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SEMA VISTERIEL MOLDOVEI DIN 1818 

DE 

V. A. URECHIA, 
Membru ală Academiei Române. 

Şedinţa de la 17 Martie 1887. 

Pie cine cunâsce însemnătatea, ca documente despre situațiunea 

țărilor, a budgeteloră şi a semelorii lori anuale. 

Credemi a face unu servicii economiştilor noştri și, în toti 

casulu, a înmulţi cu profită, magazinul nostru istorică, publicând 

stema Visteriei Moldovei pe anulii budgetară 1 Mai 1817 la 1 luni 

anulă 18418, care este alu 6-lea ani ali domniei lui Scarlată Ale- 

xandru Calimachi. Acestă însemnatii documentă aparţine astădi hi- 

pliotecei Camerei, căreia Pamă cedată cu plăcere, în speranţa că 

acea bibliotecă va tinde — mijlocele nelipsindu-i — să colecteze 

mereă actele nstre vechi legislative. 

I 

Sema Visteriei, în cestiune, este unii in-folio de 35 cent. lungime 

pe circa 25 cent. lăţime, hârtie albă, cu ună lei în filisramă. Cu- 

prinde 58 file scrise și nescrise, nenumerotate și legate în scorţe 

îmbrăcate în pele. Preste prima scârță, pe o hârtie lipită, este ti- 

tul următoră :



«Măria Sa Scarlat Alexandru Calimah VVod. Anul al șasele. 

E No.6. | 
«Sama al patrulea a Visteriei după aședarea biruhă pe anul deplin 

dela di antee Iunie 1917 și până la sfirșitul lui Maiă 1818». 

* 

Sema. începe cu veniturile ţărei. 
Aceste cuprindu : 

IL. “eprspă. 

Acestă veniti, la încasare, produse : | 
a) în primul trimestru : 264,116 lei; 
b) în secundul trimestru : 269,483 » 
€) în ală 3-lea trimestru : 271,019 » şi 
d) în ală 4-lea trimestru : 270,746» 
adecă peste totă . . . 1,074,964 lei. 

= TI. Ală douilea venită era din dajdia Botoşanilori, care se per- 
cepea deosebi și care fu în sumă de: 

57,225 lei 
Totală . . . 1,132,189 » 

IN. Ală treilea venită se compunea din dajdia mazililoră și a 
vuptaşilori. Pe prima triluniă a dată, omiţendă fracţiunile : 

a) mazilii 3496 lei 
b) ruptașii 6395 » 

Pe a 2-a trilunie a) mazilii 3485 » 
__b) ruptaşii 6436 » 

Pe a 3a trilunie a) mazilii 3474 » 
b) ruptașii 6450 » 

Pe a 4-a trilunie a) mazilă 3513 » 
b) ruptașii 6558 » 

39,807 » | 
IV. Ala 4-lea veniti eşi din <Baniă împliniță de pe la târguri pen- 

îru dughenă şi cârciume la trilumia a treia Dec. 1817 —. Ghenarie și 
Februarie 1818». 

Acestii veniti produse : lei 59,227 
afară de 4499 lei din Botoșani: » 4,499 

63,726
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V. A 5-a categorie de venitii fu: «trilunia sf. Dumitru a rupte- 

lor visterieă, a „neguțitorilor  Hrisovohifi și a altora cari sunt la q- 

câstă rânduială în 1818 Octombre». 

Suma produsă fu de 18,931 

> » în teil. Il 

de la Aprilie 1818 _19519 

38,450 

VI. Altă categorie de venitii se lua de la Evreii hrisovoliți «după 

hrisovul gospod» şi anume câte 9150 lei, sei pe patru trimestae : 

36,600 lei. 
% 

VII. Venitul desetinei 105,000 (în care intră 4500 ai Botoșaniloră). 

VIII. Vădrăritulu 245,000. 

IX. Gostina. . . . 96,500 cu 6100 a Botoșaniloră. 

% . 

Deci totaluli venitului : 1,685,352 lei 60 bani. 
Din acești bani prima cheltuială de scăduti era scutelnicii : «basiă 

scuteluicilor după isvâdele cu pecete Gospod» în sumă de 308,544 lei. 

Deci din 1,685,352 

se scade _308,544 

Totalul veniturilor : 1,376,808 lei 60 bani. 

S&ma acesta a venituriloră este verificată, sub sigiliulă în roșiă 

ali Domnitorului, de Divanulă ţărei. Intre subserieri citămă pe a 

lui Veniamin mitropolit Moldaviei, Balş Logof, Lupu Balş vel Lo- 

gof. N. Negri, Gr. Ghica Vorn. Vasile Roset Hatm. ete. 

