostă lonsckzinya.

fnests a desarmsrii braviloră ostami ari 1 anzra peâra,
-AI& doilea: rss e a fukstă. erei a fostă kramterea tri-

bstslsi kztrz îmnbrsnie... Konstantini Vodr Mavrokordată,
în lolșă ss fi stsreită a redsuc ssma ue se Isa în lkontra vekiloră „tratate mi Xatemerifări, îndatz ue. â yrzstă kz riva-

lii sei îmbla sz kanete Domnia, a kzstată sz 'sc intsre ask .
în nosimisnea sa, adrogrndă înkz o mie de năngi de bani

„la

tribstslă

ansală

mtre

Iloartă

Otomanz.

Aueasta

fantz

nenrekăgetats a ksfendată nă nămai meara într'snă. xaosă de

tilerlonrii; dar mi înssmi Domnslsi, i-a fostă fatalz uri kaăsz
de nenoe mi kzdere; ksai adsogirea tribstălsi la înnenstălă
fie ksrii Domnii a servită nentră Turui ka kassz bine .ks-

vsntats sare. a. skimba ne Domni
ksvsntă,

nentră

ka ss noats

la

kîtă mai desă mi fsrz de
kat

nat desi suma

des

na-mie nsngi de bani; mi astă-feliă obiueislă la Ildrts Sag -

fekstă lege, -în kstă forz ssma artats niui snă. Domnă |n5
nstea kzusta Domnia.
Msssra aucasta a fostă. îndoită fa-

talz, ksui mi yeara s'a îmnovzrată ks keltseli nessferite, uri .
demnitatea Domniloră s'a foksti nsls:
sas nusă dri nemsssrate ne. klasa Iskrstoriloră de nsmsntă, înlkstă as a-

jănsă în sea mai mare tikzlomie,.ni ksndă se sskueda snă

|
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« Domnă - dzrile se” înnroanntaă mi se “adzogeat ds gustelă
“mii voinua Domnslză.
|
E de mirare ks niui &nă “Dozani n'a voită sd îngelea-$5 resăltatile auestui ncnorouiti obiuciă nentr ka ss: sera
„ali desfiinua. Dak dzrile s'ară fi anrszată ne nrodsk tele
nsmontslsi Jar, nă ne. kanate, vederată e ks la grestruile
„Merei ară fi lzată narte mi bogatslă îmnresnz kă srrakulă:
ui atnae însăuri Otomanii tare snekulr ks nrodsktele perei
ară fi kontribsită la greztatea doriloră kare se ucreaă.
-Toats

lsmea

.astz-zi tie

dsktele nzmentălzi,
tpremte

ks darea

indirektz

ne uro=

ksndE ns .treue messrile drentslsi,

ahktivitatea, îmslemte

nrodsktele,

în-

koatribse la snori-

rea nonorslsi mi la îmslnirea viteloră, stimsleazs meseriile
mi lkomeruiulă, ui în tot linsl di mimbkare sniritsli ome-

neskă ; din kontra. darea ne kană, anlikatz din snirit des' notilă,. szrsuemte ku totălă -ne Igkzitori, naralizeazs agri-

ksltera, Lonyăerinte mi îmnedikz meseriile, tîmnemte sniritolă
mi adsue toats msluimea releloră, kare fală viktime kiar,

ne guvernele ele

Ea

mai

konmtiinroase.- n

CAPITULU IV.
Despre Teibută.

Teibatalg latre
kinzlă srrm'storă:

Înalta Iloarta

nzn5 la 1769. se da în

500 lei sat 3000 bani Romii (Aoncăz kare smbla kite”
6 la les) sa dată în timuslă li Miruea Vods velă. bztrînă

karele înkivase 7neara la Otomani în anslă 1993.
„40,000 Iei saă zene mii de galbeni (kîte 4 lei galbenă)
Sa. dată de. Laioti Vodz în anzlă 1460 lkîndg de'a doia
cars. S'a-înkinată Meara. .
:
;125,000 - lei s'a adzogită de Matei Vods Basarabi,
kondă sa îmnukatE ke Tăruii în anslă 1640..
50,000 a mai adzogai Kostantins Voâs Brînkoveană
la 1701.
"

.
-
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100,000
- lei a mai adzogată Konstantin. Vods

kordată kzndă a lsat uele insă. jădeme
la Nemi la anslă 1739.
-

Mavro-

de neste Olt de
aa

500,000 lei a mai ndnogată totă anesti Domni
ssb nume de Geaige, adik dar îmnsratălzi în anzlă
1761,
|
" "125,000 lei toti atesta săb nsme de Geaige
Viziralsi.
„2000 lei a mai adrogată Illtefani Vodz Rakov
ins : în
“anzlt 41764 nentră. nimte. insăle we i saă
dată în drentzlă

Silistrei
ne Dsnze.

-

282,500
„me

Da

s'a mai 'adrogată totă de avestă: Domnă ssb ns:
+

de Illokonă,

sat dar de- Bacramă.

„25,000 lei a mai adsogată Skarlată

a lzată

ssb stuuznirea
sa Odaea

aestsă Donnă la Tomslă ID,

ÎN

e

Vodz

Gika kendă

Viziralsi. - (Vezi biografia

-

o

Ast-felis -tribstală werei . de: la suma de 500 ler
ajinse
nsnz la 1,000,000.
Ilsnz: la a treea domnie a Isi Mixaie

„Vodz Ssqs.

Asesta fgindă

în Transilvania

dus . eveni-

mentele. ksnoskute de atsnuea, boerii emigraţi
îmnresns kă Mitronolitulg Dositei mi kă 6niskonii ay fekută
: Arzmag- zară kstre Iloarta Otomans,. tingsindăse de:
miseriile nerei
mi arstsndă nenstinna de a mai răsnsnde 0
ssms atstă de,
essorbitants. Atsnu6 Ssltanzlă Selimă dete snă
Xati-Xsmaisnă (în anslă 1803) nrin kare'xotzri ka peara
Romzneasks, ss dea ne ani nzmai 619 uăngi tribstă
, 180 nsngi
“edigie “mi 80 nsngi rihiabia 1), mi me eng aucast
a întzri
nrivilegisrile - wi skstinnele -perci kănrinse în firman
ele de .
mai naiute, “kare

se vor arsta la lokslă oră.

e

——

1).

În totală 897 nsngi, sas 439,500 Iei, sokotită kzte'500
lei nsnga.
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CAPITULU

+

Vi.

ADUNAREA VECHILORU HĂTIHUMAIURURI.
-

Hati-humaiunulă lui Sultană Bajazeti
i I Nderină din
„3

anul

1893

dupe Christă.

”

Meraleketsls (gcara): Romsneski karele akăm
a s'a să-

n5să neînvinsă

nzterei n6stro, "lg amezzmă

nrin înalta nostr

milostivire ka ss se &sverneze danz
legile: sale

nronrii, ui
Eflak-Voevodasi, (Domnslă) ss aibs denlinz
nstere ka ss faks rzsbo

ig "veuiniloră sei, 325 55 înkee -nase
ksndă va: voi;
"mi nrin ărmare ss aibr drentă de
viagr mi do morte asă„nra

ssnsmiloră sei.

a

i

: . Kremtinii kari, dănz se-ar nriimi
legea Isi Moametă,
ar treve iarzui din. inătarile nâstre în
peara Romsneasks

mi ar

îmbrzpima, iarzrui kistianismslg,

n5 vor ngtea

fi

srmsrini saă suzragi. *
a
!
„+
Kui din Romsni ar trese în vre-o narte
din pinstarile nâstre 'nentrg trebăingi nartikălare, vor
fi nesănsrari de xaragiă (kanitagisnomi
) ne “craetani neniră nortală loră. :
„Domnii kremtigi se vor alege de kztre
Hitronolitalg
mi de

kstre

boeri.

e

Dar nentrs înalta nâstrs milostivire, mi
entre k7 amă
- înskriss ne aueasts rata (s5n5s5) în
katalogală “eloră-l-alni s&nsmi ai nouitrii, elă va fi datoris a
da la îmosrsteskali
nostră Miri” (tesazrs) în fic-kare - ans
.kzte 3000 bani d'ai
Merei, sas 500 lei de argintă în mone
da ndstrz.
”
“
“Sa

dată ageasta în Nikonole la 805 în Isna Rabis
levvel, mi s'a înskrisă în Kistsksrile (kondiuele
) nâstre !,

1.)

Întro însemnare veke a snsi boeră Serdară Konstan
tină Kimoreans _
amă gzsită. nreskrisă dens ună xrisovă vekiz,
tits 11 Mirzca Vods
” uelă bztrznă karele uclă întsis a înkinată meara
Romzneaskr 'Terui-
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.
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ESTRASU' DURE Hati-humajunuliă

Zuă Sultană

din anulă 1460

după

Meemetiă

Christă..

FI

Avestă aktă, ne lsngs -uele Konrinse
în velă uitată mar
săsă adaoge mi srmztârele:
|
|

Otomanii ss

erei,

niui sm abs

nă se amesteue
nronrictei

niui de ksmă întrg! ale

nisi S5 se ndrte nr'.in
pears,

Nsmai nentrs nriimirea tribatălai sz, se trim
is ăn omă

îm„nărzteskă, mi nrin uitirea. Domnslsi,
sz treaks Dsnzrea mi
sz vie nîns la Targovimte ks om Domn
eskă, de snde nri. .
mindă tribstslă, ss. se întârks iarsmi
kă Gmenii Domnalăi -

nsn5 la Gisrgis, snde nămsrindă de ali doile
a banii, kare |
trebue sr
fie zeue mii galbeni SsltaninEs
i nenetiea

s5 uriimeaskz

ksnds

akolo

ilamă

(dovadx)

de

lu kadiă,

la Resuizkă sz: dea iarzani ilamă, nentr
ă

ka

n6strz,

mi

tre=

ss Te

mze peara nesănzratr daka sară întemula
ss se niarzs ba-.

nii ue drămă i,
e
a
a
"Daka vre snă turkă ară. avea jădekats
5 vre-snă

“msnă,

ro-.

nrosessli sr se kaste la Divanslă.
Domnslsi, ni. xo=
tsrsrea Jădekzn i 85 se întsreaeks dsnz legile
verei..

Negustorii

Otomani, ksndă voră voi a veii ks marfs
, Dă voră nătea fers de a da de mtire Domnslsi
din me lokă

se afis; mi ferr zsbavz ss kămnere.
mi s7 vuuzz
krsri: neminileztâre Asus lare îndatr se
easz din Meari.

ls-

loră wi
derimă.

a£ frkută traktatală de mai săsă ku Ssltnns
lă Paiazeti II'Titis Isi Miruea Vodz cra astă-felă :
.
.
„Drentă kredinuosslt întră Xristosă Demnezei,
nictosslă mi sbitorzlă

pde Dsmnezeă Miruca selă mare, Domni

ks mila ui Dsmuezei 'vri

" „Singără Stzaznitoră a totă nzmsutălsi Sngro-V
iaxiei,- mi de dinkolo
„de Mzunii Karnaui, n5N5 În uemzntală Totzreskă
(Basarabia), Xer. .
nHosă [Dsuc], Almamslsi mi Frezramslsi, Domni
âlă Banatslsi des„Snro' Anăsă, Stenoniloră îmbeloră Isteri ale Danzre
i m5n% în Marea
-nNeagrz, ui Domnă uctspii Drsstioralsi
mi ali tatsloră meriloră
_mOrameloră, nun în xotarele Andrianonolei.
“Andlă de la fauerea

pmei 6901. ..
_
"1. - Avestă modă 'de trimitere

Vods Kantakezine,

O

ai
a tribatalsi

Sa

mi
1s-

E
zrmată nznz la Illerbană

cc:

-
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“ Otomanii nă aă Voe s% i-a niui servitori nisi servi=
târe dintre Romzni; „nisi voră avea deosebită lokă „nentră
.

înkinzuiăne. ănăi

-

o

. Igzară firmană (ordin. de kemare) sz ns sa fak niui
dintre

nemsnteni;

mi

nentrg

nidi.o

kassi

nz se

vars-

dika nimini dinj mearr ka sm fie dusă la „Konstantinonole
sat.

la altă judenă ală Tăraiei,

Dată în anslă 18221.

Arntatele kondinisni saă stinulată mi. în firmanele u0=
steridre, kare s'aă trimisă dins vreme. în cara Rom'n
easkz adiks:
,
Firmansrile întsritâre nriveligi sriloră perii dsriă vekile

xatixemalănzri; !

-

:

Pirmansrile' de viteaz totă- dana legile erei
+
mi liai-

zutirea că din într ;
"*
Firmanzrile nrin Kare se stinsleaza vivlkalarea negă=
nstoriloră: tsrui nrin ear, kă termenă xotzrztă mi nămai
în: orame, îndatorsnds-se a'mi da marfa ka dearidikata;
Firmansrile kare rogsleazi ka romznii în' nerile “im
nerizlii Otomană .s5 ns fie sănzrani niui nentrs dare
nisi

nentrs

Ă

lostsmzlă

Firmansrile

ve noarts;

kare

onireskă

-

,

treverea

mi

netreuerea

în

Wears n5 nămai-a Torailoră riroruti dar mi a [lamiloră
veloră mari;
.
„+.
Firmansrile nrin kare se onremte a se rrd: ia
din _mea-

_rb ne sui nsmnteană sure -ală daue înaintea tribsn
aleloră
tergemti, de neste Dsnvre;
Firmansrile kare îniutiingeazi kg alegereă' Domni
lor
sz se fakz, din nartea' Domnilort- nsmnteni; ne lzngs
aveasta tâte firmanele unsa astezi nreskriă îndatorirea nentră boeri de a fi ssnsuri Domnslzi, “mi nentrs „Domni de
a
„se nsrta ka dragoste kztre Boeri; mi „ori ue nrouesă
. din
'1).
i

Konrinderea auestoră doksmente amă grsito

într'o kortiuikz

ue mi-a

dato feriuitslă întră memorie Aleksandr Vzkzresks,
karele o noseda
de la tatzlă sei Banz Enake. Vskrresks, karele mi
auesta le-ai kz„. ntată kă mare kelturals de bani kouiindă-le dsns
3 kondiuile îmnzrzterati,
nre kzndă se afla 1a Konstantinonole,

“

.

,

„Mearr ss
riloră !.

se
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kazte mi
e

Firmanulă

v.

919

sz:se tormineze ks konsilislă
o

lui Sultan

pre

CAPU

boeri.

Meemetiă IV.

(Anulă

boe-

ddes-

1663.) -

Aleszle dintre domnii seminniei:
Isi Mesia, astszi domnăle ală perei Romzneiunti Grigorie Vodz, sferuwitările
tale fie
ks bine ! iar voi lasda ueloră mat mari din seminyia
Isi. Me...
sia, boeri ai. erei, msritz fie ssnănerea vâstrz!
hendă va
ajsngo auestă Isminată ordin, ksnoskstt s5 +
fic, kg fîi1].

Aiuea krezăde kăviinus a usne sub okii uititoriloră
mi traktatsIă Mol-

dovei înkeiată

între Bogdană

Vodz nui Ssltanslă, Sclimă în' anzlă

1513,

ne kare astorslă se vede ks ns Pa noscdată, dar kare este
konstatată
de topi Kronikarii

Arte

1.

Moldoveni

mi de toni istorisii strzinţ.

.

„Ssltansiă ksnâute” ke Aoldavia de benz voir, f5r5 a

A'silita, frezâsiemfe asksltare Îmnzrzpici 'Tărucuti,
|
Art. 2, Vanica Moldoveanz rzmzne, ka mi mar
nainte,

„- r5ndă-sc do libertzpile sale, fer ka su fie
în
ui fir ka Il6rta ss aibz vera volniuie a
se

gile, datinile, drenterilo mi urivilegiele Ilerei rsmsnă
nentr
ăua nevztumate.
II
IN
a

far

ui-desnre' auestea

va xotrri

ks Senatslă ses, fra ka Xlorta, dinds-i-se
nrilejă, 3
se amestelia în ele niuf 'mijlouită niur nemijlou
ită. -

“Art,

5, * Moldavia

tâtz întregimea loră,

îmi

va

nzstra.granipele

+,

Religia

Art,

Niui ună torkă nă este iertati

17.

tărueaskz

nsmuută,- kasz. sai

e onritz

8.

Domnslă
înkămete
pi

sale neatinse

a ,

uni în-

în: totz: Moldavia. -

nrbvzlic,. niui

"+. este sorokălă xotorită de Domnă.

„Art.

se
”

II

Art. - 6.”
nrourietate

tauri

totă-dea-

Art.
8. Domnii vor găvorua peara kă mi mai nainte.
ncatsrnată
ka Horta sz sc apestise ksm-ra niuj mijlovit
ă niut nemijlouită,
Art, .4.. Totă asemenea nu se va aunesteka
Ilorta în niuf o da-

„- Travers din întră sat din afarb;

.

buks-

-vre nt kint assnritz,
atinge de auclea.
Le-

.

a avea în Moldavia
si

nctreakz

pi

în

de

earz

i

Negouslă Moldaviei va fi libert nentrs tâte napiile ; to-

în ksmnsritârea

nrodskteloră

merci,

negsuztorii

tsrui voră avea

întzictate assnra altora de veră kare nanie vor fi. K
tote astea ei îl
Voră fuue la Galaţi, Ismailă mi Kilia k5 ben: tolmcal
s, învoingele.
loră, fura 'sz kuteze a intra mai denarte în meară
de kztă năinai ks.
înadinsa favoinuz, a Domnslui,
ae
a
*
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“indă ks meara Romsneasks este moimntenirea. strilzuitei
mele îmusrzyii mi grsnaris înaltei mele kanitale; ka kăriin
s
este ss o întimuinzmă,

s5 o nszimă

mi

sz

0

ansrsmă

de

„. Fekztorii de rele, ue sară întinde assnra nonorslsi
scă, ka-

rele dsus înalta nâstrs binz-voinus dorimă. ss. samene wii

"SD seuere

în nave

uri: în „ferizire.

Ksui

în: vremile

trekste

At
9. Titlsde neaternată se va nzstra nentra Moldavia mi se
ra
- întrebăinua în tăte skricrile îndrentate din nartea Ilorpii
kztre Domnă,

Art. 10, 'Tăruii trimini de Ilorta' li skrisori kstre
Domnă ns voră fi ertaui a treue 'neste Dsnsre. Ei voră
rzmznca ue uelă de
dinkolo mală ală Tîzlzi, mi-voră trimite de akolo
stafetele loră kztre -

[administratorslă) nzrkvlabslă din Galani kare le va invita
la Domnă,

i

va nreda

anoi

mimi de Il6rta.
Art, 11.

|

ui resnzusările

la

auele

stafete

i

Domnii naniei Moldorenv

se

la

aleraztorii

trs-

de krtre

0v-

|

voră alege

ÎN

-. iuteaska Adznare, ui se voră rekunorate de kztrs
TlGrts, îzrz ka sr
"se amestize ucva în alegere, saă sz fak vre-o
îmnotrivire, ori YIC-0

„erestate, ori nicdiks la aucea.
- Art. 12.

Iearava

datz

,

|

_

fi anzratz de Toruia îu Ori ue întzmnlare, în-

ue nania Doldoreanz va uere ajstoris mi reazimă.
”
Art. 13.
Ilentră tote aueste folse cara nă este. indatorats
kztre Ilortde Eztă kă &nă dară [neuikeură) anzalăde natră
mii galbeni,“
Ile Isngs auesta, renrodsuemE mi urmstorsl tratată
de negonă
înkeiatE la anzlă 1588 îatre Ilctry- Vodz. mi Elisabeta
Rezina Analici.

„Iletră, ks mila Ii Dsmnezeă Domnă ală merei Romzneru
ti mi
ală Moldaviei, fasemă ksnoskstă nrin auesta Ia togi mila
fie-kare kzroră se kăvine

saă

se va kăveni

sz mtic,

kz

amă

înkeiată

ks

marele

domnă Gsliclmă Xarebornă, legată ali nrea stralsuitel mi
urea năterniuei Dâmne; Dâmna Elisabeta, kg mila Ii Dămneztă, krziasa
Engi„.. terei, a Franpei mi a Irlandei, akreditată la ksrtea area,
usternikslsi
imnsrată

ală Tsrailoră,

avestă

traktată

kare

Zrmeazz.!

De. akumă înainte ssnămil mi toni negsustorii Învlmimei
Sale

ai

voiz 55 trziasks mi ss kzlztoreasks în meara nâstrz,
SD ksmuere, s5
vznzs, să kontrakteze mi 'k5 ănă ksvsntă sz snelteas
ks tote ste se
atingă de negopă mi de viaua nrivatz, fors niul 0
miedikz saă onrea-

15, s&nindă-se ls tâte auestea la drentslt nostra de vamz

sătz.

de trei la

Avicstea voimă a fi amezate wi întzrite urina traktatălă- nostră,

Snre mai nsternikz murtsrie a auestora, amă năsă neuctea
nâstrz.
Fakstă în tabzra nâstrs în zioa 27 a lunci lăi Aăgustă, anslă:
Dom-

nslsi 1538.

.

Londia, "1389, 3 vol. în folio.*

Makluyl

.

.

Richard.
- 2 (Traducăroriulă,)

.
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- în Kontra: firemtei :mi înaltei ndstre

tsrbsrată -de kstezarea,

smenia

e

291

bsne-voingi). geara, s'a .

ui ekuessrile . folkztsriloră

de rele nznzîn atmtă, în kstă a Luzstă mi. din
ondrea

sa,

în kztă sate întregi de Ishzitori . mi-a5 Issată kaselemi
15=

sndsmi soniile mi koniii, aă fsgită ka su:se askănz
p, Aueasts întsmnlare a ajănsă la aszslă nostri Ama
darz tă,
nămitsle Domnă, karele ai ugzită ksvenita sănsne
re, mi ai
msngzeată ne Isksitorii erei, îmalinindă mi alte
ordine a
le msrirci nâstre ks grsbire ui sirgsinus, snersmă
kr, kă

înnelenuisne
ta, a.mi

aksma

ţe vei

sni

ks

boerii

Sfetniai |

(konsiliari) mi vei arsta kztrz, ssrmanii lokzitori, „ue.
aă făgită mi sas asksnsă, mzngrere k& totă felislă deblsndegz,
la sz-lă- aduueni la alea uea dreants, s5, seamen
e mi ss.
severe de-bsnz voca sa mi:ks mslwrmirea înimei.
Iar de
akima înainte ori kare din ostauii nostri, saă alpii,
ar tre-

ue în meara vostrz
ka

85 ssnere

femeile,

koniii

saă :lslrs=

zile vâstre, ss vs silini ks tot$ kinslă ka ss se nedenseaskD ka tărbărztori,

trimimundă -înaltelzi

mi diskrierea kinslsi -loră.. Amua,: dars,

„mai susă,

earsui

îi ordonă

me

Viziră

ureksmă

nămele

în skrig

sz te: sneurti k5-năminii

boeri

mi' ss întinzi „snorislă milei mele neste avresti neferiuini
lo-.
kăitori, kari se rdgs. Isi. D-zeă de, akolo se afis asksnr
mi ka.
-s5'i adăueni, mi la:semnslă Îmnzrzuici mele sz fui
ssnămi
Anăiă

Toruesky

1067 2.

a

a

Ea

Tote aseste sas nczită nins la domnia Isi Stefană.
Vods Katakszenă în anslă 1116, ksui-neara avea destul o-.
mtire, nreksmă se vede din rssboele ue-a avstă.. [lsns a:
tsnue sc fruca mi alegerea Domniloră de kstre Mitronolitt
mi boeri, wi se întzria nsmai de. Ilorts. *
i
Titlal ue se” da erei în firmanele îmnizrsteruti se skri- ,

ca astfeliţ:,, Alin kislil eswsz serbestigiet szre veistitlal Vinle

„mefrezsl halem, ve
1].

maktssl hkadem,

adeks:

merile

aueste 'sz

Firmancle desnre: kare. sa vorbiti mai sssă, mi altele mai moderne, .
se aflz în arxiva sfiutei Mitronolii,' nreksmă nămitelă Eriake Vzkzresku Îînsemneazz,
:
-:
(Traducetoriulă,)

.

15 +

>

22,

E

-

-? ISTORIA DAcreă

fie totă deaina în: libertatea

loră kgrmsire,

: Firmanele uele

sAefruzuru

datineloră loră,

desnzrygite

calem,

de

mai moderne

ve

mi ks: nzonria

aucea a îmusrzuiei,

muciuuliă

mai adaogă

cadem“

adoks

mi ksvintele:

magazinzlă

mnzrsteskă.
Din auestea se vede trrica wi sesnektsl vekilo
ră in“ stitsnisni a le Herei, for de kare n'ar fi nststă
nzstra Mea.

ra Romsneaskz nr în tiwmnii din. &rms atute nrivile
gizri.
Ile lzhgz. aueste mi konsideragisnea kare s'a arztats
Dozaniloră din. vekime

mi nsus

astszi,

dovedemte

periloră asestora Estre Îmuzrs mia Otomaniloră..

kondininea

- Fivnianulă 1lui Sultan Abduli-Iamid călră
Nicolae”
odă Maurogeni pentru declararea resboiului cu
Rusia, din

anulă 187

- Alesele

dintre Domii

Angust 5.

neamalsi Ii Tises,

temelia

ue-

lori mari din koinnania Ii, lisăs, astezi Voevodă - ală Ilerei
Romsnemti Nikolae Masrogeni, neuetlăeaskzse sfprmiturile
tale ks sskuesă!

Dans

ue va sosi auestă îmnzrutoskă semuă

a

2

mtistă sz-pi fie, kz ama nrekimă Raul nu S'ai sztărat
ă de
foloasele mi kviutigările ue aj dobzndită în artikolii
stină- .
lazi nrin tratatslă de la Kainargi, ni fiind kz dzus
sfintele *

fetvale (lkanete de legi) trebue ss se fals duns komsna
îngelegere esnedimisne, este nregrtire la „ss cass sangia
k-

merif, wi kiar-vekilslă înaltă” denlins înnsterniuită,
marele
konsiliară, ksrmsitoris al lsmei,. annrztorslă nondreloră,
E„Mitronălă meă Iussf Ilama - (a kzrsia stralsuire. D-zei
so
pie în mslui ani, mi ss mrreaskz uisterea mi feriuir
ea Isi)!

mi toni Ogeakliis,. rigealsrile- mi alte

ordine ale omtiriloră

nostre; ui ks ajstorală Isi D-zeă momenislă nlekzrei
loră
se va arata nrin îmnsrsteaska mea rpndsials. Ama dar
tă, karele cui Domnslă erei Romzneunti, vei înfr miura aeasts îmnrejărare' boeriloră merei ka s3 mtie ks înkred
in„mare topi, E3 nă se va fave niui o lovire în drentsrile
loră
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din nartea înaltslzi. met Devletă [Adsnarea generalz.:a
tsrui-

lor] mi nrin srnare sz fie toni staturnisi în ventrălă.
ssn-

nerci, ss n5 'aibs nivi:0 grijr say nrenssă, mi.sz
se. sileasks.a îndenl
. ordine
inile

imneriale;mi
.

fie-krrsia ss „arpă

ks voră. fi k sigsranns ui nave s5b. umbra milei mele:
îmnzrsteni
“mi
ti;
. 5, Domngli merei Romsnenti ns linsi ne
Isngz -aseste a te: înyelege ku scraskierslă Ismailzl
. de=
si,
nlină îmnzterniuiti mi înaltă “konsiliară, mi fostslă Enitro
nă *
“kzurmăitoriz Ali-Iama, sare a rima întokmai din konsili
5lă uri ordinslă sei -Ilrin srmare s5 dat ui s niriimenmti
înmtiinwori

desnre mimlsarea

dsmmaniloră,

nsrtendate

ku kre-

dinus mi lskrendă dsur, ordinele ue se voră da, ranortsndă

mi

la Înalta Ilortz auele

ve. meritr

aţi Samtiinmate.. Drentă

kare s'a mi dată auestă ordini îmnwrteski ală meă.
,

io
x

a

„* XatioxsmaisnslE

înturitoris

-

vekiloră

urivilegizri

ale

merci Romsnesui “ui Moldovei, dată de Ssltansly Selim IV
|
în anslă.1803, ne: timnală Domnisi Isi Konstantină Vodr”
Jnsilante în. geara Romzneaskz..
e
„De îndatz ue s'a înkecată nasea între Înalta - ai „etepna mea

îmusrzyie

mi între îmusrsyia

Nemniloră,

Îmnzrn=;

pia mea komustimindă kă 'săferinpele mi. greztrpile ue aă.
trasă în timuslă rzsboislzi lokzit
merci ori
Romsneruti,
i a dată
ordină sakr& nentr stirea Xaravislai,: edigieleloră ?) 'rilkiambialeloră 2) zii zaxareleloră ; - asemenea ne la mijlokală

“

Isnei Msxaremslsi a anzli 1200
dină
ka ss

nă sc: strsmbstsgeasks

dens adeasta MagzarsiE: (sănlila)
din nartea Mitronolitelsi merci

s'a dată sakrulă me 0r-,
biepii lokzitori.: Venind

Romzneskă mi Tărueskă

Rom'snemti, a. eniskoniloră,

a egămeniloră
mi: a nreopiloră tstsroră biserisiloră, a boeri-

loră, a. ksnitaniloră mi n tstsroră zabetariloră,ks arvtare kz.din kassa nzvzliriloră mi a resbseloră ei -mai-mălni din. ei
1). Dareri ue. se da la Ilainii de neste Danxre.

2). Imnsneri brneunti.
J

”

:
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"mi a5 usrzsită natria mi s'aă denzrtată,. în kstă. Iskaito
rii

aă venită în starea vea mai miserabilr, mi
ss: se înocaskz înaltslă ordină dată de mai
toris de nrivilegăzrile” mi bsna - orzndsealz
nemti. Atsnuea ueruetsndu-se 'kondiuile
'ue

înnsrsteskzlă mieă Divană
daă din timnt

tră
lnei

în timnă,

kg rsgzminte ka
nainte, atingsa merci Rorasse nzstreazs în

konrinzstoare - de ordinile ue se

gssindsse

auele kare sa dată nen-

amrndoss yerile în anslă 1188 (1774) ne la mijlok
ală
zi. Sevală,

nreskriss - într'snă

sakră

Xzti-xsmaisnă,

saă vszstă în ărm'stoarea kOnrindere.. *
i
-- Ssnumil arsndsroră periloră Valaxia mi Moldav
ia la- .

re lokseshă merile. vo ssntă grîiare ale înaltei mele
îmns-"
„rsnii mi nlrteskă dănz, starea loră darea anăalz,
sa5 xaravislă, s3 nă 'se ssnere nentre sokotelile mălte.
mi fsrs de
ksvsntă, nisi nentră bani nămTrași, nidi nentră
altă-se-va;
mi de s'ară întîmala neînnelegere saă între snă
tsrhi mi snt

Romzns, sat între doi Romzni, o asemenea neînpelege
re,ss
0 veructeze Domnslă nerei ks dreptate- mi sz dea
fio-kisră-

ca seca wo i sară ksveni; car la aeruetarea nrouesel
oră
în=' =
tre “Terui mi kremtini, ss întrovie mi Divan, Kiati-I
li gr5mstikslă Tarkă ală Divanslsi Domnestă). karele
so afl, ne
Isngr Domnă, kă algi exliislami (tarul); saă dak
nrin aucastz intervenire! se. va deskoneri ks nîrînii sat
nîrîtorii exliislami a5 uvstă de skonă ka s5 înmele sai ss
strîimbztzneas-

kz ne Romsni,
far

85 ns se îngzdse niui o asănrire -ui ss se

ksvenita drentate
; car elkzeksnisnea ss se fak în nre-

zenga lui Girgiovă Kadisi
este

datoră

a nrivegea

(isdelntorii de la Gsrgis)

ss ns: se fals

nitaikă

în

kare
kontra;

drentzyii snre nagsba sa îmnilarea srrauiloră Rom
ani!“

„=

Racalile

(okzitorii)

erei

Romsnemti

rani saă 'kemayi la, judekats în alt Wears, !

sz ns

fie ssns=

„ Fiindă kz sa dată Fetva Cairlslarz jsdenialz) ka
msr=
tsria 5nsi Raea assnra ănsi: Exliislamă ss fie. nriimite
la js=
dekwnile Vasigetslsi (Testamentă) mi a Bnisnetslsi
[Enitro-

nic] ss se srmeze

dens

konrinderea

Fetvali.

Askerlii (ostamii) sat almi din Exliislami ksndg
ar
komite vre-snă ckuesă în Irăntră erei Romsnermti,
ss fie
2
-

„ PARTEA VII. EPOCA 1, cară
v,
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trimitui:la Sîrxatsrile dans marg
ine, &nde. ss'mi :nriitheaske
„ “Beddel
ea
a ns
zabetari
ale loră,.:
a
mie gt
„noii Ku toate ko. sad dată mai
mglte 'ordine înalte ka. să
nă intre în .peara: Romsneâsks Serx
atlii (soldani din garni'soanele uetznilori Tsrgeniti) mi
ali oameni kare se oksuaă
kă kizlalele we. se-fsucat maj
nainte în nuntră :perei- Romsnemti; fiindă înss ks snii ka
asemtia fzrs îndocalz înks Srmeazs â treze 1ui faze felsrite ssns
rari mi nagsbe lokzitoriloră merei Romsnemti kg felurite:
nretennii mi nronsrieri
înmelztoare, de azeea de akămă:
înainte, afarz 'din NegsN5torii ksnosksni ii nămeroini.ai Sîrx
atariloră, niui: snalt sm
n5 mai ksteze a intra în gears,.
ii kiar. azeintia ksndă: voră
vo85i.
intre sz'Iui 'arato tembkereaoa (biletsl
ă: de drsmă) kiar
la: EAak-Voia-Vodasi (Domnală): sai
la. vekilală seă, mi astăfeliz sz'mi. fakz 'snekslagiile, : fa
s3r.
-ucarz în jădenile :ne
snd
vorăesrub
:la, niui: a-mi. zidi” kasz, niui a. ara,
'niyi:ă- se“msaa,: nisia ssnzra ne: lokzitori,- niui.
a mere Seleamă-Ag.gasi. (balemiuă),: kare toate auestea'.ari
neazio î se-nzzi, mia
se 'resnekta întokmai" dins înaltele ordi
ne 'date,.!: *. : ra
-"-: Mentrs --uergetarea! uerteloră mi
a. neînpelegeriloră, ns
Va: mai” fi ertâtă “a: se rsndsi în meara
-Romsneaskz Bsmbamiră din

uartea. Vizirilorg, a Kadiiloră mi Zabatsri
loră Tg

“ermtă sire: sensrarea lokzitoriloră.i +:

i

pi

aa

Loksrile mi kasele: dans nronrictsnil
e monastiremti s'aă
-uartikolare;: “Este: nznz 'akămia. aă ană
kată : a .se! stsnsni kg
'sils

ini kă nedrentate de kstre nimte asemen
ea rni nui: îm=
"pilstori,: sz se sormeteze ks sksmuztate Imi
sm se întoark» la
adevsragii loră nronrietari.
. i: a,

„2 «i Dak trebăinpa :ar€ 'uere ka: ss: te
înocasks mi ss se
:deskiza ka 'mai' nainte Skelile- veki a, le
perei Romsneuti,-

nreksmă oramislă. de Floui-'wui altele, mentră: înle
snirea

“snortsrii urodkteloră din pearz,

. ck-

55 'aibz :drentă :lokuitorii a

“le înoi iui a se folosi: de el6; într
stăăns vori aduue nagsb5 înaltei mele îmnzrsyii.:.... .

fa

DR

e

Negonitorii.- Exliislami : nă: voră nzte
a : înlssntră

ae
erei

“Romsneiniti 'niui ".kase: sai -momii'.sz -aibz, nisi
vitele “sti
i:

“naskz, i.”
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e „a Fiind ks. nsn5.aksmă snil: din Vizirii nomtri wi :din Miri-miranii (Ilami ks dos tsizri) nomtri. trimiteaă ;în „meara
Romzneasks kăs5'uri kanete ferz,nrenă nrodskte ni natri- . *
“mentă nentră! oamenii. mi. vitelâ: loră; lzaă mi..kai. de --nomte,

“fskandă. mi:
".k& "nisi. 5nă;
rire ns mai
iloră erei.

mai: malte ssnsrsri bie piloră loksitori,,
de; aueea
kină. de akumă înainte, îmnzrzteaska mea: Ma
săfers Ea ss se fak asemenea nagsbe .lokzitoRomsneuti:: din 'nartea Viziriloră, a Miri:mira-

„niloră, mi: a Etkaeliloră. (ssbalterniloră). loră; kare s'aă ab
“stă din -kalea wea,dreants kă;asemenea -srmzri, ..
iii
«a
iPptarii s'aă 'alpii: kare: se dăkă mi vină. ne latarile-a>

iuloră, sri neutră trebăinge. .neanzrate, ină se:voră abate
-dini drămslă; mate: nisi voră:ucre kai, de nomtz - mai: mălai
-de kstă „aci ue voră fi konrinmi: în menzilisrile (biletarile :

-de nomuts) 10 voră:avea, în .mziis,..! Asominea: mi Mcemarii.
-(fenkmionati, inferiori. Taraounti): kare: votă .vehi în mears nen-tră. deosebite kaăse, sz n, cai! rii ei mai mslui kai de kstă
aici ue. voră fi. konrinmmi:în inenzilisrile. ue „Yor:avea; în mp
_n5; mi daks-în' lkrarea: auestoră de: mai susă: (are: se ko=
aride! în. ordinele :de mat; nainte): nsnz. akăma. s'a :întsm=
nlată

oare 'kare: neîngrijire,

de alksma înainte îns

se: va 115-

zi ks mare striktege arztatele :ssrstsri” (nrivilegizri); :mui sine
va ksteza ss Iskreze în kontra azostsi înaltă ordini, ss fie
nâdousită. fara sea mai: miks

întsrzicre. :! :.

îi

i.» Înaltele ordine de: mai nainte. nreskrit lea. ieandă lokgi=
toti. perci Romsneuuti: vor treud în. satele de uneste :Dsnzre
nentrs vre-o trebsingr.
s'a%: nentră. snekslanii;
ss ni fig ssmbrami niui de xarauiă niui de alte. dare ssb niui: snă
. k5=
ksvzntă,

nreksmă

nisi: Omenii. astoriteiloră :de akolo. ss ns.

n6t5-treue' în meara Romzneaskz:
ssb. ksvsntă, de. zrmgrirea
-raieliloră ve.ară:xeni de dinkolo. dinkosi. -: Anele înalte. pr-dibe le îatsrimă mi aksimna

i

ka 55

sc nzzeaskz. întokmai..

„Lolzitorii merei Romsnenmti ss. ng. fie săazragi de kz=

tre niminea în libertatea nortăriloră. loră:

iii Loksitorii

„!...: ji

din : peara Romzneasks. kare-ară

îti,

îmbrzipitra

religiarieai „Otomanz nă.voră nstea uere nartea de. klironomie
de la

uzringi
„pe

SL

mi rsdele loră.
bi

Tlentră

avieasta
vot

+

ia

uersnds-so
.
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konşsltarea, jsridileo, sad dată natră
, Fetvale sare îîn ksurindere:

vea întzis kz, daka,. Nazarineanglă (kre
wtinzls)

dsnz
_ “e va nriimi Islamslă va
3 mări, usrintele: scă, fiindă. „Naz
azineană,. n va: nătea: moiuteni „ne
„filulă sex; „a doăa Io, daka
Nazarineanglă va veni.În Islamă
mi femeca ll ară „T5mTnea
în. legea

ci, elă: dsnz - morte . n „0 udte momt
eni;

a treia,
k3 - ; Nazarineanglă- 0. a. nriimită
Tslamslă n5 n6te momteni .ne tatzlă sei Karele ară: fi rema
să _totă Nazarineans ;- sui

a uatra. ks, daka sns Zeimă Msslimăva, libera

ne sklavslă .
seă karele. ară A rsmasă Nazarine
ană, ini dakz atestă sklavă
ară mări, ferz, s5 fi nriimită Isla
maslă, Zeidslă . “Dă; Ya, nătea
- momteni ne liberatală, ;Nazarin
eană.. Ana dar. „kouținderea
auestoră Fetvale se kăvine.. -a se
„resuekia, mi a se nszi dus
" sniritalg oră, .... N
i
!
i
a
Fiindg ka sa, regulată mi.
+
s'a. nusă.la al “Ea. ST se.
fak,

Msmbaia, ui $z se. lămnere în fie- kare
zi: oi. din ueara Romzncaskz, dan înalte; ordine nentr
s, tainatărilo' umtirei
mi: a le loksitoriloră Kanitalei,- 'nrin maraf
etsly (agistorigls) Îsă Kasan-ba

na (staroste. de, anzuelară); de dan

timng,; :este

de
neansrats, trebsinyus. ka: 55..se îndeulin
caskw aueasta, -. ui de
„ adeea loksitorii.ș jerei Romneruti 35, nă
"ui askinzs oile, -ui se
le Y5NZD . nremlă korentă la negsy
rtorii ui Welebii Otoani, ui: astă-felig, ks Nazaretslă,
(nrovegiere), Domnslsi de
dans timnă s5, nă fals „smințealz
kă . trimiterea .„oiloră. tre=

bainuiGse mentes

ÎmaDrzuia

mea;. “mi, oile

amostea SD.

