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IOPPECOURT SI BARET a ! 

După mortea lui Irimiă si Simeon Vodă (1605, 1611), grele. turburâri se esca- 
ră in Moldavia, din causa sucesiunei la tronii, mai ântâiit intre fiii lui Simeon siai 
lui Irimiă;, apoi, intre acesti din urmă, sustinuti de cumnatii lorit din Polonia, si 
intre Stefani Tomsia, trămisii de Sultanulii. Turburârile si luptele acestea tinură 
până la anul 1617. 

Ioppecourt, nobilii din Lotaringia, luâ, parte la aceste. lupte pre lângă princi- ” 
pii poloni, “patronii familiei Movilesci, Intorcându-se după aceea, din Moldavia si 
Polonia, in Paris, făcă cunoscintiă cu Baret, advocatii în parlamentii, in casa unui 
amicii alii acestuia, si incepi să le nareze cele mai insemnate lucruri petrecute in 
anii trecuti in Moldavia si in Constantinopoli. Toti cu plăcere ascultă interesanta, na- 
ratiune a lui Loppecourt. In urmă fă intrebati, că-că nu dă:la lumină lucruri de 
atâta importantiă.  Ioppecourt, răspunse cu t6tă modestia că nu sar simti capabili 
de a face as6mine lucru, ca cel. ce sc ocupă mai multii cu armele decâtii cu lite- 
rele, apoi limba francese incă nu i-e pră-fammiliare, si in fine, preste pucinii are să 
plece din Francia spre a, insoţi pre ducele d'Angoulâme intru o ambasadă a, sa, 
precumii intru adevârii "lit si insogi. Atunci patronulii casci unde se află, % pro- 
puse să incredintieze memoriele sale lui Barct, spre a le redige in formă de isto- 
Tiă.  Ioppecourt se invoi, sub conditiune ca numele scii să îgureze in fruntea, câr- 
tii.  Bavet aceptă, si apoi la anulii 1620 publică, istoria ce compuse. după MEMO- 
riele lui Ioppecourt, dedicându-o contelui de Chombert, guvernatoriulii si locii-tiito- 
riulii generalii ali regelui in Marca de susii si de giosii, si superintendintele finan- 
cielorii Franciei. Dice Baret in precuventarea, sa că, numai stilulii si dispositiunea 
materiei "lă privesci pre dânsul, 6ră lipsele istoriei, pre autorulii memorielorii ca- 
re elii dealtmintrea, le comunică cu o pers6nă insemnată ce cunosceă bine acele 
turburâri. 

Astă, istoriă e impărtită in 77 capete; e tipărită în 8%; are 374 pagine; afa- 
ră, de acestea, la inceputii 12 foi, fâră paginatiune, cuprindă titlulii, dedicatiunea, 
prefatiunea etc.; 6ră la fine, sumariulii capetelori in 9 for. 

„Cartea acesta rămase necunoscută istoricilorii nostri până in momentulii. de fa- 
giă.  Celii de ântâiii despre care aflarămii că o mentionâză, este Chr. Hendreich, în



d 

Pandectele sâii Biblioteca sa, tipărită la 1699"); după aceea, Zwittinger la 1711*); 

0 însemneză si Ioecher. si Zedler, în lesicânele “lori; o descrie în versuri polâne 

“Zaluski în Diblioteca sa); 6ră IHaner, amăgitii prin memoratele lesicâne, credeă că 

Ioppecourt si Baret sunt done cânti deosebite?) totii in acâstă erdre remase si 

Engel5). . a 

Acâstă descriere pentru noi e de mare interest, fiindă-că plinesce mară lacu- 

ne în istoria Movilescilorii.  Polonii, Piaseciii, Lubienski, Kobierzicki, sunt mai sin- 

gurele fântâne de care sc folusiră întru descevierea acestorit eveneminte, mai ântâiit 

„insusi Miron, apoi Emgel si Sincai. Daret deserie aceste eveneminte mai cu de a- 

măruntulii, si după memoriele unui marturu care mă parte la tote turburârile de- . 

scrise. Mai are descrierea nâstră si unii altii interesit. Aceste eveneminte, precumi * 

scimă%), le atinge, în scurtii si unii altii contimpuranii, mitropolitul Mateiii. Eră in 

Moldavia pre. acel timpii d6ue partide: partida, boiarilorii pămenteni care tineă, cu 

“Movilescii, sustinuti de, Poloni;- si “partida grecâscă care lingusiă, patimele. popularie 

si tinca cu 'Pomsia, sustinutii de "urcă. Dacă Mateiii serie în favorea acestei din 

urmă partide, apot Ioppecourt represintă, pre cea de ântâuil.. i. 

- Din cartea lui Baret se află :câte unii csemplariii, in biblioteca, din Paris, din 

Petroburgii, din Odesa, si în biblioteca simnasiului. augustanii din Brasiovii ; biblio- 

teca din lasă, audimii că si-ar fi făcuții. o copiă manuseriptă după . esemplariulii : din 

Odesa; biblioteca, subscrisului incă posede, de acumii sunt trei ani, unii esemplariii prt- 
4 

“frumosi care, după o notitiă scrisă cu mâna pre f6ia titulariă, pare a fi fostii ali u- 

nui: profesorii de pre atuncă din Sorbona; în acestii esemplariăi, erorile tipografice 

sunt indreptate de unii condeiii contimpuranii, pâte de: chiarii condeiulii - autorului. 

“Piindii acâstă: carte “atâtii de rară, necunoscută si nefolosită incă de . istoricii 

nostri, o publicâmii: intregă. Partea istorică e tradusă de noi; ră ceea-laltă parte 

ce trateză despre căderea, in servitute a, Alesandrinei, fiică lui Irimiă Vodă, si a băr- 

batului ei, principelui Correcki, o “traduse amiculit nostru poetul G. Sion. 

„i In Note, vomă comunică si câteva documinte polâne, din acestă, epocă, copia- 

te din originalele ce se păstreză in biblioteca Dzialynskiană. i 

| : Di A.P.l. 

' Bucuresci, 10 Septemere 1803. 

') * Hendreich Chr, Pandeeiae Brandeburgicae, continentes bibliotheeam, seu magnam.auctorum impressorum -et 

__. manuseriptorum parte. Berolini 4699. iu fol. Idem,- Notitia bibliothecae. Berol. 1687. 10. i 

2) . Cacitlinger, Specimen Hungaria Lăteratae, la pagina 75 a Dibliotecei seriitorilorii unguresci, dice: Baretti 

: Historia motuum Moldacicorum (quac protiiicia olim Regum quoque Hungariae Majestatem comiter coluit) 

nu Parisiis, 1620. 8. gallice. 
. . . 

. , Pa . 

9 Baret Ian, francuz, wydal : Histoire sommaire 

7 Karola de Ioppincourt pisem pozostalich, 

- Opisanie multanskicj w oiny z Polakami, 

|. E ' "_[ ksiecia Kofeckiego stamtad wybawienie, _- 

Zaluski, Biblioteca historikoe etc. pag: 85; lucrată la, 1752, si editată de Muczkowski, in Cracovia la 1532, 

30. Valuski înuri la 1774; cră la (1795 biblioteca sa fi transportată dela Varsaviu la Petroburgii. Astă 

„notitiă despre Zaluski ni o comunică D. Ilăjdâii. | | 

*)  Ilaner, De seriptoribus rerum Hungaricarum et 'Transsilvanicarum saeculi XVII, Opus posthumum, Cibinii 

1798, 8o. la pagina 54, despre Ioppecourt, cră la pagina 61 despre Baret.. Despre Ioppecourt dice, după . 

“. Loecher, că ar fi scrisii o relatiuue despre lucrurile intâmplate în Moldavia de la anulă 1602 până la 1617, 

5) Engel. pag. 19. ă , i ” | - 

€) : 'Tesauru de monumente, tom. [. pas. 335—842,



(ISTOIRE SOMMAUIRE 
DES CHOSES 

PLUS MEMORABLES 
ADVENVES AUX 

DERNIERS TROUBLES DE MOLDAUIE, 
OU SONT DESCRITES 

PLUSIEURS BATAILLES 

GAIGNEES TANT PAR 

LES PRINCES POLONOIS, QUE PAR LES TURCE, FI TARPARES: 

” ENSENULIE 

TEEVASION ADMINABLE DU PRINEDCORRECRKY DES TOURS 

NOIRES DU GRAND TURC, PAR IAINUENTION 

ă ET ASSISTANCE D'YN PARISIEN, 

Composte 

par SH. d. 8. d. mm 7. 

SUR LES MEMOLIES DE 

CHARLES ve IOPPECOURI 

GENTILIHOMME LORRA, QUL PORTOIT SA1:5 ABMEŞ DURANT CES 

TROUBIES Ă LA SUITTE DES PEIXCES POLONOIS. 

NISTE sa 

A PANIS. 
CBEZ TOUSSAINCT DV BRAY, 

vrut S. lacques, auz Epics-meurs: EI en sa boatique 
au Palais en la gallerie des prisouniers, 

M. DO. XĂ. 
AVEC PRICIAGE DU NOV, 

  
strada Ș. 

ISTOIaA oa SCUaTU 
A CELORU MAI 

MEMORABILE LUCRURI 

ISTEMPLATE IN 

TURBURARILE DIN URMA-ALE MOLDAVIEI 
UNDE SUST DESCRISE 

MAI MULTE BATALIE 
CASTIGATE ATATU n 

PAIXCIEII POIONI, CATI SI DE TERT, SE PAVARI: 

PRECEMU SI 

MINDNATA SCAPARE A PRINCIPELUL CORECAY DIS TUR 

NURILE NEGRE ALE SULTANULUI, PRIN NASCOUIRIEA 

SI AJUTORIULU UNUI PARISIANU. 

Compusa 

de, d. d. d. în d. 

DUPĂ MEMORIEI LUI i 

CARLU vz 10PPECOURT 
NUBILU DIN LOTARINGIA, CARE SE LUPTĂ IN CURSULU ACESTORU 

TPURHURARI PRE LANGA PRINCIPII POLONI. 

pa 

PARIS. 
LA TOUSSAINCT DU BRAY, 

Iacohu, la Spicele- mature: Si în libraria sa 
la palatu în galeria capticiloru. 

M. DU.NA. 
CU PRIVILEGIUL VEI i,



A Monseignevr | 
7 

MONSEIGNEVR LE COMTE DE CIOMBERT, CHEUALIER DES ORDRES DU ROY. GOUUERNEUR ET LIEUTENANT GENERAL POUR SA MAJESTE ES PAS DE LA HAUTE ET PASSE MARCHE, ET - SUPERINTENDANT DES FINANCES DE FRANCE; Pi . 
7 

MOxSEIGXEVR, 

Nous lisons dans Phistoire naturelle de Plinc, quAppelles pour acquerir la cognois- 
sauce et Pamitit de Protogenes, qui ezeelloit en son art par dessus tous les Peintres de son 
siecle, se contenta de luy faire vor n seul traict de son pinceau; A. Vimitation duguel de- 
sirant auoir Phouncur destre recoguu pour Pen de vos tres-humbles seruiteurs, ay entrepris 
de tracer ceste petite Histoire, et de la mettve en lumicre sous le sauf-conduit de vostre noni, 
et de vostre authoritt. Ceste histoire, dy-ie, quoy que sommaire, conticut des choses assez me- 
morables; ct entruutres, trois.0u quatre Vatailles randgeecs, dont le succedz a este quclquesfois 
& Pauantage des înfideles, et quelquesfois ă leur confusion, selon qu'il a pleu au vray Dieu 

" des armees en disposer; Il sy void aussi des duels sipnalez de personnages vemarquables pour 
leur extraction et generosile. De plus, îy represente la captiuite de trois Princes Polonois, et 
de deuz Princesses, dont la constauce a este grandement differente en la perseuerance de leur 
foy. Fi si vos scricuses et continuclles occupalions vous peatuent permettre den voir la cata- 
strophe, vous 4 vecognoistrez des effects merueilleuz de la Prouidence dinine en la deliurance 
admirable den Prince autant genereuz, quaffectionne & Vestat present des affaires de la 
Crestiente; pour Veuasion duquel Pen de vos plus chers amis cust couru fortune de sa vie, 
si la bontâ du Protecteur des fidelles ne Deust, preseruc, se voulant scruir de lay auz muyste- 
Yes sacyez qui Sadministrent iournellement en sou S. Oratoire, ou il Sest depuis peu resign€. 
Comme donc le commencement de ceste polite Histoire traitte des troubles, et de diuers cuene- 
ments de la guerre, elle aboulit, ct se termine par les effects de la Prouidence diuine, fauo- risant vne pieuse ct charitable întention ; en Den et Pautre desquels ezercices, nostre Roy tres- 

„ Zudicicuz : vous ayant recogueu autani experimente gwaucun autre Scigneur de ce Royaume, - 
vous & pendant les derniers motuements donne la conduite de Pene de ses armers: en quto7j 
vous Pauez si fidellement et heureusement Scruy,_ que depuis la paiz îl a commis entre tos 
mains Ventiere direction de ses plus împortâns affaires. Ce qui ac fail esperer, Donseigneur, 
gue vous prendrez eu bonne part Padresse que ie vous fuits de ces premices de mes labeurs, 
attendanit que ie me vende plus capable de vous faire paroistre par guclque autre auure de 
plus longue haleine, combien shonore vos vertus, et desire demeurer le veste de ma vie, | 

, , 
Monseignevr, , 

Vostre tres-humble et tres- 
obeissant serviteur 

IL. Baner. | ă 

9



10 TIESAURU DE MONUMENTE ISTORICE 

Au Lectevr! 
Amy Lectevr, Il y a quelques iours que mestant vencontr€ en la maison d'vn de mes - amis, il y suruint vn Gentil-homme Lorrain, lequel apres nous auoir fait part des nouuelles qu'il auoit recentement, receiies d? Allemagne, nous entretint des choses plus memorables qi] disoit estre aduenuăs partie en Moldauie, et Partie â Constantinople, depuis Pan 1608, ius- ques en Pan 1619. A quoi nous prismes si grand Plaisir, que nous y passasmes le res- te de Papresdinee, et luy fut demande par nostre amy commun, sil n'auoit point volont de donner ceste Histoire au public, comme il luy. sembloit quelle meritoit. A quoy le Gen- tilhomme respondit fort modestement, qu'il ne se sentoit capable de ce faire, attendu quiil sestoit beaucoup plus adonn$ aux exercices de Mars, que de Mineruc, ct: d'ailleurs qu'il m'a- uoit pas la langue Frangoise bien familiere, pour le peu de demeure qu'il auoit faict en ce pais, d'oă il estoit prest de partir pour accompagner Monsieur le Duc dV'Angoulesme en son Ambassade, comme de fait il sy est depuis achemint. Ce qui mcut le maistre de la maison oi nous estions, de luy dire de son propre mouuement, que sil me vouloit mettre entre les mains ses memoires concernans les troubles de Moldauie, ie les redigerois en forme d'Ilis- toire, S'asseurant que ic ne l'en voudrois pas refuser, sil men. requeroit. Le Gentilhomme en estant demeur acord, ă la charge que son nom Yy fust inser€ en teste, ie m'en voulus excuser,. tant sur mon insuffisance, que sur mes petites occupations: mais en vain, car ce mien amy ne cessa de m'en prier et coniurer, iusquă ce que ie m'y fusse engagă de pro- messe. Deslors ie leu» dits, que ie prevoyois que nous pourrions donner sujet ă quelque Tovial, de faire la mesme vencontre sur nous, qwauoit fait autresfois vn Poite ancicn, ayant veu vn Aueugle qui portoit sur ses fortes espaules vn estropiat,. et leur recitay YEpigramme que ce Poste en auoit faict, laquelle i'ay bien voulu tourner en nostre langue, comme elle auoit desia oste translatee de Grec en Latin: par Ausone, | 7 

"Un paunre nui estoit dâs sa tendre icunesse ” Ă "Qu'il porteroit son trouc iusques î sa vieillesse ”- Par vn cas fortuit du corps estropi€, Sur son dos recourbe, soit de bas, soit de haut, „ Ne se pouuant ayder de in ny Vautre pic, „Et luy prendroit le soing de leur commune adresse, D'wn Aucugle bien fort tira ceste promesse; » Subuenant par ainsi chacun î son defaut. . 

Il na vemede, me repliqua laniy, vous en serez estime dauantage de quclques-vns, mayant voulu -attribuer î vous seul Ihonneur qui procedera de vostre commun labeur, ct si VOUS encourez .quelque blasme, il se putagera aussi entre vous deux, et ce faisant sera plus facile ă supporter.. C'est (amy Lecteur) la priere que ie te veux faire auant que de. passer plus auant, assauoir que tu demeure comme Arbitre entre nous deux, rejettant sur Tautheur des memoires, ce que tu remargueras de manquement en I'Histoire, ă, n personnage signale, ayant eu cognoissance particuliere desdits troubles de Moldauie. Et pour ce qui est du style et de la disposition, tu m'en donne le blasme, si bon te semble, n'estant desia disposâ âre- ceuoir ta correction en bonne part, attendu que ie w'ay autre intention que de me preparer par ce premier cssay ă faire mieux vne autre fois, si Voccasion s'en presente. Au veste, ie te veux bien advertir, que lors que tu seras paruenu-ă Vendroit ou ie faits „mention des vertus et proprietez singulieves d'vne certaine pierre, de laquelle la Princese Correcky se seruit â son grand besoin, tant ă la conseruation et guarison des maladies de son cher fils, que pour faire deliurer vn soldat Polonois qui estoit captif auec elle, î fin qu'il moyennast sa deli- urance; tu ne fasse pas comme font ordinairement les ignorans, lesquels entendans parler, voire mesme voyant quelques effects merueilleux de Part, ou de Nature, surpassant leur Ca- pacit€, les tiennenţ pour fables, ou pour illusions: car outre les exemples singuliers que i'ay rapportez au mesme endroit de plusieurs pierres que ie Say: auvir des „vertus specifiques ă guarir certaines maladies; voire des plus desesperees, 'tu y pouvras encore adiouster pour
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plus grande confivmation, ce que recite Heliodore en son Histoire Actiopicque, de la Pan-/ metioaore 1. s. 
tarbe, qui a ceste proprietâ de preseruer ceux qui la portent de combustion. Commele- & 
aussi ce que nous lisons dans la Republique de Platon, et dans Ciceron en ses offices! 10 %e 
de PAneau dont Giges se seruit autrefois pour se rendre inuisible, et de la pierre Alec-/cie. 1. 3. 'de 
“tor, que Milon Crotoniate portoit tousiours avec soy, ayant experimente quelle luy f;; i o. cu 
augmentoit ses forces et son courage, en sorte qu'il ne pcut iamais estre vaincu Taucuu! Pg 
de ccux qui eurent affaire ă luy aux jeux Olympiques. Que si tu ne demande le nom de ceste. 
pierre tant souueraine, et tant estimee en ceste Histoire, ie ne te le puis dire ă la verite, 

ne Payant trouu6 dans ces memoires qui mi'ont est6. baillez: Mais ayant egard ă la diuersite 
de ses effects et vertus, ay. quclque opinion que. ce seroit vne Panthaure pareille (atare. -Fi- 
ă celle du grand Apolonius Theaneus, que Marcile Ficin, auteur fort celebre, dict a- en. 5 
uoir la facult6 dejoindre ă soy toutes les plus excellentes pierres qwon aproche Melle,l <celitus- 
comme PAymant attire î soy le fer, et vn autre Philosophe asscure quelle contient( case OTTigiens 

aussi en soy toutes les vertus ct couleurs qui se remarquent en plusicurs autres pier- S en son 
ves tres-rares. Comme entre les herbes il y ena vre appellee des Latins Theobrotium, adresau 
de laquelle les Roys de Perse se seruoient contre toutes sortes de maladies, tant de PespritiPaPe Inte 
que du corps, selon le tesmoignage de Pline, liure vingtquatre, chapitre dixsept, de son His- 
toive naturelle; et le Dodecathcos ou Moly, dont Homere fait mention, faisoit les mesmes 
effects. C'est ce que jauois encores ă te declarer sur ce suject, remettant le surplus ă.ton 
bon iugement: Adieu. 

Î 

DE MOLDAUIA  VARIS TUMULTIBUS IACTATA, TYRANNOQUE OTTOMANO TANDEM MANCIPATA, A 

DOMINO BARETIU SUMMAE CURIAE: PATRONO EXCERPTA IISTORIA FIDE, ET EXSCRIPTA. 
, 

Qvis te felicem quis te Moldauia iactet, « Spectatur, lauros sanguine et vsque rigat. 

Quum videat durum cola subire iugum? Ne dubites tibi palma frequens, tibi laurea multa 

Quis te quis miseram versa vice dicere possit, Surgit, et est laudis plurima parta seges. 

Virtutis  cernens tot monumenta tuae? -* Qui pressam narrat multo molimine, demum 

In duris virtus, at non in mollibus aeque Ex facili clatros rumpere posse monet, i 

NANCELIVS. - 

AD EVNDEM. 

-Svnt in alacolis apicularum Seu Martis canat impios furores, 

Grata nectarei fluenta mellis, : : - Seu magnatum Asiae inscios timores, 

Aurum quae rutilo exprimunt colore, . Seu castos referat piorum amores, 

Lotos quae cupido excitant sapore | 

Flores quae rapio excinnt odore:  . Vincunt auriferum in fanis colorem, 

Seâ quae Baretij fluunt Labellis Et lotorum auidum in cibis saporem, 

Et puri et nitidi îinenta mellis, , Et florum rapidum în satis odorem. . 

L. D'ORLEANS, hace ludebat. ap. aet. 74. - 

VERSION DU PREMIER EPIGR. 

Qui te pent dire hereuse, 6 panure Moldauie! " Lisaut tes beaux exploits contre Post Ottoman? 

Voyant toa chet presse sous le joug dn Tiran? La solide vertu eselatte danantage 

Ou qui ne portera ă ton bon-heur enuie "Dans les aduersitez, que parmy les plaisirs,
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Aussi ses verds lauriers ont le sang en partage 

Et Lhonneur immorte), non les sales desirs. 
Ne 'crains done desormais que la palme bien deug 

„A ta rare vertu flestrisse daos ton camp, 

Car ta gloire î jamais sera leusetreleuă; 

. 

Comme aussi des Heros qui ont .conduit ton camp. 
Pourtant celuy qui, t'a d'espeinte toute nus, 

A: cause des grands biens que lennemy t'a pris, 

De joyaux et lauriers t'a”subtil reuestuă, - 

„ Pour te faire gagner en ta perte le priz. 

- SONNET A I/AUTIIEUR DE CESTE HISTOIRE. 

- Comme on void au Printemps la mesnagere Abeille 

Suceotter sur les ficurs la douceur qui du Ciel 

Distille, et dans son flanc la conuertir en miel, 

Qui nous sert en apres de manne “non pareille: 

Ainsi ton'rare esprit dont le mien s'esmerutille, : 

A souuent cuite le gracieux sommeil, 

Pour tracer maint sujet agreable ă nostre oeil, 

Tout parseme de fleurs, et remply de merueille. 

Mais aucun. ne m'a pleu comme fait ceste Histoire, 

Deseriuant les combats tres-diznes de memoire, 

Des Princes Polonois, et du Turc enrag€. Ă 

Car i'y lits a la fois des fuites, des victoires, 

-Plusieurs emprisonnez, et sauuez des Tours Noires, 

Des Amants trauersez, et.l'Agcut desgage. 

BLR 

STANCES A LUY-MESME, : 

Baner Pheur et Vhonntur des files de memoire, 

Qui de mille couleurs esmaillent ton Histoire, 

Tant de diuersitez donnent jour i nos jeux: 

Combats, âimours, prisons, ioiiets de la fortune, 
Font voir que le destin en sa course importune, 

N'espargne la grundeur, ny les enfans des Dieur, 

Vn prince sans pareil, inuincible en ses armes, 

Vin soleil de Amour riche de mille chamnes, 

Donnent lustre îi tes chants, animent tes eserits: 

Mais sur tout la vertu d'vne pierre incognuă, 

Tres-precieux joyau ombrag6 de la nus, 

Que, subtil, tu depeints, enchantent nos esprits. 

ANT. DE COvRGENAT. 

ODE E 
SUR LE MESME SUJECT. 

Les sazes de tantiquit€ 

Voulans que la posterite 

Eust cognoissance de leur gloire, 

Firent cognoistre â leurs Nepueus 

Ceux qui ne pouuoient cstre veus 

Que par le moşen de I'ilistoire, 

De combien de rares espris 

Estoit enseuely le pris. 

S'ils ne nous eussent par leurs veilles 

Et par le labeur de leura mains 

Faict veoir des Grees et des Romains 

Les triomphes, et les merueilles ? 

Que de grands Roys, et «rands Guerriers 

Eussent veu mourir leura lauriers, 

Par qui Minerue esf, auiinee : 

He que leurs exploicts seroient vains 

Si la plume des Escriuains 

N'en evst. gard€ la renommee, 

Les faicts de leurs rares vertus . 

Par le temps seroient abbatus, 

Si ceste plume coustumiere 

De reparer ce qu'il destruit 

Ne les eust ostez î la nuict 

Pour les donner ă la lumiere. 

Que seruiroit de triopher 

Par la vaillance, et par le fer, 

Qui des plus urands le droict seconde, 

Si les Muses, et leurs enfants 

Protecteurs des faicts triomphans 

Ne les. celebroient daus le monde?



Sans leur fauorable secours 

" Elles en conseruent les tiltres, 

Afin que la posterite 

En puisse voir la rerit6 

Dans leurs memorables registres. 

Baner, ces Priaces estrangers, 

Qui dans les perilleux dangers 

Contre le Ture portent leur vie, 

Par ton labeur nous sont coxnus, 

Et sous ta guide sont venus 

Eu France, de la Moldauie, 

BARET HISTOIRE DES TROUBLES DE MOLDAUIE : 

Et bien te sontiils obligez : 

Les honneurs p'auroient point de cours, Des lauriers dont ils sont chareez, 

Par qui ton bel esprit s'allume: 

Lesquels periroient auec eux, 

Si leurs beaux auctes couragcur 

MWestoient tracez avee ta plume. 

Malgre le temps et le destin, 

Leur nom n'aura jamais de fin, 

Et la gtoire estant leur partage, 

Tant ă la honte du Croissant, 

Que bour Phonneur âu 'Tout-puissant, 

Ils revivront dans ton ouurage. 

De NERVEZE.
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" EXTRAICT DU PRIUILEGE DU ROY, 

, Le Roy par ses lettres patentes dattces du septiesmeiour d'Aoust 1620, scellees du grand sceau de cire 
jaune, et signees par le.Roy en son Conseil, Renoiiard: A permis & Tovssainct du Bray, Machand Libraire lure îi Paris, d'imprimer ou faire imprimer, vendre et distribuer par tout son Royaume, pays, terres, ct seigneuries, vn Liure intitul€, Histoire sommaire des ckoses plus memorables aduenuis auz derniers 'troubles de Jloldauie, „composee par ÎI. 1. Baret, Aduocat en Parlement: sur les memoires de Charles de Ioppecourt, Gentilhomme Lor- rain, qui portoit les armes diirant les troubles ă la suite des Prince Polonois.. Et defences sont faites î tous autres Libraires et Imprimeurs de ce Royaume, de les imprimer, ou faire imprimer, sans le congă et consen- 
tement dudit du Bray, pendant Je temps et terme de dix ans entiers et accomplis, ă peine de confiscation des im- 
pressions qui en serout trouuees contrefaites, et de quinze cens liures . tournois d'amende applicable moiti au Roy, et autre audit du Bray, auec tous ses despens, dommages et interests, ainsi que plus amplement est con- 
tenu et declare esdites lettres de Priuilege.



RISTOIRE SOMMAIRE ET VERITABLE 
DES CHOSES PLUS MEMORABLES, ADUENUES AUX DERNIERS TROUBLES DE MOLDAUII. 

CHAPITRE 1. 

“Contenant la situation et confins de la Doldauie, ct la fagon 'que ce pays a este goutternt, 
tant parle passă, que depuis qui a este sousmis ă le domination du Turc, pour fuciliter 

. E „ Pantelligence de Vhistoire suvatante, 

AR Moldauie a pour ses confins du cost «Orient le Pont-Euxin, autrement dit la mer 
-Majeur ou Noire; du cost€ d'Occident elle est bomee de la Transsiluanic, et des monts Car- 
petens; au midy elle est separee de.la Valachie par la riuiere de Sirette: ct du cost6 de 
Septentrion la Moldauie est distinguce de la Podolic par le ficuve de Nicstre. Et se trouve 
que tout ce pays contient enuiron six vingt licu&s Frangoises de longueur, et cent dix licu- 
€s de largeur. Il y a une autre riuiere appellee la Proute, qui diuise la Moldauie en deux 
-parties presque eseales, dont le cost6 qui tend vers le Septentrion s'appelle la haute, etce- 
luy qui est plus Meridional, est dit la basse Moldauie, qui sont, comme deux prouinces, aus- 
quelles le Prince a de coustume de mettre deux Gouuerneurs particuliers, appellez en langue 
du pays Vuornices. La principale ville de la Principaut€ en laquelle le Prince, ou Vayuode, 

  

„ISTORIA SCURTA SI ADEVERATA 
A CELORU MAI MEMORABILE LUCRURI INTEMPLATE IN TURBURARILE DIN URMA ALE MOLDAVIEI. 

CAPU 1. 

Cuprinde situatiunca si confiniele Moldaviei, si modulii în. care sa gurernati acestă ticră, 
atătii în trecuti, câtă -si decândii sa supusi domnică turcesci, spre a facilită, înticli- 

„ - „gerea îstoriei urmălorie, 

IA OLDAVIA se mărginesce, la răsăritii, cu Marea-Negră; la apusii, cu Transilvania, si mun- 
tii Capati ; la mâdiă-di se desparte de Tiâra-Românscă prin riulii Siretii; si la mediă-nspte, 
“de Podolia, prin Nistru. Totă ticra acâsta, are la, 120 lege francese in lungime, si 110 in 
lărgime. Are Moldavia unit altii riit ce se chiamă Prutii, care imparte tiâra în două pârti e- 
“gale: partea de mâdiă-npte se chiamă Moldavia-de-susii; cea de medră-di, Moldavia-de- 
giosii. Aceste două pârti sunt ca d6uă- provincie în fruntea. cărora principele are datina de a 
asiediă doi guvernatori carii in limba tierei se chiamă Vornici. Cel mai de frunte orasiii 
ali principatului, resiedintia ordinariă a curtei domnesci, se numesce Iasi, in distantiă. nu- 
mai de o jumătate de legă dela riulii Prut; nu are muri, precumii nu ait nici celelalte o- 

-rasie si sate ale tierei; astfeliii incâtii, celii-ce se face domni preste câmpiă, usiori pote să 

. 

'
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Vas ville cn) tient ordinairement sa, Cour, se nomme Yas, qui n'est distante de la riviere de 
tale, Prute que de demie licuă, elle n'est enceinte d'aucunes murailles, non plus que les 
autres citez, et villes du pais: de sorte qu6 quiconque est maistre de la campaâne, dispose 
facilement de tout PESstat ă sa volonte. Cest en ceste ville d'Yas que le Metropolit Grec 
Siego du Metro-] tient son siege, la religion et croyance duquel n'est beaucoup differente de la Ca- 
polit Grec jtholique et Romaine, sinon en quelques ceremonies, et aussi qu'il ne recognoist 
pour superieur nostre sainct Pere le Pape, ains le Patriarehe de Constantinople, boi. vient 
que ceux. de la religion Grecque ne sont aucunement contraires et n'empeschent Pexercice 
nave etic) de la Religion Catholique en Moldauie, reu mesmes qw'en la, Cit6 de Codnard 
en Moldauie. Jil y a vn Euesque, et des Religieux de Vordre sainct Frangois, qui administrent, 
les Sacrements au defaut d'autres Pasteurs. 
Fertilită des cam-l Les campagnes de la Moldauie sont fort grasses, et en plusicurs endroits 
psenes en bleâs-] axrousees de belles fontaines et ruisseaux, qui les rendent tres-fertiles en bled, 
froment, orges, auoynes, millets et foings, qui est cause que les habitans du plat pays nour- 
rissent grande quantit€ de bestail de tautes especes, et mesmes des buffies, desquels ils se 
Butaca avec ic SENUeNtau lieu de bocuis on chevaux, ă la culture de Ja.terre, ce qui est vray-semblable- 
Due ate ment la cause pour laquelle il ya aux armes du pays vne teste de bufie couron- 
Parauoy ont este nec, comme anciennement les Egyptiens s'approprierent du boeuf, qu'ils appelloient A- 
mes deAoldauio.]tis, et qivils reueroient ă cause de son vtilită. On void aussi en ce mesme pays quantit€. 
Coustaux fertilesi de coustaux fort agreables, et si abondans en vins, que non seulement la Moldauie en est 
suffisamment fowmnie, mais encores on en transporte en Podolie, et autres pays circonuoisins, 
Vin qui brasle. țet ne puis obmettre qu'il se recucille du vin pres de la ville de Vasseloye, qui 
est situee en la haute Moldauie, lequel s'enfiame tout ainsi que de bonne eau de Vie: dont 
la raison est, ă mon advis, qu'il se rencontre en cest endroit quelques veinăs de. terres en- 
souftees, et neantmoins les habitans du pays en vsent aussi librement que d'autre, sans que 
leur sant en soit ancunement alteree. Entre les Moldaves, il ne se remarque principale- 
ment que trois sortes de professions, assauoir les Boers ou Boyars, qui sont les nobles, por- 
tans les armes, et demeurent ordinairement en la campagne: les autres sont ou laboureurs, 

  

dispună, de tâtă tiâra după buna sa plăcere. Aici in Iasi este scaunulit Mitropolitului Gre- 
cescii, a cărui veligiune si credintiă nu multii se deosebesce de cea Catolică-Nomană, afară 
de 6recare cerimonie, si că nu recundsce pre sântulă nostru Părinte dela, Roma, ci pre Pa- 
triarculii dela Constantinopoli: de aci vine că, cei de religiunea grecâscă nu sunt contrari 
religiunei catolice, nică nu-i impedeci, esercitiulii in Moldavia ; ce e mai multii, in orasiuli 
Cotnai este unii Episcopii, si Călugări de Ordinea S. Franciscii, carii administră sacramen- 
tele in lipsa altorii preoti. 

„ Câmpiele Moldaviei sunt forte miindse, si în multe locuri udate de fântâni si riuri fru- 
mose care facii de acestii pământii produce fârte multii grâii, secarii, ordiii, ovâsii, meiul si 
ienui, de unde apoi locuitorii dela siesii cultivă mare câtime de vite de tâtă speciea, precumi : 
si bivoli cu carii se servescii, in locii de boi si cai, la cultura pământului; si pote, acâsta 
să fiă, causa că in stema tierei se află unii capii de bivolii incoronatii, precumii în vechime 
Egiptenii si-apropriară capulit de boii pre care-l numiă Apis, si-lu veneră din causa utili- 
tâtii sale. Se mai vâdii în acestă tiâră coline pre-frumâse si atâtii de abundante in vinuri, incâti 
nu numai Moldavia se indestuleză, dar se transportă si in Podolia, si în alte tiezi vecine; si 
aci nu potii să lasii neatinsă că aprâpe de orasiulă Vasluiii care e situatii în Moldavia-de- 
susii, se face unit feliii de vinii care se aprinde intocmai ca vinarsulu celii bună ; si causa, 
„după părerea mea, este că in acâstă parte se găsescii 6recare vine de pământu insulfurate ; 
si cu tote acestea, locuitorii "li beit cu t6tă libertatea, fâră ca sănătatea lori să suferiă ce- 
va prin acesta. La Moldoveni se observă, cu deosebire trei feliuri de profesiuni: adecă, Bo- 
iarii carii. sunt nobilii, ei pârtă arme, si petrecit de ordinariă la ticră; ceialalti sunt sâă cul- 
tivatori de pământii sâă negutiători. Incâti pentru preoti, sunt pr&-pucini, si nică unii dere- 
gătoriu. de justitiă, pentru aceea procese nu sunt, că-ci ei ati acea datină dâmnă de laudă
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ou Marchands. Quant aux Ecelesiastiques, il ş en a fort peu, et point du tout d'Officiers de 
lustice, aussi n'y a-tiil point de procez, car ils ont ceste loiiable coustume de vui-( Point de procez. 
der leuvs differends par aduis de leurs amis, ou par le iugemenţ du Vayuode, auquei ils 
obeyssent, comme ă un Oracle. Ce qui rendoit ce. peuple, infiniment. heureux, et tranquile 

“ auant leurs derniers tronbles. . 
Pour ce qui concerne le gouuermement, auant que la Moldauie se fut SOuS- |Cionuernementan 

mise î la. domination du Ture, elle estoit paisiblement regie par vn Duc, ou Prin- lă a anpartenoit. 
ce qui s'appeloit Hospodar, ă present Vayuode, qui signifie Gouverneur, ou Bailif lequel es- 
toit prins et choisi Wentre les Boers; Et au moyen de Vestroitte alliance que “les Moldaues 
auoient avec le Roy de Pologne, ils se maintenoient contre toutes sortes dMennemis; Mais 
depuis que le Dragon insatiable, et ennemy.iur€ de la Chrestient€ a estendu ses griffes et 
sa domination sur cux, il.leur a donn€ tel Prince que bon luy a semblc, ou plus- | ee i emezer 
tost ă ses auares Dachats, qui sont. d'ordinaire pratiquds par les dons immenses vpour ovtenir a 
de ceux qui aspirentă ceste principaută, oi sont principalement. procedez les |onârmatioa, an 
troubles demiers de la Moldauie,. qui seront cy apres descrits. 

. 

CHAPITRE II. 

Commencement de Î'Ilistoire depuis le decedz du Prince Ilievemie Mohyla, aduenu en lan 
1608. lequel esleut le P. Symeon son frere, pour garder la principautt de Doldauie & ses 

| enfans qui estoient en bas-aage, ct la mort dudit „Synicon. . o 

Novs  commencerons done ceste Histoire depuis le deces de Hieremic Mo- neeca de illere» 
hyla,. lequel aduint en Tan 1608, au grand regret: de tous. les Moldaues, lesquels il auoit 
gouuemez fort paisiblement, ct au contentement d'in chacun par Vespace de 14. aus: Il 
laissa trois enfans masles, dont Paisn6 s'appeloit Constantin, le puisn€ Alexandre,/5e enfana. mas- 
  

de-si impacă tote diferintiele prin intrevenirea amiciloră, au :prin judecata ,Voivodului că- 
ruia se supunii ca unui oraclu. De unde, poporulii acesta petreceă in mare fericire si linisce 
innainte de turburârile din urmă. . 

Ce se tine de guvernământii: Moldavia, până a nu se supune 'Turcului, se guvernă in pa- 
ce decâtră un Duce scii Principe care se chiămă Hospodarii, acumii Voivodii, care -insem- 
n6ză Guvernatorii; eli se alegeă dintre boia; si prin midi-locirea unei stvinse alian- 
tie in care se află cu regele Poloniei, Moldovenii se sustîneă incoutra tuturorii inimicilorii, 
Eră, de cândă diavolulii celit nesăturatii, neimpăcatulit inimicit alii: Crestinttatei, si-a intinsii 
Shiarele si domnia asupra lori, elii le dete principe pre cine l-a plăcutii lui sâi mai bi- 
ne Pasilorit lui celorii avari pre carii de ordinariit “1 căstieă prin; nemăsuratele lori darui 
cei-ce aspiră la domnia acestul principatii; de unde apoi mai cu sâmă ai urmatit turburârile 
din urmă ale Moldaviei, care se vorii descrie mai la vale. 

CAPU-II. 
. 

D 

tele scă, principele Simeon, ca să gucerne principatul Moldaviei, în loculiă fiiloră 
sei carii eră încă mici; si despre mortea numitului Simeon. 

Vomu începe astă istoriă dela mârtea lui Irimiă Movilă, care se intâmplă in anulit 160$, 
spre marea intristare a tuturori Moldovenilor pre carii % guvernase iu multă linisce, si spre 

-multiămirea fiă-căruia, în cursii de 14 ani. Eli lăsă trei copii de parte bărbătescă : celit mai 
mare se chiămă Constantinii; ali doilea, Alesandru;- si celii mai micii, Bogdanit, toti trei incă 

3 
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„Inceputulii Istoriei dela mărlea principelui Irimiă dlocilă, la anulă 1608, cave lăsă pre fra-
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see illcset teussțet le plus jeune Bougdan, tous encores fort jeunes, car Paisn€ n'atioit lors atteint que 
maris, 3. ou neuf ans. Il anoit iussi trois files, Vaisnee desquelles il maria auant que mou- 
rir au Seigneur Potosky, la puisnee au Prince Visinouisky, etsla plus jeune qui Sappelle. 
Alexandrine demeura en la garde et tutelle de la Princesse sa mere, qui l'a depuis donnee 

--en mariage au Prince Corresky, tous trois Polonois, et genereux, comme leurs actes signa- 
lez fevont cognoistre cy apres. . 
Simeon ntre, an Or ce P. ilieremie estant atteint de la maladie dontil deceda, desesperant 
presle decâs delle sa sant, pria le Prince Simeon son free, de se charger du gouuernement de 
son ere e i] la Moldauie, attendant que Constantin son fils aisn€ eust aage competant pour g BOU- 
uerner: luy mesme VEstat et sy maintenir. Ce que Simeon accepta volontiers, et le feit a 
greer au grand Seigneur, qui estoit Achmet. ” 
Pecisae Simeon De sorte quil gouuerna ladite principaut6 sans aucun empeschement, ius- 
Van 16U ques en Tan IGLI. qu'il passa de ceste vie en Petermcile. 

CHAPITIE VII. 

Come le Prince Constantin fils aisne de oh la, s"ingera —Pentrer cu gonauernement. par 
le couseil de sa mere, sans le faire agreer au graiul Seig eur, tă en pourueut tn Rome 

Stephane. 

ARES le decedz du Prince Simeon, le jeune Prince Constantin son nepueu despourueu 
de bon conseil, se laissa facilement persuader par la Princesse sa mere, qu'il se pouuoit intro- 
duire en toute ussenrance au gouuermement: de PEstat de Moldauie, sans attendre la confir- 
mation du grand Seigneur, se faisant aceroire qw'elle nestoit point uecessaire, puis que le 
Prince Symeon Wen avoit: iouy que comine tuteur de son nepueu, et que cela avoit est 

  

forte mici, pentru că celii mai mare dintr'insii de abiă împlinise 8, 9 ani. Eli avea si trei 
fete: pre cea mai mare o măritase, pân a nu muri, după domnulii Potocki, pre a doua după 
principele Visnioviecki, si cea, mai tânără care se chiamă Alesandrina, r&mase sub ingrigirea si 
tutela, Principesei, maicei sale, care o mărită apoi după principele Corecli, toti tei Poloni, 
si bărbati valorosi, precumnii se va vede mal giosit din faptele lorii cele strălucite. 

Deci, principele Tviiniă, lovitii de bâlă, de care apoi si muri, ne mai avândii. sperantiă, . 
de a scăpă, rugă pre principele Simeon, fratele Seit, ca să se insăreineze cu guvernăinântulii. 
Moldaviei, până ce: Constantinii, fiiulii seii celii mai mare, ar ajunge in etatea de a pută sin- 
gurii guvernă. Simeon priimi insărcinarea cu bucuriă, si căstigă invoirea Sultanului care pre 
atunei eră. Achmetii. 

Astteliu guvermâ principatul: fâră de nici o  pâdecă până la anulit 1611 cândii treci 
din acestă vistiă in cea eternă. 

CAPU III. 

Cuinat principele Constunlină, filă ccli mai mare ali bă Morilă, luă frenele guvernului 
din consiliul maieci sale, fâră a cere invoirea Sultanului, care învesti cu Doninia 

tierci pe uit camune Stefani. 

Dura mârtea principelui Simeon, nepotulii scii, tânărulii principe Constantinii,. lipsiti de 
sfaturi bune, se luă cu usiurintiă după consiliele principesei maicei sale, că elii ar pută întră cu tâtă 
sigurantia in domnia Statului Moldavici, fâră a mai asceptă întărirea sultanului, făcându-se a 

| crede că intărirea n'ar fi necesariă, fiindit-că principele Simeon. n'a guvernatii decâtii numai : 
ca tutoriii ali nepotului seii, si că sultanul: ce domnii atunci a incuviintiatii acâsta. Cu tote 
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agrec par le Turc qui regnoit lors. Mais neantmoins si Constantin eust est6 bien (n ue faut iamais 
conseill€, îl m'eust delaiss6 pour cela denuoyer vers le grand Seigncur, pour ob- maneguer î la ro 
tenir de luy vne confirmation, et luy faire de sa part les submissions ct reco- [son supericur. 
noissances accoustumees. Mi | e a 

Cependant vn nomm6 Estienne, ou Stephane, qui estoit lors ă Constantinople, ct qui de 
longue main auoit pratiqu€ la faucur d'n des Vizirs nomn6 Mehemet Georgien ( os cnnewis se 
Eunuque, qui lors estoit Kaimakam, et de quelques Bachatz, tant par argent, queysaueat bicn pre: 

„par autres artifices, se sceut bien preualoir de ces manquemens dont il estoit(rauts- 
deuiment aduerty, et: supposant faussement qu'il estoit fils dW'wn defunct Prince suppositioa ds: 
Aaron, qui auoit este Vayuode de Moldauie, auant le deffunet Prince Hieremic, tienmevqui lu sere 
feit tant par ses mences, quil fut admis îi la Principaute par le grand Scigmcur:] mais en fn 12 
ct sur ce qu'il luy fit entendre par le Vezir que Constantin 'auoit este si teme-trendit miserable. 
vaire -gue de S'instaler de luy-mesme au gouuernement, ct qu'il ne vouloit aucunement re- 
cognoistre le grand Scigncur pour son Souuerain, ny luy paşer le tribut annuel; qui estoit 
de quarante mille squins.. II fit commander ă Ilousseyen, Aga, c'est ă dire Gene- [ Armee, euuos:e 
ral Varmee, de se transporter promptement en Moldauie, auec de grandes forces lizucurarsticune. 
pour instaler Estienne, et le faire proclamer, Vayuode malere tous ceux qui sy voudroşent 
„opposer, Suşuant ce commandement, PAgact Estienne partirent de Constantinople, aucc vne 
amee de vingt mille hommes Tures,. Vallacas, ct Tartares, ct douze canons, sans aucune- 
ment publier leur desscin, pour ne donner Ie loisiră, Constantin Wappeller du secours, ct de 
se tenir sur ses gardes: Done le Prince Constantin n'ayant eu la nouuelie dle [censtantiu arme 
Tacheminement dudit Aga, et de son armeo enuoyee pour le dechasser, iusques îi beomue 1 peur: 
ce quils. furent ă trois ou quatre iournees d'Yas; tout ce qu'il peut faire fut dassembler 
enuiron dix mille hommes, tant de picd que de cheual, aucce; lesquels neantmoins il print re- 
solution par le conseil du Seizneur Potosky de se deflendre. Îl luy cust toutesfois beau- 
coup micux valu, si attrempant son courage de prudence, il. se fust retir€ en Po- ( La precipitation 
logne, iusques ă ce que Varmnee Turquesque s'en fust retournee. Car pour s'estregest s9uuent cau- so de mauuais! 
precipit il luy succeda fort mal, comme il se cognoistra par Peuenement. succez. 

  

acestea insă, dâcă Constantinii eră mai bine sfătuitii, elit mar fi intârdiatii a trămite la sultanulii spre 
a căstigă dela elii intărirca, si spre a-lii asigură după datina depână acumii, despre supunerea sa. 

Intraceea, unii anume Stefanii care sc află atunci în Constantinopoli, si care prin 
bani si alte măestrii "si căstigase favârea unuia din veziri, a eunucului Mehemet Georgia- 
nulă, care atunci eră Caimacamii, precumii sia câtorii-va Pasi, insciintiatit despre tote, scii 
a se folosi de gresielile comise de Constantinii, si pretindiendi că cli ar fi fiii ali râpău- 
satului Aron, care, inainte de Ieremiă stetuse Donnii ali Moldaviei, isbuti prin intrigele sale, 
si în numitii de sultanulii Domni alii tierei. Si după ce Stefani arătă Sultanului prin Vezirulii 
că cutediarea lui Constantinit merse până acolo de se înstală elii singurii de sine in dom- 
nia tierci, si că pre sultanulii nu va nică de cumii să-lii recunâscă de suveranii ali seci, nici 
să-i respundiă tributulii. anuali, care eră de 40 mii galbeni: sultanulii dete ordine lui Ilu- 
scien Aga, ca numai de câti să trâcă in Moldavia, cu oste mare, spre a înstălă pre Stefani 
si a-lit proclamă de Voivodii contra tuturorii acelorii ce arii voi a i se opune. Conformnii a- 
cestei ordine, Aga si Stefanii plecari din Constantinopoli, cu o armati de 20 mii Turci, Ro- 
mâni si “Tătari, si 12 tunuri, fâră a face in vreunii chipii, cunoscutii de mai inainte planulti 
lori, spre-a' nu dă timpii lui Conștantinii, de a chiimă ajutoriii, si de ase pizi. Deci, priu- 
cipele Constantin ncavendă cunoscintii despre plecarea lui Aga si a armatei lui ce aveă 
să-lii gonâscă, până in momentulii ce se aflară in apropiare de trei patru dile de lasi, totii 
ce putu face fu de a adună vreo dicce mii Gmeni, pedestii si călăi, cu carii, din consiliuia 
lui Potoclii, se decise a se apără. Cu tote acestea, eră cu niultii mai bine pentru elii, decă 
"si stemperă curagiulii si Se retrăgeă in Polonia. până ce armata tureâscă star fi intorsi in- 
dărctii.  Că-ci asiă precumii sa precipitatii, î sa intâmplatii forte râii, precumii se va, vede 
din cele ce urmară, | | 

.
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O"CHAPITRE IV, 

Lennoy que fit le grand Seigneur de Housseyen ju, cuec une puissante urmee pour instuler 
Stephane en la principaute de Molduuie, et pour en chusser Constantin. 

Cr jeune Prince trop desireux de faire monstre de sa valeur, et pour tesmoigner ă ses” 
ennemis quil ue les redoutoit point, bien qu'ils fussent inegauk en forces, leur alla au de- - 
uant iusques ă la riuiere de Prute, et campa en certain endroit par ou îl scauoit quils de- 
uoient passer: il s'estoit muny de six pieces de canon: moyennes, lesquelles îl fit ranger sur van 
petit tertre qui se rencontru assez ă propos, pour endommager (abord. ses enncmis.. Ce fait, 
il depescha, vne. trouppe de cinq ceus chenauy legers, pour les aller recognoistre; Mais ayaus 
este descouuerts, ils iurent poursuiuis d'un gros de mille Tartares qui cherehoient ananture, les- 
Iloussie Agaon- quels contraignirent les gens de Constantin de se retirer promptement,' voyant 
stantia pour luyl Que la partie mestoit pas esgale. Le lendemain Housseyen Aga, enuoya vers le 
dectațer la ela | Prince Constantin, pour Iuy faire sgauoir la charge quil auoit de son maistre, 
tre lu, et entre autres choses pour luy denoncer que sil vouloit empescher qwEstienne 
ne fut proclamă Vayuode de Moldauie, et ne luv quittoit la Cite dW'Yas libre, îl luy passe- 
voit sur le ventre dans 24 heures. A quoy Constantin fit response" par Paduis du Prince Potosky 
esponsedo Con: son beau-frere, que le grand Seigncur auoit est€ surprins, pource que sil cust 
ses iustesdetlen- tentendu que son predecesseur auoit accorde au defiunct Prince Ilyeremie son 
ces contre Esti- 
eune. pere, et encores au Prince Simeon. son oncle, qu'il succederoit ă sondit pere au . 
gouuernement de ladite Priucipaute: Il westoit pas croyable qu'il Peust voulu faire depusse- 
der de force sans Pouyr, ct pour faire instaler en sa place vn incogneu, qui auoit fausse- 
ment suppos€ qu'il estoit fils dA'wui Prince de Moldauie;' Que dailleurs, il ne se trouueroit 
point qu'il eust refusă de recoanoistre le grand Seiencur pour son. Prince Souuerain, ny de 
luy continuer le mesme tribut que ses deftuncts pere et oncle luy auoient pay6, ce quil of- 
froit encores de faire, et continuer ă Paduenir: Mais que si ledit Agu vouloit passer outre sans 

  

. 

CAPU 1, 

Trămiterea lui Ilusein Aga cu o urmată putine, spre a instulă pre Stefani în priucipatuliă 
_ AMoldavici, si spre a scâte pre Coustantinii. 