N 

Ce se făcu .cu acești 1,376,808 lei? 

Acestă parte a semei portă titlulă generală de: «ezApnae». 
In $$ principale ale scăderiloră era: 

41,169 Haraciul ţărei, pe anul otomanicese 1232. 

Ce puţină cheltuială, s'arii părea, costa pe ţeră protecțiunea 'Tur--
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ciei! Aşia, la prima vedere, dar $$ următore ne voriă arăta încă 

odată adevărulii proverbului : mai scumpă pelea decât boulă ! 

In adevăr iată sumele din $$ următâre- de care se folosia totă 

Turcia : 

b)- 60,984 lei 15 bani. Baeram peșkeș pe anul otomanicese 1232. 

c) 25,000 s'aii dat <paknntawa> pe anul otomanicese 1232. 

d) 30,000 Emfie, Mucatesi. | 
e) 25,000 Im socotela, polițelor cetăților. 
f) 15,890 Sub rubrica «daruri la Turci» !! 
g) 186,519 lei 18 bani. Zaherele trimese la Constantinopole ! 1 

h) 14,086 » 96 »  Navlu și cheltueli de zaherele!!! 

Deci alți 357,479 [şi nu e totii !...] pentru Porta otomană, care, după tratati 

avea dreptii numai la haraciulă și acela urcat, de 47,769 lei !. 

Dacă din venitulit 1,376,808 lei 

scădemii ce se mai dete la Turcă: 357,479 lei, 

mai rămânii disponibili la nevoile țărei lei 1,019,329. 

+ 

„Ce să făcea acum şi cu acestii milion de lei? 

Se scie că veniturile ocneloră şi a vămiloră. erai ale Domnului și 

cele ale târgului Botoşani ale Domnei. Pe lângă aceste venituri, dom- 

nia esauria în visterie pentru tote trebuinţele curței fără nică o cru- 

țare. lată sumele cheltuite în 1817—1818 penteu curte, din visterie. 

IL. Bamapa rocnoA, 

a) Cele întâmplătăre şi ne apărate cheltuelă u camare pe Iunie, Iulie, Au- 

gust (1817) din. banii sfertului ântâi din birul visteriei. 27,100. 

b) pe trilunia a 2-a. 54,000. 

c) » > aa, 50,000. 

d) «RseSp8a» cheltuelelor camarei gospod până la sfir- 
șitul lui Fev. 1818. - 7,200. 

e) Cheltuiala llicului la Ecpaiaoa curței de Pasci. 18,067. 
f) Camara gospod pe Martie, Maiă. 20,000. 
Decă pentru cămara dâmnescă se cheltuiră nu mai puţinii 

de lei. 176, 7! ! 

La aceste cheltueli a Camarei Gospod se mai adauge 4188 chel- 
" viala prin ală Il-lea Cămărași.
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Asemenea 15,384 lei cheltuiala doftoriiloră curței. Ce bolnavă 

era domnia ! | | 

Mai se adauge 7,500 pentru botezuri sai mai bine pentru unii 

singurii botezii a fiului lui Bezede lancu în Țarigrad îi. Plus 6000 le 

l&fa Bezadelei şi a Domniței pe lunile lunie, Iulie şi Augusti; 

plus 15000 la ună loci știută în Țarigradă pe 6 luni; plus 1,050 

Bănesei Cantinca Armago, sub cuvintii de scutire; plus 1,580 la 

diferiți boeri,. care se. vede că făceaii oposiţie și trebuiau să fie în- 

dulciţi din bugetă; plus 6000 lei postelnicului Ştefănache Vogoride 

Pârcălabi de Galaţi; pus 6000 lei -vel Comis Costachi Suţuli, 

pentru o sciută pricină... 

Nu mai putemii înşira tote condeele de acestă felii, cari sub nu- 

mele de lefi și scutelnici din vistierie tae suma 143,976. Deci cu 

176,917 = 320,193. | 

II. Ună $ de darmiă și mili făcute de Domnitori din banii țărei 

taie lei 51,911. 

Sunt fârte curiose condeele trecute în sâmă în comptulă acestei 

sume. Să relevămii câteva. 

a) 3,000. Dar dascăluluă Gheorghie mergând la Țarigrad, pentru şcola de 

acolo. 
b) 50,000. Dar la un loc sciut. 
e) 971. Asemenea. 

40 > 

200 > 
212 > 

2,500 .. 