86. v5n=
"2 ZF NOMAĂ. negsnstoriloră -auelora: kare
aă, a le. adae, la îm=
usrzpiea mea, iar. ns aisrea, ..
ze

Memleketslă yerci Romwneuută, nlcandă” marte
din gro-

„ narslă îmnzrziei mele - mi yrmsndă a
da ; zaxereaoa kare
msi nainte se lsa:ssb. kăvrntă de AMslaeasi
din . tote felsrile- de nrodalte ue. likreaz INI. seamsnt
lok: sitorii erei
Romznemti, de alma voră adăue! neînuctată
destale zaxsrele
la: skelele Dansrei mi voră. Yinde-o ks: nrenslă
„korentă la
Reizii „(kznitanii de korzbit) korzbiiloră. Kananslst
kare. aă

85; vie la Konstantinonole,. iar nă înalte
uzrpi... De. „aveasta
| lokssitorii n5 oră linsi a.se " okăna- de iltsr
a nomantălzi ui

n5 voră askande „nrodsktele, Fare,, sunt, „destinate
1ui nentră

%
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suiitigelt loră mi zientră îndestălarea- kanitalei mele. : * Întră
avesto !voră nsne: dedsebitz „stzrăinj 5 „ui „Mrivigiere 'atstă

Domnslă 'kztă mi: boerii.

în

gnet

tie

dai

i
Ori- kzte: greimeli aaă agisnsă â sc fnu6 din: uartea boeriloră sai loksitoriloră erei Romsreuiti- mi ai Moldovei 'în
timuslă rssboislui înuetată, tote s'aă ertată ks ambistio lkom=
nlekts de kstre îmusrzyiea; mea,- kare nă'mi "va mai adsue
aminte

niai o dats desnre. ele, nisi: va mai

„meni desnre fantele sale de mai "nainte;

s5nsri

nre

ni-

mi întră kztă

va

r&msnea în vontrelă snsnerei kstre. nsternila mea îm n
rapi. mi se voră 'nărta dănz “kăviing 15: ka: nimte: sănsuli, f5r5 “abatere, n5 voră vedea alta din nar tea “ÎMNSrz5]
miei mele
de stă milz îndsrare mi komnstimire,
i
Îlentrs neînmelegerea dintre D)omnslă merci Rorizneruti
ini Nazirslă : Silistrer- 'desnre. xotargle desnre: Dsnzre,, sz se
zrmeze kă' lare aminte ordinălă: ve s'a dată «de a "dota Orz,
d
arele' kănrinde ordinele date din: anslă Ii
i :- Fănknisnele usblise fiindă ks 'trebsca''s5 se dea. mi lă |
Gresi- mi la: 'nsm'nteni, kare sc ivor sokoti' mai “Yredinaiouii
“mi mai: kanabili, de aseta:s'a: lzsată în faksltatea Domniloră
ka: s5 le atribze dsns kăînă: “va “kibzai, 'nreferzndă ne boerii
nsmnteni nentrs 'sertiaizrile” adininistrayisnei interne. -*
: Kandă voră trebsi: kerestele” nentră etziţile din Romei
lia,' ss se tac! din mănjţii pierci Romzneuati ui aă Moldovei
mi '8% se transnorteze akolo -znde -se' voră 'ucre,! "Isonds-se
adeverinyID: sigilat» de la: Bina- Eminii CArxitekpii): îmnzrse
temti, mi ss se nlzteaskr, tzerea imi : transnortarea, loră din
ssma “tribătalsă ansală. fors. 5% - se slkazz; snă' bani,
-. Vitele: loksitorilloră din "et ile de ne: Dânzre n : se
voră mai îngrdăi a so namte în ears nivi vara niui iarna,
nentră ka 53: n se mai takes “nagubz mi “strileprilane loksitoriloră;

jo

i

i,

ci

aa

: De akăma' înainte ss nă se mal mearz "de la 4peara “Roraoneaskesi mai 'măltă de mesa sste noă5-snre-zeuc “n&ngă i
de 'la Moldova. mâi 'maltă de 135 usngi mi 445 lei sub ka:

vsntă

de tribută ansală,

kare: se va rzsnănde la înkeferea fe-

kerilea !'ană' de-o: :datz;: ani fura: ordine.

* as

:
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-":.% Atar
de aueas
z.ta, meara Romsneasks, va rssn
snde în
nămerztâre
nentrs Digie. (Dară) 180 năngi uri nentr
s Rikiambie. 80 nsngi; iar Moldova nentr
s Digie 180 năngi, mi
nentră
Rikiambie 50 nSngi,
mai, msltă însz ss. ns se

dearz,
:

E

IC

E

II

Ra
De la Domni sr ns se maj uears Înkai
ea, sas kieltz-:
ielele Mskarelslzi, mi întră kztă n
voră faue Yre-o. xonie

doveditz, nă se voră destitea,

-

-

Se

Domnii din .n05 rsndsiui ns voră mai
ere nemkemsră |.
mi avactsri de la lokzitori, . ui se voră
mzrgini în venitsrile okneloră.mi ale vsmiloră xi. a. altor
ă resămatzri regulate.
:
PIE
PR
a A
- Mami, Kadiii nui alte zabetsri de ne marg
inile azestoră,

doăz

meri

n .voră

mere _tribztari

nisi angarale n5gsbito

are
bieniloră loksitori,. nisi voră trimite din.
nartea 'loră elseksuBisni de Bsmbamiri ssb „mini snă kăvz
ntă, kai n va î
ertat

ă din nartea înaltei mele îmnsrsgi
i.
pa
j
Ilrodakte de îndestslare ns se voră
ere.de la : nsmitele. meri. mai mslte „de kstă voră
nstea da lokzitori ; ui
kendă se voră kămura se. voră. nlzti
în :nămzrztoare,. iar.

transnortslă ns va. nrivi ne loksitori,
Asemenea uri negă=
nstori kare voră ksmnsra zaxerele, le_vo
ră ulzti dens. nre=
55 kărgstort ks bani de-âmîna.
a
-.;. Kămnsrstoarea oiloră nrin . Saegii
(nămsrstorii). mi oamenii Isi Kasan-bama, ks toate ks adss
e nagsbz mi assnrire

loksitoriloră, . nrekm „mai. sssă 's'a zisă,
dar ; fiindă kz este
de nevoe a se. aduue oi. din îmusrztemt
ile mele instsri nen-

tră. tainatările -ommtirei. ni nentrs, nstrirea . kauita
lei, de. ase-

ea. loksitori.

peri Romsnermti

nă.-voră asksnde. de la Y5nza-

re oile loră, vi ks nrenslă ksrgstoră le. voră,
vinde la ne-.
„85ustori wi la elibii,wi ast-feliă kz stsra
inga lui - Efax
"Voievodasi de dsns timnăss nz fak sminteals de a tri=,
mite” la kanitala mea ci kztt mai mslte, mi oile
axestea 53.
le vsozs lokzitorii meri Romsnermti nămal la loksi
torii mi Ve:
lebii. aueia .kari le Yoră dsue la Konstantin
onole, iar,nă ats-

rea,

nentr&. kare

Merge

se .va năne uea mai mare. s5rgsins ui c-.

i
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:*
Rând 'se' voră 'vere de la 'ambale peri” kerestele saă alte obielkte de klzâire, întră 's3 se dea de iutire : Domniloră
desnre lântitatea, sorsts, mi ast- feliz 's5 se adsliz uele u6rate: la'xotarslă ambeloră pieri, 5nd6 rendsinii. de a le urimi voră nlzti uremslă ii kiria ku bani în numsr5toare kiar
în mîna loksitoriloră. îi:
.
:
: “> Asemenea kzndă se voră sere de la atazndoăi “azestă
peri vavi wi xarabale, sz se nlnteisks dăris nrepslă ksvent, fer5 's5 s6 skază0 riara uri fars niui 0 întorziere.
” Afara 'de. negăyrtorii fermanlii, algi loksitori” de''nesta
Dsnzre n voră

nastea intra: în:“aueste

do5s meri kg slkonă

de a fave strikzuisne mi nagsbs boeriloră, nisi vor semsna, nisi vor ara lokzrile: kăvenite" loksitoriloră, nisi voră
adsue vite nentră n'snusne ivi nătrire; Yar auelă ue va ks=
teza în 'kontra auestsi ordină! ss fe nedensită ks asnrime. .
: Lokarile

nwmznteniloră,

kare” sai

oksnată

în: tin

roi, sm se întoarks la 'nrourietariă loră. . : -:iiEnds nă va fi vre-o trebsinur srgents, 's5 ns 'se trimins: 'în aseste' dot peri bsmbatniri: din nartea: înaltei mele
îmuzrzgii;- mi ksndă se voră trimite, ci n vort uere bsm=

bamirgieră (ostenealz
de niuoră) de la loksitori,-nivi ssb nretekste diverse sz'uri vrelsngeaskz akolo netreuerea. Kzai
aueste toate nrivilegisri se ksnrindă în. ele de mai nainte,
uri 'se voră zrma

ks nestrsmtare

mi fzrz

abatere; -iar a

velă“ ae ară ksteza sz fakz ve-va din kontra, sm fic adesă
la: Înalta Tlorts sure a-mi lsa 'nedeansa. * Asemenea boctii
_kară 'a5 'slsjită ks kredinms! înaltei mele îmnvrznii, mi săntă
s&năui Domnilors loră, suni “kanete! rangsrile

loră,. ui: dre=

grtoriile ue” le-aă meritată înainte de rasbois; ronizindă: mi
stensni ne: “noiiile loră.
Sai
ai
“
|
"Fiind kr grrăeazz

ka aueste. “arivilegtri

se remre' nen

tra totă d'asna nestramstate; rmomiile boeriloră, lkă kare nzzueskă

a 'trzi n5 voră îi 'ssnsse la dare ui fie are - din ei

se 'voră bsksra de' foloasele loră- ds ohbiacislă nsmontălsi
nii : dn rangsrile: nsrinniloră loră, ks" mrrginire la! sz nă:
trealk i: vederea nTn5 lo &nă firă de nzră de:a'nsne în
Iskrare dinz datorie ssnsncrea lori la ordinile mi voinpa;

|
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Domniloră loră; mi resnektslă kztre darmii.
se:voră

nsrta, sr fie îngrijire - nentră
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Ksndă ast-felă

sigsranua Ii linitatea

loră,' nsstrenda-i nrivilegisrile- lori... În. drentală auestei
îngrijiri din :nartea - găverniloră, iboerii :'se 'voră : nsrzsi
de la
„mererile loră forz de ksvsntă, îni mai alesă de la. mron5ne
rile ini. iretengisnile kare ns le-notă întsmnina lolksitori
din
kassă ! miserii la. kare 's'aă redasă din timus: rzsboiălsi.Ăar : dala vre -ănzlă din“ei n se va s&nsne la, ordinzli
aesta, mi înaintea îmnsrstemti' mele voinme ară asăuri.
mi ară 'nzgsbi- ne bienii Izkzitori.kă uereri nedrente mi ks imnsneri: neste delle legisite, sa%-kard vă kătezaa faue vre-o
&rmare în. kontra voinnei : Domuslsi sei,. sni ka averutia vor
fi sărisuiă la nedensile . Eavenite de. kstre Domni: kar6
-aă
toats. năterea întrs. aveasta, - lar” darea ansalz ss se .adsne
ks analogie:de la topi loksitori, nreksmă: dsr drentate ya
veni nartea fie Ieursia, fers a se 'ekucuta” ne snil nentră a
se. îmnila Neal i
ri
Dar înainte. de toate: ss fe. lsare. aminte de: a se.nszi
drentatea. totă. dasna; „mi fiindă ks nentră toate; nrivilegisri-

le 'auâstea s'a dată: ordină sakrs. în anslă .1198 (al siostră
1784) în lsna li. Radizlă-Revelă. ne timnslă îmusrsnisi me

morabilzlsi mi msltă. gloriosălsi ;meă nkis Ssltană Xamidă.
Karele :s'aă-gosită! trekstă în „Kondide;, mi. karele konrind
e
„toate nrivilegisrile de mai sssă atingstoare de îmbănst
egii
reâ nămitei merei. Romznemti wi ansrarea de anzsare
a lo

ksitoriloră, de aucea dens. îmnsrpteasta “mea îndsrar
e -kr„tre. toni: ssrmanii hui, nevoiamii,.ue esto. sna':din
kalitznile

stralăuite, a 16. nersoanci mele înânsrztemti, :5'aă fustă dată la
anălă 1206, (ală. nostrs 1802) înaltslă :mieă. Xatiximaismă
karele ksarinde. atstă ne auele :din+ Anzlă :1088. kată: ui ne
amela 'din.119, fiindă ks îrnuprsteaska, mea imsrire, voerte
ka în zilele de drentate ale îmusrzi piei mele, aeste nrivile-—
gisri ss fie resnektate nentrg. ka ss se. îndrente! relele srra
siloră” mi ss se snoreasks mijloauele . erei, întokmai dans;
înnelesulă :stralsuită. ală. înaltslsi. mieă ordină nentră skotirea
|
de;doi

ani a drri

Adestea

loksitorilorE,

PR

e

Te

ssntă: dar „înaltele” ordine date de. rar nainte;
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dar. fiindă ks ks timusls s'aă felkată abăsăr
i în :snele din.
nrivilegisrile eksnsse, mi. fiindă :k5 dus. trakta
tele srmate
între, înalta mea îmusrzyie, mi. între îmnzr
znia Rseasks,:
are. drentate aueasts îmuzrspic -ss intervie nentr
ă drentsrile
Herei Romsneimti mi a-le Moldovei, de iaea
uentră întzrirea mi îndenlinirea numiteloră nrivilegizri,
ambasadorslă.ei

din Konstantinonole a înfsniurată urin takrirari
(note) înal-

tel mele Ilorgi - ka din. artea - îmuazrsniei, Sale
- ls se: were.
âdzogirea srmstoareloră kanitări la ss numit
ele nrivilegizri,
-* “Ka'de akum înainte Domnii ss se nămâ
askr ne mânte'
ani, sokotinds-se terminslă din zioa rsnduirii
loră; mi întră

kt

ns se va 'arsta vre=0 vint

dovedits-

Domniei,. s% n8 se

destitze înainte de auestă termină ; iar daks
în auestă inter.

vală se va ivi vre-o. bznzeals de gremals, înalia
mea îmnregie s5 dea de mtire Eluislsi Rasiei uri doved
inds-se greuiala atsnuea ss se destitae:
i
Dsrile, avaetsrile wi imnosimisnile, dn

la anslă 1198

sx înucteze

de a mal 'avea

a
sinetsli

.

de

Iskrare, “ui ne

atestă temei Domnslă:ks bosrii va. regăla
dzrile sale anxa-

«

le :1mi le va adsaa Asan drentate; mi nentrs
aseasta Dom„nii de dans: timit 'sz i-a aminte ka si 'nzstreze
dovezi nen-tră konservarea nrivilegisriloră konrinse în auest
ă înaltă or-

dină, sare a servi ka doksmente la înrutiinnzri
le ue ar faue
Elaislă Rasiei. *.
ae
SD
a: 4
55 se rrdize: mi s5 linseaska abssslă
introdast. ks

skstelnisi. bocreruti,.. ka ast-felă -s5 nă mai

dzriloră ngniai . assnra

anese - grestatea

snoră loksitori, si 55 rsmse

nămai: skatelnisii înskrimii la Visterie

” „e * Fiin
ka nentră
dă
””
plata

lefiloră

skstigi

din învekime..

lsnare a'owmtirei din

Hcara "Romsneaskz : estâ trebsings ase da oare-k
are agistoră

"din nartea Moldovei, agistoră arsnkată ne iute
'dzri deose.-.

„bite; 'aueasta: sz se efoktseze! ka

drentate
* mi “Domauslă! ku

„ bocrii perel: Romzieiuti: s5 îngrijaskz a so da regla
tă keltaielile omtirei; mi findă ks trebsinga arstateloră
lefe re

- klams ka ss. se ad&ne nsmai Ge kzti banii trebui
nuomi,. du=
n5 ve Domnslă va îndenlini aeasts datorie, va sksti
ne lo
Eitoril. erei Romsneinti de dare snt ans de zile.

,

|
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s: . Disnosinisnilă
ue 'se vor la din .nartea înaltei mele
înnsrănii nentrs aurovisionzri de sntă,
oi mi alte nrodskte,
se vor însemna ks: limsrire;desnre kanti
tatea loră:în ordi-

nelt.we

se voră

da, 'mi azeste înalte

ordine . se .voră geti în

a5zslă :boeriloră Divanzlzi erei Romsnemt
i; mi fiindă
boerii -a
ssăfie lonszltaui, dal. vele erste, ori
we'ară
se riotă: faue îndatr sai mai. ka nrelsnagir
e, din mearz sai

alsrea,

de aweea vererea

se le seva fane nrin Domnslă

ks
fi,
de
loră

8% fie asksltatz mai: n5s5 în Iskrare iar
nrenslă. nsmitelorii
orsndsele.ss se" nlzteaskz din riartea îmnsr
spici fsrs întir=
ziere dsns nrepzlă kărentă, “mi trausnorta
lă ss ns se fak
nrin. angsrie;
Domnslă komnetentă 'se va ssrgsi. ks kredinu» ka zaxareaoa kăvenitr 's5 se adsks
la skelc, mi nre=
n5lă transnortslsi: 5 se :nlsteasiz - ku unalo
gie; iar înaltele
ordine. ue voră veni .s3 se. seteasks . în nsbl
ikă.la Divanslă
merci Rorasneruti, mi 'dsnz wetire ss se trea
z în londiue-

le erei.

a

- Dregstoriile merei

:

sz se dea la: nsm'nteni, dar Dom=

nslă 'sz aibs - drentate a rzndsi mi .din Greui în dregs
torii

He aci ue iar gasi mai onesti mi mai kanabili;
* asemenea
st aibs drentate 'ka sz denmrteze mi sg: nedensea
sk»:
ne. amei ue s'ară abate la abaszri, fie. Greui fie Roms
bi, mi 'ssti
îndatoreaskz a întârue ueca ue ku nedrentslă
ară fi lsată,
Keltselele. kste' voră trebsi neste ană nentră
-ninerez;

nosteloră, -Domnslă
'mmi boerii de Divană

le voră

rsndsi

mi

le. voră -xotsrt, mi neste. ssma, kare se va regul
a odatz .s7
n5 se.mai -uears nisi snt bană.. ' Administrarea
. snitaleloră,
a skola:ei
drsma
rilor
,.
: ă . mi âltoră . amezzminte usbliue ale
jerei ss se regăleze de kstre'.Domnă mi boeri; mi averi
lă
se ară rsmsnea dsnz moartea :Mitronolitalzi mi altor
ă lkz=

lsgzri, 55 se adsne „la snă lokă ka ss formeze o: kasz.nen
;

tră srasi, orfani mi alte fante nietâse; iar: ale: kslzg
sriloră
de. nrin monastiri,. ss rsmse ka venită: a. monastirei
lkztre.
kare ară fi înkinagi. Iar nent
6meniirs
: trebs
itoră snr6 naza
.
perei iai a xotarzloră, Domnslă îmnresnz .kz boerii se voră
kibzsi:
mi voră nsne la: kale 'dsns-orsndseals. |
AIR
"=: Loksrile. de nronrietate “ale loksitoriloră erei. Rom
z=

Ss

- 984

0

nemti :mi

+ ISTORIA DACI: SI
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Moldovei, . kate: s'nă frkstă

stsnzneskă. ne 'lsngs.latarile

mi ks; nedrentălt se

Gisrgislsi, :Brzilei,

kg:lei,.de

neste Oltă,.. mi ne: Isngs' raiaoa:: Xotinslsi,: sm -se
la ădevsragii loră. nronrietari; mi nreksm$ mal săsă
rztată. bsna voings a îminzreyiei mele, :s7 fie lzare
ka de aksma "nainte, afârs.de negsnstorii .fermanlii,
din :loksitorii de din:

afars s5' ns

aibs

întors
sa-a-.
'aniinte;
nimeni

drentate .a veni

în

îmbele meri, â loksi 'sat a fase vre-o nagsbz nsmsnteniloră:

ID

Înaltele ordine: kzte

în axeste

de-aksmk înainte se .voră trimite.

dot; peri sm fie totă. d'asna konforme. ks. nrinui-

niile agestea mi” ks nrivilegisrile garantate.

i

-.:: Tote msssrile atingstoare de administrarea, îmbsn'
nti-

nirea mi linimtirea loksitoriloră ae trzeskE ssb nragslă: în
naltă al îmnzrspiei mel sz: se îndenlineaskkz “întokmai f5rănită o abatere:
din: mele nreskrise în ânestt înaltă: ordină;
ui fşrz 'a'se îngzdsi niui snă nast în kontra nrivilegisriloră.
De azeea s'a dată auestă înaltă ordini nreskrintivă: ka
atztă te; alessle Domnă.
al& perei Romsneniti,
dens fireaskâ

- ta sadaka (kredinys) 'dreanta ta jsdekatz mi zelzlă tă ki5=

tre .uele :nlzkăte, . nreksmă
- mi boerii mi lokzitorii merei, a= nrensindă dsns ksviinnis nxrivilegisrile de kare v'ani felkată.

Domnă, mi ssrgăind=vz. în âdsaer
la îndenli
ea
nire aneloră

uerste nrin ?naltelc mele -ordine, konformă ks uele nreskri
se
mai.săsă, ss usneni toâtz sterăinga mi ngterea totă
d'asna
ka ss arztayi ssninere ui asksltare, mi-s ărmani
vele -de
ksviinuz mi ks kredings, .mi ss fini lsstori aminte
. ka:sz

n5 se îngudse ase întsmula.vre-snă Iskiă kztă de milă în

- Kontra âsestsi înaltă ordină, mi în kontra îmnzrstemtei
mele :voinme;, nentrs kare s'a

-. 3

ri trimisă

Îl. ordonă dars, mie 'alessle

aueasta.::

at

Domnă'. als merci: Romr-

„nemti,: ka' ss, 'getemti uvestă: înaltă ordină : în
:nresenma.
Mitronolitslsi, a: Enislzoniloră, a Arximandriniloră,.
a Kzlsgr-

riloră, mi a Egămeniloră, a. Boerilor
rui ăa tstsloră boeriloră. nsmonten
-:ui'
i,ș5 fani nsbliks îmnzrsteaska - rea
“drentatei'mi bsns . voings,! ini s înkredinmezi .ne toni,
kg

întră kst5 boerii mi uei-l-algi: lokzitori at erei Romznemti

nă se'voră abate din: kalea "ica -drezntz, -ui 'voră- Iskră
uele
*
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întră îndenlinirea în.

nalteloră ordine date, roră fi în drentele zile ale
îmuzrspici

mele în totă linsls. nrotegiai, mi îmusrztemtile

mele mile

„Se voră rzsnsndi uneste toni nsmentenii mi ssnămi
i, bolnavii
mi nenstinuiomii, mi voră dobsndi fsrs smintealz
mi nentrs
totă d'asna linimte mi ressflare nemsrginitg,
.
”
a
"Iar ts; alesale Domnă, mi aaci ue te vori urina, lztă.
veni 'arsta s&nsncrea. voastra mi mslmămirea kstre
îmnsrs= *
- tenitile mele strzlsnite bine faueri, întră kt
veni rma uri
veni îndenlini uele nreskrise în îmnsrstemtile
mele ordine
“mai săsă arztate, s5 fini sigeri k5 de n se va
arzta vre-o
inovsnie vsditz în „kontra .voastrz. dsns.. lare - s5
merita

densrtare mi slimbare; nă veni avea nisi o grij5 de
desti-

tsare sa esilă, mi între kat veni. sta în kredi
nma mi îngelenuisnea voastrz, veni rsmsnea la domnia merci
Romsnemti,
“mi nă nămai ks se vor nsstra totă-dea-s
na arztatele mai

ss

nrivelegisri,

ai înkz se va-faue

t5tă marii mer. viziri “kzt$

nsnere

wii! stralăviii

la kale ka a-

enitroni ai îm=

"nirsniei: mele sz:nrivigieze a:se resnekta 'mrivilegisrile“ mi

- Skătinnile .kste s'aă dată nsmznteniloră auestei neri
înk din
timnslă nemsritorislsi mieă stremomă Ssltană Maxmsdă
Xană

Girest
karee.-sz
tare!) ui ss se'
„de neste:Dsnzre
mi. rii, mi-orl

rovers
- Dumnee
zeă nemsrginits mil; do eri |
uitie,de sigără kB: toni exalii: (konnagionalit)
de nrin sîrxatări. mi de urin alte nzryi mari
kare ară ksteze
a“ Iskra. în:: kontra „auestul

ordină, snii ka asemtia; îndata “ue se va dă mtire-desn
re neksviinafoasa lor rmare, îndatr se vor nedensi kă
ksveni-

tele :nedense, îi îi
“* Ama

dars năbliksndă mt înkredinusndă ne toui: boerii

„ni aci-l-alui lokzitori desnre ksnrinderea “asestsi înalt;
or:
dină, ti, aleszle Domnă alz mere Romsnenuti,' le vei ordonă
de 'sz.se oksne răgendu-se li Dsinnezeă: nentrăi nrelangirea
vienii îmasrsmici.mele, mi nentră întărirea. msrirei mele, k&
- Isare 'aminte a bă se abate nentrw nimila de:la înaltelă or
dină de fagz.:! Datu-s'a5 în Ina : GemagiArxiră
slăans
:
1217 (al nostrăs 1803)
n
e
i
ciur
AI
DR
px

a

iezi

'

A

.

SEI.

|

Despre datinele proprietății.
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-- * Mlronrietspile din învekime erai mai toate năbl
ize saă
domneniti. Domnii de dens timuă, îmnsrnindă usmz
ntslă în
mormii, a înzestrată ks nele monastirile u6 ak fend
atg, iar

ne altele le-as dzrsită la iersoanelo nrivate

ue merita

re=

komnensa Statslzi, în .kstă astszi mai ns mai sănt
ă nronrietei nsblive. - Astă-felis meara Romsneasla astszi
este îm

NBIIitD

în - mormii „boeremti,

monastiremti, . ni ": moLcznene

(rszsmemti) ; iar. pzranii ve n ai momii săntă
datori ss lsEreze nrourietarălsi ne a kzrsi momie medi uli
se kiverniseskă.
A
e
at
Din învekime Iskra; sisusnsli mouriei la ori-ue lskr
s

ară fi avstă.
Ile srms, dăns ue jsdemelo Kraiovei aă kzzs
tă
s5b stsnsnirea Nemyiloră; ci “i aă snssă a Iskr
a 48 de zile..

- Dsns aueasta' Konstantină. Vodz Mavrokordată nrin
Retorms

ateste -zile le-aă morginităla :24.

Mai terzit Domnii

mo-,

derni le-aă redssă la 12 zile, nreksmă se srmeazz mi
N5N5 astszi. La mslte monrii înss kare nă ssntă dest
slă de lokuite, nronrietarii nentrs! ka s5 atrags ne loksitori f-as
în:
voită nznz la ontă'mi mâse zile.
pc
i:
a
Avei we aă vii ne momii strzine, dat din 20 vedre
+

.

N
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"vină: ana stoivinalat“ momiii, lare se!
nămernte. otonitin:a ; almii da kzte 20 Harale de, Hogonă,:
mi ali Este: doi: ui
trei lei,
i:

i:

Nimeni

sat livede

Ta

nă are voe

de nomi

s% nilanteze

ne

momie: 'strzin5 vie

roditori fsrz mtirea ui voia “stau
snslăi,

“ Din toate semsnsterile se dz din zeue
ina stenznlzi *
montii, kare se nimemte dijrz.
|
Nimeni ns noate s5. neskzeaskz nrin
gsrle mi bzlni

tsr5

mtirea

stsusnslsi,

Nimeni

ns

are

.

voe

înnă saă Kkomnslă. de

sm

kalue nsdsrea sat livedea de

semsnstsri ne kare, le- -ară fi alesă
stsnsnslă moiniei nentră sine,
iii
“ Kmdă snă loksitoră : va NSrTSi ogorsle
ssn nîns în tei
ani,
strasnslă

0

momică n6te' sr!l%

dea ksi va voi.

i.

Din „snoge nronrietarii iai doăs din zeue
klzi,

"Tei

we ai! "stni, "da Kzie

noăs: bani de fe-kare stsnă,

ui „din doăr-zesi xoi snslă me apă
De: fieute

măe iama,

kare Kane das

i

i

ri.

i

kato.. 12 bani mizazvăra

:

mi

:

E

De:la
'tâte' toimmelă! de oi: se do kate sună
“mielj „ni
Prznzz dsns învoialz.
N
a aia
ieia
“IIentra: orgi dat: Este 18 bani nâiitr
s - isdrea kare

are, gindz mi este netrebsinvioass stoirznsli
mouniei; iar în
iudoroa nonrits ne seama sa, niminea! Mă,
are! voe SD vare

vite.e, fer tokmeals mi învoire: * „o
'" Niminca'

ns! 'noate: ST Y5nz5

sestea ne o momie,

vină rakiă” zui alte de! n.

afars de; nronrietarslă

ei; IE5să Avoasta

aste anzlă din: sele :mai: însemnate! Venitari,
a

“*

nui

Momteniă lokăesiă liberi: re: mormiile * loră;
for -: a A su.
ș

s5 'Yoe

la alte îndatoriri de kztă la ale Domnslsi
. „Ns: aă însii se: mste

în 'alte: sate, “Rizkamii

we

nă 'săntă nro=

nrietari se notă. msta, de la snă sată la altslg
7 îNs5 ks" ks=

vsntă întemeiată; ar: kandă se va, 'strs
muta: fors kvzntă,
stensnsli momici are drentate se srmasreâ
sks: mi sD'lă în:
î

“torks! la 'satslă seg.
n”
ÎI
aa
_. Atieli: o voemte ss se 'stezmată de: lao o “momi
si la: alta
trebue: sg arate 'ksviutele.: sale nrin ssnlikr
Estre: 'Domnă, mi
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Asus, ueruetarea ;marelsi. „Vistieră, mi-a Divanzls kanzts .kar=

te domneaşis,; de “stremătare.,;e

A

Oe

Ns are însz niui stsusnslă monzici voe ka ST „ssnere
ne lvksitorii dănz: mormia. sa, neste orzndselele nreskrise ge
le-amă enămertaă. mai; 'săsă,. -.; Pe
Di
ua

PRI

„OAPITULU

11. e

„Despre Tigani. e
Namal piganii
ş
“suntă sklavi: în-4„neara Romziicaskez, Ei
se îmnartă, în domnemti bocremti, mă, monastircinti; el. dom-

newti nârts. felurite nămiri uri mrofesisni. pt
,
Redarii saă “Asrarii.: Avemtia, dai, În, „lokă de dare Iute

trei „saă natrg dramsri de asră ne ană, la, domnie, mi aă voe
szig Islcâgz ue malsrile. „risriloră,, Olts, “Tonoloss, Argeiins
azi Dmbovii na. Ks, ascast „meserie fiinat mi piganii Mo-

-. nastirii "Koziei,

dotania

îi ia

na

seama

sa îndatorsnăs-i, a

„nlzti la, Monastire kste snă leă de szlamă [famili
'mitiea ssntă

nsns la No. de 700.

|

NC

E

: Baeauiă, Asrari,. Avenitia skotă. „aurul, șsnsndă fa
. ue.
tre, mi săntă 0. sst5 solame.
A
e
rsarii, Aseratia se - noris nrin cars
4
“ks zrui îmbln
zini, ne kare îi joaks ne la lase „nentră kemtigă,
Aermtia

îmmglneskă. mi katwrii, Ei dai kate, 20 sai 50. lei la
dotn-

nie ne. ană,, mi s&ntă szlame' 1000.
>
|
Lingsrară. „Averntia, fală, albii, Esrbăni, i “alte
l5krără „de, lemnsrie; daă dare. ba uri uci de, „s5să zi
săntă 500

szlaine,. „o
|
.
| Loeiuit., Arieuntia săntă
8
fra
zi ien,
de: 100 selaure,
i
PE

i
în! nămsră
-

: Axenntia topi îmnresnz, arch „s'a zisă mai în
srm3
se, “Ura, la „nămsră „de 3,300 . splanie. "Toni. săntă
Nomazi,
stremutsndz-s6 din lokă în lokă sub kortari mi
săntă . „sub
egrmsirea, „Armamslsi uelsi mare,
a
“ Misanii ,bocreiuti. mi „monastirermti, se pezes
kă, Vz-
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trâmi; :Ei sintă::lă'totală :Issai în disno
sinisnea .'stsnzniloră loză, mi domnia ns are nimikă a fane
ks.
i cur
-2
Ei lokseskă arin. sate sai nrin: oiaiu6 se
oksnzks toa«te merutemgsrile la kare îi. aulikz,:mi
săntă foarte: dibani,
Ei ssntă întrebsinnanniai
i kă seâms de stensnii loră.în di"verse servizizri:. domestiue, ::-Fctele mi:
femeile . ssntă

nentrs

-trebsinele din Izstră ale kasii; koniii mi bsrba
nii se întrebzinmeazz;
ka, servi, bsEstari,. bratari, vizitii, ksrsueri,
ferară;
mi msălni din ct 'ssntă zidari, lemnari, kroito
ri ui altele. Kx
” „deosebire ei sint forte îndemsnatiui.. nentr
ă 'maăziks mi
ksnis ks. 'vidra.. kă kobza mi: ku măskals. [nais)
; „întră a-.
ueasta ci întrekă ne ori kare altr nanisne mi
kiară ne ermi,
nrelsmă, aă -mzrtarisită: wi înssini Xanslă- fratel
e INaxulsi
Iersiei,. karele trimisă la ':Nanoleonă *Bona
narte ka: amba=
„sadoră, mi: întorksndă-se.
din Franma urin : zica
: Roms
ra
nea-sk5 în 'anslă:1810;

s'a: minsnată
-de talentală Iztariloră

D=

"gani mai vsrtosă la: Măskală, : Ei kintr di din: g5rs'
.de'ini-

năne
ui fors,avea o învzuztsrs: oare-kăre. sistematik lkomnsnă mi kontee forte dslui în: lest$ “mi mszik
annii Esronei
îi admirz.
|
|
|
Vtraurii boerennti ini monastiremti, ks tâte
ks ns

„80%

frkută

hisi

o

katagrafie

desure

ei, se nressnsne

înkz

|

kz trebze ss tie este 20,000 'fa:nilii; sii din ci
ssntă uri

„Kortami,

nlstindă
e

dare ansals stsirzniloră .loră,ta

ae

iai

îi
zi
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Domnilor.
ii

e

LE

iai

În statulă -monarxikă - ală. erei Romznerati, . uea,
întzis

-nersons

este

Domnslă.

Elg guverneazs

'are nrerogativele- srmstâre :.. ea

„2.

Ss aweze legi noi înss

a Eniskoniloră

mi a Boeriloră.

ai

ka aztonomă,

|
”

mi

ii Pg

învoirea“Mitronolitalsi,

-Sz 'desfiirimeze legile“'veki

imi s5 îndrenteze no avele ue 'sferz, îndrentare; se adaos
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. -.si

mi sz.. internrețeze. iie asel
ue 'săntă
e
întnekse .rii ne 15
mărite,
i
Dr
Ri tu
e
ADtăud

si $ : b)us: Sa fie jsdekztorislă ssnremă: tote xotzertrile
seloril-alte'tribănale

se:termi
în ns
:vea

de rie srmz

instanus, fer

drentală a eksila

mi-a nedensi

ânela:
lă,
Divans
'lă ses, adik.la tribsnalslă seg. i. ise *i.
ii
“1).”S5 xotpraskz nedensile -ne kare legile
-.nzs. le
nrevsdă, ss. mmsreasku'
sat sc modereze dăns trebsings! ne:
asele nrcvzzste de. legi, sai 57, gramieze ne.vin
ovani.: , !. !

i.

d).

EIY singsră'are

“ks Okna ne vinovani..
,
i
i cte)e : ELE: singără. are :drentslă. a xotsri
'mortea .vino=
Vaniloră, n
Ă
IE

nu).

+EI8 mroklams

mi. întaremt. ene Mitronolită. mi ne

Xniskoni, însz. ks akordzlă . boeriloră ; el5: întsre
mte. ne' Egsmenii monastiriloră; el dekretz -boeriile.
1ni dregstoriile.-.. .

-

8)... EIS dsrsemte nrivilegisrile, adikz: noblemea,'
ski=

-tirile” de. dare,. miilele;: skgtelnisii, robii. mi altele.
- ș..

ao

h)o:. Elă orsndăemte. derile mi zeviselile, -nrelismă

își. p

dij-

msritălă 1; oieritslă 2; .voksritală. 3, vsmile î mi
sele-l-alte. .
r

ÎN a

.
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e
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„CAPITULU

„Despre

IV...

i

datoriile Domnului,

Datoria Domnslsi este a se ssrgsi s se fak

drentate,

s5 adsks ne fie-kare de la săla bine, sas nrin
ordine sai.
nrin
nedense, ss onreasks nekzviinnele,

s5-mvrgineaskz ne

fie-sine” în kârakters
sei,lă
ss: se k&ndskz'.ne sine, ss ns
atings snslă ondrea altsia, sp resnekteze ondre
a atrtă a

'arxiereslsi .kztă ui: a boeriloră,' si ns risineaskz
averile ngi,

Pi
1.)

EI

Dijmwritslg 'se ziaea zeuiseala

ital

ea

stenăriloră, ie

3), .„ Oleritslă, asemine.

de la oi.

4). Vinsritălă, asemine 6 14vinsri,

4)

'

ue se lua din: nremzlă ' masksriloră
a

e

mi

cai
atat

“Vzmile, ascmine de 14 lskrarile te ge: kgmnzră mi sc:
vsndă, '* î::
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bliue, 'sz, se îngrijeasks,. desnre linimtea
ini" uauea nonorslsi,
ss fakz drentate în jsdekzui, ferz
ss arate - nzrtinire nisi
“elzi mare nisi velsi mik, s% nszeasks
, daținile, . mi ss n
aib5 voe

a nsne

dzri frrz Fonsimusmsntalg. nsblikă;

ks Divană ! în zile xotsrzte, ka ss
n
delzriile

mi 55 se: Srzueaskr

uci ue se jsdekă,

CAPITULU
în

Legiutrile

v..

lui Alecsandru
despre boeri.

Apsilante
Si

-. Boerii trebze ss se înainteze la rang
ă gratzită,

nămai

avaetarile obiunsite

Boierslă,

ss fa-

se nrelsngeaskz, ja

mi altă nimikă.

|

dindă

i

karele ară ksnsta rangslă ky dare
de bani
saă sară nrinde fsră, se nsblikw, se essi
leaz mi se neden- '
semte trănemte, _. |:
pa

„Ori-ue boeris sat isnravnikt treue
din trsnă jsdepă
în altslă ns are drentate a sere angzr
ie (beilikă) de la loEsitorii, si va întrebzinrga vitele mi ielta
elele sale.
„ Dăminesele mi serbstorile. boerii
săntă datori a:erueta arestsrile mi a:se înkredinga dale:
arestayii ssniă tratagi
omenemte mi de kansts, îndestslarea kăven
its,

= Auci ue se msrtsriseskă. săntă de
mn
de soxie
i
tate,

onorani ui ansrztori ai dreutzlzi; aseia
se înainteazs la rangsrile boeremti fr niuă o „dare; mi
sel uese va dovedikz
alată vre snă rsmfetă -nentră asemine înai
ntsri,se va înda-

tori a nlzti, la Visterie: îndoită de-uea lsată. ...

„n 5 „Atrtă boerii de Divană, kstă mi jădel
'storii de jsdene,
săntă datori înainte de toate a se “nzzi
'de a Isa welă mai
1]-

,

Divană se zise kzndă înssmi: Domnulă ks Mitron
olitslg mi k5 boerii
se konstitee în tribănală. În zioa mi în kamera
însemnatr, iesă logofenii
al& doilea mi ansnm

steinikzlă uelt mare

ansngs

nrozesele ue săntă sare ksătare ; anoi II0ks Divansli e gata,

mi atsnui

vine Domnslă de jădekz mi 'xotsratute. Divanslă se Konv6kzîn zile ngmite,
Lsnea,
Mierksrea

mi Vinerca.
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snilkă rănifetă, uri a se măli 156mi ka “eea ue kansts din: isterie:
ti -- Niai'ană boeris n va veni în :kanitalz forz voie,.!
:' Onorile wii -rangsrile sz se dea yeloră ue merit5
; iar
ei ue kanztz 'aveste nrin dare de bani, se: essileazz, see de-

'sonoreazz mi se' degradeazz,:

- .

.

Bocrii -xoni 's% se: densrteze 'din
mai snere a reintra niui 0. datz.
Ori-ue

a

boeris, în ori-ue dregztorie ară avea,

abats la nisi ănă .abssă, mi ss. se rash npmearkz, 5
kansts din : Visterie,
”
Boerii aci mai miui trebse s7, arate stre ue

resnektă mi deferenus. : ti
Boerii n voră da voie zanniiloră Divanslsi ss
neosks

mai mslti de kztă xotsrsta

ae

dregztorii mă sa nă
|
-

zeuicalr,

st n

se

ueca ue
.
mai mari

îmnli-

si sr-i 'onrea=

skz, mi de ns voră 'askslta, ss ranorteze Domnslsi.

a

„i

CAPITULU

"Despre rânduirea

VI
Domnilor.