Acesru tenării principe, plinii de dorintiă de a-si arâtă valdrea, si a dă probă inimi- 
cilorit sei că clii nu se teme de dânsii cu tote că suntii mai multi la numără, le cesi inna- 
inte până la iuli Prutiă, si se asiediă la uni loci pre unde scică că aveă să trâcă; clii 
aveă siesc tunuri de midi-lociă care le puse pre o movilitiă pre-potrivitii spre a aduce strică- 
tiune inimicilorii. După accea, espedi o trupă de cinci sute călăreti usiori, ca să mârgă să 
recun6scă pre inimicii; ei insă fură persecutat de unii corpit de o miie de Tătani ce esi- 
seră la pradă, si constrinsi de a se retrage cu grăbire, vădiândiu că lupta nu eră să fiă e- 
gală. In dioa următâriă, Husein Aga, trămise la Constantini ca să-i spună că cl, Aga, in- 
tre altele, are insăreinare dela Sultanulă, a-i face cunoscutii că, de va impedecă proclama- 
rea lui Stefanii de Voivodii alii Moldaviei, si nu va părăsi lasi, are să morgă să-l supună in 
24 ore: Constantinii "i r&spunse, după sfatulii ce-i dete cumnatu-seii Potocki, că Sultanulii 
în amiigitii, că-ci dacă află clii cumcă predecesorul seci incuviintiase principelui rimiă, 
tatălui seci, precumii si principelui Simeon, unchiului seii, ca după tatălii sei, elii, Constan- 
tin, să urmeze in domnia tierci: nu se pote crede că sultanulii ar mai fi voitit a-li sedte 
cu puterea, fâră a-l ascultă, si a instală in loculi sei pre unit necunoscutii care -falsii pre- 
tinde că, ar fi fiiulu unui principe de Moldavia; că, de altă parte, nu e adevăratii că chiar 
fi refusatit de a recunâsce pre sultanulii de suveranii ali sei, si de a-i continuă tributulit ce-i 
respundeă răpăusatuli sei: părinte si unchii, că deusulă incă ce gata a face acâsta. Insă, dacă 
Aga va urmă innainte fâră a luă in privire remonstrantiele si ofertele sale, el speră că, Dum: 

1
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auoir esgurd î ses remonstrances et oflires, il esperoit que le vray Dicu des-Armices, le imaini- tiendroit en sa juste dettence, et quil ne permettroit iamais qwun vsurpateur tel quwlisti- enne, cust Paduantage sur vn Prince legitime desia tecogneu, ct appell€ de la plus part des Moldaues. i ” 

CHAPILRE V, 

Lu dispositiou des deus armees et lu defjuiete de Constantin, sa prinse, se nori, ct lu cep- „i tiuită du Prince Potoscliy. - 

[lovssEYEx Aga, qui n'auoit point charge du rand Seigneur de capituler [Ceux qui sont . . . . 
a re 5 a ba auec le Prince Constantin, et qui estoit preuenu des prescns et promesses WES- [Pecica par te presens, ferimont tienne, p'eut aucim esgardă ces remonstrances, quoy qwelles fussent fort: consi- |ioreille aux ze- . , i .] * . e... ” |monstrances quoy derables; ains d6s le soir mesme îl fist aduertir tous les. chefs ct Capitaines de | «que tres-iustes. armee, qu'ils se tinssent prests pour partir le lendemain i li pointe du iour, affin de se. disposer ă la bataile, ce qui fut ainsi execut, ct fut son armee rangee dans vne: grande campazne, fort proche de la riuiere de Prute, ă li veuă de celle de Constantin, et de si prâs, que les vns et les autres se pouuvient ofencer de lcurs canons. Constantin remit toute la disposition de son armee au Scigneur Potosky, lequel diuisa toute sa caualleric potosky disposo en trois gros, ct mit en teste celuy des Cosaeqs, qui sont gens fort belliqucux Îstautin. ct accoustumez ă combatre contre les Tures, et Tartares, car est leur principale protessionl. Vn peu plus deriere il placa, les Boers de Moldauie, qui estoient enuiron deux mille cinq cens: et le troisiesme gros estoit de deux mille lanciers, tant Polonois quautres; quant ă Tiu- fanterie elle fut destinee pour li defience du canon, ct fut rengee aux enuirous d'iceluy, dans va petit retranchement qui auoit est fait le iou: precedent. La caualerie Turguesque estoit en plusicurs scadrons, et toute Parmce fut disposee en forme de Croissaut, [nste Temet ă la corne droite duquel furent mis lesdits Tartares, ct ă la gauche les Vallacqs, sque. 

nedieulii avmelorit "li va sustint intru apărarea, sa, si.că nu va permite nici odată ca, unii usurpatoriii ca Stefani, să căstige asupra. unui principe dojă recunoscuti si chiăimatii la dom- nfă-de cca nai mare parte a Moldovenilorii. . e y 

CAPU v, 

Dispositiunea ambelorii armate, si cumii fă bătutii Coustantină, si jiriusă, precumii si des- | pre mdrtea sa, si captivitatea principelui Potocli. 
. 
4! 

Husers Aga, neavândii dela sultanulii insăreinare de a capitulă cu principele Constan- tin, de altă parte, prevenitii prin presentele si promisiunile lui Stefanii, nu luă în privire a- ceste reinonstrantie, cu tâte că eră forte considerabile ; ci incă de cu sâra făcu: cunoscutii . căpitanilorii armatei sale ca' să stea gata de plecare pentru dioa următâriă desii-de-diminctiă,- ca să incâpă bătaia: accea ce sc si făci. Armata sea fi "asiediată pre unii siesii ; intinsii, lângă Prutii, in facia armatei lui Constantinii, si atâtit de aprâpe, incâtii se puteă atinge unii pre altii prin tunurile lori. Costantinii incredintiă lui Potocki tâtă, dispositiunea, ar- matei sale. Potocki impărti tâtă călărimea in trei corpuri : in frunte asiediă pre Căzaci ca- rii sunt Gmeni forte belicosi, si deprinsi a se luptă 'cu Turcii si Tătarii, pentrucă acesta, e profesiunea, lorii principală. In Gre-care distantiă puse pre boiarii de Moldavia, carii eră in numării ca de dou& mii cinci sute. Alii treilea corpi eră de două mii lănceri, Poloni: si al- tii,“ Infanteria fă însărcinată cu apărarea tunurilorii, si fi asiediati, in giurulii acestora, in- to mică fosată făcută in dioa precedinte, Călinvimea turcescă eră impărtită in mai multe sca- drOne, si t6tă armata eră dispusi în formă de semilună: 'Tătarii fu 'ă asiediati la aripa drepti,
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et quelques Moldaues. . Quant aux Tures, ils se reseruerent Parriere garde ou le centre du 

Croissant, comme ils ont, accoustume: ct quant ă Lintanterie, qui estoit de 9 ou diz 

mille hommes, elle fut .aussi rangee ă Ventour de Partilerie. Apres que ces deux armees se 

furent saliices de quelques canonnades tirees de part et-d” autre, Potosky recogneut que ses 

gens commencoient ă -s'estonner pour le grand effect de Partillerie de Pennemy, ce qui le 

meut de commander au gros des Cosacqs de charger les Tartares qui estoient ă la pointe 

Prewmiere charge] droite dudit Croissant, et sestoient desia auancez, n'ayans accoustuu de combatre 
. sacqs sur . . . . 1. . 

ies Tataras. | Mordre, ains ă la debendade, aussi bien que les Cosacqs, qui ruerent sur cux 

d'vne telle impetuosit€ et fureur, qwen peu de temps îl en tomba plus de sept ou huict 

cens par tere, et eussent este lesdits Tartares bientost taillez en pieces, si le gros des Va- 

- Jacqs ne les eusseut promptement secourus; Ce que Potosky voyant, îl commanda au gros de - 

ses Moldaues, Waller au rencontre de ce renfort, ce quils feirent autant courageusement qu'il 

se peut dire: mais presque au mesme temps on fit debusquer de Parmee Turquesque vn 

nouueau scadron de deux mille cheuaux Tures, ct autres qui renuerserent par terre ce qui 

vestoit. des Moldaues, desja fatigucz du combat 'rendu contre les Vallacas. Alors Potosky 

recognoissant bien qu'il luy estoit du tout impossible de resister ă vne si puissante armee, 

ct qwil ne pouuoit esperer qwwne tres-mauuaise issut de la bataile, pria. instamment le 

Prince Constantin de se saiuer sans faire bruit, ct de luy laisser paracheuerle reste: mais 

tant en faut que ce ieune Prince se laissast emporter ă telle persuasion, qwau contraire 

cela. Panima dauantage & demeurer, et attendre constamment leuenement de la bataile; ct 

au mesme temps îls partirent tous deux auce ce qui leur restoit de cavallerie, sur ce der- 

nier venfort des ennemis qui combatoient encores, et en defirent vne grande partie auaut * 

que d'autres les peussent seeourir. Ce qw'estant avriu6 contre Pesperance de Houssine Aga, 

il enuoya Estienne, qui ne s'y fust pas volontiers ofiert, estant de son naturel fort poltron 

(comme sont ordinairement les ames cruelles, suyuant le dive de VEmpereur Philippes) par- 

lant de Phocas.) . 
Ces Princes voyant Etienne approcherauec ve trouppe de plus de deux miile che- 

  

Românii si câti-va . Moldoveni la aripa stângă; ră 'Turcii, după datină,. ocupară centtulii. 

Infanteria care eră de nduă sâii diece mii Gmeni, fi asiediată in giurulii artileriei. După 

ce aste două armate se salutară prin câteva loviri de tunuri trase si de o parte si de alta, 

Potocki observă, că Gmenii sei incepură -a se uimi de etfeptulii celii mare alit artilerici ini- 

mice, acâsta "li fiică să dea ordine Căzacilori cu să tragi asupra 'Tătarilorii carii se află de. 

a drâpta semilunei, si deja si innaintaseră, nefiind ci deprinsi a se luptă în ordine, ci în. 

modit nereeulatii. Căzacii se repediră asupra lori: cu atâta violintiă si furiă, incăti indată, 

cădiură la pămentii preste siepte optii sute de Tătari. si eră să-i taie atunci pre toti, dacă: 

corpulii Românilor nu le veniă curendii intrajutoriii. Acdsta vădiendii Potocki, comandă 

corpului Moldavă, să mârgă intru intimpinarea acestui ajutoriii alti inimicului: aceea ce Mol- 

dovenii si făcură cu celii mai mare curagiii ce se pote spune; insă, mai totii intru acelii 

timpii, veni din armata turcâscă unii altii scadronii de două mii călăreți, Turci si altii, ca- 

rii vesturnară la pămcntit pre cei ce mai rămaseră din Moldoveni, osteniti prin lupta ce avură 

contra Românilorii. Atunci Potocki, ineredintiându-se că nu mai c prin putintiă de a stă 

faciii cu o armată utâtii de tare, si că nu se inai pote asceptă de câtă unii pră-tristii resul- 

tatii, rugă cu stăruintiă pre principele Costantinii de a se salvă fără sgomoti, si pentru ceca 

ce mai rămâne a, face, sălii „lase pre densulii; insă acestii tenerii principe. departe. de 

a urmă unii asâmine consilii, acesta din contra Ti făcă si mai multi ca să stea pre 

locii, si să ascepte cu constautiii resultatulii bătăliei. Si totii intru acelii timpii plecară a- 

mândoi cu călirimea ce le mai rămăsese, asupra celui din urmă ajutoviti ali inimicilorii ce 

se luptă încă, si frânseră, o "mare parte iunainte de a-i pute altii ajută. Ne aseeptându-se 

Ilusein Aga la unu ca acâsta, trămise pre Stefani, cate dealtminteea de buni voiă nu sar 

fi oferitii, fiindi. din natura sa, forte poltronii, precumii sunt de ordinariii tote inimele, cele 

crudele, după cumii dice impăratuli Filipii vorbind de Foca.
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uaus, qui manoient point encores combattu, ct qwils ne pouuoient plus esperer de secours de leurs gens, furent contraints de ceder ă la force, ct de se rendre î la merey de leurs ennemis. 
Le Prince Constantin demeura, en partage aux Tartares, Mautant qu'il auoit este prins prisonnier par aucuns d'entre eux, ou leur fut baill6 por Ioussine Aga, pour en Î Conptantin „em 

tirev rancon et leur tenir lieu de solde. Mais ils men firent pas leur profit, car ltares,se noye. 
comune ils Pemmenoient, ct luy faisoient passer le Niestre, on dit qu'il se precipita dedans, 
pensant par aduenture se sauuer ă la, nage, ou ne voulant suruiure apres son des- [Prut în sununa astre; et quant au Prince Potosky, il fut emmen€ ă Constantinople, et consti- Berti tit 
tu€ prisonnier dans les tours de la mer Noire, qui est la prison destinee pour les |: mali. 
prisonniers de grande consequence, oii il a este detenu et gard€ “soiencusement iusques au mois de Iuillet de Pannee mil six cens seize, qu'il fut demand au grand Seieneur, par Gas- par Grayraui Create, lors trafiqucur de rachapt .d'Eselaues. 

CIIAPITRE VI. 

„Trinstalation d'Estienne en la Principaute, ct les cruautez par lut exercees sur les Nobles, 
et leu veuolte, DI 

LE bruit de coste bataille perduă par Constantin, et de sa “capture, donna vn tel es- pouuentement aux Moldaues, ctă tous ses amis, qu' aucun ne s'osa plus opposer ă la puis- 
„Sance du Turc, si bien que Iloussine Aga paracheua (V'executer sa, charge, en fai- [Iastatatiou arts Ap . ț . o... har . une en Molda- “Sant proclamer Estienne Yaşuode et Prince de Moldauie dans la citc. d Yas, puis luie. 
congedia partie de son armee, mesmes lesdits Tartares, ct s'en retourna î Constantinople, comme nous auons dit. It le Vayuode Estienne ne se veid pas plustost instal6, que prefe- 
vant la cruaut€ ă la clemenee; ct imitant cest autre tyran, qui disoit 'ouuerte- | e Cere ment qu'il ne se donnoit peine d'estre aym6 de ses sujects, pourueu qutils Ic lama metirant. 

i 1 

Principii, vădiendu pre Stefanit că se apropii cu o trupă de mai bine de doue mit călă-. 
veti carii incă nu luaseră parte la bătaiă, si că ei nu potii speră dela ai lorii nici unii aju- 
torii, fură constrinsi a se supune fortiei, si discretiunel, inimicilorii lori. . : 

Principele Constantinii cădiă în mânile 'Tătarilorii, scii pentrucă ei mai ântâiii puseseră 
mâna pre densulii, sâi că Husein Agă "lu dete lorii, cu scopii ca pretiuli răscumpărârei lui 
să le servâscii dreptit Icfă. Dar nu se. folosiră, pentrucă, ducându-lii cu sine, se dice că pre 
cândii "li trecei Nistrulii, elit se aruncă in apă, crediândii că va scăpă prin nuotii, ai pote 
că nu voi să mai trăiâscă după unii asâmine desastru. Incâtii pentru principele Potocki, elă fn dusii la Constantinopoli, si asiediatii în turnurile mârei-negre, care e prins6ria destinatii 
pentru captivii: cei mai de frunte; aici fi detinuti: cu multă pază până în luna Iuliii 1616, . cândii fă cerutit prin Casparii Gratianii Croatulii care pre atunci tratică-cu răscumpărarea selavilorii. 

CAPU VI.. 

Instalatiunea lui Stefani în domnia tiercă, crudimile lui fiicule asupra boiarilori, si verol- 
| ta acestora. | DP 

Fara „ce se lăti despre acestă bătălii nenorocită pentru: ai nostri, si despre captiri- 
tatea lui Constantinii, de atâta spaimă cupiinse pre toti Moldovenii, incâtii nime nu cutediă 
a se mai. opune puterei turcesc, asiă” in câtit Iluscin Aga put să aducă la indeplinire. in- 
sărcinarea ce aveă, proclamândii pre Stefani, în Iasi, de Voivodii si Domnii ali Moldaviei; 
apoi dimise o parte a armatei sale, chiari si pre Tătar. si se înturnă la Constantinopoli, 

„Precumii amii disii. Eră. Stefanii Vodă, de abiă se vădiă asiediatii in scaunulii tierei, si
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Mesebaats desse-] redoutassent, il projetta d'extirper la plus part des Bogers,et les plus puissans 
iasd Esicnneduit du pays, tant pource quiils auoient fauoris6 les armes de Constantin contre luy, 
miserable: - | que pour la defance perpetuelle qu'il auoit d'eux, estans les plus capables de 
resister ă ses tyranniques desseins, ioinct que c'est lordinaire de ceux qui vsurpent quel- 
ques Principautez par mauuais artifices, d'estre tousiours en crainte qwon ne les despoiiille, 
Te SeizuearBo-| et qwon ne les traite selon qurils meritent; Il comenga donc parle Seizneur Bo- 
par le coriman tochan, fiere de la Princesse, vefue, de Leremie, lequel il ît inhumainement em- 
man. --"-*"Jpaller, auec deux autres notables Boers, comme S'ils eussent este quelques in- 
cică seizatte| signes voleurs, et non contant de ceste premiere saignee, il fit bien tost apres sai- 
eri. ] sir tout dn coup soixante et quinze autres Boers, ausquels il fit soudain tren- 
cher la teste, sans vouloir pardonner ă vn seul, dquelque instance qui luy en fust faite par 
leurs parens, leur imposant quiils. auoient conspire contre luy, quoy quiil n'en cust aucune 
preuue.  AMais tant s'en faut que ces cruautez flechissent les coeurs du reste des Boers, com- 
Commeneementi me Estienne s'estoit persuadă, qu'au contraire ils en furent dauantage animez, 
desreuoiten con et plusieurs d'entre eux prindrent ouuertement les armes contre luy au com- 
1615. mencement de Pan mil six cens quinze, et deslors ils se. fussent emparez de 
luy, et eussent prins vengeance de ses cruautez, et mis le pays en libert6, qui n'eust point 
este ruyne, comme il a est6 depuis, sil n'eust este assist€ par les citadins d'Yas, qu'il con- 
jura de le seconder en ceste occasion; leur promettant -immunite -de tous subsides, s'ils le - 
faisoient: moyennant. laquelle promesse, ces 1miserables preferant leur proffit particulier au 
salut et bien public, se porterent du tout au seruice de ce tyran, et s'estans armez le suiuirent 
Les Boers enar-] tant ă pied, qw ă cheual, et combatirent vaillamment contre lesdits Boers, qui 
mea otto ac estoient uenus inuestir Istienne dans ladite cite d'Yas; lesquels Boers ayans re- 
sez cogneu que leu: ennemis estoient micux assistez quwils n'auoient peu preuoir: 
Mort, de plusie-VADIES auoir rendu quelque leger combat, firent retraicte le mieux qu'ils purent, 

micr. jet furent plusieurs Wentr'eux prins prisonniers, lesquels le tsran fit tuer de sang 
froid, cu empaller pour donner terreur aux autres. 

  

preferindii a fi mai bine crudelii decâti ertătoriii, si imitândii pre acelu tiranii care o spunea 
pre faciă că elii nu. cârcă a fi iubitii ci temutii de supusii sei, 'si propuse a stirpi pre cea 
mai mare parte a boiarilorii si fruntasilorii tierei, atâtii, pentrucă tinură parte lui Constan- 
tinii incontra sa, câtii si pentru: neincrederea perpetuă ce aveă câtrădânsii, fiindit eă cei mai 
capabili de a resistă planurilorii sale celorii tiranice; adaoge că este o datină : ordinariă a 
celorii ce, usurpă domniâ unei tieri prin măestrii culpabile, de a se teme fâră incetare, ca 
să nu-i despoie 6răsi si să-i trateze după cumii merită. Eli, deci, incepu dela boiariuli 
Botosianii, fratele Dâmnei, văduvei lui Irimiă; pre acesta, dempreună cu alti doi boiari de 
frunte, i puse în câpă, ca pre nisce hoti de cei mari. Nemultiămitit cu acâstă vărsare de 
sânge, Stefanii pucinit după aceea puse mâna de o dată pre sicpte dieci si cinci de boiari, 
cărora le tăiă capulii la toti fâră să certe măcarii pre unulă, pre lângă tote rugătiunile ce-i fă- 
cură consângenii lorii, acusându-i că conspiră incontra sa, cu tote ci nu aveă nici o probă. 
Ceialalti boiari insă, de parte de a se fi inspăimântatii de aceste crudimi, precumit credea 
Stefanii ;: dincontră, ei se incurăgiară si mai multi, si multi dintrinsii apucari armele in- 

„contra lui cu: inceputulii anului 1615, si Vară fi si prinsii atunci pre Stefani, si s'arii fi răs- 
bunatit de crudimile lui, si tira o-arii îi liberatii, târă ase ruină precumii se intemplă după 
acâea, decă nu i-arii fi statii intr'ajutoriii cetătianii din Iasi, pre carif Stefanii "i conjură ca 
să nu-l părăsâscă în acâstă ocasiune, pentrucă eli are să-i scutâscă de tote dările decă-i 
vorii rămân credinciosi; prin aceste promisiuni, mniserabilii, pretiuindit mai multii folosulii 
lorii particulariii decâtii salutea si binele publicii, se puseră în servitiulii tiranului, si intr'ar- 
mându-se îi urmară atâtii pedestri câtii si călâri, si se bătură vitejesce incontra boiarilorit 
carii veniseră să incungiure pre Stefani in. Iasi, Boiarii incredintiându-se că inimiculii e mai tare 
decumii puteă ci să prevediă, după o luptă usi6ră se retraseră cumii putură, multi din ei cădiurii 

. prinsi, pre carii tiranulii "i omori pre toti cu sânge rece, set "i incepâ, spre a băgă groza si in altii.
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| »  CHAPITRE VII. 

La resolution du Prince Alexandre, et de ses beau freres. de leuer ene armee pour courir 
sus au Pagyuode Iistienne. 

LES Boers qui eschaperent de la susdite defaite, scachans bien qu'ils ne deuvient es- 
perer de misericorde de la, part: VEstienne, qui estoit extremement. vindicatit, ny par con- 
sequent de seurete en la Moldauie, pendant qu'il. y gouuerneroit, s'auiserent Mal- p Les Boers ont. 
ler trouuer la Princesse vefue de Ilieremie, qui S'estoit sauuee en Pologne au | ze 2 
mesme temps quelle receut la nouvelle de la prinse de son fils Constantin. Pologne. 
i Ceste Priucesse ayant entendu par la bouche des Boess, le miserable gouuernement 
dEstienne, et que la plus part des Moldaues estoient fort disposez ă secoiier le. joug 
de sa tvrannie, et qu'en son licu ils cussent bien desir6 auoir le Prince Alexandre, - se res- 
souuenans des bonus traitemens du. deftunet . Prince Ilieremie son' pere, ces consideratious 
(disje) iviuctes ă Tappetit de commander soubz le nom de son fils, luy seruirent pour se per- 
suader, puis audit Alexandre, quoy quiil ne fust lors aa que de quinze ă seize ans, dem- 
brasser ceste oceasion, et en communiquerent ensemble au Prince Visnouiesky,. gendre dela 
Princesse, et au Prince Correstky, lequel uspiroit deslors -ă espouser sa plus ieune fille, les- 
quels n'aprouuerent pas seulement le dessein, mais sofirirent fort volontiers d'accompagner le 
Prince Alexandre en Moldauie, et de prendre tout le soin de la conduite de son armee. 

“La resolution men fut pas plustost prinse entre eux qu'ils se mirent tons en deuoir 
de leuer des gens de guerre de toutes parts oi leur credit stestendoit, de sorte qu'en moin$ 
de deux mois ils nivent sus pieds, et assemblerent dix ou douze mille hommes tant de. pied, 
que de cheual, partie Polonnois, partie Cosacqs et Transsiluains. Dequoy le Vayuode Estien- 
ne ayant receu auis, il leua de son cost tout ce qu'il put de Moldaues, Tartares, et Val- 
lacas, dont il composa aussi vn corps dWarmee de pres de vingt mille hommes, lesquels il 
fit tenir aux ennirons de la cit6 WYas, ou îl se resolut d'attendre de pied ferme: les Prin- 
ces Polonnois. . DI 

x 

„CAPU VII. 
* 

Resolutiunea principelui Alesandru. si a cumnatiloră lui, de « ridică, o armată si a erge 
asupra Îuă Stefanii Vodă. 

Botanu ce scăpară din acestă bătaiă, sciindi pre-bine că ei n'a de a speră milă la 
Stefană care eră fârte vindicativă, prin urmare, nici sigurantiă în Moldavia in câtă timpă elit 
va domni, se socotiră să inârgă la Dâmua, văduva lui Irimii, care, după ce priimi scirea 
despre căderea in captivitate a fiiului sei Constantinii, se retrăsese in Polonia. 

Astă. Domnă, aflândă „din gura boiariloră,: modulii celii miserabili de euvernare: a: lui 
Stefanii, si că cea mai mare parte din boiari sunt pre-dispusi a scutură juguli tirăniei lui, 
si că, aducândul-si ei aininte. de purtarea cea bună a lui Irimia Vodă, in loculii lui Stefanit 
art dori a pune domnii pre principele Alesandru; aceste coisideratiuni, în unire cu pofta 
ce aveă de a domni ea sub numele fiiului ei, o induplecară pre .ea, apoi pre Alesandru, cu 
tote că, acesta nu aveă atunci mai maltii de 15-16 ani, de a nu lăsă să trâcă nefolosită a- 
semine ocasiune. Acesti planii merseră impreună de-l comunicară principelui Visnioviechi, 
ginerele Domnei, si principelui Corecki care de atunci aspiră a se căsători cu fiica ci cea 
mai tentră. Principii Poloni, nu numai că aprobară planulii, ci sc oferirii de a insoți pre 
Alesandru in Moldavia cu totă bucuria, si a purtă t6tă erigea comlucerei armatei lui. 

Îndată ce luară acestă decisiune, se si apucară cu totii a adună Gmeni de ste din 
tote pârtile pre unde avcă trecere, asiă incâtii în mat pucinii de due lumi de dile puseră 
in picidre 10 până în 12 mii pedestri si călâri, parte Poloni, parte Căzaci si 'Transilvani. 
Aflândi de acesta Stefani: Vodă, se apucă si el de adună toti ce puti, Moldoveni, 'Tătană 
si Români, din carii compuse ună corpi de armată aprâpe de duă-dieci mil, si-lit asiediâ 
impregiurulit asilori, unde se determină a asceptă nemiseati pre principii Poloni, - : 

Aa - 4
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CHAPITRE VIII. 

La veddition de la forteresse de Cochine par le Capitaine icelle qui se reuoltu contre le 
Vayuode Lstienne, ă cause de ses cruautez. 

Last E du Prince Alexandre s'estant aduancee ă deux lieuăs prâs de la cite de Ca- 
Cazaivitr. tminithe en Podolie, se trouuoit fort empesche. ă passer la riuiere de Niestre, qui 
fait la separation d'entre la "Moldauie et la Podolie, et redoutoit la forteresse de Cochine: en 
laquelle y auoit vne bonne garnison de Moldaues, auec du canon pour garder le passage de 
ladite riuiere: mais il! aduint heureusement pour le Prince Alexandre, que le Capitaine qui 
y commandoit se sentant grandement ultencă des cruautez du Vay uode Estienne, de son pro- 
pre mouuement se vint rendre au seruice d'Alexandre, avec ses soldats, et luy-apporta les 
clefs de ladite forteresse, la remettant du tout en sa disposition,. de sorte que. facilement 
Varmee passa en' Moldauie, 'et en siene de resiouyssance furent tirees plusieurs canonnaules, 
ce qui augmenta dautant plus la defiance” quwanoit Iistienne, de Pafjection des Moldanes en 
son. endroit, et luy fit ressentir des syndereses dans sa conscience, qui n "abandonnent jamais 
les tyrans ct ssurpateurs, 

CHAPITRE IX. 

I, a defaite de qpinze cens “Tartu es du party d'lstienne, et la deputatisi de quelques Mol- 
decates rers Ie Prince Aleranilre, pour seantoir son dessein. 

Toxs ces preparatiis et acheiinemens, se firent depuis le mois de Iul, iusques au 
sixiesme d'Oetohre mil six cens seize, que le Prince Alexandre fit partir son armee de Co- 
chine pour s'acheminer deuers la cite d'Yas, toutesfois pour ce premier iour elle ne s'aduanca 

  

CAPU VIII. 

Supunerea fortăretiei Ilotinului din partea Căpitanului ei, care se revoltă încontra hi Ste- 
fanii Vodă din causa crudimilorii lui. 

OsrEa principelui Alesandru inhaintândă pân” la dâu& lege in apropiarea Camenitiei in. 
Podolia, aci eră fcrte impedecată de a trece Nistrului, care desparte Moldavia de Podolia, 
temându-se de fortăretia, Hotinului în care se află o bună garnisonă de Moldoveni, si tunuri 
pentru a pazi trecerea riului; insă, din norocire pentru principele. Alesandru, se intemplă că 
comandantele cetatei simtîndu-se forte ofensatii prin crudimile lui Stefană . Vodă, de bună 
voia sa se supuse lui Alesondru, impreună cu soldatii sei. si aducându-i cheile fortăretiei, o 
puse la totă dispositiunea lui, asiă incâtă armata treci usiori in Moldavia, si în semnit "de 
bucuriă se traseră mai multe tunuri. Prin ncâsta crescă si mat multi neincrederea lui Ste- 
fani 'câtră Moldovenii ce se află impregiurulii lui, si simti mustrârile rugetului, care nici o- 
dată nu părăsescii pre tirani si usur patori, ” 

CAPU IX. - 

Bătaia ce ai sufer ită 15 sute 1itari de, că luă Stefanii, si deputatiunea oră Molăoceuă 
câtră Eta Alesandr a, spre a află planulii ha. : 

“Tor preparativele acestea se ficură dela luna Iuniii, până la 16 Optovre 1616, cândă . 
principele. Alesandru plecă din Hotinii cu armata sa, spre A merge la Tasă; dar în acostă di
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que de quatre lieu&s seulement. Or comme ils furent avriuez ă demie iournee d'Yas, le Prin 
ce Alexandre enuoya huict cens Cosacqs choisis dn plus grand nombre, pour aller: reeog- - 
noistre quelle contenance faisoit Farmec de Pennemy: Mais ils ne furent pas loin, quiils fi- 
rent rencontre de quinze cens Tartares, enuoyez aussi de la part dEStienne, pour recognoi- 
stre ct donner quelque charge sur les Polonois. Et iacoit que ces Cosacas fussent en heau- 
coup moindre nombre; toutesfois voyans que lesdits Tartares estoient en des- ÎL come Taitei 
ordre, ils ne feignirent point de se ruer brusquement sur cux, et auec telle ve- par Ies Cosaeas. 
“hemence quw'ils en defirent vne grande partie, ct mirent le roste en deroute; puis ayans pa- 
racheu€ d'executer leur dessein, Tapporterent au Prince Alexandre, que Parmee d'Estienne 
pouuoit estre Wenuiron quinze mil hommes: mais que cestoient pour la plus grande part 
gens ramassez au pais, qui m'estoient dressez ny accoustumez comme eux au fait de la guer- 
re, ct qui s'y portoient plustost par contraiute, que de bonne volont, au moyen de quoy il 
ne les falloit pas beaucoup redouter. 

I/heureux succeds de ceste rencontre, et le rapport faict par lesdits Cosacaqs encoura- 
gerent grandement les gens WAlexandre, lesquels dailleurs estoient beaucoup animez contre 
Estienne, pour des Jettres qu'il auoit escrites ă leur Prince, pleines de menasscs, conume si do- 
sia îl les cust tenus en sa disposition, ce qui ne sermit que pour encourager (lauantage les 
Polonois, et ă les faire resoudre de mouiir tous cn combattant, plustost que de tom- 
ber entre les mains cruelles de ce Tyran. Ce mesme iour il vint vers le Prince /mordaues depu- 
Alexandre quelques deputez des Moldaues, au desceu toutesfois d'Estienne, pour [iz serie Prince 
scauoir (Alexandre qucl estoit son dessein, et lo .supplier qu'il cust pitic du Ascauoir ă quelle 
pais de. Moldauie, qui estoit menace 'd'estre bien-tost ruin6, si les troubles et [iei pare 
guerres y continuoient d'auantage. A quoy le Prince fit responce, Que son în- daule, 
tention n 'estoit pas dW'oppresser | a Moldauie, mais de la deliurer de la tyrannie d'lstienne, 
comme il y auoit est6 conui€ par vn bon nombre de Boyers, qui Vestoient all€ trouuer ius- 
qu'en Pologne pour cet efiect,. et luy auoient donn€ asseurance que c'estoit le :commun de- 
sir des Moldaues: Que sur ceste confiance il s'estoit achemin€ auec ce qui l. auoit peu reiinir 

  

innaintă numai patru lege. Deci, îndată ce se aflară in apropiare de o jumâtate de di de 
Iasi, principele Alesandru trămise o sută de Căzaci alesi, ca să mârgă să afle care eră atitu- 
dinea 6stet inimicului. Dar nu merseră departe, si intâlniră o miie cinci sute de 'Tătayi, pre ca- 
rii de aseminea! trămisese Stefanit ca să cerceteze de Polont si să dea câteva lovituri a 
supra lorii. Si cu tâte că Căzacii eră cu multii mai pugină la numârii, vedienait -insă că Tă- 
tarii sunt in disordine, se repediră pre ncasceptate asupra lorit si cu atâta veementiă, incătii 
o mare parte dintr'insii culcară la pămentii, ră pre ceialalti "i puseră în fusă. Apoi, inde- 
plinindu-si insărcinarea ce aveă, se intârseră si raportară principelui . Alesandru, că armata 
lui Stefani! putea să fiă de vro. cinci spre diece mii de 6meni; dar că cea mat mare parte 
sunt 6meni adunati de prin ticră, nedisciplinati si nedeprinsi ca dânsit în tr cbile resbelului, si că vinii 

„la luptă mai multi de silă decâtii de buni voiă, încâtii unu e de a purtă multă frică de dânsii. 
Norocituli: sucesii alii acestei intimpinări, si raportulii ce făcură, disii Căzacă, incură- 

piară forte multii Ostea lui Alesandru, care si de altminterea, eră forte atitiată asupra lui Ste- 
fanii, din causa unorii scrisori ce trimisese acesta lui Alesandru, pline de amerintiări, ca si cumii 
ar fi avutiă dejă în mânile sale pre Gmenii acestuia, ceea, ce nu serti decâtii spre a incuragiă si 
mai multi pre Poloni, si a-i face'a se decide ca mai bine să moră toti in' luptă decâtii 
să cadă în mânile crudele ale 'Tiranului. 'Totii intru acâstă di veniră la principele Alesau- 
dru câti-va deputati Moldoveni, insă fără de scirea lui Stefani, ca să afle dela Alesandru ce 
planii are, si să-lit roge să aibă, milii de tidră, care e amenintiată de v totali ruină, de vurii 
tine multii turburârile si resbelele. Le răspunse principele, că cugetulii sei nu este de : 
apăsă Moldavia, ei dea o scipă de tirănia lui Stefani; cit elii vine chiimatii de uni insem- 
uatii numărit de Doiari, carii veniseră la, densulii în Polonia spre acesti: scopii, asigurăn- 
du-lii că acâsta ce dorintia comună a Moldovenilerii; că. intemeiutiă. în acestă incredere, plecă, 

„cu unii numări de Gmeni de resbeli ce putii să adune, si că, decă va isbuti in planului sti,
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de gens de guerre, et que sil venoit au dessus de ses desseins, comme il se promettoit 
moyennant leur assistance, il ne les gouuerneroit. pas moins doucement qu'auoit fait le def- 
funct Prince Hieremie, duquel il estoit fils et legitime successeur, 

“Les deputez s'en retournerent fort satisfaits de ceste responce, .et -Payant publice en 
diuers. endroits, cela fut cause que plusieurs Moldaues se vindrent joindre ă . Parmee du 
Prince, et Vassisterent fidelement en ceste occasion. 

Le neufiesme iour d'Octobre, le Prince Alexandre fit encores auancer son armee enui- 
ron trois lieuis, et s'armesta dans vne fort belle campagne, ou il y auoit de bonnes eaux. qui 
se trouuerent bien ă point pour se rafraichir, pendant que le Prince Alexandre fit assembler 
son Conseil de guerre, pour deliberer de Pordre qu'on tiendroit, et du iour qu'il seroit plus 
ă propos dattirer Pennemy au combat. 

CHAPITRE ă. 

Raport faici par les Cosacqs, de Lestat de Varinee Etienne. 

Eu mesme temps fut derechef enuoy6 vne trouppe de Cosacqs,. pour aller recognoistrg 
en quelle disposition se tenoit Parmee de Vennemy, et fut rapporte que ladicte anmee estoit 
rangee en bataile, et qu'ils auoient vingt canons tous prests ă faire execution, ce qui nes- 
La General de ) tonna pas beaucoup le Prince Alexandre, dautant que le General "de PArtillerie 
varilerie de-i d'Estienne auoit quelques jours auparauant enuoy vers luş, pour Passcurer que 
le trahir, | sil donnoit bataile, il woftenceroit ses gens que le moins qu'il -pourroit, ayant 
desir' de seruir ledit Prince, et au contraire se vanger en telle occasion d'Estienne, lequel 
auoit fait trancher la teste a vn sien beau-frere, pour vn mauuais. soupqon qu'il auoit con- 
ceu contre luy, quoy quiil en fust innocent. Ce qui doit aduertir les Princes, que: rien ne 
leur suscite tant d'ennemis secrets, que fait la cruaute. et que. tost ou tard ceux mesmes 

  

precumii speră cu ajutoriulit lori, -elii nu are să-i guverne cu mai pucină  bună-vointiă de 
cumă “1 guvernase răpăusatuli, Irimiă Vodă, ali cărui fiii si legitimi sucesoriii e densulii. 

Deputatii se intorseră pre-multiămiti” de acesti răspunsă, si publicându-li in mai multe 
pârti, multi Moldoveni alergari de se uniră cu dstea principelui, servindu-lii cu. credintiă în 
acestă ocasiune, 
i La 9 ale lui Optovre, principele Alesandru mai innaintă incă cu 6stea sa vro trei - 
lege, si se opri intro câmpiă prâ-fnunâsă, unde găsiră apă bună de care simtiă chiari multă 
nevoiă. Aci principele adună consiliulii seii de: resbelu, spre a deliberă asupra ordinei ce ar 
ave să tină, si asupra dilei în care ar fi mai bine a trage pre inimică la luptă. , 

CAPU X.: 

„ Bapor tulă Căzaciloriă “i despre. starea urmatei lui Stepan. 

“Tozu intra aceli timpă s se trămise din noii o trupă de Căzaci, să mârgă să afle dispositiunea 
Ostei inimice; si raportară că ostea inimică e pusă in ordine de bătaiă, că are 20 tunuri, de 
asemine dispuse tote pentru bătaiă.: Acâsta insă-nu inspăimentă multă pre Alesandru, fi- 
“indă-că generariulii artileriei inimice, cu câteva dile mai innainte, "li insciintiase, asigurân- 
du-lii că elii are. să-i erutie Gmenii câtii va pute mai multă, dorind a servi pre principele 
Alesandru, si a-si r&sbună cu acâstă ocasiune de Stefani, care tăiase capulit unui cumnată 
ală lui, dintr unit prepusit reit ce arcă asupră-l, cu tote ca-eră innocinte. Servâscă acesta 
“de invâtiături principilorii, că prin nimici nu-si facii ci atâtă inimici ca prin crudimi, si că 
„maj curendă ai mai târdiă, chiarii aceiasi cărora mai multi se incredi, se revâltă incontra 

* - ' »
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ausqueis ils se confient V'auantage, se reuoitent contr'eux lors que moins îls y pensent. . Le 
Vayuode 'Estienne voulunt aussi faire recognoistre pour la- seconde fois Parmee du Prince, 
Y enuoya douze cents Tartares, et deux ou trois cents Moldaues, lesquels estans descouuerts 
d'assez loving, ă cause qu'ils estoient dans vne campagne raze, le Prince leur enuoya ă la 
rencontre cinq cents Cosacqs, anec 400 lanciers Polonois: ce qwaşant est€ aperecu des Tar- 
tares, ils feignirent au commencement de se vouloir retirer, pour esloigner peu ă peu les 
ennemis de leur camp; et comme ils en furent distans Venuiron vne licuă, ils firent ferme, 
nestimant pas que les poursuiuans eussent la hardiesse de les ioindre: mais ilSyseconae desire 
furent bien trompez, car lesdits Polonnois et Cosacqs, qui scauent micux combattre que aie Lanares 
ruser, se ruerent și furicusement sur les Tartares, quvils en taillerent en pieces vne partie,l 1e+ Cozaen. 
et ne s'en sauua que cinq ou six cens, lesquels se retirant dans leur camp, y apporterent 
beaucoup d'espouuente. Et au contraire Parmee du Prince en fut d'autant plus encouragee, 
et s'augmentoit de iour en iour, car c'est chose ordinaire, mesmes aux guerres ciuiles, que 
ceux qui ont les premiers de auantage sur leurs ennemis, sont volontiers suiuis des plus : 
tardifs ă prendre party, simaginant que la bonne fortune sera tousiours du mesme coste, 
quoy que les armes soient iournalieres. 

CIHAPITRE NI. 

Autre defaite de mille cheuauz du party d'Estienue, pai vu braue strutugeme. 

LE dixiesme du mesme inois, le Prince voulânt encores faire auancer son armee vers 
le camp de Pennemy, son auantgarde fut avrestee par vn gros de mille cheuaux. qui s'es- 
toient la nuict precedente emparez d'vn passage assez estroit, entre vn estang et.vn marais, 
par oi ils scauoient que larmce des Polonnois deuoit passer: mais cest obstacle fut bien 
tost leu6, par Tauis que donnerent quelques Moldaues, d'enuoyer des gens de cheual par vu 
  

lorii atunci cândii ma) pucinii să-aducii aminte de una ca acâsta. Stefani Vodă, voindă de 
aseminea să se mai incredintieze odată despre starea armatei principelui, trimise doue-spre- 
diece sute de 'Tătâri, si vreo doue-trei sute de Moldoveni; fiindii insă că ci se află pre siesii, 
ai nostri "1 cunoscură tin depărtare, si principele trămise intru intimpinarea lorii cincă sute 
de Căzadi,'cu patru sute de lănciari poloni; observând acâsta Tătariă, la inceputii. se prefă- 
cură ca si..cumit arii vre să se retragă, cu scopii dle a miseă pre ai nostri din positiunea lorii; 
si indată ce se atlară în distantiă ca de-o legă, se opriră, neinchipuindu:si el că persecuto- 
rii vorit avă curaziulii de a-i atacă; dar multi se amăgiră, pentrucă numitii Poloni si Că- 
zaci, carii mai bine se pricepii la bătaiă decâtii la insielătiune, se repediră asupra 'Tătariloriă 
cu atâta furiă incâtii tăiară in bucâti o parte dintr'insii, si de abiă şcăpară cinci aii siese 
sute, carii, intoreendu-se in castre, multă roză băgară intrat lori. Eră ostea principelui cu 
atâtă se incuragiă mat multă, si se inmulti din di in di, pentrucă asiă se intâmplă deor- 
dinari, chiarii și în resbâlele civile. ca celorii ce nai ântâiii câstigă asupra inimicului, să 
le urmeze apoi de bună voiă si cel ce suntii mai târdii intru a luă parte, imaginându-si că 
norocul totdeauna are să fiă de. partea acesta, cu tâte că sârtea armelorii este schimbătâriă. 

4 

CAPU XI 

Altă perdere de o miie călăreți de ai lui Stefuni, prin v bracă strulagemă. 

, IA 10 ale aceleiasi luni, principele voindă a pori 6răsi înnainte armata asupra cas- 
trelorii inimicului, avangarda sa intimpinâ uni corpi de călăreti in numără de o miic, ca- 
rii in -n6ptea precedinte ocupaseră o trecătoriă forte strimtă, între uni lacii si'0 mocirlă,
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petit sentier, qui estoit incogneu aux ennemis, ct que par ce moyen on les pourroit surpren- 
dre par le deriere, auant qu'ils sen peussent aperceuoir, ă cause «ne coline, du long de 
Jaquelle ceux qui seroient enuoyez se pouroient. plisser ă couuert, ct arriuer au lieu mesme 
oi les ennemis faisoiont empeschement. : | 
Defaite d'vn gros On donna encores execution de ce stratageme aux Cosacqs, lesquels s'y 
eee Iauă porterent en toute diligence, aucc quelques Aoldaues pour les, guider; et arriuez 

les Cosacâs. | quils furent ă cinquante pas des ennemis sans estre appereeus, firent : sonner 
certaines flutes, dont ils se seruent au lieu de trompettes, ct en mesme temps chargerent 
sans recognoistre sur les ennemis, ă quoy ils furent bien ă propos secondez par leurauant- 
gude, qui estoit de Pautre coste tenuă' en eschec, et fut ceste charge si rude, que desdits 
mille cheuaux, il ne s'en retouma pas plus de cinquante en leur “camp, pour y porter les 
nouuelles de leur mauuaise auanture, | SE o 

- CHAPITRE XII. | 

Closture et rempurt fuict par les gens d'Alezaudre, pour camper la nuicl, ct se tenir prests 
pour donner bataile le lendemain. - 

“Danut du Prince Alexandre aşant heureusement fauc6 cest obstacle, et approchâ de 
la volee du canon le camp «Estienne, le Seigneur Visnouiesky fut Vauis quc Pon fist comme 
vne espece de rempart ct closture, auec tous les chariots de bagage et autres, afin de .l0- 
ger auec plus de seuret€ durant la nuict, et qu'au besoin on s'en peut seruir comme d'vn : 
tort, wayant aucun lieu de retraicte aux enuirons, ny ă plus de dix lieuâs; ce qw'ayant est 
recogneu de la part d'Estienne, “il fit tirer sur le soir: quelques vollees de canon tout au tra- 
uers dudict fort, dontil y eut quelqucs soldats tuez, et quelques autres estropiez: comme ause 
si on ne s'oublia. pas de renuojer en contr'eschange quelques canonnades du camp du 
  

sciindii că pre aci aveă să trecă armata polGnă; acestă pâdecă insă -curândă fă ridicată, că- 
ci niscari Moldoveni "1 invătiară ca să trămită Omeni călâri pre o mică cărare care inimicii 
nu-0 cunosceă, si că cu modulit acesta arii pută să-i surprindă pre din dărâtii, innainte de 
a pute ei prinde de veste, din causa unei coline pre la p6lele căreia ar pute innaintă ncobser- 
vati până chiari la loculii unde lestă in cale inimicii. 

Esecutiunea acestei stratageme incă fă incredintiată Căzacilorit, 'carii si plecari, acolo 
cu t6tă diligintia, condusi de câti-va Moldoveni, si indată ce ajunseră la 50 de pasi de îni- 
mică fără a fi observati, incepură să sune din Grecare fluere, cu care se servescii ci in loci! 
de trâmbitie; si toti odată, fâră a mai recunâsce pre inemicii, năvăliră asupră-i; intru a- 
câstă fură, secundati de avangarda lorii ce se află de ceealaltă parte; si atâtii de aspră fu 
acâstă lovire, incât din acea o miic de călăreti, de abiă se inturnară in castre vreo 50 însă 
spre a duce scirea acestei nenorociri. a 

CAPU XII. . 

Ingrădirea sa părcunele făcute de menit luă Alesandru, pentru masă nptea, si spre a fi 
pregătit de bătaiă pentru dioa următdriă. , 

ARMATA principelui Alesandru invingândii cu norocire acâstă pâdecă, si apropiându-se 
ca de o lovitură de tunii de castrele lui Stefanii, principele Visnioviecki fi de părere ca să 

facă unii feliii de ingrădire cu tote carele de bagagii şi altele, spre a pute stă preste n9p-: 
te în mai multă sigurantiă, si spre a se pută servi de acestă ingrădire ca de o intăritură, 
nefiindii impregiuri, până in distantiă de diece lege, nică uni locii de retragere; Stefani în- - 
să, observândii acâsta, trase în de cu s6ră câteva lovituri de tun asupra disei intărituri; 
câti-va soldati” cădiură morti, altii fură vulnerati; atunci se traseră in schimbii câteva lovituri
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Prince, sans toutesfois grand effect, ă cause que la nuict suruint, ioinct aussi qu'il m'auoit 
que huict pieces assez simples, et de petit calibre. .. . - a pc 

Partie de la nuict suyuante fut employee par Visnouesky, ă encourager les gens de 
guerre, leur remonstrant entre autres choses, qu'il ne falloit point quwiils s'estonnassent pour 
voir leurs ennemis en plus grand nombre qw'eux, parce que la plus part n'estoient que des 
brutaux et paysans mal instruicts ă la guerre, et qui nic s'estoient iamais trouuez en ba- 
tailie rangee, comme ils auoient peu recognoistre en plusieurs rencontres qui' s'estoient. faites, 
ausquelleş ils auoient este tousiours vainqueurs des ennemis, ores qu'ils fussent inegaux en 
nombre: que ctestoient autant de tesmoignages et asscurances que Dicu combatoit pour cux, 
et s'en vouloit seruir pour chastier les tyrannies d'Estienne, et ses cruautez ă Pendroit des No- 
bles de Moldauie; qu'il ne cesseroit iumais d'exercer iusques ă ce qu'il en fust chass€. Au 
reste, s'ils estoient vainqucurs, comme ils n'en deuoient point douter en faisant leur deuoir, 
il n'y auroit vn seul d'entre cux, qui ne s'en retournast charg6 de fort bonnes despoiiilles, 
et des recompenses que le Prince Alexandre leur feroit. Laquelle “exhortation - anima telle- 
ment les courages iles gens de uuevre, quiils protesterent tous d'vne voix, de mourir plus- 
tost que de manquer ă leur -deuoir, et qw'ils attendroient auce impatience que la nuict. fust 
passec, pour venir aux maius auec les ennemis. .. N SE 

Outre cela, les Princes firent scauoir en particulier aux Colonels et Capitaines, Fintel- 
ligence qw'ils auvient ance le Generali de artilerie W'Estienne, et auec plusicurs. autres qui 
se declareroient 'en temps opportun, dont ils furent aussi beaucoup confortez. a 

CIIAPITRE XUI. i 

La disposition de. Pene ct de Pautre armec, la bataille gaignee par «llerandre, ct la fuite du 
Vaiuode Esticune. 

LE lendemain vnziesme iour d'Octobre, le soleil ne parut pas plustost sur nostre ho- 
rizon, qwon commenea de part et Mautre.ă se ranger et disposer ă la bataile, et cependant 
  

si din castrele principelui, dar fâră -multii efeptă, din causă că innoptase, si afară de acesta 
nu aveă mai multi de opti tunuri simple, si acestea încă de uni. micit-calibru. E 

O. parte din noptea următoriă, Visnioviecki se ocupă incurăgiândii pre soldati, si ar&- 
tându-le intre altele, ca să nu se tâmă vădiendii că inimicii sunt în numării mat mare, că-ci 
cea mal mare parte dintrinsii nu sunt decâti nisce ticrani prosti neinvătiati la resbelă; 
carii nici o dată n'a fostă in vreo bătălii regulată, asiă. precumii.S'aii pututii incredintiă 
din mal multe lupte ce avură dejă, in care densii, cu tâte că eră mai pugini la numărit de 
câti acesti inimici, totdeauna invinseră: că tote acestea sunt probe ineredintiătorie că :Dum- 
nedieii se luptă pentiu densil, si că vre a se servi de densii spre a pedepsi tirâniele lui 
Stefanii asupra boiariloră Moldaviei, tirănii de cure nu are să se lase până ce nu-va fi alun- 
gată din ticră. Dealtmintrea, după invingere, si de acâsta să nu se indodscă dâcă 'si va 
plini fiă-care „datoria sa, nu va rămâne nici măcarit unulă dintrinsii care să nu se intoreă 
incărcată de prâdi avute, si de recompensele ce aii să priimâscă dela principele Alesandru. 
Astă cuvântare innăltiă, fârte curagiulă ostasilorii, carii toti cu o gură strigară că sunt mai 
gata a muri decâtii a lipsi dela datoria lori, si că aseâptă cu nerăbdare să trecă nâptea si 
să atace pre inimicii, Di i îi 

Afară de acâsta, principii incunoscintiară in particulari: pre Coloneli si pre Căpitani; 
despre intielegerea ce aii cu generaluli de artileriă alii. lu Stefani, precumii si cu altii mai 
multi carii aii să se dechiare la timpii oportunit, de care lucru cu totii multă se. intăriră în 
inima lori. a e i | e 

" CAPU NI, SI A 

Disposittunea ambelorii armate, bătăliă câstigată. de Alesundru,. si fuga hă Stefani Vodă. 

IN dioa următâriă, 11 Optovre, sârele de abiă răsărise pe orisonti, când si o parte si 
-—
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se firent quelques  escarmouches et duels, qui suecedoient quasi tous ă Pauantage du party 
Alexandre, de sorte qu'il sembloit que c'estoient autant de presages du bon-heur qui leur 
deuoit ce mesme iour aduenir. | ” 

Voicy comme larmee dudit Prince fut disposee par le Seimeur Visnouiesky, lequel fai- 
soit la charge de General. Je Prince Alexandre s'en estant du tout remis î ny, comme 
en estant tres-capable, s'estant trouu€ ă d'autres batailles, ausquelles il auoit rendu assez 
de preuuc de sa suftisance et valeur. Ce general ayant. donc obseru que la caualerie d'Es- 
tienne estoit partie en trois gros, ou scadrons, et que celuy des Tartares estoit le plus a- 
uanc6, il destina, les Cosacqs, pour les contrepointer et combattre; ce qui etoit fort iudici- 
eusement fait, car les vns et les autres se portent librement ă la charge, sans estre cou- 
uerts d'aucunes armes, ains seulement de quelques .pelissons de peaux de moutons, d'ours, 
de loups, et d'autres bestes sauuages, dont îls se rendent les plus cffroyables qu'ils peuuent, 
ne gardant aucun ordre en leur combat, auquel ils se iettent ă corps perdu, vsant de cris 
espouuentables î ceux qui ne les ont accoustumez; et depuis qu'vne fois leur escadron est 
vompu,  rarement ils se r'alient pour retourner i la charge. Ma 

Les lanciers Polonois appejlez en leur langue Houssarsky. faisoient le second gros du 
cost d'Alexandre, et estoient enuiron quinze cens bien armez, et conduits par le Prince 
Corresky, et furent placez ă la main droite, vis ă vis d'wn gros de cauallerie 'Tartares, Val- 
lacas, et Moldaues, qui faisoient enuiron trois mille. Linfanterie Hongroise, qui se pounoit 
monter î trois mil hommes au plus, fut rangce au milieu de toute Parmee du Prince: Ale- 
xandre auec le canon, qui fut esleu6 sur vn petit tertre assez auantageusement, etă la main 
gauche estoit tout le surplus de la caualerie conduite par les Princes Alexandre, et Vis- 
nouisky son beaufrere; et quant au bagage, il estoit enuiron cent pas derriere Pinfanterie,. 
dans lenclos oi Parmee auoit campâ la nuict precedente. Le tyran Estienne / „Disposition de 
ayant pareillement dispos€ toute son armee cn diuers scadrous, commenca sur luare «Estien 
les neuf heures du .matin ă faire ioiier son canon sur Parmee.. d'Alexandre, qui recogneut 
bien tost que le General de artilerie luy tenoit promesse, car la plus part des balles pas- 
  

/ 

si alta se gătea de bitaiă, ba si urmară Orecare incercâri de luptă mai tâte in favorea Gmenilorii 
Iui Alesandru, asiă incâtii acestea păreă a fi ca totii atâte presagie de norocirea ce aveiăs 
le aducă acestă di, 

Etă cumii Visnioviecki care aveă sarcina de generali, dispuse armata principelui, că-că 
principele Alesandru lăsase totulii Ja dispositiunea lui, fimdii-că eră Visniovieeki forte capabili, 
ca unul ce fusese în mai multe alte bătălii in care dăduse probă de capacitate si valâre. 
Acestii generalii deci, observândii că călărimea lui Stefanii eră impărtită în trei scadrâne, si 

„că seadronulii Tiătarilori eră asiediatii in frunte, puse pre Căzacă ca să le stea in faciă, si 
acesta cu multă întieleptiune se făcă, pentrucă si unii si altii sunt forte sprinteni la năvală, 
fâră a purtă altă armătură, afară numai de câteva hâvsii de pei de die, de ursi, de lupi, si 
de alte fere selbatice, prin care se facit câtit -se pote mal infiorători; in bătaiă nu observă 
nici o ordine, ci se repedii orbesce, dândii strigăte infricosiate pentru cei ce nu sunt deprinsi 
cu că; 6r din momentuli: ce câta lorii e spartă, a rare ori se mai reunescii spre a dă oa: 
dâua năvală. . . a „ N 

Lănciarii poloni carii în limba lori se chiamă Hussarsky, eră alui doilea corpii de par- 
tea lui Alesandru, si eră cam o miie cinci. sute insă, bine armati, si condusi de principele 
Corechki; acestia, fură asiediati la aripa drâptă, faciă in faciă cu unii corpi de călărime, com- 
pusit de Tătar, Români si Moldavi, in numără ca de trei mii. Infanteria ungurâscă care 
puteă să fiă multă de trei mii, fă asiediată în midi-loculii intregei armate a principelui A- 
lesandru, cu artileria care se asiediă pre o mică colină intrunit modii forte potriviti; la aripa stâu- 
gă eră totii restulii călărimei conduse de principii Alesandru, si Visniovieeki cumnatul seit:. 
in fine, bagagiulii eră ca la o sută pasi indărâtulii infanteriei, în mtăritura unde tăbărise ar- 
mata în n6ptea precedinte. 'Tiranulit Stefani dispuindu-si deaseminea tâtă armata în di- 
verse: scadrâne, pre la nduă bre de dimindtia incepi a bate din tunurile sale asupra Ostel 

-
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soient par dessus ses gens sans les offencer, sur laquelle confiance fut command aux: Cosacqs - 
de donner la premiere charge sur le scadron des Tartares, qui s'estoit auanc6, et fut bien 
tost taill€ en pieces. Au mesme temps on fit debusquer vn gros de deux mille cheuaux le- 
gers, pour donner sur linfanterie Hongroise, qui gardoit le canon, ce qu'ils executerent si 
couragcusement, qu'en peu de temps partie de ladite infanterie fut renuersee par terre, et le 
reste mit -les-armes basses: de sorte que les gens d'Alexandre se rendirent facilement par 
ce moyen maistres du canon d'Estienne. 