900 » 

1,000 > 

1,000 > 

a 50 la un ipochimen. 

680 la un loc sciut. 

250 » > 2 a. 

700 * % > > 

2,100 lei lui Deli Baş și 'Pufecci Baș petru o pricină sciută. (9) 

396 la un loc sciul, 

150 la ună ipochimen, etc,
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lată ceva asemenea cu $$ fondurilorii secrete din actualele budgete! 

Din $ darurilorii și mililoră vomi releva câteva condee instruc- 
live : 

a) 1,000 lei daţi Dascălului Govdela pentru datul în tipariii a aritmeticei, cu 

b) 3820 

c) 150 

„d) 100 

e) 500 
f) 500 

g) 180 

h) 150 
i) 150 
k) 500 

1) 3,000 

> 

> 

D. Aga Dimitrake Ladaki. 

în plata datoriilor şi a „ lObelor a. şâpte vinovaţi din temniţă, 
cari sai slobodit. 

la 15 familii sârbi. 

la 10 >» > ce aă venit de peste Prut şi au trecut peste 
Dunărea, prin Agie. 

milă la măritatul fetei lui Kirika diacul de la Dorohoiiă. 

Gmenilorii ce aii omorit fâra cea stricătâre de 6meni (în Octom-: 
bre 1817). (Ce fâră era ore?!) 
dați la trei ucenici din scdlă. Mară sacrificii pentru cultura po- 
porului ! ! 

o cădelniţă la schitulii Frumâsa, după jaloba monahilor de acolo. 
unui baron prusiecese, (? ?) 

spre rescumpărarea a 5 suflete ce aii fost silite ași lepăda pra- 

voslavnica credinţă. - - 

dar scâlei de la Hio şi Zagora prin D. Comisul Negre. 

m) 140 » pentru 12 minee la schitul din Bacăi... 

Atâte sunt condeile mai interesante din comptuli sumei daruri- 

lori şi milelorii. 

UL. Aci nu se termină socotâla sumeloră cheltuite pentru domnie. 

Vine $ «nenpzennunea Spui», care elii singurii taie la 111,861 lei. Apoi: 

IV. « Beciul gospod» peniru care era plătesce în 1817 (1818) 
lei 66,252. 

V. «Menzilul» adecă -poștile, de care se folosia numai domnia 
şi care tăia condeiulii de 49,986 lei. 

VI. Cheltuiala Tătariloră, călărașilori trimeși de doninie la ari” 
gradă și în alte trebi 11,807. 

VII. Vine apoi $ «Romininei», adică 
a giajdului domnesci 7,561 lei. 

$ pitărieă. 3,654 » 
VIII. Cheltuiala muhurdarie). 1440 » 
IX, » cupăriei. 6,662 »
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X. >. izeiohodăriei. 4,806 > 
XI. » sărbătorilor. 49,286 » 
lată câteva condee din cele ce încheia acestă curi6să sumă : 

a) 5,000 la Țarigrad,. milele Crăciunului. 
b) 5,000 mile prin Camară, la sărbătorile Crăciunului.. 
e) 1,000 comisului celui mare în diua: de Boboteză. 

d) 100 în agiunul Crăciunului, însă: 
20 lei archimandritului, 
15 lei preoților. 

14 > arhidiaconului. 
„16 » la doi psalţi ai mitropoliei. 

10 » doi anagnosti. 
15 » preotului și psaltului de harem. 
100 » 2 caftane lui Vel Post, și Vel Spăt. în diua de Crăciun, 

e) 6,800 de St. Vasilie, anul noi, însă : 
„2,200 lei în rubiele pentru gospod. 

3,200 » Bacşișuri prin camară. 

500 » la bresle prin Visterie. 

300 +» în parale mărunte. 

-„ 100 » pe 2 caftane d-lui Vel Post. şi d-lui Vel Spăt. 
100 » psaltului curței după obicei, 
600 » la ecpaiaoa consulaţilor, însă: 

- 200 lei celui rusesc. 

200 » celui nemțesc. 
100. > franţuzescului. 
100 » Englezului. 

f) 100 în agiunul bobotezei preoţilor şi altora. 
1381 în qiua bobotezei, însă: 

150 lei trei caftane d-lui Vel Post. d-lui Vel Spat. și d-lui Vel Comis, 
12 la aghiasmă. 
14 două lumiînări albe pentru Gospoă ș şi “u, Sa Domna. - 
4 zugrăvitul lor. 