Eznds. este. s% se ranăstastea sine-va

Domană în meara

Romrneaskz saă- Moldova, kiară de ară fi fostă elă Domnă,
este noftită de ks searz de kmtre marele Viziră ka ss meargs ne a dota zila Nama-Banssi (nalatslă îmnsrstesl:ă,) $n-

dc se kastz trebile administrative mi jsdelutoremti ale îm- |

nzrsici: mi snde se lonvoks Divanslă îmuzrzteskă 'ssb nremedinga Vizirălsi, karele dens orsndsials se îmbraks 5
kaftană în zioa 'aucea. Dakz kandidatslă este mare Drago-= mană, fiindă kz' elg se gzsemte în tâte zilele la Tlama-EaNSSI, ' Vizirală îl “kiams

îndats

mi-l$

nroklamz;

iar: elă,: în-

kinsnds-se nrnz la usmentă dsnz datina tărucasks. Hi
ritsndă Sangeaksl, [adikz marginea amternstălsi ne
mâde Vizirslă,, iui, lare are ansme lokă nentrs ssrutaree]
îndatz de akolo ini. mergrndă la asa sa, îmi rendzemte

$5kare.
eso
mai

întzis Kans-Bexaialele mi a anoi îneue-a se megzti. ..
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* În -zioa area, seara, ne'la'4 sây 5
ore de nânte (dz-:
ne' orologislă tărueskă), Vizirală îi
trimite any Davegiă (in„Yitstoris) "ks o baris,: domneasks vansit
o-ke albă mui k vinui
v5slauui, “A dosa zi 'se săie întzis ' Dave
gislă în barks ini
dsne
elă nredestinatal Domns ks Kans
-Kexaralele: mi boeo.
.
*
ru sei;+ un o anci,. trekzndă
5
la malslăg de la Bakue-Ka
nssi,. se

„kobârs înnresnr ks toni ai sei, inde-lă
amteants snă kală,,
îmnodobită, ne' kare: înkzleksndă Domuslg
înureznz kă boe- :
„rii sei [kari a5 kai nregrtiui Is nlatz]
se ssie la Tiawa-Ra-

MS
„:. * Vizirelă, mezsndă în Divană ks
tonă magnații îmazrr=
Hici, se” înfznimeaze mi Domnslă'
ku “Kuvenita 'orzndsialz,
Atsnsi . Vizirulă Si susne “kpte-va
ksvinte de lasdz nentră
demnitatea
şa. zii nentră kredinuiosele sale servinizră,
îndem...
:
„nincs-lS - sz-mipt nzzeaskr, .' datoriile
o...
dn, ksvii
ngs, ui .. ânoi o
îlă îmbrakz kz 'Eaftansl5, [manta asiat
ikz,' kăsătr lă firă milsngzd,
ki ozări
desnre N mere nrin kare-mi skgte _m'i
>
ne=
le, iar mrnisele snsnzsrs nn în nsms
ntă.] Domnals se
înkinz ' iarsmi. szraisndă sangeakslă
Vizirslui, uri anoi ase
mi înkalekz înnresnz kă toni boerii
sei, l'srora li se ofer
iarpuli kai îmnodobini. * Înainte ergă
ne josă toni Ianivueri
Ortal

ei (Divisisnei) Xasauriloră, ks tote stind
ardele loră,

ngrtsndă în mzini bastoaneui ne kană
snă felis de korâne kg

Fsrele 'arsnkato

îndzr

ztă, în-' nsniort de 200 ui mai bine.
Dan aueuitia' srmeazz, -Xasas-bima” (Divi
sionarisli) ls ofiNcrimea sa, s&baura, (urefetitulă kauitalei)
ks sioxodarii sei,
“ui Viorbagislă [lolonelalg) Ortalei,
toni ks:
Ile rm!

vină K.tote stindardele' lor: Meazmlaris-K
olasză - (kznitanslă de veasmi)k5 ai sei, Measmlar-Doagiși
ks alai-veasta= !
arii [eralzii] sei, “eaimă-bama-Kiesadar
i [lokotenentslă
Isi Measmi-banra] ks ai sei, Reisă-Riesaderi
(lokotenentslg
Isi Reisă-Efendi, ministrălE- trobilort din
afarz) kai sci,
Beilikai-Riesaderi (lokotenentslă Beilikutălzi,
ministrelă kan- velarici îmuzrzteinti al Divanzlsi) kă ai sei, Isiog
lans-Ueazra.
larii (enistariii servitoriloră îmnzrztemiti), mi
anoi boerii Dom.
nslăi, mi Domnslă înksnjisrată 'de “lioxodari
, de satiri, de
ueasmi, mi alni servitori stralgăită îmbrzkagi.
-
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: Înainte de a se kobort la: lasa sa, t0ts. „narada
se 0nreinte. înaintea rrorgii Fanarslai. Domnslă ks boerii
Sci n5-

mai;, intri în: biserila.. mare a Tatriarxici.
Akolo Ilatriarxslă Îmbrzkată” în vestmintele natriarkale mi
kg evangelia înî
MDn5. ks. arxierei nreogi mi ferodiakoni, îmurz
lagi kă sa-=

rele vestminie, kă

fnklii mi ko

kmdelnir me, 1ui kzntzregii

kztendă. Vredniliă este, îi. ese în nainte; Domns
lă se înlinz,
se sie ne tronă, mi se îndenlinerate tOta “eremo
nia.
Daka,
este sea. întsis domnie; îndatz ue intrs în: biseri
ls, îl& anl de mere Arxicreslă Erakliei mi 'altslă
kare va fi. din

aci de far, mi adsksndslă: înaintea Hatriarxslzi, ksntz
în
glasă mare: Bine hscântează are velă ve se înhina ie.
Ilu| triarxglă,. nsindă mna ne „kanslă Domnalsi, zise
în glasă
mare:

Darslă

Domnă

stananitoris

Isi Dsmnezeă

nrin smerenia

ală ldtci uerei

noastra

Romoneuti;

uri

te înalus
sngrndslă

ks sakrulă „miră, Arsidiakonslt deklams faima Iatria
rxulai:e

IIrea- -sfinuitslsi

Hatriarză

ală

tote.

lamă [kstare]

mslyi ani,“

Atsnui Domnslă se sze ne tronă,. mi îndatu se kznt
: „he
varglă îndelsngată sa fak Domnslă. Dsmnezeă „ne bine
kredin=-

“oselă ai drentă slacitorsiă. Domnslă stenănitoră ală
uerei Ro=.
maneuuli [stare] la sii. ani Tie srms. -Diakonslă
învene

rsgzuisnile, milsewte „Dsmnesesle, - mi

“ele- l-alte.

Dâuz

a-

veasta Ilredikatorală se săe ne amvomă Ii faue
ksvrntală
de. lazds. 'Terminznds-se ksvsntslă iarzui
înueus srurile,

mi se face înkeierea, ar Domuslă, “emindă, se. dzue
ka seremonia kare-lă amteantz akasz,. snde înuene ss
ksnte me-..
terxaneaoa Viziralii, |
Dsns kzte-va

zile, într'o zii xotarota,

(kare: trebe

fie „margi), înainte de rsszritslă s6relzi,. Domnzlă

îronsrzyie, ka

doi-snre-zeue

sus mai mslui

s5

se dsue la.

boeri de

Intrsndă în lkzrtea” a doia a nalatalsi treire într'snă

ai sei!

kioskă

ală Fausgibamiloră (ămicrii îmnsrztenită),
Alkolo se nzne o:
masz; înaintea Domnsli, adslndă mai. întzis de:
gustare
iorba Ianiveriloră, (kare însemneazs Ez se nrensmsrr;
în

latalogslă lor:) uri anoi alte bskate felsrite. La masa aueasta serveazs Iai-agalele (servitorii din afars ai Ilalatalsi),.

ui înnresns kă Domnslă msnznks

Kansgi-bamii, Dragoma-.

|
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„nălă-selă mare, saă 'mi vre-o alts rsdz, a sa ue
ară fi ako-

lo; iar “boerii: Domnglzi la '0'alts mass în anroniere..
:
Dănsue se termins adeasta, Vizirslă ue: incde la Ka
„laba-Divani, (loksls konsilislsi sekretă), snde 'ansm
e trebse

sz se afle în ora 'aucea înnresnz ks sueă-lalygi konsili
ari, faue. fezliză (ranortă kztre îmnzratsl$) Iza venită
Berulă. A-

gestă rauortă îlă dsue snă Kansgi-bama sa snă Kansgi
lar-

Kexaia, karele: riârtz semnele

ofisislui ses,

adik

snt Xas-

rană (bastonă de aban
ksos
gsmzl
ăia de argints) ui 'wisme
galbene. ' Dsksndă rangrtslă, îmnzratălă înseamns.
ne “elă

xatsl, adiks ordinslă de a "veni, ' Trimisulă,. Isznds-lă
ia-

răi, îlă mine în 'săst deassnra Kanslsi, zii emindă ks
ma
re" resnektă mi bstsndă meret kă' bastonsli în nsmsn
tă;
nofiemte resnektăoz$ ue Domnă, , |
A

Atsnuea se înfruimeazs Msgzsr-aga (intendantulă
înki-

soriloră îmnrstemti)

nzratălsi.

mi Kaftangi-barua' (garderonistslt) îm=

Telă întris, lssndă din kanslă Domnslsi kpaisla

de samară, îi nsne în lokă Kia; kare este far arini mi
în

fornr» - uiramidals ka Kislafslă, îmbrzkată ne din
afars
lu
katifeu' arie ;- iar gelă ală 'doilea îlă înibrakz.ko Kaftan
ă a-

tstă ne elă kstă ani ne uci 12 boeri ai sei.

Den asiost

ea
Vizirală, cinindă de la Kalabaoa. Divavslzi
ka ss intre la

îmnzratslă, salsts ne Domnă înkinsndă-mi kanslă ue-va
=
tre smziă;iar Domnîisl
rzsnăn
ăde. ko temenele, adik rile-

ksndă kanzlă, întinde mana 'uzis la print, o adsue la

.

-î

g&rz,
o szrăto” mi -0; nsnela kâns, [dun 'salstarea: Torgiloră.)
E
Aa
ati
iai
DER n
ti

i

Îi

+ Dans: ue intre Vizirali la; Îmisratală,. esă dăoi
Kans-

gilar-Kexaiasi, mi 'Issnâg ne "Domnă, snslt din drenta mi

altlă din stnga (iar boerii li reuisnă denarte afarz la 5ms), îl%' adskă ks" mare, grabz: de-lă înfeninreazn, la

îmns=

ratslă. : Akolo stai de fans,ku semnele loră, marelo Vizir.

Esaitâns-[lama” (ministrs de marin), “Miralemală (kanslă

„ Ransgi-bamiloră) mi” marele Dragomană alg îmnzraiei. Înnsratslă mede

ne o sofa înalte (ksui

Teruii-ns

ag

tronă)

atstă de mikz în Eztă abia înkane singsră; clă este îmbrz
-

Kată ks Kabaniur, saă manti kăsst în firăde astă mii de.
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,

A
argintă, blznitz, ks samără saă vslne -neagrz,
zi 5 n6l7, îndarstă Isngs la de trei nalme kă de aueca
mi blanz, ks m'sinile skose nrin gzsri. desnre smere ka. la
Kaftană, iar mz-

. nişele

arsnlate îndorztă

nzhz

la nsmzntă

mi

ks msniuele

arănkate îndurzti n5n5 la nzmsntă nui kk
marginele iarzuri
bisnite; dinainte la nentă are, „ueanrazări
(miretari în. lan=

mări ui nastsri mari); ndrtz visme

galbene, wi nesto. ge- .

nski are o n6lz kăsuts Ko firă; ne kauă, morte
: snă Kavski

(sn felis de
“skămue;

ne

kosiels)

de

o

marte

kz „Sărgăuis (nanz
are

nalts ks nietra

în anroniere „0 sabie mare, kă

doăz asksnitări, iar ne de alta” o kslimara
maree; alstari sti
în niuldare Silixtar-aga, (arotosuztarisls)
nărtsndă sabie îmasrateaskz, atsrnats ks ănă kolană asrită
de smere sb ssbMiori: .
:
E
|
Înfenimsnds-se Domnslă, darts Takinutunile
Ii u5n5
la” usmsntă; îmnsratălă îi zive urin- Vizirală,
uri auesta nrin
Dragomanslă uelă mare::
.-.
.
» Kileri Ssmaisnsmă, dikatilenă rebetamini
, Ksedenă
„matlmrr. olsnără. . Ezrona tarafendan xavad
imă. gietisti-

„Tesiă, iflak votevodalt minksli merbestiotă szre
Sana nasu

nolsnds, sadakatins matlărană: olsnsră.&

. adika:

mĂ îmns-

pteskslsi mică g&rinară. îndestslare,.. de la tine se
uere. ku

„storăinuz. Din morile. Esronene s5 ne
trimiri grabniae
„rutiri. . Domnia merci. Romsnenuti ks libert
ate mi. uztere ab-=.

nsolsts pie ni ss dr; se sere însz mi
kredinya. tat pi

.

Domnslă

nus

dsns. aueasta

la nzmîntă

kă malte

înkinzri

PI

se nleaks

ssrătindă rioala natală îmnzrsteskE.

Dus

aueasta deklamr snă dishksrsă sksrtă- în limba
Arabz. (snii
însz se “abnină: de uzeasta), de msly psmire -utre îmnsr
atălă ș *

anoi ese din „nalatălă îmusinteskă mi se adzue
iarziui la
kioskală- Kansgi-bainilorg, -Akolo îi ună ne
kană Kska ks

niuite. nene albe lsngi uui frsmâse,

kare înkinseskă

1). „Înks de la “ea tatars ssnsnere a erei

1Romznezati,

o kasks

minsnats mi mrreaur; se dezbrakz de kaftan
ă mi se îmbrake ko kabanir 15 1, totă înforma. „arzei “e, norts,
îmaz|

Domnilor o, | Fâbaninz, stindard mi Tăisi,

Săltanir trimitea

Rska este mar modern:
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ratslă, no kare. însămi o:nregztemte elă de alass. -Dsur
aueasta Domnslă, îmaresnr. ki boerii Ss, îmbrzlaună., uni ;ci

ks Eaftane,.se koboarz ue'skara 'îmnsrsteaskz,. în :kanslă
koria marele imbroxoră (komisă îmnsrzteskă)îi ofereazs
„snă kală îmusrsteskă karele se kiams tablam-nama, (elă

d'întiiă din stazl5). ka frîă kssstă în firă mi îmnodobită,. avîndă ne mea :tonză : mi 'sabie.
Akolo' înkalekw îmnreznz.

li boerii sei, kzrora li se dz kai îmnsrztemti, ui emindă
se, onrenmite;. klare înaintea orgii . a dosa a nalatălsi, ne

snde at sz treaz toate rigealsrile, „(konsiliarii) kari se întimals sg. fie la nalată..

ct

„ Atenvea - ese Eniueri- Aga (komandantală

eniseriloră)

îmnresn kă'ai sei, anoi tonai-nama (komandantslă artileriei)
ks ai sei... Anoj Yemnezi-bapua, (kolonelslă artileriei): ks ai
sei, anoi kmnara-bawa (intendantslă arsenalglzi), ks ai sei,
anoi. Sililtară-Agasi (nrotosnstarls). k ai sei, : DefterdarăEtendi (kontabilzlă, „vistierii. „imneriale) ks toats ,săita sa,
ssita slemaleloră (kleruls), Reiză-efendi, Kznitană nama ni
Vizirălă
ks szitele loră. 'Togi auemtia, >.trekîndă , ne dinaintea
2
Ă

Domnslsi, îl felisitz; Jar, el5 îi salstr ks temenele... Atsnsi
mai

vină

mi.doi' Ileikii ((gsarzi de kornă. ai. Ssltanslsi) . ne

josă, kari. “dsnz: ue salsts ne Domnă
în stinga.sa.,

se usnă în dreanta, mi

Auenitia' noartr. nimte; teassri nalte

mi asrite

ue, kană, ks sărgsvisri de nene de nssnt rzt&nde ;- 2ă niurte
sălini lsngi în mîns; mi ssntă îmbrs
nsmai
kani.
ls kaftansri,
ale .kzroră moale -szntă rzsfrânte mi ridikate la brâă, mi săntă învinmi ks brie kăsste,. în firs ks xangere asrite, - ks szbii
pisi. se. snînzărr, de -umere de: 5nă: olană. azriti de săbi aiori,
mi. Es. „Hizme galbene. !,
!
.
i...
aaa

8

i

Ei

« Se'ziuo kz ună Domus: "6re-kare (uine nă se mitie] afizndu-se
ke

snă

Săltană. în esncdinisne,. feksse

atstea

vitejii, în kztă

odini6rs
voindă af

-arsta, mălămirea . ii: neavzndă ; altă uo-va săb men ka szi dea,,a
- Înată de la znă Msgjsr-Agasi de lene el „Kkăka uo, nărta ne kană, mi
"a uusto ne kanslă Domnsizi, De atăfui se ziue Ea sa obiunzită
se da Domnsălsi mi k5kz între ucle-l-alte semuc de.domnie.
-

a:

1).:. Onoarea aueasta de a se da. Domniloră. kste doi găarzi de koruă, e
"ste uea

mai

imare

din tote mi n5

Sc: “fane. nisi Viziriloră.
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Î?

Dsnsse

- - aSTOR1A Dacii

vină nămiii -Ileiki,

uiră- din orsndaials

: :

poa

totz, uarada se năne : în

întolkmai nreksmă

-zirală: îmbralz ne Domnă - ks: kaftană;

se faue ksndy

Vi

kg atzta diferinyus,

ks dsus Eniserii nui finkyionarii
e -mergă înainte, zrmeazs
boerimea

-Domnslsi kslare, - mergsndăkzte doj, -doi, ne kai
îmnodobigi “vai îmbrzkagi ks kaftane.
Dsns axeasta 5rmează
„trei edekari,

' adiks kai ks frse înfirate mi
kă 'armale strs=
Isuite, 'fsrs kzlsregi. + Dsns avea
sta vină: dăoi Solasi, kare
fakă narte -din: găarzi de- kornă
ai îmnzratslsi, ui mergă îna"întea kalzlsi.

domneskă ne josă.. "Astă-felis Domnslă,

: avsndă
- la latsrile sale ne “ei dioi
[leiui, nlealkz înkongiarată de
0
mălgime de. uioxodari,. satiraui
, geazuni, uri. alui de: avennrtia
straluujtă
îmbrskani,

i

i

- K5 asemenea marads, stralssitis trekzndă
nrin glina marea Konstant
inonolei,

în vederea mălyimei lokzitoriloră
de
tote -nanisnile, Domasis uleaks. la
kasai sa, ende este: iarsiui trimisz
meterxaneoa Gnszika) . Viziralui,
kare iarzmui
ksnts ka mal nainte 1.
2 .
e
i
” Domn

ală dăr. aueasta mai sti kste-va zile

în Konstantinonole insns; înii fase nrenarat
ivele de kslztorie
.mmi "ară
nine la kale interesele.- Atsnsi
la o zi însemnats trimite

la Mama-Kanssi “ue vre. snsl din răde
le

sale.

uele
nroniete, îmnresns kw. boerii: sei,
mi îi adskă tsisrile
nici (kare! ns săntă de “Eptă ninitekozi de kals (ne
lexii Domnslsi le Hină în mn k5
nisltă resnektă,

mai: a. domkare a:
alom-

nabiani ne drămă de meterxaneaga îmns
rzteask'5. Domnslă
atsnsi :se koboarz la moarta din -afar
s,: snde snt mami

(nous: Terkă) alg. nalatelzi 'vitemte'.
snă: felă - de răgzaisne,.
dsnz kare Domnslă le nriimerite k5
rsgzuizni resnektzoase,
ui anoi le atsrnz de săligile loră kare
stat înfinte în nzmsntă
drente
-. Dsns
. aeasta nefiindg ertată a medea
mai msltă de

trei zile, (nentrs kare cste îndatora
tă a nlzti kste uinui ss-

te de lei ne zi la 'bskztsria Vizirslsi,
) îmi faze nregstirile
de a euri din Konstantinonole. Dar ori
kate: zile ară 'me(].

Se înscamns ks topi magnaşii îmnzrouici
, trimită. kat uzi alte darsri
Domnslsi,
: kare li se rzsnsnde k& darsri msltă mai.
nremioase. -
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dea, nieterzancoa î Esints ncinuetati “Ea ni la lkasa Vizi-:
"relzi..
tt
i
it
Dăas: nriimirea a totarilor, în3 aseste trei zile. Domnăls
fat ni trei. divansri. la 'kasa 'sa, la “kare asistă'. trei Teilkii,
trei divană-seazmlari, tuei Isiolanlar-YJeasmlari, trei XasaxirRaseleri,- dăoi yioxodari ai Isi Msgzsr-Aga, Divană-EfendiEfendesi 'ală -Domnslzi,. ui topi boerii. Aueasta se faue în
kinsl& zrmintoris : “Tor mi ei de mai s5să stat în niaire dsne
orsndzialz

susă în sala Domneasks,

znde daka Domnslă voe-.

mte vine mi înssmi;: jar de niz, aieuntia nsnă kska în mijlolslă s5li ue nt skasnă koneritt kă ms5xrams lăssts ks firă,
mi anoi'0 salsts.kă' stări de mslyi ani nentrs usternikali
îmsrată.. În avestă: interval meterxaneaoa Domnslzi ksn-

t5, mi dans ge: înseteaza : mleaks, - ka tonii.. În aseste trei
zile Domnslă. dz, mi rangări la aci. “e voeinte ai faue boeri, de-

n5mindă-i
Hears.

|

uzi în drăgatoriile „se . voerate ale: înkredinyIa în

-

Dsns
stantinonole

:

.

„pia

i

-

a.

:

ue se fose. nregsstirea, Dovănală. ese din
iarzini

ks : meremonie. 'strzlăaita

Kon-

mi M'5reanzi

toat; komnăs5 de kremtini. :Aseasts “eremonie nentrs ka
s5 se arate mai nomnoasz, oamenii "Domnslsi grseskă oameni nvimini k5 zioa ne: kare îi msnă în miră nsns kzndă
ese Domnslă la lokslă însemnată, | Adese-ori aseasts nara- |
dz se faue foarte întins în kiuslă ărmstoră :
Mergă. înainte doăz imirsri lsngi de Tarui ne: josă ks
nsmsile ne-smsri; dsnz, asemtia ! rmează stindardslă Kataneloră din years, nreirmată de Aga me snă kali îmnodobită îmnresnz ks ai sei toni îmbrskagi ls strzlsuire; anoi
srmeazr stegarii 'Agiei ks istindardslă asestui nostă mi kă
alnii kslzri dsne drinsst, kare mină toni în mzns. nranări
anoi Bamă-Bewmleaga ks topi Neferi sei înainte: kolzri mi
înarmani ;-ne urms kzlsramii mi Linkanii Xstmsniei klori

totă kzte dăoi,

Deliii, Tofekuiii, Lagsmgiii, mi alnii

ks Q-

|

dbbamii loră kslsri, înarmani mi ks
stindardală Ogeakari- .
loră lors; dsus asewmtia rmeazz Iostelniksli uelt mare kg

ai sei mi stindardslă. Xztmsniei; anoi narada Sustarslsi uelsi .
mare, Bssiskslă (jsmastate tsi) mi Snstarslă ks. ai sei, ds-
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"Dai

ISTORIA DACIRI, pei! e.

_n5 kare, vine stegarslă ks stindardslă 'snztzrici, lefegiii
toi
ks nransre mi trmbinile ks simbalele ; anoi zansiii
Diva=:

n5lsi. uri nortarslă uelă mare ks ai sei, stindardele Qomner
mti

trembinele mi. uimbalele,

tuisrile îminsi'zteruti, ui lsrskă Bai-

rakslă. (stindardă albă : de - kzIstorie ;) ne srms: sakalile,
ks
Saka-bama; mataragiii ks Mataragi-bama, . Saraui-bara
ks

ai sei; salaxorii
-k& toegeîn msnz, mi edeksrile trase: kte

insă dens orsndaials.
te. dăoi:

Dan avemtia srmeazs kulsri : k5-

SEI

”

„-.. Romisslă ală doilea, kg als treilea;.
„+

Dai

Ilitarălă 'ală doilea ks ală treilea Ilostelnikă ; îi

„ Mitarslă mel mare ks Iostelnikăls als doilea;

„-.

Ni Romisslă uelă. mare ks ai Sci;

“i

Stindardslă

”

. . -

li 'Pabla-barma (kalslă îmnsrpteskă). ka

Isză-bama ; lic, srmns 'vină

beizadelile

Domnslsi,

(aka . are)

ks: knuisls, de. samsră în Faună, mianoi:;, ,
i...
Skiemnă-Agasi ! ks. Divauă Efendi-si 2,

oi

sn

ui Dăor eami îmnwrBtemti. .

pe

„1. Dăoi eniueri keuelii. :

az

e

at

Batiraruiă, -

Ano

veaznră-lari

- it Tuolană-lari deaumă-lari
2
Deli-Bama

„2

.

+

-

IA casta

:

Tsfekui-Bama

nedestri;
i
Dot sălaut din kormslă *.de gsardie ală Îmnsratalză

„Bat Ieikă . ..
e
Hoxodari . .... . mi Domnslă
Tofelgii
RE
.

aa

2 “Agesta

-

Pi

a

este &nă fonl:nionară Tsrk5,

ne Domnă.

E

Ravaui

Moxodari

pt
i
pe

J

Dăoi

Dăoi Xasă-Axzrlii; ... i
Mea
e
— — „Gisleri-Aga ; ....;r

Baură-Mioxodarală. — — —

amina

p-

e

se

|
îsi

-!

wine lokuli

-

. |

...

:
-..
a

Onă Deikg- .
Moxodari
. Tăfekuii,

e

kare ze trimite ka sz întroneze

de sekretară: ni jsdckstoră

aa
la Diranslă

-::: în kaszele întîmniztâre dintre Krerutini mi Terai,

|
Domnzlzi,

pai

o
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.....
Kislare ne kallă îmnzrzteskă, îmbrzkată ku kabani
na,
„Ii ks kska ne kană.

Ile srms vine:
- Snstarslă

ală- doilea l

Vstafslă de Divan

ks.

"-. kă tonszală uri
arkălg: mi- ksksra de sz„ sabie, Domnălzi; .
geni a Domnslzi;
pi
Stindardslă Domniei
ks sfinnii Konstantină mi Elena;

Srngoaksli (stindardzlă) îmnsrzteskă înkonjsrată de mai

mslte nransre;
Rsmzramslă

uelă mare

Isuravnikslă de ksrte
Kafegi-baua
—"—

IN
— : Grsmstikslă 'ael& mare

— Kanarslă:
|
—.i. Iai-uoxodarslă;
--i
EA

mii tomi uei. mai miui servitori mi edeklii ai Domnslsi. A
In.
„fine Mexteră-bama kă topi Mexterii
de ssb elă, 'adikr ordinslt mszilanniloră, tobomariloră, trîmbimaziloră mi
altora;
kari săntă toni kzlzri mi kînts neînvetată ku organele loră,
„1 Toi boerii mari ai Domnalsi uni fănknionari de starea:
a doza mi a trea, kari komnsnă aueaste naradr,. sântă îmbrzkani kă mslts strolsuire '1ni mie. kai foarte îmuodo
bini,
îmar&mstani

de la amiuii loră:'Tărui nentag

adeasts

zi. . Ile

„Fîndă Domnslt ese ks asemenea “cremonie, adzori
ve
vine
Eniseră-agasi ku ofinerimea sa. tentilă (degsisată) la Iloarta
Fanarslsi, &nde îndatz ue înkaleka. Domnsl
, ă,
merge dsus

elă. ks topi „ai. sei, înlstărîndg, mslyicuca nonorălsi din zline

pui -mergîndă nînz la bariera de la Aivasă-Sari, de..snde
se
întoarse îndorstă. - Domnsl, emindă ast-felă din Konstanti-nonole, se ouremte la satslă Avssă-Keoii, me este anroaue

doăs' ore- de oramă; akolo elă adese ori se onreimte
. nentră |
kîte-va. zile ka sim
:nzei .la ale interesele, mi anoi îmnresn5 ks toatr, familia Domneasks
mi. ks familiile boeriloră sei

ansks, kalea

snre' meara Romzneaşkz.

..;..

Na

„Se însemneazs
. kB daks în ksrsălă treuerii: Domnslsi
nrin oramă :kă ueremonia arstatz, dalis vre &nslă. din oto=
mani. ară ksteza s5,.nă'lă salzte, el note sT'lă nedenseasks |
mi kiar kă morte, adskîndă nsmai la. xutirea, Îmnsratslsi

kasza.: Onoarea „wi. veremonia. „e se fase Domniloră de
Moldova uri de meara Romzucasks în Konstantinonole ns se

e.
252

Ba

"1 ISTORIA DACIE :

faze. niui Viziriloră niui alioră: nersone ssneridre
ale îmns-

TrENiCi.
Kasza kz li se di dosr “tsisri iar 'nă
trei, este:
întiiă ks sntă kremtiniiui legea otomans
nreskrie kz em.
“Fată ali se da trei; : ală doilea sui
nrovinyiile asestea.
fiindă:oare-ksmă axtonome mi vesine, ku
îmnsrsniile kremtiniloră, li se dz, înadinsă asemenea ondre
ka sz ns fie bs=
nzite

de trzdâre, .. .
..

”

Da

ă

a

7

—

CAPITULU

VII

„Despre autoritatea noului Dozianiă
,
“Din
la viziră,

tsrannte

zioa kîndă: noslă Domnt nriimemt
e laftanslă de
se fane. wi firmant îmnzrstesk$ arin,
kare se xo-

destitsirea

velsi de mai nainte

mi întsrirea uelsi

noă.' Avestă fermană se trimite ks snă
kansoglană înadinsă

ka kărieră în meara Romsneasks, Domnslă trimi
te bveriloră

“elor; mari din mearzmi skrisori deosebite,
nrin 'kare rin„demte kâimakami
: ka s5 nriimeasks nsterea de la fostz
lă
Domnă-mi ss guverneze Meara nîns va
veni elă.' Ileste nsnine zile înss -trimite uri nă deosebit
ă . kaimalamă dintre
boerii sei ka -s konlskiez"ki
e boerii din wearz. — Kansoglanslă (sat omălă- Domneskă) ajăng
îndă ks uea măi mare grabs la Bsksremti merge întinsă
la Mitronolie. Alolo
„Mitronolitslă adn ne boerii nzmînteni,
le sitemţe skrisorile
Domnenti mi se dsue îndats.la Domn
slă aktsală, în ori ue
or5 ari fi, de îi vestemte destităirea
; dănz'aseasta se întârae la Mitronolie. . Anoi adsnîndg-se
la Mitronolie ' Enisko=
nii ks 'boerii usi mari „anti. misi nins la
Kisseră, atită fănkHionari kît& imi nartikslari, ks Mitronolit
al& înainte, se dskă
k toni “la” ksrte uni intrîndă- la: Domn
silă se faue: setirea
solemnels 'a 'firmanslsi de destitaire,
“ Întorksnds-se iarsui
la Mitronolie, -Mitronolitală, ka Eniskonii
- ui ks boecrii. de

starea întîis iaă kîrma g5vernslzi merei, desti
tse ue fenkyio=
narii Domnslsi skosă mi rindseskă ne alnii
urovizoriă nîns!

la venirea Domnălsi.

La adeste” rîndviri se nreforz kg deo-
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sebire bocrii szraui mi nekivernisir ni, uentr ka sz se foloseaskzs mskară

40 sas 60 de zile zne-ori mi kiară trei lsni,

nîns vine Domnslă. Iar Kaimakamslt Domneskt îndats
ue
sosemte nrelksm. amă zisă, konlskreazs kă boerii nzmînteni,
jădeks, xotsramte, săb-skrie îmnresn ks doniuii sentinyele
de nrowese, . mi -veruoteazz : sokotelele

mi

venitsrile

de ne

azrile regslate, nreksmă dijme, okne; vzmi zi: altele, kare
se kovină noslzi Domnă, din zioa de ksndă a nriimită kaftanslă de la Viziră.
„ Ileara este” datore. ss, trimij 15; la. Konstantizionele' kare
mentră: bagagisrile. noslsi Domni,” mi snă boeră, însemnată
ka
Mexmendariă, adiks îngrijitoră ală kzlztoriei, ks snă Bambslsbamă mi-mai. mslgi Neferi arnzsr pi de'uazr; totă 0datz sr dea mi Domnslzi destităată! karz mi $meni ' usn5
la Konstantinonole, lui avuesta „e datoris sr, 'nzrscacs
meara înainte de a: intra velă: noă; . ese însz din oraimă ks
destls narads; mi ondre „din uartea boeriloră „n&mînteni, ..
“În tota - întinderea kzlstorici - sale de la Konstantinunole nsnz în cars; noslă' Domnă „merge. k stindardele sale

deskise,

ks tsisrile rzdikate,

mi kg meterxaneaoa

ksntendă.

Ends ajsnge la Dsnsre ka ss treaks! ne la: Tertskaia la
Olteninz, „se onremte nsns îi vină karetele; bstuele mi ka-

rele, mi

nriimeurte felisitorile boeriloră ue vină într& întimm=:

ninarea sa.
De akolo vine ks t6ts 'ssita sa la nonastirea
Valorermntii în marginea; Bsksremtiloră, snde str kste-va zile nsnr ss 'se 'nregrteâskr alaislă Merei; în" auele nsnine
zile însz, elă vine nrin Bsksremti nentrs trebile domniei,
dar fsrz: stindarde mi tizri.: Deus ue se fakă nrenarati—
vele, în zioa însemnats ese tâte ordinele de .boari : uri: .măl-.
pimea

nonorălsi

forte

de dimineaur,, 1ni' învene

la monastirea Vakarennti.
+

narada

de:
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e

„

*

"VIII.

Ceremonia! și înti-oniai'ea Domnului.
.

„Merge înainte" stindardzlă katanelo
ră de mearz, ks kz„nitanii mi .tâte katanele. (rsmzinime
“ale vekiloră ostami de
mearz) armani pi kolo,
ae
o

„Dsnz aseuntia srmeazs toni isnafii ue'ss
ntă szb isrisdiknisnea. Agiei Ezlsri,mi anoi Ilolkovn
ikslt nodsriloră ks
toni” nodarii înainte nai în dos mirări
ne josă mi ko se=
ksrilo ne smere,.
i.
a

"Toni Ilolkovniuii Agiei krlzri mi
armani,
„2
Velă 'kshitanslă. Kazaniloră “nmînten
i armată mi kg
stin

dardulă.
ses.

Da

a

d
“. “Talnii Dorobznniei' ks kiverile,:ne
josă, ks stindardală

loră, ui E

măsika

loră nronrie.

i

a

Rsnitanslg de Dorobanni Kslare ks zansiii
sei înainte,

ks Esni-va din kornoragia Armeniloră,
mi kă stindardslă sei.
-

Kazasii de Agie ne josă, Is masika lor,
*.

Vznstorii asemenea, ks snă edekă ală
Agzi.
i Kzaitanii de Agie armani, . îmbrskam
i- kă kanoteri “uri
kolzri, a
a
- easmslă Agiei, ks Ilolkovnikslă
de Torgovimte.

Iolkovnilkslă vsnztoriloră, ks logofstslă
Agici. -

:. Aga.ne

kală. fremostă îmnodobită,

ka lsuisls

de samsră mi kă kontzmă,
a
n
„ Stegarală ks stindardslă Agiei, ks mslni
kzlsri.ne Izn83 clă, giindă Ilransre:
|
“
-Isnravn
i&zlă

de orami

Ordinuiă

kă aj sei, :

|

E

ZZatmaniei,

Bam-bewleaga .ks toni Neferii sei arman
i mi kzluri,
Ezlsramii Xztmzniei ks zanuiii loră,
kzlzri tot lkste doi.
a
E
„ Deliii mi Tofekuiii ks Odabamii lors,
_

.
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Es Molkovnalulă

”

"Xstmsniel.

II: lostelnikel

selă mare

iii

,

aaa i.

IN

Ordinulă Spătăiei.
Lefegiii krlsri Jo stindardslă; loră-.
Volă ksnitanslă de Lefegii ks zanviii sei.

Buiskală

(jumatea, de tois) suztzriei

kă tobz

TI

trsmbins deosebitz, -mi skstelniuii snstorici armayi.
Iloteramii topi. armani, kzluri, kă xaine verzi desttise,
ka fsnde la Baretele loră din kană, mi kă mssika' loră.
+ Seimenii armani, ks xalne romii, ks fsnde galbene la
barete, ku stindard mare, ks: măsikz, -1“mi dos edekeră ale
Snztaralăi.
a
Kenitanii de snntsrie Hzhori, armayi 5 barete mi ka-

notări roulii.

a

:

Iolkovnikslă de notirs, kă Weasmală snstorici,

„* Molkovnikslă

de Seimeni, ks auela

de Vzustori:”.

Logofstslă SSnztriei, kă batu-bslskbarua.
Sa
- Snztarglă aels mare. :.

!

|
i

Stegarinilă “ke stindarăzl;, lefegiii k5 aranarile, mi kă
măsigele lor.
|
Za/apeiii de Dicană..
: Anrozii Vataiiei mi ai Weasmici,
-kassi ai vntzmiei Divanslsi

uri toi mă Koaiii din

mi ai Vtwuniei

Isssrniseilorg.

"Vztafslă. de )
[ Vatafglă de - :
Vistierie.
ai
a
JIsxsrniuci,
" Vtatsli 'de aurozi, mi ueasurslt de anrozi, . - -:

Ordinul

Portăziei.:-

Ilortvreii“ne josă”
li stindardele loră în iniră, .-

Iortarislă
als doile,

—

ni al treilea.

Mlortarsli uelz mare.

Negsnitorii nsmînteni kzlzră;

-

.

o
i
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Negsnitorii. de lkomnanie kslari. | i
îi
:
Starostele de negs mitori: . tg
Liukanii kslzri kute 'doi ks Fanii lor&.!
TILi toni boerii nzmînteni kslsri. kzte doi dens karakterslă loră, de la Klsuerslă de Agie uns la Banslă uel& mare
!,

Orainută „Armâșiei,

i

î,

si

Armomeiă sui i Manikauit ne josă lut, doi.
„Armanuslă II
—:—:
ko armamslă A
:
„i.
Armazasl cls mare.
Tor mi Isătarii usmînteni.
pe
1
“Mesika Esroneanz.

“ Stindardele domneniti.

Trembinele. :
m

Păăzrile,

ÎI

|

Iarskă-baerakslă,
Sakagiii dsns

|

+ -

orsndseals ks sakalele.

DE
|

Salasorii Kzmsrswiei ne josă ks bastânele în msn.

„ Edeksrile domnemti. trase kste doi dens. orzndueals.
Komisslă II '
— = — ho komisslă III

* î-Kslsraunii - a.

—

“Vistierslă III
Logofstslă II

o

kg Linkanii,

—
—

Logofatslă

—
—

—
—

—

—

—.

ks Hostelnikslă IL
ks logofstală III.

kă logofatală II.

—

ls Vostelnikal; II.

Ilitarală

II

gclă mare :. —:

"Onă- mare Klsueră . — — .k5:sn mare Ksminară
" Onă fostă Snataris
—
ks snă fostă xatmană.
| , Boizadelele: (dale are).
:
|

- Skiemn-agasi ir
Sn5 ueasmă, îmusrateshă

Snă keselis -îmurzteskă

= ka Divană- ofendist.
—
5 altă ueasmă.

--—.

ks gat altă leueliă.

Iszbama.
Trei satirami, !
1).

—

—::—

uri. trei satirauri,

Boerii de atarea întzi nrtz kzuizle -de samsră;
doa konteme ml kzulsle nalte mi rstande,

!

iar sei de starea a
-
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Iamasii Mataragii,
Mataragi-banma.

i

0

|

Alaoneosmlar i,

Psstuni — 2 —
5 kznitani de snsturie —

Orta-kusakă
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E

-

mi iar Fsstanui,
5 ksilitani de snstsrie.

ks 'Tabla--bamua, mii Orta-kssală,

lomavii li Saraai-bama.

-

- Saravi-barmna.
Isi-oglandară =
Teasmlart,
„Doi Kavami,
:

Doi Xas-axîrliin îmnzrstenuti:

,

„Deli-bana
—
Baur-aioxodarală

—
—

—,

Mioxodari nedestri.

Eni Ileikă
Wioxodari.

înnzrstesk;

-

-

"Gisler-agasi, . 'Tgfelcui- bazata,

-

|

—

altă Iei.
—
Wioxodari.
Bomuinlit
Defo
e,

“Tofekuii..
Snstarslă:11 kg.

)

| Vataf

„Sabia wi Tonszală. | — | ks eli de Divană |
srgeata mi kăkara, |
Stindardslt Domneskă ks sfini Hi Kost
antină mi Elena,
mi ks santa Krzue de o narte, iar de
alta marka domnoaskz,.

“Sangeakulă îmnzrsteskă, .

Konit din kasz ks nransrele îmnrejsră,.
Kzmaramslă uelS mare — - Grimatik
alg, velă mare.
Isnravniksls de Karte: — Kanarizl
g,
Kafegi-bama
— — —
Ini-uloxodarală,
ii toni servitorii mi Iedeklii Domn
alsi.

|
n fine Mcterxancâoa ne josă.
În asemenea naradz, în sănetsli
neînuetată ali tutaroră
klonoteloră "din oramă, între Domnslă
în Bskzremti. * Iar:
Mitronolitslă ks Eniskonii amteants în biser
ika de la Ksrtea
Veke,. snde era odinioars nalatală.de reme
dinnr alt Dom1).