Pendant ce combat, ce' tyran ayant recognu que son infanterie s'en alloit dâfaițe, cet 
par consequent que son canon estoit perdu, il fit auancer pour la secourir ce gros de caua- 
lerie. que nous auons dit estre compos6 d'enuiron trois mille Vallacqs et Moldaues, lesquels 
cussent reprins sans doute ledit canon: mais le genereux Prince Corestky oucc (rect an Price 
ses lanciers Polonois, leur coupa cheinin, et les choqua si rudement qu'il en de- Peer A 
meura, plus de la, moicti6 sur la place; et le surplus fut mis en desroute. A: cest duce, 
escadron vn' autre succeda incontinent, lequel estant aperceu dudit P. Coresthy, il fit-pru- 
demment retraite vers son camp, voyant bien que ses gens s'etoient tellement lassez et fa- 
tiguez ă tuer les ennemis, qu'ils n'estoient plus capables de rentrer au combat, qu'au pre- 
alable ils ne se fussent reposez. 

Ce fut lors que les Princes Alexandre, et Visnouiesky son fidele conducteur, sachermi- 
nerent auec tout le reste de leur caualerie pour combattre ce dernier gros de lennemy, ă quoy ils se porterent d'autant plus virilement, qu'on les auoit asseurez que le Vaiuode Es- 
tienne y estoit; ce qui se trouua faux: ct toutesfois tel aduis ne leur fut inutile: car cela les encouragea encorens dauantage au combat qui dura plus d'vn quart-/heure, pendant le- quci temps le Prince Corestky eut le loysir de reprendre halaine, et de rallier tout ce qu'il 
peut de ceux de: son party pour secourir ceux qui combattoient, lesquels w'en pouuoient 
quasi plus: mesme le Prince Alexandre qui se trouua grandement engagt: mais comme il veid approcher-ledit :secours inespere, cela luy fit reprendre ses forces ct ă tous ses gens, 

. , 

  

lui Alesandeu, care observâ, indată că generalul artileriei se tînt de: cuvântii, pentrucă cea mal mare parte a bombeloriă treceă pre de asupra 6menilorii sei, fâră să-i atinaă,; in acâstă incredere, se dete ordine Căzacilorii ca mai ântâiit să loveseă scadronulii 'Tătarilorii care pă- sise innainte, si indată “li si tăiară in bucâti. Toti intru acelii timpă se comandă unui corpi | de d6u& mii călărime usidră, ca să atace infanteria care păziă tunurile, si călăvimea, esecută ordinea cu atât curagiii incâti in scurti timpă o parte din disa, infanteriă fă culeată la pă-: mântii, c6ialalti puseră armele giosii; astfeliii, 6menii lui Alesandru usiorit putură să apuce tunurile lui Stefanii, i N | In acâstă. bătaiă, tiranulii vădindu-si infanteria nimicită, si prin urmare tunurile per- 
dute, trămise in ajutoriu-i corpulii de călăretă, celii compusii, precumit arătarămii, din vro trei mil Români si Moldoveni, carii” fâră indodlă eră să si iea inapoi tunurile; însă, generosulit principe Corecky cu linciarii.sei Poloni le tăi drumul si-i lovi atâtii de aspru incâtii mai bine de jumătate rimaseră pre locii, 6ră ceialalti fară pusi in fugă. “Acestui scadronii urnă indată unii altulii pre care observându-lă Pr. Correcky, intieleptiesce se retrase spre castrele sale, bine vădiendu că Gmenil intru atâtii se osteniseră tăiândi la nimici, incâtii nu mai eră in stare de a incepe lupta de noii fâră a se odihni mat ântâiii. 

Atuncă principii Alesandru, si credinciosulii seit conducătoriii Visnioviecki, innaintară cu 
totii restului călărimei spre a combate acestii din urmă corpii: ali inimicului; si cu atâtit mai bărbătesce se luptară, incontra lorii, fiindu-că eră asigurati că Stefani Vodă incă ar luă!'par- te la bătaiă; dar mai in urmă se află că nu eră adevăratii ; cu tote acestea, astă scire nu. le fă nefolositâriă, că-ci % încurăgiă incă si mal multă la luptă care tînii mai bine de uni cartii de 6ră; in care timpii principele Corecki avi indămânare de a respiră si de a rea- “dună pre toti câti pută: din ai sei, spre a ajutoră pre cei ce se băteă si carii eră dejă aprâ- 
pe de a nu mai pută tine bătaia: insusi principele Alesandru, incăieratii forte cu inimiculii, 
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et au contraire estonna de telle sorte ses ennemys, que tout ce qui restoit en vie se mit en 
fuitte at desordre, 

Quant ă Estienne, ne voulant aller aux coups quwil apprehendoit naturellement, il s'es- 
toit retir€ parmy le reste de son infanterie; qui m'auoit poirit encores rendu de combat, et 

- faisoit mine de vouloir mourir lă, plustost que de se sauuer; Mais voyant lissui de ce der- 
nier combat, et sadite caualerie du tout en desroute, il print bien tost resolution de se sau- 

uer luy mesme par la fuitte, sans auoir donn6 vn seul coup d'espec en toute ceste 
bataille; ce que voşant ladite infanterie, qui pouuoit encores faire vn grand effort, 

attendu qwelle restoit en nombre de prâs de 4 mille hommes tous fraiz, se rendit sans faire 
aucune resistance ă la discretion des vainqucurs, et tous d'vne voix commencerent ă crier, 
Viue Alexandre Vayuode de Moldauie. Les gens duquel Prince estoient tellement acharnez 
au combat, qu'on ne les pouuvit retenir de tuer ceux mesmes qui se rendoient, jusques ă 
ce qu'ils entendirent qu'on sonna les trompettes pour” rendre graces ă Dicu tout sur le champ, 
de, la victoire qu'il auoit donnee au Prince Alexandre, contre toute apparence humaine, les 
vaincus estans en beaucoup plus grand nombre que les vainqueurs. 

Fuitte dEailenaa] 

CHAPITRE XIII. 

Lentree solemnelle du Prince Alexandre en la cite d'Yas, ct comane îl fut 
„proclame Vaguode, 

Le mesme iour de la victoire, qui fut. obtenuă sur les dix ou vnze heures du matin, le 
Prince Alexandre fit son entrâe dans la cit€ d'Yas, ayant les Princes Visnouiesky et: Corres- 
ky ă ses costez, apres lesquels suiuoient immediatement soixante Caualiers Frangois, armez. 
de, toutes pieces, dont le Capitaine sappelloit Montespin, lesquels auoient rendu de grands 
tesmoignages de leur vertu et courage en ladite bataille. La caualerie Polonoise, et les Boers 
  

de abiă mai puteă tînă lupta; dar indată ce vădiă apropiându-se acesti ajutoriit “ nea- 
sceptatii, 'si reculese de noi puterile si eli si Gmenii sei; Gră inimicii ast-feliti se ingroziră. 
incâtii toti câti mai eră in viâtiă apucară fuga in disordine. | 

Incâtă pentru Stefanii, elii, nevrândii a merge în facia loviturilorii, fiindii fricosi dela 
natură, se retrăsese in midi-loculii infanteriei .ce-i mai r&măsese si care incă nu luase parte 
la bătană, si se prefăceă că ar fi mai gata a muri decâtii a scăpă prin fugi. Vădiendii insă 
resultatulii acestei din urmă lupte, si totă călărimea desficută. se decise indată a-si . căută 
scăparea în fugă, fâră a fi scosit sabia de locii în tâtă acestă bătălii; atunci infanteria, lui, 
care putei să facă incă o frumâsă incercare, fiindă-că eră in număru aprope de 4 mil 6- 
mei, toti neatinsă incă de focii, se supuse fâră nici o resistintiă la discretiunea invingători- 
lori, si toti cu o voce incepură să strige: Să trăiâscă Alesandru Domnul Moldaviei. Fră 
Omenii principelui atâtii eră de inviersiunati, incâtii nu-i puteă retin de a, ucide chiari 

tiămită lui Dumnedieii, pentru invingerea, ce dete principelui Alesandru, incontra a tâtă pre- 
vederea ominâscă, fiindit cei invinsi cu multii mai numărosi decâtii invingătorii. 

CAPU XIIII. 

Intrarea solemnă a principelui Alesandru în Iasi, si cumi fă prochiămatii Domni. 

Tori întru acea, di a invingerei care se 'câstigâ pre la diece-unsprediece re de dimi-: nstiă, principele Alesandru intr în Iasi, mergândă alâturea cu densulii principii Visnioviecky 
si Corecky, mmediatii după acestia urmă cinci-dicci cavaleri francesi, in completă armătură, alu cărorit căpitani se numiă Montespin, si carii dedâseră în acestă bătălii mari “probe de 

* 

„si pre aceia carii se supuncă, până ce audiră sunândii trâmbitiele ca să aducă îndată mul- | 

N
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de Moldauie marchoient apres peslemesle, et les Cosacqs, moins cupides d'honneur que de 
butin entrerent les derniers de tous. les gens de cheual, ayans encores leurs pelissons hi- 
deux ă voir, et quasi tous ensanglantez du sang des ennemis, dont ils faisoient gloire. In 
dernier lieu, infanterie suiuoit auec le canon, et tout Pattirail, ce qui dura plus de trois 
heures ă passâr, | 

Comme le Prince approcha du Chasteau, toutes les' trompettes, flustes, et tambours com: 
mencerent ă faire yne chamarre en signe de rejoiiissance par espace d'vne demie heure. Ce- 
pendant le Prince Alexandre suiuy. des plus grands Seigneurs de son armee entra dans vne 
grande salle bien paree, oă îl y auoit vne chaise assez haut eslcuce et conuerte de velours 
incarnadin, oi îl sassit, et li fut salii€ et proclame par tous les grands Seigncurs, puis par 
les Boyards ou Nobles, Prince et Vayuode de Moldauie, ce qu'il mauoit iusques alors voulu 
accepte. Apres ceste proclamation, Alexandre conuia les principaux ă, souper, ct se rejoiiir 
auec luy, â, quoy ils passerent vne partie de la nuict, puis chacun se logea le micux qu'il 
peut dans la cite, qui estoit abandonnee de tous' ses Citadins. 

CHAPITRE XV. 

Comme le Prince Alexandre enuoya querir les habitans de la cită d Yas, et depescha des Am. 
bassadeurs vers le grand Seigncur, qui furent pris et executez d, mort par le comman- ' - 

: | dement du Turan. 

LE lendemain le Prince Alexandre ayant sceu que plusieurs des principaux habitans 
d'Yas s'en estoient enfuis dans les montagnes et forests du pais, cn attendant Tissuă de ces 
troubles, enuoja quelques Boers vers eux pour les conuier de retourner en toute asscurance 
en leurs maisons, et afin de leur faire place, vne partie de Parmee sortit de la cit6,ă lagquel- 
le on fit tenir la campagne ă deux ou trois lieiies ă Ventour, et fut enuoy6 quinze cens 
  

virtute si curagiii. Cavaleria polână si boiarii moldoveni mergeă în urma acestora, amestecati; 
Gră Căzacii cărora, mai multi le eră aminte de pradă decâtii de onâre, intrară cel din urmă 
dintre toti călăretii, imbrăcati in cojâcele lorii urite la vedere si mai tote pline incă de sân- 
gele inimicului, lucru cu care: se lăudă. In urmă veniă infanteria, urmată de artileriă, si de 
tote carele; si tîni acâstă intrare mai bine de trei ore. 

Indată ce principele se apropiâ de castelii, incepură in semnă de bucuriă, a răsună în 
timpă de o jumătate de oră tote trâmbitiele, flautele si tobele. Intr'aceca, principele Ale- 
sandru, urmatii de cei mai de frunte ai .Ostel sale, intră intro sală mare bine gătită, unde 
se află ună tronii innalti ridicată si acoperiti cu catifea, in care se puse de siediă; aci. 
în salutatii si prochiămatit decâtră toti cei niai mari, apoi decâtră boiari, de. Domnii si Voi- 
vodii alii Moldaviei, titlu ce până atuncă nu voise a. aceptă, După acestă prochiămare, Ale- 
sandru poiti la masă pre cei mai de frunte ca să ospeteze si să-si petrâcă impreună cu dân- 
sul; aci petrecură o parte din n6pte; după aceea se duse fiă-care să mâiă unde a pututii 
mai bine in cetate, care cră părăsită de toti cetătianii. E 

CAPU XV. 

Cumiă principele „llesandru trămise să chiame acasă pre locuitoră din Iasi; si: trămise am- 
basadori la sultanul, cariă fură prinsi si ucisi din ordinea Tiranului. 

Is diua următoriă, principele Alesandru aflândă că maj multi din locuitorii de. frunte 
ai Iasilorii, se retraseră in muntii $i pădurile tierei, asceptândit resultatulii turburăriloră, tră- 
mise câti-va boiari la, densit, ca să-i poftescă a se înturnă in tâtă sigurantia la casele lorit; 
si spre a le face locii, o parte din 6ste esi din orasiii si se asiediă in castre în distantiă 
de dâue-trei lege impregiuri; apoi se espediră la Vasluiii, o miie cinci sute Gmeni pedestri,
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hommes de pied, et cinq cens cheuaux conduits par le Prince Correcky en Ja cit de Vas- 
„ seloye, parce que c'estoit par lă qw Estienne s'en estoit enfuy, et qu'il pouuoit retouner en 

Moldauie. Quant ă Partilerie, partie fut menee en Pologne, et partie fut conduite en la for- 
teresse de Cochine, qui est comme PÂvsenac. de la Moldauie. E 

Au mesme temps, le Prince Alexandre scacbant bien qu'il n'y a pas mins de gloire 
ă conseruer que Wacquerir, assembla tous les plus grands et plus experimentâs Seieneurs 
de sa Cour, pour aduiser ce qu'il luy conuenoit faire pour se maintenir en c& Estat, qu'il 
auoit fraischement acquis ă la pointe de espee. II] fut resolu entre autres choses,. qu'il fa- 
loit promptement enuoyer des Ambassadeurs vers le grand Seieneur, pour luy faire enten- 
dre, que ce m'auoit iamais este Pintention du Prince Alexandre de prendre les armes contre 
sa Majestâ, ny de soustraire la Moldauie de son obeissance, mais qu'il auoit est€ recherche 
ct: inuit6 a ce faire iusques en Pologne, par les Boyars de Moldauie, pour les cruautez in- 
audites du Vayuode Estienne, lequel auoit resolu d'extirper entierement la noblesse dudit 
pais,. en ayant fait inhumainement mourir vn grand nombre et des plus sigmalez, sans luy en 
auoir donn6 aucun iuste subject. Cfestoit aussi pour remonstrer audit grand Seigneur, que 
lors que sa Majest€ auoit pourueu et nomme ledit Estienne Vayuode de Moldauie, il auoit 
suppos6 faussement qu'il estoit fils d'vn Prince de Moldauie, et qw'il mauoit pas est6 ad- 
uerty par ses Bachatz et; Conseillers, que son predecesseur auoit accord€ et promis au def- 
funct Pere dudit Prince Alexandre, et au Prince Simeon son oncle. Qwapres son decâs ses 
enfans masles luy succederoient audit Estat, moyennant quils ne s'en rendissent point indisnes, - 
et qu'ils luy aquittassent tousiours le tribut annuel de quarante mille squins, la continuation 
duquel tribut depuis la mort de Hieremie auoit est6 offert par le Prince Costantin son fils 
aisn6, ă Houssine Aga, lors qu'il fut enuoy€ pour establir ledit Estienne, comme encores le- 
dit Prince Alexandre promettoit de le payer ă Paduenir, ct stil estoit besoin, bailleroit le 
Prince Bougdan, son frere, pour plege et caution de Pexecution de ses promesses, pendant 
Ja premiere annee. : | | 

- “Ces instructions ayans est6 mises entre les mains des Ambassadeurs esleus par ledit 
  

si cinci sute călăreti condusi de principele Corecky, fiindi-că Stefani pre acolo fugise, si pu- 
tea să se intorcă răsi. Ce se tine de tunui,; acestea, parte se trămiseră in Polonia, parte 
in fortărctia Ilotinului care se pste privi ca unii arsenalii ali: Moldaviei. | : 

Totii intru aceli timpii, principele Alesandru, bine sciindi că nu e mai mică gloriă a 
conservă decâti a câstigă, adună pre toti cei mai mari si mai esperimentati al curtei 
sale, spre a se consultă, ce este de făcutii spre a se pută sustint în tiâra ce acumii o câs- 
tigase cu ascutitulii sabiei sale. Intre altele se decise ca, numai 'decâtii să se trămită soli 
la sultanulii spre a-lii face să intielgă că nici odată principele Alesandru n'a avutii cugetii ' 
să ridice armă incontra maiestatei sale, nici să scotă Moldavia de sub ascultarea sa, ci că 
boiarii Moldaviei aii venitii la densulii până in Polonia, de Lai poftiti să vină, din causa 
neauditelorii crudimi ce făceă Stefanii Vodă, care-si propusese să stirpâscă de totii pre toti 
boiarii tierci, omorindi dintrinsii unii mare numirii, din cei mai insemnat, fâră ca să-i fiă 
datii vreo justă causă. 'Totii de odată să arete sultanului, că atunci cândii maicstatea sa 
a numiti pre Stefanii de Voivodii alii Moldaviei, a presupusi cu gresislă că: elă ar fi fiii 
de Domni; si că Pasii si Consiliarii sci nu Vaii făcutii luătoriii aminte că predecesoriulii seii 
a fostii acordată si promisii repăusatului Irimiă, părintele, precumi si repăusatului Simeon, 
unchiulă principelui Alesandru, că, după mârtea lui Irimiă Vodă, fiii acestuia aii să urmeze 
pre tronului Moldaviei, numai să nu se facă nedemmni de acâsta, si să răspundă sultanului 
totdeauna, tributulă anualii de patrudicci mii de galbini, care tributi, după mortea lui Iri- 
miă se si oferise decâtră fiiii-sei celii mai mare, principele Constantinii, lui Ilusein Aga, care fu-. 
sese trâmisi ca să asiedie în scaunii pre numitulii Stefani; precumii si principele Alesandru : 
incă promite a-l respunde de aci innainte; si dâcă sar cere, elii, dreptii sigurantiă a pro- 
misiunilorii sale, va trămite ostaticu pentru anul ântâiii, pre fratele seii, principele Bogdanii. 

Dându-se aceste instructiuni in mânile solilorii alesi de principele Alesandru, ci si
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Prince Alexandre, îls s'acheminerent promptement vers Constantinople: mais au lieu de pas- 
ser par la Trace qui estoit le chemin plus court, et plus droit, ils furent necessitez d'aller 
par la Transsiluanie, de crainte Mestre empeschez par les gens de guerre, qui lors trou- 
bloient, toute la Trace. Estans arriuez ă Bude, ils allerente faire la reuerence au' Bacha, qui 
lors y commandoit, lequel estant amy particulier d'Estienne, retint du commencement les- 
dits Ambassadeurs prisonniers, en violant le droit des Gens, gardez par les plus barbares 
nations; cet depuis les fit conduire ă Braille, oă ledit tyran s'estoit refugi6.. L'on dit qu'il 
donna, quinze mille squins de recompense audit Bacha, et pour se vanger en quel- , paecution des 
que sorte du Prince Alexandre en la personne de ses Ambassadeurs, leur fit gAmbasendeurs 
trencher la teste vn soir apres soupper, et jetter leurs corps dans le Danube. | io ema 

La mort de ces Ambassadeurs fut de tres-grande importance au Prince (ment d'Estieane. 
Alexandre; car cela fut cause que le grand Seigncur ne fut pas aducrty.au vray de ce qui 
s'estoit pass6 en la Moldauie, et de ce qu'il ne receut pas les compliments, oftres et sous- - 
missions, de la part d'Alexandre, dont il fut tellement ivrit6 contre Iuy, qu'il iura sa ruşne, 
comme il sera monstr6 par cy apres. n o - ! 

CHAPITRE XVI. 

Estienne veuient en Moldauie avec nouuelles forces: la rebellion et defțaite des 
habitans de IHorreoua, par le Seigneur Visnouisly. 

Depvis Estienne ayant ioint 4000 Vallaqs, que le Prince de Vallachic, appell€ Miena, 
luy enuoya pour le secourir, et ramasst tout ce qu'il peut du reste de ceux qui Vauvient 
suiuy, il reprint le chemin de la Moldauie; dequoy le Prince Alexandre aduerty, il enuoya 
le Prince Correcky auec six mille chenaux, partie Polonois, et partie Cosaqs â Ticouhc, 
qui est vne ville: frontiere assez bonne, pour Pattendre au .passage. Et quant au Prince 
  

plecară. numai decâtii la Constantinopoli; dară în loci să trecă prin Tracia pre unde eră 
drumulii celii mai scurtii si mai dreptii, fură nevoiti a merge prin Transilvania, temându-se 
să nu fii impedecati în drumulii lori decâtră soldatii ce turbură atunci tâtă Tracia. Ajun- 
gendii la Buda, merseră să complimenteze pre Pasia, dar acesta fiindi amicii lui Stefani, 
mal ântâiii "i puse la inchis6riă,. violândi dreptulii gintiloră care-lii observă si poprele cele 
mai barbare; 6ră după aceea "i trămise la Brăila unde fugise tiranulii Stefani. Se dice că 
acesta trămise numitului Pasiă o recompensă de cinci-spre-dicee mii galbini; si spre a-si 
resbună întrunit modii 6re-care de principele Alecsandru in persâna solilorii lui, intr'o. sâră 
după cină puse de le tăiâ capulii, si le aruncă trupurile în Dunăre. 

Mortea, acestorii soli uvă grele urmâri pentru principele Alecsandru, pentrucă de aci. 
urmă că sultanulă nu puti să afle adevârulii asupra celorii ce se petrecură in Moldavia, si 
că nu pută priimi complimentele si inchinătiunile lui Alesandru, pentru care lucru asiă se 
întărită incontra lui, incâtii jură pierderea lui, precumii se va arătă mai la vale. 

CAPU AVI. 

Stefaniă se întârce în' Moldavia cu nouă puteri: rebeliunea si supunerea locuitorilor din 
9 . Orhei, pe curii “i invinge Visniociccly. 

După aceea Stefani luândii lângă sine patru mii de Români ce-i trămise intr'ajutoriii Michnea 
Domnulii- Tierei-Romănescă, si adunândii totii ce-i mai rămăsese din 6stea de mai inainte,luă, 6răst 
drumulii Moldaviei. Insciintiatii de acesta principele Alecsandru, trămise pre principele Corecky cu 
siese mii călăreti, parte Poloni si parte Căzaci, ca să-lii ascepte la “Tecuci, care este unii prâ-bunii
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Alexandre, il demeura ă Yas auec Visnouiesky: et le 'reste de son armee pour la conseruation 
du pays, et empescher. qu'il ne se fist quelques nouueaux remuemens en faucur d'Estienne, 
Souteuement des) AUi auoit encores des intelligences. Et de fait ledit Prince receut nouuelle peu 
babitans de Ilor. de iours apres, que des habitans de Horreoua (qui est vne contree en Moldauie; 
defaits en partie| laquclle contient enuiron quinze ou seize licuis francoises de tour) s'estoient mis 
aueeles'Tartare::) en armes, et ioinct auec vne grosse trouppe de Tartares pour le venir attaquer, 
sgachant bien que le Prince Correchy estoit empesche ailleurs, auec partie de Parmee polo- 
noise. Alexandre n'attendit pas que ces reuoltâs le vinssent inuestir dans ladite Cit6 d'Yas; 
ains enuoya au deuant Visnouiestky son beaufrere, auec ce qu'il peut ramasser de gens, tant 
de pied que de cheual. Ils se rencontrerent ă deux licuăs seulement de ladite Cit6, et d'a- 
bord se firent quelques escarmouches ass6s viues, puis ledit Visnouiestki, auec sa troupe de 
gens de cheual fort bien armez, alla fondre sur Pescadron des Tartares, auec_vne telle vi- 
“gucur, quil en demeura plus de la moiti6 estendus sur la, place, et les autres senfuyrent, 
ou furent prins prisonniers, ensemble tous ces pauures habitans de Horreoua, lesquels fu- -. 
rent amenez en la Cit6 d'Yas en forme de triomphe : les morts ayans este contâs, il s'en 
trouua, bien huict cens, tant Tartares, qu'autres, et des Polonois, cinquante sculement, et quel- 
que centaine de blessez. 

Le Prince Alexandre ayant au mesme temps receu la nouuelle de ceste defiaite, en 
fut extrâmement ioyeux, et monsta ă cheual auec sa .compacnie Frangoise, quil auoit seule- | 
ment reseruee pres de luy, ct fat au deuant dudit Visnouicstky, qui vestoit plus quă vn 

- quart de lieuă de ladite Cit€ d'Yas, affin de le congratuler et toute sa suite, de Pheurcuse 
victoire qu'ils auoient remportee sur les ennemis. Ce qwayant fait, auee mille compliments 
et embrassades de .part et Wautre, il jetta, Toeil sur ces pauures habitans de Horreoua qu'on 
amenoit comme vne trouppe de moutons, et en eut telle commiseration, qu'au mesme temps 
il les renuoya apres leur auoir fait faire serment de fidelită, esperant que cela seruiroit pour 
vamener ă son obeyssance ceux qui luy estoient encores contraires; qui est vne tres-bonne 
maxime, attendu qu'il n'y a rien qui oblige tant les cocurs des peuples- ă aimer leur Seigneur, 
  

“ orasiii de margine. Incâtii pentru principele Alesandru, elit rămase la Iasi impreună cu Visnioviecky 
a si cu restulii armatei, pentru a-si conservă ticra, si a impedecă să nu se facă nescareva turburâri 

in favorea, lui Stefani carele avea incă legături în. ticră. Si intru adevârii, câte-va dile după 
aceea, principele priimi scire cumcă locuitorii din Orhei (unii tinuti ali Moldaviei de vro 
15—16 lege francese) se inarmaseră, si unindu-se cu o trupă mare de Tătari veniă să ata- 
ce pe principele, bine sciindit că Corecky eră ocupati aiurea cu o parte a 6stei polâne. Ale- 
sandru nu asceptă ca răsculații să vină să-l incungiure in Iasi, ci trămise innaintea lori pre 
cumnatu-sei Visnioviecly, cu câti 6meni pută să adune, pedestri si călâri. Se intâlniră la 
doue lege de. disuli orasiii, si mai ântâii urmară Grecare mici atacuri fârte viie, după care 
Visnioviecky, cu corpulii călarilori sei forte bine inarmati, năvăli asupra Tătariloră, cu atâta 
vigore, încâtii mai bine de jumătate dintr'insii rămaseră' culcati la pămentă, ceialalti apucară 
fuga, s6ii cădiură, prinsi, dempreună cu toti acei sermani locuitori din Orhei, carii fură adusi 
la Iasi în formă de triumfă. Numărându-se cei morti, se găsirii optii sute Tătari si altii; 
ră Poloni, numai cinci-dieci morti, si vro sută vulnerati. - 

Principele Alesandru priimindii scirea acestei invingeri, se bucură, fârte multi, si in- 
călecândii pre calii impreună cu compania sa francese care singură o tinuse pre lângă sine, 
esi intru intimpinarea lui Visnioviecky care nu mai eră decâtii în depărtare de unii cartii de 
legă dela Iasi, spre a-i gratulă cu totii de fericita, invingere ce câstigă asupra inimicilorii. 
Făcându-se acesta, cu o. iniie de complimente si imbrășisiâri de o parte si alta, “principele 
si-aruncă, ochii asupra bietilorii locuitori din Orhei, pre cariy-i aducea ca o turmă de oi, 
si atâta compătimire "li cuprinse, incâtă puindu-i să jure credintiă, numai de câtă '% lăsă 

„să mârgă liberi la ale sale, sperândă că acâsta va:servi să intârcă la supunere si ascultare 
si pre ccialalti ce-i mai eră contrari; si acâsta e o masimă prâ-bună, peutrucă nimici nu 
căstigă mai multii inimele popârelorii spre a iubi pre Domnitoriulii lorii, ca clementia si
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que la clemence et debonnairete: mesmement: apres qu'ils ont :esprouut les rigucurs et ve- 
xations d'vn Prince cruel, et inhumain comme estoit Estienne. i 

CHAPITRE XVII, 

Seconde deffaicte d'stienme par le Prince Covrecl:y, ct sa fuitte. 

APRES que le Prince Alexandre cut rendu graces ă Dieu de ceste nouuelle et inopince 
victoire, ct fait tirer en signe de recognoissance tous les canons qu'il auoit retenus, il 

" depescha vn Gentilhomme ă Ticouhc vers le Prince Correcky, pour luy annoncer ces bon- 
nes nouuielles, dont il fut extremement aise: il estoit au mesme temps empesche ă disposer 
ses gens de guerre, pour aller au deuant d'Estienne qui retoumnoit en la Mol-( nencontre dn 
dauie, auec les trouppes que le Princes Michna lui auoit enuoyees, comme nousi Prince Coresi 
auons dit cy dessus; La rencontre se fiten vne campagne bomee den cost deț  rienne. 
la riuiere de Sirette, qui separe la Moldauie de la Valachie. Ils commencerent îi s'escar- 
moucher de part ct dautre, dâs les dix heures du matin, et continuerent iusques sur le 
midy, aucc pareil aduantage ; mais le Prince Correcky ayant eu aduis qu'Estienne estoit. au 
milieu d'vn gros de caualerie, qui estoit distant d'enuiron deux cens pas de lui, ioienită sa 
trouppe quatre cens Gexrbeys fort bien armez et conduits par vn fort valeureux Capitaine, 
du nom duquel îl ne me souuient pas, et aucc cux s'auanca au grand trot vers(Charge fariense 
ledit gros, et le chargea d'ne telle impetuositâ, qu'il fut contrainet de reculerț it, Line, Cor: 
plus de cent pas en armiere, combattant neantmoins en. sorte que Peuenementi  nemse. -: 
en estoit fort doutcux; ce qw'estant recogneu par vn autre des Capitaines dudit Prince, qui 
conduisoit vne compagnie de cinq cens cheuaux legers, il courut au secours dudit Prince si 
ă propos, qustienne et ce qui luy restoit de gens de cheual, furent contraincts de tourner 
le dos, et furent poursuiuis plus d'vne lieuă, taillant tousiours en pieces ceux, Pute arati 
qui demeuroient deariere. Cependant Estienne gaigna le haut auec le gros qu'il auoitii e ee 

  

bunătatea, mai alesii după asprimea si apăsarea unui principe crudii si neomenosii precumii e- 
ră Stefanii. o 

| CAPU XVII. 
Stefeinii întinsă a doua 6ră de principele . Corechy, si pusă în fugă. 

Duea ce principele Alesandru aduse multiămită lui Dumnedieii pentru acâstă nouă si 
neasceptată invingere, si intru semnii de recunoscintiă puse «de traseră cu tâte tunurile ce 
aveă, apoi trămise uni omii de frunte la Tecuci la principele Corecky, pentruca să-i anun- 
cie aceste sciri bune, de care principele. se bucură forte. 'Totit intru acelii: timpit Corecky 
eră ocupatii cu dispunerea ostasilorii sei, spre a merge intru intimpinarea lui Stefanii care 
se intorceă in Moldavia, cu ajutoriuli ce-i trămisese principele Michnea, precumnii arătartmii 
mai susii. Intâlnirea urmâ pre o câmpiă ce se mărginesce de o parte cu Sivetuli, care des- 
parte Moldavia de Ticra-Romănescă.  Scărmănârile incepuri de o parte si alta, dela diece 
6re de dimindtia, si continuară până câtră amâdiădi, cu asemine sucesii pentru ambe pârtile, 
Atunci principele Corecky, insciintiându-se că Stefanii se află in midi-loculii unui corpi de 
cavaleriă ce cră in distantiă de vreo d6ue sute pasi, luă pre'lângă tvupa sa, patru sute de 
Gerbey forte bine armati si condusi de unii căpitanii pr&-valorosit de alii cărui nume nu-mi 
aduci aminte, si innaintă cu acestia in mare tropoti spre acelii corpii alii lui Stefani, si-lii lovi 
cu atâta furiă, incâtii fă șiliti a se retrage mai multii de o sută de pasi indărâtu, lup- 
tându-se insă astfeliă incâtii resultatulii eră la indodlă; acâsta observândii unit alti căpitanii 
ală principelui, care conducea o câtă de cinci sute călai usiori, curse la timpii intr'a- 
jutoriulii principelui, asiă incâti Stefani si călarii ce-i mai rămaseră, fură constrinsi a în- 
torce spatele, si persecutati mai bine de o legă, cădeă tăiati în bucâti toti câti rămâncă mai
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retenu pour la conseruation de sa personne, plustost que pour combatre. . Au retour de la chasse des ennemis, le Prince Correcky fit conter les morts de cost et Mautre, ct se trouua que de la part dEstienne il estoit demeur& sur le champ pres de trois mil quatre cens hommes, sans les blessez et prisonniers, et de son costă trois cens cinquante seulement. 

CHAPITRE XVIII. 

- Comme le Prince Corvecly mil hajuevner ses trouppes en diuerses citez, et s'en vetourna & Yas, oă îl fut parle de le marier auce la Princesse Alezandrine. 

LE mesme iour de la victoire obtenuă, qui .estoit le douziesme Noiembre, le: Prince „Correcky retourna auec la plus-part de son armec ă Ticouhc, oă ils rendirent graces ă Dicu, et fit rafraichir ses gens deux ou 'trois jours; et Vautant qu'il commencoit de faire fort froid, il mit hyuerner ses gens de guerre aux citez de Ticouhc, la Berlade, Romanatirgou, et Vasseloye, et s'en retourna auce cent cinquante cheuaux seulement ă Yas, oă il fut re- ceu du Prince Alexandre, et de tous les Seigneurs de sa Cour, auec Paccueil et Phonneur qui estoit deu ă son excellence, et ă sa valeur. | 
La Princesse .qui estoit encores en Pologne, estant aduertie de tous ces heureux  suc- cez, retourna en la cit6 d'Yas, et y amena auec elle le Prince Bougdan son plus ieune fils, et la Princesse Alexandrina sa, fille, qui restoit encores î maiier. On ne sgauroit imaginer combien de conplimens et de bons accueils se firent de part et d'autre, ă leur avriuce en ladite cit d'Yas; ce ne furent que festins ct rejouyssances, tant en publieq qu'en particu- lier, Pon y commnenca a traiter du mariage entre le Prince Correcky, et la Princesse Ale- xandrina, et cut est ledit mariage bien tost accomply, si Bellonne ne s* fust opposee, en suscitant de nouuelles armees encores plus puissantes que les precedentes, pour exercer derechef les vertus et courages desdits Princes, et la patience de ces deux Amants qui 
  

in urmă. Intracestea Stefani ajunse pre o colină, cu trupa ce păstrase pre lângă sine nu a- tâtii pentru -a se luptă câtii pentru scăparea -persânei sale. Intorcându-se dela gona inimi- cului, principele Corecky, puse'să numere mortii de o parte si de alta, si se afl că din partea lui Stefani: rămăseseră pre câmpulii de luptă aprpe trei mii patru sute, afară de cei vulnerati si de cei prinsi; 6ră din partea sa, numai trei sute cinci-dieci, ” 

CAPU XVIII. 

Cumii principele Corecly trămise trupele să erneze în mai multe cetâti; cră dânsulă se in- turnă la Iași, unde se făciu vorbă de a-l căsători cu principesa Alesandrina. 
IN dioa invingerei, care eră dioa de 12 Nouemvre, principele Corecky se întârse la Tecuci cu cea mai mare parte a 6stei sale, unde multiimindii lui Dumnedicii, lăsă. pre os- tasi să odichnâscă vro două-trei dile; apol, fiindi-că incepuse a fi forte frigii, X trâmise să erneze la Tecuci, Bărladi, Romanii si Vasluiii, si se intorse la Iasi numai cu o sută einci- dieci călai; aci fă priimitii de principele Alesandru si de mai marii curtii sale, cu ondrea ce se cuveniă, unui bărbatii atâtii de escelentii si valorosi. | 
Principesa ce se află incă in Polonia, insciintiată 'despre tote aceste fericite sucese, se intorse la Iasi, si aduse cu sine pre principele Bogdanii, fiiulii sei celi mai tânără, si pre fiiă-sa principesa Alesandrina care aveă incă să o mărite. “Nu-si pâte cineva imagină prii- mirile si complimentele ce se ficură de o parte si alta, la sosirea lorit in Iasi: festinele si petrecerile, publice si private, nu mal aveă capeti. Atunci incepură a trată si despre căsă- toria intre principele. Corecky si principesa Alesandrina; si acestă" căsătorii eră să se si facă, d6că alta n'ar fi fostii voia Belonei, ridicândă ndue armate, mai putință incă si de câti cele de mai innainte, spre a pune din noi la probă virtutile si curagiulă disilorit principi, si



BARET HISTOIRE DES TROUBLES DE MOLDAUIE 4l 

S'aymoient reciproquement Pr Pautre, des leur plus tendre ieunesse, et ne desiroient rien plus 
que Taccomplissement de. leurs chastes desirs, par estroict lien d'in sainct Tlymenee. 

CIIAPITRE XIX. 

Trenuoy que fit le grand Seigneur Ilebrein Bacha, vers Iichna Prince de Vullachie, ct IEs- tienne, pour leur porter des Caphtanes, et comme PAmbassadew d Alezandric fut retent ) „(08 cu 2 ; „ prisonnier par ledit Bacha, et enuoye auz galeres. : 

PovR done continuer la deduction des nouuelles afiaires qui suruindrent et troublerent le repos desdits. Princes plus que iamais, il conaient scauoir que sur la fin dudit mois" de Nouembre mil six cens seize, ils curent aduis que Michna Prince de Vallachie, |, re 1646. 
auec vn Bacha nomm6 Hebrein les venoit trouuer „auec vn armee de quarante eee 1616 
mille hommes, partie Tures, partie Tartares et Vallacgs, pour secourir le Vayuode Estien- 
ne; et de plus, que Betleen Gabor Prince de Trassiluanie, auoit aussi charge du grand Sei- 
eneur Warmer contre cux, et leur courir sus, qui estoit en effect vne fausst al- pausse alarme 
lume; car leit Bacha auoit bien est6 enuoye- par le grand Seigneur, pour ap-] rez 
porter des Caphtanes (ce sont des robbes de drap d'or que le grand Seieneur.. enuoye aux 
Princes qui sont sous sa domination, par grande faueur) tant audit Michna, qwaudit Îistien- 
ne, Quil estimoit estre paisible possesseur de la Moldauie: mais non pas auec vne armee, 
ny en intention de faire la guerre contre lesdits Princes: car il ignoroit encores ce qui s'es- 
toit pass€ contre Estienne. Et ncantmoins lesdits Princes estimans que cet aduis fust vray, 
assemblerent le Conseil, oi se trouuerent tous les plus grands seigneurs de la Cour, ety fut 
resolu, Quw'il seroit enuoy6 vn Ambassadeur en toute diligence vers le Prince Michna, tant 
pour sgauoir qucl estoit son dessein, que pour recog&noistre au vray sil stcheminoit vers la 
Moldauie, et aucc queiles forces. La charge de coste Ambassade fut donnce î vn braue 
Gentilhomme Polonois nomm6 Boyarstlzy, lequel partit încontinent de la cit6 d'Yas, ct ne fut 
  

răbdarea acestori doi amanti carii se iubiă imprumutati din prima lorii junetiă, si ardei de 
doruli celă castii de a se vede odată întruniti prin legătura cea sacră a, căsătoriei, 

CAPU XIX. 

Sultanul trămite pre Ibraim Pasia la Michuca, Domnul. Tierei-Roniânesci, si la Stefani, 
ca să le. aducă caflane; si cumii acesti Pasiă prinse pre ambasatoriulă Du Alesandru si-l 

trăise la galere. 
SPRE a continuă espunerea intâmplârilorii ce urmară si turburară răpausulă principi- 

loră mai multit decâtii vercândii, se cuvine a, sci că, pre la finele lui Nouemvyre '1616, prii- 
miră scire că Michnca Domnulii Tierei-homiănesci, impreună cu uni Pasiă, anume. Ibraim, 
avea să vină asupra lorii si intwajutoriuli lui Stefanii Vodă, cu.o armată de patrudicci mil, 
parte Turci, pante Tătari si Români; si mai multă, că Betlen - Gabor principele “Transilva- 
nici, deaseminea eră insărcinatii din partea sultanului, ca să se intrarineze si să se ridice in- 
contra lorit. Acâstă scire insă eră falsă, pentrucă disulit Pasiă de si eră trămisii intru a- 
devâri de sultanulă, însă cu scopii de a aduce caftane „(acestea sunt vestminte de pănură 
intraurită, care sultanulu le trămite principilorii ce stai sub puterea sa, in semnii de mare 
fav6re) atâtii lut Michnea, câtii si lui Stefani despre care. credeă că domnesce in pace in 
Moldavia; dar nu eră trămisti cu 6ste, nici cu scopit de a face resbeli disiloni principi, că-i 

„incă nu aflase de cele ce se petrecuseră asupra lui Stefani Vodă. Si cu tote acestea, disii priu- 
cip, crediendii cumcă acea scire ar fi adevărată, convocară consiliulii în care se află toti 6- 
menil cei mai mari al curtei, si se decise ca, numai decâtii să trămită unii soli la Michnea 
Vodă, atâtii spre a află care eră planulii lui, câtii si spre a sci d6că intru adevâri plecă a- 

„Supra Moldaviei, si cu ce puteri. Cu acâstă soliă fă insărcinatii uni Dbravii nobilii poloni, 

6
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pas beaucoup auant en la Valachie, qu'il sceut que le Prince Michna, estoit lors en sa ville 
de Bouza, qui n'est distante des frontieres de Moldauie que de 20 licuiis Francoises au plus. 
Ledit Ambassadeur estant arriu€ ă Bouza, et poursuiuant son audience deuant Michma, fut 
par luy renuoy€ audit Bacha, lequel demanda Vabord ă 'Ambassadeur, sans entendre le su- 
jet de son Ambassade, Qui auoit fait son maistre Alexandre si hardy, que de prendre et 

Retention de | Porter les arimes sur les terres. dudict urand Seigneur sans. son pouuoir? dontil 
abaiiadeui E seroit chasti€ tost ou tard, et ceux qui luy prestoient ayde et confort: etă 
Ebrabin -Bacha.] instant commanda qu'on „lui mit les fers aux pieds et aux mains, comme sil 
cut este quelque voleur, ou quelque miserable captif. Les seruiteurs de PÂmbassadeur vo- 
yans qwon traittoit de telle sorte leur maistre, s'cuaderent le mieux qu'ils peurent, de peur 
qwon ne leur en fist autant, et s'en retourmerent î Yas pour denoncer au Prince Alexandre 
ce qu: estoit arriu€ ă PAmbassadeur, et asseurerent que Michna mauoit point de corps d'ar- 
mee, et ne peusoit pour lors d'aller en Moldauie.: Le Bacha desdaionant de parler d'auau- 
tage audit Ambassadeur, donna charge ă quelqu'wri de ses officiers de linterroger bien par- 
ticulicrement de tout ce qui se passoit prâs Alexandre, et combien il auoit de gens de 
guerre: et peu de iours apres s'en retouma ă Constantinople, et eimmena auec luş ledit Am- 
bassadeur. -Arriuez qu'ls furent audit licu, on enuoya VÂmbassadeur au Diuan, c'estă dire 
au Parlement, oii ajant est€ derechef interrog€ par vn Veyzir, il fut en fin condamn6 par 
luy aux gateres perpetuelles, Voila comme ces barbares tiennent peu de compte de violer 
le droict des Gens, principalement ă Vendroit des Chrestiens, presumant que tout le monde 
doit flechir sous eux, comme s'ils estoient Dieux en terre. 

CIIAPITRE XX. 

Ambassadeur -enuoye pa le Prince Alexandre vers Detleen Gabor Prince de Transsiluanie: 
et la responce qavil luy fit. . 

Ox auoit aussi depesch de la part du Prince Alexandre n autre Ambassadeur vers 

  

anume Boyarstky, care si plecâ din Iasi numai decâtii, si deabia intrâ in pământuli Tieret- 
Romănesci, si află că, Michnea Vodă eră dejă la Buzeii, in depărtare multii de d6uădieci de 
lege dela marginile Moldaviei. Numitulii solii ajungendi la Buzei, stărui să capete audi- 
intiă la Michnea Vodă, care "li trămise -la Pasia; 6ră acesta, fâră să asculte scopulii soliei 

"sale, innainte de tâte “li. intrebâ: cine a făcutii pre domnu-seii Alesandru atâtii de cutediă- 
toriit ca să apuce arme si să porte resbelu pre pământulii marelui sultanii fâră vreo porun- 
'că din partea acestuia? pentru care cutediare “si va luă pedâpsa mai curândă ai mai târ- 
diii si elit si aceia” carii. "i deteră mână de. ajutoriii. Si indată poronci ca să-i pună fere la mâni 
și la piciore, ca la uni t&lhariu sei ca la unii vilă captivi. Vădindi acesta Omenii solului, 
scăpâ care cumiă put, de tâmă să nu pătiescă si ci totii asiă, si se intârseră la Iasi, spre 
a arătă principelui” Alesandru, ce-a pătită solulii; ei asigură că Michnea nu aveă 6ste cu si- 
ne, nici'aveă de gândi să vină asupra Moldaviei. Eră Pasia crediândii mai pre giosii de 
sine a vorbi eli insusi cu solulii, insărcină pre unulii din Gmenii sei, ca să-li intrebe cu 
deamăruntulit despre totii ce se petrecea impregiuruli lui Alesandru, si câtă ste are; si 
preste” pucine dile se intorse “la Constantinopoli, luândii cu sine si pre numitul solii. In- 
dată ce ajunseră în Constantinopoli, trimise pre solii in Divanii unde de noii. fă supusii la 
cercetare prin Vezirii, si in fine fi condamnati la galere pre victiă. [tă cumit acesti bar- 
bari aii intru nimici! a violă dreptul gintiloră, mai alesi in privirea Crestinilorii, crediândii 
că totă lumea deve să se inchine lori ca si cumit ci arii fi Dici pre acestii pământii. 

MR CAPU XX. | | i 
Principele -Alesandru trămite soli la Betlen Gabor principele Transilvaniei, si răspunsul 

e ce-i dete acesta. 
De aseminea se trămise “unii solii din pantea lui Alecsandru câtră Betlen Gabor principele: 

.
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Betleen Gabor Prince de Transsiluanie, lequel estoit lors en sa ville de Fureuar, appellee 
des Latins, Alba Iulia en laquelle ledit Prince tient ordinairement sa Court, il receut ledit. 
Ambassadeur fort humainement, lequel luy remonstra, que le sujet de son Ambassade estoit, - 
Que le Prince Alexandre son maistre auoit est aduerty qu'il faisoit quelque leuce de gens 
de guerre pour aller se joindre auec Michna Prince de Valachie, afin de luy faire la guerre, ce qu'il 
ne pouuoit facilement se persuader, attendu que de longue-main il auoit fait profession d'a- 
miti€ auec son feu pere, de laquelle il w'estimoit păs lui auoir doun€ occasion de se depâr- 
tir, le priant et conjurant: de ne s'entremettre point des afiaires qu'il auoit ă, demesler auec 
“Michna, ct qu'en recompence, sil se presentoit suject de le seruir, il sy employroit de' tout 
son pouuoir; et comme ledit Ambassadeur cut acheut sa harangue, îl prosenta audit Prince 
les lettres que son maistre luy escriuoit surle mesme suject. La responce dudit Betleen 
Gabor ne fut, autre sinon, Quil manoit iamais projett€ de leuer les armes, ny dentrepren- 
de aucune chose contre le Prince Alexandre, le pere duquel estoit de vray son amy, et ne 
tiendroit iamais en luy, que ceste amiti6 n6 fust tousiours continuce entre eux, dont il luy 
rendroit preuue en toute occasion, mesme au suject qui se presentoit. Ledit Ambassadeur fut 
fort ioyeux et satisfait de ceste responce, qui fut encores  confirmee par lettres, dont il fut 
porteur, Et neantmoins il amena depuis des forces contre Alexandre: mais il ne se peut io- 
indre ă Parmee de Michna, qui men cut aussi besoin. NE 

CHAPITRE XXI, 

dAmbassude du Prince Michna vers le Prince Alexandre, pour excuser le mauuais truitement 
' fait par le Bucha & son Ambussadeur, “ 

Pon reprendre le fil de nostre histoire que nuos auons vn peu quite pour parler des- 
'dits Ambassades, incontinent apres que le: Bacha Ilebrein fut party de Ticouhe, pour s'en 
retourner ă Constantinople, ainsi que nous avons dit, le Prince Michna depescha vn Ambassadeur 

  

Transilvaniei, care atunci se află in Alba-Iulia, resiedintia sa ordinariă.. Betlen priimi 
soluli cu multă umanitate, cră acesta “i arăt că scopulii solici sale eră că principele Ale- 
sandru, domnuli seii, priimise stire că eli, Betlen, ar fi ridicândă 6ste sprea se întruni cu 
Michnea Domnulii Tievei-Romănesci, si a-l face resbelii, care lucru nu usiorii pote să-l cu- 
prindă, de oră-ce elii, Betlen, incă de demultii trăiă in amicitiă cu r&păusatulii sei părinte, 
si nu crede să-i fi dată densulii ocasiune de a rumpe acea amicitiă, rugându-lii si con- 
jurându-lu să nu se amestece în trebile sale cu Michnea vodă, si dreptii recompensă, va cer- 
că din tâte puterile să-i servescă, presentându-i-se ocasiune. Terminândi solulii oratiunca 
sa, dete disului principe cartea ce-i serică domnulii seii asupra, acestei cause. Răspunsulii 
numitului Betlen Gabor fu: că elit nici o dată n'a cugetati a ridică arme nică a intreprin- 
de ceva incontra principelui Alesandru alii cărui părinte i eră intru adevâri amicii, si că din 
parte-i nu va dă ocasiune nici odată pentru ca acâstă amicitiă să nu continue de a puru- 
vea, despre care "i va dă probă cu tâtă ocasiunea, chiarii si în casulii de faciă. Solulii rămase 
forte multiămitit de acestii r&spunsii care fă repetitii si prin serisâria ce priimi pentru doin- , 
nulii seii. Si cu tâte acestea, elii, in urmă, aduse osti incontra lui Alesandru, darnu se pu- 
tă uni cu Michnea care nici nu avi nevoiă de densuli. - 

CAPU XĂL 

Solia lui Michnea Vodă câtră pincipele Alesandru, pentru a escusă purtarea .cca 
vreu « lui Pusia câtră solulii sei, 

SA apucâmi Grăsi firuli istorici nostre, intreruptii pentru unii momentii, vorbindii des- 
pre acele solii. Indată ce Ibraim pasiă plecă din Tecuci spre ase intoreela Constantinopoli, 
asiă precumii arătarămii, principele Michnea trămise solii câtră principele Alesandru, cu scrisori
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au Prince Alexandre, auec lettres par lesquelles il s'excusoit du traitement qwauovit fait 
ledit Bacha ă son Ambassadeur, dont il: protestoit estre bien fasch€, et que ce mestoit 
point de son consentement qu'il Pauoit emmen€ auec luy, et qu'il feroit tout ce qu'il luy se- 
roit possible. pour moyenner sa deliurance, qu'il scauoit Pauthorit€ ct puissance -qwauoit sur 
luy le grand Seigneur, auquel il ne pouuoit pas resister, ny par consequent ă ses Bachatz; 
qu'il mauoit point d'armee sur picds, comme on luy auoit fait entendre, et que son dessein 

- n'estoit point de lcuer les armes contre luy, pour soustenir le party du Vayuode Estienne, 
sil n'y estoit forc6 par le commandement du dit G. S. Et quant ă ce qu'il Pauoit pri6 de 
luy” mettre entre les mains ledit Esticnne son ennemy, que c'estoit chose qu'il ne pouuoit 
et ne deuvit faire, attendu qu'il s'estoit retir€ vers luy, comme son ancien amy; que ce sc- 
roit en eflect violer tout droit Phospitalită, de le liurer î son ennemy, au lieu de le con: 
seruer, ioinct que sil Pauoit fait, il encourroit sans doute Pindignation dudict erand Sei- 
gneur, et courioit fortune Mestre despoiiill€ luy mesme de son Estat, n'estant bastant pour 
se maintenir contre vne si grande puissance. a o 

Le Prince Alexandre aşant ouy cet Ambassadeur. enuoy par Michna, ct veu la res- 
ponce du Prince de Transsiluanie, qui luy fut apportee au mesme temps, îl assembla son Con- 
sil, pour auiser ce qu'il luy conuenoit faire sur ces occurrences, îl y fut resolu, Qu'il fal- 
loit congedier toute Yinfanteric ef partie des Cosacqs, apres leur auoit faict quclques presens, 
et les auoir remerciez .de leurs bons: et agreables seruices, les priant de demeurer. tousiours 
amis du Prince, ct s'il auoit besoin Meux, qu'il les en aduertiroit. Cela fait, chacun se re- 
tira en son pays, pour y couler le reste de Thyuer, et ne resta pres du Prince que .cinq ă 
six mille hommes, qui passerent tout le mois de Decembre ă Yas, faisant fort bonne chere. 
Car nonobstant les guerres et les degats faits par les armees, il y auoit des viures en gran- 
de abondance, et sur. tout du bestial, - lequel y estoit ă si bon conte, qwon auoit vn bocuf 
pour quinze sols, et vn bon mouton pour deux sols, vray est que cela prouenoit aussi des 
grands preparatifs: que l'on auoit faits sur Popinion qwon auoit: euă, qu'il faudroit entreto- 
nir toute Parmee pendant Phyuer, en ladite cit d'Yas. E 

prin care se apără de purtarea numitului pasiă, câtră solul seii, dicândii că, acestă pur- 
tare "li supără forte, si că nică decumii n'a fostii cu invoirea sa că Pa luati cu sine, si că 
elit va face totii ce-i va fi prin putintiă spre a midi-loci scăparea lui; că elii, Alesandru, 

"cunsce puterea, ce are Sultanulii asupra sa, putere cărcia dânsulii nu se pâte opunc, prin urmare 
nici Pasilorii lui, că nu are ridicată nici o 6ste, precumii reii a fostii inseiintiată, si că pla- 
nulii seii nu eră nici de cumii a ridică arme în contra lui, spre a ajută pre Stefani, dâcă 
nu eră fortiatii la acâsta, prin ordinea sultanului. Incâtii pentru “cererea ce-i face de a-i dă 
in mâni pre Stefani, inimiculii seti, acesta nu pote, nică i se cade ao face, de Gră-ce Ste- 
fanii a, venitii la dânsulit ca-la unii vechiti alii sei amicii, si ar insemnă a violă dreptuli os- 
pitalitâtii, dâcă in locii de a-lii priimi Tar dă in mânile inimicului seil; apoi dâcă făcea eli 
una ca acâsta, eră în periclu, de a ridică asupra sa mânia sultanului, si de a fi scosi chiar 
din domnfă, nefiindi in stare a se mântină in contra unei puteri atâtii de mari. | 

„Principele Alesandru, după ce ascultă solul trămisii de Michnea Vodă, vădiândii si 
răspunsul principelui de Transilvania, care i se aduse totii intru accli timpi, adună con- 
siliulii seii, spre a vedâ,-ce e de făcutii in asemini impregiurâri, si se decise, ca să dimită 
totă infanteria si o parte din Căzaci, după ce le va impărti daruri, si le va multiămi pentru bu- 
nele_servitie, rugându-i ca să rămână amici de a pururea ai principelui, si că avândii nevoiă 
de dânşii "i va insciintiă. După acesta, se retrase fiă-care in tiâra sa, ca să petrâcă restuli 
eră, Gră pre lângă principele nu rămaseră decâtă vro cinc-siese mil Omeni, carii petre-. 
cură în Iasi totă luna Decemvre trăindii forte bine, că-ci pre lângă totii resbeluli si strică- 
tiunile făcute din partea ostilorit, viptualile eră in mare abondautiă, si mai cu sâmă vite eră 
multe, care atâtii eră de eftine incâtii unii boii se putea cumpără pre cinci-spre-diece soldi, 
si o 6ie buhă pre doi soldi; adevăratii că acâsta urmă si din pregătirile cele mari ce se fă- 
cuseră crediândii că va fi nevoii de a intretînă.in Iasi preste cană tâtă stea.
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CHAPITRE XXII. 