42 pe opt luminări albe pentru Luminat. Beizadele Și domniţe, 
16 zugrăvitul lor. 
42 pe trei luminări albe pentru a S. Mitropolit și doi Episcopi: 

Romanul și Hușul. 
747 luminile ce s'aii împărţit la d-loră Boierii, preoții și alții, cum 

și la bresle, pe 83 ocă câte 9 ler. 
176 pe două luminări împodobite, la aghiasmă, însă:
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72 lei pe 2 lum. la aghiasmă câte de 8 ocă. 

90 împodobitul lor. 

14 lei zugrăvitul lor. 

28 Arhiereului ce ai stropit caii. 

100 la eepaiaoa, grajdului comisiei. 

50 la .taifaoa pităriei. 

g) 150 la doi dascali și doi ucenici pentru engomiile Crăciunului. 

h) 1241 cheltuiţi prin vel armaș pe praf de pușcă și alte la Dulalma și 

serhători. . 

i) 7500 daţi luminatei Domne iubitei sorori a lui. Gospod pentru serbăto- 

rile Crăciunului. | 

k) 2211 pentru luminări ce s'aii împărţit la aer și la înviere, 

10,000 milele serbătorilor Paştilor, însă 5000 în Țarigrad și 5000 lei aice. 
834 chelt. praf de pușcă de Pască. 

50 obicinuitul caftan a Posteln. la Pască. 
819 daţi în diua ce se scot armasarii la ceair, însă: - 

500 lei Comisul cel mare. 
150 » > al 2-le. . 

150 vel Pitar. 
19 la meterhane. 

1) Cheltuiala prin al 2-le Cămăraș 4188. 

m) Logodne şi Cununiă : 7533 lei, însă: 

350 cheltuiala la logodna d-lui Aga Mihalache Sturdza, însă: 
250 P. S. Mitropolit. și Gmenilor sei. 

100 P. S. Vlădicăi Evhaiton și 6menilor sei. 

4658 cheltuiţi la nunta d-lui Vornic Mihalake Sturdza (1). 

2525 la nunta d-lui Aga Constantin Neculcea. 

n) Îngropără şi grije: 4794. 
20 lei îngroparea unui călăraș. 

5 > > >  seimen, 

4104» > fiicei lumin. Domniței Ralu. 
5 > » unui topciă, 

Așa dar 5 lei îngroparea unui om de rând și 4704 a unui copil boeresc! 

* 

Suntemi departe, forte departe de a înscrie tote sumele chel- 

(1) Cum se vede, încă înainte de a ajunge Domni Mihalake Sturdza sciu să trăâscă pe 
comptulă budgetului ţărer! |
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tuite de Curte, din banii țărei. Apoi cari erai cheltuelele - făcute 

pentru directele nevoi ale țărei ? | 

Pentru sedle? — Dascălii erai plătiți obicinuită cu bani adunați 

ca birt de la preoți şi alţi servitori bisericesti. 

Pentru biserică? — Sau văduti că în' 1817—1818 Domnia a 

cumpărată numai o biată cădelniță la mănăstire la Frumâsa și 

s'au văduti şi spesele Curţei de Pasci, de Crăciun, de Boboteză,. 

cu biserica. Apoi 140 lei la uni schitii din Bacău! 

Pentru armată? 

Sau cheltuiti adevăratu, pentru cetăţi lei 45,290, dar aceste nu 

erai ale ţărei. Nică cei 13,037 Beiliculu nu ai serviti armatei țărei. 

Pentru paza de tâlhari, sai potere s'au cheltuită: 

204 lei lui Kirk Serdar cu neferiă lui trimiși după tâlhari la ţin. Doroho- 

iului și Botoşaniă. 

150 Neferilor ce s'aă trimes în două potiră prin Serd-Savva. 

137 alt condei de același fel. 

50 celor ce aii mers la grâpă Ocnei cu vinovaţi. 

1960 seutelniciă Calarașilor. 

375 meremetul daerelei lui Baș Beșli Aga(!). 

160 cheltusla poterei hatmăniei. 

lată spesele pazei țărei, a armatei, decă se pote dice că şi ace- 

ste condee răspundi la asemenea, scop! 

Boerimea nu reclama contra unei asemenea administraţiuni fi- 

nanciare, pentru că paragrafulu caftanelorii îi mulţămia. 41 pag. în- 

folio din darea de semă sunt pline -de numele boerilorii căftăniţi! 