2).

Avemtia
_ Klonozteă

pină în mis
mi Ivnanimâre

rzdikate în susă nimte kzrje mivi ks kanete,
.
de argintă kare se 'kiamw vene,
|

Asermtia pină în mzns nimute ssline kă kr5ui
ksrora bene sant îmbrokate în nostavă TOME,

„VOLI, -

de

a

feri în vzrfă, ale
-

.
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:

niloră. . Alolo sosindă. ueremonia se onremte, mi Domnslă
k& tomi bocrii se lkoborz ka,ss. intre în Diserikz. Mitronolitslă kă Eniskonii îlă rviimeskă la stu, îmbrkani în vest
mintele arxiereuuti, kg Evangelia în mins ui kzntendă
„Prednilă este; mi. lămuds-lă de. Drame îlă VBII, în altari ui fakă ovolă -sentei. mese kuntandă „ Isaia „dănuseuute &.
Dău

uea

aucasta, skonînda- IS. din altară ue na

1 aa,

Ar

xidiakonzlă deklan'z faima Mitronolitalui +sa
„Ilrea, 'sfinmitslsi mi de - Damnezoă „bine kavintatuli
„Mitronolită ală sfintei Mitronolii a perei Romanciuti, nrea
„onoratălsi Eksarsă ale, ulaisriloră “osarici „mi Ianadovici,
“„mălui ani,

«

Den aueasta anizindă neo Donină îîn “Tronzlă sză, kîn-

taregii îndata înuenă a kînta:
Ei

op

Vianr

îndelngats

a

Sh. dovsiaskz

Domnolă

Dymnezcă,

„dreută kredinuosă ăi wi isbiturălăi de Nristosă Domnslsi
„mostră Stantnitoră „ală tâtei merci Romaneuti
. ..
„îmaresnz.

uni

drenti;

kredinudsci

Doamne, ni

fiilor. loră,

nDomne nszentei întră mzluă- anl.&Diakonslă

dellamz

ral; îndatr. se ra

i răgruinlie,

ne amvonă

dur,

kare uredilato-.

mi faue diskărsă

de lazdz,

mire kare îl? termin, la bine-ksvîntarea Mitronolitslui. Ds"3 ayeasta Domnsls risnănde ks znă kuvîntă de măluzmire

kztre * Dimnezeă

ii. de lascz

kstre

bocri;, anvi înuen

se. kînta Ilolixronismii- mi se înikee. ucromonia...
Domnslă, cminds din Diserilsz iarzini ks

a

toni “boerii,

merge ks auecami uarads nîns.la kurtea Domneaskr Ako-,
lo

se

sie

într'o

sali

mare,

„Fare

se

nămeirito

Snstwric,

ui

auroniindas- -se de tronslă Domneskă se onremnte.
În. dreauta uri în “stenga sta Mitronolitslă, eniskonii “ui bocrii de.
toat lasa; dar mai anroano de clă stai doi Ilcikii dia

guarzi de kornă ai îmnsratalsi.

Atănui fenbyionaral

Îmu's=

+

rsteskă skonte firmanslă dintr'ină tokă asrită ; Domnslă îlă
nriimermte kă adinkă resnektă mi kă înkinzilsazii, cuoi îlă

szrsts vi îl$ do

în mîna Isi

Divani-efindisi,

„Anesta

lg

vitemte ks >glasă, nare în linoba arabr..
Dănr aueastr Me
tie se 'dellams ui 0 răguisne, tăracaskr ztre Dsmnezeă
-

9

”
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„Hentră îndelingarea -vienei : mi
a suuutzait îmusratălti, se
dat tensri ui. îmnămlztari, mi kînt
meterxaneaoa în lkărte
ks toate uele-l-alte msziui, „Domnslă
, dăiiz ue se aurazy, ne

- Tronă,

roftemnte

ue finkpionarălă

înumroteskă : mi îlE îm-

brakz ks xainz de samsră, ascmenea
ue uei-doi Ileiki, iar...
ne tăruii.. uci mai mari îi îmbraka
kg kanodzri.
Den a=
„casta Vistierulă uelă mare ală merci
vine mi viteurte tra-..
duuerea firmanglsi în- Rom'nemte .
nentrs înnelegerea nzmenteniloră. ; Îlz. “îmbrakr mi-ne auest
a Domnală hi blanz
de sâmeră,. mi dus. aeasta, Arsiereii
wi -Bocrii ucă mari

ai merci, szrătendă mai întîi msna: Domnslsi
,

se ameazr Îa .

loksrile: loră dn “orîadzialr,. Se di
uisbskă Domnslsi;
iar arxiereiloră mi boeriloră dalueans mi
kafele,
Între aueste -:
„salvele de tsnăr” ui d6 nsurui. ui kînte
uele meterxarielii us .
înueteazz. - Domnslă”. skiinbr îpte-va vorbe
ks arxierci sui kă boerii desure riiverse Iskrări. uii inter
ese: lokale, - din
kare, skălindz-se toni in niuioare, salstr ne
Doinns int 'ese,..
“dikzndz-se fic-kare la aie sale,
i.
Se înseamnr kr daka Doziuslă ads ue lă
sine ui ne -:
Dârnna sa, se dulă tâte kolânele ucle'mari
la Monastirea

Vakzrewnti de o salsts.

Iar den

ueremonia

Domnalsi,

faie mi a Dâmnei în kinzlă srimntoră : !
.
"100
de Seimeni nolkovniseunti mergă inainto
mi înarmanti.
,
|
100 Seimeni Blake nicu, „asemenea,
- 4 Tlostelniaei holuri — —-- mi alui matei,

se

lauzi

Measmală Snstrrici — Z
vesturălă A gici.
: Tlolkolvnikălă nodalui —-. — Tlolkovnitul uoklilo
ră.
Holkovnikslă Scimenilori — Iolkov
it nik
unptoriloră
z
„Sh. Bailk-bbamă —
—
—. Ilolkosniksls de oramă..
Vel Kznitanzlă de Menzilzri-- Ye] Kzuitanul de Lefegi
i .:
Komisslă IN—
—
——,
Armamslă IL
„. Mostelnikală ÎN — —
— -Armamslă IL
|
Vornikelă xaremslsi —
—- Konitansl de Dorobangi.

Grpmuztikslă IL—

„Logofrntsls II

—:

—

—

—

—

Bomisală IL.

llostelniilg XI,

Doi: fontă: ser “dari,

N
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|
1

Sn fostă Suztară.

—

50
ș
+12
8
ne josă
10
nsruile,

Armarnnzlă velă mare.

Nemni de Ilorts:ne josă ks kostsmele loră. ..
Fustami de 'xaremă ks Isz:bama loră..
i:
K'onitani, 4 din Seimeni Snstzrici mi 4 din ai Agiei
uri înarmani.
Ne
aa
“ioxodari, -anroanede karcta Dâmnei, ne amzndosr
N
A
|
Kareta ks 6 telegari.
.
G Wioxodari anrâne de kareta Domnineloră.
|
Ormeazz 'anoi karetele kokoneloră seloră mari, fic-ka- -

_

re dsne rangslă mi gradală ssă,

a

Ks astă-felis deo orzndsialz vine Domnă la xaromslă
(Gineseslă) Kzrnii. Akolo sc ameazz ne tronă, mi lkokon
e-

le uele

mari

vină

dn

randă

uii îi szrătr

msna,

dn

:

ka

re lssndă delueaus mi kafeu se dukă ne lă kasele loră.
Arxiereii mi bocrii, dens ue îndenlineskă seremonia
Domnslzi nreksmă. s'a zisă, trekă îndatz mi la Domna
. A-

tsnui ea ssrăte

msna Mitronolitslzi,

se nino

iarzini ne tronă,

boerii îi szrats dreantz, se dz iarziui dslueams
„salstz toni ui esă.
e

CAPITULU

mi kafea, o

IX.

„Despre decretarea funeţiuneloriă, +
- Înaintarea rangăriloră la boeri mi orsndzirea fănky
io-

nariloră at aternată totă-d'asna de voinna Domns
lii.
învelime înaintarea. rangsriloră se fzuea dsns
resnektslă
rarxiei; dar în timaii mai din 5rms, Domnii, nentră
ka
mslnsmeaslz ne' Otomani, ne Greui zui ne 'Romw
ni, at
mălgită titlsrile mi le-ai dată la urodigalitate'uri
la uci

Din
iesg
îmka-

re n'a5 oksnată fenkpisni. Aveasta sat fekută nentrs
ka sm

n6t5 ksnsta nimersli deterninată- de skătelnisi,
uremedinna

dans

gradsli rangalii uri tote nele-l-alte-nrivilegizri.

n5mirea asestora se fave nrin îmbralarc de kafta
nuri,

Iar -

-.
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Dsns we Domnslă se: ameazs ne tronă, mai
întriz de-

* mămemte

ne Ilostelnikslt

selă mare,

- trodăkă uei-l-alni. boeri la Domnslă..
Dans

sta îmbrakz.

aaeasta faue ne Vistierils

ne .boeri. ls

kzui nrin

-

.-

auesta

-

se în=

Ie

uelă mare; sui

ave-—

ne 'Banslă

velă.

kaftansri; auoi

"= mare, ne uci doi mari, Vorniai, ne wei doi mari Logof
eni, ne
Snztarslă velă mare; mi aei-l-alni boeri de starea
întsis ns=

nr la Komisălă -uelt mare lare se nămes
kă' Velini. Averntia
* nriimeskă: titls. de 'vinstiui ui hkredinuioui
, urekănii se vede

„în xrisâvele mi ksryile. domnemti, şnde
Domnslt le ziue
ptiinstilă wi kredinniosă boeris domnici mele.“
Dsns aueasta
faze ne boerii de starea.a dota de la Serdar
. velă mare
slă
nsns la la Klsuerslă de Agic, kare nriimeskă
title de kredinuioui nsmai; anoi se fakă boerii de starea:
a trefa ku ti„lu de slugi ai domniei. Iar nămirea auestora
se faue în kins“ srmstoră.
.
|
ÎN
!
|

n ajănzlă zilei lksndă este ss nimeaskz ne vre
snălă

din boerii mari, - Domnslă trimite la elă de îl;
noftemte ne
a doia, zi la Karte. Iar Iostelnikulă ueli mare
trimite ună

- nitakă (biletă)

Egtre auelă ue este menită

a fi destitsată,

„nrin kare îi skrie ks ama nreksm înziuimea
sa a Susită
ks kale ali Insa în linimte, sz ns se mai suner
e ne a dosa .
- zi a mai veni la. Karte ui ss trimis semna
lă ofiaizlsi set,
» Boerslă nredestinată vine a dota zi de dimi
neaysla Karte mi
mede la Ilostelnisie. Domnslă dens se ese în
Snztvrie (sala ănde se fakă nrezentanisnele nai Divanele)
se' amazs, rie
tronă, stzndă de fans tonă boerii uci mari în
kostsmele -lor

- (iar ne Kană nărtendă numai fesări fois lzuizli)
uri alpi mai
mslni

urivitori;

intrs

Ilostelnikglă

velă mare,

nsrizadă în

„msn snă toeagăde arginti ks kan: de: tousz
ă, mi înfsgimeazz ne nredestinatălă la Domnă.- Akolo - Vist
ierg. lă
uelă

-mare,

str în niuidre jiindă în mrns

kaftanzlă. Ilredestinatult

„îl szrats la gsleră, mi îmbrekands-se “ls clă str în mijlo
kg,
Domnslă îi faue o nreksvantare zikendă: „llentră
strlsairea strsmomiloră tri (sat nentră lkredinuidsele tale
serviuisri)

catr ks te onorsmă ks rongslă Îcstare ui kastzsm te NOrŢţĂ
.

“bine.

Atsnui densmitslă szrslz 'mzna Domnslsi mi, lssnd
g
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“doria clă: Xasranslă,
sat altă semnă ală rongălzi 'seă, ese |

“din: suztsrie,” nrevedată . de Ilostelnilsălă velit mare, karele
nroklamr, în aszul: tstslora' nsmele „rangslsi;. maro. Bans,
„- mare Vornikă, uni ueleil-alte: + Îmbralată ks kaftanslă intrz,

: în Ilostelniuie, snde uznz'se:s0 grteass narada:i st faue

» ” xeremonie din. nartea edebliilors. Domnslăi, adiks - vizbukui-bama, 'Rafegi-baniui
a lui...De akolo tree în anartamen“tălă boeriloră Veliui, unde nsninii kasts urivinile - uri .jăde+ komile
saă ;
daka este . Visticră „nare, treve în krmara Viste“zici wii înuene a da ordinile “dregstorici! sale -la subalternii

. mi logofenii sei.

*
“mi

e

aa

„Don me se gstemte nmâada, dakr este booră -bstrenă
din uci mai: însemnani, "i se adune karetr, 'Domnoeasks

-ks.mase kai; iar.de este din vei mai tinar, i se aduue kală

: Domneskă frumost îmnodobită de înkalekr, nirtend
ă în lkană
knusim de samsră mi kontemă; înaintea: Isi mergă
krluri

” fnkpionarii -gei misi zi- Divanălii. ar daka este Vornikă
mare, mergi imi toni - Vorniuii.ne josă ku bastonele
“în msn7; dalsa este Logofută mare, merwă toni Logo:epii;
dala es-.
te Ilostelvikă& mare,

meigă 19 Ilostelniucă kzlziă mii toni Lirt-

“ ani uri Rolaramii; daka este Visticriz imâre,. merg
. toni
i
sriitorii (sa% dieu
. Visteriei
ii) ; mi âsti-folis eskortată. de
“cazul, uioxodari, -scimeni, uri aluii nedestri,se duue la
ka-

„sa

-

sa, snde

neste

năuint î.se

trimite. meterxancava

Dom-

-measkr de-i kmntr.
E
Ma
|
- Daka însr densmits
este Suztariv
lă-,. Agz, Xatmană sat
« Armamă,

at&nui ueremonia' se fae

mai nomu6s,

ka uentră

nimțe nostări "militare, . Înaintea Snsstarulii ui a Agri

se

- d5kă înainte ne jos? -toui zahenii de ssb ci, adekz
Ilolkov=
„nisi, Konitani, Betk-bani ks Neterii Arnzăneruti,
mi toni
„Mei ve nămui kă-ntmele aă. vumasă din vekile omtiri
roms"nemti, ureksmă-.Lefegii, Sciineni, Katane, Şizjitori
, . Doro.banni, - 'Talui,. Vanwtori, Razaai, mi ali, kk stindard
ele
„ii. trrmbinele loră; Ja Xatmanslă, toni Zanuii. Divanăla
i ku
--stoni. Honii din kass, adik 'bsmbamirii Domnesti ue
se. tri„mită. în: near nenteă serviinslă molimici; iar la
ArmausIt
„uelă: mare, .afarzde subalternii

Ilswk'ric:, nrelsmă

'Voirii

. PARTEA ep

roca

n

cară

1x.
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(tsnari) INsinulcanuri ami
i alui, mergs ii “tota, ln storinica uigz-

“neasks
“sri ui

din! Bsksreuwmti, luntaadă din viidre,
altele, kare fate harada veselr.

kobze msslcaie

Doeriloră dc starea a doo, "de la: Serdaruls
nn

la Klsserzlă

el: nare
n

de Agic, Îi se fasie” "totă avea ueremonie

“nalată; ni 'se dskă însz k5

la

narads ne la kasele- loră, darli.

se iximite incterxaneaoa.
Asctheuca se grmeazi mi ku: sei
-de starea a treia: Jle bocrii ucă mari msn la Sordars, Vis-

"tiezu!ă îi îmbraks, ks Eaftanuri; sie uei de Starea, a dota de la,
Mecuiniueri

înainte îi îmbrakz

Vistierzlă

ală doilea, iar ne

“uci dea trea llasz, Vistierslă al treilea. Asemenea ne bo'erii uei mari nun la Serdari, Îlostelnilkă îi întrodisie: rii îi
„skoate, ile sici de starea a dota Ilosteinikslă ală doilea, ri

ne uci de a trea Iostelnikulg al treilea. Asemenea ne boerit
uci mari Domnslă îi dengmenite : în Srtaric itezândă ne
"tron; ar ne uei “de starea a dos ui a treca, îi denzme“mte în odaca sa urivatz kare se " nmenite Babcine.
Kwndă sc 'daă fn piznile” uri rangsrile arztate, ' auei
vele nriimeskă- nlnteskă oare “lare dare. de Dani xotzrntr,
“dănr, anologia, “wradălsi mi dus însemnarea Vistierii, la
nrezeniteri nentră servitorii Domnsli, 'nentrs" onoarea. ue “li
35 faue, nentră kareta sa arnissarulă kă kare se trimită ne
'akasz, mi” nentră meterxanea ; daă ue “lines arieuista uri la
“kasa 'inileloră '0 „SSnI5 detiaminata adik vei de starea în-

tii Ente uatră ste lei, iar uei-l- ali: uDuT la 30 mi 20: ler.

" Xsomenea Ilostelnilzlui uelzi mare, boeriă. de starea întsit
ni a doza, îi da kite un "dară dăuz analogia gradeloi loră;
“ar Iostelnikslă 'ală doilea, ji al treilea a asemenea , avaetări,
*
saă r&uifetsră determinate.

i
Diegstoriele vele mari, Demnslă le ds dsnz „uloiere
mi interesă, saă boeriloră nziiînteni 'saă ” Gresilorăiși iar ne

vele de gradală ală doilea le. dz. “dăuna „nofta' sa, saă dus
răgzmintea” mi îndemnasl ministriloră, saă rin grauie. Dre-

"-gstoriile boeriloră de starea înot mi a dosa'se dai nenirs
Kazze mi 'ksvinte

felărite ;

snii „se înainteazi, findă kr aă

servitS la alpi Domni |!5, onoare; "anii, nentră „konsiderayis"nea; familii ui kauaiitatea loră : Alpii nentră ka ssntă 'rsde:
,
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o

„.

ks Domnslă say ks boerii vei mari, “mi alnii. nentra
bztri=
negele lori; Anei ue ns sînt de o familie ksnosksts
se îndinteaza dens nronia oră kanasitate sas dsns vre
snă de„osebită servisii ue ară fi felkstă Domniei. Dregzt
oriile le

“de ini le skimbs

Domnslă

dănr

nlakă: ne snii îi

„mai bnă ană în fenkgisnile loră; ne ni

rîndă s'a mai trrziă; ne algii îi las

las

n5-.

îi dostits mai kg-

mi în totă lksrsslă

Domniei.
.
i
,
Isnravnisii, wo se rîndzeski ste doi la fie-kare 'jsden
ă,
„mină lokslă «le „voevozi,. ka în 'Traia, ui tot
o dats de

Kadii,

E -judekz mi xotsrzskă, nedenseskă,

aresteazr,. a-

mendeazr (globeskă), klasifikz dzrile asnra satelo
ră mi le
adănz, mi gsverneaze les: absolstismă, afarz numai
kz ns
a5 drentălăde moarte. . Fi se relkomands de tre
Vistie-

- r5lS gelă mare, mi Mostelnilelă uelt mare, uli'se între
skă de”
Domnă

;

5nii

îns

se

rindseskă

dzns

favoarea Domnslsi,

snii dens mijlouirea boeriloră mari, uri aluii nentrs serși=

visri uersonale,

Ei ns se îmbralm

bse sz fi mai fostă -boeri;

ks

kaftanări,

ui ksndă,se rendseskt

kzui

tre-

se

nof-

„teskă la Karte min Vistierslt say Iostelnikslă vel; mare,
akolo ssrsts msna Domnslsi mi nleaks fie kare la jsdenz
lă
seă. nii ka avewtia îndatz ue soseskă la taktală
loră, rsndseskă ne Zanuii sat enistanii nlwmiloră, (s5b admini
stratori)
kari mină lokslă

ka ssb-Banrii în Taruia.

Fsnkyionarii să=

balterni, nrekămă wi Kznitoniile uni Vztuiniile, se
întereskă de
Donnă dans alegerea mi rekomandarea ssueriorilor
ă lors ;
adikz, Logofeii mari nronsnk ne Logofenii aiă doilea
imi alt
treilea: Vistierslă uelă mare, IJostelnikslă, Komiss
lă, Snstarslt

nii Aga 'ne uci de ssb ci; rui uele-l-alte,
|
Din învekime cra 12 dregstorii însemnate, kare
se ui„tează nrin firmane uri xrisove. Din aueste
uele întzi- erat

Banslă uelă mare, Vornikslă, Logofztslă, Snztarzlă,

X5lă

ii. Ilostelniksli;

Klsuerslă,

Kzminarslă,

uele

de

a dota lkatigorie

Ilaxarnikală,

Vistie-

era Aga, .

Stolnikalt mi Komisslă

vel; mare, Mai tprzit îns5 dregztoriile s'a adzogată mi
Sa înmalmită. Tei mâse din tis, de la Bani nzns la
Ilostelnikă, săntă ka Ministri,
.

intrs la Domini în ori-uc timnă
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„25 voe ss vorbessl, S% urazB înaintea ls uri ss jsdeue; iar
„aci ue vină dens Ilostelnikulă intre n&mai ksndă sent ke-

- Mani,

resnsndt

lsndă

sântă întrebani,

mi medă nămai lsndă

„săntă norsnsini. Iar la adănsrile vele mari, sat la Divans„zile generali ale perei (ksndă sc întsmuls trebsinus ka ss
„se konv6ue) medă înaintea Domnslsi toi boerii de la Ba“zl velă mare nzns la Klzuerzlă de Agie, atztă sei ue săntă
în fenky nisni,

kztă mi

vei

mazilini,

adiks

randzirea uri îndatoririle fie ksrzia se arats

destitsani.

la kanitsli

Lars

zr=

„mstoris.

- Se însemneazs E în anălă 1763, kondă at lerzstă săb
” ărgie! îmnrrzileaskz Kunstantină Vodz Mavrolkordată, Ilorta Otomanz a fosti rsndsită nriu ordini eksnresă ne snslă din
. boerii merei. kzrmsitoră nrovisorit, ks titls de bamă Boeră.
De atsnui aă srmată de a se da asemenea numire “snsia dintre bocrii aci mai veki, ne kare Domnslă îlă îmbiaks ks
xainz de samsră, ui fsrz a avea vre-o fenlpisne - urevidz
Divanslă dens Domni, mi kanzts kzte odatz leafz 'de la -

*1000 nn

la 1500 lei ne lsnz.

CAPITULIU - X.
Despre

atribuțiunile

dregătoriiloră.

_ OFICIULU 1.
_

Marele Banii de Craiova ȘI Caimacanii.
Banslt de Eratova din înveliime. era singără

gsvorna-

toră ală w6loră uinui jsdemo de neste Oltă, mi avea o simnl; sănsnere kstre Domnslt merci Romnenuti. “Ra tote ks

Domnii

de dans. timaă mi- -aă întzrită astoritatea

dar Banul

mi akolo,

Kraiovei a r5masă administratori mi jădelztoră

als aueloră judene, mi ordinele Domnslsi nentrs loksrile a-

sele

se îndenlineaă

nrin

msna sa.

Elg foica

Divană, ka
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a

“ini “Dommaiiti

“IS70n14 Daci
da Bikurernti;

“avea 'ssh

elă sn

uetiniz snile

ucloră

Logefută

III.

de “Divauă | nentră niriuinile* "din Isăntry
"ka „Logofutulă
“de: tainv : din Baksrermti; avea - “ăn “Ilolkovrnilă” de
orauiă.
(ka Aga din Bsksreruti) nentră nâza slineloră
rai a fokulai,
“mi nontră Nartsti, adiks filksarea rșogulsi Iskrsri
loră vurizn-

„ddre, —

sună

Iui- Damă

ientrs

ve

avonă

IIr0=

“srose, -— snă Arma
- Il uentră Ifsiuleria de: kolo, — snă
“Ilortarig Tr nentrs' osuilitatatea Tăruiloră
ue venea ba s%

“îitolncaskkz, ne Banslă, mi alui Logoteni de
Divani. Ksndg

clă se întrmula sz: se afle în Pskăremti, judeka a
kasz -la

“sine; “ne Isngs aeasta' avea mi deosebită”
sigils, ku kare
' sigiln xotirârile: jădekzui! oră ii ordinele.
Volnisiiloră,
Far vererilo ni nretennis mile tis de
kzvantă a “le
“Tgruiloră de ne labe Dsnsre adresmnduse furz: înticrănere

“kutre elă, ka kztio ănă 6uitrout als Domnslsi,

aă fokută kr

ide la. anzl 1761, ns se-mai trimite: niui
znă Bans: la Kraiova, ui sn simuls bocră hs tit de Raima
kamă, nrelsmă
“SC 5rmeazr nrnz astpzi. - i
Auesti Raimulam$ se bsksrs de tote
nrerogativele ui
de tâte venitsrile ini to! oasele bzmici.
IarBanslă
B
vel; ma-

re, dur

ue aă roma

irci sute lei
kzte o nara
avestea s'aă
"'gofstslă JI,-

mezztoră

în Buksremti,

avea

kzte

ne Isnr leaf mi venitslă namită Rsssra
, „adikz
de leă din venitirile domniei; astezi
îns ii
sănrimată, Ile la»ng5 avestea Ilolkovnikzl
ă, LoIlortarslă II, Arniauislt IL ani vei-lalui fănl=

nionari ai Kraiovei, îi da krte ung imezentă,
findă ki nrin
trznsslă îi uriimeaă dregstoriile.. Ks
kmui-va ani mai na„inte aseste dregrtorii le vindea însărmi banslă
ks nrenă forte bznă

la uine voea,
.Stpzi îns le vinde

ori îmnarte

folossl;

ini aucasta era venitală seă n ouriă.
AKaimakamslă nrehkămă „voemte, wii &ne-

ks: Banssl,

anc-ori

milă: 'aironicazr,

den favorea de lare se blur
no Isng5 Domnă.' Aueste
“tol6se se sse- la 30,000, 5ne-ori mai
msltă, 3n6-ori mal nă“nină. :Banslă din: învekime avea” uri
venitslă de la Bpni-.

“urori
Po

”

1).

A

kare: 'jsdekaă snele dert e ini neîngelegeri
a le aueloră
i AI

Aenmtia

Olt. *

de

bsnz sam,

[ă

erus administratori, ji scueloră de

[Traducetoriuliă)..

meste

PAPTEA VIII. EPOCA Iv: Cari x. =

-

„967
+

vinvi jsdege; Dar Konstantină Vods Makotdats a,
sănrimată
„venitulă avestă, 'regslondă ka Isnravnisii ss "dea, nsmai :500

. de lei Bânslui la. nămirea lort. Kaii lare se
nerdeaă sc: ai doueay. la: Banslă, .snde se onreai nn venenă
. simumnii lort

--de îi uerea;

Astrzi. însz mi. auestă folosă dsto dată: Faima

“Kamălzi. . Avesta jsdeks

nri xoipramte

ku denlinitato

. nrouese în! vele uinni jădene, . afarz de auelea

ori-ue

ue ssntă de

komnetinua isurarniviloră. kare denndă de Domn
ă mi de
- Vistierală velă mare.
“
Naimakamslă se bukărz mi de Ink venită mai moder
nă
„de se nsinennta kzimzomită, nriimindă kzte
natră: lei de.
fic-kare- vite mare din auele «ua tre! să în Taraia
, Auestă Yve“nită sc ărkz adesca ori iui la 100,000 .mii lei .ne
ant: .În
- skurtă din zi în zi mi din Domn în Domn ristere
a Brniei
a shmzsztă Hui aucea a Krimrlumici. a kieskată. IS
totea:.mestea ausntamentele banulsă astazi s&ntă mai mari
de. kută
veca ue craă mai. nainte. ; Din velime cl kvumnta:
*
5600 Ici lcafs ne ani:
„900. — vonituli leste o . nara la leg diu venitsrile
*

.

-

3.500

Wistieriei,

—

de la Bonimori.

a

o ee

i

i

500 —— de la dekretele dregntoriiloră,
i "9820. —. de la veniteră întimultoare.
1680 — de la 70 skstelniui kute doi lei ne Dă
"30,0„0007:
din: Vistierie,
„Astt zi îns

are:

“

.

2,090 lei leatr ne ană.
50 000 —. dsnr dekretele

aregritoriiloră.

6100 — uenti: 80 satenii lkzte' lei 80...

48,400

LN

"
Amestea sant veniterile' Barislăi de astrzi; dar: dalio
“se bsksrs de: favoarea Dumnoasks notă sr, se. irc mi mai
sssă.

.

: Kaimakamslă ar6'

venită

nests

100. 009 ! lei;

iar daka

su bulz de ' favoarea Domnslsi, kăzrntr, mai îndoită, - Isnravniuit: veloră minut: “jedene ale Banslsi deuîndă 'd'a dren-

“til de: Domiă mi-a înisiinea de-a , adina derile: generali.
?
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Banslă

uels

mare,

-

ueli d'alş doilea, dans

Domnă

mi

“dans Mitronolită, elă ine. nremedinmaîn
Divană. La'toate
nrezentanisnele cls nortr lzuzls de sams
ră mi konteniră,
:: Semnslă- dregztoriei sale este xazranslă,
adeks snt bastonă
ks baga mi sidefă, ne kare îl noart uri
înaintea Domnsli. Elă asiste mi la kamera nsmity a Veligi
loră, îmnresas
“Es Mitronolitalt;.
ks Vorniuii, kă -Logofenii i ks uei-l-alai
- boeri mari.
i
o
o
Se însemneazz kg boerzlă ve nriimemte
skutelniui dugradslă dregztoriei sale, se bslksrz
do ei HE. viauz uri

15

kiar dans ue ese din fănkpisne. Dans
moarte, Visteria îi
ia- ne jsmrtate, iar de jimztatese biksra
ne viay
- femel
sa

mni konii sei.

Din învekime

toni boerii nentrs skutelniuii

"loră nriimeat kate. doi lei ne lsnz

"asts-zi

însz fio kare

„Skătelniuii sei

de nulă

boeră îui nriimemte

dans învocalz,

krte 70—80

din

Vistorie;

venitală

de.la

sas 100 lei, în

dos termine la Aurile ui Oktombre.

i

„ OFICIULU11. :
Mari Vornică de feara

de susii şi ţeara de josti.

„ Din învekime era znă singsră mare Vorni
kă, lar Kon-

stantin

Vods Mavr

okordată în anslă 1761. a mai kreată
îukz snslă, nămindi ue snzlă de meara
de sssăwi ne altală

de meara de josă. elă de meara de săsă
era Guvernatoră
mi jădekztoră neste vele mâse jsdene anzse
ne, Oită, Argemă,

Teleorman,

Vlamla,

Ilfovă wi Dmbovina; Iar velă

de meara,
de josă neste uele mâse jsdene rzszritenc,
Fokuani, Bszsă,

Soksenii, Ilraxova, Matmăelă wi Ialom
ina.

“ Vorniuei în toate j&denele,

„jădege de neste Oltă.

nreksm

Mai nainte eraă

Bsnimorii

în ucle

dinai

Dar Konstantin Vodzs Mavrokordată |

a desfiingată Voriueii ni a randsită
Isnravnisi jsdekztori.

-

“Vstaurii de nlzemi adekz, de vizzitori trelz
toriloră de-

sure Karnani,

Oltg, ssntă
darzri

atztă

l&

kzndă se

de

dinkoaue

Esti

aztoritatea -Vorniuiloră.
amezat

votami,

mi

de dinkolo de

Ei iar le ofereait

mi crai

datori ss vrnzp

PARTEA VII. EPOCA IV. capU x,

fie kare în vystsmia

Vornisiloră.

Isi mi a treea
nrivelegisri le

„_"Venitările

-

969

.

lui. kte

Agentia -avcat

dată în Reforma

-

o bstie

de

vinăîn folosslă

mi jămstate din vama .obors-

|

narte din vama Bsksremtiloră; dar aueste *
as desfiinnată Konstantin Vudz . Mavrokor=
.
ue a fekst.

|

N

_

a

nrinuinale a le Vorniuilort asinzi sentă n5=

mai vrtzmiile "nlaisrilori. Yelă: de meara de
sust le vinde
în kinslă zrmrtoră;
e.
.

„7 "4000 Iei nlaizl; Dimbovizi.:

„8000 — al Ialomini.
-

4000.— al Nukmoari.

o

3500 — al Arifslzi,
» 14900 —

al Kineniloră.

* 1000 — al Orezslsi,
6000

—

Novauiloră, .

1000 — al Kozii. .
„4000 — al Bslakanzlzi,
1000 —'al Klomaniloră,

53,500”

Asestea
Afars

..

ae

- e

o

sne-ori kreskă, alteori skadă..

de axestea

..:"

mai are krte 'uinai săte Ipi ne Isus:

leafz kare faue în totală 66,000 lei. -.

Îar Vornikslă de josă vinde:
„14,000 lei nlaislă-Ilraxovei..
„15,000 — al Teleajenslzi.
„12,000.—

„12,000

—

oo

nlais!ă desnre Bszră.
al Tiîrskovslui,

"11000 — al Slsnikslzi.

- -

„3000 — al Rîmnikslui.

63,000

Anestea

N

Ata

iarsmi

'

:

Ia

sne-ori. skadă,

|

alte ori snoreskă,

Afar de uueasta mai are ini kîte uinui sto Iei
Leaf
ne Isnz kare în totslă komnsne 69,000 lei ne ană; mi
ontă-

zeui skstelnisi ne d'assnra.

DE

Amsndoi vorniuii uei mari ay lokă înaintea Domnslzi
|
la Divan, mi nrerogrativa do a jsdeka “mi ne'la kasele
--

loră.

Ei ssb-skrii kzrpile 'de judekatz “dans “Banzlă

melă

.

210 .

mare.

ISTORIA

DACIEE:

Kzndă se întsmals nrouese nentră înveuinz
ri
de ka- :

s0,: Domnală

îi trimite ne: donnuii snre: observarea .ncînne-

legeriloră la tana lokslsi.. Jie-lkars 'are krte
snă Logofztă,
5n5

kondikară,

mui kmte

oută Vorniuci,

ari la zile de

nava--

:
d5 mergi înaintea, Ii ne.josă ks: bastoane-în
mznz; ks k-!

uzle înalte ue hană,. ls biniurări ui ks barbe.
Anctiti Vor=
nisei se întrebzinueazs mi ka bsmbarmiri
(ezekstoride sen"tinne) în xotrirele neînuelegeriloră desir
e xotare:de lase. .
Asemti boeri anisndoi nortă konteme'
rui ksuisle. de samără.
Semnzlă “Aregntoriei lors este snă basto
nă de argintă. ure
lare ilă noarts la zile de narads ui în
Divană krndg judeks înaintea Domnslsi,
i
-

OFICIULU IV... ....
-

Marele

-_* Dregmtoria

aueasta

sandră Vods Morszi.

Vornică

s'a reali

Auesti

Ii...

ssb domnia

Isi Alek-

Vorniikă ns are altz: sarains

de kztă a jsdeka.în tribznalslă Veliniloră
îmnreznr ks vei
l-alai boeri. Elă are. bastonă de argin
tă, leafs de 750 lei

ne Ins, ontă-zeui skătelniui nui natră-zeui. Vorni
uei,

OPICIULU v.

.

E

Marele Vornicii IV,
Avesti: ofiuiă” sas kieatE o dats | welă
de susi ks
ameleaui nrerogative, kk aueearni leafz,
aueami skătelniai
ini Vorniuci,

OFICIULU VI.
| Marele Logofătii de ţeara de susiă,

Anesta “este kanslă kanuelariei Domnslsi,
rin elă
se, daă tote dekretele desure administrarea nerci,
kzryile de
jădekatz a Îe îmurisinaniloră, unaforalele, xrisovele,
-kzrnile

de skutealz mi uele-l-alte.

Avesta, klasifikz nroueselue
e ai
N

.

PARTEA VIU, EPOCA 1V. Car x.

a se întruira Domnslsi. , Elă
adreseazr

Domnslsi,:

El

anostileazr

este. enitronă

„a

9ŢI,

nctinisnile

ue se,

generali,

ală Dom-,

nălăi în tote uriuinile Biseriueniti: . Elg îngrij
azate desnre.
monastiri. Mitronolitală mi eniskonii nrin el se
rsndseskă.

Eznds

se rendăemte

în nostă, tote monastirile

de meara

de,

săsă ,sintă datâre ai da o filodorims. (urezentă),.
asemenea, .
kanvts nrezentără :mi de la toni egămenii noi...
El5 faue
mente: kondilzrii în jidemele din meara de susă
mi natră „ Logoteni
ală treilea, adiks: ue. Logofntslă Tribsnalslzi Kri-

minală, ne asela als tribănalslăi. Denertamentalzi ală ontsle
a,

ne ală tribănalslsi „Denartamentslzi ală mântelea,
mi ne a-:
el; al: Denartamentslă „Kraiovei; Asemenea trei
Logofeni
de tainr, adil „Sckratari ai kanuelerici Divansli;
aseme-

nea ini ue

uci. mese jădelpiori

ai Divanslsi Kraiovei, nre-.

kămă.i ne jsdekztorii aueloră mânte jsdege de dinko
aue, „
Dsus heforma' lui Konstantin Vods Mavrokordată ve;

nitsrile marci

Logofenii

se lkomnăneaă

din 950 lei leafz ne |

lsnr mi 70 skstelnivi, kare în, totslă abia se ssia la 1U—12
mii lei ne ană. Aveste venitări însz astrzi Saă ărkati
neste îmnztrit;, mi ans:
i
ia
6000 lei de la dekretele veloră natrs Logofepii.
„5000 — dela mâute. Kondikzrii:
„8000 — de -la xăzmetările ue se vsndă, nrekimă dij-mzritălă, oieritălă, vinrritală, oknele „mi vamile î, .

„6000— leafs knte 500 ne Ienx,.

|

o

25.000 — de la xavaetsriie” monastirilort De la neuetia |
„50,000 ue se une ne” sănliue (kmte. znă let) mi de la
anatoralile sigiliate (de lu zeue nsn la natrs-zeui lei dans

valoarea nriviri) de la xrisovele:noi ti altele.
Ie
„_-- Bendă este Domnie N05T, fiind k'5.în anslă din ris

se nrenoesiă
1),
"*

wi tote lzruile domnermnti, uri mai alesă xris6-.

Aueste xăzmetări sai vzndstă în anii trekupi ks doăz milione lei, din

auemtia

se iat kzte

re komnsnă
„mat

trei Iei de fic-kare

năngr

de krtre logofenie, ka- -

13,050 Iei. Logofstslă uelă mare nriimemte sema însem-

mai s5să, Jar restslă

se dr prin

analogie Logofztalăi

"de neara „de josă, ui uelorE dioi logofeui ală doilea
„i

de peara

de josă.

uclsi mare ,

de pcara de săsă

:
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18DORIA Daciet,

„vele Monastiriloră de la kare kauzts kste
natrs sute, 'sinui
site mi nsnr la nosz sute lei dens întinderea
fie kzreia
Monastiri,

skimbz

atsnui venitălă

ese mai

îndoită ;

Iar

kzndă

se”

sa moare Mitronolitală sat vre ănălă din Enisk
oni!

ni Egsmeni, atsnui lant

ks măltă mai msltă.

__“Semnslă dregstoriei sale este znă basto
nă ku argintă, EI are drentslă de a jsdeka îmnresns ks
uei-l-alui boeri:
în tribsnală Veliniloră, “snde este urivitt ka
etoră, EI& j3-

„dekz

mi akasz

la sine.

Dans

ordinele Domului

el

se. o-

ksns mi de trebile monastiremti înnresns kă
Mitronolitală.
Els are ssb sine snă Logofstă II mi dăoi Logo
feni
'de tains

(sekretari) mi alui Logofeţii de Divană mai
mini. Elg 58-.
năne Domnslsi netinisnele mi anaforarele,
kzadă este ss
se n5e ne ele sigilislă domneskă, mi iasi
elă le libereazs
ssb-skriinds-le la mi Banslă uels mare
mi boerii Vorniui.
Eli mai are uri 80 skatelniui,
i

„OFICIULU XII:
Marele

Vornicii

de

Cutic.

- Aestă nostă ns esista din vekime, Aleks
anârs Vodz
Insilante, în timnslă “nmiraci sale domnii,
înfiingsndă kasa mileloră a rsndzită enitroni, ne' Mitronolitslă
mi ne alni kai .
va anime ks dekrete domneruti ka ss adsne
venitările rsndaite nentrg

mile,

nreksmă

mai

la vale

se va arsta,

da-le în nimte kgtii sigilate de kztre toni
enitronii.

nsin-.