Empoisonnement du Prince Visnouiesly par. un Prestre Grec, ct comme îl en fut. 
sezicrement puny.. 

Ex cest endroit ie ne puis passer soubz silence vne des plus maudites cet detestables 
impictez, ct sacrileges tout ensemble, qui furent oncques perpetrez: Cest ă scauoir que le . 
Prince Visnouiesky, qui estoit de la religion qw observent les Chrestiens Grecs, sestant pre- 
par6 ă la feste de Noel, pour se communier ă leu facon, le Prestre dont il auoit accous- 
tume de se seruir en telle deuotion, ayant este pratiquc ct gagn6 ă force d'ar- (Quta nea mor- 
gent par ses ennemis,. empoisonna le pain sans leuain, dont ils vsent au lieu pia peetora co: 
d'Hostie, et fut asi receu par ledict Prince, lequcl peu apres se trouua cextre- men, 
mement malade, et ses douleurs auomenterent en sorte, que le lendemain ii deceda apres 
auoir cndur€ de fort grands tourments. | 

La promptitude et violence de ceste maladie suiuie de la mort, fit soupconner qu'il 
falloit que ledit Prince cust est empoisonn en la facon que nous auons dit, de sorte qu'on 
se saisit soudain dudit Prestre Grec, lequel aduoiia aussi tost qu'il en estoit coulpable, et 
quil auoit est6 prouoqut & ce faire par les ennemis dudit defiunct. 

Or comme ce crime estoit Mautant plus grand et horible, qu'il auoit est€ commis par 
vn homme de ladite qualit6 Sacerdotale, qui s'estoit seruy din si Auguste Sacrement, pour 
empoisonner vn Prince qui estoit aym6 d'wm chacun pour ses rares vertus, ct singulierement 
du Prince Alexandre son beau frere,; duquel il estoit le vray tuteur.et conducteur; "Aussi 
Vautheur fat-il bien tost apres puny d'vn supplice fort seuere, ct qui fut de longue duree, 
cest ă scauoir: Qu'on fit faire expres vne grande: chaise de fil darichal,. dans (sapplice. extra- 
laguelle on fit seoir ledit criminel, ct estant bien li6 de tous costez on fit vi verdivaire dnauel 
feu tout autour, de telle distance, que plus de douze heures apresil fat entendu puny. 
criant ceffroyablement, cet se desesperant pour les douleurs insupportables. quil enduroit 

  

CAPU XXII. 

Inveninarea principehiă Visnioviecly prin unii preotii greci, si sevcritutea cu. cure 
fie pedepsiti acel preotii, a 

y 

| La acestit locii nu poti lăsă in tăcere una din cele mai afurisite si mai detostabile 
impictâti si fârădelegi ce se comiseră vreodată. Principele Visnioviccky, care eră de reli- 
giunea crestină grecâscă, vrând după datina lorii să se cuminece in dioa de Crăciunii; pre- 
otulii cu care se serviă in asemine devotiune, fă cumpăratii cu bani decâtră inimicii princi- 
pelui, si invenină pânea, cea dospită cu care se servescii ci in locii de hostiă, si principele 
o priimi asiă inveninată; .dar indată după acesta se bolnăvi asiă de tare, incâtii a doua di 
'si dete sufletului intre cele mai mari dureri.- 

Iutimea si violintia “acestei bâle urmate de morte, desceptă. prepusuli că a trebuiti să 
fiă inveninatii după cumi arctarănuii. Astfeliii, numai de câtii puseră mâna pre disulit 
preotu grecii, .care si mărturisi indată. că cli e culpabilulii, si că inimicii răpăusatului Dai in- 
vitatii să facă acâsta. | 

Deci, fiindii acâstă crimă cu atâtă mal mare si mai infricosiată, că eră comisă deo fa- 
ciă preoti6scii care sc servise de uni sacramenti atâtii de augustii, spre a invenină pre uni 
principe iubitii de toti pentru rarele sale virtuti, iubitii cu deosebire de principele Alesan- 
dru pentru care'eră unii tutoriit adevăratii si conducătorii: asiă autorulii crimei fă supusit 
unei pedepse forte aspre si incetă esecutate, adecă: se găti anume unii scaunii mare de 
sirmă, în care se puse să siâdiă criminalului, si legându-lii bine de tote pârtile, se făcă apoi 
focii giuri impregiură, in asiă distantiă, incâtii după mai Dine de d6u&-spre-diece dre se audi 
strigândii intrunit modi infiorătoriu, si vaictându-se in desperare, de durerile infricosiate ce
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auant que de mourir. C'est ainsi que doiuent estre“chastiez tous ceux qui portent leurs mains 
sanglantes et inhumaines, sur la personne sacree des Princes: mais principalement quand ils 
dresseni leurs embusches dans les choses sainctes et -sacrees, dont personne ne se scauroit 
garder, : 

CHAPITRE XXIII. 

Surprise ct defaite de la garnison de la Berlade par les gens bEstieune, defuicts apres par 
. | les Cosacgs. - 

APRES que le Prince Alexandre et toute sa Cour, eut rendu les derniers honneurs au- 
dit defunct, au micux qu'il fut possible, on fit embaumer son corps, et iceluy porțer en Po- 
logne, o la Princesse sa femme estoit lors, laquelle pensa mourir de tristesse et Wennuy en 
le recevant, et se fit razer les cheueux en signe que iamais elle ne se remariroit. 

Comme toute la Cour du Prince Alexandre estoit encores en ducil ct en larmes, pour 
ce funeste et inopin6 accident, arriua wm espion qui auoit este enuoş€ en Valachie, pour 
prendre garde aux actions du Prince Michna; lequel espion rapporta qu'il estoit arriuc au- 
dit lieu vn Bacha nommâ6 Skinder, auec vne grande ct puissante armee, pour restablir Es- , 
tienne, qui y estoit pareillement, et les solicitoit sans cesse de s'acheminer en Moldauie; ct 
pour commencer enuoya deuant quatre cens cheuaux pour surprendre la cit€ de la Berlade, 
oi le Prince Conrecky auoit laiss6 partie de ses gens en garnison pendant. PHyuer, come 
nous auons dit, lesquels faisans fort mauuaise garde, furent surpris et taillez en pieces, ou 
quoy que soit, la plus grande partie; ce qui enfia tellement Vorgueil dudit Estienne, qu'il . 
se promettoit desia, quil viendroit aussi facilement ă bout de tout le reste.. 

Mais sa, presoinption fut bien tost raualee, car ă Pinstant que le Prince Alexandre fut 
“aduerty de ceste defaite, îl fit partir quatre cens Cosacqs,. qu'il auoit retenus pres de luy, 
qui firent tel!e diligence, que trois iours apres ils ariucrent au Soleil Leuant en ladite cit€ 

  

suferi innainte de a-si dă sufietulii. Asiă se cuvine a fi pedepsiti, toti cei ce-si ridică mâ- 
nile lorii sângerâse si neominescă asupra persânei celei sacrate a principilorii, mai vertosii 
cândi cutâdiă a-si pregăti laciurile in cele sânte de care nimene nu se pste feri .de ajunsii. 

CAPU XXIII. 

Cum fă surprinsă si tăiată garnisâna dela Berladi decătră menit li Stefani, si apoi 
acestia deciâtră Căzaci. 

- Duba ce principele Alesandru si tâtă curtea sa, detera răpausatului onorile cele din 
urmă, cumit s'a pututii mai frumosi, apoi corpul lui se inbalsamă si se trimise in Polonia 
unde se află atunci principesa femeea sa, care după ce-lii priimi stă să moră de intristare 
si de uniti, si-si, rase -pâruli în semnii că n'are să se mat mărite nici odată. 

Pre cândii tâtă curtea principelui Alesandru se află incă in doliăi si in lacremi din ca- 
usa, acestei nenorociri si ncasceptate întâmplări, sosi unii spionii care fusese trămisă în Ti6- 
“ra-Româniscă ca să iea sâma la tâte lucrârile principelui Michnea. Spionulii raportă ca a a- 
junsă acolo unii Pasiă anume Schender, cu o mare si putinte armată, ca să restabilâscă pre 
Stefanii care incă se află acolo, si stă de dânsii fâră incetare ca să plece in Moldavia ; si 
se si trămiseră innainte patru sute călăretă, ca să surprindă Berladulii unde principele Corecky 
lăsase in garnis6nă preste crnă o parte din Gmenii sc, precuinii anii disii; acestia insă pri- 
veghiândii forte reii, fură, surprinsi si tăiată in bucâti, cea mai mare parte dintr'insii: de intem- 
plarea acâsta Stefani astfeliii se ingânfă, incâtii credeă că acumii totii asiă de usiorii are să-i : 
mergă până in capetă. | ia E 

Mândria lui insă nu multii tîni, pentru că indată ce află principele Alecsandru de acestă 
perdere, espedi patru sute de Căzaci pre carii * tinuse pre lângă sine, “si acestia merseră
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de la Berlade, qui n'est point renfermee, non plus que les autres, et ayant mis le feu en 
plusieurs endroits Micelle, contraiguirent "les gens dEstienne de sortir au dehors, (eraite des gen 
et â mesure qu'ils sortoient on les tailloit en pieces, et ceux qui sopiniastrerent d'Estienne par 
de ne point sortir furent bruslez, en telle sorte que desdits quatre cens, il n'en lea Cosaear, 

_eschappa que cinq ou six, qui en porterent les tristes nouuelles ă Icur maistre, Jequel en fut 
grandement afflig, par ce -que c'estoit presque tout ce qui luy restoit de gens de guerre. 

CHAPTRE XXIII. 

Autre defaite des trouppes conduites par le fils de Slinder Baclia & Passeloyc, 0 son . 
„conductean fit tu, | 

Av mesme. temps que lesdiets Cosacqs furent enuoyez ă ceste expedition, le Prince Cor- 
recky voulant aussi auoir sa, reuanche de la defaite de ses gens, print auec luy deux mille 
cinq cens cheuaux d'elite, et sala promptement ietter dans Vesseloy e, craignant que les gens 
qu'il ş auoit Iniss6 en gamison ne fussent pareillement surpris; dequoy Je Bacha ayant este 
aduerty par quelques gens du pays, il y enuoya son fils qui estoit seulement aag€ de douze 
ou treze ans, ct luy donna pour conducteur vm vicil Capitaine Ture, fort experiment, a- 
uec sept mille homimes, estimant que c'estoit vne bonne occasion pour acquerir de la repu- 
tation ă sondit fils. Le Prince Correcky ayant eu aduis de son acheminement par quelques 
Moldaues, et mesmes que les ennemis deuoient arriuer d'wn fort grand matin, ct quil falloit 
de necessit€ qu'ils passassent par dessus vn pont de bois qui est sur la riuiere, qui flui le 
long de ladite cit€ de Vassloye, il disposa ses gens de telle sorte, qu'il estoit fort difficile 
aux ennemis de les decouurir, car ils estoient en partie dedans Ia cit, et en paxtie ă Labry 
d'vne petite montaeme, qui est tout. attenant. 

Comme donc les Tures curent en partie pass6 ledit pont, deux des esca- ynetaite des rures 
drons commencerent ă sortir de la cit, et ă charger si rudement sur Pauantearde | & Vasseloge- 

  

atâtii de râpede incâtii în trei dile pre la răsărituliisorelui eră in Bârlad, care nu e intăritii, 
precumii nu sunt nici alte orasie ale tierei, si dându-i focii in mai multe locuri, constrinseră 
pre Gmenil lui Stefani să 6să afară, si pre care cumii esiă "li tăiă in bucâtă, Gră cei ce nu 
voiră să 6să fură arsi, astfelit încâtă din acel patru sute ai lui Stefanii, de abiă scăpară cinci 
ai siese insi carii să ducă trista noutate la cunoscintia domnului lori, de care acesta se 
intristă forte, pentrucă eră mai singurii Gmeni de arme ce-l remăsâseră. 

CAPU XXIII. 

Altă 3 perdere a trupelorii conduse de fiiulă lui Schender-Pasia la Pasluii, unde fi. omorită 
conducttoriulii lori. 

IN timpi ce disii Căzaci fură trămisi în acestă espeditiune, principele Corecky voindi 
si eli a-si resbună de perderea 6menilori seci, luă cu sine d6u& mii cinci sute călăreti a- 
lesi, si alerg curândi la Vasluiii, de frică să nu-l surprindă cumva si ostasii ce lăsase a- 
colo “in parmisonă. Pasia aflândii de acâsta dela unii 6meni ai tiereă ; trămise pre fiiu-seii 
care atunci nu aveă mai multii de doi-spre-diece ai trei-spre-diece "ani, si-l dete de con- 
ducătorii “uni vechii „căpitanii Turcii, forte cercatii, cu siepte mii Gmeni, crediândi că aces- 
ta ar fi o bună ocasiune de a cistig, nume disului seă fiii. Principele Corecky insciintiatii 
de acâsta prin Grecari Moldoveni, si anume, că inimicii aveă să ajungă forte de dimindtiă, 
si că ei căută să trecă unii podii de lemnii ce se află pre riuli ce cure pre lângă Vas- 
luiii, dispuse Gmenii sei astfeliu incâtă inimicii forte cu grei puteă să-i descoperiă,. că-ci 
parte eră in lăintrulu orasiului, parte după unii micii dei” lângă orasiii. 
- - Pre când deci o parte din Turci trecuse podulii, incepură să 6să din orasiii două
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quiils les firent presque tous passer par le fil de Tespec, et centre autres le condue- 
Prinse du con] (eur de ladite trouppe, ce qui fută la verit€ Vautant plus facile ă executer, que 

aveteur.  f lesdits Tures qui auoient chemin6 presque toute la nuict, pour arriuer de grand 
matin audit lieu, estoient ă demy transis, pour lextreme feoid qu'ils auoient endurt; le reste 
desdits Tures qui mestoient encores passez, oyans le bruit de ceste chaude alarme, n'eurent 
jamais la hardiesse de passer plus outre, 'ains retournerent sus leurs pas, craignant parauan- 
ture que le fils dudit Bacha y demeurast aussi bien que son conducteur. Le Prince Correcky 
les poursuiuit iusques ă, vn village, qui est distant de quatre licuis de Vasseloye, tuant tous 
ceux qu'il rencontra en chemin, ou les prenant prisonniers. | 
Prince d'wu des) Entre lesquels prisonniers il s'en trouua *n, qui se declara estre parent 
pirmitan nete] procne dudit Bacha, lequel fut amen€ au Prince Alexandre, qui le receut fort 
Renuoy dai: | humainement, et luy fit donner vn habit digne 'de luy, an lieu di sien, dont il 
prisonier | auoit este desia -despoiiill, “il luy donna, aussi 'vn cheual, puis le renuova avec: 

seure garde audit Bacha, auec vne Lettre, par laquelle il le supplioit de. ne passer plus outre 
pour le sujet dudict Estienne, promettant que si le erand Seigneur le vouloit laisser pai- 
siblement iouyr de la Moldauic, il lu seroit tres-fidele ă Vauenir, et quil luy payeroit le 
tribut annuel et accoustum6, dequoy ledit Bacha ne tint pas grand conte, caril estoit ex- 
tremement outr6 du mauuais succez qwanoit eu son fils cn ceste entreprise, et aussi de la 
mort dudit Capitaine Turc. - 

CIIAPITRE XXV. 

„- Defaite de huict cens honmes du party Alexandre, par leu's hostes iustement 
îrvitez, pour les violemens de leurs femmes, ct autres vexations. 

Le mesme iour de ceste vietoire, le Prince Alexandre auoit enuoy6 quinze cens hom- 
mes de renfort au Prince Correcky, dont il en fit conduire huict cens en certain bourg, qui . 
  

escadrâne, si atâtii de aspru năvăliră asupra avangardei Turcilori, incâtii pre mat toti 1 tre- cură prin ascutitulii sabici, si intre altii pre insusi conducătoriuli disei trupe ; si intru ade- 
- veră că nici nu eră grei să facă acâsta, pentrucă Turcii, ca să ajungă desii-de-diminctiă, 
veniseră totă n6ptea, si eră mai amortiti de friguli ce suferiseră; ceialalti Turci ce incă 
mapucaseră a trece podulit, audîndii sgomotulii acestei infricosiate alarme, nu cutediară a mer- 
ge mai innainte, ci se intorseră inapoi, temându-se nucumva să cadiă si fiiulii lui Pasia 
ca si conducătoriuli seii. Principele Corecky "i :persecută până la unii satii, in distantiă de patru lege de Vasluiă, tăiândii sâi robindii pre toti câtă intelniă în drumul sei. . 

„Intre cei prinsi se află unul care spuse că e rudă de aprâpe a lui Pasiă,; elu fă dusi . la principele Alesandru, care “li priimi forte omenesce, si vădiendu-lii despoiată de haine, i dete imbrăcăminte demnă de eli, "i dete si unii calii; apoi "ii trămise inapoi la Pasiac sub bună pază, cu o serisâriă prin care "li rugă să nu mai âmble in causa lui Stefani, că-ci decă, “li va lăsă sultanulii în pace in Moldavia, el îi promite a-i rămână fârte . crediniosit in viitoriu, si a-i răspunde după datină tributulii anualii; Pasia insă nu tînă 'socotelă de a- cesta, pentrucă eră, forte supăratii de râulii sucesii ce avi fiiu-seii în acestă intreprindere, pre- cumii si de mârtea disului căpitanii turcii. : 

CAPU XXV. 

Cumi periră optiă sute Gmeni de ai lui Alesandru, prin dspetii lorii eci interitati, pentrucă 
le vusînă femeile. si Ie. făccă si alte aSupriri. | 

, CrirARU in dioa acestei invingeri, principele Alesandru trămise principelui Corecky unii ajutorii de 1500 dmeni, din carii elit asiediâ optii sute intrună burgi ce nu eră mai departe 4 . ” 
Ă
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w'estoit quă six lieuăs de Ticouhe, oă ledit Bacha estoit auec Mielma, et le gros de leur 
armee, qui estoit encores d'enuiron vingt et cinq mille homes. Ces huict cens hommes es- : 
tans audict bourg, au lieu de se tenir sur leurs gardes, ne faisoient autre chose qu'yuron- 

_gner, et molester leurs hostes, par toutes sortes d'insolences et violemens de leurs femmes 
et files; ce qui leur fit prendre resolution de s'en venger, et pour cest effect ils appelle-. 
rent a leur ayde quelques Boyers du pais, et tous ensemble prindrent si bien leur temps, 
qu'ils couperent la gorge ă toute ceste racaille. comme ils-estoient endormis, et. pour la plus 
part enyurez. Ce qui doit seruir d'auertissement aux gens de guerre de n'vser iamais de tel- 
les insolences et barbaries ă L'endroit de leurs hostes, „de crainte de les metre au deses- 
poir, et d'en receuoir pareil chastiment. - . 

CIIAPITRE XXVI. 

Retraite du. Prince Alezandre & Cochine, et le vetour de Michua, d'Estienne, et 
on Bacha a Vas, auee rue qrosse armee, 

IL. vingt-troisiesme iour de Feurier de ladicte annce mil six cens dix- f 
sept, le Prince Alexandre assembla le Conseil general oii la Princesse sa mere, | 
le Prince Correcky, et tous les principaux Seisneurs et Capitaines assisterent. pour auiser 
sils deuoient faire plus long sejow: en la cit6 “U'Yas, et y fut resolu qu'il se falloit. retirer 
ă Cochine, qui en estoit distante de trente cinq lieuăs Fi rancoises, comme estant la place la 
plus forte, et la mieux munie de toute Ia Moldauie, ioinet. que c'estoit pour s'esloianer tou- 
siours Wautant des enuemis, et s'aprocher dela Pologne. Suiuaut ceste resolution, ie Prince 
Alexandre partit dâs le Jendemain, auec toute son armee de ladite cite d*Yas, ot se rendi- 
rent ă Cochine en quatre iournees, par la plus grande froidure- qu'on puisse imaginer: arriuez 
quils furent, on logea Vinfanterie” dans la ville, et la caualerie aux villages “cireounoisins, 

Peuricr 1617. 

  

iv 
de siese lege dela "Tecuci unde se află Pasia si Michnea cu armata lori in numării de 25, 000. A- 
cesti optii Sute ce eră în disulit burgii, in locii să priveghieze. ei nu filceă altă decâtit se 
imbetă, si asupriă pre Gspetii lori prin, totit feliulii de insolentie, si tusină femeile si fete- 
le lori. Omenil ne mai putândit suferi, se determinară a-si răsbună, si chiămară intr'ajutoriii si 
pre 6recariă boiari de prin pregiuri, si toti impreună asiă de bine sciură a-st alege timpul, 
incâtit odată pre cândi durmiă, cea mar mare parte beti, le tăiară gătuli la toti acesti omeni de 
nimica Si acesta să servâscă «dle invătiitură Smenilorit de resbeli, ca nici odată să nu co- 
mită asemini insolentie si barbarii câtră ospetii lori, casă nu-i aducă la desperare, si să-si 
iea apoi răsplata precumii si-o luară acestia, 

CAPU XAVI. ' 

Retragerea principelui Alesandru la Ilotină, si veintărcerea lori Dichnea, Stefani si Pasia, 
la Iasi, cu. o mare armată. 

La 23 Februariii 1617, principele Alesandru adună consiliul generalii, la care ,asistară 
principesa maică-sa , principele Corecki,- si toti cei mai de frunte nobili si căpitani, să v6- 
diă dâcă e bine să mai rămână in lasi, si se decise ca să se retragă la Hotină, depărtare 
de trei-dicci lege francese, fiindit Hotinului cea maj bine intărită cetate a Moldaviei, si fiindi- 
că, cu chipuli acesta, pre câtii se depiărtă de inimicii, pre atâtii se apropiă de Polonia. Con- 
formit acestei decisiuni, principele Ales sandru plecă chiar de a doua di cu t6tă armata sa, 
si ajunseră la Hotinii în patru dile, pre celi mal mare gerii ce se pâte inchipui. Indată 
ce sosiră, infanteria se asiediâ in cetate, Gră călărimea în satele dimpregiurit, afară de 

7
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fors I6s Boers et la compagnie des Francois, qui fut aussi logee en ladite ville. Ce fait, les- | 
„dits Princes depescherent des Gentilshommes de toutes parts vers leurs amis et confederez, 
pour les coniurer de venir promptement & leur secous, et cependant on donna, ordre ă faire 
prouision de viures, et de toutes choses necessaires pour la nouiriture de Parmee. 

Si tost que le Bacha-fut aduerty de ceste retraite, il se mit en. chemin aucc lesdits 
sut retoar de 'iMichna et Estienne pouraller ă Yas, nonobstant la rigueur du froid, qui estoit IC, sti- . . . . s. enne'ă Ya ltel que plusieurs moururent en cheminant, ce qui fut cause qu'ils ne passerent pas 
plus outre, iusques î ce que le temps se fust vn peu adoucy. 

Arriueo de zi Vers le commencement du mois de Mars le Seigneur Tischeuich vint trou- 
epculebmauecinetuer le Prince Alexandre, et amena auec luy trois mil cinq cens Cosacqs fort de- 

saca, |liberez, et peu de iours apres arriua le Seigneur Potocky, neucu de celuy qui 
L'arriuee duieu-) Îut prins ă la premiere bataille, par nous deserite, et qui fut emmenc prison- 

ne botoeky- fmier ă Constantinople; lequel amena vne trouppe de quinze cens cheuaux Polo- 
nois, fort bien armez, il en vint encores dautres endroits, si bien gue dedans la fin dudit 
mois, Parmee des Princes estoit de dix ă vnze mille hommes, tant de pied que de cheual. 

CIIAPITRE XXVII. 

- Defaite de mille cheuauz, et Pune compagnie de caualiers Fraicois, par les 
Turcs et Tartares. 

Ă . . / ! i 
: 

| | 
LE Prince Alexandre enuoya vne trouppe de mille cheuaux, auec sa compagnie de Ca- 

ualiers Francois, pour aller recognoistre Parmee de ennemy, qui estoit en chemin pour te- 
nir ă Cochine, et, comme ils se furent arrestez pour repaistre â demie licui de la citâ 

  

boiani, si de compania francese care asâmine fi asiediată in cetate. După acâsta numitii prin- 
cipi trămiseră Gmeni de frunte in tote pârtile pre la amicii si confederații lori, spre a-l con- 
juă să le vină curndă in ajutoriii, si totdeodată se dede ordine să se adune de ale mân- 
cârei si tte celelalte lucruri necesarie pentru armată. 

Pasia indată ce fă insciintiatii de acâstă retragere, plecă cu disii Michnea si Stefani 
să se ducă la Iasi, cu tâtă rigorea frigului care eră atâti de cumplită că mai multi muriră 
in cale, ceea ce-i impedeci, de a merge mai departe până a se mai indulci timpulii. 

Câtră inceputul lunci lui Marti, domnuli 'Tyszkiewicz veni să afle pe principele 
Alesandru, si aduse cu sine trei mii cinci sute Căzaci forte resoluti; si pugine dile după 
aceea ajunse si domnulii Potocky, nepotii ali celui ce fă prinsi la ântâia bătaiă, de noi de- 
scrisă, si care fi dusii in prinsdriă la Constantinopole: acesta aduse o trupă de una, miie 
cinci sute călăreti poloni, forte bine armati; de acestia mal veniră si din-alte pârtii; ast-felii 
că, pe la finele disci luni, armata Principilorii eră dela diece la umsprediece mii de Gmeni 
atâti pedestri câtit si călâni. 

Ne CAPU XXVII. 

Cumi Turcii si Tătarii nimăciră o trup de una miie călăveli, si o companiă de cavaleri 
francesi, 

PRINCIPELE Alesandru trimise o trupă de una miie călăreti cu compania sa de cavaleri 
francesi, pentru ca să recunâscă armata inimică care veniă la Ilotinii, si fiindcă cr se po- . . » EI » A . Era ră . TI » vu . *» priseră să mănânce la o jumătate legă dela, Stefinesci, unde eră Tătarii lui Michnea, fură
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WEstapânocha, o estoient les Tartares de Michna, ils furent descouunerts, et bien tost inuestis 
de toutes parts, tant par lesdits 'Tartares, que d'wne grande trouppe de Tures, ct jacoit qu'il 
n'y cut apparence du monde de resister ă vne si grande multitude; toutesfois les gens du- 
dit Alexandre, et lesdits Caualicrs Francois, qui auoient. accoustume d'estre tousiours vain- 

" queurs, se porterent au combat fort courageusement, aymans micux mourir, que de se ren- 
dre lascehment sans auoir rendu: preuue de leur generosit€. Ce combat dura depuis dix heu- 
res, iusques ă la nuict, et de toute ladite trouppe, îl ne sen sauna que douze, scauoir sept 
Polonois, cet cinq desdits Francois, tous les autres ayans est6 tuez ou prins prisonniers, en- 
tre lesquels prisonniers se trouua le Capitaine desdicts Francois, nomme Montespin, qu'on 
vouloit enuoyer auce les antres aux galeres du grand Seioncur: mais Estienne Pen garantit, . 
sur la promesse que ledit Montespin luy fit, de luy rendre de bons seruices ă laducnir. 

Ce fut en cest endroit que la fortune qui auoit iusques alors est€ fauorable au Prince : 
Alexandre, commenca de luy tesmoisner qu'elle se plaist ă inconstance, et partant qu'il ne 
se faut fier en elle que de bonne sorte, ct qu'il ne se faut precipiter dans les hazards te- 
merairement, sous ombre qwon a remport6 quelque fois de Pauantage sur ses enneinis. . 

CHAPITRE XAVIII. 

Le Prince Alichna intimide par vn devin, craint de venir aux muins aucc les Polonois, et 
quitte Estienae, ct fait trencher la teste d ses Conscillers. 

Cesre defaite enfla le courage audit. Bacha, et audit Estienne, mais non pasă Michna,. 
lequel ayant sceu que les Princes les attendoient î Cochine, en bonne resolution de se bien 
defendre, se ressouuint qu'vn certain Italien faisant profession de predire les choses futures, 
luy auoit autresfois dit, Que siil venoit iamais aux mains contre les Polonois, il y courroit: 

  

descoperiti si fâră, intârdiare incunoiurati de tote pârtile atâtii de disii Tătaui câtă si de o o 

mare trupă de Turci, si de si nu eră chipii a resistă la o asia mare multime, totusi 6me-: 
nii lui Alesandru si disii cavaleri francesi, ce eră, deprinsi a fi in totdeauna învingători, aler- 
gară la luptă forte curagiosi, fiind mal gata a muri decâtit a se dă ca nisce lasi, fâră a 
fi dati probă de valdrea 'lorii. Acâstă luptă durâ de pe la diece 6re până in ndpte, si din 
t6tă acea, trupă n'aii scăpatii decâtii doisprediece insă, si anume siepte Poloni si cinci Fran- 
cesi; toti ceialalti ai fostii ucisi scii prinsi, intre cari captivi se află si Căpitanulii disilorii 
Francesi, numitii Montespin, pe care voiă să-lit trimită impreună cu ceialalti la galerele Sul- 
tanului: dar Stefanii "lu scuti de acesta, după făgăduintia ce-i dete numitul Montespin că-t. 
va face bune servitie in viitoriit. SE 

„In acestii locit, fortuna 'care până atunci fusese favorabilă principelui Alesandru, incepi 
a-i arâtă, câtii este ea de schimbătâriă, că nu e bine a se increde cineva intrânsa si în'sortă, 
nici a se precipită-cu cutediare in voia intâmplărilori, sub cuvântii că a repurtatii câte o 
dată Orecare avantagiii asupra inimiciloră sei. : 

CAPU XXVIII. 

Principele Dichnea înspăimentată de unii divinti, se teme a se incăieră cu Polonii, si pă- 
văsesce pe Stefani, si tai cupuli consiliarilorii sei. . 

AcEsTA invingere implu de mândri pe disulii Pasii si pe Stefanii, dar nu si pe Nich-. 
nea carele, sciindi că Principii i asceptă la Hotinii tare decisă a se apără, 'si aduse aminte. 
că, unii Grecare Italianii ce aveă profesiunea de a predice, lucrurile viitârie, i-a fostii spusii, 
altă dată, că de se va dusmăni vre odată cu Polonii, victia lui va fi în pericli, răspândi:
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fortune de la vie, feignit par Pauis de son Chancelier, et dn maistre de Camp, appell€ Spa- 
tarleca, qu'il auoit receu nouuciles d'wn -sien Licutenant, quil estoit arriu6 en Valachie vn 
grand nombre de Tartares, qui rauageoient tout, ct sur ce pretexte, print cong& du Bacha; 
et sen retourna, laissant tous ses gens de guerre en Parmee, fors cent cheuaus quil se re- 
serua pour Paccompagner.: Arriu€ qu'il fut en Valachic, Estienne luy escriuit, qu'il auoit gai- 
gn€ vne bataille contre les Polonois, oii il estoit demeur€ six mille: hommes sur la place, 
et prins vn grand nombre de prisonniers, quiils denoient enuoşer au rand Seigneur, qui es- 
toit vne pure fourbe inuentee ă plaisir, pour se moquer dudit Michna, et luy faire regretter 
de sten eștre all sans auoir este de la partie: Et de fait ledit Miehna en cut vn tel des- 
plaisir, qu'il fit trencher la teste ă sondit Chancelier, et ă Spatarleca. pour lay auoir donn€ 

„ce mauuais Conseil, leur imposant qu'ils auoient des intelligences secrettes auce lesdits Po- 
lonois, encores qw'ils n'y cussent.iamais pens€: II cut ce me semble micux fait stil cut de- 
scharg€ sa colere sur ce beau pronostiqueur, car aussi bien luy, et tous ceux de ceste pro- 
fession ne sont que des pipeurs, qui bien sonuent font faire de louvdes fautes aux Princes, 
qui adioustent foy a leuss illusions, 

CHAPITRE XNIX. 

Disposition des deuz urmees, et la bataille gagnee pur les Princes Polonois & Cochine, en- 
. semble la fuitte du Bacha, et dEstionne le Tyran. 

SR la fin du mois de Mars, le Bacha auce ledit Estienne, ct un Prince Tartare ap- 
peli€ Monoza, resolureut de sauancer aucc toute leur armee, qui estoit de vinat mille hom- 
mes vers Cochine, et n'en estant plus qw ă deux lieu&s, firent alte espace d'n iour, pour 
donner le loisir ă leurs gens de se reposer vn peu. Cependant les Prinees rangerent leur ar- 
mee en bataille dans vne petite plaine, qui nestoit quă wm petit quart de licui de Cochine, 

  

vorba, după sfatul ce-i dede cancelariuli seii si unii magistru de câmpii, numită Spătariti 
Leca, că elii priimise dela unulii din locotenintii se scire cincă in Tira-Romănescă ar fi 
intrată unit mare numără de 'Lătari carii devastă. totulii ; si sub acesti pretestii, luâ conge- 

“di dela Pasia si se inturnâ acasă, lăsândii pre toti Gmenii sei de resbeli în armată, afară 
de una sută călăreti pe carii si-l reservă spre a-lii insoci. Cumii ajunse in 'Licra-Romănescă, Ste- 
fanii % scrise că ar fi căstigatii o Dătaiă incontra Polonilorii, in care a tăiatisiese mil de Poloni, sia 
făcutii o mare multime de prinsi pe carii aveă să-i trimită Sultanului: ceea ce eră 0 min- 
ciună curată, stâmită pentru plăcerea de a-si ride de disulii Michne, si a-li tace să-i pară 
re că s'a dusii fâră a fi luată si eli parte. Si în adevârii că, Michnea a si simtiti atâta 
desplăcere, incâtii a poruncit să taie capuli cancelariului sei, si spătarului Leca, pen- 
trucă-li consiliaseră atâtă de reii, imputându-le că aveă intielegeri secrete cu Polonii, desi ei 
nici cugetaseră la acesta. Mie mi se pare că ar fi. făcutii multii mal Dine de-si descărcă 
mânia asupra profetului sei, că-că si acesta si toti cel de o mesoriă cu densuli, nu sunt 
decâtii nisce insielători carii faci. adese ori să cadiă in grele rătăcir acei Principi ce dai 
crediare la astfelii de illusiunt, . 

CAPU XĂIX., 

Dispositiunea ambelorii armate, si Vătuia căstigată de Principii Poloni la Iotiniă ; precumii : 
si fugu lu Pusia si a lui Stefană Tiranulii, | 

„Cana finele lunci Martiii, Pasia cu Stefani si unit principe 'Tătară, numită Monoza, 
deciseră să mergă innainte cu totă armata loră, care eră de 20 mil Omeni, câtră Hotini, si 
cândii aii fostii departe de cetate cale numai de dâue lege, aii popositii o di pentru a dă 
timpu Omenilorii sei de a se mai r&piusă. Cu tote acestea, Principii asiediară armata lori 
in liniă de bătaiă, intru ună mică Siesii care nu eră departe de Hotinii decâtii ună micii 

X
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et laisserent mille cheuaux d'eslite dedans la ville, lesquels deuoient estre conduits par le 
Prince Correcky, ce qwiils firent î desscin, se doutant bien que les Tures ne manqueroient 

„de se camper entre Jadite ville et Parmee des Princes, affin que s'ils auoient du pis ils ne 
„se peussent retirer dans la forteresse, tenui pour imprenable. Ils firent sortir huict pieces 
de canon de ladicte forteresse, lequiel fut rang€ dans vn lieu retranch6 expres, et qui estoit 
va peu couuert de bois, ce qui sGruit grandement, comme il sera dit cy apres, il en resta 
entores suffisamment. dans ladite forteresse pour la, defiendre, si elle eut este assiegee. - 

Le Bacha dautre coste qui pensoit desia tenir lesdits Princes en sa disposition, es- 
tant bien aduerty quils mauoient pas la moiti€ tant de gens que luy, d'vu grand matin fit 
marcher son armee en'bonne ordonnance, laquelle arriua pres de Cochine enuiron sur les 
sept heures, et ayant fait faire alte quelque pen de temps. pour se donner le loisir de re- 
cognoistre Parmee des Princes, ne faillit pas de s'aller camper entre icelle et Cochine,: com- 
ine il auoit est preucu. Puis ses gens furent disposez par le maistre de Camp, en la facon 
qwils deuoient combatre. Les 'Tartares qui anoient vne extreme -ennie d'auoir | 
leur reuanche des Cosacqs qui les auoient deftaits en plusicurs rencontres cy deuant | 
descrites, prierent qwon leur donnast la pointe, ce qui leur fut accord, et si tost que les trom- 
pettes curent commencâ de sonner, ils s'auancerent "vers la part ou ils auoient apergeni le 
gros desdicts Cosacqs, sans aucunement se defier du canon qui estoit plac6 de ce mesme 
coste, et ne se voyoit point. Et comme on vid qw'ils en estoient assez pres pour les pou- 
uoir atteindre, on fit delascher ledict canon, qui estoit charg6 de balles ramees, si ă pro- 
pos qu'il renucruersa par terre vne grande partie desdits 'Tartares, et espouuenta tout le 
reste, Ce qw'estant aperceu par. le gros des Cosacqs, ils-s'eslancerent sur cux si furicuse- 
ment, qu'ils acheuerent de les tailler en pieces, et aussi tost lesdits Cosacegs se retirerent 
verg leur armee, voyant venir ă cux vn autre escadron de Valacqs et Moldaues, qui accou- 
roit au secours desdits 'Tartares: mais vn peu trop tard, car ils estoient expediez. Le Sei- 
gneur Tischeuisch, auec sa troupe de quinze ă seize cens, cheuaux. bien armez, s'alla opposer 

Batailte. 

  

pătrarii de legă; si lăsară una miie călăreti alesi in orasiii, carii aveă să fiă condusi de princi- 
pele Corecki, ceea ce ci aii făcut'o cu scopii, indoinduse forte că Turcii nu vori tăbări in- 
tre orasiă si armata principilorii, astfeliii 'ca acestia, la o nevoiă, să nu se pstă retrage in fortăre- - 
tiă, care aveă faimă de cetate neinvinsă. EX scâseră din cetate optii bucâti de tunuri, ca- 
re fură asiediate intru unii loci siăntiuită intradinsi si cam pădurosii, ceea ce le ajută forte 
multi, cumă vomii vede. In cetate mai rămaseră tunuri de ajunsii pentru a o apără la casti 
de a fi incungiurată. i 

De altă parte, Pasia carele credea că a prinsii in ghiarele sale pe Principi, fiindă bi- 
ne informatii că er ave nici câtii jumătate din omenii sci, puse in miscare armata 
sa, în bună regulă, intro di desti-de-diminâtiă, si ajunse lână Hotin pe la sicpte re, 
si poprindu-se pugină timpii pentru a recunâsce armata principiloră, apoi intru adevârii 
si-asiediă castrele intre acestă armată si intre Notinii, asiă precumii se prevădiuse. După 
accea, magistrulii de câmpii dispuse pre Gmeni in ordinea în care aveă să combată. 'Tă- 
tarii carii aveă o nespusă poftă de răsbunare asupra Căzacilorii, carii f-ai fostii risipitii în 
mal multe intelniri mai sus descrise, se rugară să fiă pusi ei innainte, ceea ce li sa si 
acordatii si de indată ce incepură a răsună trâmbitiele, ci innaintară spre partea in ca- 
re zăriră corpulii Căzacilorii, fâră: a se sfii de tunuri care eră asiediate chiarii despre acea 
parte, dar nu se vedeă nică. de cumă. Principii vădiândi că eră indestulii de aprâpe pentru” 
a-i pută ajunge, descăreară tunurile ce eră încărcate cu glântie ascutite, atâtii de nimerit, 
incâtii r&sturnară la pămentii o mare parte din Tătari, inspăimentândii pre toti ceialalti. Ob- 
servândit acesta Căzacii, se avuncară asupra lorii cu asiă furiă, incâtii % tăiară în bucâti, si 
apoi se rotraseră indată câtră armata lorii, fiindi-că vediură venindă câtră dânsii unit esca- - 
dronii de Munteni si Moldoveni carii alergă in ajutoriuli Tătarilorii: dar cam târdiu, că-că 
acumi eră espediti, Domnulii Tyszkiewicz cu trupa sa de cinci-spre-diece până la siese-spre-diece -
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audit escadron, qui Sauancoit assez brusqucment vers le canon des Prinees, et comba-. 
tirent fort long-temps deuant qu'on peust cognoistre qui auroit lauantage, qui fut cause que 
le maistre de Camp de Tarmee 'Turquesquc enuoya encores au secours des siens vne troup- 
pe de trois mille Iures. Et de la part des Princes, Von fit auancer aussi vn autre escadron 
de Cosacqs et Moldaues, qui n'auoient encores rendu combat, ă quoy ils se porterent auce 
tant dimpetuosite€ et valeur, qu'ils contraignirent les Tures de reculer plus de cent pas en 
axriere. Alors le Prince Alexandre commenca de s'escrier, Allons mes compagnons, voyla les 
ennemis en desovdre, donnons dedans courageusement, et la victoire nous sera toute asseu- | 
ree., Ce disant, il debusqua anec tout le reste de son armee, et commanda qu'on Ltirast 
deux coups de canon tout ensemble, pour seruir de signal au Prince Correcky, qu'il partit 
de Cochine, pour veni» fondre sur Parriere-garde du Turc, comme ils auoient auisc: mais îl 
mauoit pas attendu ce signal, ains estoit desia auanc6 de plus de trois cens pas, eraignant 
que la partie ne sacheuast sans luy, ou quiil ne manquast au besoin. Le Bacha s'aperce- 
uant de ce stratageme, dont il ne stestoit point doută, et du mauuais succez qu'auoient de- 
sia cu tous ceux qu'il auoit enuoyez au combat, ct qu'il estoit 'attaqu€ par deuant et par 
derriere, conumenca ă s*estonner, et ayant fait encores anancer vn escadron de Tures ct Va- 
lacqs, qui estoit d'enuiron deux mille cheuaux, pour renforcer les siens, il se tira ă quartier 
auec Estienne,: qui m'auoit pas moins peur que luy, ct le surplus de sa caualerie Turques- 
que, pour voir quel seroit Peuenement de la bataille, sans s*y engager dauantage. Il ne se 
vid iamais vn plus furieux combat, ny chose plus horrible, qu'il fat veu durant espace de 
deux heures que dura ceste double charge, car outre que tout Pair d'allentour :estoit ob- 
scurcy de fumces espoisses et entremeslees de feux, procedaus des harquebusades et canon- 
nades. On entendoit des cris, ou plustost des hurlemens fort espouuentables desdicts Tures,. 
qui perdirent en fin courage,.ne voyant plus veni» de secours; au lieu que s'ils eussent veu 
ledit Bacha, et ce couard tyran d'Estienne, s'aprocher et se ioindre aucc eux, ils eussent 
sans doute renfore6 leur courage, ct renouuells leurs forces, et vray semblablement emporte 
la bataile qu'ils perdirent, contre toute apparence humaine. Ce qui doit faire croire que 

  

sute călăreti, bine armati, merse să se opună acelui escadronii, care înnaintă fâră de nici 
0 socotâlă in gura tunurilorii principilorii, si se bătură multii timpi innainte de a se. pute 
sci, în care parte e Diruintia, din care causă magistralii de câmpii alii armatei turcesc, mai: 
trimise in ajutoriuli Gmenilorii sei o trupă de trei mii Turci. De as6minea se trimise si din 
partea Principilori unit noii escadronii de Căzaci si Moldoveni, carii incă nu luaseră parte” 
la bătaiă, in care apoi intrară, cu atâta furiă si valore incâtii aii siliti pe Turci a se retra-" 
ge mai multii de uua sută pasi inapoi. Atunci principele Alesandru incepi a strigă: Hai- 
demii socii mei, tă inimiculii în desordine, în că cu curagiii, si invingerea va fi a nostri. Dî- 
cândi acestea, elii se miscă cu totii restuli armâtei sale, si comandă să se tragă de odată 
două lovituri de tunit, pentru a servi de semnali principelui Corecki, ca să plece din Ilo- 
tin si să vină să năvălâscă asupra arier-guardei turcesci, după cumii făcuseră planul; dar 
eli nu asceptase acestii semnalii, ci si innaintase dejă mai multii de trei sute pasi, temân- 

" du-se ca nu cumva trâba să se mântuiă fâră de densulu, sâă ca să nu lipsâscă în casii de 
nevoiă. Pasia observândii stratagema acâsta de care nu s'a fosti indoiti! nici -de cumii, pre- 
cumii si reulii sucesii ce avură toti cei ce-i trimisese in bătaiă, si că eră atacati si in fa- 
ciă si in dos, incepi a se uimi, si după ce mai trămise încă unii escadronii de Turci si 
Munteni, călăreti, în numării aprâpe de dâu& mii, spre a întări pre ai sei, elit se trase in 
quartiră impreună cu Stefanii, care nu aveă mai puţină frică decâti dusul, si cu prisosulii 
cavaleriei sale celei turcesci, spre a observă, care va fi resultatulii bătăliei, fâră să se ames-" 
tece singuri mai multi. Nu sait vădiutii nici o dinidră, o luptă mai furi6să, nici lucru mai 
inorozitoriă de câti acclii ce se vădiă în timpulit de două ore câtit durâ acâstă in- 
doită isbire, că-ci tâtă atmosfera de prin pregiurii se intunecase de fumuli celă “desi si a- 
mestecatii cu foculii senetilori si alit tunurilorii, se audiă. strigătele, sâii mai bine dicendii, 
urletele cele infricosiațe ale Turcilorii, carii perdură in cele depe urmă curagiulii, vădiendii
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Dieu assistoit particulierement lesdits Princes, contre ces barbares de Tures, ct lcurs âsso- 
cicz qui ne. valoient pas micux, bien qu'ils fussent Chrestiens. Comme done lesdits Bacha 
ct Estienne virent que tout ce que restoit de leurs gens estoient en deroute, et “qu'il n'y 
auoit aucun moyen de les r'alier, ils commencerent ă faire la retraite auce-plus de deux mil- 
Foitte du Bacha ÎLE Cheuaux, qui mauoient point encores rendu de combat. Cependant les Princes 
et destienne  jTischeuich et Corecky, comme deux foudres de guerre, acheuoient de tailler en 
pieces tous ceux qui se pensoient reioindre, iusques â'ce que le champ de bataile leur de- 
meura sans aucune resistance, et de crainte que les fuşards ne reuiussent de nouucau î la 
charge, comme ils pouuoient faire s'ils cussent cu tant șoit peu de courage ct d'honncur, 
Lesdits Princes ralierent tous lcus gensă cux, ct firent ferme encores quelque temps, deuant 
que de permettre le pillage, ce qu'ils firent du depuis, ayant cu asscurance que les enne- 
mis se retiroient au grand trot, pensant tousiours auoir lesdits Princes ă lcurs talons. Come 
aussi mcussent-ils pas manquc de les poursuiure s'ils n'eussent recogneu que la plus part 
de leurs gens et cheuaux ne pounoient plus quasi se soustenir pour les grands cflorts qu'ils 
auoient faits ă tuer et mettre en desroute vn si grand nombre dW'ennemys, dont les morts 
se trouuerent monter plus de douze mille, sans les blessez et les prisonniers. - 

CHAPITRE XXX. 

Restouyssances publiques ci actions de grace, pour la victoire obtenue par les . 
Princes Polonois, ensemble Paccomplissement du mariage du Prince Cor- 

veckuy, auce la Princesse Alexandrine. 

Le Prince Alexandre estant retourn€ ă Cochine auce les autres Princes ct Seieneurs 

  

că nu le mai vine ajutoriii; pe cândii de arii fi vădiutii pe Pasia si pe tiranul de Stefanti 
apropiându-se si unindu-se cu dânsii, negresitii că st-arii fi intăriti curagiulii, si reinnoitii pu- 
terile, si nu se pâte dice că n'arii fi câstigatii si bătaia, perdută in: contra a totă prevederea 
omenâscă. Ceea ce deve a ie face să credemii că Dumnedieii ajută cu deosebire pe Prin- 
cipi, incontra acestorii barbari de Turci, si a sogiloră 'lorii carii nu eră mat de trebă, de și 

"eră crestini, Asia-dar, Pasia si Stefanii indată ce vtdiură că totii ce rămăsese din Gmenil lori, fugiă . 
în tâte pârtile, si că nu maieră nici unii midi-locii de a-i stringe la unii locii, ati inceputii a se 
retrage cu mai multii de dâu& mii de călăreti, carii maii fosti intratii in biătaiă nici decumii. 
Intre acestea, principii Tyszkiewiez si Corecky, ea. doue fulgere de resbelit, tăia in bucâti pe 
toti acei ce cercă să se reunâscă, până ce cuprinseră totii câmnpulit de bătaiă fâră vro im- 
protivire din partea cuiva; si temându-se, nu cumva cel ce fugiă să revină la o n6uă isbire, 

„cumii arii fi si putut'o face,. de arii fi avutii câtii de puginii curagiii si ondre, Principii ai 
strinsii pre toti Gmenii lorii la unii locii, si ai statu asi incă. pre loci câtii-va timpii, mal 
innainte de a-i lăsă, la pradă, ceea ce făcură apoi, indată ce se asigurară că inimicii se re- | 
trăgeă în fuga mare, crediendă că sunt urmăriti neincetati de biruitori. Si în adevâri că 
acestia nici arii fi făcutii altfel, de marii fi băgatii de sâmă că cea mat mare parte din Gmenii si 
caii lorii, eră osteniti de, toti, din causa marilorii silintie ce-si dedeseră, taiândi si puindii în 
fugă uni asiă mare numără de inimici, al cărorii morti, se suiă la mat multi de d6ut-spre- 
diece mil, fâră a. numără pre cei răniti si pre cet prinsi. si 

| CAPU XXX. E 
Serbâri publice si multiămite aduse lui Dumnpdicii, pentru invingerea dobândită de Princi- 

pii Polonă; precumă si căsătoria principelui Corecly ci: principesa Alesandrina. 
ÎNTURNANDU-SE la Ilotinii principele Alesandru cu ceilalti principi si domni, aii adusi
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vendit graces ă Dicu, ct furent faiets des feux de ioye pour Phenreuse victoire: qu'il leur 'a- 
"uoit donce contre les. Turcs, et leurs confederez, qui ne se promettoient pas moins que de 
les enumener captifs au grand Seieneur, s'ils fussent venus î bout de leurs desseins. Ce fait 
ils commencerent-ă se resiouyr auec la Princesse, et toutes les Dames qui s'estoient reti- 
rees en la, forteresse, attendant Vissu& de la bataile, n'ayant iamais voulu quitter leurs ma- 
ris et parens, et s'en retourmer en Pologne, quoy que Varmee 'Turquesque fust arriuce. 