Cetirea acestori nume este negreşiti instructivă, dar trece peste 

cadrulii acestui studiu. De almintrelea caftanele mulțămiau pe boeri 

mai multii ca semne de onsre, decât ca câștigă reală, căcă prețul 

caftaneloră a. 174 de boerii întruni ană e trecută numai cu suma 

de 4330 lei. | 
Ă * 

Din s6ma pe care o analisămi vomă releva puţinele cheltueli în 

folosulii țărei sai pentru lefi de slujbași ai țărei. 

Iată principalele condee de asemenea natură :
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2,250 lei tălmăcitorilor prăvililor. 

900 » Filosofului Gabdela. 

180 > la 2 6meni păzitori la schelea din Galaţi. 

600 > lui Scheli Nazir. 

12,600 » l&fa comisului “Peodorache Negrea pe 6 luni. 

279 > luă Nomo-filax. - 

330 > 16fa unui Capitanii şi a 2 păzitori la Galaţi in Septembre pînă în 

Noembre. 

970 > ISfa a dot Neferi ce vin cu curieri. 

360 > Doftorului Vidali. 

Urmâză câteva sute lei pentru scutirea suingiilorii adică aceloră 

care se ocupă cu cișmelele din lași. 

180 » la 3 ucenici din sc6lă. 

_„410 » cumpărarea a 10 condică la departamentul Criminalului. 

1,500 > pe hârtie, cernelă ete. 

"47748 >» cumpărare a. 102 chile malai şi 87 chile cartofi la unile ţinuturi. 

400 » Diacul Visteriei strângătorul șfertului. 

100 » un hurtum la tulumba hătmăniei. 

40 > 4 gente pentru călărași 

558 » legatul a 8 esemplare de pravilă etc. etc. 

EA 

Câte va condee privesc precorpuli consularii și diplomatici, cum 

amă dice astădi. a 

Agenţia secretă a Moldovei la Viena costa 71,547 lei. 

Sa. mai cheltuită pentru repararea casei consulului francesi 

1000 lei şi pentru transportul bagagiului consulului Rusesci până 

la Focşani 207 lei. 

lată în resumatii tabelul cheltuelilori principale şi repartițiunea 

lori între Portă, Domnitoră şi eră. 

A) la Turci. 

47,169  baraciul ţărei. 

60,984,15 Baeram peşcheș. 

25,000,  rachibiiaua. 
3,075, 'Emfie mucatesi 

25,000,  Poliţile.
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15,890, Daruri la “Turcă. 
86,519,18 Zahereli trimise la Țarigrad. 
14,086,96 Navlo și cheltueli de Zahereli. 
45,290,75 pentru cetăţi. 
56,937,  Navlo şi cheltueli de cheresteli. 
13,037,  Beiliculă. | 
7,800, Călărași și Tatari la Țarigrad. 

17,740,  tarhaturi și Chirii de case. 
409,127 - 

Din urmă: 

409,127 
14,038 dobândi de bani. 
1,682 Baeramuri. 

ZIZ827 

Așa dar din ună venită de 1,376,808 lei, 494,847 lei mergeail 
directă la Turci, pe lângă nenumerate suri date ca bacșisti, milă etc. 
din alte paragrafe. | | 

B) La Domnie mergea: 

176,917 Camara Gospod. 
111,861 Isprăvnicia, Curţei. 

66,252 Beciul Gospod. 
49,986 menzilul. 

7,561 Comișeii, 

3,654 pităria, 

6,662 cupăria 

4,806 izciohodăria, 

42,286 chelt. serbătorilor. 

4,188 chelt. prin vel Camaraș. 

15,384 Doftorii. 

7,500 Botezuri. 

7,533 logodne și cununii. 

4,794 îngropără și griji. 
47,568 alte cheltueli, 

Total 556,952



La aceste sume de adăogim ce se dădea Turcilorii 425,000 avemiă: 

556,952 
425,000 

981,952 
Va să qică aprope milionulă. 

Din ceea ce mai remâne ca venită ali ţărei, mai scădemi şi ce - 

se dădea boeriloră și anume: 

4,330 caftane, 

143,276 scutelnicii, 

Adecă suma de 147,606.. 

Adăogimii deci, lei 147,606 la cei 981,952 lei de.mai: susii, și avemii to- 

tala sumă risipită, făr de folosii pentru eră, de: 1,129,558 lei. 

Dâcă acum, acâstă sumă o scademă din totala sumă a veniturilor, aflămii 

că mai s'a cheltuiti 247,250 lei. Dar și acestia încă pe ce? Pentru cancelarii, 

postelnicie, calarași, de mersi la Țarigrad, representanța țărei la Viena etc., etc. 

O! 'Tempora! | | 
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