Anele.

katii, nrin - matirea Domnslsi, se deslidă
la fie-lkare trei Isni,
de fans kz boerii mi ali rsndsini ai Domns
lzi, Enitronii
aseuitia eraă datori se faks list desnre
nersOnele ue me-

rita a nrimi mils, nreksmă fete de boeri în
vsrsts de mz-

ritată 1ui fsrz avere, strzini kszăni în
srrruie, mi alte fene
oneste kmzste în datorii; auele liste se
înfenimaă Domnslsi,

mi elă fsvea analogia ssmeloră

me trebsea ss sedea fie-

kzrsia, dens kare restslă se arenka farzri
în kstii sigilate
snre nzstrare.
MN
„Aleksandr Vods Morszi ue a urmată
dans Insilante,

Lt
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Das

desfinnindă. enitroniă aeastă,'
a kreată” nostslă :de Vornikă
de Estie, însăm'sndz-lă între
boerii de. starea.“ întzis. Dsns
adeasta înss institer Wisnea! aseast
aa degenerată în "abăsă, kisai
snii dir ' Vorniaii de. dsnz tini
nă, în lokă de. a. întrobeingga
zele :adsnate . dans; 'skonă, ui-â
y. fokată, din:cle venitzrile
„loră; mi Domnii, nenstsndă
a-i nrevegia, sai. nevoinds a-i
- iedonsi, 'în lonsiderarea arak
teralsi lor a5 „Yemaisă SD»
. rasi. fur: ajstorig; .

n

ii
eta
i: Venitsrile ve se destinase
dintre. îauenită nrin Xrisovă
nentră kassa! mileloră de kstre
Domnală Insilaăte,t eră. ge:

le &rmztore:

|! ia aa

i Sai - pipa

lei.
Da
a
dă
6000, Sr dea Doranita leto 500
ler ne Ten, rit
!
o
” 500, Mitronolitslg, la serbr
t6rea sentslui Kotistântini

-;

„300, Baiskonsli Rimnihslsi la
sorbătorile! Baisorii
=

„Argenuslsi. ir! ră,

'500,.De la Oknele de! Sare.

e

ii

iu,

muia

< DN:

“600, :idem: nentră-. “Orfans-trof
e; : i
zi ui molii
0600, De :la: Vai. ui "dijme,
ita
cl
a, rii
si:12440, :De la boeri. knd nrim
eskă. Kaftanclă, “do
d la. 50 "nn la 20,.10 mi 5 lei, fie-kare dans
rangul seă 1
mii 280; De:la: dregstoriila!
Karnei. - a
aA[
”- :80,+D

e. la 'uele' ale Kratovei, cai:
"11: 500, “Da: la: boetii jădokztori 'ax.
Dorăntaroital
|

Mi
Li

":480, De la '9 boor, jsdolntor
i la: Denartamentele ; II,
III
mi

IV,:

E

a
Sr
ii
m
+50, Dolan 5: jidclstără ai “Kratovoi:..
DIE E
v: 1100, 'Do'.la: Iuravnisi,. Este :50
:do. snslă, : el
"3600;

De .la monastirile- vele. mari, kste
: 20 ds sna,. n
zid. -1000, De la sele':mini, kzto
10 de sna,i: cit
a
:1500;

:De la: Komer anni, 'dsus 'lista” sigilat,
-i,

.43 „000, De la toni: nteonii! dia +mear
z ilari at rsmăsă skă- |
tini de ori-ue

1).

alis dare,

dandă

nămai kste 3 lei

Aueastz dare însz mai terziă si taat snorit
ă, lsnda-se de la vot de
starea 1 mi nus la 400- la,
”
!

POL. UL

8

e
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|

N

197OR1A Dacni

.;.

„ne ană, ari se da jămztate mentă katia, mile„i lor%,

„30, 000, S'aă mai. adzogată de la Y5nzarea Vorniuiilo;
-:
: 65,120, aneasta, însz s solotemte nrensirea strikzaleniloră

gi. tzucaă ' vitele în ogorele

Ii semsnztsrile

„t6t5 meara.

E

din

E

Ile lo
venitările: de mai s055, “ai mai fostă mi
altele întîmulstâre, nrekmă o dare oare-lsare . de la boerii
titalari, kare nxiimeskă 'rangsri în85 f5r5 dregstorie;' aseminea;
1000. lei de la nosli Mitronolită ksnd se întroneazs, =
250 — idem de la Eniskonslăi Rîmnilzslsi.
“
)

250 — — de la uelt de Bszză.

_

250 — —:de' la uelă de Aeon,

.

-

!

ii. 1150,

„De las ameasta totă
fie laikg fie A derikă,, trebse
verea sa la kasă mileloră;.
mentă, sa5 nă'ui va adsae
klerikă i se ia a treia narte

aols se îuri “fana: testamentală,
sz lase':0 narte analogz. din aiar ksndă va. msri forz. 'testaaminte desure aueasta, de este
din avere. nentrs kasa mileloră,

iar de este laikă mi fsrs momtenitoră s'aă r&de, i se ia' tâts
averea,

dîndu-se nsmai "nomenile

ksvenite

nentrs
: săfletslă

„stă; iar de la .uelă ue are. ride se în nărai a treia narte.
De la aueusts lasz de milz,.
“ boeriloră

xotzramte

Domnslă dens anaforaoa

lefi Isnare la ksloane vzdsve

mi

s5=

rase, :la orfani.mi skenstani, mi la alte. nersân6 vredniue
de milz,; asemenea mi nentrs. îndestălarea înstitstelsi de orfani, saă a koniiloră lenzdani de nzrinnii lori... „Auestă Vornikă are ssb. since snă kondikară mi snă
logofsti; este membre în Divanzlă Veliniloră: boeri; are
ka semnă de dregaitorio bastonă de argint; nriimemte lea-

în de mâse
narte
4

mii lei no ană, mi ne lingz. aueasta

din averile

a zeuea

ue adsnz; de la mori, kare: nrin el& se

nredaă la momtenitori; el; mai are mi ontă-zesi skstelnisi,
-

+
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„orrerutii
“Marele Logorată

275

VI.

- îi Na

de “peara ao.
a josti. PR

“ Logotei pia azeasta esto. 0 reapisne
1mai

modern; Telă
“e se investemte kg ateastr
dregstorie, are kzte: 500. lei
leafz ne lsns: zese kondikzrii
în
î ele zese jdene: din meara

de josă mi ni logotstă II; nriimemt
e” xavaetsri de mona“stiri, komnsne judekztoriile “din meara
, de Josă,
j
eksamineazs
- uriginele ue ese din. „anvelarie

kg sigilislă Domneskg ; „ni
” de la anaforala „Ii: xrisoave uriim
enite „oare-kare: nlatz, e se
srks nînz la 30 mii lei-'ne ană;
el mai are mi: 80 skztelnisi,

e membră

argintă

Divapalsi Voligiloră,, „ui Nârtz
; bastonă

ii

a

ae
pe

- :

e
pg

OFICIUL m. | i

„ Marele

Lozotăti

de

e

aa

de obiceiuri. i
e

?

]

E

pop

a
'Agcasta dregatorie; înleo; este
kreata. de Aleksandrg
Vods Iusilante, în timuslă „domniei
sale a dosa, în mearz, Ro=
msneasks.
Ageasts fenluisne are: înssruinare.
de'a ninea
kondika rîndseliloră ui obiseisr
iloră lokale în: kare” se, înskriă. toate disnozinisnile nolitiae
wi 'Elerikale, rexengisnile
ners6neloră seloră- „mari, ni altele
de axestea, ..
Elg este membrs. Divanzlzi.. Veli
piloră boeri,: moarte
bastonă de

argintă,

are săb-dinszlă ing "logofstă, are
80

skătelnigi mi leafs de 500, lei ne Isnz
.

Domnii

ue. Sai sksedată “i-as mai dată, ri alte misi venit
uri de la. ai
lare: îmnresns ks leafa Isi „se rks,
la 2 „mii ei: Ne ană..

Da
mi

.

pi

OFIOIULU X,

Ei

..

i

..

Svătarulti colti mare. tu

Diezatoria aeasta înainte de. reforma
cra Sna' “din ue-

le mai

folositoare

mi mai însemnate,

în ranortă
*

kkă uele=

a

2î;

,

PE DIR:

|

- >

"asroRia'

a

DBaclel ?

pate

ti

l-alte. Snztarslă era komandantsli generală, als tstăloră
ointiriloră merei. Fie-kare ofimeră;: ksnd se fruea, îi fuea
snă dară mi kzndă se fsuea noslă Snutară, fie kare Slsjitoră îi da kzte-o:niele de 'vslne mi kzte 'snă kară

de fsnă

no fie- lare ană. Ile !rngz aneste urezentsri, fie-kare slzjitoră
era, "datoră ai da -krte trei lei la fio kare mese Isnă, ! Astăfeli venitslt Srizterioi se săea, isa la 30 mii lei ne ană, Astszi, ks tote ks omitirile: usmznteneunii Saă desfiin mată mi
" maă'remasă de kztă n5gini: Sljitori, Lefegii, Seimeni. ati
Skstelnisi, nentră. servigislă Balksremteniloră, venitslă îs
-este: dostsls de însemnată, Snztarslă: velă: mare din: învekime: avea ssb 'asksltarea sa mi ne ksnitanii' Menzilsriloră mi
ne. Menzilgii, nrekumă ui ne Velă-Ksnitanslă loră.:: Astszi
îns fiindă ks se rsndscinte boeră deosebită Ilostă-Maestrs,
s'a direktoră de „Menzilsri, Snztarsl nă are nisi o -astoritate assnra lori,
:
" Snstarslă are sh, dansslă esnă ş' boeră i ceea, mi m6=
se boeri Zantii, :adiks ne krnitanzlă de *Lefegii, ne Velă
1easmns, ne Ilolkovniks de noterz,' ne Ilolkovniks de Vznztori,: ne, "Ilolkovniks de Scimeni ui ne Bauri-Bslsk-baura,
Asicrutia ssniă rekomandani' Domnslsi urin: transălă, ui se

r5ndseskă kă kaftansri.. KsnitanslE de Lefegii are sub dansslă 20 .de Lefegii; Velg Yeasmă 40''de L.efeg;zii, mi „amzndoi aueintia aă, temnine: nrin: maxalale în kare înkidă ne - vino=
vaii nentră nrisini „mii. “Îar ' Bamă-Bslsk-bama kare are

40 de Seimeni, are 'temnine la Karte, „ snde îukaruereazs, ds-

ir ordinslă Domneskă.
Ea
:
'
ia
Snztarslă 'uels mare are săb' komanda sa no- toni n5zitori de: bariere, la kare s&nt&'stindardele merci mi ne topi
. Tolkovnixi: ui - knitanii : din * jsdene,

kare

ksmurrs de

la

-elă nostările loră ks tokmeals ansals,
ElS are snă logrfstă de; rzvame 'de dramă, lkzui elă
„trebse s7 mtie ki oameni intrs mi est din 1cara Roms-

neaskz nentră trebi sai komernă.. . El5 îngrijeuate de nrinderea xXoniloră uri a fuktoriloră de rele uri adese ori sm=

bls ui el€ însămui ks zanuii-de.
ssb cl nrin Bskărouiti nenea

a

i

Pe

at
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„tră-riaza orauislăi.

977.

-

Els arc dientslă s D:jsdeue-mi akasz la

sine, 5nde are înkisoare mi: falangz,

.::..

Snztarsls merge kzlare li naradele Domnslsi ku
toatz

ofimerimea mi stindardele lui, . Lazile de
ssrbstori. însem=
- nate,- Domnală îlă : îmbraka ! le Kaftani : (ka
mi. Iostelnikă
velă :mare uri ne alii Zabini. boeri) mi mine. tonszz
iă Dom-

neskă mi sabia, kare atorns! de -smsră. sanzărate
ks snt
„Kolană .asrită de ssbuiori, „merge la biserikz ks
Domnală
mii st anroane. de. tronă. .El5: pin
în:g:
mzna dreants
mi o
„basma kăsstz ks! firă, ne: kare. Domnszlă derisn
e kzuisla sa

de samsră kzndă se înkins ; iar: ksndă Domnslă
ese de la

biserik

ini

se: întoarae' la “Karte, snde

se fane

veremonia

mi naradade four ks totă Divânslă
elă ste iarzuni anroaue,
de tronzlă.:: domnesti 'nrns' kzndY. toate „boerimea : szrătz
msna Domnslzi; dsnz aueca, densindă sabia mi tonsză
, ese
din Snztsrie, mi desbrzksnde
dz:
kaftan
seă, se daue:la'kasa sa kă toatz suita sa... Elă are ssb dzansslă mi. snă
alş
“doilea Snztară. kare îi mine lokzlăks auelamă-ki
nă la uarads mi veremonii mai miui,...
E
x
-- Snztarslă are drentslă a 'da mi kongediă
-slzj itoriloră
ka s5 linseaskz, de la serviatălă loră, lssndă nentr
aveasta
“kzte natră mi uinui lei ne ssntemznz. EI intrs
la Domnă -

ks rauortările Isnitaniloră de "margi
mi : nentră
ne.
alte. nrivini întsmniztoare a le dregztoriei sale, La Divan elă
are
lokă de medere, îmareznz ks Logofztslă. de :obiucizri.. Venitsrile „Isi sele, mai însemnate -ssntă .srm'ntoairele :. -i
pie

Dee

e

Ea

a

6000 dsnz rsvamele;de dramă.

„... 8000 de. la ksnitnia Lefegiiloră,

271 6000.

—.. Velă ;eazmie, *

-. 3: 1000." — : Nolkovniuia
de noters.

2146000 :: —
3000
2000
11,000.
2000
2200

—
—
—.
'—
—

Tlolkovnisia de vsnstori...

ca

Ilolkovniuia Seimeni.. :
.Bamă Bslsbauiei, +.
+
Vstsmia de Arabagii,
* Stegrzria,
|
Wei natrs ksnitani de bariere, nodă Mogo-
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- . ISTORIA DACIEI:

;.:: -:u

în iu + îmoaei, modă Tsrgalăi” de. afarz, - Ilerbană

Si

Vodz,

»+1000.; —.
-i-1 400.,.—
400;

—

mi-Kaligi.

: -.

ci

ui

doăz!' komande de nomnieri,
natră Komande de Seimeni.
ontă

Bairaksri

.. ..* -.
i; „ii:

de skstelniai.

|
i

ere

"4000 :. —
Jsdonslă Slam* Rzmniks;. adilks 'de la 'noăz
ata:
Esnitanii, dela Ilolkovnisie; mi de la Bssiskă.
"8000 „—.- Koriitsn
mi IMolkovn
iileisia
: Bszzalsi.
”

„14000.
-—

. Knitsăiile:mi Ilolkovniuia Sskseniloră.

n

„8000—- Kanitsniile! Molkovninia mi Vatsania do Ara:

ns" bagiide la
* 1000: — ' Kznitsniile
„21000 — Kpniteniile
.1"4500 2: Ksaitsniile
1.» 5000: —» idem de lu
= 10,100
;:'—

“idem.

Ilraxovaj!!. ci
mi Iolkovniuiade Ialomigs.
Ilfovslgi,
e
e i
-mmi Ilolkovniăia Dsmbovigi.:: -.
Vlamka, ....
i iti,

- 2! Teleormani,

2000 — “idem — -Mamuelg,.
-i. . 2500” —- idem '—. Argemă.
5000
14000:

—

idem.

—'::idem'

—

Oltă..-.

—.

Româna...

3000-:—- idem — "Voluea,.

„4500:

— idem . — Gorgts,:

2.5000...— :idem

132,300

„=

„..-:

ERAI

îi

..

—:
E

o

Mexedingi,

e

i A

ii
:

pa

Saare
e

i

E

Eta

Ameste'venitari, dans îmnrejsrzrile tiinnslsi,
dă nersoana Snstarslzi, mi dans. favoarea lei stre Domnă, sno=

„reskă saă skadă. Afarz de auestea, mai are venitsri întzm“nlstoare, nreksm zeviseala de la nriuinele tribsnalslzi seă,
mendele bsnemti a le temninei 'sale, mi altele kare trekă

neste 50 de mii, iar daka ajnje' IskrslY la abusă, sat ds-

n treucrea ks vedere
a Domnsl
aăt nentră .favâre, sat dsn5 |skomia Snatar
atine sl
” nostelă.
siaiiesta
,
ngto: ss, nr0dskzs mi neste 300 mii lei ne-ană,! -. i:
sai

Snztarslă are mi 80 Skstelniui,.
+
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OFICIULĂ XI.
" Hatmanuliăi de Divanii,

Titan axestet dregztorii este nronrit alt. Moldovei, ini

este sinonimă ks Snztzria merei Romrnemti, : Ilarte. din atribsnisnile Xatmanici în neara Romsneasks erat date Ilostelnikulsi uelgi mare, kzai auesta erai efort de Menzilsri
N5n5 s'a iskstă nentră axeasta ună direktoră sneşială.';; Dar
nreksmă în Moldova 's'a fostă înfiinată dregztoria Vornika=
Isi de Anrozi, Farele era ksnetenia Zanuiiloră de Divană mi
avea, saruina . de a înfspima în Divanslă Domnslsi jsdekzpile
n5nD se xotsraă,. asemene s'a faksti mi:în meara Romsneask. nostălă axesta, ks titlslă de Xsimanie.:
-..+ Boerălă.auesta are la ueremonii lokă. între Snatarislă
mi Vistierslă velă mare, mede înaintea Domnslsi; iar ksnidă:
se. fakă jsdekznile în ' Divans,. stz în nisdre anr6ne de în-

nrivinani, ks bastonslă de arginti în msnz, avsndă nui votă

între uei-l-alni boeri Velini. “Elă are .ssb dsnsslă snă' Sa-

menuă, sn stegari mi în. tote: Denartamentele kzte snă Zansiă rsndzită ka ss înfsimeze

nrisinele,

. ..:...

Pra

“Din vekime în! peara: Romsneasks 'eraă. 1n6s6 Zarvsii
de Divană, adiks Vatafslă. de Anrozi, Yeasmslă de Anroză,

Vstafslă de Divani, -Vatafelt . de Izxsrnisei, Vatafală de
Visterie mi: Vatafslă de..Karte. La asemtia, se jekomsndat
-de Domnă ssnliuele reklamangiloră de . datorii, klironomii,
zestrări, moinii, kase mi alte, — mi: anoi ei trimită. bsmbamiri, în kauitalz sat în: jsdege, de kiams la întsnimare :ne

nsrîgi.

.Dsnz xotsrirea -snei' jsdelksni, Zansizlă ue era în=

szriinată s5 o adăks întră îmnlinire nrimia a zeuea narte
din scea ue. îmnlinea, „Dar. “dsns 46 -s'a, înfiinnată: nostală
asesta, fsnknisnea Zanviiloră se . îndenlinemte. nrin elă, mi
topi aveuitia mi bsmbaruirii lort densndă de Xatmansls, ka.
rele are snt venită, karele se zrks 1I'Sn'5 la 80 mii lei ne .

ant,

Xatmanzlă -n'are leafs Isnars; şi nemai 80 Skatelniui,
.
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" OPICIULU
XII: „ Vistierulii celit: mare. :
it „i Amestă” este tesnsrarelă,
u6le mare; al: veniteriloră Sta- tslzi. “EI e: kaislă. kangelarici: solioteliloră de veniteri - mi

kieltsele
'mi de toate orsndselele atingztoare de: finanmo. Elă
ksnoami6 toate “breslele -mi daraverile. atingntoare de dzri.
„Elă'libereazs' mi kzrpile” nentră.:adsnarea doriloră
ELE.,:ds

instrkpisni Isnravnisiloră nentrg: îndenlinirea serviuislai finannială. ' Eli. faiio: nsblikaniile,. kare dsnz ue trekă urin':

observarea, boeriloră ueloră! imaii, se .ssnsnă Domnzlsi. zi

anoi 'se sigileazs mi: se trimită Isnravninilori de jădene.
.:
ElS are ssb dsnsslt 'snă als doilea .mi snă ală treilea
Vistie
' snă ră,
'Samemă 'ue- pine: soltotelile dzriloră, any grT“mstikă”de :Visterie, mi: noir kani de mass,. kare ssntă:' ală
Kananslsi,: ală bresleloră, ali skstelniuiloră, ală nostlsjniuiloră, 'ală. ekstraktariloră,:
als netinisniloră, -ală xavaleriloră,:
al slsjitoriloră,
mi ală kondisiloră 'Visteriey. Atari de aue-

mtia. înkz.18 ssb Logofeni,mi '20' Logofenei mai miui:Ssb
elă ssntă mi mse boeri ide -Visterie zarafi, dans. ele mese
dajdii regulate, mi toate bresle
din: Bsksre
le.
mti mi din jsdene:/.Ssb el
mat :
ssntă mi topi Isnravniui mi Sameini de

jădene: mi ele trei gazde sai lokotenenni. ai Isarbvaiviiloră

nrekămă iui viată :ze 'Visterie,: wi J sdenii, kare adn. di=
rile:dela Rsmtami; e
e
tur '
“silit Agestă” mare fenkpionară ;n5 are nisi 'sri' semnă nartikslară 'distinktivă de dregztoria 'sa;::el5 intr ădesea 'ori ila
Domni fsrz sâmnă, nentrg nrisinile :fenkyisnii. sale. .Veni-

telă: să din : învelkime era: abia de 30:mii. lei,: între: kare

intra” ii 10:skgtelniai; ast
înszazi
'venitslă este mai 50 mir

lei, mi anime;

oi

ie

DEE ij

.+1"24;000, de la :fie kare dajdie

kste: 4000.

..

ge.

oa

„180002— +2 gemestreri.a:le Menzilsrileră,..... -.
6000

—

trei trimistrări a le bresleloră,

=
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Xssmetsrile dijmritaler ororitalsI mi -ală vi-

nzritlsi; kztei doă5: mii,
ramsmigrile” dsriloră,

Tar venitslă determinată

se sse este 150 mii lei: si

lkondă se faue Vistieră nog: “toni ssbalternii i daă. rezent
srţ

în nronormisne: ku ueea ue kanstr, ei; Asomenea:
mi Isnravnisii mi: Samemii la rsndsirea lor,
lar în anslă 1<iă ală

Domnici,. ksndă. se îndoeskă neuotlzitele skstelniuiloră
ui ale.

slsjitoriloră, nreksmă: mi ksryile.. bresleloră. nriveligiate mi

ne nriveligiate, venitală Vistierulsi se ssie neste 300 mir.
ler,

EIg. leafs Isnars n& are, si nsmai 80 de skatelniui..
piei
îi: La înkeerea fie lkzrsia ant, 'dsns ordină Domnes
kă. se
adn. la Visterie Mitronolitslă,. Tlostelnikală mui
: boerii uci

mari, de cksamineazz sokotelile Vistierălăi,
Avesta are

lokă

e:

de. medere. înaintea: Domnslsi. la. s0-

„lemniteui dens ' Xatmanslă, afars nsmai dak us kămă=v
a
are titls, mai. mare de kztă Vistieră, .!La 'jsdekznile Diva.
nălsi: elă ns assists, ui se oksn, nămai, de trebile. nartikslare

a'le Visterii, în kamora sa.
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a Marele Vornicii de' politie: a at
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aeasta înkz este maoderns,

Ea

Vornilkală- de.

nolitie,. sat ;de orarmă,: adsns darea strsiniloră din Bsksremti,

-Are. ssb

elă -ană. Samemă,

snt :Iolkovnikă de strzini,

iui

vstsunei, saă Zansii. de maxalale,. kari adsns.; dzrile, EI
assistz ikă uei-l-almi boeri mari la Divană,: avsndă „mi bas=

tonă: de argintă, Are leafz de 250 lei ne lsnz, mi Ressrz

Este 150

lei kare se adsnz îîn ssma ărmuzțoare:

4800 Rzsărr..
ARE
RELA
„6000 de-ne ysnzarea Ilolkovniaiei. 2

a

IE DRE
E

20,000 ;de la Iloslsjnisi, dela Stezini, mi altele nfamnistăre
730800. Sate
i
;

Afar de. are. mai are 60. slstelnist,
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Postelniculiă

cel mare,
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: - Agesta este nronriă
zisă ministralY trebeilors din afars
als Domnslst.: 'ElE e weea ue este la Otomani Kexaea:bei;
de aucea mi'-totă-d'a asna +'Domnii fakă Ilostelnikă ne snslă

din Groui karele este mai -intimă ami 35 gsseskă mai: aua- bilă. Asesta sts: totă-W'asna în nitire dinaintea Domnălsi,
misrtendă semnslă dregstorici sale, kare esto: snă 'bastonă
întregă de! argintă lingă ui kă kan mare ka. tonsză. Kzyi
din boeri vină ka ss întzineusks ne Domni sat sure anni
lsa zioa brnz krndă se dăkă afarz; | snre a .nronsne! ue-va,
sat ksndă Domnslă voemte a. le nronsne ue-va; Ilostelniks

“el mare este: anijlovitoră; asemenea ksndă -rmeazt a se
da ksiva kaftansri, nrin' auesta se nregsteskă, mi totă nrin
auesta

se întrodskă 'la -Domni wi: se skotă 'afarz, . “Toate

koresnonâinele Domnzlsi ks Konstantinonole, kă Ilazmii ue-

tepiloră dsne margine uni ks alte nzrmi din afarz, arin elă
"se trimită, mi nrin elă se „nrimeshkăE „rssirnssrile kare se
în msna Domnslsi. Ilentră aseasta elă are ssb dsnsslă
Ilolkovniksls de Kzlsrami adiks ne kanslă Ksrieriloră
se trimită la Konstantinonole, i ne Linkă-Agasi ks

mălni Linkani saă ksrieri Tztari din-alte nvrui..
“Tom Agen gi: 10 se
nrin- nrejară s&ntă ssnsmi
tr. tâte nrisinile, Els era
al“ treilea Iostelnikă, nui
trz la Domnă
ori ksndE

trebiloră..

dai
ne
se
mai

Sa

trimită de Domnt în sârxatsrile do
“ls mi arin elă se: koresnsndă nenssb dznsslă snă ală doilea mi snă
doi-snre:zene Ilostelnisei,
El& invoemte ne ansnuată, 'dsus nutsra

Kndă este Divană,
elă sts totE d'asna în nisidre

-anr6ne de Domnă ks bastonslă seă, mi dsns dinsslă stai
Ilostelnikălă al doilea mi als treilea în miră, nsrisndă mi

ei bastoane

de Argintă, înss ks kanetile me-va mai miui,

Iar sei 12 'Ilostelniuei stat desnre sme tamiragi, ks bastoane misi mi negre, kare a5 kanete de argintă ka xazransrile.
| Venital nronriă als Ilostelnilslsi este nsmai leafa deo
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"mie sa%:1500 lei” ne lsnz.: Dat afarz' de aweâsta' toni: sei
„ge se îmbrakz

kw: kaftansri.

s&ntă

datori

a% da: kzte

snt

nrezentă analogăks rangălă se uriimeskă, -El& se mai folosemte îns mi de la îlte mălte nrisini, ka snsli ue . este
mijlouitoră kztre Domnk într tote... Dei aueea:.ksndă 'se
bskarz: mi de 'favorea Domnslsi, fol6sele' sale 'se 'ssle:imi nsns la 100 mii lei. Adese-ori Domnslă dregstoria - azeasta
o lasz :ageliami nersoane mi dăoi mi trei ani, mi iară în
totă interval domniel.:- EI. are mi: "80 skstelnivi,:
N
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Ă
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Marele. Logotătă: alti trebilorii din afară.

zii'

e

IIredenessorslă Domazlai alktsal a adzogitt Ii aseastr
dregstorie ne 'Isngz aele-l-alte de starea întzis.
: Logofstslă trebiloră din afarz. are 5nă tribănală sneuială: ks doi boeri
jădekstori,:

ks snă

kondikară,

mană saă tradekztoră.
- mrouessele

logofstă

snă

Logofstă

mi snă Drago-

La, auesttă 'tribinală se kastr: toate

internanionale

dintre strzini kă asmsnteni. : Amestă

are rangă: între: boerii Velini -la 'Divan;, . bastonă de

argintă, leafs! de o mie de lei ne lsnz,-ini a treea. narte din.
zesizeala s&diniloră

ve

se judekz.' ELE altă venită

ns are,

i daka este 'abssivă n6te ss ia mai maltă de la” ueă e Î5=
deks. : El& inai are ni 80 slestelninl:- i

„pita mona
_. „iii
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„1! -Agestă: boeră din
Vanstori, :Fsnknisnea
meni de: ssb: densslă la
bsinuidse nentră masa:

îlă trimitea: în tsrgă -de
„aueasta; a nrovenitămai

Asa.
.

Aaa

o
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at,

aa
e

E

-

.

ii

a :

vekime; avea titl de 'ksnitant A
sa era de a trimite în tote zilele 6vsnztore
.snre :a.uroksra uele tredomneasks ; iar 'vznatelă o .nrisosea

'lă:vindea
în folosslă seă.:::De la
tarzii. aztoritate - mi

assnra nregi-

loră din oramă, nreksmă mi assnra nzzitoriloră de la ba-
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„7 "ASTORIA

DADIEE:

-:.- ir,

riere;::. Din: timnă îi timus dznds-se Inat: mare irânortanţi
nostălăi: âuestsra, s'aă. dată Agsi mi: komanda mat: maltoră o-

"utiri: de infanterie 'nzmziiteans. : Astă-felă'ajsngzndă la dre- gztoria :aueasta unii nersoane: de familii strelsuite; ui rsde de
'a-le. Domniloră,: Domnslă- Rads. Mixnea în anslă. 1620. î: s'a
dată: titlz de Ag, . kâre' dens ierarxiaă rangsriloră - Otomane
resnănde. ks 'rangălă de; Eniseră-Agasi 'sa5. de : Stambslă-Efendisi. ! Konstant:ină
Vodz

Basarabă”. Kornzlă, :voindă'.
ss.

mikuroreze, năterea 'Dorobanuiloră,. kare 'se .râvoltat neînue-

tată, saizandă boeri,
jimede nrzdzulsni
da Agzi, îmuresnz
aveaă le-aă: dată“ în

mrsdsndă. biseriui-mui fskrndă o mălîn gicarzu le-a5 orsndsită săb lkomankă kznitanslă lors; iar tsnările ue le
uzterea Armaurslă uelsi: mare: Iller=

bană. Kantakszenă în” anzls

1638

a desfskstă mai ks totală

omtirea ÎDorobanniloră, mi ne nămini: e, a3- mai remasă

îm-

nrei sns
ks ksnitan
.slă .loră “-aăi:.năşă sub. komanda : Agzi.
miar

Konstântină Vods 'Mavrokordată

nrin ' Reforma : ue

a:fokstă în ânslă 1738 a redssă nămerslă omtiriloră
de ssb
Komanda Agzi la nifra ărmatore, i;
sii
„110-Talni ssb: Kznitanslă

de Dorobanni.

-

.

+2. 3420 Kazaui ssb Ilolkovnikală.de Oramă,: -. ..1: + 120 Kazaui ssb Tlolkovni
de: ksl
Trrgoviug'
ite.!

m. :120 Blăjitori sub stindardală, Agzi:
:.
e
-“i. -500. Slăjitori ks-30 kzuitani mi 60 oferi:
mai. misi, |
Astuzi îns mi auenntia s'a desfiinmată mi a5 remasă
nămai nrea nspini penirs serviuislă Oramslsi,.

Aga este komandantală oraurslai 'Bsksremti, îngrijindă
mi nrivegindă desnre 'naza bnci ordine, Elă xotraimnte
nrenălă obiekteloră de îndestslare în tâte oramele, mivigea"zi ka ss fie mzssrile drente, ămbls nrin oramă ks vergi mi
ks falang
de. nedense
z,.
mte ne

ue se se abată

de la ordine,

ui urivigeazs nentrg anrinderi, - [lentrs aueastazi mi nânte

n6rts dens. dznsălă snă kală- gata: de alergată. | Aga, întră

kztă se -aflz în nostglă axesta, ns: note ss faks ni - nasă a-

fars 'din. oramă, . El are streji: nrin maxalale

riere,.:ks. kare mblz uri -elt însămui
EN
ta

DE
E DER Dea

:

„

i,

mi ne. la ba:

&ne-ori. nântea nrin 0:

e

E

,
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“ramă.. Elă are înkisore deosebita. ui! tribsnală ksndă este
Divană înaintea Domnslsi, els nu ia narte la! jsdekani, ui. *
stz în niuidre

„. seă de argintă.

afarz de Ilostelniksl uelă mare; ks bastonslă

El este alS doilea zabetă - dens

Sritarslă

mel înare. De mslte ori Aga din velkime -era- în: 'konflikte
ks Serdars uelă mare, kuui auesta îi disnsta erarxia,: Astazi
înss: de kzndă

Aga:se. solotemte' între. .boerii de starea: în=!

tzis, konfliktele :aă îngetată, i.

Sai

-. Aga are ssb dznsălă ne kzuitanălă de Dorobanni,
.

olkovciles

ne

de. Tergovinitca,. ne -Ilolkovnik. de oramă:"“nre

Ilolkovnils de' vsnstori,: ne logofstală Agici mi ne'stegârslă,
ari dens nronsnerea sa nriimeskă' investitarz de kaftane: de
la. Domnă.: YIei. “e oksn nostările azestea, le. kanzts : nrin
dare de.bani..
“
al

Venitslă Agzi kare. dini învoltimo' era: abia de: 12
lei,: astszi s'aă : snorită la nitrele, srmatoare:
Le...
aia
Aa
.

'!

mii

La
ti

"140,000. : ':—.. Anroksimativă as la lsinitanslă de: Darotan i:
;».. 1800. —:. de la Ilolkovnikslă de “Targovimte.. * îi “iii
„:16000.. —
de la Tlolkovnikslă de Oramt:
a
=

5000

*—

de la Veamală 'de Agie,

„:.::2000- — „de la TMolkovnikzlă de vanstori,. . : : îi:
:..:9500 :—- de.la Logofstulă de Agie. tic

"800.

'—

„8000

—-

;1:92000 .—
; 1600

11600:
„1600
90:

“—

idemă Stegarali. ata

—

dăoi Balskă-baini

—: . Vtemia. neskariloră,.
i:—

: Vatafelă

ei

i: i

i

is

i a
ti

oa

—: — .doăz kznitBnii. de AI
in
—:—» kzniteniile 'de fokă, i -.! SE uzat
— -— '18 ksnitani de resnranti,

100

—:

— Ilzinari,

400

—

—

Zimlari,

700
„800

—
—

—
—

Bakali.
Simigii.

400 —
„- 400 -—
700

de arabagil.

i

—

|
-- Szsngii.
— + Mangii (lsmznrari)..
—

Kprutsmari,

:

-
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Ireksnegi,
Pina,

>Iăgărgii.
Bleieri.

i

—
:—

|
ra

i.

E

ia

Aa

Ia
af

Tabagi.,

0 —
„26,000 '—
13,120

„ese.

Ei
Trziestari,
'Anroksimativă de la. tribunalele |seă mi
de la înkis6rea :sa, înnresnz kă o narte

ei
„din vama. tsrgalsă. de . afars, Afa de
asestea,. a6te, mal. „Fanzts eva “de: la . geremele (globiri,

mtrafări, amende),: de la okalele se: le: înnarte nă la Ezryisme, [kare se ssie la 10,000 mii lei ne-ană]: mi de la alte
lskrgri întsmulstâre, dune: favârea de .kare se bsksrs. ne

Isngs Domnă,

mi

dsas

isbirea de ksintigă a Barakterslsi

-seă, -Elă 'mui are mi 80 skatelniui,. . ....
Ssb asksltarea Agzi, mal ssnti: Iis-bama' de Divan,
Iss-baza de xaremă, mi ksnitanslă Nempiloră (uszitorslă
uoryiloră domneruti) ; dar. 'de la auermtia -ns kouzts nimikă,
fiindă 6meni domnemti.. Ssb stsuznirea sa Aga mai avea
ini tote. ksntorele. de nzine din. oramă, : de la kare:se folosia aurone ks uinai-zesi mii lei.ne an%;. dar în ksrseli anălşi ksrentă. Domnslă a kroată 'snă iostă sneuială „arin
kaftană, s5b nsme.de staroste de azinari, larele &mblz me=
reă

nrin

oramă,

ksntsrindă

nzinea ani

nodensiudă

ne

sei

kslnemi ks mzssri minsisn6se, !
| “Toni boerii, nznz: la Aa în Divansri nbrts kziisli
de samsră, mi bastâne de arginti; iarna nOrts lonteme de

samără "mi tâmna kămbsrări! de” singeană; iar nrimzvara
Dornslă “îi îmbraks-ne topi k&: feregele de xar6.
”
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' Clucerulă

cel

:mare,

-:

SIT

e

În timnii sei mai veki, ksndt Domnii îîmusrpeaă nornisni de uzine ostamiloră mi boeriloră,- Klăuerislt ael& mare
nrimia banii din Visterie de ksmnzra nrodsktele; 'era îngrijitorslă generală . ali inrovisisnilor de'-resbois, . mi distribsa
noruisnile de la kale.se 'folosia :nrea msltă. Sb: elă erat
“topi .Jikniuerii,

saă: magasionarii,:

boeri . de :starea..a doia.

+ Dar dens Reforma lsi Konstantină Vodz Mavrokordată, fsnlkpiznea a% înuetată,
iar titlslă nominalăa remasă,. ks :leafs
de. 250. ne Isnz mi fers niul o înssrainare. :Klguerislă a
riarte. în' Divanslă Velipiloră .boeri,. îns5. E5r5 nisi snă semnă
distiktivă, mi are.40 skstelnisi,
iii
“Nsmirea :auestei dregstorii . nare a fi korsnts: | 'se vide
Kisăăris îîn 'lok& de 'Krsueris. - Ezyi din învekime, la. ser-.
bstorile uele mari de neste 'ană, auesta dauea.

Krsuea

îna-

intea :Domnslzi, mi de la elă: lssndă'o. Mitronolitalăto dz:
Domnslsi sz o szrste mi anoi o sfingia;: mi nrin ărinare de
la Krgue se nămiaa Erori, iar nă Klaseris!,
SE
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Căminarulă,
,
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“ Aneasts, dregztorie nă e vele; essista rismai venitslă,

kare se nzmia Ezminzrit,. mi-l8 nriizia, Taxarnikslă. selă
mare. “Domnii moderni, ssnrimendă .venitelă auesta de . la

iaxarnikă,.
aă înfiinnată ksminzria; astă-felis Kzminarslă Ya
„ kzte 5'lei de la fie-kare bstie ks vină mi rakiă.ue s6 vinde
1)“

Daka

astorslă

vorbemte: urina indskpisne,

se

înmais:

mai nrobabilă.

„esto EZ axelă. "e „nsrta krosea Înainte la Tzsboi8 se n5mia Krsseriă,
aa
, -(Traducătorulil),
:
e
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tâte oramele peri Romzneuurti ; aseminea

mi Gre-kare dare

ne tistiznările ue vină în mearz,..are „komnsnă snt

venită

ansală anrâne de 40, 000 lei. Afarz de auăasta ns. mai, are
nivi o înszrsinare, nivi lokă la Divană, nisi -semnă dinstink=

tivă; niui leafz, de kztă 40 sstelniui,

a

"OPICIULU, (ră
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- Pabarnieulii cel mare.

m?

Să Ageasta mai înninte avea : -venitsă ominaritolsă, din
kare dea: treia narte mi. Ksnarslă; afars de aueasta, elă
mai lza:ueva mi-de la satele Ilsxsrniseiloră. : Dsnz ue s'a
“înfiingată înss :Ksminsria, Iluxzrniuia a remasă numai ks ti"le, for. nisi snă :venită. Din, vekime Ilaxarnikslă era nsrts- |
torslă ; naxarlai , Domneskă; -wmi: la zile :de svrbztori mari

IsndE mergea: Domnslă: la biseriks, elă îi adesea vinslă mi
nresksrea în naxară- de argintă, - asemenea la. banketari' elă

îi. oferea, :ue'lă, dintrit naxură. ku vină, Astazi înkz fsnkjisnca aucasta' se îndenlinumte de kstre Ksnarală; ; iar. Ila-.
xarnikălă. a. rsmasă, nsmai ka titlslă.. Ks toate azestea, elă
are 25 de :Skstelniai, 250. lei. leâf. ne lăng, : uri.. fakeltatea |
de. a asista la Divană daka voeuite,: .
A
Pa

cite

e

“ORICIULU

IV.
1

o

Stoliciuii cel mare,
.

Avesta avea

4

UI

urivegierea as&nra

buleatonii

Domnslsi .

mi assnra tstsloră veloră de mznkare: - Eli nriimia15. uarale” ne zi 'leafz 'mi:la zile mari, îmbrzkată ks: kaftanslă,

adătea uelă d'intris bskatelo - înaint€ Domnalii.:: El& avea:
mi dăoi boeri'de starea a doza ssb dpnsslă. Benitslă set
era Balta Greiii,rio kare singură avea drentălă 'a o'nesksi.
Astszi

înss

fenkyisnca

“ui Stolnileulă a !rsmasă

aseasta

o îndenlinerute. Beuerslă,

nsmai ks titlal, folosinaz-se “de 20

Sksleniai ui de -250 lei leafs ne lsnz.

Are lokă. ai la Di.
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daka voemte, însz fară semnă , distink-

_tivă mi fsrz alte foloase.