Quant au Prince Correcky, il mouroit de desir de receuoir sa maistresse, quil aymoit 
plus que sa propre vie, et qui estoit l'vnique guerdon quiil demandoit pour recompence des 
bons et signalez seruices qu'il auoit rendus au Prince Alexandre etă toute sa maison: aussi 
estoit-ce vne tres-digne ct tres-ample recompence, car c'estoit vne des plus belles et plus 
sages  Princesses de de Pologne. Comme done ledit Prince Correcky eut fait la reuerence 
A la Princesse et â la Dame de son coeur, il print son temps de luy demander Yaccomplis- 
sement de ce qui luy auoit est€ promis, c'est ă dire de leur mariage, qwon auoit difter€ ius- 
ques apres que la guerre seroit cessee, comme nous auons remarquț. Le Prince Alexandre 
ne le desiroit pas moins que luy; mais la Princesse mere faisoit -quclque scrupule sur le 
temps de Caresme, auquel on estoit lors, et desiroit qu'on dilferast encores iusques apres la 
feste de Pasques, Vautant que les nopces sont prohibees entreux, comme parmy nous ius- 
ques apres la Quasimodo. Mais le Prince Correcky fit response, que sil wy auoit autre dif- 
ficulte, il se faisoit fort den obtenir la dispence du Patriarche, lequel de bonne rencontre 
sestoit retir€ auec cux ă Cochine. A quoy ladite Princesse se condescendit, ct semploşa 
elle mesme pour obtenir ladite dispence. Le Patriarehe Payant accordee, les espousa luy 
mesme le Dimanche suiuant, qui fut le deuxsjesme iour apres la victoire. De sorte que Mars 
et Cupido triompherent en mesme temps ă Penuy n de Vautre; donnant en fin ă ces deux 
Amants Pentier accomplissement de leurs chastes amours, qui fut aussi vn redoublement de 
joye ă toute la Cour, car il n'y auoit vn seul qui n'aymast ct mhonorast ledit Prince Cor- 
vecky, tant pour sa grande valeur, que pour les autres vertus sienalees qui Paccompagnent. 

  

laudă lui Dumnedieii, si arseră focuri aatificiale pentru fericita invingere ce le-a dăruitii in 
contra Turcilori si a confederatilori lorii, carii nu-si promiteă mai pucinii decâtii a-i. duce 
captivi sultanului de sf-ari fi ajunsi scopuli. După acâsta incepură serbările cu principesa 
si tote celelalte dame. ce se retraseră in fortărdtiă, asceptândii aci resultatulii bătâii, nevrândii 
a părăsi nici de cumii pe socii si rudele lorii si a se duce în Polonia, de si venise armata turcâscă. 

Câtă despre principele Corecky, elii nu mai puteă de doruli amantei sale pe care o iu-.* 
biă mai multii decâtit vistia sa, si care eră uniculii darii ce cercă elu, spre resplătirea bune- 
lori si insemnătârieloră servitie ce făcuse principelui Alesandru si intregci sale case Acâsta 
si eră o dânmă si inidestulătâriă resplătire, că-ci ea eră una din cele mai frumâse si intie- 
lepte principese ale Poloniei. Asiadară indată ce principele Corecki făcii salutârile sele a- 
cestej princese iubite inimei sale, se ocupă a-i cere indeplinirea făgăduintiei ce i se dedese, 
adecă căsătoria lori, ce s'a fostii amânatii până după incetarea resbelului, cum am mai ob-. 
servatii. “Principele Alesandru nu doșiă acâsta mai pucinit decâtii dânsulii, dară principesa 
mumă mai faceă, Gre-care greutâti, în- privire că eră postulii mare, si doriă a se mai amână 
lucrulii până după serbătorile pascilorii, fiindiă-că nuntile sunt poprite la ei precumii sunt 
și la noi până după Quasimodo. Dar principele. Corecki, răspunse că, dacă nu e altă greuta- 
te, elit se indatoreză a căpătă invoirea patriarhului carele s'a fostit retrasă impreună cu că 
la Hotinii. La acestea, principesa nu mai avă ce răspunde, si se puse singură să dobândâscă 
dorita bine-cuvântare a patriarchului.  Patriarchulă invoindiă, i cunună elă insusi în dumi- 
nica următoriă, care fii a d6uădiecea di după invingere. Ast-felii, Marte si Cupido se intre- 
ceă triunfândii în acelasi timpi si unulii și altuli, dândiă, în fine, acestorii doi amanti deplina” 
“satisfacere a castului lori amori, care fi si pentru :intrâga curte o indoită bucuriă, că-ci nu 
eră unulă care să nu fi iubiti si onoratii pe principele Corecky, atâtii pentru marea, lui va- 
lore câtit si pentru celelalte virtuti insemnate de care eră înzestratii. !
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La retraicte d'Estienne eu Vallachie, pour implorer le secours de Michna, 
apres auoir brusle XYas, 

PExDAST que ces Princes commenţoient ă iouyr des fruicts de leurs vietoives dont îs: 
„furent bien-tost, priuez, le Bacha et le miserable Estienne avriuerent en la Cit6 d'Yas, oi 
ne se trouuant pas bien asscurez, ils en partirent bien-tost apres, pour s'eschapper Prn dn 
coste, et Dautre dn autre: sgauoir. le Bacha ă Constantinople,. ct le tyran en Vallachie, 
pour y trouuer le Prince Michna, qui estoit son scul recours, encores qu'il se fut moqu6 a- 
peitement de luş, comme dit est. Mais auant que ce mal-heureux sortist d'Yas, w'esperant 
pas.d'y retourner iamais, il y fit mettre le feu en plusicurs endroits; si bien que de vinet et 
deux mille maisons dont elle estoit composce, il m'en resta pas six cens entieres. Dont les- 
dits Princes ayans cu aduis au commencement du mois WAuril, ils s'acheminerent promte- 
ment en ladite Cit, laquelle ujant veuă ainsi desolee, ils se resolurent de poursuşure ledit 
Estienne, iusques en Vallachie, et tascher de le prendre iusques entre. les bras de Michna pour 
en tirer la raison, et le punir selon ses demerites. Suiuant laquelle resolution, d6s le len- 
demain îls prindrent le chemin de la Vallachie, et leur conuint passer la.riuiere de la Si- 
rette, au delă de laqueile îl y a vn gros boure ot ledit Michna auoit quatre cens hommes 
en garnison pour garder seș confins. Lesdits Princes arriuans ă ce bourg, ICS- [nemaite ae «ua: 
dits quatre cens hommes se voulurent dabord mettre en deffenee, mais îls tre cens homines 
furent "bien-tost forcez et mis en picees sans qul en rechapast vn tout seul: [de Miehna- 
ct quant aux habitans dudit bourg, on. ne leur fit aucun desplaisir. car ils ne firent aussi 
aucune resistance, et hayssoient ledit Michna pour les vexations qu'ils receuoient de ladite 
garnison. Apres que Parmee se tut reposee audit bourg seulement trois heures, on la fit 
passer outre, et aduancer tant qwil fut possible vers la cit€ de Bonza, ou estoit lors Mich- 
na et le mal-heureux Estienne, qui ne pensoient quă faire grande chere. Comme Parmece 
  

CAPU XXII. 

Stefani, după ce arde Iasii, se retrage in Ticra-Romăniscă, pentru a cere ajutoriulă 
lui DMichnea. 

PnEcanDu Principii incepuseră a culege fruptele invingerilorii, de care incurândiă fură 
lipsiti, Pasia si 'miserabiluli Stefani, veniră la Iasi, unde neaflându-se in bună sigurantiă, ple- 
cară îndată de- aci ca să scape, unulă intro parte, altuli în alta,” adecă Pasia spre Con- 

« stantinopole, 6ră tiranulii in Ti6ra-Romăndscă, ca să afle acolo pre Domnuli Michnea, Singu- 
vulit seii spriginii, de si sl-a fosti risii de densulii, cumit am spusă. Dar mai innainte de a 
esi nenonorocitulii din Iasi, ne mai având sperantiă a se mai intârce acolo, puse de-i de- 
teră foci din mai multe pârti, asiă incâti din dout-dieci-si-două mii case care compunea 
orasiulii, wait remasi siese sute intregi. Aflândii Principii despre-acâsta, prela inceputulii lu- 
net Aprile, plecară cu grabă câtră Iasi, pe care vădiându-li atâtii de desolatii; se deciseră a 
urmări pe Stefanii până in Ti6ra-Romănâscă, silindu-se a-lii prinde chiarit si in braciele lut 
Michnea, pentru a-i cere socotâlă si a-lii pedepsi după cumi merită. In urmarea acestei 0- 
tării, de a dOua di si apucară drumul Ticrei-Romănesci, in care avea de trecuti riulii Si- 
retului, dincolo de care, este unii mare burgă, unde Michnea aveă o garmis6nă de patru sute: 
Omeni pentru paza marginilor  Ajungândii acolo Principii, cei patru sute Gmeni al lui Mich- 
nea, voiră să se pună in stare de apărare, dar fură supusi in curândă si tăiati în bucâti, | 1 ) ) ă 3 

* fâră să scape măcarii unulă; si câtii despre locuitorii acelui burgii, nu li se făcă nici unit 
r6ă, pentrucă nici ci nu făcuseră nici o resistintiă, si uriă pe Michnea pentru apăsârile ce 
suferiă dela garnisâna lul. După ce se odichni armata numai trei ore in acel burgii, o - 
trecură mai departe, innaintândă câtii fă cu putintiă câtră Buzeii unde seafiă atunci Mich- 
nea si nenorotitulii acela de Stefani, carii nu gândiă la altă decâtă la mâncare si beutură. 
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"U fut aviuee ă wm grande campagne raze qui est ă ve lieui de Bonza, elle fut descouuerte 

par- quelques gens du pays, qui coururent en aduertir leur Prince, luy disant, quiil se sau- 
Multa eadunt în. |UASt Promptement, et qu'ils auoient; veu venir Parmee des Polonois, qui -estoit 
ter ealicem su- (fort proche de ladite cit6. Alors ledit Prince Michna se mettoit table, et auoit 
veste 1. [conui6 Estienne de disner auec lu, et mesmes ladicte table estoit fort bien cou- 
uerte de viandes, encores que ce fust ă vn Vendredy, la coustume de ce pays estant de . 
manger dle la viande tous les iours, depuis Pasques iusques â. l'Ascension. 

„ Faitte de Mic. Le Prince Michna fut tellement effray6 de ceste venui inopinee desdits na, et d'Estieu- 
ne  mupenserentt Princes, qu'il courat luy-mesme ă son escurie, et monta sur le premier cheuul estre surpris ă 

Bonza, qu'il y rencontra, sans se donner seulement le Ioisir qu'il fust sell, et ainsi 
print le chemin de Tergouist, oi il fut suiuy de fort peu de ses gens, dont l'vn luy donna 
son cheual, qui estoit vn peu mieux equippe. Et quant audit Estienne, ayant luy mesme 
sell€ son cheual sas.attendre ses gens, il s'enfuit tout seul vers Nicopolis. 

CIIAPITRE XXĂIL |. 

Comme les Prices Polonois entrerent en la Citi d Yas, lagquelle fut pillee, et les fenmes 
violees: et comme Aleraudre vefusa de demeurer en Vallachie, 4 estant conic. 

Les Princes estans arriuez ă Bonza sans aucune resistance, furent infiniment faschez 
de n'y auoir plus trouu6 Estienne, qui estoit leur seul dessein, et de ce que le Prince Michna 
auquel ils ne vouloient point de mal, auoit prins Vespouuente: toutesfois cela: ne les em- 
pescha pas, de se mettre ă table, ct de faire grande chere du festin auquel ils n'auoicnt pas 

  

Ajungândii armata intrunit câmpii mare si largit, ce este o'legă dela Buzeii, ea fi desco- 
„perităi de. câtră câti-va tierani, carii alergară să incunosciintieze pe Principele lori, dicân-. 

du-i să fugă cunii va pută mai curândii, că-ci ati vădiutii viindi armata Polonilorii, care eră 
torte aprope de Buzei, Michnea atunci se puneă la masă; si poftise pe Stefani să prân- 
diâscă cu „densulii; si în adevârii că acea masă eră forte încărcată de cârmnuri, de si eră vi- 
neră, obiceiuli tierei fiindii de a se mâncă carne in tote dilele dela Pasci până la Innăltiare. 

Principele Michnea atâtă de tare se inspăimântă de acâstă venire neasceptată a disi- : 
lori Principi, incâtii alergă insusi la grajd, si se aruncă, pe cel ântâiii calii ce apucă, fâră 

- să ascepte măcarii să-i pună sicua, si asiă luă calea Târgovistei, urmată de câti-va din 
omenii sei, dintre carit apoi unulii 3 dede caluli seii care eră ceva mai bine gătitii. Ste- 
fanit insielându-si singuri calulii, fâră a asceptă pre Gmenii sei, o rupse de fugă singureli 

“inspre Nicopole. 

CAPU XXXII. 

Cumăă că intrati Principii Poloni în. cetatea Iasiloră care fă prădată, si femeile violate; 
si comi Alesandru, fiiindă poftiti să remână în Ticra-Romcintscă, refusă. 

AsusGExpu Principii la Buzeii fâră de nică o.resistintiă, fură amarii necăjiti. că wati 
apucatii aci pe Stefanii, care eră singurulii lori scopi, si că a cuprinsii atâta, spaimă pre 
„Michnea căruia ci nu voiă să-i facă nici uni reii; totusi, acâsta nu-i impiedecă de a se pune.
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„este 'conuiez. Ce qui leur. vint bien & propos, car ils estoient tous 'aflamez, -ă cause de la 
longue traicte qu'ils auoient faite sans aucunement se reposcr. 

T'armee arriua cependant, laquclle pila Mabord ladite Cit6, sans que lesdits Princes le 
peussent” empescher, ny mesmes le violement de plusicurs femmes et files, qui a est6 vray- 
semblablement la cause de tous les malheurs que lesdits Prinees ont depuis encouruș, - Il "y 
cut mesmes quelques soldats, lesquels se sonuenant de Tincendie faicte a Yas, auoient desia 

"mis le feu en quelques maisons: mais lesdicts Princes le firent sondaiu esteindre, comnie 
aussi n'y auoit il point Vapparence de le soufivi, attendu que le Prince Michua, ny les Val- 
lacqs n'estoient 'aucunement autheurs dudict incendie, ains seulement Etienne, COME NOUS 
auons dict cy deuant. : 

Pendant le sejour que firent ces Princes ă Bonza pour rafraichir leurs gens, plusicurs 
Boyers du pays, desirant secoiier le ioug de la donination du Prince. Michna, qui les nial- 
traitoit, vindrent trouuer le Prince Alexandre, et le supplicrent de vouloir demenrer cn Va- 
lachie, promettant que toute la Noblesse luy rendroit volontiers toute sorte d'obeissance et 
de fidelit€; mais comme ce mestoit nullement Lintention dudict Prince, de despoiiiller le Prin- 
ce Michna de son Estat, il les remercia de leur bonne volonte; ce que voyant lesdits Bo- 

“yers, îls luy declarerent,: qwă son refus ils cussent bien desire que le Prince Cherbanne (le- 
quel auoit este leur Vayuode auant Michna et auoit este dechassc de Valachie par Dattory 
Gabor, et contrainet de se rotirer vers llmpereur en Alemagne fust retourne en Valachie, 
pour reprendre le gounernement dMicelle, et que pour faciliter son retour, il voulust luy don- 
ner passage par la Moldauie, sil se presentoit; ce que ledit Prince Alexandre lcur accorda 
volontiers, cur il cut est€ bien ayse que. ledit Prince Cherbanne se fust remis en la Vala- 
chic, et qu'il en cut chass6 du tout ledit Miehna, qui fauorisoit son ennemy, et auoit des- 
sein luy mesme sur PEstat de Moldauie, qu'il obtint & la fin. 

, 

  

la masă si a se veseli la festinulit la care nu fuseră invitati de niminea. Acâsta toc- 
mai nu le cădiu reii, că-ci eră forte fămândi, din' causa lungului drumi ce făcuse fâră a se 
r&păosă câtii de pucinii, 

Intre acestea, ajunse si armata, si prădâ mai ântâiii disulii orasiii, fără ca să potă im- 
piedecă Principii prada si violarea mai multorii femei si fete,. care aii fostii apoi adevărata 
causă a tuturorii nefericirilorii pe care le-ait incereatii de aci innainte Principii. . Da încă 
eră câti-va soldati, carii, amintindu-st foculă din Iasi, ait fosti pusii focii si aicea la câte- 
case, dară Priucipit deteră ordine a se stinge indată, pentrucă intru adeverit marea nică unii 
cuvântit de a-lit ingădui, că-ci nică Michnea, nici Munteniă lui, nu eră nici de cumii antorii a- 
celui incendii, ci numai Stefanii, cumii amii arătatii mai usii. 

In timpul câtii aii stată Principii la Duzei, spre a rostaură puterile ostei, mai multi 
boiari pământeni, dorindit a scutură jugulii domnirei lui Michnea, care-i maltrată, veniră la 
principele . Alesandru cu rugăminte, să priimescă a rămâne în Tica Domiinescă, figăduindu- Y 
că t6tă bocrimea “1 va dă totii felulii de ascultare si credintiă; dar, asiă precumii iutentiunea 
Principelui nu eră nică decumit de a răpi Statulii lui Michnea, elit le multiămi de buna vo- 
intiă; ccea ce vădiendi boiarii, i-aii declaratii că, dacă refusă clii, ci forte arit dori ca priu- 
cipele Sierbanii, carele fusese Voovoidulii !orii innaintea lui Michnea 1, cră după aceea, scosii 
din tiâră de Datory Gabor, se retrăsese la: Imperatoruli în Germania, să se 'reintorue a- 
cumit in tidră spre a luă drăsi domnia; si pentru a-i facilită intârcerea, să-i dea voiă Ale- 
Sandru a trece prin Moldavia, daci” ar cere; ceea ce principele Alesandru le incuviintiă din 
totă inima, că-că elă ar fi fostii forte bucurosi ca disulii principe Sierbanii să intre în Ti6- 
va-Romănesci, si să isgonâscă cu totulă pe Michnea, care favoriă pe inemiculii seii, si a- 
Neă insusi planuri asupra Domniei Moldaviei, care a si dobândit'o in cele depe urmă.



60 : | TESAURU DE MONUMENTE ISTORICE 

CIIAPITRE XXXIII, 

- „Ambassade. de Michna au Prince Alexandre, leqeel lay rennoya tous ses meubles precieux 
quil auoit conserut du pillage. 

- LE Prince Michna estant arriu€ en la cit6 de la Playa, qui est entre Bonza, dou -il estoit party si brusquement, et Tergouist, il s'y aresta quelques iours, attendant ses gens. qui nauoient este si diligens que'luy, et manda promptement ă su femme, qui estoit ă Ter- gouist, qw'elle s'en allast en .toute diligence î Nicopolis, craignant encores que lesdits Prin- 
ces se voulussent emparer «eux, et de leur Estat, comme ils eussent fort; bien fait, s'ils cus- Ambassadeur Sent peu preuoir ce qui leur avriua depuis. Et comme ledit Michna se fut ren- ao PgAlit” țdu ă 'Lergouist, il depescha soudain vn Ambassadeur vers le Prince Alexandre pour „ Alexane.  Iscauoir ă qucl dessein il estoit entr6 en la Valachie auec vne armee, m'estimant pas 
luy en anoir donn6 sujet; ains au contraire qu'il luy auoit assez tesmoigne qu'il estoit son amy, en 
ce qu'il n'auoit voulu assister le Bacha ct ledit Estienne, lors qwiils le poursuiuirent a Cochine, encores quen apparence is fussent bien plus forts que luy. Que si son intention estoit seu- lement de s'emparer WEstienne, qu'il Vasseuroit quil n'estoit aucc luy, ains sen estoit enfuy d'vn autre coste, et luy promettoit que si iamais il le pouuoit attraper, qu'il luy mettroit 
entre ses mains: le priant au veste de se retirer de son Estat, sans permettre que son armee le ranageast Mauantage, ct quw'ils demeurassent amis ă Paducnir. Cest Ambassadeur fut re- ceu fort courtoisement du Prince Alexandre, lequei ayant entendu le sujet de sa legation,luy fit response, qu'il auoit des le iour precedent enuoy6 vers son maistre pour Pinformer de son intention, qui n'estoit point dattenter aucune chose sur sa personne, ny sur son Estat; mais seulement de poursuiure Estienne, qui auoit mis le feu en la Citâ d'Yas auant que d'en Moab preti- partir; et que pour tesmoigner audit Michna quil ne luy vouloit faire aucun |. par le Prince Aj tort, ny S'enrichir de ce qui luy apparteuoit, il luy auoit „enuoye sa vaisselle a **%] Pargent auce tous ses uutres meubles precieux, sans en auoir retenu aucune chose na, 

  

CAPU XXXIII. 

Ambasada li Îlichnea cibri principele Alesandru, cavele-i trămise tite pretidsele sale 
SR „mobile pe cuve le apirase de pradă. 

PRINCIPELE Michnea, ajungendii la Ploesci, care este intre Buzeii de unde plecase atâtii de fără veste, si intre Târgoviste, se popri acoleă câte-va dile, spre a asceptă pre 6menii 
sei carii nu se drăbiă asiă tare ca densulii, si scrise indată femeet' sale care se află la T&- 
goviste, ca să plece câtii mai curândi la Nicopole, de temă ca nu cum-va Principii să vrea 
a pune mâna pre densii si tronulii lori, asiă precumit eră să si facă fârte bine, dâcă puteă ci să prevediă ceea ce li se intâmplă de aci înnainte. Si cumii ajunse Michnea la 'Târgovis- 
te, trămise pe dată unii ambasadorii câtră principele Alesandru, spre. a află, cu ce scopii in 
trase el cu armele in Tidra-Romănscă, nesciindi să-i fiă dati. vreo causă, ci că din contră, 
l-a datii dovadă că-i eră amicii, prin aceea că m'a voită să ajute pre Pasia si pre Stefani, pre cândit acestia "li persecută la Hotinii, de si păreă a fi cu multii mai tari decâtii dân- sul; că, dâcă cugetulii seii e numai de a prinde pe Stefanii, apoi "li asicură că nu se a- 
filă la clu, ci a fugiti intraltă parte; "i promite insă, că, de-lii va apucă vreodată la sine, a- 
re să i-l dea pre mâni; rugându-lii, în fine, ca să 6să din tisră, fâră a permite armatei de a mai face pradă, si să râmână amică în viitorii. Acesti ambasadori fi priimită de prin- cipele Alesaidru fârte omenesee, care, după cc-lă ascultă, i r&spunse că, cu o di mul iu- nainte iusciintiase pe principele Michnea, câ cugetulii sea e departe de a se atinge câtusi de puginii de persona ai de ticra lui, ci curati numai de a urmări pre Stefanii care a, aprinsii Iasil innainte de a plecă; si spre a dă dovadă numitului Miehnea că nu-i void nici unit re, nici a se inavuti din ceea ccestea lui, t-a trămisă a casa, avgintăria si tote celelalte mobile scumpe, fâră a fi tinuti ceva pentru sine. Ambasadorulă. luă Michnea multiămindă principelui
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Lambassadeur de Michna ayant remerci€ le Prince Alexandre s'en retoumna ă Tergouist, 
ct recogneut par effect ce qui luy 'auoit est€ dit. Cela asseura ledit Michna, et Pempescha 
de passer outre, comme il aucit proiect, si lesdits Princes ne s'en fussent bicntost retour- 
nez cn Moldauic, ainsi qu'ils firent. 

CIAPITRE XXXIV. 

Comment le Prince Alexandre enuoya le sie je 'Troianosta y apres Lstieune: onsenite la def- 
. faite de quinze cens Tartares. 

AVANT que de partir dudit Bonza, le Prince Alexandre enuoya le Seieneur Troianosky 
auec deux mille cheuaux pour poursuiure Estienne la part qu'il auoit tome: mais ce fut 
sans effect, car il se trouua qu'il auoit desia pass6 le Danube auec sa femme, et fort peu 
de suite. Au mesme temps vne trouppe de quinze cens Tartares, ajans est6 aduertis que 
les Polonois poursuiuoient Estienne auec mille cheuaux seulement, et qwiils estoient tous haras- 
sez pour les longues traictes qu'ils auoient, faites, s'aduanga pour leur coure sus: mais ce 
ne fut pas auce “tel succes que lesdits Tartares sestoient promis. Car ledit Soigneur Tro- 
janosky les ayant deseouuerts dassez loing dans vne grande campagne rase, il | pomattte de 1500, 
cut le loisir de disposer ses deux mille cheuaux en quatre eseadrons, et atten-ș 'Tartares, par 
dit de pied ferme ses poursuiuans, lesquels estans approchez d'assez pres pour 79% 
vecoanoistre le nombre des Polonois, eusserit bien voulu s'en retoumer sur leurs pas sans 
coup ferir, mais il n'estoit plus temps: Car ledit Seieneur fit soudain commandement ă deux 

"de ses escadrons de les charger, ct furent en moins d'vn quart dheure defaicts, et en de- 
meura plus de quatre cens st le champ, et le surplus se sauua ă Ia fuitte du mesme cos- 
t6 quwiils estoient venus, ct ne fut tuc desdits Polonois, que vingt-quatre ou vinat-cinq au 
plus, et enuiron cinquante de blessez. 

7 
  

Alesandru, se intumă la Tergoviste, si se incredinţiă prin faptă de ceea cei se spuse 
din gură. Acâsta linisci pre numitulii Michnea, si-l impiedecă de a merge înnainte, cumii 
"si propusese la casit când “Principii nu Sarii fi reinturnatii îndată in Moldavia, asiă pre- 
cumiă făcură, 

CAPU XXIV. 

Cunui principele Alesandru trămise în turma lui Stefania „pre domnulă Troianoshi; si cumii - 
fă s;ermută o câtă de una miie cinci sute Titari. 

ISSAINTE de a plecă, din Buzei, principele Alesandru trămise pre domnuli 'Troianos- 
ki cu d6ue mii de călăreti, ca să urmărâscă pre Stofanii in partea pre unde scăpase; dar 
indesiertii, pentrucă elii apucase acuniă a trece Dunărea, impreună cu femeca si cu pre-pu- 
cină pre lângă sine. Totii intru acel Cimpii, o trupă de una miie cinci sute Tiătari, inseiin- 
tiându-se că, Polonii persecută pre Stefanii numai cu una miie călăreti, si că eră forte sdro- 
biti de drumuli celi lungi ce făcuseră, le veniă innainte să-i atace; dar nu le sucese, pre- 

“cumi speră. Pentrucă, numitulii domnit Troianoski, zărindu-i. din depărtare pre o. câmpiă 
intinsă, avă timpii să dispună pre cei due mil. de călăreti a sei în patru scadrâne, si a- 
sceptâ pre loci pe prigonitorii sei, carii, apropiându-se forte tare, spre a recunosce numărulii 
Polonilorii, arii fi fosti pre-bucurosi a se intorce inapoi fâră a dă o lovitură, dar acumii eră 
pre-târdii : pentrucă numituli Troianoski comandă indată la d6ut din escadronele sale, ca 
să năvălâscă asupra Tătarilori, si le spărseră câta în mal pucini de unii pătrariit de oră: 
mai bine de patru sute cădiuri pre câmpul de luptă, restulii scăpă fugindii în partea de 
unde venise; 6ră din Poloni, multii dâcă cădiură vro doue-dieci-si-patru aii doue-dieci-si-cinci, 
si sc râniră vro cincă- dieci insi, a
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: CIIAPITRE XXXV. 

„Seconde reuolte des habituns de Ilorreoua, contre «Mlezandre, appaisee par le Prince Cor- 
vechiu, euuoyjee pour les combutre: ct comme îl cit le siege „euant. Bialigro. 

„RETOURNONS maintenant ă Bonza, 0ă nous auons laiss6 lesdits Princes, qui prindrent 
ensemble resolution de se retirer de la Valachie, et firent faire deflences auant que den 
partir ă tous les Capitaines ct soldats, sur peine de la vie, Vamener aucuns Vallacqs, soit 
d'vn ou Mautre sexe, parce qu'ils cstoient aduertis que plusieurs Wenti'eux s'en estoient em- 

„ parez, et faisoient estat: de les amener pour en tirer rancon. Ce fait ils se mmirent en che- 
min, et ne furent pas loing qu'ils receurent aduis, que les habitans de Horreoua sestoient 
derechef sousleuez et mis en armes, ne voulant recognoistre.le Prince Alexandre ny luy 
payer le tribut accoustum, qu'il ne leur fit paroistre d'estre confirme par le grand Scigncur. 
Le Prince Correcky y fut enuoy6 aucc cinq mille hommes, la venuă duquel les espouuenta 
tellement 'qu'ils fivent ioug sans aucune resistance. Ledit Prince ne voulant perdre temps 
assiegea la ville et forteresse de Bialigrout assise sur la riuiere de Bohou, et qui estoit occu- 
pee par les Tartares Preocopites, en laquelle forteresse y auoit vne gamison de Lanissaires, 
et. plusicurs Boyers de Moldauie qui. s'y estoient retirez, lesqucls se deftendirent courageu- 
sement, et firent plusicurs sorties oi ils tuerent plus de trois cens des gens dudit Prince, 
et luy mesme y pensa estre prins, sil meust est€ promptement secouru par le Seieneur 
Tischeuich ct sa trouppe, lesquels se ruerent si viuement sur les Ianissaives, qu'ils les contrai- 
gnirent de faire retraicte, Iaissant plusieurs W'entreux morts sur la place. Ce que vovant le- 
dit Prince, et qu'il n'y auoit esperance de les auoir sans canon: il Icua le siege et s'en re- 
tourna ă Yas, oi estoit le Prince Alexandre. 

  

CAPU XXXV. 

„A doua revoltă a locuitorilorii din Orhei incontra Lui Alesandru, apăsată de principele 
Korecki care. fusese trămisi să-i supună; si cunut impresuvâ acesta Cetalea-zAlbă.. 

_ACUMU să ne - intâreemii la Buzeii unde Lăsarănuii pre disii Principi, carii'se deciseră 
impreună de a se retrage din Ticra-Românâscă, si inainte “de a plecă publicară porunci as- 
pre tuturorii .căpitanilorii si soldatilorii, ca să nu cutedie careva, sub pedepsă de morte, a 
luă cu sine vreunii Români, fiă bărbati fiă femeiă; si acâsta o făcură Principii, fiindii-că afla- 
seră, că unii dintr'ensii prinseseră mai multi Români, voindii a-i duce cu sine, pentruca a. 
poi mai in urmă să se bucure de pretiulii rescumpărârei lori. După acâsta, plecară cu to- 
tii, si nu eră departe cândi priimiră scire cumeă locuitorii din Orhei Grăsi sc râsculară si 
apucară „armele, nevrendă a recunâsce pe principele Alesandru. nici a-i răspunde tributnlii 
până ce nu le va arătă că este întărită de Sultanul. Principele Korecki fi trimisi asu- 
pra lorii cu cinci mii de Gmeni, a cărui venire atâta spaimă băgă intrânsii, incâtii se SUpu- 
seră indată fără vreo resistintiă. Numitulii Principe, spre a nu perde timpulă, atacă Ceta-: 
tea-Albă care este asiediată la laculi Ovidului, si eră ocupată de 'Tătarii din Bugiaciă, in 
are cetate se află o garmnisână de Ianiciari, si mai multi boiari moldoveni carii se retră-. 
seseră acoleă, acestia se apărară cu curagiii, si năvălindii din cetate in mai multe rânduri, 

“tăiară mai bine de trei sute din Gmenii disului Principe, si eră pre. aci să cadiă prinsi si 
elii insusi, de nu-l veniă curândii in ajutoriit domnuli Tyszkiewicz cu trupa sa, care cu atâta 
vigâre se aruncâ asupra Ianiciarilorii incâtii "i coustrinseră a se retrage, lăsândit mai multi 
morti pre loculi de luptă. Vădiendi acâsta numitul Principe, si că, fâră de tunuri, nu eră 
chipii de a luă cetatea, ridică asediulii, si se intârse la Iasi unde se află principele Alesandru. 

.
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CHAPITRE XXXVI, i 

Lettre &Hebrein DBacha, au Prince Alexandre, ct comme le Turc print cn fin Tisticune en 
haine, ct le despoiiilla tant de son Gouuernement que «le ses. bieus. 

Buex-rosr apres Hebrein Bacha escriuit au Prince Alexandre, et: luy manda, comme 
sil cust est€ son amy, qu'il seroit desormais paisible en Moldauie, Vautant que le Licute- 
nant General du grand Seizneur qwon appelle le Vezir, duquel Estienne auoit tousiours tir€ 
son principal support, auoit este disgraci6, promettant audit Prince de s'employer pour luy vers son 
maistre, ce qu'il fit vray-semblablement, afin que ledit Prince ne se tint plus sur ses gardes, ou pour 
tirer de luy quelque recompense, sil aduenoit que le grand Seigneur le confirmast en ladite 
-Principaut6 de Moldauic, comme îl y auoit apparence qu'il deuoit faire, puis que ledit Es- 
tienne en estoit du tout rendu indiene, tant par sa fuitte, que par ses mauuais deportemens,qui le 
rendirent en fin tellement odicux audit grand Seigncur, qu'il se resolut de le perdre. Et de fait peu 
de temps apres on cust aduis que le grand Seigncur auoit commands audit Bacha, de s'aller saisir 
dudit Estienne, qui s'estoit retire ă Brahile, et de duy amener mort ou vif, auec toute ce qui se trou- 
ueroit luy appartenir: ce qui fut execute en ceste sorte, Ledit Bacha s'achemina en toute 
diligence vers Brahile, et mena auec luy vn Chahouh, et comme ils en furent ă quatre ou cinq 
lieuâs pres, ledit Bacha ennoya wm des siens aduertir Estienne de sa venit, et que le len- 
demain il faisoit estat Waller disner auec luy; Estienne qui ne se deficit de rien, et croyoit 
que ledit Bacha luy fust encores amy, partit le lendemain de: grand matin pour aller au 
deuant dudit Bacha, et ajant rencontre descendit de cheual pour luy faire la reuerence, 
comme fut aussi le Bacha, puis ayans quelque peu parl6 ensemble, le Bacha tira, de son scin 
la comimission qu'il auoit dese saisir de sa personne, ct de Pamener i Constantinople; ce que” 
voyant ledit Estienne, il se touma vers ses gens, ct leur dit qu'ils se sauuassent, et quril 
voşoit bien quiil alloit mourir. Ses gens retirez, le Chahouh qui auoit 'en main son marteau 
(armes, luy en donna tn coup entre les espaules, puis luy fit lier pieds ct mains, et le fit 
  

CAPU XXXVI. a 

Serisâria lui Iiraim-pasia câtră principele Alesandru, si cumit Stefani cădic, în fine, în 
ara Turcului care-lă despoiă si de domnia si de bunurile sale. 

Pucixu după acâsta, Ibraim-pasia scrise principelui Alesandru, inseiintiându-lii, ca si 
cumii k-ar fi fostii amicii, că de aci innainte are să fiă in pace în Moldavia, fiindit-că locii- 
tiitoriulii < generalii ali sultanului, pre care-l chiamă Veziriă, care totdeauna, eră spriginulii 
celii mai de căpeteniă alii lui Stetanii, a cădiutii in diseratiă; apot, promite numitului prin- 
cipe, că are să se intrepună pentru dânsuli la sultanuli, aceea ce va fi si făcutii cu tâtă 
probabilitatea, cu scopi ca Principele să nu se păzâscă, ori pentru ca să capete vreunit dari 
dela densulii, în casă că sultanulii ar confirmă in domnia Moldaviei, precumii se credeă că 
are să se întâmple, de Gră-ce Stefanii se făcuse de totii nedennii, atâtii prin fuga, câti si 
prin reoa sea purtare, pentru care in fine la atâta ură cădiu innaintea sultanului, iîncâtit a- 
cesta, decise să-lii pârdă. Si intru adeverii că preste puginii veni scire că, sultanulii dedese 
ordine numitului Pasiă, să mârgă, să prindă pre Stefani „care se retrăsese la Brăila, si să 
i-l aducă mortii ai viii, impreună cu totii ce va, fi avândii ali seii, aceea ce sc si esccută 
in modulit următorii. Pasia plecă indată spre Brăila, luândi cu sine unii Ciausiii, si cumii 
ajunseră aprâpe la vro patru-cincă lege, numitul Pasii trămise la Stefani pre unulă din ai 
scă, ca să-lă insciintieze de venirea sea, si că mâne-di speră că vorit prândi impreună. Ste- 
fanii care nu aveă nici uni prepusii, ba incă credeă că Pasia "i este totii amicii, in dioaur-. 

„mătâriă plecâ desii-de-dimindtiă, intru intimpinarea numitului Pasiă, si intelnindu-lă, descinse 
de pre calit spre a-i face inchinătiunile sale, asiă precumii făci si Pasia; după accea schim- 
bândii pucine cuvinte impreună, Pasia scâse din sinii insărcinarea ce aveă, de a-li prinde si a-lii 
duce la Constantinopole. Stefani vădiândii acesta, se intârse spre Gmeniă sei, si le dise să
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jetter en ceste facon sur vn chariot tir de quatre bons cheuaux, et ainsi Pamenerent î Con- 
Estienne est sen- |Stantinople, 0ă estans arriuez,' pour: cuiter qu'on ne le chastiast comme.il mo- 
ca pitureti dritoit, il se fit Renegat, et depuis on la veu reduit ă fort peu de chose. Carau 
Denşs le Tan. Jnesme temps qu'il fust prins, le Bacha enuoya saisir et enleuer tout ce quil 
Ses biens sont auoit ă Brahile, et aussi a Nicopolis ou estoit sa femme,. si bien qu'il ne luy 

Tinea su peaud ACeStoit plus rien sinon que le remors de sa conscience, qui le rongeoit sans cesse, 
Scisneur. [pour les cruautez et barbaries qu'il auoit pratiquces en Moldauie, lesquelles sont . 

en beauconp plus grand. nombre que nous n'auons represent. Aucuns de ses gens s'en re- 
tournerent â Yas, et y publierent ce qui estoit arriu€ audit Estienne en leur presence, dont 
vn chacun loiioit Dieu, et en furent faites des resioiiissances publiqves. 

CHAPITRE XXXVII. 

Resiouyssances faites â Yas, pour la disyrace d'Estienne.  Îichna nommne Payuode en 
„sa place, et installe par Scander Bacha. 

Ox receut nouuelles que le grand Scigneur auoit nomms le Prince Michma, pour suc- 
ceder audit Estienne en la Principaut€ de Moldauie, qui vaut beaucoup mieux que celle de 
Valachie, et qu'il nuoyoit Skinder Bacha General de PEurope, auce vne puissante armee pour 
establir ledit Michna, ct chasser Alexandre du pays. Ce qui se trouua si veritable, que le 

| vingt-cinquiesme iour de Juin mil six cens seize, ledit Bacha arriua ă Tergouist 
joi Lattendoit le P. Michna, auec de grands preparatifs, tant pour le bien re- 

ceuoir, que pour nowir et rafraischir son arme. Ledit Bacha, faisant son entree ă Tergo- 
uist, auoit entre autres choses de remarque, trente ou quarante Musiciens ă cheual, iouants 
de certains instruments qui sont quasi ăla facon de guiterres, qui faisoient vne musique telle 

Juin 1616. 

  

scape fiesi-care, că eli vede bine că are să moră. Omenii lui se retraseră, 6ră ciausiulii care 
aveă in mână unit baltagii, 1 dete o lovitură intre umeri, după aceea puse de-i legă mâ- 
nile si picidrele, si astfelii "lu aruncă intrunii carii trasă de patru cai buni; asiă-li duseră 
la Constantinopole, unde ajungândii, se făcăi Renegatii, pentruca să scape de pedepsa ce me- 
rită; după aceea se vădii cădiutii în mare sărăeiă, pentrucă totii atunci cându Pasia "li 
prinse, trămise să-i ridice si totă averea ce avcă in Brăila, precumi si in Nicopole unde 
eră femeia sea, asiă incâtii nu-i rămase altă nimică, fâră numai mustrârile cugetului, care-l 
rodeă fără incetare, pentru crudimile si barbariele ce făcuse în Moldavia, care sunt cu multii 
„mai multe de acele ce arătarămă noi. Unii din Omenii sei se intârseră apoi la Iasi, si spu- 
ncă cele ce s'aii intâmplati lui Stefani în fiintia lori de fagiă ; si lăudă toti pre Dummnedicii, 
si de bucuriă se făcură serbâră publice. 

CAPU XXXVII. 

Serbârile făcute în Iasi pentru disgratia luă Stefani. _ Dlichnea se mumesce Voevod în lo- 
culi hi, si se instaltză prin Slender-Pasia. . 

SE priimi apoi scire că sultanulii a numită în loculi lui Stefanti pre principele Michnea 
in domnia Moldaviei, carea cu multi e mei insemnată decâtii domnia Tierei-homănesci, si că 
a trămisit pre Skender-pasia, generaluli pârtiloră Europei, cu 0 armată putiute, ca si a- 
siedie in scauni pre numitulii Michnea, si să seâtiă din ticrii pre Alesandru. Acesta atâtii 
eră de adevărații, că la 25 lunii 1616, numitulii Pasiă ajunse in Târgoviste unde-lii asceptă 
principele Michnea, care făcuse mari pregătiri de priimire, atâti pentru Pasia câtă si pen- 
tru stea lul. Disuli Pasiă intrândit în Tergoviste, aveă, intre alte lucruri mai de insemnat,
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quelle. Il auoit aussi quantit€ de pages couuerts au licu de manteaux, de peaux de leopards, | 
de Lions, et. de tisres, comme s'ils cussent voulu espouuenter” le monde. Et son avince es- 
toit d'enuiron vingt mille hommes, partie Tures, partie Tartares, ă-laquelle ledit Michna joi- 
gnit la sienne qui estoit de dix mille hommes, tant de pied que de cheual, qu'il auoit tirez 

„tant de “Valachie, que des pays circonuoisius. 

Axvriu6 que fut ledit Bacha ă Pentree du Chasteau oii le Prince Michua Pattendoit, il descendit 
de cheual, et apres plusicurs compliments, ils entrerent dans vne grande salle bien preparee, câ 
ledit Bacha presenta les patentes, et les Caftanes que son maistre enuoyoit au- [„Caftanee armor, 
dit Michna, dont il le reuestit en presence de tous les Seiencurs de la Dour, son. instatement - 
et le fit proclamer Prince ct Vayuode de Moldauie, auce tout plein d'autres ce- | 2 Vaio: de 
remonies qui seroieni trop longues ă reciter. Ce fait, le Prince Michna; conduisit ledit Ba- 
cha dans vne autre grande salle oi le festin estoit prepart, tant pour luy que pour ceux 
qui! luy plairoit admettre ă sa table; et ledit Michna s'ofirit luy-mesme pour seruir: ledit: 
Bacha, qui ne le voulut iamais permettre, ains fit asseoir ledit Michna vis ă vis de luy 
et passerent ainsi tout le reste de la iournee en grande liesse ct resioiiissance, (2 uitet 1616. 
et continuerent iusqwau deuxiesme iour de Juillet, quwils partirent de Tergouist,€ Acueminement 
et sacheminerent en Moldauic, .dont les Princes Polonois furent bien aduertis : | de michna. 
mais la, Princesse soustenoit tousiours opiniastrement que ledit Dacha venoit exprez pour ap- 
porter les patentes de la part du grand Scigneur, au Prince Alexandre son fils, ct defiendoit 
tant quelle pouuoit qu'on cn parlast autrement parla cit€ 'Yas, ct en armee: (n fait dangereux 
et ce qui luy auoit plus imprime .ceste pernicieuse opinion en Vesprit, estoit Les 4deeroire les fom- 
lettres qu'Ebrein Bacha auoit escrites audit Alexandre, dont nous auons cy-dessus [et see ennemis. 
fait mention, ne considerant pas que tel aduis venoit dela part dun Ture son ennemy iur6, 
et partant quiil n'y auoit point d'apparence d'y adiouster foy, ct principalement en chose 
de telle importance, qw'elle fut cause. de leur entiere perte cet ruyne, comme il se coenois-. 
tra cy apres, .. | ” : 

  

vro trei-dieci aii patru-diecă de musicanti călâri, carii cântă din Grecare instruminte în forma chita- 
relorii, care produceă unit feliii de musică. Asâminea aveă o multime de pazi, imbrăcati, in loci de 
mantele, cu pei de leopard, de lei si de tigri, ca si cumii arii fi vrutii să inspăimânte lumea prin ac6s- 
ta. Ostea sea eră in numărit de vro 20 mii, cu care impreună si Michnea pre a sea. in numării de vro 
diece mii, pedestri si călâri, pre carii-i adunase atâtii din Tira-Romănâscă, câtii si din ticrile vecitie. 

Indată ce ajunse Pasia la intrarea castelului unde-li: asceptă principele Miehnea, des=, 
călecă, si după mai multe .complimente, intrară intz'o sali mare bine pregătită, unde numi-. 
tului Pasiă presintă lui Michnea scrisorile si caftanele ce-i trămiteă Sultanul, si-lii îmbrăcă, 
in presintia tuturorii Boiarilorii dela curte, apoi “it proclamă de Domni si Vocvodii ali 
Moldaviei, cu multe cerimonie care ar fi pre-lungi a le insîră pre-tâte. După aceea, prin- 
cipele Michnea conduse pre numitulit Pasiă intro altă sală mare, unde eră pregătită masa, 
atâtii pentru Pasia câtii si pentru aceia pre carii acesta ar binevoi a-i pofti la masă; si nu- 
mitulii Michnea, se imbiă elit insusi să servâscă pre Pasia, dar acesta nu voi nici de cumi, 
ci făci să sicdiă numitulii Michnea, faciă in faciă cu dânsulii, si astfeliii petrecură t6tă dioa 
in cea mai mare veseliă, precumit si dilele următorie, până la a doua di de Iuliit cândii 
plecari din “Târgoviste, si luară, drumulii spre Moldavia, despre care lucru Principii poloni 

"fură prâ-bine insciintiati; cră Principesa sustinea mereii cu incăpiătinare că numitulii Pasiă 
veniă a nume pentru ca'să aducă fermanii din partea Sultanului câtră principele Alesandru 
fiul seii, si din tâte puterile nu ingăduiă a se vorbi intralti felii prin Iasi si prin ostire; 
si ceea ce-i intipărise mai cu sâmă in spiriti acestă opiniune periculOsă, eră scrisorile ce I- 
braim-Basia şcrisese numitului Alesandru, despre care amă vorbiti mai susii, fârâ a băgă 
de sâmă că veniă din partea unuf Turcii, - inimiculii sei jurat, si că prin urmare nu se cu- 
venii 'să dea credi&mentii, mai alesit in lucru de asiă importantiă, care 'apoi a fostii cau- 
sa perderei si ruinei lorii totale, precumii se va vedă mai departe, a
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CIIAPITRE XXXVIII. 

- Meschante inuention du Gencral de Pologne, pour afoiblir tarmee du Prince Alexandre. - tat € de 6, 3 ; , Bou son profit particulier, ct & Paduantage due Tuse: cusemble la trahison du General 
de Parmee d' Alexandre. 

ENUIRON ce temps, le General de Parmee du Roy de Pologne nomme Zolkelchy, enuy- 
„eux de Yhomicur que lesdits Princes auoient desia acquis par les victoires qu'ils auoient rem- 

” portees sur. leurs ennemis, ct . d'ailleurs meu de son profit particulier; escriuit sous-main au 
* Prince Michna et au Bacha, que siils luy vouloient promettre de faire pouruovir par le grand 
Seigneur, le fils aisn6 du deftunct Prince Simeon, qui Sestoit retir€ pres de luy, de la Prin: 
cipaut€ de, Valachie, dont son pere auoit ests autrefois Vayuode, il affoibliroit tellement Par- 
mec des Princes, qu'ils seroient contraints de succomber cu de S'enfuyr: et de fait ce quil 
-demandoit luy ayant est6 facilement accord€, ce traistre escriuit aux Capitaines des Co- 
sacqs quil cognoissoit, qu'ils quitassent: incontinent l'armee desdits Princes pour se rendre 
en toute diligence en Poloene, pour accompagner Vladislaus fils du Roy, lequci auoit este 
esleu Duc de Moscouie, et neantmoins y auoit encores quelque empeschement, ă raison de- 
quoy il luy conuenoit d'y aller, auec vne armee, et qu'ils seroient par luy tresbien recom- 
pensez. Les Cosacqs qui despendent du Royaume de Pologne, et Qui volonticrs suiuent ceux 
da ue acei qui leur promettent le plus, commencerent & se mutiner, et dire tout haut, que 
„Alexandre. si on ne leur donnoit de Pargent bien tost, ils se retireroient en leurs pais, co- 

lant quiils eussent est appellez ailleurs, ct sans attendre beaucoup, partirent dn grand 
matin enuiron huict mille, emmenant auec cux grande quantitâ de boeufs, moutons, ct autre 
bestail, auec tout ce qu'ils auoient butin€ aux victoires precedentes, oi ils s'estoicnt fort 
enrichis de la despoiiille des 'ennemis, faisant leur deuoir. A Jeur imitation le General de 
Marnee ile] armee nomm6 Bicho, soit qu'il cut aussi est6 practiqu6, ou qwil cut apre- Varmea d'Ale- . e . FA i i xindre, le quittef hension de ceste puissante armee qui venoit fondre sur cux, se retira aussi clan- 

  

N " . CAPU XXXVIII. - 

Riutăcidsa înventiune a Generalului Polonii ca să slăbisci armata principelul  Alesandru 
* pentru folosul seii particulari si pentru avantagiuliă Tuvcului, precumii si irddarea 

Generalului armatei lui Alesandru. 

, PE timpulit acela, Generalulii armatei Regelui Poloniei, numiti Zolkievski, învidiosii de 
on6rea ce numitii Principi căpătaseră prin victoriele repurtate asupra inimicilorii lori, mis-: 
cati totii deodată de interesulii seii particulari, scrise pe sub mână principelui Michnea si 
numitului Basiă, că, de-i vorii promite a midi-loci la Sultanul: ca să pună la domnia Tierei- 
Romănesci pe fiiulii celii mai mare alit răposatului Simeonii ce fusese Domnii mai innainte, 
elii va slăbi atâtit de tare armata Principilori, in câtii arii fi siliti ati să se supună aă să 
fugă. Si intru adevârii acordându-i-se indată ccea ce ceruse, trădătoriulii acela scrise căpi- 
tanilorii de Căzaci pe cari-i cunosceă, să părăsâscă de indată armata numitilorii Principi, si 
să mârgă îndată in Polonia să insociâscă pe Vladislaii fiiulii Regelui, carele fusese alesii Du- 
ce ali Moscoviei, dar cu tote acestea aveă incă Grecare pedice pentru care simtiă necesitate de o 
armată, promitendi că voriă fi pră-bine recompensati de dânsulii. Căzacii carii depindii de 
regatulii Poloniei, si carii se ducii bucurosi după cei ce le promitit mai multi, incepură a 
murmură si a dice în gura mare că, de nu le vorii dă bani de indată, ei se vorii intrec la 
vetrele lorii, tăinuindii că-i chiimă aiurea; si fâră a asceptă mai multi, plecară intro di- 

„miudtiă aprope cala optii mii, luândii cu sine multime de boi, o, si alte vite, cu tâte prâ- 
dile ce mai făcuseră in victoriele precedente, în cae se inavutiseră forte din spoliele ini- 

„_ micilorii, ficându-si datoria. După esemplulii lorii, Generalulit armatei lui Alesandru, numitii 
„Buciocii, sii că si elit eră câstigatii, sâi că aveă temere de acâstă putinte ostire co veniă
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destinement vers Michna, et desbaucha bien deux mille cheuaux qui le suiuivent. Ce fasii au besaiu 
qui estonna, auec suject, le reste de Parmee des Princes; et neantmoins come |" eneuaux, 
s"ils cussent est€ preuenus de quelques chavmes, ils ne se pouuoient resoudre de faire retraite, 
ainsi qu'ils cussent peu faire sans se mettre en peril, attendant que. ceste grande armee se 
fust dissipae, ou que le secours que leur amenoient le Prince Cherbanne, et le Scigncur Bossy 

- 1es cut ioincts. 