OFICIULU V, oi
- Comisulii celă mare.
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Asesta este îngrijitorală grajdslăi de kai als Domnslsi. Eli
are săbt dînsslă als doilea uri ală treilea. Komisă'mi ne Rakti- :
vanslă, nreksmă uri mai mslni Komimei. Din vekime asista
mi elă la Divanslă de jsdekatr alt bgeriloră mari, astzzi
îns. drentzlt auesta i s'a ridikată. .Li i se. faue de dos
"orine ană veremonie mare: la serbridrei Bobotezi, dans aiasma uea mare, Domnslă îlă îmbrakz ks laftană mi ka
kzrăslz de samsră, ui astă-felă înksliksndă ne: kalslă îmnorsteskă Tabla-bama îmnodobită 3 toate delorsuisnile sal-

le, mi grmată de toni săbalternii sei kslsri Yarsmi ne kai
îmnodobini, treue me 'din naintea skzrii. downeniti, snde Enisloazlă îl5 stronemte kă aiasms, atstă ne elă kt.mi ne

boerii we :nergă înaintea ăi, mi karii ssntt kslzri, îmbrs-

kani nsmai, k5 kattansrile, nărtendE nămai fessrile ini fers
disme, ui nămai.kă mestiile în skzri. Rendiiala auestei ve=
remonii merit ss. 0 însemnzmă nai ne. largă aiue:
Dăns

ue se faue ajasma

la .lokalzlă însemnată,

a treve mai. întzi Trzmbinaurii
nemyi, mi dens ei srmeazr:,
Tobomarslă.
Sslarală,
Jsrskă-Bairaktarglă

domneimti,

.
kă Isrekă-bairakslă

Elare, ,

. Sakagiil, kste snslă ne.rsndă.
ENI

: “Telegarii domnemti,

kste

înuenă

k& mssikannii

I

doi.

o

“Dans; avemtia vină kslsri, nreksmă s'a zisă; Iute 3nslă fsrs slsgi, si nsmai ks ksto snă lomimelă ne "1osă,
„dei rmstori:
je Ibriktarală,

“+ Memkirgislă,!

ni

a
„i SI III

-. i.

Sofragislă, “Boxsrdangislă
e
„VOL, III.

pi
AI NN

Sa

e

i.
|

|

19

990

Pui

ti

ISTORIA DACIIĂ

pe
|

Samdangi
Dlerbegislă.
Kredinuerslă.

gi

are
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Wisbshkuiglă,
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e

, Kaftangislă.
”
a
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Samasirgislă.
i Kafegi-bama ks ai sei,
e
[
ie ei. Raxtivangle 0
e
"i Babeingislă,
e
pi
în Mitarglă ÎL
n
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Ira

Diviktarală,
Mexerdarslă,

i

A

. Îsi- dioxodarslă.:
: Ramaramslă

ae
|

!

|

IL:

--

,

:

i

iii

»" Snmtarelă Ie.
Gramatikălă IL...
i Ranairale DC
„Komisslă II::—: Komisol II.

o
za

" Ksnitâni de .Agic.— Esnitani de Sustario, Sc

pi

— Salaxori. :

Alai-easmi,

—

Satirami. * +
Saravi-banra,.

—
—

Alar-Weasrug.
Satirami.. Ajstorii.
sei.

=
a " Komissli «el mare.

“Ii

Mexter-bama

ks ai. sef: ksntendă,:

Aueutia, . trekendă. toni. ne Ing

"HIEPOXOIŢ, 9

Salaxori.

nalată,

|

salzts ne

-Domnă, karele mâde li fereastrz ;: dan adeasta. intrsndă ia
r5mi ne alts iidrt în ksrte, se termin: veremoria,
Adoăa “eremonio se. fao la serbztârea Ssntslsi George,
ksndă se skotă kaiii la iarbz, dens asemsnarca
yeremoniei
kailoră îmuzrzteinti la Konstantinonole. În zioa "aueasta, dsDD eremonia kafelei ae se ds boeriloră ueloră mari de Divană, Domnslă îmbraks ne Komisslt velă mare.e. k5 kaftană,
:
i,

.

,
at
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karele. se obârs mi înlaleks, ne Hal: domneski.. Dsns ue
se gztemte narada, înuenă ss .treaku no rsndă, mai întzig
Eaiii boeriloră Domnslsi; anoi. aiii că. mai de rzndă ai
grajdislsi domneskă, konerini 5 xarmale de nostavă: ' TOI5,
kă fezile: în gsrz,-1mi deassnia. kanslsi. kzte snă sărgiskă,
Fie-lare, hală: este. dăsă-de kzte dăoi. komimei ne josă, Ds15 azeasta vină telegarii bstaeloră nui ai lareteloră Domnei,
"Domnineloră;. Beizadeleloră «ni ai Domnslsi, . lkonerină, kk
xarmele tarkate;..mi anoi. kaii uei fremomi de kwlzrie, kz

sărgsuisri ne kanete; mi mai la srms îmarrzteskălt Tabla“bama îmnodobită. Tar Romisslă uelă mare "merge în srma,
agestsia kslare,

înksnjărată de

tâts narada domneaskz

dens densslă vină kslsri, Komissli

; “iar:

II. mi NI, Rasxtivansli

mi toni zanuiii de Divană; în. xele do ne srmr măsila, —
mi astă-felis ese afarz din Boksremti la livedele de nznzsne, ănde este snă kortă, în, kare intr mi se desbrakz. Akolo este xi stindardală. xelă albă ve se kiams Isrsk-Bairakă,
Dsns. aeasta Romisslă se întârue kă trssăra sa nro-

'uris akass, iar kail. romsnă. de nzmsneazs,:
Aveasts. dregztorie :este, nrekumă. s'a zisă, de [lassa a
- doăa, adăkstire de snă kzrutigă însemnstoris, dsns orsn-

„axelele de fsnă,mi de grsnpe. ue se: nriimeskă

la grajdislă

"domneskă mi dans kieltselele ue se fakă nrin elă, Ilentră.aveasta,. rui Domnii de dsns timnă rendseskă rsde sas kasninti de ai loră nentrg kivernisealz. Din învekime auestă
nostă ns avea mai msltă de $000 let nentră Esnă, &r55Ne +
mi alte kieltseli ale grajăislsi, 30 skstelniui mi ue-va de la:
satele Komimeiloră; dar: dsne timnă ajsnsese: a avea fol6se
neste 100.mii

ei. ne : ană.

„Fostslt

Domnă

îmnăpinată venitlă auesta,: snrimandă

însz
- jarsini

orsndselele

a

de. fonă -

mi orză. Eli a'regslată a se da 'Komisslsi, bani ka 'se ksm-

more vele trebzinuldse nentră Jinerea grajdislsi; afars deaveste:

Tea

12,000. lei Leaf +no ans:
3000 —: gratifila nisne la Boboteazs mi la st George.
ă : 5000. — "Ekoriomil: me remrnă din: kieltuele.. Ea
:20, 000.. PT
a a Zaza
ace
“e

992

05

52% a9oRrA DAeIeă

117

-i' Avesta -este ordinea dregsioriiloră:: kar6 odinidro' ns=
nsin Komisslă el mare -era de starea, întziă,. Astszi îns
în azeasta klass sc sokoteskă nămai el: 46 boeri de: la Bană
sos la Ag; iar de la Klsueris msn la Komisă sint. de
lasa II. :- ei întzi. ridrts: “bastâne de "arginti, kzsiulo de
sanisră, "konteme,': kombărsri, ” mi "faregele;; vei : ali doilea
101t5 mămai 'lkonteure:. mi ' ksuisle inalte” atende, atarz de
Komisslă lare; afars:de bastonă, nbrts tote! dekorzuisnile,

Toni înaintea” Domnslsi- 50. înfspinrtzs deskoneriţt,
mai
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Asesta ".diu 'vekime
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era ssneriorslă
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Menzilsriloră, . mi

îngrijitoră konaksriloră (gosdsiriloră) ostsmemti. "ElS avea
ssb lkomanda, sa o 'brigads - de omtire, - Salaxorii. mi karele
de nrovisisni ;: iavea : leat. ne: Isn's, ui 20 skstelniai, . As- isză îns :esistr mămai - „titislă fara2 fonkpisne, 5 14 skstelniaj,.
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» Aosta” din vekime ora îngrijitorolă * mesei Domnemti; |
la osne 1pe „mari, elă :se îmbrzka ks: kaftană mi skotea bskate în talorală Domnslsi, zui din 'nartea axestăia boeriloră.
-Astzzi înss
î
vesistă
.
nămai titlslă: i 12 slstelnis, |

ESL

„e,

a.

e
ma

i
n

ci

pi

” OHIGIULU. In.
„Slugerulă..

|

|

|

ir

Ilsns- taairito de: Reforraz, Slsgerală avea sargina do
nrovisionaris;;: el nrimea

bani din Visterie

de kumisra vi
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te i îmnsrnia. norpisni de. karne, mi: lemon

a; slăjitoză

mi: la boeri, dsnz kare avea. kzmtigă însemnztoră,
Dregztoria,. aveasta,, înss: s'a desfiin mată. rimsindă, nămai, țitslars
ks '10: slestelnin, + i
a
ia e
,
"i
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Pitarali cotă mare
te

„,

ni
.

1!

”

LR

a. “Anesta vine. îndata, dna E omisă sels mare în are
tea Domnslsi.. Elă îngrijeute de. trassrile, karetele mi bstvele, mi de telegarii saă kaii do:xamă. Anesta ns:are lea£5, dar de „la. dresslă trzszriloră. mi altele kziutiga :1505 la
10 mii lei ne; ană,

mi se bursa

de 6: skstelniar.

a " OFICIULUI. V. a
„ Armaşulii
De

Dans

a

-

,

celă mare;
gi

klasifikarea rangsriloră,

si
-.
e

Armamuslt. vine 'dsns Ili-

tară; dar -fiindă ks. Domnii,:
în .servinizlă - asesta, + mal dese
ori rsndseskă din:rgdele lori, fiindă ks este folositoris, are

raridă îndats. dens Komisă, El este Tonsi-bama (komandantă ală artileriei) . generală; are ssb asksltarea sa ne Ar-

mannslt IL ui II, kari ssntă-boeri ksftsnini. mui 40 Armr=:
anei, 'saă, Bembainiri, neniră eseksta
; servinizlsi...
rea
El5 - e

komandantslă. Ismkirici sas. înlisorei zuigamiloră, xoniloră
„mi a .vinovapiloră.:.. Tledensele mi, esseksnisnile de mârte nrin. el se fală;

are.sng

Ti-banaa, . snă . Vataman

mi snt

„easmă de Îlsmksrie.:,.De dunsslă. atsrnz, Tanarii, - Tlsuar=
-kamii, Masalagii. Domnemti, “măsilsa + militarz; ui topi Ls
tarii Domnemti. Elă are ssnremania asănra, Iliganilox *ă Dom"nemti, „de, la, kari adn asrslă, ue. şsntă datori a , da Dâmnei.

“Ssb

elă

ssntă

baeraksrile (stindardele); merel.. ani. : tăisrile

Domnenmti.
Din vekime Armamslă sta înaintea Domnslsi piindă,
ka semnă ală dregztoriei “sale, snă tonsză de Argintă; astozi însz năsmai Armauslă JI mi [Il nârtp: tonszeri, El
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nrezidenti: tribonalalăi. kriminală, - -ue'. este

komnssă -înkz din natrs membri" mi sn Logofstă II, nă-

mini de Domnă ks kaftană nrin Logofstslă mel mare,
„ Venitelă nrinuinală -ală” Armsmiei este: tribstală: giga.

niloră, mi asrslă ge se adsnz de kztre uci 700 nigani a5rari mi de kstre uei 100 Briami-asrari Romsni, karii da
kzte trei. mi matră dramsri ne:ană de fie-kare. Asrsli ue
şe adsnz,. se dz Dâmnuei iar tribstală Domnslzi. El înss
afarz de ekonomiile- ve mi înkinsemte de la asră mi de la
tribstă, are mi deosebite. fol6se' nentrs sine, mi anăme:
Le
_:
Dr
Ac
18,000
Illokâne de la nozciizitele Zariiloră de gigani.
800 -idem de la ale Briamilori: Romzni asrari, kste
10,000

„40 lei de snă lsde de la 20 Isde..

8000
3000
200

Avaotsrile nentră “katzrii ue-i ramai neskă Iiganii mi-i vand.
.
,
“Vztzmiile Slstariloră din Bskiremti rui din Cars.
De la Iui- -bama, Tcasnuslă ui Vztzmanslă Isur-

„- krrii,
. De la Sarănroritală,

:
sax3

lb

nrin vii în jsde mal Rsmnikslzi,

EI
vitelor ue intrz

750

De la. Armsmei nontră fenă uri lemne. -.

600,

De la: Armsuicii

|

ue n

|

întrz la rand, ui i nl-

“teskă kate lei 50 ne Isnz. .! .
CR
„12, 000 - Amroksimativă de: la gl6be -mi 'alte iitamnlstâre

”. folose de la Ilmkzrie, lzte! lei 1000 ue lznz. .
- Afâra de axestea; Armamslă se bsksrz ui de 20 skă-

telnis

mi

daka

este favorită ală Domnslsi,

se folosermte xi

îndoită.
Astzzi însz,: fiindi kz venitslă Armzrmiei s'a dată
„ka ananagis Beizadeleloră ni Domnineloră, s'a vzndstă în

doss-săte "mii lei înnresnz ks: tot dajdia ; “mi -Doerslă ue
norts dregztoria, aceasta se folosezute „de “eea. ue nrisosente

' din gele 200 mii lei. a

a

“
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“OFICIUL VI.
Portarulii celii mare.
pe.
Pa

.

:

, |.

DR

i e

v. Fonkrisnea, Tlortarli este: de a uriimi. ne. Otomanii
“ge vină ka ss întslneaski .ne Domnă, de a-i: întrodsue mi
de a îngriji nentră 'osnztarea loră. Elă -are ssb dsnsălă snt
als doilea rai snt ală treilea Ilortaris, iar Ilortarei. mai miră
vre o vinvi-zevi. Semnslă dregztoriei sale, -ksnd intr! uri

se înfzpimeazs Domnslzi, este snă bastonă mikă jemstate
de argintă mi jsmstate de abanosă; ar Ilorţării de ssb elă
aă totă bastâne, dar mai mii...
Venitulă asestei dregstorii este mai multă tntrranlstoris.: Ilortarălă aro 6re-kare folosi de la keltselele
ue se
fakă Es. tainzrile ue se dat nrin el nentrs. Tarii. Ile Isn-

g5 axestea are mii venitslă xotzrniuiei: krndă săntă jsdelsnă
nentră „vedinrtsni de
izrei

ari

adskă

kass,

se trimită doi Bsmbamiri Ilor-

în înnlinire xotsrzrile,.mui

de la aueste i5-

„mndăse ste 6 narale de stznjină, se folosemte Ilortarslă de
ci. 'Els mai are leafs de 250 lei ne lsns; în skârtă venitslă se: sie

la: 20 mi

favorea Domnslsi.

30 mii lei, dguz

. .

mi dsns.:

s

OPICIULU
î

întsmalare

. ElS mai are mi 6 shuteliai.

|

VII.

Șietrarulă.

Mi

-

"Anesta din vekime era îoizrijitoral. metreloră, saă-kors
tariloră Domnemti. El are snt. als doilea Ifletrari ui
mai mslyi JlIstrsrei, karii astszi îunresni ks Vatafală loră
săntă. ssb

Isnravnikslă. de

Karte...

Mai nainte

avea

venită

nârtikglară -mi laefs lnarz ; astszi înss ns are nisi leafr,
niai kortri, nisi Illetrsrei, nisi venită, si nămai 5nă tits
mi 5 skstelniui.
|
-

.

,
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OFICIULU VIII.
Clucerulii

Asesta din vekime era

de arie.
îngrijitorsl& magazinsriloră de

fenă.mi 'griinme
: ue. se “îmuzruiaă la ostarui. 'Astszi îns
nămai titls nominală mi 5 skstelniui, . ! ::
e
i

aveastg "Klasz,

* Vornikslă: de. Tergoyinite,

înaintea : Kluerslsi
. se nsm'ora mi

Earele- era jsdekztorslă jădens-

„Isi Dsmbovira; dar e de msltă de ksndă
sa desfiinmată mai

dregstoria aueasta,
ERE

i;

e

E

i

Ra,

LEI

Despre
E

paie

a:

,

Isprăvnică,
LI

„-* Isnravnisiă se rsndseskY

pt

!

nrin. ksrni

Pa

Dc

domnenmti, fiind

ks .ă5 rang
iks ar
kaftan
isri de mai: nainte. “În fie. kare j5-

denă 'se'trimită kzte doi. Ei ssntă
kstori. totă-odatrr; : jădeks, xotsreskă;
globeskă,: fakă analogia dzrilor;, : le
-absolsni, linsindă-le 'ni'mai
dventală

administratori mi jsdenedenseskă, aresteazz,
adăns,mi găverneazs
de morte, Ei se fakă

d5ne alegere mi ssnts datori ss tie nămsrălă lokzit
oriloră
mi nsterea: fic-ksrai sată; ci adskă. în înnlinire
nsntsrile,

saă uirkslarele ordonanne a le- Vistieriei,
În axeste dregstorii intrz boeri mi din Klassa întzia mi din
a doăa mi din
a treia, mi fie-kare are ondrea ksvenits dens
gradslă ran|

guls: ses. Dar din Logofenii mi Vorniaii uci mari
nimeni
13 se faze Isnravnilă.
a
.

Mai înainte ei aveaă kate 4 narale la fic-kere că
din
banii dzriloră domnernti.' lar astzzi ag nsmai. leafz
de 500
lei ne Isnz, ini 500 lei la fie-kare “semestrs: din
adănarea
Menzilxaneleloră. “"Afars

de aveste, mai

aă mi venituri În=

ismulztâre, 'nreksmă! de la jdekzni, . de la: glbe, 'de
la înkisori îni 'altele:.: Ssma

total :a foloseloră, nefiindă 'fiksatz,

nă se note determina. Ksndă -se libereazs.în :jădene: orsndsele, saă kontribsgisni de zaxerele în' grsă, orză, fsnă mi

altele, atsnsi Isnravnişii
se foloseskă nsns la. 10 mi 30
zâii lei,— dens jsdenă, dens timnă, dans orznduiele mi
ds- .
.
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ns! favOrea: Doninslst.: Șestoluinl nă aă 'de-kstă dens ransală loră... i.
e,
it
o
-: Fie-kare 'Isursvnisie are. lente * o' kanselarit, ks. sn
Satnems,- snă Kondilară, &nă 'Logofztă ! ui :ulpă "Logofenei
mai miui..Fie-kare Isnravnikt are" lste:2 Measimi, 2 Stegari mi kzte 60 Slsjitori ai skasnslsi Isursvniuiei nentră!
serviuislă jsdemslsi. În snele jădene ssntă mai mălni mi în
altele mai nsyini. slzjitori; . aremtiă intră în fie-kare, sentr- .

m'sn5 kste ne jsunstate la radă, de fală servivisrile Isnrav=

- niuiloră,:”
De

. „Pregătoriile

aj

de

"Olassa IV. i

. Logofătul A de Divanii.. i
Arresta sc năremte întaisl Logotstii de. tin, selkendaris Logofstslsi uelzi mare. Elă 'stz totă- d'asna,. zi ui
n6nte, în niuidre înaintea: Domnslsi, kzndă se oksnz de
trebi. End se fakă. judeksni în! Divană, elă uetemte xzrtiele înnrisinagiloră mi ranortările ueloră-l-alte tribsnale. Ilrin

asesta se dat înskrisă tote Bsirdismele, saă: resolspisnele
domnemti; avesta Komunsne mi skrie tâte întzrirele Domns=
Isi:dănz' xotasirilo Divanslzi. - De mi: este ssbordinată Logofstalzi uelsi mare, ar însz rangă de lasa a doia. sai a
treiz, skstelniui dăuz. rangă. ui - leafr de 150 lei: ne Isnz,
-saă-mai msltă, danz alekarea Domnălzi. ; Kanzts îns folose întsmniztâre neste 20). mii lei ne anii kzui el: este
velă întziz sekretară ală lkanuelerici Domnslzi mi tote Lzrpile neuetlzite, nentră kâsse mâri sa5 misi, min mzna sa
trekă, mi din avactarile ue uriimeskă Logofegii uei mari are 'mi clă o'xiarte analogr. Eli serile uetemte Domiislsi în
nartikslariz sănlisele, “anelsrile,; imi . ranortsrile * de aă si se
e
înfsimeze ne 'a doăa zi la Divană
; i Se înşemneaz ks: nersâna, .auestsia, trebe s5 fo. de
“snă karakteră: :ksnoskstă. onestă, isbitorig de drentate,: în=

v5nată în limba Romancasks, esserauitată .kă' legile mi: obi- |
"“eisrile :orei, .De axeea,. la -fie-s
. skimbare”
e a! gsvernă-

298:
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Isi; elă:ns se skimbs, ui. rsmzne no t6tz;: viama! în fenkyis=

nea aveasta, afars nsmai de ns se densrteazs nentrs vre-o
vi-

ns, mai alest dak

ksm-ya

El& are .ssb dsnssli sn

art înmela

ne Domni. în eva,

al treilea Logofstă

de tains,. bo-

cris ks kaftană, lkarele” este ajstorslă seă, mi dsur
timnă îne
.

ră în lokslă seg...

;..

-. .:

pe.

m

„i

.

,

EI

.

4

a

Ocă ditoă Logofeți,: Secundari.
Logofenii ei mari de meara de sus mi

.
de

meara

de

josă aă kste snă ală doilea Logofstă. Anestia siteskă ssnliuele
inaintea Domnslsi, „Ei nrimeskă„o narte din avaetsrile ssnliveloră ini ranortsriloră.ue est neuetlsite- din kanrelaria Domnălzi, în kzt& se foloseskă. kate lu sinsimi mese mii lei

ne ană' de fic-kare;

iar în anslă întpis alt domniei,

ksndă

se înoieskă ksrnile “de skstealz . mi. xrisâvele, kanztz
îndoită-folosă. Ei as kzte G. skstelniai.Da
IRI:

| NE Vistierul

mi

MI.

„. i: Adesta este ajstorslă Vistierălui uelsi- mare,

mi se 0-

ksns de:lskrzrile Visteriei dens ordinele mefslzi sei. Elg
nriimemte jsmstate. narte. din. venitsrile: ue. are Vistierslă

melă mare de ne dzjdiile regslate, kare fakă ne ant neste
25,000 lei. Elg se folosemte mi mat. rozltă, daka este favo-

„xisată de Domnslă

sa de Vistierslă uelă mare,

telnial mi-80 lei leafz ne Isns.
Da

,

|

:

i

.

2

ă

.

PI

i

are 6 sks-

RR
,

Postelniculii II..

» Asesta iarzuni este ssb Ilostelnilslt uelă. mare; are ka

„semnă

ală: dregstoriei sale bastonă

ks lant

de argintă,

dar

mal mikă de kztă als mefălsi set; cl întrodsue la Domni

ne boerii de klassa a treia mia natra, ksndă se boereskă ks
Raftane; În Divane, elă str în nisidre
ks bastonslă în mzn5

dsns Iostelnikslg veli'mare, mi assistz la tâte naradele, EL

are 150 lei leafs ne Isnz mi deosebită folosi. întsmulstoriă
s
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din

darsrile e-ă
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x;

99:

dai amei ve nrimeskă Ikaftansri, kare se sale

mii lei ne' an... ElS mai are mi 6 skstelnisi,
Spătaru

N.

a

E

" Avesta se nsmonite. mi Snatarali; este: sckondarslă
Snziarslsi, norto tonsză, ini ine sabia Donnzlzi, niergsndă
. ds elă lai.t6te seremoniile. kzglare ne. kală Domneskă frsmosă

îmnodotită. În

biserilks ari în Divană, elă mede

ne de tronslă Domneskă
ksndă

fănkyisnea

afarz de

anr6-

serbstorile. mele mari,

aueastao faze Sustarslă

uelg mare.

Aue-

sta are leafs krte 100 lci ne lsnz mi snă venită de la js„ denele Rimniks ui Bazat, vo se nsmemte Ilarnars, ste snă
- leă de fie-lare bate de vină mi kzte 12 narale de fic-kare
nătin de străgsri. Anestă' venită clă îlă vinde la Vinzriveri sat dijmăitorii vinslăi. 'Totă folosslă auestzia se săle la
5—6 mii lei ne ană, avsndă mi trei. skătelniui,: »
“

Sa

Comisulii MI. e

--

-

Di

NE:

Avesta este ssb Romaiszlă uolă +mare, . karele-l întrebăinqeazz k5 urivigerea nrimirei fenslsi. mi groănyeloră nen=
trs grajdizlă Dorineski, mi kă alte kieltsele. Elă are 80
lei leafz ne lsns,: zui trei skstelniai; iar din elonomiile kieltseileloră 1nsnz la 5— -6 mii lei ne ană. bă
„ Armaşulăi

Avesta

esteo . ajstorelă Armani

tonăză de argintă, —
msuriei, —

HI.

asistz la essekstarea

nedenseloră

folosemte krte kă ue-va de la vinovani

din Ilsmkzrie;

uelst mare ;

m6rta

înfspimeazs Domnslsi jsdekzyile Ar-:"
ks mârte,'

krndă

îi libereazs

are vebitslă Iarnarslsă de la judensls

-ksenii, ka Sustzrelzlă, kare, înnresns k

Se:

Ss-

leafa, de 60 lei ne

lsnz, se sse la 5 mii:lei. ne'ană; — mi:3 skstelnial...
,

îi.

-

.

A

..
ma

300

.

„ASTORIA
„f

Ț

îs

dea

?

et

-

o

Ni)

di ue

Avesta

DACIEI, -

:. Portarulăy

este ssnssă

Mi

a

ordinc
, lor
Ilortarslzi
ă

uelsi mare,

mi-l5 ajsts la keltselile” gzsdsirei 'Terailoră
ueloră mai misi
“e
vină, 3: întplneasis. ne. Domnă.

Are-uni auesta basto

nă
kă kană de ârgintă, dar mai! mikă de. kztă
, ală Ilortarslai
elsi mar6; are leafz 100 lei ne lsnz, mi ks
alte ckonomii
de .la Jeltaele, nbie se 'folosenite .ne ână ks.
5—6 mii 'de lei.
Are
:mi. trei. skgtelniui,

me

|...

DIN

EI 0 A

E

ai

f

tu

47 1 + DREGÂTORIILE DE CLASSAV,
a

s..

og
„+:

ia

[va

..

Li

Vistierul

-

a:

1

JILL:

e

Avesta,

denînde' de Vistiersly uelz mare, . mi
este fsnkHionară als Vistieriei. Elă kanste nsn%5
la zcue mii de lei
ne ană din nartea foloaseloră se are Visti
erslă II; are leafs
de

mai-zesi lei ne lsns mi trei skstelniui
.

mita
ASR

Postelniculă I[7,

IRI

E

O

E

1: Avesta este iarzmi: săbalt
alăer
. Ilost
nă
elnik
slzi uolză
..
mare,
În Divană elă stz în uiuioare. kg bast
onslă în mînz

dens Iostelnikslg IL.

Els întroâzue la Domnă ne fenkpio-

"marii uei mai miui kîndă srmeazs, a
le da kaftansri, de la
kare. kanats întîmnlstoare avaetsri nîns
la trei mii lei ue
ană.r Are leafs'80 lei ne lsns mi 30.
skătelnisi.. ..;
PI

PER

II

CE

DR
atei

PI

IO€

a
Mapa :

Armașulii

IL.

DR

a

„mi :Adesta; este nazuikslă Tlsmkziier, «uri asist
. la: lokală
“de :05îndz

"te

kwnât

se. eseksteazz ;kriminalii.

din „folosele întîmnlztoare

ne Isnz mi trei skstelniui,

*El& are o nar-

ale. Ilsmkariei, leafz. de

2U

lei
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” Atrestă îngirijazate: erăjâsrile Kailoră Doanăuti sub Romisălă: elă: mare.. ' Elă are leâfr'50 -nc-lsnm:rui: doi skstelaini, iar foloase întimslztoare': foante. mspine.: ii
at,

Ă

îi

„

.

Sub

ort tarul VIE.
a
mii

PI

ET
di
te

ee

Ilortarslă. el mare .larele îngrijatnte: de. săi

rea! mi.osnztarea 'Tsruiloră;: este ri atesta. ka: ajstoră. ală
seă. Elă nriimemte leafr de 50 lei 16 lsn'z;- doi skztelnisi
iar foloase întiminlutoare. nrea nspine. : ae
.

1

.

i

1

a.

!

-

s.

.

Ă

:

.

.

,

.

. aaa

”

ă

e.

a.

.-

o

.

Pe

parea
ea

i

e.

"Zaapeiă i de. Divanu,
Tatal

: Vataf

de Anrozi; Veazmslă

de Aniroză. Vstafelă

i

de

Divan, vntafslă de Ilzxsrnisei, mi vztafulă de Vistierie :se
„_ nămeskăks kaftant.:.. EI. sta înaintea :Domnslsi. la: Divan
„nîntre îmnrisinani, niindă în mîns nimnte msuisul, la! de: :Î82
mstate kotă de ingi. ku zismnslă "de ârgintă: usi îmbizkate
ks katifea ini kă niele; kz asest6 mruisui ei loveskă -ne sielă
“ue ară kuteza sr fas. neksviinye.. saă obrzznisii în:
î Divană,
îns5 dsnș ordinslă Domnslsi.
_
î
Fsnkyisnea avestoră zansii este foarte folositoare Epak:.
ei at sub dînmii nestoni. 'Anrozii, Konii; din ase, Ilzxzrniueă mi uei-l-alni Bambamiri e se trimită nrin 'ears nentr&'
adsuerea în îmulinire a "xotsririloră nentră datorii de bani,
moimnii uzi: altele. . Ei ads ucaă la: îofsiinare -“ne îmnrisinagi

în tribsnale, ami ziriimeas. a zeuea narte din “banii. nentră
kare srma nrouesă, mi oare-kare' kontribsnisni nentrs axele
de averi neminikwtoare.

Dar dsnz

ue s'a înfiingată Xatms=

nia, atribspisnile 'loră' s'a mzrginită,: miei a nămai întsm- *
nlstoare' foloase nznz la;-trei. mii lei :ne ans,
* Dintre Zansii de mai sssă, Vztofslă
“mea mi Vstafs de Konii,. EL avea '0.5sts
ssb ordinile lui, ks kare akomnania ne
:

fer leafs Isnars.
de Divan se:nsde Konil din kasz
Domni la emirile

Isi -de serbstoare, ; nsrisndă arkală imi :tolba ks szgepi a

|
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Domnslsi, nreksmă mi stindardslt Domnslsi larele este
la
de ns kott în natră kolmari de mstase romie, avsndă
ne

de 'onarte : ikoana. Sf. “George : ui:-ne de-'al
: Valtera
tală ks
Krzzca în okă;. jar Koniii din kasz noartz nimte. miui baeraksri în forms de doi limbi de. ksloarea. roulie nui gal-

benz,de materie de mstase.
SI
Afarz de asemtia: mai 'sănti
mi alni zansii de Divant
mai mită afars din oram;, anăme:
„iii Ksnitanslă
'de Dorobanni ue dentnds: de Aga mi are
tonsză de. argintă, înkisoare mi jadenă deosebită, nriimi
ndă

de: la! uci ue'se -jsdeks a zenea narte,:
aa
” Esnitanslă de Lefegii larele .este sub Snstarsli uelă

mare; avsndă iarsmi tonsză de argintă, înkisoare ui tribsna
lă,

„_.

Molkovnikslă

mi 25 lei ne lsnz.
"oii: Measmală

de Agie,

larelo..are tonsză

i

de' Snztzrie,

ks tonsză

de argintă

i
de argintă, mi 20 lei

Ne ln,
!
';
i. easmslă” Agză kg: Fislsgă - de arginti. mi 15 lei lea-

-fine'lsnz.:

ata

i

"sin * Isi-băma. de Fgstami karele noartz msuisks;

Barmă-

bzlskă-baima, ksrsia, este înkredinnats înkisoarea ksruii
Dom-

"nemti, “uri noartz tonszăde arginti. kz .40 ler leafs. ne: lsns..

-.

Casa Răsuriloră,

... ..

... La Kasa ageasta se adsn toni Banii destinani. nentrg
lefele 'boeriloră fsnknionari, nriimindă-se, kzte natrs
narale
la les din dzrile generale. Ileste .aucastr kass este.
îngrijitoră ănslă din ;boerii de Klasa I,. karele are leaf
sde 1000
„dei rio; lăng.-.:i:
e
- „ar:
B8b. aesta este. &nă; Samemă ks 250 lei leafs: ne lsn5
zui. doi Logofeni

kite ks 0, suits. lei. nentrs Hinerea solote-

lor n
e
ih
Statul Divanului
PD a a
RN

ai
i
i + Afar 'de.Logofstală,IL. de tains. ali. Divanslsi,
desnra

»
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kare ami "vorbită, mai esta mi
1 int al doilea Logofstă,: ka:
rele xitemte ssnliuele uri esnsno la iribsnalslă Veliniloră ana- .
foralile xotsrzriloră jădekstoremti.. Adesia,: afars de: foldse
întsmulstoare, are 200 lei-leafs ne lsnz. i.
e.
i:
": Kondikarslă: Divanslsi, karele nsstreazr toate koniile
anaforaleloră ui a le xotsrtriloră Divanzlsi. ni a 18 Doin= .
nălzi :' 'Afarz de foloasele : întsmulstoare: cls are: kate, 150
lei Icafs ne. Îsn'5.
II
:. Snă -Logofztă III, Ie 'Kaftană, : leg! 150 1: late „ne

sar, :mi alte folâse întsmnlstoare.

.:

i

ii îm

- Snă altă Logofstă III, ku 100 lei feals ue. “lsns.:
Logofstslă

III

ca
Dea

de tains deo meara de sssă, ks. kaftană,

EI)

ler: leatz ne lsnz. mi altele întsmnilstoare.
”
Logofstali III de talns, 'de weara! de josă, ks kaftană,
leafs de 60 lei -ne sn mi altele .întemnlstoare..
:Doi' Logofeni de: talus fra, kaftansti! “Este. a '40'leă.

leafe ne lsnz.

Sa

1." Logofstslă III als sniviloră are 70 lei. leafs ne lar,
Logofstelă,

ei leafa

ajstoră

Logofstslzi

I de Divan, are'30

ne. l&ns,

Losofstală ajătoră Logofstalsi 1 al vali vie, are 30

lei leafs' ne Isn's::
Trei-zesi 'mi

doi

ssb

Logofei ni de Divan,

Logofer mă al obivelariloră, nrimeskă togi îmuresns

a
mi natrg

100 ei

leafs ue lsns.
Tia
Iei
-1 î. Doi odzeami Iste zege 1 ne. Isârg: fe- aro,
„Toate lefele. de. mai ssst konrindg: 1620 lei ne lsnz: +
Statul

Vistieriei.:

îi i

“ Logofutulă vananslsi (mlarilora) mina -” sokotelile
nentră. grzsimea, ăntsl
| branza,
ă; .iui oră e. Zaxerea se redik'g

„Kananlii 'din meârs nentră K onstaitihonole. Anesta are 150
lei leaf ne lsns, afarz de komtigări, i ce
mi
-*.... Logofstălă 'de skstelniui ue. pine: solkotelile sutolniui-

loră are “50 lei ne Isns afarz. de kouitigari,
Logofrislă

ekstraktsriloră

pt

mul

ue mine registrală : 'razortai=
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;

ziloră de ne la, Isnrzvniuei .desnre dsrile aereă,

are 100 lei

„leafz. ne lsnz; afarz de ksmtiguri, : .....:

„ Logofstslă, de xavalele, kare pine sokotelele gererilorit

din afarz, are 200, lei leafz. ne Isnz,: afarz de Ezimtigari,
las

. Grsmstikă.- de. :Vistierie are
+
250 lei „leafs -ne ins rui
întemnlztoare.„i ti
i
zii
!
. Logofstslă aserilor „ue.mine” sokotelile-. aaestei .ase,

are , 150

lei leaf ne

lsns,

Ca

“
"Logofatală- : bresleloră, ue pine; sokotelile deoscbiniloră
nriviligeani ks kzrpi domnenti kare. ns. săntă legani la dz-.

rile generale. 5: meranii, are; sna' sata ginui zeui lei. leat ne

lsn,, afarz

de. kemtigri..

i

E

IA

Logofstslă de londisi, ue ; gine. tote ondisile Visteriei,

are &na

săts lei leafz.ne

Isns..

. RI

CA

Logofstslă „rzsnsnssriloră: la Isnrnvniaii din martea, Yi

stierslui uelsi: mare, are'sna sstr uinui zeui. lei leafs: ne 1s-

n5, afarr de uele întemnlztâre.
; Logotstălă :de“rsmsminsri, ag nine: sokotilele TEmMBInisiloră. de. la- „duri, 'are &na, săts-singi-zoui lei. leafs ne Ins,

“ afars de întemnlztore.
|
e
RI „. Logofstală de slsjitori. ai bresleloră,; ve nihe sokotelile

nămiiniloră slajitori, are na sărz-vinui-zevi lei Leaf se
s > Îsnz,
afarș de întsmnlztore... RI:
:
«i
+ Logoftălă Ilosljniailoră ' se pin sokotelile' aestora,
are ina sis ginui-zeui lei leafs.
|
d

Logofstslă de jale, karele: nriimeite mi aitenrte Vi-

stierălsi. jelbile peraniloră, -are lei 80 leafr ne Ins.
Logofrtslă Sememiei are &na suta sinvi-zezi lei leafz

ne snz, afarz de krmtigari:
Logofstslă
„leafs.ne
.

lsnz,

i:

Merilinssriloră

Gaventarilor)

pai

are - 150

ai

Înkz doi 1 ogoteri lente ks'100. let leaf;.“ne “sua,

(si,

Logofotslă

irartileslară. ală

Vistierslză

le

e

are

ne > Ins, afars de ksmtigsri.: -.i i

10 lei eafs

Prei Logofeni : gazde, saă “kănzkexaele 'ar. Isarzvnisiiloră din uele 17: jădege, din: kare .:ds0i ssntă af ueloră 12
Isnrsvnisii de! dinkâse de Oltă;: mi snzlă ală: ăueloră ginsi
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de neste Oltă, fie-kare kzte 100 lei leafs
. ne Ins; afars de,
fol6se întzmulstâre.
”
iu

Ill6se zarafi de Visterie, kare nriimeşkă

trimită de kstre Isnrzvniuii
aă kste o sstz lei ne Isnz
- „Se înseamns ks toni:
boerini ks kaftană de klasa

banii ue se

din vele mese dajdii ordinare,
de fie:kare
|
E
fsnkpionarii de mai s5să ssntă
III IV nui V;.ci a5 kste 10 mi

20 de skstelniui, dzuz rangerile lors, dar folosele de din
afarz

săntă de uinui mi de zeme ori mai însemnate
de kută leafa,
ei 18 ssb-logofeni de Visterie nriimeskă
îmnresn's

1400, lei ne lsna.

.

-

.

e

Samemii Isnrzvnisiiloră, kari nriimeskă banii la
Jădene mi Îi trimităla Visterie, at leafr lanars ne
kare -o nrimeskă din Isnvsynisii, de mi denzndă de.
Visterie. Ks-.
intigălă auestora rivalizeazz ks alt Isnravnisiloră,
mi afars
de skztelnivii legisini a% mi alnii. dosini.
îi
Lefsrile tstsloră ueloră de mai sssă ksnrindă
4600 lei
_ne ln. :
|
|
.

Statulă

Grzmstikslă

ne lsnz.

.,

Postelnicici.

Ilostelnikslsi

i

a

velzi mare

are 80 lei leafs

Boerslă se esto as&nra koruiloră Domneinti serse daă
nentr& menzilsri are 150 leafs.ne lsnz. .
a

„Molkovnikslt de Kalsranii, saă mefsit Ksrierilort nrmsnieni e se trimită la Konstantinonole, are '30 lei
leafs

ne lsnz.

"Doi-snre-zeve, Ilostelniuei, ari aă. bastoane kz kanete

de argintă în felslă Xazraneloră, aă îmnresnz 250 lei ne lsns,
sn,

Ilatră ksrieri: nămiyţi- Totari, at îmnresns 170 lei ne
i

Kans-kexaelile de Brsila, Silistra, Gisrgis, Nikonole,
mi Vidină aă ste 200 lei leafz ne.lsnz.: Auemtia ssntă

“Boeri ks

kaftansri mi ks rangsri, avsnd fie kare skstelnisi

dun rangslă seă; afars de leafz ci nă mai aă alte kum-

tigri.

POL IL
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|

Lefile
ne lsnz,

IEI

tsteloră

ISTORIA. Daciei

ueloră

de mai ses ksnrindă
.

1680 lei

Desnre Ilortarslă xelă mare, mi desnre selt als doilea
mi als III s'a vorbită în ărms; ; iar uei mese nortsrei nrii=
„meskă îmnresnz.- kste 60 lei ne lsns.

Statulii Spâtâriăă.
Logofstslă III, de. Snztzrie uriimemte liste 60 lei lea„fo ne Isnz,:
,
.
-“ Measmslă de Snstrrie linte 20 lei.
Tolkovnikslt 'de Seimeni lzte 30 lei.
Bamă-Bslsk-Bama kate 30 lei.
Ilolkovnil;slă :de noters kzte 30 le.

Stegarslă Snstzrici kste 8 lei.
Ceasimslă Stegarslsi Este 4 lei.
Trambipamii kste 16 lei.

Ilolkovnikălă de Vznstori kwte 30 lei.
*

Doi Bslsk-Bami ste 20 lei
“Doi Oda-bami kste 15 lei.

"Doi Yleasmi kwte 15 lei.
Doi Bairaktari

kate

15 lei.

+

40 Neferi kzte 12-1/, lei fie kare.
Ksnitanslă de Seimeni kzte 24 lei,

" Ontă Oda-bani, 22 lei toni înnresnr.
_Ontă Teasmi îmnresnz

17 lei,

„ Ontă stegari îmnresns 13 lei.
“ Trambinami de Fokmani 15 lei.
Toate lefile, de -mai s5să fală 984 lei ne lunz.

„ Statulă Agici.
- Logofstals m de Agie
easrslă 15 lei.

nriimeuite '30 lei ne lsnz.
e
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Stogarală 6 lei.
Ilolkovnikslă de Vznstori ler 25.
Ksnitanzlă de Nemni ge 'nszemte norgilo Domierti
kst6 zeue lei ne Isns.
Mae

.. Snă. Bsuskamă kste 3 lei ne lsns.

Seasmslă Stegarslzi kzte 2 lei.
Nemyii de noters toni îmnresns 25 lei.
Trsmbinamii toi îmnresnz16 lei.
Doi. Bslsk-bami 60 lei.
Doi Bairaktari 24 lei.
|
45 Neferi kzte 12 lei. fie-kare.
"Doi Oda-banmi 30 lei. .
Lefile tstsloră ueloră de mai susă se 5rk5 la 786 lei
me lsnz,
Statul

Doxotamslă nsmksriei, kare faue masalalele, nriimemte

lei ne lsns.
Gealatslă (lkarnefizele) kate 4 lei ne lsns.
Toni masalagii 144 lei.
“Toni trsmbinaruii 20 lei.

Stegarslă trei: lei.
Odobama nsmkzrici kzte 5 lei ne Ins,
+ Toni Meztorii ate 260 lei ue Ins.

Statulă Pitârici.
Vizitiă Domnenti

f5 ne linz,
Vatatălă de ză

ariimesks toni îmaresn «10 că lea=

ste 5 lei.
—

“Statul
" Sarani-Bama

kste

Comisiei.

25 lei loafs ne lsn',

Doi ajstori ai sei 30 lei.
>x

5

Armâşiei

|
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Îi

Bamă

Salaxorslă

ISTORIA

kzte

DICĂZĂ

25 lei, -

Ajstorii sei kste 20 lei ne lin.
i... Iărăkă Baraiktarslă kate 15 lei.
IE
„Nalbantă-baură sai notkovitorslă kailoră, kzte
15 lei

ne lsng.

a

" Ajstorii I3 10 lei no Isnz.
|
Seiză-bama Tsrkă kste 30 lei.

Seiză- bama Romzns kste 40 -lej,

a

|
.

|

Ilatrg Seizi ai grajdslsi kste 20 lei fie-kare.

Vztafslă grajdalzi kzte 5.li,.

i. Sa

Seizsls Isi Divană. Ifendisi kzte 15 lei.
Saka-bama kzte:30 lei, |
„ Ajătorii auestora kste 10 lei.
tu
|
a,
„_ Defile tătsloră geloră de mai sas se
adsnz 350 lei
ne lsns.
Na

Statulă Şătrărici. |
Xamal- Bazna are leafs ne Isnz kste 30 lei.
Doi xamali kwte, 15 lei fie-kare,
i

Despre

casa

Domnului. .

|
Kamararmsl velă mare este Eforslă Ksryi
Domnerati,
Adesta nriimemte venitsrile ' kasei Domns
lzi,. pri observs

nrosesele de daraversri dintre negsnitorii
Silistrieni, Bramo-

veni, Armeni mi Isdei.. Ilrin. auesta
se trimită darsrile la
Otomani mi la alte nsrgi. El are venit
elă Kotzritslzi, adi-

ks darea ue dz fie-kare negănitoră ue între
bsinmeazs

ko-

tală.la vsnzarea msrfi, de la kare nriim
emte nsns la zeue
mii lei ne ani. Deosebită de aeasta
mai are fol6se întzm-

ulztâre

de la nreus

lă Iskrsriloră ve se daă din Kzmarz,
kare ssie nzns la 50 mi 100 mii lei ne ans.
Avesta este [ilasifika

tă dens Aga; nă. are: nivi sn 'semnă
distinktivă de
dregstorie,
niui la Divană n5 întrs; elg mal are
40 skstelniui,
-
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Isnravnikslă de ksrte este ikonomslă generală alt
na:
latalzi domneskă. El& îngrijemte desnre nsinea mi alte
kiel-

iseli msrsnte a le kasi, este mai mare neste
toni Dzrvarii
domnernti, mi înszrainată ls renaratsrile nalatsl
ăi. Din aue- .
ste înssrăinzri clă kzstigz nsnz la 20 mii lei
ne ană,

Grzmstikslă
„lei leafs ne lsns.

Isnravnikzlsi de karte nriimemte te

60

Ksnarslă îngrijemte desnre vinsrile domneniti; el sm-

_nle

naxarslă.

Domnslsi la mass,

mi la biscriksîi ofers ta-

va k5 vină mi anafors. Venitală sei este Kotsritslă
baniloră, de la kare se folosemte nsnz la 15 mii lei ne
ans.
Kredinserslă este ssbordinati Ksnarslzi, avsndă' îngrijirea niraninii domnemti. Venitslă de kare se folose
mte este. Vadsra adilkz, Este o jumstare leă. de fie-kare
bute de

vină e se vinde în Bsksremiti; mai are mi 20 lei leafs ne
lsnz.

" meskă

i

”

|

Kzmzramsl$ Okneloră mi Vamemslt el mare se ns. .
ks kaftansri ksndă

Oknele

mi

Vzmile

ns se vsndă,

ui lise daă loră în kredinms.ne sokoteala Domnslgi; de a.
ucea mi auemtia se sokoteskă 6meni de kasa Domnslsi,

- +. Grsmstikălă -aelă mare als Domnsl
sas si
kanslS kan-

gelariei nrivate a Domnalzi-are leafs de 1000 lei ne
Isnz.
+
Grsmztikslă II are 200 lei, iar ală III 50 lei ne lsnz.
Ilroto-medikslt Ksrgii uriimemte 1500 'lei ne “lsnr. .!
Ksmsramslă II ue este mi gardironistslă . Domnzlzi
ssnssă Kmsramslsi uelzi mare, are 50 lei leafs „ne lsns.. :"i. Vstafălă de Karte are lzte 100 lei leafs ne 1305.

Msxsrdarslă, karele nsne 'sigilislă “domneskă ne tâte
ksrpile: domniei, kanztz neste 20 mii lei-ne ant "mi: 40 lei

leafs nie lsnz,

.

pi

-

A:

”* Deviktarslă, karele îngrijemte: de kslimsrile 'Domnslsi,

are aveleami fol6se ka mi Msxsrdarălă mi 40 lei leafs ng

În

Beserslă, karele are îngrijirea beuislzi în kare se nzstreazz a le .msnksrei” nriimemte 100 lei-nc lsnz, 'afarz de

fol6se 'întsmnlstâre.
Isi-uioxodarslă

îngrijemte

de

”
înkzigsrile

Ma

Domnali.
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.

- - ASTORIA

DACIEI

Toni ismarii mi vsnzztorii de sisme

săntă

ssnămi si,

mi
de la fie-laro kansts dare de, snă lesă, kare
se nsmenite
venitslă wioxodsritelsi. |. |
PI
„ Raxtivanslă îngrijamte de: xarmelile mi de,
tote uele
trebsinai6se la kai domnermti, -Ksndă Domn
zlă vrea ss: în-

kalexe,'elă îi adsue snă skaznă ne kare
kallz, are leafs

de
50 lei ne lsns. |
e
” Grsmztikslă ksmzrii este szb Ksnisramslă
: gelă mare
ini gine .sokotelile lskrăriloră ue intrz xi
ese din Kzmars;
nriim
ernte 30 lei leafz ne lsnz.
o
Ystafslă Kzmsrii are 20 lei leafs

*

DR
no ln.

aa

» „Vstnfslă Beizadeleloră nriimerate 100
lei leafs ne las.

Kaftangislă,

karele îmnresns. ks: Ksmzramslă II

îngrijeskă de gardiroba Domnslsi, are 50
lei leafa ne lsng..

Babeingislă me îngrijerate odaiea: Domnslsi
leafs ne Isnz.
|
.
|

are 40. lei
Da

Bumă-sioxodarslă sat mefslă tataloră vioxo
dariloră, alei leafs ne lsnz.
n

re 50

Tisbskai-bama

lei leafs ne l&nz.

kare adzue

visbskslă

Domnzlsi,. are 20

+ Kafegi-bama,.ne Isngr leafa de 20 lei.ne lsnz

" losemte mi de mononol kafelei.

se fo-

Illerbegi-bama kare dz merbetală ui îngr-jerute
de dslxensri are 20 lei lcafz, ne lin.
o
+ Samdangi-bania karele îngrijemte desnre lsmsn
sri nriimemte 20, lei ne Ins.
.
|
|
_
Bexărdangizlăse îngrijemte desare afămstori:
nriimemte 20 lei ne lsnz.
a
po
; « Ibriktarsl& karele dz Domnslsi de snzlată
kanztz . 20
lei ne Isns.
i
Hemkergi-bama karele dz Domnslsi nemkirslă
nriime= .
mte
20 lei ne Isnz.

E

a

Sofragi-baura karele îngrijemte desnre

"- kanzts

lsns,

20 lei ne. lsnz,

masa Domnalsi

Nargelegi-barua ue di Domnslsi nergelea are
30 lei ne
.

?

.
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Geamamirgi-bama karele are îngrijire de snslarea TBr
feloră, nriimermte: kzte 20 lei ne lin.
;
Bsrbieră-baura - karele rade, ne Domnă ariimeznte Inte
10 lei ne lsns.
.
“Toni oamenii auerntia, ue ssntă în serviaiulsi Domazlsi
se nsmeskă

Edeklii mi

Orta-kssaui,

Ei ksndă fak serviaizlă ssnt$ îmbrakani nămai 5
kaftansri mi însinmi ne d'assnra fsry altz xains, nsrtsndă
nămai fesările în kan.
Ssb d'enmii s&ntă mi alni servitori
mai miui

în nămzră

de 34,

nriimindă

togi

îmnresns

U5n5

la 365 lei ne lsnz, mi se nsmeskă Iamaksri mi Iaoglani.!
Kavază-Bama karele sts în nividre afarz la sma Domnslsi ks bastonslă în msns nriimemte
10 lei leafs ne Ins.
_
lamaksrile sat ajstorii asestzia kzte ainui lei leafz ne

lsns.

o

a

Kexaiea are kste 20 lei leafs ne Ins.
Vioxodarii în nimsră de 20 . ariimeskă fie kare. kste
zeze lei ne lsns.
“Dăoi. Wioxodari ai berzdadeleloră nriimeskă lzte 20 lei
ne lsn fie-kare.
Satirs-Bama kzte 15 lei ue lsns..
Kexaiea II kste '12 lei ne lsns.
|
.
Ilatrs Satirami kzte 10 lei fie-kare ne Isnz.
Mataragi-Bama kste 15 lei ne lsnz.
:

RR

Ajstorii auestsia kste zeue lei.ne lsnz.
Bamă-ueasmslă Tsrkă kste 40 lei ne lsnz.
Alai-Bamt-ueasmslă,

k

alnă

dăoi

ueasmi,

nriimeskă.

toni îmuresns 95 lei ne Ins.
Sninerslă Karnii nriimernte 150 lei ne lsns.

Geraxslă Karyii asemenea.
Ksrierslă nrivată Este 200 lei ne lzns..
TTrzmbinarnii Nemni hste 30 lei ne Isnz.

“Vorniksls de xaremă sas îngrijitorslă anartamenteloră
4

în genere
oamenii

tâte fenkpisnile
uci mai

nromii,

azestea
kare 'nrin

sc da

Ia nsminteni,

aucasta esseskă

în klasa mobililoră, mi în dregotoriile mere.

:

.

mi hiar -la

kină

.

de a« intra

*
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- de. femei, îmnrcsn» ks sonia sa
Vorniueas„mi
a ' kg tâte fetele ue fai ssita Dâmnei, nrii
mente o mie lei ne lsnw, .
“* Bamă-arosxodarult Dâmnei
kste 20 lei ne ling!
„. Gremstikalt Dâmnei kete
200 lei ne Isnz,.::

* Mai-mară-Banna, | (Arxitektslă domn
eskă) kzte "50. le

ne lsns,

i

”

-* Postamit Divanslsi mi
ai xaremslsi în nsmrră
nriimeskă 265 lei ne ln.
:
:
ae

de

24
”

"“"- Lefle! toteloră veloră de mai
sssă komnsnă Hifra' de
SIT ne lar,
n:
i]
—

"Lefilo giiardei domneşti,

Lei.

_

1500
„:1000.

- 650

Gisleră-Aga ks 18 Neferi, -

„650
650
650
600
400

165

,

Tsfekui-Bama ks 50 de Neferi,
-:
Deli-Bama ks 30 de Neferi.
.

Să

ny Bamă-Bslskă-bamă ks 18
Neferi.
Keri Serdarslg asemenea,
o.
“Altă Bslskă-Bar asemenea.
Altă Bslskă-Bamă asemenea,
Oda-Bama ks 12 Neferi, . -

Balslă-Bania EKsmsrii ks 3 Neferi,

50
250
2:60

Dăoi Neferi ai Beizdadeleloră.
Tslsmbagi-baura.
|
Toni, .

6625,

:

.

Letile Tureiloră ce suntă în servicii; .
Le,

ie

ÎN

1000
Divani-Efendisi.
3... 150 , Kiatinslă (grsmstikz Isi
Divană Efendisi). .
„60. Oamenii

1305

Isi Divant '"Efendisi.

Bamă-Bemleaga 'de Bsksreimti,
-

.
|

karele - nedense-
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mute ne Taraii we. falit neorsndseli,
mi are sab

“dznsslă sn Bairaktară ini 70 Neferi, .! i
4500.. Beralii se ssnti în fie-kare jsdenă
kzte snslă,
7015 nrevegindă assnra Tsruilori ue se n6rts
în cra
nentră komernă:
.
DR
”
ț

î.

—

_CAPITULU
Despie

XI."

Tribunale, -

Mea întzis instangs jsdekztoreaskz, este. nentră
fie-kare jsdenă Isnrsvnivia. .els ue ns se mslgs
merute ks xo=
tsrirea axestei instsnnci, faue anelă la Domnă
mi se adsue
nrovesălăla 'Tribsnalglă uclă mare ală Velini
loră boeri din

Bsksremti..

Afarz.do Isnravnisi, în fie-kare jsdenă mai e-.

ste kzte snă jsdekztoră nentră nrisinile msrsnte;
dar azeniti

Jsdekztori ns fak; mai nigi o treabz ui kanste

kzte 650

20 lei leafs ne lsnz. . .

a

lei leafs ne Isnz ka 'de nomans,: Mai. ssntă
mi 17 kondikari,în fie-kare jsdenă kste snălă, nriimindă fie-ka
re kzte
-

:

N

În oramală Bsksremtii, afarz de tribsnalslă Veliyilor boer!

mi de Divansls domneskă, mai ssntă înk mese tribănale ::
Denartamentslă Strsiniloră..

Asestă Tribsnală este ure-

zidată de Logofstslă velă mare ală nrisiniloră din afarz. El&
este komnssă
îmnresns

din alni 3 boeri jsdekztori we

700

ta nrouesele

lei ne Isn..

ue ssntă:

ks nsmsnteni.

Romnetinpa

între: streini,

Isi

nriimesht topi
este dea

kzs-

Rami, Nemni, Franvesi,

Între: nersonallă, avestăi 'Tribsnală mai este

" Dragomanslă karele are 250 că ne lsnxs; Tradskstorulă
ks
"100. lei -ne lsnz; uni. Logoftsl [Il kg konditarslse,
ă a 80

lei ne ]sns. .:

e:

Aa

Toate -lefile auestora, afarz de uueeaa Logofztelsi. uelă

mare, se ărkz la, uifra de
Logofstslzi. Ilrezidentă. .

1230 lei ne Inz, afarz de leata
.

.

.

» Denartamentslă de. ont, : Tribsnalsls

n5să din ont; boeri din 'klasa, II, LUI, IV,
“

Da
auesta este

a!
kom-

vsmini saă nentrs

)

814

:

”
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kănomtinpele lors sai nentrg kivernisealz,

Avteantia, jădeks

nrovesele „de interesă: komsnă: mi nriimermte fe kare

leafz

dans rangslă mi karakterslă ses, adiks -krte 200, kste
150
mi kzte 100, kare fakă în totală ne lsnz 1400. lei, Iar

Logofstslă III, mi kondikarslă nriimeskă 50 lei ue
Isnz.
Denartamenislă de mente.
Avuestă 'Tribsnală este kom-

n5să de mânte nersoane ka mi velă de sssă,
mi membrii
sei nriimeskă 850 lei ne Isnz, adiks kzte
200, 150 mi 100 |
lei ne lsas, fie kare dens rangălă mi larakterslă
sei.
lar

Logofotslă II ks lkondikars
45 lei ne Ins.

»

|

Denartamentsiă hriminală.
Asestă Tribsnalt jsdekz ne
xogne'
i,
fări mi toate. delikiile kriminale: Elg este komnsst
de 8 nersoane, din kare trei ssntă în genere oam
eni
: sneuiali 'mi komnetenni. Xotsririle azestsi Tribsnală
se iaă în

revisisne

de kztre Domni

mi dei-l-algi boeri Velini,

mi

lei ne Isnz, fie-kare dsns karakterslă mi rangălă seă,.

Iar

saă se întsreskă s'a se desfiingeazs nrin anafor
a din nartea boeriloră kstre Domnă. Avenitia nriimeskă îmnre
zns 800

- Logofstală III, ks kondikarslă ag 50 lei ne lin.

„ “Denartamentslă Snaterici. . Asestă 'Tribsnalt este komnăsă din doi boeri jsdekztori, kari jsdeks urisinile se
vină

la Saztzrie. Snslă din ei nriimeinte 200 iar elă-laltă 100

lei ne lsnz..
Sa
Ma
Denartamenislă Agici. Asestă 'Tribsnală are iarzmi dsoi
boeri jdekztori nentră .unrisinile orzimaniloră. Snslă
din ei

are 150 mii -altsl& 90 lei ne lsnz.
|
Pa
„+ Divanslă.* Afarz de Tribsnalile. nsmite
mai -sust

"asela

als

Veliniloră

boeri ; ui afars

de avsesta,

selă mai naltă mi de ne zrms 'Divanslă Domnslsi.

mi

mai este

Asestă

Tribsnală este sănerioră neste toate sele-l-alte tribsn
ale mi
dregztorii ve aă ranortă ks administrarea usrei.
Toate nro-

messele “de ori ge natsrs ară fi, trzg5ndsse

în anelapie de

kztre îmnrisinani, aisi se eksamineazz'rui se
nreksrms,
Asestă Divană se konvokz do doss orl ne S5Ntm
In5
Lsnea mi Merksrea, sne-ori mi Binerea.
Illedinnele ssntt
usblive nentră toatz lsmea. Domnslă nrezideazz,
nentrs Ea
_85 se nszeaskz drentutea mal ks skurn
ztate, Mitronolitslă,

.
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Eniskonii, (daka ssntă în Bsksremti) mi boerii vei
mari nă-

mini Veliui, Banzlă uelt mare, Vornini mi Logof
eni de neara de săsă mi de peara de josă mi Vistierzlt uelă
mare, săntă
membri kare komnsnă auestă konsilit “sănremă,
Afarz de a-

emtia

(ureksmă

s'a arstati mai în srm7,) săntt mi alui

boeri mai miui kare as drentsli a asista la Divan
ă,

seia ssnti

mai

msltă nentră forms,

liberativă nimi deuisivă,

Domnslt

rîrile boeriloră Velini, ksndă

neaysndă

vot

dar anisi de-

noate 35 întoarkz xots=

le „ară gssi falme mi ilegale

sa5 ksndă interesslă se nronrig mi faritazia să ar
srsi ks
kale ss: se nrejdiue ast-felg; Aiuea, în fine toate nroues
ele

- „iaă xotzersrea
dea de ne srms,

Divansiă. Kraiovei. "Asestă Tribsnals ls toate ki se

se sokotemte

toti ka

Divan

als Domnslzi, dar ksndă. si-

ne-va sară nemslusmi noate anela mi trage nrouessli sei

la xotsrzrea Divanslzi Domneski din Bslsremti. Aisi nrezidz Kaimalamslă Kraiovei, ka lokotenenti ală Domnsl
si,
nentră kare are.mi leafz de 1000 lei ne lsnz. Membri
kare
îlă komnsnă. ssntă în nsmară de mese mi rsndsiui d'a
drentslă de Domnă ssb titls de Divanimti. Trei din avermti
a aă

kste 500 lei ne Ing, iar sei-l-alni 'trei kzte 230 saă 200,

"La Divanslă auesta este atamaiă unii Ilortarslă ID,
karele nriimemte kzte 30 lei ne Isnz mi ksmtigari întemu
ls=
toare; asemenea sn Logofstă III, ks 100 lei leafs ne lsns,
:

ni ontă s5b Logofeni ks snă kondikară kare nriimeskă în-

nresns 100 lei ne lsns. Mai ssntă mi doi Balsk-Bami ks
lksni-va Neferi nentrs nriuinile Ksimzkemiei, kare toni în-

nresns a% 400 lei ne lsnz, De
„+ Săb axestă Divană ssntă mi alte dos tribsnale. unslă

de nstră,: mi ală Kriminalslsi,. ssb Armamslă
Fie. kare din aueste aă lkste snă bgetă de. 260
Lefile tstsloră selorăde mai sssă ssntă
lsnz.
PE
PR
„..... Jar lefile se se dai la Kanskexaelile din

mole se srkz la 27,000 lei ne lsnz.

.

!

.:

II, de :akolo.
lei ne lsnz;
4245 lei. ne
ae
Konstantino-

..
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Due CAPITULU XII.
--» » Despre

veniturile ferei Romănesc
i,.

Venitsrile nsbliae ale:
erei Romsnesai.. koâsistz
în
kanitanisne mi în darea ne
nsmsntă wi ne vite,
Kontribsyisnea ne kană s'a
nlztită totă d'asna în bani,

far aseca ne nsmsntă

mi ne vite: s'a nlztită în
natăr's5 - nrin

zeviseal, . Din ' învelime

lontribsnisnea era, foar
- mod
tee- Tats, dar mai tarziă, uri mai
alesă în zilele noastre, a ajsn
să
- foarte asănrito
are, Istoria werei. ns arat
z. nikziri sistemslt
finannială din timusrile -vek
i, . niuj nrefauerile ue a
lsată
în timnii mai moderni, “Da
r dăns: kztă note dinc-va
ded
se
din snile xrisâve.

de skstire ve aă dată Do
mnii
din timut
mui timnă, se vede.ks duri
le se imnsneaă sub deoseb
ite n3miri dans trebsinpe.ui îmnrej
ărzri. ?

“ea dintiis cnokz, de ksndă a
înu

enstă a se Snori. ve=
nitările finanniale dateaza.
de.la Domnia Isi Kostantin
Vo=
ds Brînkoveanz; iar a ado
za de la domnia li Kostan
tin
Vods Mavnokordat, karele a
reformată toate orinduclile pere
i.
Disnozinisnele 40
nităriloră, uentrs

regslase Domnslă asesta în 'nriving
a ve=

mslte

ksvinte

nstea 5% fic, folositoare, da-

ks sară fi srmată ka nestre
mărare;

dar deasa skimbare a
Domniloră, mi Iskomia: nora,
(ka ss ns zik 'a tstslora)
a fostă kasza, tsteroră adzogiri
loră nedrente ue s'ak fostă
mai în grmz,

”

a
o
“Din vekime, adiks. de la
enoka întiia, veniturile se
îmnzpeaă în ale Vistieriei, mi
a le Kzmirii, Dzrile kstre
Visterie
se:nlzteat

ma mare mi'seama

de. dosz

ori ne ană,

a doza:

s5b nsmire:de seu-

iar venitarile . Kzmsrii,

sat a
kasetei nrivate a Domnslzi, konsista
ă în Okne, Vzmi, Oierită
Dijmzrită mi
=."

Vinzrită,

Drile” Vistierici

se regula

dans. îngelege

rea komsns
Că
s_:
a boerilor
ă, ne analogia. ui . nsterea , “fie . ksrii..
nzrg
i y din. pear5; iar nartiginarea (sas sisla) -0 fsue
aă administratorii de

j5dene nrin nîrkzlabii sateloră,
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Venitsrile Domnzlsi se nriimeaă saă vînzîndese în
totală,

+

saă kzstîndssă nrin îngrijirea oameniloră Domnslsi,
Enoka a doza a reformei finangiare 'dateazs, nreksmă
amă mai zisă de la Reforma Isi Kostantin. Vods Mavrok
ordată. De atsnuca îmusrneala nrimitivs a venitsriloră
s'a
„desfiinnată, mi atîtă veniterile Visteriei [âtă mi a le Ksimsrii sa5 adsnată la ni lokă,
:
.
“Iostantin Vodz Mabrokordati, voinăs: a regla +venită
rile merei

uri a le faue mai

săterite, în anslă

1739

a frkută

konskrinmisnea lokzitoriloră, mi a dată fic-korăia, neveni, saă
«Errni sigilate, nrin kare a disnsst ka ss dea fie-kare familic kîte zeue lei ne ană; iîn natră termine.
De la aseasta
se dedsue

te.

nsmele

La anslă

1741

snă ală uinui-lea

de sfertă, lkarele însemneazs

Mixai

sfertă,

Vods
Dai

a natra rar

Rakovius. a adzogată
: mi
aueasta

la anulă. 1144. viindă .

iarsmi la Domnie Kostantin Vods. Mavrokordată a mai a=
_dsogată iarsmi &ni alt mâselea. - Den. aueizitia Grigore
"Vor Gika .a mai adzogată . doss: dzri, na ssb nsme de
Bairamă-nemkemă, mi alta ssb nămire de linsa sfertalsi,.
Iar în domniile Isi Mateis Vods. Gika, Kostantin .Vods.

- Rakoviuz mi Kostantin

Vods. Mavrokordat

(Barele de mai

mslte ori a Domnită) sfertsrile din zi în zi se adzogeaă, în
lată aă ajsnsă kz,ne fie-kare lsnz se skotea. kîte snă sfortă,
ba înkz kîte o 'dats se Isa mi îndoită.
În anslă „1758, Kostantin Vodz Mavrokordată, vazinds
măluimeaaueasta de sfertari întrznă ană, le-aă adăsă farzuri
la starea

loră nrimitivz

mi: le-aă n5mită

sokoteli

oburteniti, :

Atsnuea -elă a rîndzită ne lîngs. Isnravniui deosibir pă boeri
nrin jădene ka ss konskrie satele mi loksitorii, îmnsrnindă
iarsroi: kprpi neuetlzite, ku nreskrieri . de a se nlzti darea
la, Visterie iarzuii în natră termeni. Săkuesorslt set Skar-

lat Vodz Gila, gssindă venitslă sfertslsi dens arntata dis-

nozimisne în sims de uatrs sute nsngi ne ană,. a skazati
lîtimea: konrinss într'snă sfertă wi a skost ne fie-kare lsnz
kîte snslă, în kiîtă ks kinslă auesta a isbatită a adsna msltă
mai mari s&mj.
Aveasts disnozinisne s'a menninst
mi ăde .
kgtre Domnii te Pai sskuedată, : lkă toate kk din:kassa a
,
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,
„ easta, sea mai mare narte din
lokzitori îmursmtiindese, sa
îmuăninată mi venitslă totali al
sfertsriloră,
Venitsrile Ksmzrii se adsnat
de la &rmstoarele artikole:
a
De
n Oieritslă,
: Aucasts

dare

se înuene

de la

Noemvrie mi
se ărmeazz nins la Anrilie. Din
vekime se Isoa kîte o oaie
din zese ; dsnz aveasia sas năsă
trei narale de oae, anoi
sinii; Kostantin Vods Mavrokordată
a ssito nînx la mase
narale; iar

dsnz asesta Grigore.
dz Rakovins nînz la anzlă 1765
Domnii ue sat sskuedață
„ Measia, regălindă a so loa lite
uii deosebită

kîte 80 bani de

Vodz Gila mi Stefan Voaă îndoito.. . |
iarsui a skszstă darea a
16 bani de oae sai kanrs

la fie-kare lolsitoră nentrs
ka
55 n5 xrzneasks ne rîndsinii
k3 adsnarea; adestei dzri.
„Sngsrenii ai xrisovă nrin kare
li se stinsleazz ka s3
li se erte -kîte .dosz

de la zere vite; iar Boerii, Monastirile,
mi alui nriveligiani ns nlzteskă
nimikă,

:*
Săma de se adsna dans ocrită
în anslă 1767 se ssca
la 218,500 lei.
: Dămaritsăă, Aveasts dare este
assnra stsniloră ui a
masksriloră; se adsns ne la mizloksl;
Isi Islie. Ilentrs fie
kare

'norkă mi stsnă. se Izoa kite 4 Y,
uarale

mi deosevită
uentră adsnztori ka- la Oerită,
Kostantin Vods Mavrokordată regslase ka aueli ue are
stsni sat norui de la snslă
nîns la trei ss nlzteask kîte
13 bani, de la trei nîns la!
“zeve kite 14 bani, 'mi de la
zece în sssă nsmai kîte 13,
mi totă odatz
iar Monastirile,

kîte 80 bani nentrs
Boerii,

skstini de ulats,

Mazlii

nlokonzlE: adsnztorslsi;;

mi aluiă

nrivilegiani,

erak

n anslă 1767 aneastz dare adsuea
60,650 lei,

Vinsritslă,

Din învekime

darea aseasta

se lza în natsr5, din zeve sna. Mai ne 5rm5
S'a.lată krteo nara de
vadrs, mi nlokonslă nentrs adsnstori..
Snele vii ale Monastiriloră erai skatite,. Konstantint
Vodr Mavrokordată,
„Hrin

Reforma sa mi-a. anroniată Illokonslă,

Isa .kste

jimztate

nara

de la 3. vedre

+sndzinds a se

nsnz

la 420, iar
de la 120 înainte kwte 4 narale de
vadrz.
* În anslă 1747
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de mai

din &rms

Pas skszztă la 5 bani vadra.AMonastirile, Boerii, Mazilii, mi

alui nrivilegiani ns nizteskă.
n anslă

1767

Vinsritsli

adsuea

45,900

lei.

Nogonarist,
Nikolae Vodz Mavrokordată a fostă uelă
întzis Domnă se a înfiingată darea aceasta. Ea: se anlika,

nămai assnra .viiloră ai krora „nronrietari n5 erai nsmsnteni, lszrds-se kzte 2 lei mi 8 narale de fie-kare nogonă.:

În anzlg 1767 aueastr dare adesea. 2100.

|

. Toisnărilslă.
IDarea ne tstsnă este vele: se lua kmte 4
lei mi 48 bani de fie-kare nogonă semznată ks 'nlanta aveasta, nui. deosebită 80 bani .nentrs Illokonă. În anslă 1767 din aueaste dare sai adsnati 17950 lei.
Vokoritslă.. Darea aueasta, ue era ue vitele mari, boi,

mi ai, mai mslui Domnia totă msrit! 0, nur ksndă de
la 1741 nznz. la 11751 a ajsnsă ks de la 10 narale se Isa
nsns

la 66 de

fie-kare

_vits, „Je

timnslă

lsi

Konstantină

Vodrz Rakovius la anslă 1163 darea Vzksritslsi s'a desfînmată ks firmană îmnsrzteskă mi ks aferisenii natriarkale.
" În zilele nâstre a voită so mai skons Konstantină Vodz
Xangeri, dsr nsn'a ns ansla sr o esselutesc, i s'a tuieată
kanslă la. anslă 1197.
Streinii kari-mi ernaă vitele în 1 geara Romsneasks nlsteaă Voksrits kste 22 narale de vits, mi li se dprsia ns-:
mai doăz vite la wireadz, kare se nsmea de ora; iar vitele
-miuă, oi mi kanre, se nsmsrat dor drentă &na.
În anslă 1167 aueasts dare a adusă 40,000 lei.

Olnele.

.Xlinele de sare ssntă în trei lokări, la Telega

în jsdenslă Ilraxovei,

la Siznikă

la Oknele masi în jsdensli Vzlaei,

în jsdenzlă

Sksenii, mi

Venitslă auesta din ve-

lime era forte moderată, ui sarea e prea cftinz, se vindea
vinul. oka de sare la o nara, mi mai anoi trei, iui de aucea'
venitslă totă. abia se ssia la 4000 lei neană. Dus Reforma
Isi Konstantină Vodr Mavrokordată, -nrenulă ssrei s'a arkată
nrin firmană îmnzrrteskă: ssta de ola se vindea ne 44 narale,
anoi s'a rsdilat; 50 nar. Astfelă la anzlă 1768 oknele s'a

vsndsti ks 150,000 lei.. Dsns aeasta

năină kste nsyină

320
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„Mrenslă szrei s'a: toti zrkată
în-Eztă!: astezi
„ssta, “ Ilrenoirea vinzzrei Okne
loră se faze
i lansarie.
Astzzi se vendg Is, 500,000 lei.
Vamile. . Se nsmemte Vams dare
a ue 'se
rile ue intr5 sat ese nrin barieril
e orameloră
tieriloră.

Mai nainte

venitslă

auesta. era nrea

se vinde 7 lei
totă-d'asna la
ia ne: Iskrgmi ale. fron-

moderată: era obiscis
ks se ulztea vam nămai nentrs
lskrzrile ue se
vindeaă în oranrele domnemti;
iar nentră msrfările se se
esnortaă saă se

imnorta în pearz se niztea năma
i kzte 80
bani de. kară, forz vsmsire, Grig
ori Vods .Gika în anslă
1733 a fsks

tă o nos tarifz, dans kare sa
snorită venitală
Vsmilor, mi s'a menninătă iară
dsuz Reforma Isi Mavrokordată. - El a fostă statornivită
o kass .ssb nsme de Karvasara (dsn
s

ksvzntslă

tsrueskă

Kervană-Sera

i) ; aiue se
deskideai msrfrile se se imnortay
sat se esnortai din peaT5, mi nrin Vamemslă uelă mare
se Isa kzte 3 la sut dsns. urenslă loră de la- negănitori;
iar la torgsrile de ne a-:
far vama se lea îndoits dn
“tarifz.
Doăz-snrâ-zese sate
înurejsrslă Bskărermtiloră mi alte
ontă înnrejsrăl altoră. orame, se fskzse libere, de adeastz
dare nentră ori-uc msrfări adăteat sai skotoaă. În ansl
ă 1768 venitslk Vzmei
Sa rzdikată la 115,000 lei; dar
dsns aeasta, „nrin adrogi“rea ui kremuterea- nrensriloră tari
feloră, a ajsnsă de se vin=
de kz

.500,000 lei.

Venitsrile
1168 abia eraă

o

arztate mai susă a le Domniloră,
în anslg
de 604,100 lei ; dar dănz oksnsuiz
nea de .

* mi6se ani a omtiriloră

răsermti din 1806

din ană în ană a kreoskstă.
„ Oicritslă,

|

mi mai TIS &rmz,

a

ele

kare era kste 12 narale de oae
mi doi lei
nlokonslă, re timuslă Rsmiloră a ajsnsă
21 narale.

„--*

Dijmsritsls de la 12 narale sa srka
tă la 17. ,
Vinzritslă de le 10 narale s'a srka
tă la 20,

Hogonzritelă la 5 lei nogonsls.

“Tstsnzritală la 20 narale nrzjina.

În anslă 1816 venitarile de mai susă s'aă
vsndstă ks

nremările srm'stoare :
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Lei.
,
267,000 * Oieritsl Ku Volgritelă,
ii iati,
„260,000 Dijmsritală “lu Tătenzri
tglăcla ci
ie
1:448,000 Vinzritală Îeă: “Iogonritală
. hat
ia

p

0015009:

aa

lar îîn anti
"

riza

mita

aa

"Olinela: drentă” lei. „ Vamile,

—

tt

1817 + sat vandstă lu lei,
—

i

i

"525,000; 1:

1

rea

217,800,000;iorurl

„ti: 550,000, +

cs

m)

7
nr sri:

73375.00...

În. anul Korântă: 1818. Sa xotorutăi
ka Rusgiatarile de
mai săsă afarz de 'Okne mi..Vanii,
85 rem're în starea loră
de mai nainte; iar Oieritălă, Dijmsritsl
s
mi Vinvritslg sat
vsndztă ks 280,000 lei, ks kondinizne
“la: banii” sg se: âtrîn-

85 dn
timuslă

xrisovală Isi Aleksandr “Vodz:Insilante,
karele

domniei

sale

uei dintri a fokută

mslte.

în

îmbsnsts-

.
niri: în mar, atztă în nrivinga Rssămatărilo
ră, kztă:u
a Men-"
i
„ zilăriloră, nrekumi se -va ve dea în. xriso
avele akutiirate, Na
if
“pa

CAPITU LI, XE

Chrisotiuliă eră Alessandra. ouă

Ipsitante'

despre Zaheredoa ce se trimite
da Cousteau

finopole, despre. Gierităt șiş altete..

DRE

ae

Ilentrs

folosuls. nablilă,

mii

nui nentriș- mtovisionarea

ora- i

mislzi „lu totă felslă de Zaxerele,, uri: fiindă kr ns
ssntă .ne- gănstori streini Tărui. no: nsmpntelă . erei ka
sm ÎNNAr5
bani ks dobzndz: ne:marfs, Iskra ue. aducea. mare
mi 'măltz
nagsbr merci, s'aă rendsită negsgstori. sitmsnteni onemti,
la
sv: „fals tot 'komerpslă-loră în nearz. kă ori-sie. felă
de. Istrs,
Iar. din. nartea urea! nstorniuci -îmnsrr mii sat alest
dintre., nogtrgatârii aci . mai. alcini “Parui: mi: dintre
„uci mai ku=

noskăyi săb 6re-kare . înkezziusire"d Kananslai; la
-s5 ia
obiekte de ori snde vară grsi adănate de kztre negăustorii

“ntmrnteni

kz- bn. tokmealz, „ui :l&- bani: nsnizritoare, ka

55. le: dătz: la îmnerzyţie: nentr îndestulated.. Rananslsi.
.
VOL. JI.
|
PĂI
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îti

Negsustorii nsmznteni dsndă Isksitoriloră
de urin: sr
te bani nentrs obiekte, mi avemtia ne avrnd
ă de snde da
Meea ue aă vsndstă n săntă liberi a 'sokot
i banii loră mai

msltă de kzt5 nulăla zeue, sat snzlă mi jsmst
ate la. x5- .
fuealz,
Ia IN PR
.
.
-j
Intermezii (samsarii) ssntă onrini.
Vama ve dsnz obiueis se la de Aga, de 'aksm
a îna-

inte n5 se va. mai. sa.

.

»_ Tlata Oicritulzi ve este Fi kate

Sa

16 1

bani de oaie,
se
a

skade la 12 bani; iar:a Vinzritslsi la 5
bani ne vadis,

*

'

Altii

Chrisozii

ui

despre

lacestuă

Menziluri

Dona

să

-

ENE

„=:

"Poni ai Menzilzrilorss
ă se. ksmnere

IE

totă a

pt

|

i

ku. bani dom-

meruti, aseminea :mi nstrirea loră 55 se
akm ne sokoteala
Domniei.
”
|
Menzilxanelele (kasele de nostz) ss se faks
afarz din
sate, ku ksrte, kă. grajătsri, mu ks „trei
saă natră lkamere

uentră renaosălă 'trekgtoriloră,
"-

: * : a

bani leafs ne lsns: La. fie-kare--Menzi
lxanc

ksniks
ta
Slsjit
nă
ori; “wi kzte doi Bewmlii

„_*

|

Sărăgiii sm, fi neînsărani, nessnsmila dare,
mi ks 90
sp fie kste snă

Tarui

Jar ksnitanslă ss aibz tt îngrijirea Menzilslzi.

de nazs;

Mine vine deafarz ks Menzilă, va nrimi kai
de la K„nitaui, ks nlatz de 10 bani ne orz de. ănă
kală; iar de va
avea firmană-inamă va Isa kai fers nlatr.
aaa
:
“line va voi ss nleue ka menzilă, trebăe
sz .kanete kar-

te domneasks
, ks nlats. - înss
ae
.
_ Velă-Ksnitanslă ! de la Menzilxaneaoa
Bslăreutiloră

s'a năsă

ssb asksltarea

Saztarslzi,

karele

s'a înszrainată

ku

tâte Menzilsrile din .pears, jiindă kodilkz
'de nuriele tatsroră
we mergă mi vină ku Menzilslă, nentră
kare are mi 5n& Lo-

gofrtă ajstorig, ! -i. .:..:.-

ai

a

>.
Kanitaniă: Menzilzriloră dene afarz voră
pinea kodise
în kare voră înskrie! nsmele aueloră ve
trekă urin Menzile-
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rile :loră, dens "kare -voră trimite

estral;te în fie-lare szn:
la Vels:Knitanslă de: Menzilsr
i din Bsksreiuti, îmnresnz kg: banii:ve se vorăfi adsn
tsmzns

ată 'neste: szntimină' de
ne nlata nrogonslzi ; ui Logofztslă
Vels-Konitanslsi 53" trea-

'kz în tkodika sa PRR

Să

ae

a

Chrisovuli lui Alecsandru „Vo
dă Jpsilante.
Pen

..
:

tru
i

orânduieiele ce a întrodusi
în fearâ.
a

:-

Noi Aleesauâru Ipsilante cu mila
lui Dumnezei Domni şi
stăpânitoriu ali tâtei ţerei Romanești.
.

-

.

-

.

.