CIAPITRE XSXIX, 

Commec les Prices Polonois fuvent contraints de gquitter Yas, et de la charge qui sy fit, oi 
. le icune Potochy fut tue. MR 

IL n'y cutpas iusques au Prince Michna, qui eseriuit au Prince Alexandre, qutil luy con- 
“scilloit de se retirer en Pologne, auant que son armee fust plus proche de Yas, ce qu'il 
faisoit de crainte quil luy aduint, comme il luy auoit est€ predit par son faux deuin, ainsi 
que nous auons cy dessus remarqu6. Surquoy le Prince Alexandre, assembla derechei son Con- 
seil le 25 de Iuillet, pour scauoir ce quil seroit ă propos de faire, ct ne s'y peut f; 
encores resoudre aucune chose, pour le graud discord qui estoit entre les gensţ 
de guerre, la plus part desquels demandoient estre payez du pass6, si non qu'ils ne ren- 
droient 'aucun. combat. Ce-quiils prenoient pour pretexte de la retraicte qu'ils vouloient faire. 
Cependant les Tartares, qui faisoient auant-garde de Larmee du Prince Michna, s'aprocherent 
de si pres, qu'ils pouzrsuiurent vn jour des gens d'Alexandre iusques dans. Yas, ce qui fit re- 
soudre en fin lesdits Princes de faire partir leur. armec pour sacheminer vers Tea, Euineos, Der 
Cochine: mais cela ne se peut executer si secrettement que lesdits Tartares n'en șYas, poursache- 
fussent aduertis;, et pour leur donner sur la qucui passerent tout au trauers [Per ere Co- 
de Indite cit6 d'Yas, lă setrouua Georges Potocky neucu de celuy qui fut prins f atost du tcune 
auec Constantin, lequel apres auoir violemment combatu contre les dits “Tartares,  Potocky. 

. uilet 1616, 

  

să-i calce, se retrase pe furisiii la Michnea, luândă cu sine si d6ut mii călăreți. Acâsta cu 
dreptii cuvântii demoralisă ostirea Principilorii ; si cu tote acestea, ca si cândi arii fi fostii 
fermecati, ci nu se puteă, decide a se retrage, ceea ce ar fi pututii face fâră “să se pună in 
periclu; ci aii asceptatii ca armata lori cea mare si se risipescă, innainte de a le veni a- 
jutorulii ce le aduceă principele Sierbanii si domnuli Bossy. 

. CAPU XXXIX. 

Cunii Priucipit Poloni fură nevoită a părăsi Iusăt , si de lovirea ce « urmati, in care se 
ucise junele: Polocl:i, 

„Pasa si Principele Michrea scrise Principelui Alesandru, consultându-lii să se retragă 
in Polonia, innainte de a se apropiă armata sa de Iasi: aceca ce elit făceă de fvică să nui 

„se întâmple cele predise de mincinosulii sei vrăjitoriii, asiă precuuii anii insemnatii mai 
susii. După acestea, Principele Alesandru adună din noii consiliulii seii la 25 Iuliii, pentru ca 
să sciă ce să faci; dar nu se puti resolvi nimica, fiindii că cră mare ncintielegere in ar- 
mată, cea mai mare parte din ostasi cerendii să li se plitâscă restantiele lefei, dicândii că 
altfeliii nu se vorii mai bate. Si acesta eră pretestulii retragerei lorii din 6ste. Intr'aceca, 
Tătarii ce făceă avangarda armatei Principelui Michnea, veniseră atâtii de aprope, în câtii 
intro di urmăriri pe Gmenii lui Alesandru până în Iasi, ceea ce făci în fine ca numitii 
Principi să se decidă a porni armata câtră Ilotinii; dar acesta nu se putit csecută atâtii de 
secretii in câtii Titarii să nu simtiă; si pentru ca să-i calce, trecură drepti de a curmezisulii 
orasiului Iasi. Acolo se află Giongiii Potocki, nepotulii celui ce fusese prinsii cu Constantinii,
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et tu€ plusicurs de sa propre main, cut le corps transpereâ d'yne feche dont il mourut sur le 
chamnp. Le Seigneur Tischeuich aduerty de ceste charge, y accourut auee vne trouppe de Co- 
Pit eră Tarta-] sacqs qu'il auoit retenus, et donna, si furieusement sur lesdits Tartares, qiril en 

ras.  ftomba huict cens sur lă place, et mit toutle.reste ă vau-de-route. Le corps du- 
dit Potocky ayant est6 recognu entre les morts, fut emmen6 en Parmee, et depuis embaume 

CHAPITRE XL, 

Response faite par le Prince Alexandre, auz lettres du Prince Michna, et la prinse des geus 
| du Chanceliev du Prince Oherbannc. 

V'oBMETroIs quasi ă dire, qu'auant que de partir d'Yas, Alexandre fit responce ă lalet- 
tre que luy auoit escrite Michna, contenant en substance; Que contre la promesse qu'il luy 
auoit faite destre ă Pauenir son amy, et de ne prendre iamais les armes contre luy, il auoit 

" implorâ les forces du Ture, pour s'eftorcer de le deposseder de la Moldauie, en laquelle ses 
predecesseurs mauovient iamuis rien pretendu, et ne pouuoient aussi, suiuant les 1oix fonda- 
mentales du pais, et les conuentions accordees par le grand Seigneur, lors que les Moldaues 
s'estoient sousmis ă sa domination, par lesquelles nul ne peut estre: Vayuode de Moldauie, 
qui ne soit du pays, mesmes qu'il se deuoit souuenir qu'il auoit est€ en sa puissance de le : 
despoiiiller entierement de la Valachie, lors quw'il entra dans Bonza auec toute son armee, 
en poursuiuant Estienne, ce qu'il n'auoit pas voulu faire, ny retenir aucune chose de ses 
meubles precieux qu'il luy auoit conseruez et renuoyez; que sil abusoit de la puissance qu'il 
auoit lors en main, il en seroit tost ou tard chasti6, aussi bien que ledit Estienne; et que 
Dieu ne permettroit iamais qu'vne telle ingratitude et vsurpation demeurast impunic; et ja- 
coit que son armce fust de beaucoup inegale ă la sienne, toutesfois sil passoit outre, il luy 
  

carele, după ce s'a luptatii vitejesce cu Tiitarii, ucidândii mat multă chiarii cu mâna, sa, avi 
corpulii străpunsii cu o săgâtă de care muri indată.. Domnulii Tyszkievicz, insciintiatii de a- 
câstă, lovire, alergă acolo cu o trupă de Ciizaci ce mal oprise, si lovi cu atâta furiă penu- . 
mitii 'Tătară, în câtii aii cădiutii optit sute pe loci, 6r pe ceilalti i-a risipitu pre toti. Cor-. 
puli numitului Potocki cunoscându-se intre morti, fă adusi in armată, si balsamatiă. 

CAPU XL. 

Respunsuliă Principelui Alesandru la scrisorile Principelui Michuea, si cumit ai prinsă pre 
Omenii Cancelariului. Principelui Sierbanii. - 

ERAM câtii pe aci să uitii a spune că inainte dea plecă din Iasi, Alesandru răspunse 
la scrisOria ce-i trimisese Michnea, arătându-i in scurti ci, in contra proimisiunei ce-i de- 
dese ca să-l fii amicii si să nu ridice armele in contra sa, clii ceruse ajutorulă Turcului, 
pentru ca să-l silâscă a, esî din Moldova, asupra căreia predecesorii sei nici odată nu a- - 
vuseseră pretensiune,. si nică că puteă, după legile fundamentali ale tiorei si după conven- 
tiunile acordate de Sultanulii, decândi Moldovenii se supuseră dominatiunei sale, si după ca- 
re nimene nu pote fi Domnii alii Moldaviei dacă nu va fi din ticră; si că trebuiă să-si aducă 
aminte că eră in puterea sa să-lii despie cu totulii de Tira-Romănâscă, cândă a, intrati în 
Buzeii cu t6tă armata sa, gonindii pe Stefani; dar acâsta, n'a. voitii s'0 facă, nică să-i 0- prâscă ceva din mobilele preti6se, care i le conservase,si i le trimisese ; că dacă, va abusă de 
puterea ce aveă acumii in mână, mai curendii Sâ mai târdfii va fi pedepsiti, precumii a 
fosti si Stefani, si că Ddicii nu va permite nici 0 dată să rămână nepedepsită o asemine 
ingratitudine si usurpatiune; si cu tâte că armata sa eră multii mai mică de câtii alui, to-
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feroit paroistre qu'il ne craignoit ny luy ny les Bachatz qui Paccompagnoient, ayant sa prin- 
cipale confiance en Passistance du tout Puissant, qui s'estoit desia seruy deux en plusicurs 
occasions, pour rabaisser Torgueil des Tures, qu'il deuroit auoir en horreur s'il estoit vray 
Chrestien, plustost que de se ioindre auec eux, pour assouuir son ambition. 

Ces lettres furent receuis par le Prince Michna, estant encores dans la cit6 b'Yas, et 
les ayant leuis, il les enuoya ă Vheure mesme ă Skinder Bacha, qui estoitle General de Farmee | 
Turquesque, lequel cn fut tellement oftenc6, qwaussi tost il commanda ă son Licutenant de 
prendre douze mille hommes d'6lite, et de poursuiure les Polonois qui estoient lors ă Cot- 
nard, entre Yas et Cochine: oă ledit Licutenant s'achemina, le lendemain,: dont le Prince A- 
lexandre ayant est€ aduerty, îl fit soudain auancer son armec.-vers la forteresse de Cochine, 
Aduint au mesme temps que le Chancelier du Prince Cherbanne, qui venoit auec cent cin- 
quante cheuaux trouuer ledit Alexandre, pour L'asscurer que son maistre venoit| La priuse des 
auec cinq ă six mille hommes pour le secourir, fut couru par les Tures î qo-ţeţns du Chance- 
mie lieu& d'Yas, ou il estimoit trouuer encore ledit Prince, ct n'y cut que luyl Chertanne. 
et vn autre de toute sa, trouppe, qui se sauuerent ă la fuitte, ce qui fut cause que ledit 
Prince ne receut point nouuelle asscuree de la part dudit Cherbanne: aucuns de ladite troup- 
pe s'offrirent de porter les armes pour le Prince Michna, ă quoy ils furent reccus, apresluy 
auoir fait le serment de fidelitc, et ceux qui ne s'y voulurent renger, furent enuoyez aux ga- 

“ leres du grand Seigneur, auce d'autres quwils auoient prins ă la sortie d'Yas. | : | 

CHAPITRE SLI. 

Rencontre fuite par le Prince. Correcky, des Tures ct Tavtares, qeil defit en pavlie, et comme 
N „îl y fut Dlesse de deux coups de fleche, 

„LB Prince Correcky, lequel estoit demeur€ auec deux mille cinq cens cheuaux ă deux 

  

tusi, de va, trece înnainte, "i va arttă că nu se teme nici de el nică de Basii ce-lii insoțiă, 
avendii tâtă increderea in ajutoriulit celui a Totii-putinte, carele s'a servitii dejă, de dânsil 
in mai multe ocasiuni ca să umilâseă mândria Tureilorii, pe carii s'ar căde să-i urescă, dacă 
eră bunii crestinii, de câtit să se unâscă cu că, ca să-si indestuleze ambitiunea. 

Scrisorile acestea le priim! Principele Michnea pe cândi.se află incă in Iasi, si după 
co le ceti le trimise indată la Skender-Basia, carele eră Generalulii armatei turcesci. Acesta, 
se supără atâtii de tare, in câtit îndată ordinâ locotenintelui seii, să ica, dou&-spre-diece mil 
de Omeni alesi, si să mârgă după Poloni carii se află atunci la Cotnari, intre -Iasi si Ho-: 
tinii. Numitulii locoteninte plecă a doua di. Dar principele Alecsandru insciintiându-se, a innain- 
tatii indată armata sa câtră cetatea Iotinului. Se intâmplă totii de odată că Cancelariulii 
principelui Sierbanii, carele veniă cu una sută cinci-diecă călăreti să afle pe numituli Ale- - 
sandru, pentru ca să-li incredintieze că Dommuli seii veniă cu cinci siese mii demeni să-l 
dea ajutorii, fi ajunsii de Turci la jumătate de milă dela Iasi, unde speră, să găsâscă incă 
pe nuinitulit Principe; si a scăpatii cu fuga numai clă si incă unuli din totă trupa sa, ceea 
ce fi causa că numitulii Principe nu priimi scire positivă din partea numitului Sierbanii, 
Câti-va, din acâstă trupă se oferiră a purtă armele pentru Principele Michnea, si fură prii- - 
miti, după ce aii făcutii jurămentii de fidelitate, 6âr acei ce n'aii voitit să mârgă, fară trimisi 
la, galerele Sultanului, impreună. cu altii pe cari-i prinseseră la esirea din Iasi. - 

CAPU XLI.: | Me 

Întâlnirea Principeluk Korceli cu Turcii si cu Tatarii pe cari î-u învinsă în parle, si cum . 
"a fostă vănitii de două săgeti. 

PuixcieELE Korecki, carele remăsese cu d6uă mii cinci sute călăreți, dâu& mile departe
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lieues de Cotnard, fut aussi rencontr€ par vn grand nombre de Tures ct Tartares, qui ne 
paroissoient pas, V'autant qu'ils estoient couuerts d'ine petite montagne, ct si tost qw'wne. 
partie d'eux fut aperceui par ledit Prince, il les chargca sans MVauantage les recognoistre: 
mais voyant qui mesure qu'il en defaisoit, d'autres succedoient en leur place, qui estoient 
tous frais, il fut contrainct de faire retraite auec cest auantage, quiil y cut pres de six mil- 
le des ennemis qui furent tuez, et des siens enuiron de deux cens cinquante sculement. Vray est 

“que c'estoient des plus valeureux, et determinez gens-d'armes de toute Parmec Polonoise- 
Ledit Prince y receut deux coups de fleche dans vne cuisse, et dans Peschine, qui fut vn 
tres-grand malheur pour luy et pour toute Parmee, comme il se cognoistra cy apres. * 

Le chef qui conduisoit ceste trouppe de Tures, ralia ses gens, tout estonnă de ceste 
inopinee rencontre, et se ioisnirent auec luy quinze mille hommes qui luy furent enuoyez: 
par le Bacha qui estoit encores ă Yas auec le Prince Michna, ct ce faict aprocha son ar- 
mee ă vn quart de licui pres de celle des Polonois, oi apres auoir encourag6 ses gens tant 
qu'il peut, il leur declara, que pour leur monstrer de quelle afectionil estoit port6 au ser- 
uice du grand Seigneur, en loccasion qui se presentoit, il auoit vesolu G'enuoyer- le Cartel 
de defiy au Prince Correchky, qu'il aduoiioit estre le plus vaillant de toute Farmec Polonoise, 
et ă-Pheure mesme fit partir vn de ses Capitaines pour aller trouuer ledit Prince, ct; P'ap- 
peller de la part de son General. | 

. : CHAPITRE XLII. 

Appel de la part den chef des 'Turcs, adresst au Prince Correchy, îndispost et accepti par 
N le Seignear. Tischenich, 

LE Capitaine avriu6 au Camp d'Alexandre, demanda de parler au Prince Correcky, ct 
ayant est€ conduit au lieu oi il estoit, luy declara la charge qu'il auoit de son General, en- 

  

de Cotnari, fă asemine intimpinatii de unii mare numără de Turci si Tatari, carii nu se ve- 
deă din -causa unui munticelii carele-i coperiă; si indată ce o parte din că se arătară, numi- 
tulii Principe "1 atacâ fâră a, asceptă să-i recunâscă; dar vădiendit că în loculii acelorit pe ca- 
ri-ă invingeă veni mereit altii prâspeti in loculii lorii, fă silitii a se retrage cu acestii avan- 
tagiit că aprâpe de siese mii fură ucisi, 6ră din ai sei numai ca două sute cincă-dieci. In a- 
devârit acestia eră cei mal viteji si mai determinati Gmeni din tâtă armata polonă. Numi- 
tul Principe căpătă, două săgeti intr'o pulpă si in osulii spinării, ceea ce fă o mare neno- 

-rocire atâtii pentru clii câtii si pentru tâtă armata, precumii se va vedă mai -la vale. 
Comandantele ce conduceă trupa Tureilori, uimitii de acestă întâlnire neasceptată, “si 

readună, Gmenii, si mai impreunându-se cu cinci-spre-diece mii ce-i trimisese Basia cărele se 
“află incă la Iasi cu Principele Michnea, după acesta *si apropiă armata ca unii pătrariit 

de milă lângă armata Polonilorii, unde după ce a insufietitii pe Gmenii sei câtii pută, le de- 
clară, că, pentru ca să le arete câtă afectiune avea pentru servitiuli Sultanului, cu ocasiunea 
ce se presintă, sa determinati săi trimită carte de provocare Principelui Korecki, pe care-l 

„ Yecunosceă ca celii mai vitâzi din tâtă armata polnă, si de indată porni pe unulii din Că- 
"Pitanii sei să găsâscă pe numitulii Principe si să-li chiame din partea Generalului sei. 

CAPU XUII. 
. 

* Provocarea din partea unu comandanti Turcii, adresată. Principelui Koreelii, care eră, bol-. 
nau, si aceptată de Domnul, Tyszhievicz. 

| CAPITANULU sositii la tabăra lui Alesandiu, ceră să, vorbâscă Principelui Korecki, si 
fiindii condusi la loculii unde se află, “i spuse însărcinarea ce „aveă, dela Generalulii seii ;
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cores qu'il Peust trouud en tel costat, qu sl meust sccu se tenir ny ă picd,. ny ă cheual;. 
cause desdites blesscures: Nonobstant lesquelles ledit Prince vouloit accepter â toute force 

“le Cartel, et desia s'*y vouloit disposer, sans que le Prince Alexandre et tous les plus grands 
Scigneurs: de Larmee le coniurerent de s'en excuser sur son indisposition: luy remonstrant 
que Peuenement dn tel combat ne luy importoit pas sculement, mais ă tous ceux de son 
party, qui auoient sa principale esperance 'en luy, A guoy les Princesses joienirent aussi leur; 
iustantes prieres, ct entre toutes, sa chere espouse qui desia estoit tellement afiligec de ses 
blesseures, que cela luy faisoit oublier Pextremit6 oă elle ct toute Parmee se voyoit reduites 
car il ne se peut imaginer vne plus parfaite amiti6 quwils se portoientIvn Pautre, qui sem- 
bloit se renforcer de plus en plus par les traucrses ct atflictions qui leur suruenoient. 

Le Seigneur 'Tischeuich braue et courageus, sil en fat oncques, estant aussi lă pre- 
sent, pria le “Pyince Alexandre de trouuer von qu vi! acceptast le Cartel au lieu dudit Prince 
Corzeclky son cousin, ce qui fut trouuc fort ă propos; si bien quil enuoşa vn Gentilhomme 
auec ledit Capitaine Ture, pour scauoir si le General y voudroit condescendre, comme il fit . 

- volontiers,-nignorant pas la qualite cet valeur dudit Sciencur Tischeuich. Et fut accord€ que 
ce combat se feroit entre les deux armces, qui estoient dans vne assez belle campaene raze, 
ct distantes seulement d'enuiron vn quart de lieui, anec promesse aussi qwaucun ne les as- 
sisteroit de part ny Wâutre. 

CIIAPITRE XLIII. 

Duci du Seigneur Tischeuic, ct du General Turc, guil defht en presence des deuz qrhteos, 
cd emporta sa teste au Prince Alexandre. 

CEs deux genereux 'guerriers apres auoir prins cong de leurs amis, ne faillirent pas s de 
se trouuer bientost apres “au lieu assign6, â la veut desdites armees qui sapprochoient suf-. 

  

si cu tote că-lii aflase incă in asiă stare că nu se putcă tîn€ nici în piciâre nici călare, din 
causa diselorii rane, cu tote acestea numitulii Principe voiă să priimâscă in toti casulit pro- 
vocarca, si cră gata chiarii să se scole, dacă principele Alesandru si toti cei mai mari domni 
al armatei nu arii fi conjuratii să se scuse cu indispositiunea sa, demonstrându-i că urmă- 
rile unei asemine lupte nu-l priviă numai pe densulii ci pe toti din partitulii sei, cari avea 
tâtă sperantia intrinsulii. Pe lângă acestea, Principesele adăogară stăruitoriele lori rugă- 
minti, si mai alesii iubita sa sociă care eră atâtii de inorigită pentru'ranele sale, in câtă ui- 
tase estremitatea -in care ca si totă armata se vedeă redusă; că-ci nu se pote imagină -0 iu- 
bire mai adevărată de câtit aceea'ce aveă unuli pentru altul, iubire ce păreă a se reintări 
mal multi! prin nenorocirile si supărârile ce-i loriă. Şi 

Domnul Tyszkievicz, braviă si curagiosii, precumnii altulii n'a mai fostii, aflându-se aco- . 
lo de faciă, rugă pe Principele Alesandru ca să-i dea voiă să priimescă elit provocarea în lo- 
culii Principelui Korecki vârulii sei, ceea ce se găsi forte cu cale; după care a si trimisi 
ună gentilomii cu nunitulii căpitanii turcii, ca să “ale daca Generalulit ar voi să. priimâscă, 
Acesta priimi bucurosi, fiindu-i cunoscută. calitatea, si vitejia numitului domnii Tyszkievicz, 
După care se determină ca lupta să urmeze in midi-loculi ambelorii armate, care se află pe 
1) „câmpiă frumosă si ndtedă, departe una de alta ca unii pătrarii de milă, cu leg ătură ca 

nimene să nu asiste nici pe unuli nici pe altulit. 

CAPU XLIII. 

Duelul; Domnului Ti yszhievicz cu „Gener alui Turci, pe cave-lii învinse în presintia conbe- 
lori armate, si-i duse capul la Principele Alesandru. 

Acesti dot viteji bărbati de arme, după ce si-aii luatii dioa bună dela amicii loriă, nu 
lipsiră de a se află indată la loculii insemnatii, în vederea numitelorii ostiri care se maă 

.
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fisamnent pour voir lissu& du combat: le General Ture estant esloignt de son armee d'enuiron 
pCeremonios sueinquante pas, fit apporter de Veau claire de laquelle îl se laua soieneusement la bouche, 
General “Ture. Jles yeux, les narines, les oreilles, et les genitoires, croyantselon sa loy, que ce lauement 

luy seruiroit d'vne entiere purification; puis se tourmnant vers le Leuant, y adressa'sa priere, 
Jaquelle acheuee, il xetroussa, ses bras iusquau coude, ct monta sur vn tres-beau cheual 
bay, dont le harnois estoit merucilleusement enrichy de pierreries de grand prix, pour ses 
armes qui m'estoient point preserites, Il print en sa main droite vn jauelot, ou dard, et en- 
cores .vn arc auec le carquois, qui estoit aussi presque tout couuert de pierreries, et lequel' 
il pendit a sa ceinture auec son cimeteare. Et en cet estat sachemina au petit pas vers le 
Seigneur Tischeuich, lequel apres auoir fait sa priere sucginetement sans vser de tant de ce- 
vemonies supersticieuses, estoit mont& sur vn fort bon choual de guerre, ayant en sa main 
gauche son arc ct vne fieche, et huit autres autour de son col, sans celles quil auoit en 
son carquois. Qutre ce, il attacha vne carrabine ă sa bandoliere, en la facon qu'on les por- 
te ă present. Et comme le General Ture commencoit de s'aduancer vers luy, Tischeuich luy 

„alla ă la rencontre,-et w'estant plus qwenuiron de cinquante pas: distans Pin de Pautre, 
le Turc fit vne saillie sur ledit Tischeuich, lui pensant lancer son dard dans la poictrine 
comme il cust faict, si Tischeuich n'eust subtilement esquiuc, et au mesme temps ft vn es- 
cart de douze ou quinze pas, comme sil. s'en fust fuy; mais c'estoit pour se donner le loi- 
sir d'assener son ennemy ă' coups de fieches, comme fit aussi Je Turc, sans toutesfois qu'ils 
s'offencassent, ains seulement leurs cheuaux qui e furent atteints en diuers endroits. Et 

(voyant ledit Tischeuich qu'il m'auoit plus de flesches, il eut recoursă sa carrabine, dont 
(il donna vn coup au trauers du corps du Ture qui en tomba par terre, ct se inettant en ef- 

fort de s'en releuer, 'Tischeuich fit passer son cheual par dessus -luy, et luy donna de son 
coutelas vne taillade sur lebras droit, duquel ledit Ture s'efforeoit de desgainer son cimeter- 
re, et d'vn autre coup Iacheua de tuer, Ce fait Tischeuich sauta habilement ă terre, ct 
coupa la teste de son ennemy, ct la ficha dans son Cimeterre, ct: ainsi Vemporta en son 

Diort du Ture. 

  

apropiară indestulă pentru ca să vediă capetulii luptei. Generalulit Turci, după ce sa depăr- 
tatii de ostirea sa ca cincă-dieci de pasi, dise de-i aduseră apă limpede cn care “i spălă bi- 
ne gura, ochii, nârile, urechile si genitalele, crediendii în legea lui că acâstă spălare % va 
servi de purificare completă; apoi, inturnându-se spre Răsiriti “si făch rugătiunea, după ca- 
re, sumetendu-si mânecile: până la este, incălecâ pe unii calii frumosi murgii, a cărui siea eră 
minunati jnavutită cu petre scumpe; Gră dreptii arme, care nu eră prescrise, luâ in mâna 
dreptă o sulitiă, si unit arcii cu cucura de săgeti, -care aseminea eră coperite cu petre 
scumpe si atârnate de brâit impreună cu jataganulii. Si in asiă stare merse la pasii câtră 
Domnulii Tyszkieviez, carele după ce-si făcii rugătiunea iute fâră multe ceremonie supersti- 
tise a incălecatii pe unii cală Dunii de resbelii, luândii în mâna stângă arculit sei si o să- 

- g6tă, si încă vreo optii săgeti impregiurulii gâtului, afară de acele ce aveă în cucură.. Afa- 
ră de acâsta, elii mai aninâ o carabină după umerii, ast-feliii precumii se portă acuma. Cândit 
Generalulii Turcii inaintă spre densulii, Tyszkievicz mergei spre intâlnirea lui, si cândă aii 
ajunsii la cincă-dieci pasi unulii de altulii, Turcul făcii o miscare asupra numitului Tyszki- 
cvicz, cugetândi să-l loveecă cu sulitia in peptii; acesta ar fi si ficut'o, dacă Tyszkievicz 
nu s'ar fi feritii cu inaiestriă, dându-se in lâturi cu doi-spre-dicce seu cinci-spre-diece pasi, 
ca si cândii ar fi voitii să fugă de elii; dar acâsta a fostii pentru ca să se pâtă indemiănă 
să lovescă pe inimiculii seii cu săgetile, ceea ce si acesta făcii, fâră insă a se atinge de 
câtii caii lorii in câte-va locuri. Numitulii 'Tyszkievicz văditndi că nu mai aveă sigeti, puse 
mâna pe carabină, cu care dete o lovitură ce petrunse corpulii Turcului, în câtii a cădiutii 
la pământi, unde-si dă silintiă să se sesle. 'Tyszkievicz trecă cu calulii peste dânsul, si-i 
dete o lovitură cu cutitulii peste mâna dreptă tocmai cândit Turcul voiă să sectii iataga- 
nulii, si cu o altă lovitură “ii omori de totii. După acesta Tyszkieviez sări iute de pe cală, 
tăiă capuli inimicului sei, si puindu-lii în vârfuli cutitului sei; “li duse in tabără si-lii
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camp, ct la presenta au Prince Alexandre. Quant au cheual du Ture, si tost que son mai- 
„tre fut hors de dessus il print Leffroy, et s'en retourma la part boi il estoit venu, telle- 

ment que les 'Lurcs s'en,saisirent, ct se cuiderent batre ă qui Pauroit. | 

* De 
* 

CIIAPITRE XLIIII, , 

Comment les Princes Polonois ct le veste de leur armee furent enuironnez de toutes pays 
de lcurs ennemis. i 

On d'autant que Varmee des Polonois fut remplie de joye et d'allegresse, pour heu- 
reux succes de ce signal€ duel, d'autant au contraire les 'Tures en furent affligez ct espouuen- 
tez, et principalement ceux qui en auoient est6 spectateurs, lesqucls donnerent promtement 
aduis au Bacha et ă Michna de ce qui estoit aduenu, et qu'il estoit necessaire quils vins- 
sent eux-mesmes auec le reste de leur armee, et fissent amener le canon siils vouloient a- 
uoir la raison des Polonois, la .valeur et courage desquels leur estoit de iour en autre d'a- 
uantage cogneui pat les effects. Cependant le traistre Bicho qui auoit abandonnc le Prince Alexan- 
dre, comme îl a este dit, aucc vne troupe de deux mille Tartares et Moldaues par luy' desbauchez, 

„trouuerent moyen de deuancer Varnee des Polonois, et de luy couper chemin entre Cotnard 
et la ville de Bothocan, qui sont distantes de six licues. Les Valacqs et 'Transsiluains con-" 
duits par le General de larmee de Michna, les bloquerent aussi du cost Wwne campagne 
qui estoit ă, la main droite, et le gros de Tarmee Turquesque suiuoit par derriere; si bien 
qu'il ne restoit plus que le cost€ gauche ă inuestir, od il y auoit vn bois de haite futaye 
assez fauorable ct aduantageux aux Polonois, pour s'y retirer î, couuert. 

Skinder Bacha ayant entendu le succes dece duel, et ce qui luy auoit est mande par 
les Chefs de Parmee, en fut tellement fasch et initâ, quă Pinstant mesme, qui estoit sur les 

  

infăcisiă Principelui Alesandru. Eri calulii Turcului, indată ce vădii pe domnul seii cădiutii, 
se spăimântă, si se inturnă de unde venise, după care Turcii prindindu-li incepură a se 
bate intre ci, care de care să-li aibă, 

CAPU XLIIII. 

Cum Principii Poloni si vestulii armatei lori fură încongiurali de tote pârtile de. 
nimicit. loră. - 

PRE câtii armata, Polonilorii se umpli de bucurii si: de veseliă pentru fericitulii resul-. 
- tatii ali acestui dueli, cu atâta "mai multă Turcii se intristară si se inspăimântară, si mai a- 
leşii acei ce fuseseră, privitori. Acestia deteră indată scire lui Basia si lui Michnea despre 
ceea ce se intemplă, si propuseră că trebuiă să vină ci insii cu restulii armatei lori, și să 
aducă tunurile pentru ca să-si răsbune de Poloni, de a cărorii vitejiă si curagii din di in" 

„i totii mai multi se incredintiă. Intraceea, trădătoriulii Buciocii carele abandonase pe Prin- 
cipele Alecsandru, precumii s'a disii, cu o trupă de două mii Tătari si Moldoveni amiigiti de 
densulii, aflară midi-loci a apucă pe de nainte armata Polonilorii, si a-ă tăiă calea intre Cot- 
nai si Botosiani, care sunt departe unul de altulii cale de siese mile. Muntenii si Ardele- 
nii, condusi de Generalulă armatei lui Michnea, % blocară aseminea despre o câmpiă ceeră 
la mâna stângă, si puterea armatei turcescă venii, pe din dărâtii; si astteliii nu remâneă de 
câtii partea stângă deschisă, unde eră o pădure mare destulii de favorabile si avantagiâsă . 
Polonilorii, pentru ca să se potă retrage. . | , 

Skender Basia audindii de resultatulii duelului, după insciintiârile capilorii armatei, fi 
atâtii de supărati si turburată, în câtii de indată, chiarii in momentulii acela, care eră pe 

10 
e
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huict heures du soir, îl fit aduertir tous les chefs ct Capitaines, qu'ils fissent tenir leurs gens 
Le 23 four tu) prests pour partir le lendemain matin, qui estoit le vingt-troisiesme du mois VAoust 
“Aonst 1616. [ mil six cens seize, ce qui fut execute, et firent partir aussi auec cux quinze ou 

seize pieces de canon. , . 
+ 

CHAPITRE XIV. 

Arriuee des Bachate et du Prince Dichnci au camp, et. comme les Princes Polonois furent 
contraineis de se vempaver de leurs chariots. : 

ComuE les Princes virent qu'ils etoient ainsi enuironnez d'vn si grand nombre d'enne- 
mis, fors den cost€ seulement, ils s'auiserent de se remparer de leurs chariots et charrettes 
de bagage, auec resolution de se defendre iusquă Pextremite, encores quiil n'y cust aucune 
apparence, mestans que cinq ou six mille combattans, contre vint deux ou vinet trois mille 
pour le moins; vray est qu'ils esperoint tousiours que le Prince Cherbanne, et le Seigneur 
Bossy, viendroient les secourir, comme de fait, ils n'estoient plus qu'ă deux iournees, et a-. 
menoient dix ou douze mille hommes auec eux. Ce qui fit aussi haster les Bachatz et Mich- 

„na de venir, pour sorcer les Polonois -ou de se rendre, ou de donner au combat. 'Ariuant 
prâs. du camp des Polonois, et les vojant bouclez de toutes parts fors du costă du bois, ils 
y enuoyerent vne partie de leurs gens, ct firent aussi aprocher leurs canons, qui estoient 
seuls sufisans pour foudroyer tous leurs ennemis: mais ce. mestoit leur dessein, ains plus- 

"tost d'auoir les Princes et Princesses, et les emmener prisonniers auec les principaux Sei- 
pre cea dete | Eneurs; et de fact, ils enuoyerent quelques trompettes, pour sommer Farmec Po- 

de se rendre. | lonoisc, de leur mettre entre les mains lesdicts Princes et Seioneurs, et qui'ils 
permettroient .ă tout le reste de se retirer bagues sauues; ă quoy aucun ne voulut enten- 

  

la optii ore de sâră, făcăi cunoscutii tuturorii comandantilorii si căpitanilorii, ca să-si tină 
Omenii gata de plecare pe a dua di diminâtia, care eră Q6ui-dieci si trei ale lunei lui Au- 
gusti una miie siese sute siese-spre-diece; acâsta se si puse in lucrare, si luară cu dânsil 
totii-odată si cinci-spre-diece scii siese-spre-diece tunuri, 

CAPU ILV. 

Sosirea Basilorii si.a Principelui Diclmca în tabără, si cum Principii Poloni fură nevo- 
! îti a se ascunde după carele lorii. 

Paixcieui vădiendu-se incongiurati de unii numiri asiă- mare de inimici, afară numat 
de o parte se chibzuiră a-si face zidii de apărare cu carele si-cu cărutiele lori de baga- 
gi, cu hotărire a se apără până la estremitate, de și nu eră nici unit chipii, în privire că 
se află numai cinci siese mii de luptători în contra a d6ut-dieci-si-doi stii ddut-diccl-si-trei 
de mii celii puginii. In adeverit ei totii speră că Principele Sierbanii si Domnulii Bossy voii 
veni in ajutoriulii lorii, sciindi că se află numai cale ca de dâut dilo, si aduceă cu sine die- 
ce sit dOuă-spre-diece mii de. Gmeni. Acâsta fici pe -Basi si pe Michnea să se grăbâscă a 
veni să silâscă, pe Poloni sâit a se supune sâii a se luptă. Sosindit aprâpe de tabăra Polo- 
nilorit si vediându-i ocoliti din tote pârtile, afară despre partea pădurei, aii trimisi o parte 
din Gmenii lorii, si aii apropiatii tunurile, care singure eră de ajunsii ca si fulgere pe toti 

 inimicii. Dar planulii lori nu eră acesta, ci mal cu sâmi eră casă pună mâna pe Principi 
si pe Principese, si să-i ducă captivi impreună cu domnii cei mai de frunte; de aceea ai si 
trimisi câte-va trompete, ca să provâce armata polână să le dea în mână pe numitii Prin- 
cipi si domni, pentru ca să le permită celorii-lalti a se retrage liberi ; nici unul însă n'a 

1
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dre; ains declarerent tous d'vne voix, quwils mourroient plustost que de commet- ( couruzeuse re. 
tre vne telle laschet6 et pertidie. Ce quwayant est6 rapporte aux Bachatz ct au sclution des gens 
Prince Michna, îls commanderent qu'on chargeast partie du canon de balles ra» | d'Alexandre, 
mees, et qw'on le tirast tout au trauers de Varmee Polonoise; ce qui fut faict, et y en cut 

“grand nombre de tuez ct de blessez. Il: fut aussi tir quelques canonnades de la part des 
Princes, qui mauoient que six pieces moyennes, qui ne firent pas grand effect, ioinct qwils 
n'auoient plus de boulets, et bien pcu de poudres, ă cause que par hazard il cn auoit este 
brul€ we partie quelques iours auparauant, de sorte qu'il sembloit que toutes choses pro-. 
nostiquoient leur prochain desastre. Le Seigncur Tischeuich ayant iudicicusement recognu 
que deimcurant en ceste enceinte, il ne pouuoit cuiter la mort, ou. du moins la captiuite, se 

„resolut de prendre auec luy cinq cens cheuaux Polonois des plus valeureux, et de. passer 
tout au trauers de trois ou quatre escadrons, qui gardoient que rien weschapast du coste 
du bois, qui leur estoit le plus suspect. Ce quwils executerent wne si grande furie, que 
tous ceux qui se trouuerent au rencontre furent renuersez par terre, monstrant jIeruption et re- 
qu'il faict tres-dangereux soposer ă ccux qui sont reduits ă vainere, ouă mou- | ur ziseeuieă, 
rir. Le Prince Correcky weust pas mangu6 den faire autant, et demmener.le Prince Ale- 
Xxandre aucc luy: mais il ne se pouuoit aucunement tenir ă chcual, ă cause de ses blessu- 
res, ioinct quwil. eust autant ayme mourir, que de luisser: sa femme en telle extremite, Tout! 
son dernier refuge fut de se desguiser le mieux qu'il peut, et de faire publier qu'il („prince Corree 
sestoit esuad6 auce Tischeuich, afin de tascher de .passer pour vn simple soldat, 4%y se deszuise, 

“si les prisonniers estoient mis ă rancon. Pareillement les Princesses se des- |?! Ies Princesses- 
suiserent le nieux quwelles pcurent, & mesme intention. : 

CHAPITRE XLVL. |, 
- Comment les Prices et leur armce se vendivent en fin & la discretion des eunemis, et de 

quelle fagon ils furent prins ct emmenez prisonnieis. 

AenEs donc que le canon du Ture cut encores tiv6 quclques coups, et bouluersc plu- 

  

voitii să asculte; ci toti declarară intro voce că mai curendii vorii muri de câtit să comită 
o asemine lasitate si perfidiă. Acestea făcendu-se cunoscute Basilorii si Principelui Michnea. 
ei comandară să incarce tunurile cu bombe mărunte si-să tragă asupra armatei polGne; a- 
câsta ficendu-se, aii cădiută multime de ucisi si de răniti. S'aii trasii câte-va canonade si din 
partea Principilorii, carii nu aveă de câtii siesc tunuri de midi-locii, dar wait făcuti mare e- 
feptu, fiindă că nici bombe nu mai aveă si apoi nici chiarii &rbă de puscă, că-ci cu câte-va 
dile mai nainte, din intemplare le arsese prăfăria, in cătit păreă că. tote lucrurile prediceă 
nenorocirea, lori viitoriă. Domnuli 'Iyszkievicz incredintiându-se că pe câtii va stă in acesti: 
ocoli. nu puteă evită mârtea sei celui pucinii captivitatea, se decise a luă cu sine cinci sute 
de călăreti poloni din cei mai viteji, si a r&sbate printre trei sâii patru scadrâne care pă- 
ziă să nu trecă nimene despre partea pădurei, care le eră nai suspectă,  Acâstu o si ese- 
cutară cu atâta furiă, în câtit toti cei ce le eră in cale fură răsturnati. la pământii, simtindă 
câtii este de periculosii a se opune li Gmeni ce sunt redusi a invinge sâă a mui. Princi- 
pele .horeclii eră si elit să facă, totii asiă, si să ducă pe Principele Alecsandru cu elit, darnu 

- se puteă tîn€ nici de cumii pe calii din causa ranelorii, si pe lângă acestea mai curândă ar - 
fi preferitii să moră, de câti să-si lase sogia in asemine estremitate. Singura si ultima sa 
mântuire fă idea de a se schimbă in vestminte câtii se pote mat bine, si a r&spândi vorba 
că a scăpati Tyszkievicz, pentru ca să trâcă dreptit simplu soldatii, dacă captivii sarii pune 
la răscumpârare, Principesele aseminea '5i schimbară vestmintele câtii putură mai bine, totii 
cu asemine intentiune. 

| CAPU XLVI. | 
- Cumă Principii si ostirile lori în fine sai predată în voiu inimicilorii, si cunmuii fură luată 

po si dusi în prinsoriă, | 

Dueă ce tunulii Turcului a măi trasi câteva lovitură si a mai r&sturnatii câteva din
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sicurs de ces chariots qui seruoient de rempant, vn scadron! de Tartares, et vn 'autre de 
Tures se presenterent pour se ruer par deux: diuers endroits sur le camp des Polonois, les- 
quels voyant quil n'y auoit plus dapparence de resister, poserent les armes bas, criant ă 
haute voix, qu'ils se rendoient, dont les ennemis furent tres-aises, ne demandant pas mi- 
eux que de prendre ces Princes prisonniers, et de disposer de tout le veste â leur volonte. - 
Les Princes Alexandre et Bougdan furent liurez auec leur mere ă Skinder Bacha, lequel les 
emimena, ă Constantinople, et bien-tost, apres se renierent pour cuiter la prison perpetuelle, 

-de laquelle ils estoient menacez, dont Bougdan fut promptement puny: car stestant fait cir- 
concir, Suiuant la loy de Mahomet, il en mourut, ct la Princesse sa mere fut confinee au vi- 

„eil Serrail. “ Quant an Prince Cosrecky, îl s'estoit si bien desguis6, qu'il ne fut recognu du 
com mencement, et fut emmen prisonnier auec les simples soldats dans la cit€ d as, ou il 
fut depuis decel€ par ln de son party, lequel obtint sa deliurance par ceste insigne des- 
loyautâ. Le Capitaine Turc qui tenoit ce Prince, ayant sceu sa qualit6 par le moyen pre- 
dit, le mena ă Skinder Bacha son General, lequel l'en recompensa fort bien, et luy. fit faire 
de grands serments, et au soldat qui Vauoit decel6, de n'en parler ă aucun: car'il auoit en- 
uie de tirer de ce Prince quclque grande rancon, et le remcttre en sa premiere libert6, 
Cestoit Mus | sgachant bien que sil le menoit ă Constantinople, le grand Seigneur le confine-.. 

tavha-. Jroit dans ses prisons, et par ce moyen qu'il nen profiteroit aucunement: mais 
il aduint que quelqu'autre en aduertit Michna, qui en fut tellement jaloux, qu'il trauersa et 
renueisa du tout ce bon dessein de Skinder: luy ayant dit tout hautement en presence de 
plusieurs, qu'il scauoit asscurement que le Prince Correcky estoit entre ses Esclaues, et qui” 
print garde qu'il ne s'6uadast, parce que le grand Seigncur s'en prendroit ă luy, Le Ge- 
neral respondit, qu'il eust bien desir€ que cela cust est, mais qu'il n'en auoit encores eu 
cognoissance, et remercia Michna de son bon aduis. , 

Cependant ledit General craignant que sil executoit son intention, laissant aller le 
Prince Correcky moyennant ranqon, le grand Seiencur men cust cognoissance, et quil n'en 

  

carele ce inchideă barierele taberei, unii scadron de Tătari si unulit de Turci veniră de se 
aruncară -pe din dOu& pârti asupra taberei Polonilorii, carii, vădiândi că nu mai avea midi- 

“locii de a resiste,-puseră, armele giosii, strigândii că se predaii. Inimicii se bucurară, mul- 
tiămindu-se a face servi pe acesti Principi, sia dispune de tâte in bună voiă. Principii 

„Alesandru si Bogdanii fură dati impreună cu muma lori lui Skender-Basia, carele-i duse la 
Constantinopole. Acolo ci se turciră ca să scape. de inchisdria pe vidtiă la care eră, ame- 
nintiati. “Dar pentru acesta, Bogdanii in curândii 'si luâ r&splata: că-ci, după ce sa tăiatii 
impregiurii după legea lui Mohamed, a muriti si mumă-sa Domna fă inchisă in seraiulii cel - 
vechii. Ei Principele Korecki, atâtii de bine se schimbase, în câtii la incepută nu fă ro- 
cunoscutii, si fă dusii captivii cu. soldatii cei ordinari in cetatea Iasi. Acolo, unuli din af 
sci "li descoperi, si pentru acâstă ticălâsă trădare "si căpătă libertatea. Cipitanulii Turcii 

"carele tîneă pe Principele acesta, indată ce a aflatii cine este, prin midi-loculii arătată, Pa 
dusii la Skender-Basia generalulii scii. Acesta-lii răsplăti fârte bine, si-l puse să facă mari 

jurăminte, precumii si soldatului care-lit trădase; ca să nu spună nimărui despre acâsta: că-ci. 
aveă, poftă să tragă dela acesti Principe.unii mare pretiit pentru ca să-l libereze, sciindă - 
că dacă arii duce la Constantinopole, Sultanulii Par aruncă in inchisorile sale, si astfeliit 
nu Sar folosi cu nimica. Dar se intemplă că unii altulii Orecare dete de stire despre acesta 

“lui Michnea, carele de gelosiă răsturnă cu totulii acesti bunii proieptii ali lui Skender, spu- 
indu-i in gura mare de faciă cu altii ci elit scică cu sigurantiă că Principele Korecki eră intre 
prinsii sei, si să bage de sâmă a nu-l scăpă, fiindii că Săltanulă i-ar cere socotela. Ge- 
neralulii răspunse că ar fi doritii ca acesta să fii, dar că incă nu scică nimica; si multiă- 
mi lui-Alichnea de insciintiarea ce i-a dati. ” % “ 

Intraceea,. numitul Generalii temându-se că dacă si-ar ti implinitii scopulii, liberândii 
pe principele Korecki prin r&scumpărare, Sultanulii ar fi auditi si Par, fi pedepsitii sc Par. .
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fust puny ou disaracic, il declara, le lendemain tout ouuertement que .'aduis que luy auoit 
donn6 le Prince Michna, estoit veritable, et que le Prince Correcky s'estoit trouu€ desguise 
entre ses autres prissonniers, et qu'il le vouloit luy mesme presenter ă son maistre,. aucc les 
Princes' Alexandre, et Bougdan, comme îl fit depuis, ainsi que nous 'dirons plus particulie- 
rement cy apres, lors que nous reciterons la facon de laquelle ce Prince a ast€ deliur€ de 
ceste captiuit€ par vn manifeste secours de Dieu. : 

CHAPITRE XLVII, 

Comme la Princesse Corvecly fut emmenee par les Tartares & Bialigrot, sans estre + 
recegnate, 

La ieune Princesse Correcky s'estant aussi desguisee, ct mesme defigur sa belle face 
tant qwelle auoit peu a.ayde de ses ongles, et par tous autres artifices dont elle se peut 
aduiser, elle tomba entre les mains dn Capitaine Tartare auec plusieurs autres qu'il cm- 
mena en la ville de Bialierod, oi este Dame fut fort inhumainement traictee nonobstant sa 
grossesse, et mesme pendant ses couches, qui aduindrent cinq ou six mois apres sa, captu= 
re: pendant lesquelles couches, elle s'auisa d'yn moyen qui luy seruit grandement pour lac- 
celeration de sa deliurance; et d'vn soldat Polonois appeil€ Iacques, qui estoit aussi prison- 
nier du mesme Tartare, et qui auoit port les armes soubs le Prince Correcky ; en conside- 
ration dequoy, bien qu'il recognust ceste Princesse, et qu'il eust peu obtenir sa, libert€ en 
la decelant, toutesfois il ne le uoulut iamais faire, dont bien luy prient: car la captiue 

- ayant experimente sa fidelit6, luy donna wm expedient par le quel il-fat delieurâ, et elle en 
fin, ă sa sollicitation et dilligence. Un iour done que le 'Tartare estoit absent de son logis, . 
la prisonniere print Poceasion de parler ă Jaques le Polonois, et luy dit, Que Payant reco- 
gneu fidele en son endroit, elle luy vouloit declarer et donner vn expedient qwelle esperoit 
  

fi urgisitii, declară a. duda di în gura mare că scirea ce i-0 dedese principele Michnea eră 
adevtrată, ci principele Korecki s'a fostii găsiti: schimbati la haine intre ceilalți captivi, si 
că voiă să-l ducă singurii la Sultanulii, impreună cu principii Alesandru si Bogdani, A- 
cesta a si făcut'o precum vomit spune aicea mat pre largii, cândii vomit nară midi-loculii 
prin care acest Principe a scăpată de acâstă servitute prin o adevărată putere de ajutoriă 
dumnediescii. ' a 

CAPU XLVII. 

Cunui, Principesa Koreclii fii dusă de Tătari la Cetatea Ală, fără să fiă 
| - cunoscută, 

„* JUNA Principâsă Korecki schimbându-se astfelă, si chiarii desfigurândă frumbsa' sa, fa- 
giă prin sgâriiturile unghiclori si prin tâte midi-l6cele artificiale ce si-a inchipuită, cădii 
in mânile unui Căpitanii Turcă, câre impreună cu alti captivi o duse la Cetatea-Alhă. A- 

„colo, dama acâsta în tratată fârte neomenesce, cu tâte că eră grea, si chiarii în timpulă fa- 
cerci, care a urmatii cinci scii siese luni după căderea sa in servitute. Pe cândii ca se a- 
flă grea, a aflatii unii midi-locii prin care a grăbit liberarea sa precumii si a unui. soldati 
polonii numiții Iacobii, carele cădiuse prinsi totii la, acelii Tătarii, si carele fusese in 6stea 
principelui Korecki.  Acestii soldatii, cu tâte ci -recunoscea pe Principesa si ar fi pututii 
scăpă din servitute dacă o denunţiă, cu tâte acestea, n'a voitii să faci una ca acesta, si bi- 
ne k-a prinsi: că-ci captiva cercândii fidelitatea, lui, 1 arătă unii midr-locii prin care scăpă 
si eli si ea. Intro di cândii Tătarulit nu eră acasă, Principâsa trase la o parte pe Iacobi 
Polonulit si-i dise că, asiă: precumii Pa: cunoscutii credinciosii în privintia că, ca voesce a-l
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luy deuoir seruir pour le redimer de sa captivit6, moyennant quiil fist de poinct en' poinct 
“ce qwelle iuy prescriroit. Et apres que Jacques cut promis et iur€ d'executer soigneuse- 
ment. tout ce que ceste Dame luy ordonneroit, quand mesme il ivoit de sa vie; alors ladite 
Princesse reprenant la parole: Votis scauez (luy dit-elle) que le Tartarc duquel nous som- 
mes captifs, a son frere aisn6, homme fort riche, lequel - depuis quelque temps en că est 
deuenu aneugle, et sourd par le mojen d'un grand catharre qui luy est tombe sur les yeux 
et les oreilles, dequoy son fiere semble porter beaucoup Maffiction ; or i'ay vne bague que 
mon bon seigneur et mary me donna lors de nos fiangailles, laquelle Pay tousiours soigncusement 
Saepe e atitaygardee, la cachant tantost dans mes cheueux, ct quelquesfois dans ces vicux hail- 

veste. _. flons dont i'ay tousiours est€ reuestui depuis îna captiuitâ: et ce qui m'a donnd sujet 
de la preferer a plusieurs autres de grand prix que ay perduăs, c'est que mon tres-cher espoux m'a- 
uoit asșeuree que la pierre qui est enchassce, dans le chaton de ceste bague auoit de gran- 
des et singulieres vertus, mesmes pour la fecondit€ des femmes qui la portent, et pour con- 
seruer leur fruict .quand elles sont enceintes, ă quoy elle m'a grandement. seruy, car ie ne 
pense pas que sans elle ieusse.peu porter mon .fruict ă terme et perfection, attendu les 
miseres que i'ay souffertes. Outre ces proprietez, ay encores ouy dire î mon cher sei- 
gncur, que celuy qui luy auoit fait present de ceste excellente pierre, Pauoit asseurâ quelle 
auoit aussi la vertu d'esclaircir, voire de” restituer la veuă lors qu'on Pauoit perduă par flu- 
xion, et de guarir la surdit6, pourueu qu'elle ne fust naturelle, ou trop inueteree. Or ie suis 
d'auis de tirer ceste pierre de son chaton (car aussi bien Por nuiroit plustost, qu'il ne ser- 
uiroit ă Paugmentation de ses facultez) et de te la bailler apres que tu auras sond€ nos- 
tre Tartare, et recognu s'il-te voudroit mettre en libert6 apres auoir guary son frere de ses 
infirmitez, et moyennant aussi qu'il te iure fort solemnellement de ne point retenir la pier-. 
re, ains te permettre de Vempoiter, afin que tu me la rende, sans quiil le scache. Le Polo- 

__nois sur ce luy dit, Madame, ie trouue ce mnoyen tres-bon, et ne faits aucun doubte que si 
vostre pierre peut eftoctuer ce que vous dites, que le Tartare ne me donne volontiers la li- 
bortâ. Mais vous mettrez ce precieux joyau en fort grand hazard, car vne chose si rare et. 