Di

La

** Dorinma de'a fase binele avsn
d fas smintealz de ajătoră ne Dsmneze, auela ue o
are. trebue .nsnz în fine ss
ajsngs. la skonzlă seă, 1ui o intenisn
e generis firemute 85
semte okasiznet nentră. a faue fante
fremâse. Aueste âmsndoăz.. adik lsgetslă mi voinua, kend
ă se sneskă; fak T5=
|

sboislă. uelă mai mare ori. krzi obstalol
ă mi ori

kzrei greztoni, mi nenstinnioiniloră le dz naste
re mi înlesnire.
: În ma=,
re gremealz .kaă -Domnitorii, kari,
avndă bsna intennisne
mi libera voinnz,
uri totă odatr mi nsterea kare înles
nemie:
ori-uc efektă, sas ns le nină în Ikra
re saă abuseazz, kai |
ks: aueasta .fakă nskatslă .nereksn
omtinei fr de mtirea
loră, .dăuz, nresentslă iusniratălzi auelz
ia din Wesaria karele

zika
se
âuela
, ue nâte sa fak. 5nă bine. mi
ns-lă faue este
vinovată mi las rzălsi ue n'a voită
a-lă stirni, Nentrs a:
geasta. dart totă-d'asna de isndă
Ilrovedinnu ne-ai u5să în.

kanzlă agestei meri rentă kredinui6se,
amă sokotită kz urekamă no-aă dirzită ku tronslă Domniei
ne-a imnsst mi daSC

i
—

:

1

1)... Astazi Velă-Eznitanzlă sa desfiinmată,
mi asănpa
-

Menzilarilor

ă "este
*;. XSndzită 5nă bocriă, ku znă kasi
eră nentră sokotele..
Avesia nriime=
„dute banii din Visterie
mi faue anrovisiouzrile de fină mi grsă
nne. Elă .
mai are mi alui tovarznui dintre boeri
, saă dintre negsnitori,
Beunliii

Turaă.s' desfiinpată. Ilata sa rzdikată la 90 naralede
kală ae orz,
“mi pumaăarde xata
ră se du ie la sali boeri kzte kă 10 naral
e,
Sa
a

:

(Autorulă)..
%*

,

924

!
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taria uentis bsna ksrinsire a nonorslzi merei
nostre... Ile acestă

temei, înarmaţi ks frika Isi Dsmnezesamă
, xotzustă si mer'. gemă:ne kalea îmbănztogirei erei .ue Dă
mnez
ne-a eă
înkre-

dingată, nentrs kare .ne, de :0 narte..voindă 'sz .0_adăuemă
în

Ore-kare stare Izsdabils, în liniute xi îndre
ntarc,.
iar ne de

alta ksgetsndă ka sr grsimă mijlOaele ele mai efika
e sare

îndenlinirea -auestei folositore . dorinye, amă
xoterstă,de -o
lkamdats, la, ori ksndă. în oră ue: kază vomă
întimuina, u&va

grestaui, ss le înlesnimă Is tota sirguinua uri kă totă stsdis
ă,

Iszndă învsnzters de la agclă îngelentă Romană (Senel
a) ue

zidea:k7 ori, e se învinge. nrin . nestrzmstata
Sirguin 5 "ui
bsnz voinyr ;. mi mai de anrâne îndemnagi.de
ksvintele lks-

vzntstorslsi de Dsmnezet (Grigoric)

dz6 205 dpyesVat rai

sis Be6v vamabosoda, ami înucnztă "de la sfinte
le amezsminte: mai întziă, de la nreogii .biseriuei mi de la
inonastirile
din, gearz, mi vezzndă rsslă: obiueis de a fi săuiss
ă la dzrile .Visterici, amă desfiinmată aveasta nentrs totă-d
'asna nrin

snă deosebită xrisovă als -Domniei Nostre ; dar amă
rsnds-

ită, ka atstă monastirile:
kntă 1ni nreoniisz dea Gre-kare a-

jătaris în Iskrări iarsmi

uentră

fante nizkste Isi Dsmnezeă ;

ani â năme monastirile ss dea la skolele înfiingate,
iar isrcoHiila kassa mileloră,: nrelkămă ure largă în xrisov
slS .auela,
se k&nrinde. ..'Drentă aucea vzzundg peara - aueast
a “krewtineaskz linsitz de învsustări, de mtiinne mi de
arte, kare ls=
mineazs.
ui foloseskă ne nonoră, am înfiinmată skoli lu
nrofessori snoskstori de 'mai malta limbi, rendzinds-le
lefe mi
dendă ajstori»!
mi, îndestalare skolaliloră.. Dans aueste îns5
nă amă skrnată ks vederea wi „folâsele din
afarz, înkăragindă agliksltra uri. komernslă, ni tâte vele
e adukă îmbilur&gare _uii nrosneritatea, lolsitoriloră Herei,
:organissndă

“nentră

întemeerea 'auestoi forositâro

srmsri, afarz

nitatoa aktualz a negănitoriloră” nsmînteni,

tate .do neginitori strzini. ku staroste,

ka

de loms-

îuks o kumsnis7, “uerueteze

uri-

vinile negănitoriloră, în kată kă kiuslă avesta grsindă
înle-

snire fic-kare, sr sc-îndemne a nraktiko urofessisnea
aueasta, Între. neste ăgetsndă mi la messeriile liberal
e, „zi

vzundă

ks este mare linsa loră aiuc,

mi jsdeiundă

Dom-

j
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niea mea. kz este do ncansrats trebsinus
a se îmmălni, ami

rendzită :0 soviotate deosebitz

de 'ontă boeri kari.sz

se oks:
“ne de nriuinile tstsroră meseriilor :-mi. âlc
rufetsriloră, 'mi
îndeosebi de ori ae invennisni - noi mi: orsn
âuele bsne "ue
notă 'fi-snre:: folosslă mi: nodâba, nairiei,
. rireksmi nodari;

- simamele! mi “alte . lglrari folositore
; -- Ile Isngz 'aueste
tote mai g&endindă, ks mslui ssrasi mi
nevoemi :s5ntă lin-

sini de unele ncanzrate nentrs vieusire, "mi konii
orfani mi
vrdsve ssraze:fsrr s5 alb niui ini ajstoris,
mai alesă sub
0

domnie: ortodokss mi religi6ss. ka - asevsta,
-amă” sokotită
ks. va fi -nlzkstă
Isi Domnezei sc: sc: faks: o -kass - la srnta
-“Mitronolie, ssb nroteknisnea Mitronolitelsi,
în grija aueloră
ontă bogri, desnre kari s'a zisă mat s555, mi
amă norsnuită
ka sm se dea de la Domnia n6strs kate 6000
lei ne ans în

arstatele 'ajstore.

Sa

Sa

cai p.

Domnia - n6strz, vszsndă, mi starea 'de
mai. nainte a
Menzilzriloră, anzsarea ue adăuea lokzitorilor
ă, nagsba o se
feaea Visteriei, nreksmă mi grostatea ue sufere
at kzlntorii,
amă fkstă tote kinsrilo mi ami: grsită. modzl
ă Je vindekare, nzinds-le tâte în ban rendsiealz,: nreli
smă-ansme sc .
k&nrinde

în testamentală ue

amă

dată nentru

aseasta, i

-. Organisârea Slăjitoriloră din afarz zii din Isănt
ră gasin-

d'o într'o stare forte viuidsz, amă amezată la lokari
le: mele mai

imuortante Ksnetznii, ki Slzjitorii trebsitori nentrs
iăză fronteriloră mi nentrs şiinerea, linimtei nsblize, 'orzndsindi;
lefe la
toni dens - ksviinus,
mentălă

nrekemi

nostră nentră sistema

nre-largă se. aratz, în “testa,

domniei

nostre. :

e

Înainte de toate însz, dorindă a întemeea;
riaza drern
izpei fie-kzrsia, am kibzuită îmmslpirea jdeks
toriloră, 'nii

ast-felă nentrs ka ss arntemă kută este da "trebziniuosă:
a-

mezrmsntslă amesta 'nentră resnekiulă 'bsnei
mi a drentei!
viensiri, amy amezată aiui în' orală: velă
„mai nrinuinală

als Domniei noastre 'Tribsnale de jsdeksstori -aleini
mi de
bzrbayi nraktiui- dintre kredinaiomii! boeri: ăi Imina
talsi Di“. vană ală' Domniei noastre ; auestora' le amă:
rsndzită ui
le

fe bsne:lkass moatz ks îndestulare a se 'oksnai de
drenta
:
SE SII IE:
A.
pi
pa
tea fie-kzrsia,
insindăle înainte:ka
'esemnlă însăui ustenea-

+
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la uri zelslă se înssmi Domnla noas
tr năne întră naza Qrentsuci, asistsndă însămli
de trei ori ne: szutemsns la Divan5lă,
generală. , Amă „endsită _ totă.
odats mi în „fiemte, lare

" jodenă. kste

sn Jsdekztoriă;.feksndă

stitatile îmnsrztemti, . kare sa

tradssă

mi o lege dsnz In=
ui s'a tinzriti 'sure-a

se imazryi în toatz mara snre înles
nirea ksgetslsi. jsdekztorilorămi
. :naza reni,
ri,
di
:
ani
;.
Ile Isng
s

aveaşta,. sure mai mare

înlesnire a

Iskezriloră”
amă rsndsită ne Isng fiej kare jsd
ekztordin
ă jsdenă, nri kste.
5nă Logofstă, nentraka sm pie: o kond
iks, în kare. s troakr
toate. nrotokoalele. jsdekzniloră ini
toate, doksmentele. ae se
înfsminreazs în nrouese din: nartea
Isksitoriloră din :jădene.
„3:
entre

trionia se

ka, 35. îndemnrmă.

mai

ks

seams

oksua, ku. îmslmirea viteloră, ami

nlata ojeritslzi si se

ne komna-

xoterstă, ka

slazz de.la 16 1, la 42 bani, nreksm
se vede în Domneșkslă nostre xris
ovă ue: saă dată întră aweasta, :
Do

x

aseea întsrimE

mi nrin xrisovslă

asest

a, xotrr5ndă 'snre foloszlă nouorslsi imi
ală nostră, uri orsndueala
tstsloră boeriloră Merei,.. de la frean
ta sea mai mare uns
„la sea mai mikz,ui amă regsl
ată venitările generale, neu_îră ka să mutie fic-kare ue trebse
ss kanete de la serviuislă
scă, nreksmă 'ansme se Y5dă skris
e „mi xotsrzteîn kondiks
deosebitz,
pa
NE
| Ph
„Dn.
aseasta întorkandă Isarea aminte
assnra veni=
tăriloră - merci Domnici mele, ks
kare se săsnină toate tre=
binele perei, mi vzzsndă neorsnds
elele ks kore se adsns, îmslnirea sfertsrilorăni
. înkărktăra sokoteliloră, dsus
Kare:

sermanii krewtini

n: era skătini mzkară o

zi de ssnsrsrile : taksidarilorg (adsnstori
de bani;) vrzsndă-ks aveasta ajsnsese la o ncomenie nesăf
eritz,, din kare meara a
ajănsă. în starea uea mai trista
. mi tsngzibilz ;
voindă
desi: Domnia voastre ka ss H5nemă
ulii ageasta în oare. ka-

7

re indrentare, ss înlesnimă ne toni mi
s5 mngsemă.ne uei
germani,

snre îndrentarea mi -nrosneritatea
merci, mi snre
Veunika noastrs - nomenire; snersndă
toti. odatz ks „se va
îndrenta, mi skzderea nimzrslsi loksi
toriloră nrin îmslgirea
Joră, 'domnemte xotsrimă ka s5 ns
se skoayz mai msltă de
.

,
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trei ori ne ană dara'ikzte ună galbenă, mi,o
altz ;dare nentră

tribsterile 'îmnzrztemti,,.. Aueste ; duri ss
Tise mai numeasks sfertsri, vi sz se ziks semi, adik
. ]lervi-sama,
Ftori-sarua, Treti-sama,: mi sama! 'deriloră,-:
Asemenea mi - dzrile bresleloră, -ilare : se. resnsndeaă, totă.
d'asna! ks o
oare-karo! deosebire .de.a';le. birniuiloră, xots
rimă
„mi aksma ka breslele ss nlzteasks: de: dos ori
ne ună nentrs
keltselele orei, mi odats ne 'ană nentră tribot
srile Îmnsrstemti. Aueste duri sm se nriimeaskz la: Vis
ter
ks ie!
: kinslt
auesta, adikz: la fie kare. natră 'lsni s5 se
dea kmte o sea„ms, nreksmă s'a mai. zisă; ni deosibitt de
asoasta banii tributslzi la timaslă -ksveaită. - Breslele -s. ulztea
skz "darea

soterzts la Sf. George
_totă într'snă timnt ks

i la Sf. Dimitrie, iar darea tribstelsi
peara. - Toatz adunarea "baniloră sm

se fak, în kinzlS srmstoră: Isnravniui de jsdene
, awezzndă
săma baniloră dans nămsrslă loksitorilori
« fie-krruia sată,

Ilsranii voră faze sisla între ei ka ss: nlzteakz fie:
kare în:
analog
ks. ngtere
ie:
a sa. Ama dar. nentră ka: ss .se nsbliue în: toat : peara Domniei mele, - mi la ss se înzea
ns;topia!

se.bsksra de uutărzrile. nsbliae. ue sat felkată, „înkredinga-

t fiindă Domnia rioast
-kz ;ui
toate „Sotzrzrile ..auestea, se
voră nszi ks nestrsmstare, ami întzrită aveaste Domne
asks
xoisrzre nrin testamentslă nostrîn forms de XTisOv
Ă, a=
kreditsnds-o kx însămi ssb semnrtsra noastra ui ks Sigilisl& Domnici noastre; nentrs kare răgsmă mi ne alni. întră
Xristos frani, ne kare ţi va învredniui bine voitorlă I)-zeă

ka sr ajsngs

la strnznirea urci auestia, în nămelc. rea,

sfintei mi nedesnsrpitei treimi a legi mi a kredinyi tstsloră
drentă kredinsiomiloră kremtini ka sz o aibr toti d'asna
în
ajătoră în sekolzlă de fas ui uel viitoră, la ss întzre
ass mi 55 nzzeask amezsmintălă auesta als nostrs, nentră
ka -sz se învrednineaskr „ui Demniă loră a li se nzzi
tes=

tamentele mi rzndselile de kztre
trs-totă

d'asna.

srmauii Domiloră nen-

Sure înterirea auestei Arisovă,

ue s'aă dată

de la Visteria Domniei noastre, s'a trekată în kondikr mi
sa dată la sfsnta Bitronolie ka ss se nzzeasks nentră totă
d'asna. Iar Domnia noastrz amE năsă martori ne nrea i5=
.
,

,
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i

bină nomtriă fii. Konstantin: Vodz
ne:toni' onorabili zii kredinsiorii

nici noastre: -.

i Dimitrie Vods,mi ne
: boeri: ai. Divanslzi 'Dom=

e.

Să

“Man Damitramhs Gika mare
Bani. -„i
: Han-Nikslae Isdeskă mare
Vornikă de peara:de sssă, Nan Rads

Vzkzresks Vornikă:de peara de jos

ă,Ian Ilans Filincskr: Logofati de. year
a de sssă,
--.i
Han Stefani Ilsrskoveans “Logofrt
ă de Jeara de -josă;
- Ian: Stefani 'Mimogis mate Snztară.
pr
-:*: Tlan-loan 'Vakmresks mare
Vist

+

“Ian

-

Tlan
"* Tan
“Tlan
“Ilan

ieră.

Skarlată! Karagea

»!

|

marc :Ilostelnilkă;

Dsniitrake Rakovinz mare Klsu
erg, *:
Ilreda IIrijbeană "mare Tasarmnikă,
Konstantin Vakzresky nare Stol
nikă, ..
Manolake -Kremsleskă mare Komi
ss,

Tan Dimitrie X; mare: Slsgeră,.

ni
-

..-.

i» Nikolae mare Ilitară,
Si
ri
"i Eforă mi îngrijitoră este Domn
ia Isi Enake Vzlreskg
maro Vistieră. Datss'a testametslă
asiesta în anslă al Domnici: noastre, în: ainstitălă. iorarirt al.
tronzlsi nostră Boks-.
remti, în“ anzlă. mntsirei +1 75 -lsna
:
Deke
mvrie.! :
'
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leara aseasta:se-afl5 întie gradele: 450. mi:
490 mi 10
minăte - în Izpime, : mi între 410 uij 410
grade

- mi. 30 'de
minste în lsngime.:. Desnre..nordă: se xotsr
a 'din' 'vekime ks Ilolonia, desnre rsssrită ku Basarabiae,
desnre sudă: lu
„ Dănzrea mi ks peara Ronizneasks,
:mi. desnre:anssă
ks Ar-

deals seă Transilvania,

Moldova din: vekime "se îmnzrpea

- în dozz, în meara de sssă ui meara!
de: josă. [leara de sssă

se întindea, de. la Iami 'snre "Nord; “mi : konrinjsdepe
deale. :

Baksă, Neamgs, Romani, Steava, Krrligstsra,
Xîriză, Botomani, Doroxoiă,: Ternzsnii

mi Xotini.

Din asesteă

Xotinzlg

se stsnsni msltă timnă de kstre Tarui, karii fekaisers
nui înimoasa uetate ue nsrta asemenea nsme;: Suueava,
uri. Ternz=
- srii, jdemele “ele mai mari. ni: mai nonsla
te, :-dsns Kon=
vengisnea dintre Iloarta: Otomans ani Imaerislă: Azstrie
i, din
Ansli' 1774, aă trekztă în nosesiznea ci din &rm'
nsteri, afars

de nins narte ue să rsmasă Moldovei din amsndos
din auâ.
ste jsdeme. Iar Moldova
:de josă se întindea kstră s5dă, uri konrindea jsdenele Soroka, Orxeiă, Faluiă, Kuvîrlsis, Istaa,
Te:

kssii, Barlade," Vasliis, ini, Kodrs. În Moldova de josă: ers

- mi jsdenslă ,.Beriderslui, 'dar 'znă Domni” Pai Issată :Tgrai
-
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loră, karii aă felkstt faimosa uetate
kă 'auestami nsme nentră auzrarea xotarelori, În Moldova
de josă era mi nartea
de mearz dintre Nistrg ai Dsns
re, ks o margine desnre Marea Neagrr, kare se numea "Bugeaks
lă. Aiui era farmosslă
dezertă Suitită,

kare mai ne rm kă vetsuile
Alkermană
Kilia mi Ismails as kozstă ssb
stensnirea Tărgiloră, Astszi înss dsns traktatsly de kărz
ndă înkeoatii (1812) între
Iloarta Otomans mi Rssia, toatz
Basarabia ks sinsi jsdene

. ale

sale, adiks

Soroka,

Orxeislă mi Lsnsmna,

Xotwrniuenii
Rodrs, Greuenii, wi o mare narte
din jademzlă Iamii, înare5n5 ks uetzpile Xotins uri Benders,
aă trekstă în stzupnirca imnerislsi Răsiei, De aeea
Moldova ai ajsnsă foarte

mikz, konrinzendă nsmai 16 jedene
miui mi desn

zruindsse
desnre rrszritt de Basarabia nrin
rizlă Ilrstalst,
“Teritorisli aestei meri desnre nart
ea meridionalz, snde săntii jsdegile Iltna, Kovsrlsis
„ini Fsluis, este mai mslt
„+ Kmnie întins: iar ală “uelorăl-alte ]ădene este mai variată . de
dealsri;”. aueste.. deal

sri n sint ama. de nalte, în .
gti ss: n5 se ntz ksltiva nzm'sata
lă ; nîntre ele ssntă ure- sări întinse:mi msnosc ui nsmai
desnre ''ransilvaniu ssntă
mănni netromi: nelsltivabili,
DR
a
„
“a. Momontslă amestel peri se idz
de kstre mâi malte îări :mi. rizlemo, ele mai însemnat
e săntă: dos: Irstslă mi

Siretală. ; Irstslă sa fskstă faimosă
în istorie dsnz. întsmularea : bztzliei”
„ue. a i: nerdată. îmuzratslă Ilctrs brts
ndsse

ks Tăruii;. elă. uksina' desnarte Mold
ova, “de Basa

rabia; elg
nsrdede din mănyii Ioloniei Asstriaue (Gal
iniei) mi, kărgsnaă
în lsngzlg Moldovei, se varss în' Dsnz
re. seva:mai în josă

de.Galani;

ana

sa: este fârte..bsnz,

mi are o

măluime de
neuti gsstorni, ! Seretslă (nămită în
vekime Seretrs) este
“iarziui- snă

râs 'destsli de mare
în ;
'elă se vars

ane' însemnate, nreksmă

altele; :-elă:se

mai. mslte

Moldova, - Bistriţa, Trotsmuslă, -wi

varsă. earzaui în Dsnsre -din sssă
de Galagi,
mi din josă de Brzila. ;; Ile adestă rîă
se kobârz o mslnime
de! ker

estea . rentră lorsbiile: 'arsenalslzi
îmnsrzteskă. din
Konstanţinonole mi. alte lemnzriii de,t
smulzrie,:,î-.::
=:

Odiniâră

Moldova
de

nosseda

mi rîslă Nistră, ue din "ve-
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kime 'se, nsme
: Tira
a s ; dar 'astzzi elă a rsmasă ală
Basara“biei, -desnzruinds-o -de "lolonia
Rsseaskz; els ngruede: totă
din Ilolonia Asstriak mi'se vars
în Marea Neagrz..
.:

"Tot&

msmsntslă' Moldovei este m5nosă'
„mi

nrodăktivi
nentră ori ge felis de ssmsnstări;
are uzdsri întregi, de ar-

bori frsktiferi ka. mi peara Msntenea
sks, -mi dealsri: (nodgorii) de vii în mai mslte uzrui, mi
mai alesă la Odobenti
în jsdenslă Ilztneă 1,
_
o
mtee

Afars de risri, Moldova nosede mi
o mslmime de elenatsrale. mi artifisiale, nline ks o:
mslnime de neruti

gsstomi la msnkare.
Într'snă

ksvsntă,

Moldovenii:

|
ns se notă nlsnge

de in-

gratitdisnea naturei: aueasta ns se
site la ei ka la alte peri
ks snă okiz avară, ai-i faue 's% se bsks
re, ka mi Msntenii,
de tâte uele we trebseskă nentră
feriuirea loră,
“ Moldova : esnorteazz nentră Tsruia
mi Ilolonia totă amele lskrsri ue le esnorteazz mi-:near
a Msntenevskw - nentr
Tărs

ia mi Germania, .

:..:,, a

a

În skărtă, tâtz' deskrierea. e amă fekst
'o 'nentrs peara
Msnteneasks desnre nzulsni,: desnre!
vite mari mi mini, "do-=

mestiue

ini 'sslbateue, 'desnre stăni, naseri,:
arbori,: met

ale,mi
„minerale, amă. usteao. faze “i desnre
--Moldava, fsrz. nisi o
diferings. : Loksitorii 'înss :n5! săntă. în
nronorpisne ks bănstatea mi întinderea teritorislzi ; ei săntă
-urea nănint nă=
msrouii, mai alesă. meara de josă este re
ksmă descrts,'din
- kazsa deseloră r5sbâe ue a5 srmată între
'Yyraia, Assria,
Holonia. mi Răsia, ale -ksrora:' tentrs a5
fostă mi Moldova
ka mi meara Msnteneaske. pr
"1
ea: mai bn narte'de lokă a' Moldovei : a
fostă asea

de neste Ilrstă; dar ii aueca este n&uină loksite
din. kassa
„Tstariloră 'mia uâtipiloră - Xotinslă : ui Bendersl
ă, ue erag

_săb'

dominarea. Tsruilors.:

» nongla,' findă
e

dai şr

1).

.

la. venită
!4

a

.

n:

De alma: "nainte 'însz nâie se va
ssb dominarea
;
d,

Rsmiloră. *

,

pă

Astorslă ae vede ki nă k&nonitea nodgoria Kotnaril
oră, kare "nrodse

vinările

sele mai

ssneridre,

!

" (Traducătoruliă).

:
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=: "Toni loksitorii săntă

kremtini. . de „dogma; rzseriteans;

afarz de: kete-va
'sate, ge 'ssntă în: jsdenele 'Romans ini Br-

ks5, kure'srmears 'Titslă. biseriaei 'anăsena. ..-. i...

iibii:În oraiuslă- ami), mi.în alte kiste-va orame, . săntă mi

Armeni: mi

mai

mslui: Evrei,

de indsstrie: mi komermă..
a

Aa

n

ka totă felislă

DI

E

a

Dra

OAPITUILII.II. DE

m

Districtele" Moldozei."

rit
„"*

a.

kari: se - oksnz

iat 54

ROVERLEIE

Minstel& 'auosta este el -mai meridională, elg se
xo-

tsramte. desnre: Dobrogea:

tin

Dsnzre,

Siretă, mi desnre Basarabia nrin Irută,

desnre

Briila' nrin

i

„ -.-.-Oram
de” reside
alsngs:
- ală Isnravniuiloră, : kare. se nsmeskă Ilzrkslabi,:
este Galanii ; elă este sitsată.în marginea

“stsngs; a Dsnsrei între garile. Siretslsi mi Irstelzi,.
Aine e-.
ste. mare'skels

komeruials, -ririn. kare 'se imnorteazm totă fe-

1zl& de Izkrări ue vinăde la Konstaniinonole!
nrin gsra: Ds=
nsrei
Sslina „k& :0 mslmime.de korzbii -mari

ii. miui,

se întorkă: înksrkate ks .nrodsktele Moldovei...
..
[DE

ARE IE

_$2.

:. Din'săsă-de jsdenzlă

P'PLUIG,

kare

.

nrensmită :este

desnre . rsszrită

ne Isngs IIrstă jsdensiă Fslsisli, , Avesta are
doăz orame:

Înslă nsmită

Fzluis

în marginea

IIrstslsi,

uri aktsals

urii &nde este Eniskonie mi residenna
Isaravniniloră..

Xs-

Yeva

mai în săsă de avestă oramă la marginea,
Ilrstslzi, se veda
ui faimosa Movils a Rzbiei, ne Isngs
kare Iletrs velă mare.a
nerdstă rssboislă
a

gi

pet

dt,

ky Tăruij.

m:

,

.
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$ 3. IATIIIL.:
pi

Auestă ginstă se întinde: dela Folii în sssă ue Iinga

Ilrztă :'uea. mai mare. narte . înss: a.rsmasă .neste. Ilrstă în
Basarabia..;. Aiwe "este 'oramslă omonimă, kanitala: wi. Mitro=

noliea Moldovei,

oramă forte vekis, du

Kantemiră,. karele

din răine s'a ridikată de kstre Stefană Vodr, IV nrensmită
velă mare, Eli este sitsută dot ore denarte de Ilrstă ne

malslă rislsi Baxlăis, riă forte milă kare învinge nartea de
josă a: oramslzi «mi. infesteaz aerălă, în, țimnă. de .seuetz. În
oramălă asesta aste. deştsls .mimularo: komeruials mi” aure=
zsri boeremti forte frămose ne karele note asemzna uineva ks zidirile din: oramele; Esronene.
Monastiri, Biseriui,
xansri wi alte ediâuizri sintă mai mslte mzre me 1ni mină-

nate, iar lolkzinnele szraviloră. sint; forz, de, „rendziealz uri

ne însemnate. Edifiuislă uelă mai mara „mi,mai însemnată îÎns5
este Ksrtea domneaskz zidits de aksmit oută ani de Itre

Aleksazdrs
- srkz

Vodz Morszi 1 + Ionslaz misnea avuestsi oramuă se

neste 60

a,

mii lolizitori,
“s

d,

DOROXOIE.

-

e

Ilrstă.
Store,

.-

aj

Avestă piată se. întinde de la Tanui în s5să;:desn
re
Residinua Isnravniailoră „este . în: „oramsălă omonimă

Doroxeis, Isugz ănă lakă însemnat; ue se
.

i

aan rii îi

formeazz

din i-

$5. ceia

Asvosta

este. 5nă

dez nt: omonimă,

milă

inst,

ks, seă . vraniă.: idei sosi

ănde este ni: skaznslă Isuravnisiloră *

Bi,

D

stă" desnre Kartea Domneaskz astorzli se înmeals: ca este msltă mai
veke mi Domnslă Marszi ns fuese de kuti a o restaura. Afara de
+ --adeasta clă .treuo ki vederea .biserika monzmentals a Sânpiloră trei:
Ierarmi,

2).

fpkzts

de Aleksandr

Yodm

uclă

bană,, kare în arxitektera

sa

so. n6to komuara ki faimâsa Monastiro a Argeurăizi. (Traducătortulii):
Dans rotănjirea.. fzkst5 îu rima regilamentalăi. aestă jsdenă. s'a
de,
sfiinpată, îmuzrpindu-se teritorislă sză între Doroxoii mi Botomani,
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$ 6.

BOTOIANII.

i + Amgesta este snt mikă Minslă ală
krsiea venită este
destinată nentrs Domna. Oramsli omon
imă în kare este ui
residenpa Isnravniuiloră este ali dăvilea
dn ami mi are
mimkare komeruials dus Gala, - .
E
SR

8
""

+

ir

1 XDR,

.

Minstslă* amesta'-este forte mikă, ks: snă
oramE omo-

nimă karele este. residenma Isuravniui
loră 2,
+

"88;
DR

K'BRLIGBTBRA,

Ilinstă forte”

milă desnre nartea nordiksa lamiloră
ks
5nă oramă nsmită Tsrgs-fesmosă, skasnălă
Isuravniailoră 2,

$ 9.
„.

ROMANBLĂ.

X]intală axesta se aflz desnre aussă

de als Kzrli

gstărei, ne lsngr _rizlă Siretslă, ks oram
ă omonimă ne .snă
lokă forte frsmosă ne marginea stsngr
a rislsi Moldova, de
kare ns 'denarte este mi rislg Siretzlă.
Aiue este skasnă
eniskonală mi residenna Isnravniailoră,

$ 10. VASLSIB.
Asesta este înkz sn mik Hinătă desnr
e sădslă pinstălzi lanuii
kă snă orpmelă omonimă, în drsmslă mare
ue c-.
ste între ami mi Galani, ka mi srinr
târele trei orame,
Ş 11.

TOTOVA,

»

“ Desnre ssdzlă pinătslăi de mai. săsă
.

.

Ă

este mi
ă

aneasta

i

.

.

1). Anesta asemenea s'a desfiinnată îmnsr
uinds-se între Iaurt, nui Botomani,
2). ' Asemenea s'a desâinpată îmuzrpindu-s
e între Iarui mi homană,
„..
e
:
[Traducetoriuli).
V

PAPTEA

kă' 5nă
nimă

1X., HPOCA

vramă nămită

Burladg,

snde

1Y..

CapY

Isnravniuiloră.

TEKBYIS.

.

"Snre szdslă judenslui de mai
săsă

oramă

omonimă
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Brrlads 'sitsată ne Isngs rislă
.omo-

este un slkasnuls

$'12.
snă

n.

ue este skasuslă

u
este

wi. ayesta ks

Isnravniuiloră.

$ 13.. IISTNA.

i

Ilinstsl& auesta este desnre anusă
ni sădă de.jsdenslă
de mai săsă; elă se întinde sure nord
ă nn în Transilvania,

Oramslă

de residenu

s ali Isnravniujloră es.e Folkwmanii,
ka-—
rele e komsnă mi Moldovei mi erei
Romsnenuti, . desnvrnind-se de o mikz gurlz a rizlui
Milkovs.

$14

BTKTĂ.
i)

Judenslă amesta. se -aflz între Romană.
mi Ilztna, întinzzndu-se nrnx în Transilvanis. Oram
slă. de residenur ală
„. Isnravniuiloră se nzmemte, totă Brkza
lă, sitsată ne malslă
drentă

ală

Siretă. *.

rizlsi

Bistrina,

|

Su

lkarele ns : denarte

e

se

vars

Sa

în

„În anestă ninstă mai este vii orams
lă Tzrgslă-Oini de
snde se eksnloateazz sarea, Isngz rislă
Trotsmă asemenea
mii orzmclulă Molnemnti de-snâe se esulo
ateaza nokăra.

gg,

NEAMIIS. .

=

-.". Desure nordală jsdemslsi de mai sssăeste
mi pinstală
Neamuslzi, karele .se xotspamte desnre' anssă
ks 'Transilvâ=

pia,

- Aiue

este mi uelă mai alti

msnte

ală ' Moldovei

nx-

ina: 'săntă z
mită Xeaxlză. ; $-În auestă3 minstă
e
iatr
dos3 oraul
e :. . Jiatra
de a stsnga rislzi Bistrima skansls Isnrayniuiloră ;
ari tir=

gslă Neamnslsi ne Isngz rismors : Neam, ide snde
ns de
narte este i faimosa Monasţire a Neamnslzi în kare săntă

seste 400 monasi; iar din săsă de oramă se vsdă mi 'xgi-
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uile snci-uetzigi iveli ne o-kosti! de
msnte,: ksre este: flkuaa

timniliz
Ramai
t dinin timn
slsă Roma
niloră..::

E

e

-

.

Ş 16. “SBUEAVA,
'Jsdenslă auesta se întinde

mai s5să
kă ;
tote ks

mal 'snre nordă de sală de

uca mai mare

narte

din

elă a. trekută.
s5b dominarea Asstriei, a rzma
să însz toti destală de
mare ui de frsmosă. --Oranislă
de vesidenus alg Isnravni“iloră este Fzltivenii, sitsată ns
denarte desnre anssă de orâmălă Siueavu qe a rzmasă În
Azst
ria; afarzde auesta mai ”
.
..
,
este: mile, orzmNaielzli:- Bsrdsjun
“x.
ii, :des
nre rsszrită
'de Săucavai *
ne nartea stsngs a rislsi- omon
imă Suceava, 1.
i
RICE
II
,

e

CAPITULU III.
: | "Despre dutoritatea Spirituală.
Sia “Astoritateă” Sniritsals a Herei
-denznde de Mitronolitslz

Farele

mâde în

larmit'mi “are ssb dsnssls

ne Eniskonii de
Romans mi de Xăwui.
Mai nainte els avea mi ne Enis
konălă de Rzdzsnă, dar enarxia
' agestsca afisndsse în Bskonina, a rasă ssb dominarea
Asstriale. Mitronolttelă avest
a ka, mi nel din' geara, Romzne
asseks
aleg
, e de kztro

boeri mi se întzremte

de Domn;

jar dsns

auca

sta
rekănoarmterea Ilatriarxălsde
i Ja Konstântinonole,
Mitronolitslă îl& ksnoaurte de
Astoritate,
„i + În Moldova la wi în mear
a Romzneasts suntă
nimo de Msrizatiri dotate de Domn
ii veki k5 averi

nate; unele 'atzinz

-de Mitronolii. mi

mălte imi mai: bogate
Ă

1),

E

ai

Eniskonii,

kanztr

ne lare

o msl- 4
însein=:

jar vele maj

de Sf, Mormsntă, : de mantăle “Sin
aia,
a
rc
-

ele se. amă! vorbită, desuire
Karakterslt lokzitoriloră, desar
e datine,.
indestrie, Fomerpă, robii, Kleră,
desnre monitenirea mi astoritatea
Domniloră,

" zi" desnre 'organizaţiiznca Admin
istrativa,
„""t3mă mi nentră Moldova.
-*
aa

aueleami le rene:

,

“Pantea

46
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1, cară 17,
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SE, Msnte, mi de alte monstri din Tăraia, de. snde
din"

timnă în timnă se: trimită

Ma

ui Pesmenil, e

aa

"CAPITULU Iv:
„Despre autoritatea civilă.

|

e

Poza. gsveraslsi este Mosarsila, ka mi ascea a 6--

rei Msntenemti : se. distinge
"nene, nămai, nrin. aueca les
: karele ori lzndă voermte. "lă
"Nobili. ssntă aueia. lari

de aucea a Monarsiiloră. Eăro-.
Domnslă: este ssngst Ssltauzlzi
skimbz,“ saă "li. "destitse,
se. tragă din „bocri, sag kanr=

„te “drogstorii ks kaftane: - Norokslă: se:j6ks.mi aiui ks 6menii ka .uii ne aisrea:- vede. sine=va strsnenor 1 de. boeri
mari, mi:.din familiile vele: mai. steslăuite. a le 'perei, ks a„bia se învredniueskă

a kznmta: * Este: 0, mile: dregztorie: sas.”

rangă, ks tote ks Domnii de „dsns; timut at ateny nisne de- E
osehits nentră& familiile „uele mai: vei
e.
„Ti
.
7

,

;

R
,

se
.

m.

Rai
>

o

, ai

Ia Si3 GAPITULU! RAR
a.
ssntă

-

- Despre cuirtea Domnului ina Di

Drogntoriile boeriloxă ui rangurile armei Domnzlzi
mai totă auelea în Moldova” “la mi: în geara Msnte-

neaskz, kă' Gre-kare mik diferinpo în rimdsele mi veniteri
- nrelkămă se însemneazs:
Doi mari Logofeui.

Axemtia :: sint: totă "tea say: “Tangă

"mii fic-kare are kste 150 lei ne Iaz, . ui Gre are avactsri
din Rosămatari: dar velă de-meara de josă are mi titlslă. de
“Ilresidentă, iniu kzmtigsri deosebite kare see srkz la. 10000, lei
ne

snă.

pe

y

i

2

n

Ssb aaozutia |ssntă Logofer mii de Divană; late, 3sl

- „Ac-kare jsdenă

- meskă

nentră

de

uriuinile resnektive lokale,. ari nrii-

lefi” analoge de a assa Rsssriloră,
VOL. UL
|
1

2

398
|

a
"Doi mari

ASTORIA „DAcIEĂ,:

Vorniui "da veara

de fosă, ui ! doi mari
Vor„niuă de ueara de 'sssă, avs
ndă fie-kare krte 750 lei
leafs “ne
".lsn5 uri orz alte „Ve
niteri

„tarmnisi,,
i
EI Xatmansă.

, afars
i

Menzilsriloră

: nămai

dakz

!
Actesta” libereaiiz

"mi are venită Konitsnia
KRarantinei Irstalzi
„Yatemiil

e as Arabagă din Iawmi uri

ssntă

mi-

inamsrile,

de la. Sksleni,

Galagi, ini de la sei “0
kzlstoreskă ks izosta - kat
e „doz riarale de “kală,
afarz de
“inâmari, De la: aveste”
tote are. la 50 mii lei ne
ană venită,
“Ilosisl adesta este no.
..
:
5
Vornikslă Obutei. „Avest
a . este” senravegețoasl
edifsizrilorg. nsblize; are
sub elă „ue arxitekts1$,
ui. vre: toni
“Dalgerii,- Iletrarii mi
Korumidătii: Ends
dine-va' vocmte
s5 zideaskw :> We-va, ' s6
doua: lu memterii te
a alkstsită la
| “Vornişie Ii. adeve rein
te;- Anskriszlă,;. nentrs ka
s5
nz'se ndtz:
memterii tolmi aisreaNrn5, n5 voră sBvirari
Isk
rel
ă, :Vornikslă are mi kotânetint
na Sotsrniuiiloră din. Kari
itals, "Els
îngrijerte. de ksrznenia:

„ loly;

nodsriloră mi de îndrentar
ea slige-

elă k3 oamenii sci ale
argz

mi la stznsală inzendiil
oră
întsmulztore, Leafa sa
, este de 500 lei ne Isu
s din kassa
Eossriloră,
“
* Xaimansiă velă mare.
Aesta. dia șvekime « era
Komsn„dantslă generalg ală omtiri
loră; astazi are nămai fsn
kyisnea:' *
Suatarslzi- din Weara Man
teneasks, “Ssb'elă san
t
ksn
its=
„miile de mar
n gine, me kare le vin
de ka anslă, krnztindă
ne:ste 50 mii "lei din ade

asta, - Elt gonemte

xonii,

kzndi se.
de lsErerile ue: &5semte la i.
i e i:
|
Tostelnisl3- el nare, Ave
sta are enelecu fenlegisn
ka mi uelg: din - sicara
i,
arat5. undeva;

ini ksndă îîi nrinde,

elă se folosemte

Masnteneaskz,.
i
|
- Visticr slă uelă mare,
Avesta are asemenea: fin
kgi
snea
de. a regăla. ui a îmnlin
i „darile, i a: nrivigea
do a ns se
faze abăzari. ks asănrirea
ssraviloră, „Venitală sei
reglată este: Rzsăra Mazilo=rănta
muiloră mi a Komnanimt
ilerg, de la
: “ari: ia mi kate - 3nă
. galbenă : ksndg. le
libereazz.. ksryile;
asemenea are vmi' totă ava
otală argilori do se
dai la Neaa

.

.,

PARTEA 1

zeoca e, cară

YI

|
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mari, nrekerat ui leafz
de 150 lei. ne Isa,
„stierăl

Foloasele
ză se notă 'sokoti 57,
la 80 mii lei ne ană.
Dre

Vi-gstoriile de mai ssă se
soloteskă. de” Klasa-[. . .
5N5 avestea. „5Imeazs. auelea
de Klasa II, mi ansre:
| „Aga; Agesta „are toate
însărmirile mi saruinile ka
mi
Aga din peara Romsneusk
,
Kimtigrile ls, „se, arks uînz
la. 50 mii lei ne an.
ae
| . Snatarsk. Aosta „este
nsmai titălară fara fine
fiindă în ierarmie dsn5 Agz
.
Ic
.
-

Vornihelă de Anrozi

.. Avesta, are fnkkpisnea
nmi ms:
„ sinzrile Xaimanzlzi „din Iear
ş a Romsneasks,
Banstă, Este nămai. titelară
fir fenkpisne. “
-. Kumissă.
Asesta are, foloase. ns

„la 30

mii lei. o
Dsns. duemtia Srmează rangsril
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