  

descoperi si a-i arătă, unit midi-locii cu care speră să scape din sevvitute, numai să facă din 
punti in puntii ceea ce i-ar prescrie. Si după ce Iacobii a promisii si a juratii că va. face 
totii ce dama, acâsta “i va spune, chiarii de Par costă vittia, Principesa, reluândii cuvântulii, 
"i dise: scii că Tătarulii carele ne-a robiti are unit frate mai mare, carele de câtii-va timpii 
incoce a orbitii si a surditii după o grea bâlă ce i-a cădiutii la ochi si la urechi, si pentru 
care frate-seii pare a fi forte supăratii. Eii am unii iuelii ce mi Da dati la logodnă dom- 

„nulii si sogiulii meii, si pe care Pam păstratii cu ingrigire; ascundiendu-lii cândii în pârulii meit, 
cândi in sdrentiele cu care am fostii totdeauna imbrăcată de cândii am cădiutii r6bă. Ceea 
ce m'a făcutit ca se preferii inelulii acesta innaintea altorii scule mai scumpe ce am perdutii, 
ește că pr&-scumpulii meii sogiii m'a incredintiatii că pâtra care este in acestii inelii are mari 
si deosebite puteri, chiarit pentru feconditatea, femeilorii care-l portă, si pentru ca să con- 
serve fruptulii lori cândii sunt grele; pentru acâsta, elii mi-a -prinsit forte bine, că-ci nu 
credii că fâră elii asii fi putută purtă copilulii până fa termini si binc, după chinurile câ- 
te am suferitii. Afară de acestea, sciii că scumpuli mei domni spuneă că, celii ce-i dă- 
ruise acestă petră minunată, "li incredintiase că avea puterea de a lumină. vederea acelorii ce 
vorii fi perduto, si de a vindecă surdimea, numai de nu cumva e naturală sii forte vechiă. 
Asiă-dar cii sunt de părere să scotii pâtra acâsta din inclii (că-ci chiarii asiă aurulit pâte 
mai multă smintesce de câtii adaoge facultătile sale) si să ti-o daii tie după ce vei cercă pe 
Tătarulii nostru si după ce vei vedă că ar voi să te libereze dacă vei vindecă pe frate-seii 
de infirmitâtile sale, si după ce-ti va face. jurământii cu solemnitate că nu va opri pâtra, ci-ti 
va dă-o indăreti,. pentru ca si tu să mi-o dai mie, fâră să sciă cli. Polonulii la acestea 
dise:-Domnă, mi se pare că acesti midi-locii este 'prâ-bunii, si nu mă indoiescit că, dacă 
ptra, Dtale pote să facă ceea ce dici, Tătarulii va să mă libereze cu multiămire. Dar pui 
in mare periculii acâstă sculă pretiosă; că-că unii lucru asiă de rarii si asiă de minunatii



„di 
„Cui Polonuli făcă pe Tătarii să întieligă că păte să vindece pe frate-seii de orbire si di 
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si excellente excite incontinent Penuie de ceux qui en voyent les efiects: vray est que iay 
recogneu que depuis que le, Tartare iure par son grand Dieu, qu'il fera quelque chose, met- 
tant la main Sur sa poictrine, il n'y manque iamais; de sorte quil ne faudra rien commen- 
cer, qu'il mait confirme sa promesse par ce serment solemiel, C'est fort bien aduis6, dit la 
Dame: mais îl faudra aussi que tu demande au malade, qu'il te donne vn cheval et quel- 
que argent pour t'en retourner auec passe ports en ton pais, afin que tu t'y achemine promp- 
tement pour scauoir des nouuelles de mon cher espoux, et Taller trouuer la part qu'il sera 
pour luy faire tenir de mes lettres, et me raporter responce, siil est possible, car c'est tout 
ceque ie desire pour le present, plus que la conseruation de ma propre vie. Le Polonois . 
ayant derechef promis et jur€ d'executer de point en point tout ce que ceste Dame luy a- 
uoit prescrit, si tost qu'il seroit mis en libertâ; la Princesse tiva sa bague qui estoit lors 
cachee dans ses cheueux, et aucc grande peine ils osterent la pierre de son chaton, laquel-" 
le ladite Dame baisa plusicurs „fois, puis la Dailla au Polonois, qui la receut tres-humble- 
ment, iurant derechef de la rendre aussi tost qu'il en auroit fait, si elle ne luy estoit ostee 
par violence, 

CHĂPITRE XLVIII. . | 

Comme le Polonois fit entendre au Tartare, gril pouuoit guarir son frere V'aueuglement ct 
de surdile, sil huy vouloit donner liberti Sans pâzer rancon. 

Le Polonois estant nanty de ceste pierre, attendoit auce impatience que le Tartare vint 
ă parler de la maladie de son frere, et comme vn iour îl sen atfligeoit, le Polonois print 
ocasion de luş dire, qu'il scauoit vn moyen fort asseur& pour guarir ne et Lautre infiu- 
mit6 de son frere, sans luy faire aucun mal, ny. mesme luy faire prendre aucune chose par 
la bouche; Ie w'en eroy rien, luy repliqua le Tartare, car les medecins de ce pays ne Pont 
peu faire: mais si tant estoit que tu:peusses eftectuer ton dire, ie te promets de te renuoyer 
  

atitiă invidia celorii carii "1 vâdii efeptele. Este adevârii că Tătaruli dacă jură pe Ddieuli 
seii celi mare să facă ceva, punândii mâna pe peptulii seii, nu-si calcă cuvântulii ; de aceea nick 
trebue să incepemiă ceva, innainte de a-si incredintiă clii promisiunea sa prin acesti jurământii 
solemnii. Fânte bine a-i gândito, dise dama; dar totii odată trebue să ceri bolnavului ca 
să-ti dea unit cală si câti-va Dani ca să te intorci cu pasaporti 'in tiâra ta, pentru ca să 
mergi mai curendi să afli sciră despre scumpulit meii sociti, să-i duci scrisorile mele, si să-mi 
aduci r&spunsii, daci se pote; căci numai atâta dorescit de o camdată mat multă de câti 
păstrarea vietii mele. Polonulă promitându-i Grăsi cu jurămentii că va face din puntit în punti 
ceea ce dama acesta i-a fostii preserisii, indată ce va căpătă libertatea, Principâsa, scose i- 
nelulii seii pe care atunci "li aveă ascunsit în peruli seii, si cu Grecare greutate scâse pâtra 
din el, pe care o sărută de mai multe ori, apoi o incredintiâ Polonului, carele o luâ cu 
mare „espoctii, jurândii ârăsi a i-o dă indărâtit indată ce va termină, dacă nu i șe va luă 
prin silă, : 

CAPU XLVIII, 

surdire, dacă-i va dă libertatea firă rescumptrare. 

"_ POLONULU, după ce a luatii pâtra, asceptă cu nerăbdare ca Tătaruli să deschidă vor- 
ba despre b6la fratelui seii. Asiă-dar audindu-lii intro di cumii se plângcă, luâ indemnulii 
si-i dise că elii scie unii midi-loci forte sigurii ca să vindece amândouă infirmittile frate- 
lui seu, fâră să-i facă nici unii râii, si fâră măcarii să-i dea ceva de beuti. Nu credii; dise 
Tătarulii, că-ci doftorii din tiâra asta, nu Tai pututii vindecă; dar dacă tu ai pute face ceea
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Protaesse qui fat) Sans payer aucune rancon, et en outre te donmeray dequoy te reconduire en ton. pais. 
faite par de Tar: (C'est la recompense que ie faisois estat de vous demander, dit le prisonnier, et que vous 

Poloncis. me iuriez pas vostre grand Dieu de ne manquer pas de satisfaire ă vostre promesse, - 
quand i'auray effectu€ la mienne, et de ne retenir, ny permettre que d'autres mvostent la chose dont 
ie me seruiray ă effect de la cure de ces maladies. Ce que le Tartare ayant promis et iure 
par son serment solemnel, posant la main droite sur son coeur, le prisonnier luy dit, sui- 
uant Linstruction que sa Dame luy auoit donnce, qu'il demandoit delay d'vne .semaine, tant 
pour faire quelques preparations necessaires,. que pour attendre le renouuellement de la Lune, 
ce que le Tartare estima, estre vne pure dâfaite, mestant pas capable de comprendre, que 
les Astres, et principalement ces deux grands luminaires, le Soleil et la Lune, infusent leurs 
vertus dans les corps dicy bas plus abondamment en vn temps, qwen Pautre, bien qu'il se re- 
cognoisse ainsi par ceux qui y prennent garde vn peu curicusement, non seulement aux a- 
De Ia pierre dite) nimaux, et vegetaux, mais encores aux mineraus, et aux pierres, comme entre 
Geeloniau Plinct autres, on a remarqu6 de la pierre appellee Chelonia, qui rend ses efiects plus 
de son hist. nat-] ou ingins admirables, selon le temps qu'on la met en vsage; ct la Selenite porte 
apparemment vne figure de Lune sur sa face, laqucile croist, ou decroist suiuant la Celeste, 
Aieremeie] dont on peut induire et iuger asscurement que Pvne regoit les mouuemens de 
ot aa second do Tautre. Ce qui est aussi conforme ă PAxiome du Philosophe, qui dit, que les 
Sp. “] choses 'terrestres sont 'regies et gouuernees par les corps Celestes, dont i'ay 

bien voulu toucher vn mot en passant, de crainte que ceux qui liront cecy, n'estimassent que 
ieusse mesl€ des choses fabuleuses, pour cenfler ceste Histoire. 

. 

CHAPITRE XLIX, 

Connne Iacques, le Polonois se [it vciterer les promesses que le Tavtare lu auoit faites, en 
presence du malade. 

On jacoit que le Tartare ne se peust persuader que ce nouucau.Medecin deust operer 

  

ce dici, "ti promitii a-ti dă drumulii fâră nici o răscumpărare, si încă a-ti inlesni midi-l6cele 
cu care să te intorci in tiâra ta: Acâstă răsplătire gândiam să-ti cerii si eii, dise captivulii; 
dar să-mi juri pe Ddieuli teii celii mare, că-ti vei indeplini promisiunea cândii si cii voiit 
indeplini pe a mea, si că nu vei opri nici vei dă voiă la altii ca să-mi iea lucrulii prin ca- 
re voiii vindecă aceste bâle. După ce Tătaruli a promisii si a juratii cu jurământulii seii 
celi solemnii, punendii mâna drâptă pe inima sa, captivuli dise, după invătiatura ce-i dedese 
Domna sa, ca să-i dea terminii de o săptămână, atâtii pentru casă facă Grecare preparative 
necesarie, câtii si pentru ca sascepte rennoirea lunei. Acâstă propunere puse la mare în- 
doi6lă pe Tătarii, nefiindă în stare să intielegă cumii stelele, si mai alesii aceste dâut mari 
luminătârie, S6rele si Luna, potii să aibă influintiă asupra corpurilorii pământescă mai cu a- 
bundantiă intrunii timpi de câtă intraltulii; cu tote că acâsta este recunoscuti de câtră cei 
ce observă mai cu pătrundere, nu numai la animale si la vegetale, dar chiarii si la minera=. 
le si la petre, precumit intre altele sa băgatii: de sâmă pâtra numită Chelonia, care are e- . 
fepte mai multii si mai puginii admirabile, după timpulii cândii se intrebuinticză; si Selenita 
pare că are o fisură de lună pre fagia sa, care eresce si deeresce ca si luna cea cerâscă, după 
care se pote conchide că una priimesce miscârile celeilalte. Acâsta este totii deodată con- 
formii cu asioma Filosofului care dice, că lucrurile pământesci sunt guvernate de câtră cor-; 
purile ceresci, despre care amii voitii să spunii unii cuvântit in trâcătii, de tâmă că acei ce 
vorii ceti aicea, să nu credă că am amestecatii: lucruri fabulose, pentru ca să facii acestă îs- 

- toriă mai inflată, i - 
CAPU ALIA. | : . 

Cumii, Iacobii Polonuli” a făcutii pe Tătarii ca să repetă promisiunile sale, în fagiă cu 
bolnavulii, - 

De si Tătarulii nu se puteă incredintiă că acestii noii medicii puteă să facă ceea ce 

+
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ce dont il stestoit jactâ; toutesfois il ne delaissa d'en aller faire le recit ă son frere le- 
quel desireux de recouurer les sens desquels il estoit priu6, pria sondit frere de ne negliger . 
point cest otfre, attendu mesmement que Pessay ne luy en pourroit causer aucune incommo- 
dit6, puis qu'il ne falloit rien prendre par la bouche, ny souflir aucun, mal, comme auoit as- 
scur€ le Polonois; promettaut au reste le malade de dedommager. sondit frere,. tant de la 
rancon qu'il pouuoit esperer de son prisonnier, que de tout ce quil luy.bailleroit. 

„- “Done le delay requis par ce nouueau Medecin estant expirt, et la Lune ariuce au point 
de sa conjonction auec Pocil du monde; le Tartare ne manqua pas interpeller son ptison- 
nier, de execution de sa, promesse, lequel fit responce, qu'il estoit tout prest. de s'achemi- 
“ner auec luy chez son fiere, pour venir ă Poperation tant. attenduc et desiree de part et 

_ Mautre; et pour cest effect, il print entre ses mains vn verre dans: lequel ladite Dame anoit 
mis tremper sa pierre, auec du jus exprime de violettes de Mars, et de quielques autres 
fleurs printanieres, pendant le delay requis, et partit auce le Tartare pour aller chez le ma- 

_lade, o estans arriuez, le Polonois fit reiterer encores au Tartare les prommesses qu'il luy 
auoit faites, apres qu'il auroit entierement guery son frere, et crioit bien haut, affin que le 
patient Pentendist, ct qu'il en fust tesmoing; ce que le dit patient ayant ă quelque peine 
entendu; îl dict au Polonois, Qwoutre la promesse que son frere luy auoit faite, [eromesseda'Tar- 
il luy donneroit vn cheual, et cinquante squins, pour faciliter son retour en son rare malade, în 
pays.  Vous me donnez courage de vous bien guerir, dit le Polonois: mais il liberte, 
faut que vous me promettiez et iuriez encores vne chose, comme a faict vostre frere; C'est 
qwapres que ie vous auray rendu les facultez de la veuă, ct de l'ouje, vous ne m'osterez 
point, ny soufirirez quwon mvoste la chose dont ie me seruiray en ceste cure: Ce que le Tar- 
tare iura volontiers,' ne songeant lors qu'ă sa santâ. 

| CIIAPITRE L. | 
De quelle fagon le Polonois proceda la guarison des yeuz du Tartare. 

- Comaue le Tartare cut veu tirer par le Polonois sa pierre medicinale, de la composi- 

  

propună, cu tâte acestea s'a dusii să spună fratelui seii celui bolnaiii. Acesta "lit ragă cu 

stăruintiă ca să priimâscă propunerea, cu atâtii mai alesii că nu puteă, să-i facă nici-o ne- 

plăcere, fiind că nu avea de luatii nimicii în gură, nici aveă de suferită vre o durere, pre- 

cumi asigurase Polonulii; promitândii bolnavulit de a-lii despăgubi atâtit de rescumptrarea 
ce- putcă, speră, dela 'servuli sei, câtii si de ori ce i-ar mai fi cerutil. 

Indată ce a trecuti terminuli cerutii de nouli medicii, indată ce luna ajunse la pun- 
tulit conjuntiunci sale cu ochiulii lumei; Tătarulii nu lipsi de a chiimă pe sierbuli sci si a-l. 
dice ca să-si implinâscă promisiunea. - Acesta, răspunse că eră si gata a merge cu elit la fra- 
tele seii, ca, să incepă operatiunea atâtii de multii dorită de o parte si de alta; si pentru a- 

câsta, elii luâ în mâni unii păcharit în care numita damă pusese petricica sa, cu zamă storsă 

din viorelele lui Martii si din alte flori de primăveră, în timpul terminului cerutii, si plecă 

cu Tătarulii câtră bolnavii. Acolo sosindii, Polonulii ficii pe Tătarii ca si mai repâtă pro- 

misiunile făcute, după ce ar vindecă cu totulii pe fratele. seii, si strigă cu voce mare pentru 

ca bolnavul să-lii audiăi si să fiă marturii, Bolnavul audindii cu mare greii, a disii Polo- 

nului că, afară, de ceea; ce i-a promisii frate-seii, elii “i va dă uni calii si cinci-dieci de gal- 
bină, pentru ca si se pâtă, întrece in ticra sa. : "Mi dai curagiulii ca să te vindecii cumni se 
cade, dise Polonulii; dar trebue să-mi promiti ca si fratele Dtale, si să juă ca densuli, că, 

după ce-ti voii dă vederile si audiulii, nu-mi vei luă si nici vei suferi ca cineva să-mi iea 
lucrulii cu care mă voiit servi la cura acâsta. Tătarulii jură bucurosi, negândindu-se. atunci 
de câti la sănătatea sa.. , - 

A CAPU L. 

Cumă Polonulii procese la vindecarea ochilor Tiitarului. 
TATARULU, cumii a vădiutii pe Polonii că scâte pâtra, medicinală din compositiunea în care 

- Ă u:
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tion o îl Tauoit: misc tremper, ainsi qu'il a est6 predit, et icelle appliquer sur l'yn des yeux de son fiere, auce vn bandeau pour Iy tenir fermement par Pespace de sept heures, il douta encores plus que deuant, de effect qui luy auoit este promis, car aussi ceste pierre auoit plus de vertu, que d'esclat. Ce qui fut câuse qu'il sortit de la inaison de son frere assez brusquement, disant, “qu'il s'alloit promener, attendant cest interualle de temps ă passer, et „perisoit desia, comme il confessa, depuis, ă bien frotter ce nouueau Medecin, si son opera- tion eut mal succede. Mais comme il fut retourn6, et qu'il eut veu leuer le bandeau, et la- Gnarison an | uer Toeil medicamente auec de Vean de fontaine, et qu'il :entendit que son frere oeil, en la per-| » IE 3 . | . a i sonne du 'Tar-(S'escria qu'il voyoit fort bien, alors il en cut vne telle allegresse, et le malade We Jaussi, quiils ne scauoient; quelle chere et caresse faire ă ce Medecin; et pour commencer ă le festoyer, firent aporter le: disner qui estoit prest, remettant la cure de Lau- tre oeil pour Papresdince.  Pendant le disner, leur entretien ne fut autre que de ladmira- ble et specifique propriet€ de ceste pierre, et de. Vaffliction que regoiuent en lame ceux qui sont priuez de la veuă, prihcipalement pour ne pouuoir plus iouyr de la douce ct agreable - lumiere, et contempler le bal des Astres, ” 

A Vefiect de quoy le: Createur de toutes choses a voulu que Phomme cut le chef es- leu, et les yeux placez en iceluy, afin de mieux contempler le liceu d'oi son ame a, prins origine, et oii elle doit en fin retourner; ils s'entretindrent aussi des loiianges de la, vraye Medecine, par les reigles et preceptes de laquelle le genre humain est souuentes fois sou- lag€ en ses infirmitez. Mais le malade qui auoit est6 traict& de diuers medecins, sans en auoir ressenty aucun soulagement regrettoit la despense qu'il y auoit faite, et disoit que stil cust eu lauthorit6 de faire des loix en son pays, il eust ordonn6 entr'autres choses, Que les medecins ne seroient payez de lcurs salaires qwapres auoir guary leurs malades, a fin de les rendre plus studicux et plus soigneux. qw'ils ne sont, leur estant quasi indifferend que les- dicts malades meurent, ou qu'ils guarissent. - Ş 
- "A Pissut de table, le Polonois appliqua sa pierre medicinale sur Pautre ocil, comme 

  

o băgase, si o pune pe unulit din ochii fratelui seii, cu o legătură care să o fînă acolo lipi- tă pe timpii de siepte ore, veni la mai mare indoclă de câtii innainte . despre efeptulă ce-i promisese, neputândii crede că acâstă pâtră aveă in sine mai multă putere de“ câtii străluci- re. De aceea clii est din casa fratelui sei râpede, dicândi că se duce să se plimbe până va, trece acestii intervală de timpii, si aveă de gândi, precumii a mărturisit'o pe urmă, să dea o bună frecătură medicului, dacă operatiunea sa nu va recsi. Dar după ce s'a intorsii si a vădiuti că ridicase legătura de pe ochii, si că spălă ochiulii cu apă de fântână, si a auditii pe frate-sei strigândii că vedeă, fârte bine, atuncia sta umpluti de atâta bu- curiă, atâtii elii. câtii si bolnavulă, că nu mai scieă ce multiămire să mai facă acestui me- dicii; si pentru ca să incâpă, a-lii sărbători, a adusi prândiulii carele eră gata, amânândi cura celui-laltii ochii pe după înasă. In timpul prândiului, n'a fostii altă convorbire de câti despre admirabila si specifica proprietate a acestei petre, si despre intristarea, ce portă in sufletii acei ce-si perdit vederea, mat alesi fiindă că nu potii să se bucure de dulcea si plă- cuta lumină, si să contâmple valul stelelori. . Su E 
Pentru acesta Creatorulii tuturorii lucrurilor a voitii ca omulii să aibă capulii ridicati si ochii asiediati in elii astfeliii in câtii să contâmple mai bine loculii de unde sufletulă sei a luatii originea sa, si unde trebue in. fine să se reintârne. Ei vorbiră aseminea despre lau- dele adevăratei medicine, după ale căreia, regule si precepte genulii omenescii este adese ori mângăiatii in infirmitâtile sale. Dar bolnavulii, carele fusese tratatii de diferiti medici fâră să fii simtiti nică unii folosi, se plângei de spesele ce făcuse, si diceă că de ar fi avutii puterea să facă legi in tiâra sa, ar fi ordinatii intre altele, ca medicii să nu fiă plătiti de câtit după, ce ar vindecă pe bolnavii lorii, pentru ca să-i fâcă mai studiosi si mai ingriaitori, că-ci astfeliii cumii sunt, pucinii le pasă dacă bolnavii morii sâii se vindecă. : 
Ridicându-se de la masă, Polonulii a aplicati pâtra sa medicinală si pe celii-laltii
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il auoit fait le matin, et ainsi la veuă fut entierement restituce au Tartare, lequcl ne desi- 
roit rien tant que d'esprouuer ce mesme remede sur ses orcilles sourdes, laguelle operation 
fut. remise au lendemain, ă cause que la nuict suruint. 

+ 

N 
Pi 

CHAPITRE LI. . 

De quelle fagon le Polonois proceda ă la cure de la surdit du Tavtare, et fit promeltre 
au Capitaine qui tenvit la Princesse captiue de la traicter micur & Paduenir, Paduoiiant 

estre sa:parente. 

Le iour ne parut pas plustost le lendemain, que le Tartare attendoit auec impatience 
son îrere, auec son bon Medecin, pour paracheuer de le guarir, ainsi quiil s'estoit oblig6 de 
faire, ce qui fut fait fort heureusement, par Paplication de ceste pierre dans chacune des o- 
rcilles assourdies, en Iy laissant autant de temps qu'on auoit: employ6 le iour precedent î 
la, gucrison des yeux, puis faisant injection dedans, de quelques gouttes de li composition en 
laquelle la dicte pierre auoit trempâ, il est difâcile de dire. lequcl de ces trois, receut ă 
coup prâs le plus de contentement de ces belles experiences ct cures; car outre que le Po- 
lonois obtenoit par ce moyen sa libert, il cstoit extremement aise d'auoir veu ces admira- 
bles effects operez par ces mains, et dont il estoit recogneu comme sil en cut est6 Pau- 
theur, Le Tartare qui Pauoit men6 et adress ă, son fiere qu'il aimoit vniquement, ne receut 
jamais plus de contentement .que de luy auoir. procure ce bien, dont son aisn6 se sentoit 
grandement oblig vers luy; et quant ă Pautre 'Tartare, qui auoit recouuert ses deux ses, 
par ]a priuation desquels Vhomme semble estre de: pire condition 'que les bestes, il pensoit 
renaistre au monde, et pour en recompenser son Medecin, outre quil paya sa: Tancon ă son 
frere, îl luy donna, encores un bon cheual, cinquante squins, et vn coutelas de Damas, 
  

“ochiii, precumii fiicuse de diminâtiă; si astfeliii se indreptă cu totulii vederea Tătarului, care- 
le acuma nu mai doriă altă de câtii să cerce acelasi remediii asupra urechilorii sale asur- 
dite, operatiune care se amână pe a doua di fiindii că innoptase. 

, ta "CAPU LI. ? 

„ Cumiă Polouulii procese lu curu surdirei Tăturului, si cumiă "lă făcă să promiti ci vu tru 
tă mai bine pe Principesa captivă, arttându-i că este rudă cu elii, 

ABta se arttase srele a doua di, si Tiătarulii asceptă cu nerăbdare pe fratele scii, cu 
. doftorulii: celii bunii,:.pentru ca să-lii vindece cu totuli, asia precumii se indatorase. Acâsta 

se si făcii cu fericire, aplicându-i pâtra, in fiă-care din urechile asurdite, si lăsând'o atâtii 
timpi precâtii o lăsase in dioa precedinte la vindecarea ochilorii; pe urmă picându-i inlă- 

„întru câte-va picături din compositiunea in care fusese muiată, este stoii de spusii care din 
„acesti trei simti mai mare bucurii din aceste frumbse esperiinte si cure; că-ci Polonulii, priu 

„> acestit midi-locii căpătâ nu numai libertatea sa, dar si o bucurii nespusă vădiândii aceste 
minunate efepte operate prin mânele sale, si sciindii că eră recunoseutii elii ca autoriii ali 
lorii; Tătaruli care-lii adusese Ia frate-seii celii pre-iubitu, nu simti nici. odată mai mare 
bucuriă de câtii aceea de a-i fi făcutii asemine bine 'pentuu care frate-seii se simtii forte in- 
datoratii câtră dânsulii; si câtii despre celalaltii Tătarii, carele-si recăpitase simtiurile, pe 
care cândi nu leare omulii pare a fi in conditiune mai prosti de câtii vitele, credeă că se 
nasce de a dua-oră in lume, si pentru ca să râsplitescă pe mediculii sei, nu numai că 
a plătitii fratelui seii răscumpărarea, dar incă, i-a datii unit calii buni, cinci-dieci de gal- - 
bini si unii cutitii de Dainas.. Sa a
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Le Polonois voyant ces deux "Tartares si rauis et contens de luy, pour auoir si bien 
accomply ce qu'il auoit promis, il print occasion de dire ă son hoste, qu'il auoit vne chose 
Le Polouois a ]ă luy declarer, et vne requeste ă luy faire, C'est ă scauoir, que la Polonoise, qui 
Seceta ma lestoit aussi sa prisonniere, estoit sa parente proche, et qu'il le prioit en consi- et stipule du Tar- 

eat cani [deration des bons offices qu'il auoit rendus ă son frere, qu'elle fust desormais et 
taut sa parente. |pendant son absence, mieux taitee et son petit enfant, qu'ils n'anoient est iusques 
alors, et qwaussi tost qu'il sevoit de retour en son pays, il moyenneroit le payement de sa 
raucon, voire qu'il pourroit reucnir luy mesme pour lapporter et la reconduire- en Pologne; 
ă Peffect dequoy les 'Tartares luy firent obtenir des passeports du Gouuerneur, sans lesquels 
il luy cust este presque impossible de sortir du pays. Attendant Vexpedition de ses passe- 
ports, le Polonois demeura tousiour en la maison du Tartare, non comme son prisonnier, 
mais plustost comme son intime amy, mangeant ă sa table, et 6n sa consideration la dite 
Dame, qui auoit, tousiours este iusquă lors traitee en pauure esclaue, commenca d'estre as- 
sez humainement nourrie auec son petit enfant; i! leur fut aussi loisible de parler ct con- 

„Wetzer librement ensemble, «dle sorte que le Polonois vraconta ă sa Dame de point en point 
ce qui s'estoit pass€ en la curation du frere de leur hoste .anec sa pierre, qu'il luy rendit 
fidelement, comme il auoit promis. | | 

CIAPITRE LII, 

La Princesse captiue est aducvtie de ce qui s'estoit passt & la guavison du Tartare, et de- 
manda permission descrire a ses parens pa» Iacques le Polonois. 

La Princesse prisonniere. fut. infiniment aise Wentendre que son dessein auovit iusques 
Iă si heuresement suceed€, ce. qui luy donna bonne esperance pour Pauenir, et voyant que 
le Polonois n'attendoit plus que ses passeports pour partir, elle demanda permission au Tar- 
tare descrire ă quelques-vns de ses parens, pour les conjurer de la retirer, et payer sa ran- 

  

Polonuli, vădiândii pe acesti doi Tiătari atâtii de multiimiti de dânsul, fiindit-că in- 
deplinise ceea ce promisese, găsi ocasiune a spune 6spelui. sei, că aveă să-i declare unii lu- 
cru si să-i facă o rugăminte, adecă că Polona care era servă la elă, eră rudă a sa de a- 
prâpe, si că Par rugă in privirea servitieloră ce făcuse fratelui seii, să fiă pre câtii timpă va 
lipsi elit mai bine tratată impreună cu copilasiulit seii de câtii innainte, si că indată cese va 
intorce in tiâra sa clii va face chipii ca să o răscumpere, si că va veni singurii cu pretiulii 
ei pentru ca să o iea si să o reconducă in Polonia. După acesta, Tătarii % scoseră pasaporte 

"din partea guvernatorului, fâră de care i-ar fi fostii cu neputintiă ca să 6să din tiâră. Până 
să-i scâtă pasapârtele, Polonuli siediă totii in casa Tătarului, insă nu ca unii servit ci ca, 
uni amicii intimii, mâncândit la masa sa; ră numita Damă, care până atunci fusese tratată 
ca o bistă v6bă, incepă a fi nutrită, mai omenesce impreună cu copilului ci; totii odată le fi 
permisii la amândoi ca săi vorbescă in libertate impreună; si astfeliii Polonulii % spuse cu 
de a măruntulii totii ce se petrecuse cu cura fratelui 6spelui lorii cu 'pâtra sa, pe care i-o dete 
indărâtii precumii “i promisese. | 

“CAPU LII, 

Principesa captivă află de cele petrecute la vindecarea Tătarului, si cere voii a scrie vude- 
lori; sale prin Iacobii Polonulii, 

PaixciESA captivă fu forte voidsă să audiă că planuli seii a isbutitii atâtii de bine, 
si acâsta "i dete bună sperantiă pentru viitorii. Vădiândii că Polonulii asceptă numai pasa- 
portele sale pentru ca să plece, ea ceri voii Titarului ca să scriă cuiva din rudele sale 
si să-l roze ca să plătescă răscumpărarea sa pentru ca să o mântuiă. Acâstă voiă i.se a- 
cordă cu usiurintiă. Din tote scrisorile acestea, mam pututii păstră de câtii pe aceea ce ea
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con, ce qui'luy fut accord€ facilement. De toutes ces lettres, ie n'ay pen recouurer que cel- 
le qw'elle escriuit au Prince Correcky, que i'ay fait translater de Polonois en nostre langue, 
affin d'en faire part aux Lecteurs, aa 

LETTRE DE LA PRINCESSE CURRECKY CAPTIUE, A SON MARY, PRISONNIER "DU TURC. . 

Depuis Pheure mal-heureuse que la fortune, ou pour mieuz dire la prouidence. diuine 
permit que vos victoires, et nos communes. felicites fussent changees en desastres ct calanitez, 
et que moy, chetiue, apres auoir veu en mesme instant reduire sous la captiuite du Ture ma 
tres-cheve mere, mes deuz tres-amez freres, et vous mesme -(mon tres-honort mary el sti- 
gneur.) je demeuvaz en parlage auce plusieurs de nostre pariy, entre les inains înhumaines 
des Tartares: Il ma estă du tout impossible de venconlrer une seule occasion' de vous faire 

sgauoir de mes biistes nouuelles iusquă present, gue la diuine Dont commenţant & destrem- 
per la rigueur de sa justice dans la douceur de sa misericorde, m'a inspire un Moyen înes- 
pere au fort de mes miseres, 'pour faire deliurer ce soldat et messager de nosire com- 
mune prison, lequel. ay obligă par ce bon office de vous aller trouuer en quclque part 
que putisșiez .estre, (si tant est que vous -restiez encores entre les viuants) et men rap- 

porte gielque certitude; car cesi la scule esperance, bien que tres-douleuse, qui a retenu 
“ dusgques îcy mon ame su les Jeures de son corps înforlună, ou plustost dans sa double pri- 
son; Vray est que le Tout puissant, qui mabandonne iamais les siens. aa Vesoin, sans qucl- 
que consolation, m'a fait ceste grace parliculiere,. que le [ruict dont îe conumengois desire 
enceinte lors de nostre grand mal-heuy, est en [in paruenu ă sa maturitt, et en ay este de- 
liuree aucc assez dheur. (si toutesfois ie puis appeller heur dauoir porti et mis sur terve vu 
pauvre înnocent, qui a succă toules sortes danigoisses, autaut 'le laict de sa miserable mere, 
et ma plustost senty Pair comnun, qwil mail vessentiy la disselte ct necessit€ de ses pareus ; 
ct de plus a este barbarement enroollă au nombre des captifs de la nation, hors de lagucile 
îl est nay, comme si en naissant îl fust deuenu enemy des Zartares, el. en cesie qualite de- 

  

a scrisii Principelui Korecki si pe care am tradus'o din limba pol6nă, pentru ca s'0 facil cu- 
noscută cetitorilorii. ” 

SCRISORIA PRINCIPESEL KORECKI DIN CAPTIVITATE, CATRA SOCIULU EI CABTIVU ALU TURCULUI. 
Din ora nenorocită de când ursita, stii mai bine disii, Provedintia divină vo) ca vi- 

toriele si comunele nostre fericiri să se schimbe în nenorociri si calamitâtă, de când am vc- 
diuti de o dată cădiendii sub robia Turcului pe pre-seumpa mea mumă, pre-iubitii ci doi 
frati, si chiară pre tine, prâ-onioratulii meă sogiii si domnii, cit sermana ant rămasă, împre- 
ană cu mai multi din ai nosbi, în mdânele neomenesci ale Tatarilovii, << Nli-a fosti cu totul 
peste putintiă ca să qăsescii mdcavii o singură ocasimie să-ti facă cunoscute tristele "mele 
scivi până acuma. Dar bunătatea dumnedicâscă începând a îmmuiă asprimea justitiei sale 
în dulectia miscricordiei sale, mi-a însuflatii ună midi-locii neasceptatii în ticălosiele mele cele 
grele, ca să scapi pe acestii soldati si anungiitoriii ali comunei nostre închisori, pre care 
Pam îndatorat să meryă să te găsescă ori în ce parte vei fi (numai dacă vei fi rămas 
incă între cei vii), si să-mi aducă vre 0 scire sigură; că-ci acesta este singura mea speran- 

tiă, de si forte indoidsă, care a tinută pân acuma sufletulă meii pe buzele corpului scă ne- 
novocită, sei mai bine în îndoita sa închisdvici.  Adevâriă este că a Toti-putintele, carele nu 
părăsesce nici odată pe ui sei la nevoii fără drecare mângăiare, mi-a făcutii acestă gratii 
particulară, că fruptulă cu care incepusem să fiii grea cândă sa întâmplat nenorocirea nds- 
tră, a ajunsii în fine la maturitate, si mam usiuratii cu destulă fericire (dacă se pote. mun: 
fericire, fiindă că am purtată si am pusă pe pămentă unii Dbictii iunocentiă, carele « supli 
“toti feliulii de dureri înnainte de laptele ptcătosei sale mame, si curele, înnainte de a simti 
aerulti comuni, a resimtitii miscriu si lipsa părintiloră scă; si ce e mu multi, născulii «- 
fară din sinulă_natiunei, a fostii cu barbariă inrolati în număruli captiviloră ei, cu si cânulă
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clare de bonne prinse). Mais nonobstant toutes ces tristes considevations, et les autres anconimoditez que cet enfangon et 2204/ soujfrons d, tous moments, - ce vest, ie le confesse, un încrovyable contentement et consolalion, Quand ie viens Fenarqier en Son -tisage enfan- tin les traicis racourcis du vostre, que îhonore sans cesse ea mon imagination. Li puis que cest'enfant est nostre par îndiuis, aussi est-il ien raisonnable qu'il vous Serue,. aînsi quwă m0y, de veconfort au fort de vos ennuuis. "C'est, mon tres-cher Fspouz, toutes les bonnes nou- uclles que ie vous puis escrire, vous suppliant de les roceuoiy en" tesmoignage de la 'conti- nuatiou de ma fidelită en vostre endroit, ct cn asseurance que le vray Protecteur des Chre- stiens, qui nous auoit reserut ceste faucur singuliere en temps si opporlun, ne permettra point gue nous terminions le veste de nos îours en captiuitt (si tant est que vous 7 soyyez encore, comme îe crains), ains plustost qril nous deliurera, quand îl iugera que ce soit nostre bien, ainsi gwil a fait autrefois ă Pendroit de ses suincts: iacoit dute nous ne leur soyons en rien semblables, sinou cn ce que nous portons: le 1nesme caractere, et gue nous sommes captifs et afjligez comme ils ont est, pour la profession que nous faisons destre du hombre des fideles. Je le prieray done, mon tres-aijme et tres-cher Espouiz, * qatil nous vueille tousiours inainte- nir eu ceste saincte ct constante resolution de prendre patience & son imitation en toutes oc- curveuces, ct de ziure ou mourir, sil Pa aiisi determint; professant et exaltaut iusqiau der- nier souspir, son sainct Nom, afin pron: iour nous S0iJous trouuez dignes de participer au. Royaum eterncl,; quil a acipuis ă ses esleus: par ses incomparables souffrances. " ADIEU. 

CIIAPITRE LII. 

- I?houreuse vencontre que fit Iacques d'un 'Polonois eschappe de la captiuită du Turc, leguel luy dit oă estoit le Prince Correcliy, ct du oyen qui luy donna pour Luz faire tenir "les letfyos de sa, femme. 

In: soldat Polonois ayant ses lettres et passeports, sur Passcurance desquels il pouuoit 
  

sar fi făcuti dela nascere înimiculiă Tătarilorii, si în acestă calitate declaratii de buni prinsă). . Dar afară de tăte aceste triste consideratiuni si celelalte neplăceri care acestii co- pilasii si eii ami suferitii în tote momentele, simtiti, o mărturisescii, o maltiămire si o mân- găiave necrediută, cândii priveseii pe fagia sa copilărescă trăsurile chipului Dtale, pe care le adorii totdeauna în imaginatiunea inca. Si fiindii că acestii copilii este ali nostru nedes= pâvtitii, de aceea este rationabiliă ca să ne servescă la amândoi de intăvive la greutatea nă- cazuriloră. Acestea sant, pră-scumpuliă mei sogiiă, tote bunele sciri ce poti săzti scriă, Fit- gându-te să le priimesci cu o dovadă de neinecturea fidelitâtii mele câtră tine, si cu încre- dintiure ci adevivatulii Protectorii ul Crestiniloră, carele ne-a păshrutii o sârtă atâlii de es- traordinară, nu tu permite să terminânuii vestulă dilelorii nostre în servitute (ducă cumra si tu încă esci captivă, precum mă temut), si-că mai curând ne va liberă, cândă va socoti că ou fi pentru binele nostru, precumii a făcută odinidră cu sânti! se; cu tâte cc unu ne asc- îendmă întru nimică cu că, afură numai că purtămit acelasi cavacteriă si suntemii scrri si amăriti cui că fostă ci, pentrucă mărturisimui că suntem din numărul credineiosilorei. Fă "li voii rugă, pro-iubitulii si pro-scumpalii vieti sociii, ca să se îndure ci ne tine totdea- una in acestă sânt si constante vesolutiune să avemit răbdarea sa lu tote nevoile, si să tră- inuă, săi să murim ducă astfeliă a decisii clii, mărturisindi si pre-iunăltiândă până la sus- piudă celă din urmă, sântulă sei Nume, pentru ca into di să ne aflăm demni de « fu- ce paote din impirătia eternă, pe care « dobândito prin neasemânatele sale suferintie. Avio, 
CAPU LII. , 

Fericita inteluive a lui Zacobiă cu unii Polonii scăpată din sereitutea Turcului, carele V-a spusă unde se află principele Kovrecli, si cumă putea să-i dea scrisorile soţiei sule. 
SorvaruLu Polonii, luândii cârtile si pasaportele, cu care puteă să umble prin tote tie.
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aller” et uenir par tous les pays de la domination du grand Seieneur, il print cong6 des "deux freres Tartares, ct de sadite Dame, qui le fit iurer derechef de ne faillir Waller trouuer 
son inary en quelque licu quil fust, pour luy donner ses lettres, et luy .en rapporter la res- 
ponce; ce fait, il sachemina du cost de la, Potogne: mais il rencontra en chemin vn. sien compatriote, qui retournoit de Constantinople, oi îl auoit aussi est6 men prisonnier aucc le Prince Alexandre, ct s'estoit subtilement euad6; ces” deux Polonois s'estants descouuerts librement, et racont€ Pyn ă Pautre leurs aduentures, Iacques senquist soigneusement ce qu'es- 
toient deuenus les Princes qui auoient est emmenez prisonniers î Constantinople par Skin- 
der Bacha, et particulierement le Prince Correcky, et ayant:entendu qu'il estoit detenu pri- 
sonnier aux prisons de la Mer Noire, qui sont & cinq lieuis de Constantinople, il demanda 
par quel moyen il pourroit parler î ce Prince, ou du moins.luy faire tenir des lettres quiil 
auoit pour luy donner. A quoy luy fut respondu, que c'estoit chose tres-malaisee, d'autant .que ledit Prince estoit fort: estroitement gardă: mais qu'il auoit entendu que Ambassadeur 
de France auoit permission de Penuoyer quelquesfois visiter aux susdictes prisons, ct qu'il s'en powroit plus particulierement informer de ses gens. Iacques n'oublia pas cest auis, et Sen sceut fort bien seruir, comme nous dirons. Il requist aussi son compatriote de vou- 
loir porter, et distribuer en toute scuret& les lettres que la Princesse luy auoit baillecs, 
pour distribuer î quelques siens patens, ce qu'il promit d'eftectuer volontiers; ce fait ils prindrent cong€ Pvn de Pautre, et sten alrent chacun de son coste, 

CIAPITRE LIIII. 

Darviuce de Iacques le Polonois, & Pera, ct comme îl accosta en des domestiques du sicur | de Sancy, Ambassadeu de France, lesguels furent ensemble visiter le Prince Covreely. 

„ LORS que Iacques le Polonois fut arriu6 î Constantinople, il s'alla loger î Pera assez 
  

rile de sub dominatiunea marelui Sultanii, si-a luatii dioa bună dela cei doi frati Tătană si dela Dama sa, care Ta, făcutii din noii să jure ca numai de câtii să găsescă, pe soiulii ci ori un- de sar află, ca să-i dea scrisorile si să-i aducă răspunsii. După acâsta, elit a, luatit calea câ- tră Polonia; dar in cale a intâlnită unulii din compatriotii sei, carele se inturnă dela Con- stantinopole, unde fusese dusii ca robi impreună cu principele Alesandru si de unde scăpase cu iscusintiă. Amândoi Polonii descoperindu-se unuli câtră altul si spuindu-si unulii altuia aventurele lorii, Iacobii cercetă 'cu ingrigire ce se făcuse cu Principii pe cari-i dusese robi la Constantinopole Slender-Pasia, si mai alesit despre principele Korecki; si audindi că se „află încă inchisă in temnitiele Mârei-Negre,, ce sunt cinci lege departe de Constantinopole, a intrebati prin ce modii ar pute vorbi acestui Principe, sâii măcarii să-i trimită scrisorile ce aveă, să-i dea, - La acâsta i s'a răspunsit că eră lucru pră-greii, fiindi că numitulit Prin- cipe eră pre de aprâpe păzită; dar că audise cumeă ambasadorulii Francici aveă voii de a visită, câteodată aceste temnitie, si că despre acesta, s'ar pute informă dela Gmenii: sei. Ia- cobii pu uitâ acestă părere, si scii să se servâscă, de ea forte bine,. precumii vomit spune-o. „Pl mai rugă pe compatriotulii sei ca să ducă si să impartiă cu tâtă sigurantia, serisorile „ce-i dedese Princip6sa câtră unele din rudele sale, ceea ce-i promise a face bucurosi. După ac6sta si-a luatii dioa bună unulii dela altuli, si fiă-care a apucatii calea sa. 

CAPU LIV. 

Sosirea lui Jacobii Polonulii la Pera si întâlnirea sa cu anulii din servitorii domnului de „- Saey, ambasadorulii. Franciei, si cumii amândoi ai visitată pe Principele Korecli. „i: 

SosrxDu la Constantinopole, Iacobi Polonulit a trasi la Pera, unde in apropiare eră
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proche de P'Hostel du sicur Ambassadeur de France, affin d'auoir plus de commodit d'a- 
coster quelqu'wn de ses gens, ă effect que nous auons dict. Ce qui luy fut d'autant plus 
facile qu'il parloit assez intelligiblement Frangois, et qu il estoit Catholique, ioinet que le 
dit Sieur. Ambassadeur portoit vne affection particuliere ă ce Prince, ă cause de 'ses meri- 
tes, et scachant qu'il estoit fort maltrait€, luy enuoyoit par fois de largent par ses domes- 
tiques, pour faire achete» ce qui luy faisoit besoing; charit€ Vautant plus digne de recom- 
mendation ; qwelle estoit iudicieusement,, employee, et sans esperance d'en estre iamais re- 
compenc€ par celuy qui la recenoiţ, qu'on n'esperoit lors ne deuoir iamais sortir des pri- 
sons Noires, et neantmoins ce fut par le moyjen de ceste bonne oeuure que le Prince fut 
depuis deliur6, comme il: sera dict cy apres. 

Il arriua 'done fort heureusement que celuy mesme des seruiteurs du sieur Ambassa- 
deur, auquel le Polonois s'adressa, estoit quelquesfois enuoy6 vers ledict Prince, ce qu'a- 
yant este descouuert par le Polonois, il le pria instamment de Paduertir lors quiil iroit aus- 
dictes prisons, de la part de son maistre, afin de luy' faire compagnie, et pour tascher 
de donner luy mesme ses iettres, ou les faire bailler par son compagnon, si la porteluy es- 
toit refusce, lequel seruiteur ayant accord6 ce que le Polonois desiroit, ne faillit pas de Pad- 
uertir trois ou quatre iours apres, qu'il deuoit ailer visiter le Prince, et luy porter quelque 
present, et conuindrent ensemble du iour, et de Pheure qu'ils deuoient partir, et afin que le 
Polonois eust plus de moyen de s'introduire auec son conducteur dans les prisons, îl fit pro- 
uision de quelques vaisseaux pleins de bon vin, et d'autres bons bruuages, et de fruicts les 
plus exquis qui se purent trouuer en la saison, ct ainsi se mirent en chemin; arriuez 
qu'ils furent aux: prisons, il se presenterent pour y entrer, ă quoy ils furent admis sans au- 
cune difficult€, dautant que les gardes cognoissoient fort bien Phomme de l'Ambassadeur, 
et croyoient que son compagnon fust enuoyt de la mesme part. Comine le Prince veid en- 
trer ces deux visiteurs auec les presens qu'ils luy portoient, il pensa incontinent que cela 
ne se.faisoit sans dessein, et se ressouuint d'auoir veu autrefois ce Polonois ă sa suitte. 
Or ledit Polonois s'estoit aussi aduis€ de mettre ses lettros-ă tout hazard au fonds du coffin 

  

otelulit, domnului Ambasadori ali ranciel, pentru ca să pâtă intâlni pe vre unulii din 6me- 
mil: sei, pentru treba ce am disii. Acesta "fi forte lesne, fiindii că vorbiă limba, francesă 
si eră "totodată si Catolică. Eli află că domnuli Ambasadorii. aveă o afectiune particulară 
pentru acesti Principe, in privirea meritelor sale; si sciindii că eră forte râu tratati, 1 tri- 
"miteă câte odată bani prin servitori sei, pentru ca să-si cumpere cele de trebuintiă, caritate 
cu atâti mai demnă de laudă, cu “câtă o intrebuintiă fâră sperantiă de a mai fi "veodată 
răsplătitii de acela ce o priimiă, ca unuli ce nu mai speră să 6să vie odată din inchisorile 
Negre. Dar cu tâte acestea, totii prin acesti omii Principele a scăpatii mai târdiii, precumii 
se va spune mai la vale. | 

Se nemeri din fericire că servitorulii Ambasadorului câtră caie Polonulii se adresâ, eră 
chiarii unulii din aceia pe care-l trimiteă câte odată la numituli Principe. Acâsta, aflân- 
du-o Polonulii, “lii'rugâ cu stăruintiă „ca să-lii insciintieze cândit se va mai duce Ja artta- 
tele inchisori din partea domnului seii, si să-l iea, cu dânsulii ca să-i ducă scrisorile, sâi 
să i le trimită prin companionulit seii in casii când usiele i s'arii .refusă. Numitulit, servi- 

“tori acordândit dorintia, Polonului,- peste trei patru dile Ta si insciintiatit că aveă să mergă 
ca să visiteze pe Principele si să-i ducă 6recare presente. După acâsta, inticlegându-se a- 
mândoi despre dioa si ora cândii aveă să se ducă, Polonulii, pentru ca să se pâtă introduce 
mai usiorii cu conducătorulit sei in inchisori, a făcutii provisiune de mat multe ulcidre pline 

_cu vinii bună, cu mai multe alte beuturi -si rupte alese ce se putea găsi in acelii timpi, si 
“astielii plecară.  Sosindii la inchisori, cerură ca să intre, si fură priimiti fâră nici o dificul- 
tate, fiind că păzitorii cunosceă forte bine pe omulii ambasadorului, si credeă că, companio- 

_nulii seu eră trimisi totii de acolo. Principele vediândii că întră acesti dot servitori cu pre- 
sentele -ce-i aduceă, intielese indată că acâsta se făceă, cu Grecare planii, si-si aduse aminte 
că pe acestii Polonti "lit vediuse odată intre Gmenii sei.  Numitulă Polonit S'a priceputii ase-
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oi estoient lesdits fiuicts, afin que sil ne pouuoit parler au Prince, qu'il les trouvast -en 
les tirant. Le Prince aşant demand au Polonois, sil mauoit point ouy des nouuelles de sa 
femme, il lasseura en son langage, -qu'elle se portoit assez bien, quant ă sa personne, . et 
qu'il n'y auoit pas trois mois qu'il Pauoit veuă ă Bialigro en 'Tartarie, chez vn Capitaine qui 
mattendoit que sa rancon, pour la renuoyer en son pays. Alors le Prince ne se peut te- 

: nir de faire paroistre la ioye, et le contentement qu'il receuoit de ces bonnes nouuelles, qu'il 
auoit si longuement attenduis; et afin de rendre ses gardes plus fanorables, ct qu'ils se 
retirassent de la chambre, îl leur distribua partie des presens qui luy auoient est apportez, 
lesquels lesdites gardes allerent manger en vn autre' licu, apres auoir ferme la porte de ]a 
chambre. ă clef, suiuant la priere que le Prince leur cn fit, pour auoir moyen de communi- 
quer plus librement auec le Polonois, 

CHAPITRE LV. 

La vesiouyssance indicible du Prince Correcky, et comme lisant les letires de sa femme, îl 
se pensa pasmer dayse, ayant cogucu qwelle estoit accouchee d'in fils, 

Les gardes s'estans retirces, et ayans ferm la porte de la chambre du Prince, qui 
mauoit plus auec lui que ces messagers et bons pouruoyeurs, auec le Capitaine Francois 
qwon luy auoit donne pour camarade, il ne se peut exprimer combien ils sc resiouyrent en- 
semble de ces bonnes nouuelles, et combien ils en remereicrent Dicu de bon coeur; sur tout 
apres que le Prince cut trouu6 daus le fonds du coffin les lettres de sa femme, bien que 
adresse n'y fust pas, ny le nom de la Dame qui les auoit eserites de sa propre main. 

- Or comme le Prince lisant ces lettres, fut artiu6 ă Pendroit qui faisoit mention de P'enfant, 
dont sa chere moicti€ estoit heureusement accouchee, ce que le Polonois manoit os6 luy di- 
ve en presence des gardes, alors il fut rauy en telle extase, qu'il demeura plus d'n quart 
  

minea, ca să, puiă pentru t6tă intâmplarea, scrisorile sale in. fundulii cosiului cu frupte, pen- 
tru ca, dacă n'ar îi pututit vorbi cu Principele, să le găsescă scotindule. Principele intre- 
bândii pe Polonii dacă scică.ceva despre femeea sa, eli "i ineredintiă in limba sa că eră 
sănstâsă, si că nu sunt trei luni de cândii o vădiuse la Cetatea-Albă in Tartaria, larunii 
Căpitanii carele asceptă pretiulii rescumpărârii pentru ca să-i dea drumulă in tiâra sa. A- 
tunci Principele nu se putii stăpâni de a nu arătă bucuria si multiămirea pentru aceste bu- 
ne sciri ce le asceptase atâtii de demultii; si pentru ca să facă pe păzitoiii sei mai favo- 
rabili si să-i facă a se retrage din cameră, elii le distribui parte din presentele ce i se a- 
dusese care s'aii si dusi ca să le mănânce in altă parte, după ce ai inchisi usia camerej 
cu checa, după rugăciunea ce Principele le făcuse, pentru ca să ptă vorbi cu Polonulii mai 
liberă. Ma 

CAPU LV. 

Nespusa bucuriă a Principelui Korechi, si cumi lesind de Vucuriă aflândi din scrisorile 
sogici sale că ca a discutii unii fii. 

PAzIroRII retrăgendu-se si inchidiândii usia camerei Principelui, si acesta rămâindit numa! 
cu acesti buni anunciători si cu căpitanulii francesă, ce-i dedeseră, de camaradii, nu se pâte spu- 
ne câtii se bucurară impreună de aceste bune sciri, si câtii multiămiră lui D-dicit din tâtă 
inima ; mai alesii cândă Principele a găsitii in fundul cosiului scrisorile sociei sale, cu tâte 
că nu eră adresa pe ele, nici nunele Damei care le scrisese cu propria sa mână. Principe- 
le cetindii scrisorile acestea, cândi a ajunsit acolo unde se spuncă despre copilii, ceea. ce 
Polonulii nu cuteză a-i spune de faciă cu păzitorii, a cădiută în astfelii de estase, in câtă a 
rămasă mai multi de unii. pătrariii de ră fâră să potă vorbi, si nică pută- merge mat de- 

12
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dheure. sans pouuoir parler, ni mesme sans pouuoir paracheuer de les lir6; car il sortit de 
ses yeux comme deux viues sources 'de larmes, exeitees partie de ioje, et partie de compas- 
sion, qui les priuerent quasi de leur facult6 naturelle,-de sort qwil fut contraint de se iet- 
ter sur son lict, ct de donner ses lettres ă son fidele camarade pour en continuer la lectu- 
re. IL trouua dans ces mesmes lettres un filet assez long, sur lequel sa fidele espouse auioit 
subtilement escrit ce quelle luy vouloit faire entendre de plus secret, ce qu'il dechiftra apres 
tout ă, loisir, par la correspondance quiils auoient ensembie, laquelle inuention: m'a sembl6. 
autrestois estre impossible: mais ien 'ay depuis aprins la fagon, dn personnage bien “verse 
en telles subtilitez. Apres que ces gardes eurent vuid les vaisseaux, et denore les presens 
que le Prince leur auoit distribuez, is retournerent assez soudain pour voir que faisoient les 
prisonniers, deux desquels prindrent congâ, ă leur grand regret, des deux autres; qu'ils eus- 
sent bien voulu emmener: mais Yheure n'en cstoit encores venuă, - 

"CHAPITRE LVI. 

Comme le Polonois et son conducteur vetournerent pour lu seconde fois auz Tours Noires, 
et porterent de nouueaur presens au Prince Corveclu, lequel donna ses lettres au Polonois. 

Nous laisserons pour +n peu de temps ces prisonniers cn leurs agreables deuis, pour 
veuenir ă nostre messager Polonois, lequel entretint son bon amy et conducteur par le che- 
min, de ce. qui s'estoit pass€ auec les Tartares, et notamment du moyen par leguel sa cha- 
ritable. Dame Pauoit deliur€ sans payer rancon, ă quoy il print vn singulier plaisir, encores 
qu'il eust beaucoup de peine ă le croire, (comme auront tous ceux qui ne sont pas instruicts en 
telles merueilles de Nature et de Part) cela le rendit encores d'auantage aftectionn6 ă Pen- 
droit du Prince, ct desireux de le seruir en tout ce qui luy seroit possible, comme aussi le 
Polonois, lequel il ne faillit pas Vaduertir ă la huictaine ensuiuant, qu'il eut encores 'char- 

  

parte cu cetirea; că-că ait esitit din ochii sei ca dou& 'vie isvâre de Jacrime, pornite parte 
de bucuriă si parte de compătimire, care le luară facultatea cca naturală, in câtă fă siliti să 
se arunce pe patuli seii și să dea scrisorile: la fidelulii sei camaradi ca să cotescă mai in- 
colo. In aceste scrisori elii a, găsitii: si o fâsiă destulii de lungă, pe care credincidsa sa s0- 

„Giă scrisese cu multă. măiestriă ceea ce voiă să-i spună mai secretii, pe care elit a desci- 
frat'o, după cunoscintia ce aveă dela corespundintiele urmate mai innainte intre densiă, în- 

„Yentiune:care până atunci mi se păreă cu neputintiă; dar după aceea am aflati metoduli 
dela o pers6nă forte invătiată în asemini măiestuii, : Păzitoriă după ce ai desiertatit ulcid- 
rele si aii mâncatii presentele ce Principele le dedese; s'aii inturnatii fâră de veste ca să 
vâdă ce făceă arestatii; dar atunci ci nu: vădiură altă decâtii că cei doi veniti 'si luă 'dioa 
bună cu multă părere de rii, dela cei-lalti doi, pe carii arii fi doritii să-i iea cu dânsii; 
dar ora incă nu venise, 

" CAPU LVL. 

Conti Polonuli si cu conducătorulii sei veniră de « dăua ră la Turnurile Negre, si adu- 
seră nduă presente principehii Koreclki, carele dete scrisori Polonului. 

Vomu lăsă pentru puginii timpi pe captivi in plăcutele lorii impresiuni, pentru ca să 
vevenimii la mesageruli nostru Polonii. Acesta spuse bunului seii amicii si conducătorii e6- 
le ce petrecuse la Tătari, si mai cu sâmă midi-loculii prin care caritabila sa damă "li mân- 
tuise fâră să plătescă răscumpărare, pentru care acesta, simti o bucuriă nespusă, cu tâte că-i 
veniă grei să credă (precumii le vine tuturorii acelora carii nu ai ideă despre minunile Na- 
turei si ale artei); acâsta "ii fici ca să iubâscă mai multi pe Principele si să, caute a-l 
servi în ori-ce i-ar fi cu putintiă.. “De aceea elii nu scăpâ din vedere peste optii dile a in-
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ge de son maistre, Waller visiter le Prince, lequel attendant leur retour auoit dress€ la res- 
ponce aux lettres de sa chere moicti, qu'il auoit mille et mille: fois leuss, y trouuant, ce 
luy. sembloit, tousiours quelque nouuclle ' consolation et contentement.. Ceste responce es- 

"toit 'conceui en langage Polonois, que i'ay aussi faict translater inot pour mot, afin que les 
Francois qui prendront .la peine de lire ceste petite Ilistoire, ayent le. plaisir de Ventendre. 

'RESPONCE DU PRINCE CORRECKY, A LA LETTRE QUE LA PRINCESSE SA FENME LUY AUOIT 

„ESCRITE,  ESTANT EXNCORES ENTRE LES MAINS DES TARTARES. ” 

I/eacez des plaisirs et contentemenis que ic vessentis par la lectuve des letires que ce 
present povteur ma soiipneusement vendues de rostre part, (0 ma tres-chere et tres-fidele moi- 
tic) a este tel, que. sil weust este tempere par Vindicible douleur, dont mon esprit fut .au 
mesme instant atleint, îl mveust este du tout împossible de mvaquitler de ce deuoir: Car com- 
me den costă mon anie fut presque vauie de son corps infortune, en recognoissant Vestat de 
costre santă, e! costre heureuse deliuvrance du fils, qucil a pleu au Tout piissant nous donner, 
poa” aucunement soulager ct adoucir nos communes mmiseres, elle fut d'autre part comblee de 
tant Wennuis au seul penser de vostre captivite, et de vos soufțrances, que si Pexemple, que 
vous aaez sainctement insert sur la fin de vos agreables lettves, ne Veust vetenate comme en. 
esgalle balance, elle se fust deliuree sans doute de sa natuvelle prison. Ce gui me fait ă bon 
droit esperer, que le mesme Seigneur, qui 'a prins en soin si particulier de nostre conserua- 
tion parmy nos calamitez, ct tant de diucrs accident, men aura pas moins pour nous ci af- 
franchir du tout gand îl hu plaira, moyennant que. nous perseuerious en la confiance que 
day, ainsi que vous, eu sa bonte înfinie,  Surquoy ie mvestendrois «'auantage, si ie m'auois 
vecogneu tant pa vos saiuctes coneeptions, qite par tous vos Iniiables deportemenis, combien 
vous estes înstruile et aceouslumee en la pratique des vertus Chrestiennes, rujant den cou- 
rage plus que masle,. patiemment supporte tant cet tant Caccidents qui nous sont suruenus 

  

cunosciintiă pe Polonulii că eră insărcinatii de stăpânulii seii să mârgă să visiteze 6răsi pe 
Principele. Acesta asceptândit intrecerea lori. făcuse răspunsii la scrisorile scumpei sale so- 
cie, pe care le cetise de mil si mii de ori, fiindii că găsiă in ele totdeauna 6Gre-care mân- 
găiare si multiămire. Acestii răspunsii este compusii in limba polsnă,-si cii Pamă tradusi 
din cuvâuti in cuvântii, pontru ca cei ce-si vori dă ostenela a ceti acestă istoriră să aibă 
multiimirea a o intielece, a 

RESPUNSULU 'PRINCIPELUL KORECKI TA SCRISORIA CE PRISCIPESA SOGIA SA "1 SCRISESE, 
FIISDU INCA IN MÂNELE TATARILORU. - 

Nemârginita plăcere si multiămire ce am simtitii pyin cetirea scrisorilorii ce aducălo- 
viulă de faciă mi-a adusi cu îngrigire din partea ta, o pri-scumpa si pre-credincidsa meu 
sogiă ! asi fostii atătiă de mave, în câtă de nu eră stimptrată. de durerea, care toti deoda- 
tă a cuprinsă mintea si înima mea, mi-ar fi fostii cu totulă peste putintiă a-mi indeplini 
acestă datorii: cc-ci precâtii de o parte inima mea a fostii răpită din miserabilulii seit corpi, 
luând scire despre sănttalea ta si despre mascevea copilului ce a voitii celi a totii Putinte 
a me dă pentru a mângăiă si a îndulei comunele nostre ticălosii; pe de altă pute, ca s'u 
umpluti de amărăciune cugetândi la captivitatea si la suferintiele tale, în câti dacă escm- 
plulii ce Pai descrisă cu santitale în plicutele tale scrisori nau ur fi tinuto ca într'o egală 
balangiă, fără indoclă sur fi maântuiti de naturala sa închisoriă. Ceea ce mt face cu drepti 
cuventii să speră că acelasi D-dicii, care a îngrigili atât de multi de conservarea nostră 

“intre atâte acidente si calamităti, va ave totii aceeasi grige ca să ne libereze de totii cândii 
"i va plăci, namai să stăruimă si mol în consciintia ce avem despre bunitulea sa cea ne- 
“mărginită. Asupra acestora masii întinde mai multi, dacă musti [i recunoscuti atătii du- 
pă sântele tele conceptiuni, câti si după laudabilulii teii devotamentii, câtii esci de invitiată
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Pon sur Vaulre, îe dis plus guc masle, auec raison, car vous mwauez pas fait, graces ă Dieu, 
comine les Princes vos freres, ct la Princesse vostre mere, qui. ont lachement reni€ le Chris- 
tianisnie pour embrasser la fuusse loy de Mahomit, pour crainte d'estre confinez auee 10y, 
dans les prisons Noires, ou pour Pesperance de quclque bien transitoire,. que vous desdaignez 
a don droit, aspirant quă IEternite. C'est pourquoy îl ne me veste que de souhaitter la 
continuatioi de vostre constauce, -attendant vosire sortie de. prison, „gate ie me promels deuoir 
aduenir bien-tost, puis quelle ne despend que de Paquict de zostre rangon, Doar laguelle ac- 
celerev, Day escrit et enuoyâ pouuoir au Prince Chavles, mon cher frere, de trouuer en tosite 
diligence des deniers sur ce qui me „veste de biens en Pologne, voire sil en est besoing, de 
les 4 employer tous; car oulre que îe en ay pis ajjaire, le Ture ayant vefuse de me met- 
tre  rangon, lors puil en a este solicită par PAmbussadeur de France, mon intime dy, 
îl ne sgauroient iamais estre employez en meilleure oceasion, n qui mapporte plus de sou- 
lagement en mes liens.  Viuez done (na tres-chere espouse) en ceste bonne esperance, et î0- 
derez, tant qu'il vous sera possible, vos cuisunts ennuis, tant pour Pamour.de 107, qite pour 
ne manguer au besoing & ce panare enfant, duquel vous cstes doublement mere, puis que 
vous lalaiclez de vos propres mumelles, | | 

| - ADIEU. 

Outre cos lettres, le Prince, en escriuit trois ou quatre autres ă ses amis plus particu- 
liers de Pologne, et sur tout au Prince Charles son frerc, par lesquelles il le conjuroit de 
faire tout son efort de retirer le “plus promtement quil pourroit sa femme, ct le fils que Dieu 
luy auoit donne, des 'mains du Tartare, de crainte qu'il meust cognoissance de leur qualită 
et condition, quil auoit ignorâe iusques alors, ct-quă cest effect il m'espargnast le reste de 
ses biens, Ce qu'il executa soieneusement, comme nous dirons cy apres. 

  

si de deprinsă in practica virtutilorii crestine, suferindii cu uni curagiii muci multi de câtă 
Dărbiitescii atâte si atite nenorociri ce ne-ai veniti una peste alta; dicii mai multi de citi 
bărheitescii, cu cuventi, căt-ci aul făcutii, laudă Domnului, ca Principii [rată tei, si ca Prin- 
cipesa muma ta, carii ami lăptdatii cu lasitate Crestinismul pentru ca să îmbrăgisteze legeu 
cea mincinosă a lui Mohamet, de timă ca să nu fiă inchisi ca mine în inchisorile Aegre, 
săi în sporantia vre unui bine trecătorii, pe care-lii respingi cu drepti cuventă, ca una ce 
nu aspivi de căi la Eternitate. Pentru acesta nu-mi vtmdâne de câti « dori ca să slăruesci 
în constantia ta, asceptândii să est din închisărid, care sperii că ta fi în curândă, fiindă că 
nu depinde de câtă dela trimiterea. viscumpărârii, pentru grăbirea căreia, am scrisă si am, 
cutovisată pe Principele Carlă, iubitulii mei frute, să afle câtă mai curendii bani pe averea 
co mat am în Polonia, chiară cendindu-se totă de ta fi trebuintiă; că-ci după ce Tuy- 
cui. a refusatii să pună anii pretii pentru vescumperarea meu, in urma midi-locirilovii Am- 
Vdsadorului Franciei, intimulă mei amică, averile mele nu polii fi nică odată întreluintiate 
Za nai bună ocasiune, nică sci-mi aducă mal multe mângăiare în lungiurile în care mă aflu. 
Trăesce dar, pre-scumpa mea sociă! în acestă bună sperantiă, si modertză, precâti vei put, 
arditidriele tale necazuri, atâtă pentru amorul mei, câtă si pentru -vidtia acestui Vietii co- 
pilă, « căruia esci de două ori mumă, fiindă că-lii nutresc cu propricle tale titie, ADI0. 

Afară de serisorra acesta, Principele a .mai scrisii vre o trei sâii patru pentru amicii 
sei cei mai «dle aprâpe din Polonia, si mai alesii Principelui Carl, fratelui sei, prin care-lit 
conjură a face tote chipurile să scape câtii mai curendi pe socia sa, si pe fiiulii ce D-dieii 
"i dedese, din mânele 'Tătarului, înnainte de a află calitatea si conditiunea lori, si pentru a- 
cesta să nu crutie restulii averilorii sale; ceea ce elii esccutâ cu ingrigire, precumit .vomiă 
arătă ma! la vale, |
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_CHAPITRE LVII, 

Comme le Prince Corrccly interrogea. le : Polonois sur plusieurs suiects, “dont sl ne s'estoit 
auist & la premiere visite, | 

- Le domestiquce du sieu» Ambassadeur de France, et Agent Polonois estans retournez - 
3 la huictaine aux prisons de la Aler Noire, chargez de .presens plus que deuant, ils furent 
auee pareille : facilit€ introduits en la chambre du Prince que la premiere fois, et encores 
micux receus; car les gardes les voyans bien munis de viures, se promirent aussi tost qw'ils 
S'en ressentiroient, et en ceste esperance leur perinirent de parler tant quc bon leur sen- 
bla au Prince Correcky, lequc! sestoit prepard ă faire plusicurs demandes- î son Agent, dont 
il ne s'estoit pas auis6 la premiere fois. Apres donc que les preseus curent este offerts, et 
veceus du Prince, auec mille actions de grace, ilne faillit den distribuer vne partie aux 
gardes, qui ne pensoient qua cela, et qui furent par cest allechement rendus fort traitables. 

Par ce moyen done le Prince cut tout loisir et pouuoir des'enquerir du Polonois de 
tout ce qu'il luy pleut; car les gardes sc retirerent de la chambre comme ils auoient faict 
la premiere fois, pour aller manger leur part des presens, ct entre autres choses, le Prince 
interrogea ledit Polonois, comment. sa femme auoit peu faire pour le tirer de prison, veu 
qwelle estoit desnuec de toutes commoditez pour s'en deliurer elle mesme, et leur petit en- 
fant. A quoy. satisfaisant le Polouois, il luy fit Pentiere deduction des merucilleuses cures 
qwil auoit faites en la personne du frere du Tartare, duquel ils estoient prisonniers, la 
Princesse et luy, par le moyen d'vne pierre quc ladicte Princesse auovit tiree d'vne baoue. 
qwautresfois luy-mesme luy - auoit domnec. O diuine bontâ! s'escria le Prince, que vostre 
prouidence agit par de secrets ressorts! Qui eut iamais pense que ceste pierre eust dou ser- 

" uir ă tel effect, et que ma chere espouse Peust peu conseruer iusques icy, ayait este des- 
poiiillee de tous autres biens, et reduite î telle extremit€ qu'elle est: -puis se teut, pour lais- 

  

CAPU LVL. Da 

Cum Principele Roveeli întrebă pe Polomi despre mat multe lucruri, despre care ni-i ve- 
nise în minte la cea dntâiă visită. 

SERVITORULU domnului Ambasadorit ali Franciei si agentulit Polonii intorcându-șe după 
optii dile la inchisorile Mârei-Negre, incăreati de daruri mai multă de câtii innainte, fură cu 
aceeasi inlesnire introdusi în camera Principelui ca si prima dată, si incă mai bine priimiti; 
că-că păzitorii vădiendu-i bine căpuiti cu de ale mâncării, “si promiscră- îndată că din aces- 
tea, si ci aveă să-si aibă partea lorii, si in acestă sperantiă le deteră voiă să vorbâscă .câtil 
vorii pofti cu Principele Korecki. Acesta se pregătise să facă câte-va intrebâri Agentului sei, 
care nu-i venisoră in minte prima dată. Asiă dar după ce s'aii oferiti presentele Principe- 
lui, impreună cu mii de cuvinte frumose, eli n'a lipsiti de a distribui o parte la păzitori ca- 
rii nu cugetă de cât la acestea, si carii, astfeliii, se făcură câtii se pote de omenosi. 

Prin acesti midi-locii Principele avă tâtă indemânarea ca să se potă informă dela Po- 
lonii despre toti ce-i plăci, că-ci păzitorii se rătrăsoseri din cameră ca la prima dată, spre 
a: merge se mănânce partea lorii: de presente. Intre alte lucru, Principele intrebâ pe numi- 
tulii Polonii, cumii a pututii socia sa să-lii scape din inchisdriă” fiindi lipsită, de totii. feliulit 
de midi-l6ce pentru ca să fi pututii scăpă ca insasi, cu copilulii ce aveă. Spre a-l indestulă 
Polonulii 1 spuse pre largi minunatele cure ce făcuse asupra persânei fratelui Tătarului, la 
“care eră servi clit si Principâsa, prin midi-loculit unci“petre ce scosese dintr'unii inelii, datit 
de elii de mai nainte. O bunătate cerâscă! strigă Principele, cumii Provedintia ta lucreză in 
chipui secrete! Cine ar fi .crediutii vreodată că acestă pâtră ar fi servitii la asemine efeptii 
si că scumpa mea sociă să o fi conservatii până acuma, după ce a fostii despoiată de tote
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ser paracheuer le discours encommenc6 par Jacques, lequel reprenant la parole, dict som- . 
mairement, que le Tartare auoit est€ guary Vaucuglement et de sourdesse, par la vertu et * 

“Papplication de ceste admirable pierre, ct qwen recompence de cela, il nauoit point pay6 
de rangon: mais” au contraire, qu'on lux. auoit donn€ vn cheual, et de Pargent pour s'en re- 
tourner, comme auons dit, lequel cheual ct argent luy auoient estâ ostez par des brigands, 
qui s'estoient saisis de luy dans vn bois, lesquels il auoit si bien aueuglez et si bien en- 

”- dorinis, quiil sestoit euad6 eux, emmenant Pyn de leurs cheuaux, qui estoit beaucoup meil- 
leur que le sien. Alors le Prince luy dit, qu'il desiroit scanoir de quelle fagon il s'y estoit 
comporte, apres toutesfois quw'ils auroient faict vne legere collation, et beu les vns aux au- 
îres du vin mesme qw'ils auovient apporte. 

CHAPITRE LVIII 

Iistoire plaisante de Veuasion de Iacques' Polonois, de Îa spelonque et prison des uoleurs, 

"La collation faite, le Prince Correcky interpella, derechef le Polonois, de luy raconter 
"ce qui sestoit pass6 entre luy ct les voleurs, qui auoient interrompu le cours de son voyage 
par deux mois entiers; ă quoy il satisfit fort volontiers, comme il ensuit.. Vous deuez SGa- 
uoir, Monseigncur, qu'en venant de Bialliorot ă Constantinople, ie fus necessits de passer 
par dedans vne forest fort longue et aflreuse, dans laquelle ie fis vencontre de trois bri- 
gands, lesquels estans plus auantageusement montez que moy, m'attrapperent facilement, et 
m'emmenerent auec cux dans vne vieille maison, ou plustost spelonque, assez voisine de la- 
dite forest, oi estans arriuez, ils commencerent «de mm'acucillir, comme si i'eusse estâ leur 
amy, puis s'enquirent qui Vestois, et oă jallois,. et ayans appris par ma, responee, et. par 
autres remarqucs, que ie faisois profession de porter les armos, ils noftrirent que si ie vou- - 
lois nvassocier auec cux, ie cowrois mesme fortune, et participerois ă tout ce que nous pour- 

  

Dunurile celelalte si a fostii redusă, la estremitatea în care se află! Apoi tăci, spre a lăsă 
pe Iacobii să-si-termine discursulii inceputii.- Acesta, reluândi cuventulii, spuse pe scurtii 
că Tătarulii a fostii vindecatii de orbire si de surdire prin puterea si aplicarea acestei mi- 
nunate pietre, si că spre răsplătire a fostii liberatii fâră răscumpărare, si că i-a fostii datii 
incă si unii calii si bani să se intârcă, precumii am mai disii; că calul si Danii i-ati fosti 
luati de nisce hoti ce-lii prinseră intro pădure, si că pe hoti % orbise si-l adormise asiă de 
bine, in câtii a scăpată dela dânsii, luândii unulă din caii lori, mai bunit de câtii fusese 
„ali seii. Atuncea Principele "i spuse-că doresce să afle ce a mai făcutii,. după ce insă vorii! 
“face o gustare usidră, si vorit bt unii cu altii diu vinulii ce aduseseră, 

CAPU LVIII, 

Istoria plăcută a scăpâră lui Iacolii Polonulii din spelunea si închisoria hotilorii. 

- - “ Dupa mâncare, Principele Korecki intrebâ din noii pe Polonii, să-i spuiă ce s'a petre- 
cutii intre elii si hotii carii intrerupseseră călătoria, sa. două luni intregi, la care eli a răs- 
punsii forte bucurosii, precumii urmeză. Cati să scii, Domnulii mei, că venindă dela Ceta- 

„tea-Albă la Constantinopole, urmă trebuintia să trecii printi'o pădure fârte. lungă si grozavă, 
“în care am intâlnitit trei hoti; acestia, avândi cai mai buni de câtă ali mei, mă prinseră, 
„cu-usiurintiă, si mă duseră cu că intro casă vechiă, sâit mai bine speluncă, destulă de ve- 
cină cu disa pădure. După ce amii sositii acolo, ci incepură a se purtă cu mine ca cu unit 

“amicii; apoi se informară, cine eram si unde mergeam; după care aflândi din răspunsurile 
mele, si” din alte observatiuni, că cit aveam meseria de a, purtă arme, 'mi propuseră că, de 
vojii să mă insogiescii cu el; asiii put& ave acelasi norocii si parte din ceea, ce amii prădă
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rions butiner ensemble:“ mais ayans senty que ie westois de leur humeur, ct qu'il leur es- 
toit impossible de m'attirer ă ce detestable excreice, ils m'osterent mon cheual, ma bource, 

- mes armes, et qui pis est, me renfermerent en vne assez meschante chambre, 'â "defaut dne 
meilleure prison, en attendant qu'ils trouuassent l'occasion de me vendre, comme si. i'cusse 
est6 leur esclaue, et â defaut de trouuer marchand ct argent de moy, ils me retindrent par 
Pespace de deux mois entiers me faisant icusner au pain et î-Veau, sans que ien cusse 
deuotion. 

Or comme la necesită faict trouuer bien souuent Mestranges inuentions, dont e on ne 
se souuiendroit jamais en pleine prosperite; ie me resolus de faire” essay sur ces voleurs ă la 
premiere occasion dine certaine graine que iauois curieusement recucillie au Jardin du 
Tartare, qui mauoit detenu prisonnier, et que i'auois soigneusement garde, pouree que iauois 
entendu dire î wm Axboriste, quelle auoit la force de faire promptement endormir ceux qui 
en prenoient dans du vin, ou dans du boiiillon, voie qu'clle les assoupissoit de telle sorte, 
qu'il estoit presque: impossible de les reueiller qwapres vingt quatre heures. Comme done 
ces. brigands m'eurent vn soir tir de ma geole pour aprester leur soupper, ie trouuay moyen, 
pendant qu'ils samusoient apres leurs armes et eheuaux, de mettre de ladite graine reduite 
en poudre bien menuă, dans le pot ot leur viande cuisoit (car ils wauoient pour lors de vin, 
et n'en beuuoient. que fort rarement) ce qui fit vn tel efiect sur cux, apres quwils curent 
mang€ de ceste composition, qui Jinstant, et sans se pouuoir sculement leuer de leurs pla- . 
ces, “ls demeurerent comme esuanoiiys, si Bien qu'il estoit. en moy de les egorger comme des 
veaux, si bon nveust semble: mais ie ne voulus pas, et me contentay seulement de mvas- 
seurer deux, en leur liant les bras, ct les jambes auec des cordes, en sorte qu'ils ne sen 
cussent peu 'ayder, quand ils cussent est€ reueillez. Et sur ceste .asseurance, ic me ietay 
sur un banc qui estoit dans la 'mesme chambre, oii ie me reposay Jegerement jusques” an 
point du jour, lequcl ne commenca plus tost ă poindre, que ie nvesquippay de tout ce qui 
me faisoit besoin, sans oublier la bourse commune, dans laquelle la mienne auoit est vui- 
dee, puis ayant faict choix' du meilleur de lcurs cheuaux au licu du mien, ie couppay les jar- 

  

impreună: dar simtindi că nu eram de trâmpa lori, si că, nu puteă să mă atragă la acâstă 
scârbâsă meseriă, *mk luară caluli, punga, armele; şi după tote acestea, mă inchiseri intr”o 

„cameră fârte prâstă, in lipsă de inchisoriă mat bună, până cândii vorii găsi ocasiune să m& 
vândă, ca si cândii asiă fi fosti sclavuli lorii; si fiindit că n'aii găsitii negutiători carii să le 
dea bani Pentru mine, mt tinură inchisi d5uă luni intregi, dându- -mi de mâncare numai pi 
ne cu apă, fâră să fii avutii poftă de a posti. i 

Dar precumii nevoia adese ori face descoperirile cele mai. stranie, care nici vinii cuiva 
în minte cândii se află in fericire, m& decisei ca la cea ântâiă ocasiune 'să facii cercare a- 
supra acestorii hoti, cu Grecare semintiă ce adunasem de curiositate din erădina Tătavului 
ce mt tinuse sclavii, si pe care o păstrasem cu ingrigire, fiindi că audisem dela: unii ar- 
boristii că ea aveă puterea de a adormi indată pe cei ce o-ară luă in vinii, SGit in fertură, 
si că-i ametiesce astfeliii, în câtit le este peste putintiă a se desceptă innainte de d6ut-dieci 
si patru ore. Âsiă-dar into sâră hoti scotândumă din inchisâriă ea, să le pregătescii cina, 
am găsitii midi-loculii, pe cândii ci se ocupă cu amnele lorit si cu cai, ca să punit numita 
semintiă, prefiicută in prafii prospetii in la in care ferbeă carea lorii de mâncare (că-ci 
atunci nu'aveă vină, si bei fârte rari). După ce aii mâncatii, a făcutii asupra” lori! astfeliit 
de efeptii. compositiunea acâsta, in câtii pe momentii, fâră să se potă măcarit sculă de. pe 
locurile lorii, aii rămasii ca lesinati, in câtii puteam. să-i gâtuescii ca pe nisce vitici,: dacă 
voiam. Dar mam voitiă, ci man multiămitii numai să mvasigurezii despre ci, leg ându-le 
mânile si picidrele cu frânghii în câtii să nu se potă ajută multi pe altulii, chiarit de sarii 
fi desceptati. După acestă asigurare, nam aruncatii pe o lavitiii ce eră in aceeasi cameră, 
si dormii binisiori până in diori de dioi. Atunci "mi luai totii ce-mi eră de trebuintiă, 
fâră a uită punga, comună, in care se vărsase Danii mei; apoi alegendu-mi unulii din cei mai 
buni cai in loculii calului meii, am tăiatii .pedecele la ceilalti, si am plecati, lăsândii usiele
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rets aux autres, et m'acheminay en cest equipage, laissant les portes toutes ouuertes, afin 
que les bestes sauuages de la prochaine forest fussent les bourreaux de telles canailles, comme 
ie suis asscur6 qu'il sera bien tost apres auenu. | 

„Le Prince ct les autres de sa compagnie se prirent si fort ă rire de ceste plaisante 
inuention, que les gardes qui m'estoient pas loing cn furent esmeuis, et accoururent pour 
voir que cestoit: et toutestois il cut encores assez de loisir auant que la porte fast ou- 
uerte, de donner au.Polonois le mesme coffin auquel il auoit apport6 des fuuicts, au fonds 
duquel il fut aduerty qu'il trouueroit vn paquet contenant la responce du Prince aux lettres 
de sa femme, et Vautres qwil escriuoit î ses parents en Pologne, et tira vne bague dn 
de ses doigts, qu'il bailla aussi au Polonois, pour porter de sa part ă la Princesse,  atten- 
dant sa deliurance. Ce fait, le dit Polonois et son conducteur prindrent cong6, et s'en re- , 
tournerent ă Pera. 

Pi 
Pi 

CHAPITRE LUX. - 

Comme Iacques le Polonois se vesolut de retourner ă, Biuligrot, vers la Princesse Corvecl:y, - 
et bailla ses autres lettres ă eu Gentilhomme, pour porter cuz pareus du Prince en Pologne. 

Ces bons viuandiers et charitables visiteurs s'en retournerent fort contens, voyant que leur des- 
sein auoit est6 executâă souhait, et ne furent gueres loing des prisons que le Polonois foiiillant au 
fonds du coffin, y trouua le paquet du Prince Correcky, Ia couuerture duquel ayant leuce, il veid 
qwoutre la response adressee ă la Dame captiue, il y auoit. d'autres lettres pour quelques 
Scigneurs de Pologne, ce qui Pempescha tort de prime face; car il 'cust bien voulu estre 
porteur des.vnes et des autres, sil luy cust est€ possible; de quoy .stestant conscille ă son 
conducteur affid6, ils resolurent ensemble pour le plus expedient, qu'il retourneroit ă Bia- 
ligrot, tant pour porter .luy, mesme la response ă la Princesse, que pour lui racompter par- 

  

tote deschise, pentru ca, ferele selbatece din pădurea vecină să, se facă carneficii unorit ase- 
mini ticălosi, precumii sunt sigurii că nu târdiii sa si intemplati. 

Principele si ceilalti din compania sa incepură a ride atâtii de tare, ascultândii acestă 
frumsă istoriă, in câtă păzitorii ce nu eră departe. ai auditii si au alergati să vediă ce 
eră: si cu tote acestea elii avi incă destulii timpi, innainte de a se deschide usia, să dea, 
Polonului cosiuletiulii in care adusese fiuptele, dându-i de scire că la fundulii seii va aăsi 
ună pachetă cuprindiândi răspunsul Principelui la scrisorile sogiei sale, si altele ce scri- 
sese la rudele sale in Polonia; si se6se din degetele sale unii inelii, pe care-lii dete asc- 
minea Polonului, ca să-lii ducă din partea sa Principesei, asceptândi mântuirea sa. După 
acestea, numituli 'Polonii. si conducătorulii sei 'si luară dioa bună, si se intumară la Pera. 

CAPU JIX. 

Cunui Iacobii Polonuki se decise a se intârce la Cetatea- Ală, la Principtsa Kovecli, si cumuti 
dete celelalte scrisori la unii nobili, pentru ca să le ducă la rudele Principelui în Polonia. 

Busi vivandieri se inturnară pr&-multiămiti, vădiendi că planul lorii se esecutase după 
dorintiă.  Abiă se depintaseră de inchisori, si Polonulii, căutândii în funduli cosiuletiului, 
găsi pachetuli Principelui Korecki, si cetindi adresa vădit că, afară de r&spunsulii adresatii 
Damei captive, mai eri, si alte scrisori câtră câti-va nobili din Polonia, ceea ce-l cam in- 
curcă de o camdată; că-ci elii ar fi voitii bucurosi să le ducă si pe unele si pe altele, dacă 
ar fi fostă cu putintiă; de aceea consultându-se cu credinciosul sei conducători, ati ho- 
tărită amândoi că e mal bine să se intârcă la Cetatea-Albă, atâtii pentru ca să ducă insusi 

z .
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ticulierement tout ce qui: s'estoit pass en son voyage, et aussi pour conuenir de sa rancon auec le Tartare; et que pour les letires qu'il. falloit enuoyer en Pologue, ils chercheroient quelque voye bien asseuree lors quils seroient de retour ă Pera, ou ă defaut qu'il s'en pre- sentast, ils depescheroient homme exprâs. S'estant donc mis en queste de quelque comino- dit6, il se rencontra fort ă propos vn Gentil-homme Polonois, qui auoit aussi este prins pri- sonnier auce ces Princes,-et auoit pay€ sa rangon: de sorte qu'il estoit sur le point de par- tir, et Sen retourner cn son pays. Dont Agent fut d'autant plus aise, que par ceste bon- ne rencontre, il s'exempta de beaucoup de frais quiil luy eust conuenu faire, envoyant hon- me expres-eu Pologne. Au reste, il fut tres-asseur6 ijue ce Gentil-homme qui receut de luy tres-volontiers lesdites lettres, ne manqueroit de les distribuer, attendu qu'elles venoient, de la part du Prince Correcky, quiil honoroit grandement, tant pour ses mnerites, que pour a- uoir autrefois port les armes sous luy.. Pi 

CIIAPITRE LX, 

Le velour de Iacques Polonois ă. Bialigrot, oii îl fust veceu par la Princesse captiue, en Vab- sence du Capitaine Tartare, et comme îl luy donna les lettves du Prince Correchy, et vne 
bague de sa part. : 

APRES que PAgent Polonois eust confi6 ses lettres entre les mains de ce Gentil-hom- me, Sans perdre temps il monta ă cheual pour s*en retourner î Bialigrot, mais il:se garda bien de repasser par Thostelerie: oi il auoit estă retenu deux mois entiers, scachant bien que sil cust estâ reprins, îl n'cust pas est quitte pour paver sa despence, et le loiiage du : cheual, qu'il auoit si subtilement vol6 î ces voleurs. Arriuă quil fut en la maison du 'Tar- tare, soubs lasseurance de ses passeports, qu'il auoit tousjours soieneusement gardez, de 
  

răspunsulit câtră Principâsa, câtii si peutru ca să-i spună in personă totii ce i s'a intemplatii "im călătoriă, precumii si pentru ca, să se intielâgă cu 'Tătarulit despre răscumpărarea sa; si câtă pentru scrisorile ce trebuiă să trămită.in Polonia, să caute o cale mai sigură cândii se vori inturnă la Pera, sei dacă va fi o nevoiă, să trimită uni omă inadiusii. Asiă dar căutândii vre unii midi-locii pentru acesta, se nemeri tocmal la timpii unii nobili Polonii, carele fusese aseminca prinsi robii cu Principii acestia si plătise răscumpărarea, sa, în. câtii eră gata să plece si să se intârcă in ticra sa. Atunci Agentuli: fă cu atâtii mai multiă- miti, că prin acestă bună, intelnire elii se scutiă de multe cheltuele ce ar fi avutii să facă, de ar fi fosti să trimită unii omii inadinsii la Polonia. Pe lângi acestea elii fi forte in- credintiatii că acestii Nobilii, care a priimitii dela el atât de Ducurosit “scrisorile, nu va “lipsi de a le distribui, asia precumii eră din partea Principelui Korecki, pe care "ii onoră forte, atâtiăi pentru meritele sale, câtă si pentru că purtase armele sub densulti. e 

CAPU LX, 

Inturnavea lui Iacobii, Polonuli la Cetatea-Albă unde fă priihiti de Principesa "9ă, in 
lipsa Căpitanului Tătari, si cunui % dete scrisorile Principelui Kovecli, si ună îneli | -- din partea sa. a 

“Due ce Agentulii Polonii a îneredintiatii scrisorile sale in mânele acelul Nobilu, fâră a perde timpulii a incălecatii ca să se intârne la Cetatea-Albă; dar s'a feritii de a se opri la ospătăria unde fusese opriti: d6ui luni intregi , sciindă că de arii mai fi prinsi odată nu s'ar fi scăpatii numai cu plata cheltuelei, si cu chiria calului ce furase cu atâta. dibăciă de- la hoti. După ce a, sositii la casa Tătarului, sub sigurantia pasapârtelorii sale, pe care le - 
! 13
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bonne fortune il ne Py vencontra pas, car il estoit le mesme iour all€ en vne sienne ferme, 
distante de cinq ou six lieuăs de Bialigrot, et y auoit men6 tous ses seruiteurs pour luy 
ayder ă chasser, n'ayant laiss6 pour la garde de son logis qu'vne esclane,. qui estoit aulict 
malade, et ladite Dame, laquelle fit elle mesme la reception de son fidele messager, lequel 
ayant sceu labsence du 'Tartare, et ce qui restoit au logis, pria la Princesse quiils se reti- 
rassent en la chambre oi estoit son petit enfant, assez esloicnee: du lieu oi l'eselaue repo- 
soit. Comme ils s'y furent transportez, ct quiils se furent rendus mille complimens reci- 
progues, le Polonois commenca ă rendre raison de point en point de sa negotiation, et des 
causes qui en auoient retarde si long-temps Texecution, qu'il scauoit auoir est€ grandoment 
ennuyeuse ă sa Liberatrice, laguelle luy ayant demand s'il n'auoit point de response, il 
tira de son seing ses lettres, et la bague qu'il luy presenta de la part de son cher espouă, 
dont la seule veui luy fut si agreable, quelle pensa pasmer ă instant. Deuant que d'ou- 
urir ces lettres, la Princesse les baisa cent et cent fois, aussi bien que la bague quelle se 
ressouuint auoir veu ă son mary, apres auoir consider6 que c'estoit -vne fort belle Onice de 

* trois couleurs, scauoir, noire, blanche, -et rouge, dans laquelle estoit insculpe fort -artiste- 

s 

ment vn petit poisson appell& Remore, congnu de peu de personnes, et. qw'on dict auoir la 
force“ ct pouuoir d'arrester vn nauire voguant sur la mer, quand mesme ii seroit agit de la 
tempeste, pourueu qu'il s'y puisse acerocher, et de ceste Onice rare, le Prince se seruoit or- 
dinairement ă cacheter ses lettres. In suitte de cela, la Princesse fit plusieurs demandes 
ă son fidele messager, qw'elle pensoit luy deuoir eschapper ă tout moment, et ă la fin vo- 
yant quiil auoit grand besoing de se refraischir, mayant mang€ depuis qu'il estoit pârty de 
sa derniere hostellerie iusqwenuiron le -midy qu'il estoit arriu€, elle luy alla querir quelques 
viures“ qu'il mangea dans ceste mesme chambre, dont bien print a ceste Dame, comme nous 
dirons cy apres, 

  

" păstrase totdeauna, cu mare ingrigire, din norocire nu-lii găsi, că-ci chiari in dioa aceea 
se dusese la o mosiă ce aveă in distantiă de cinci sci siese mile de la Cetatea-Albă, si du- 
sese cu sine pe toti servitorii sei ca să facă vânătoriă, nelăsândii acasă de câtii o r6bă ce 

eră bolnavă in pati, si numita Damă care singură a priimitii pe credinciosuli seii trimisi. 
Acesta, aflândii de lipsa 'Tătarului si de cine rămăsese a casă, rugă pe Principâsa ca să se. 
retragă în camera unde eră copilasiulă, care eră destulit de depărtată de loculit unde r6ba 

“zăceă.  Ducându-se acolo, după ce si-aii făcutii complimentele reciproce unulii altuia, Polo- 
nulii incepă a dă sâmă din punti in puntii despre insărcinarea sa, si despre causele care-lii ficu- 
seră, să intârdie atâtii de tare; sciindii câti de neribdătoriă eră liberatâria sa. După a- 
cestea, ca, intrebându-lii: de nu aveă răspuns, elit a scosi din sinii scrisorile si inelul, pe 
care i le-a presintatii din partea iubitului ci sogiii; pe care vădiendu-le numai, a simtitii a- 
tâtii de mare bucuriă in câtii indată-eră să lesine. Innainte de a deschide scrisorile, Prin- 
cipâsa le-a, sărutatii de sute si sute de ori, precumiă si ineluli, pe care si-a adusii aminte 
că-l vădiuse la, sociulii ei, după ce a băgatii de sâmă că erâ:o fârte frumâsă Onice trico- 
lȘre, ncgră, albă si rosiă, in “care eră săpatii cu multă arte unii pescisiorii numitii Remore, 
cunoscutii de pugine persâne, si care se dice că are puterea de a opri o corabiă din mer- 
sulii ei pe mare, chiarit cândii ar fi isbită de furtună, numai să se pâtă agătiă de ea, inelu 
cu care principele se serviă adeseori a-si sigilă scrisorile. După acesta, Principesa făc mai 
multe intrebâri credinciosului seit mesageri, pe care credea că-lii scapă din ochi în totii 
momentulii, si în fine, vădiândii că aveă mare nevoiă ca să se ospeteze,ca unulit ce nu mân- 
case dela cea din urmă ospătăriă până la, amâdiă-di cândii sosise, ea s'a dusă să-i caute 
Grecare merinde, pe care cl 0-a, mâncatii toti in camera aceea, care a servitit . spre bine 
acestei dame, precum vomii spune mai la vale,
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; CIIAPLTRE LĂI. | 

Comme la Princesse leut les lettres de son espouz, et les lamentations qvelle fi [i sur le suiect 
de la caplinite de son mary, a yant entendu que le grand Seigneu cost refusă de la 

mettre ă rancon. 

CePEXDANT quc le Polonois disnoit, la Prineesse qui auoit reseruc la lecture de ses let- 
tres ă bonne bouche, se mit ă les lire, et en les lisant, Iaeques le Polonois remarquoit qu'elle 
sousrivit ct sanglotoit tout ensemble, 'sclon quc les diners sujects y contenus, faisoient attein- 
te. sur les facultez de son ame. Ayant achouâ de Jos lire, elle se ictta ă genoux, ct tout 
haut rendit graces ă Dicu, de ce quiil luy auoit pleu maintenir en sant€ son cher espoux, 
depuis sa captiuită, ct de ce quelle en auoit receu de si certaines nouuelles: Mais, dict elle 
en leuant les yeux vers le Ciel, 9 pere de misericorde! est-il determin6 par Tarrest de ton 
Conseil estroit, que ton fidele et tres-zel6 seruiteur soit detenu le reste de ses iours dans les 
prisons affreuses de ce grand Corsaire du monde, pour ne t'auoir voulu renicr comme ces 
trois miserables, lesquels ic ne puis plus appeller mere, et freres, puis qu'ils t'ont desaduouc 
pour Perc, et pour Redempteur? Non, non, ie ne le croyray imnais, et si contre ma cro- 
yance, ce mien espoux auoit Wauanture merit une si seuere et longue punition pour quclque 
sienne offence, ie te supplie, mon Sauueur, de te vouloir contenter de la grandeur ct multi- 
plicite des peines ja souliertes, tant pax nous, que par ce petit innocent, ct si elles ne sont 
suffisantes, que ie sois receuă ă y satisfaire, tant que mes forces corporelles le pourront 
supporter; aussi bien suis-je inutile au monde: mais luy, Scigncur, pouura encores sacrifice - 
â tes autels sacrez des milliers Vinfideles, et enseiener ă son fils, quand il en sera capable, 
de n'espargner son sang pour toy, mon Dicu, qui as si volonticis respandu le tien iusquă la 
derniere goutte pour la redemption du senre numain, Puis, se towmant vers son cher et vnique 
surjon, Pauure enfant, dict-elle, malheureux auant ta naissance, ct qui depuis six mois que 

  

CAPU LAI. 

Cunui. Principesa ceti scrisorile sociuluă ei, si plânsetele ci asupra vobici lui, audindi că . 
Ă sultanul, « refusati de a-lă pune la riscumptvare, o 

PRE cândii Polonulii mânecă, Principesa care reservase cetirea scrisorilorii pentru pof- 
tă de mâncare, se puse u, le citi, si cetindu-le, Jacobii Polonulii băcă de semi că ca surideă 
si suspină totii deodată, după impresiunea ce diversele subicpte cuprinse in ele produccă a- 
supra facultâtilori suetului scii. După ce le-a.cetitii, ea se puse in wenuchi, si cu v6ce 
mare liudă pe Ddieii pentru că a tinutii sănătosii pe sogiulii cl de când a cădiutii în servi- 
tute, si pentru că a, priimitii sciri atâti: de sigure. Dar, diceă ca, ridicândiă ochii la ceruri, 
o părinte ali misericordiei! este 6re decisii in consiliulii tei ca eredinciosulii si multii ze- 
losulii teii servitorii să fii tinuti pentru toti restulii vietii sale in fiorosele inchisori ale a- 
cestui mare Corsariii ali lumei, findii că n'a voitii să so lapede de tine ca cci trei misera- 

„bili, pe carii nu-i mai poti numi mamă si frati, si carii nu mai credit că tu esci Tatălit 
si Mântuitorulit?. Nu, nu, nu voiii crede nici o dată, si dacă contra credintiei mele acestii 
sogiit alii mei a mneritatii o osindă atâti de aspră si grea pentru o gresiclă a sa, te roaii 
Mântuitorul meti, să te multiiimescă cu mărimea si multimea chinurilorii ce a suforitii pănă 
acuma atâtii pentru noi câti si pentru acestii micii nevinovati; si dacă nu sunt de ajunsi, 
să fiii-eii priimită a le indeplini, precâtii puterile mele corporale vorii pută suferi; că-ci ei 
sunt nefolositâriă în lume; dar clii, Dumnedicule, va pute incă sacrifică sacrelorii “tale alta- 
re mii de necredinciosi, si a invătiă pe fiiulit seii, cândii va fi în stare, -să nu-si crutie sân- 
gele pentru tine, Dâmne, carele atâtii de voiosii ai râspânditii pe ali tei, până la ultima 
picătură pentru mântuirea genului omenescii. Apoi intoreându-se câtră iubitulii si uniculit
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tu 6s naş, as esprouu6 en ton foible corps les plus estranges maladies dont les humains puis- sent, estre mattez, faut-il qu'ă mesure que Page te donnera de la cognoissance, tu entende estre nay d'wn pere vaillant et genereux qui soit viuant, et ncantmoins que tu ne le puisse voir, estant detenr dans les prisons d'n îyran, pour y passer le veste, de sa vie, sans que toy, ni moy chetifue, ayons le pouuoir de Pen retirer? au moins si Peternelle Bont6 eut per- mis que nous fussions. ensemble decedez, lors quen me deliurant de toy, ie t'ay plonge ct liur6 aux miseres du monde, et qu'ă defaut W'assistance, ie t'ondoyay, moy-mesme au sainct nom de Iesus, nostre seule esperante, nous eussions: des lors est desgagez des calamitez qui nous hcurtent de toutes parts, ct serions purs deuant le throsne du 'Tout-puissant, o sans cesse, moy, comme sa chere moictid, et toy, comme vn autre luy-mesme, prierions pour la deli- "urance de ce tres-aymd. et tres-redoută Seieneur; ie dis tres-redoutâ; car c'est la seule con- sideration pour laquelle le Ture inhumain ne le veut mettre î rangon, qui mauroit point - aussi de prix, si on le iugeoit î Vesgal de ses vertus, et de sa valeur, : Acheuant lesquelles paroles, elle inclina sa face pasle et defaite, sur le beau ct clair visage de son petit enfant, qui reposoit prâs d'elie fort doucement, et Vayant baign6 de ses pleurs argentincs, se pas- 
ma en le baisant. 

- CHAPITRE LXUL 

Comimne lu Princesse Corvecly pensa estoufer son enfant sans y penser, et comme ayunt este “secotriie pur Iacqgues, elle lu raconta la vision en esprit qivelle auoit eiie pendant sa 
pPanojjson. 

Le Polonois n'estoit pas si ententif î.son repas, qu'il ne prit garde aussi ă ce que disoit . et fuisoit sa pieuse Dame, et s'estant aperceu qw'elle ne disoit plus mot, et que sa teste estoit' tousiours penchante sur” son enfant, il y courut et veid qwelle suftocquoit innocemment de 

  

sei descendiute: sermane copilit, dise eu; nenorotitii innainte: de a te nasce, care de siese luni de cândi te-at născutii at suferitii în corpulii teii cele mai cumplite bole ce muritorii ati pututii să aibă, cade-se 6re ca treptată cu cunoscintia ce-ti. va, dă, etatea să intielegi că tu escă născutii dintr'unii părinte valorosi si generosu, carele trăesce, si cu tâte acestea nu-lii poti vede, fiind tinuti: in" inchisorile unui tiran pentru t6tă viâtia sa, fâră ca nici tu, nici: cil, să avemii puterea de a-li scâte? Dacă celi puginii Bunătatea eternă ar fi voitii să fimii muritii amânduoi, si tu si ci, cândii, născându-te, te-am cufundatii si te-am lăsatii viptimă miserielorii lumei, si in lipsă de botezii ti-amii datii cu insumi sântulit mume de Isus, sin- gura nostră sperantiă; noi de atunci amii fi fostii mântuiti de calamitătile care ne isbeseă din tote pârtile, si ami fi fostii curati inaintea tronului celui a totii putinte, unde fâră iu- cetare, atâtit inhita sa, sociă câtă si tu, care-lă represinti pe el, amii fi rugati pentru mâu- tuirea acestui pră-iubitii si infricosiată Domni; dicii infricosiatii, fiindi că singura consi- deratiune, pentru care neomenosulii 'Furcii nu voesce a-l pune la râscumpărare,. este că elii nu ar ave pretiii, judecându-lii după virtutile si după vitejia sa. Terminândii aceste cuvin- te, ea plecă facia sa palidă si desfăcuti pe facia frumosă si senină a copilasiului seii, care. dormiă lângă ca forte liniscită, si -scăldându-lii in lacrimele sale argintine, a lesinatii să- rutându-li, : 
CAPU XII, 

Cunui priucivesu -Korecli eră să-si ndbusitse copilulii firă să vrea, si cumii ajutată-de Iu- cobă, după ce su desceptatii, i-u spus visiunea ce a acută pre câtă timpii a fostii lesinat, 

PuLoxuLu nu eră atâtii de preocupati cu mâncarea sa, câtii să nu bage de sâmnă la ceea ce dicea si fâceă piâsa sa Domnă; si vădicudii că nu mai dicea nici o vorbă, ci stă cu
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son propre poids ce pauure innocent: ce qui fast bien-tost auenu sil ne Ten eust retivec, 
car elle mauoit aucun sentiment pour lors, et fallut que son fidele seruiteur luy jettast par 
plusieursfois de Veau fraisehe au visage pour rappeller ses esprits qui sembloient auoir aban- 
donn€ son foible corps, en quoy il print beauconp de soing et de peine, luy rendant en ce 
deuoir particulier vne ample recompense de la libert€ quelle luy auoit procuree par sa ce- 
leste et merucilleuse pierre. Or comme la Dame cut repris ses esprits cuaporez pour vn 
temps, son bon administrateur luy fit vne assez ryde remonstranee, luy disant, Quoy, Madame, 
est-ce ainsi que vous faites vostre profit, et „vous rejoiiissez des lettres que ie vous ay auec 
tant de soing et de hazard apportees? y auez-vous rencontr6 quclque chose qui vous doiue 
tant esmouuovir, que vous ne trouui6s point de consolation en tant de choses qui vous sont 
quasi miraculeusement aduenuis, et qui vous tesmoiznent que PEternel a vn soins parti- 
culier de vous, et de tout ce qui vous concerne? Que ne practiquez-vous ces belles conso- 
lations que vous auez escrites par moy ă vostre bien-ayme sciemeur, ainsi quiil ma dit? 
Gardez, Madame, . que Dicu ne vous punisse de ceste tristesse et impatience demesuree, î 
laquelle vous vous estos laissee tellement emporter, que si ie n'eusse est€ prompt ă vous secourir, 
vous fussiez sans doute -morte homicide de vous, et de vostre cher enfant; ayez au nom de 
Dieu, encores vn peu de patience, et me donnez le loisir d'aller querir vostre rangon en 
Pologne, apres que ie Pauray arrestee auce le 'Tartare, car cost le principal sujet qui ma 
fait retourner icy. - Ă | . - 

Alors la Princesse ayant reprins haleine, dit ă Iacques en souspirant, Ie te remercie 
mon fidele support, du secours que tu mas donnâ, et particulicrement î ce pauure enfant, 
sequel autrement cust peu estre estouit€ par moy, sans toutesfois en estre coulpable; mais 
je veux que tu-scaches-qwen si peu de temps que iay este detenui'en ceste pamoyson mon 
esprit a receu des contentements que ie ne te puis exprimer de paroles, ayant cu ce bon-heur 
que (estre consolee par vne grande Dame, qui a cu piti6 de moy pour Pauoir parauanture 
souuent inuoquce, et meditâ en elle au fort de mes miseres: Elle ma en outre fait voiren - 
idee mon cher Espoux, descendant auec vn autre dwne haute tour, ă Payde. Wwne eschelle 

  

capuli plecatit asupra copilului, el alergă si vădit că ca năbusiă, pe nesciute cu greutatea 
sa nevinovatuli mititeli: ceea ce s'ar fi intâmplatii pră-curendii dacă el mar fi ridicat'o, 
că-ci maveă nică o simtire in momentulii acela, si a trebuitii ca credinciosulii seii servitorii 
să-i arunce mai de multe ori apă prâspetă pe faciă pentru ca să-i readucă simtirile ce pă: 
rcă că părăsiseră slabulii seii corpii, pentru care si-a datii multă ostenclă si grige, dându-i 
prin acâstă datorii particulariă o deplină recompensă pentru libertatea” ce ca “i procurase 
prin cerâsca sa pâtră. După ce Dama si-a revenitii in simtiri, bunul sei administratorii *i 
făcu o mustrare forte viiă, dicându-i: ce felii, Dânmă, astfelii te folosesci D-ta si te bucuri 
de scrisorile ce ti le-amii adusi cu atâta grige si nevoii? Găsit'ai pote în ele ceva care tre- 
buiă, să te turbure atâtii de tare, în câtii să nu poti află mângiiare în atâte lucru care ti-ai 
venită ca prin minune, si care-ti dovedescii că celii Eternii are o grige particulară de D-ta, 
si de totii ce te privesce? De ce nu pui în lucrare frumâsele precepte ce ai fostii serisii prin 
mine prâ-iubitului D-tale soţii; asiă precuniit mi-a spusii? Caută, Dâmnă, să nu te pedepsescă, 
D-dieii de acâstă intristare si nerăbdare nemâsurată, care ai lăsatii să te răpâscă până în 
asiă gradi, in câtit de nu-ti veniam râpede în ajutorii, nepresitii că ai fi muritii, ficându-te 
omoritriă chiarii a copilului D-tale; pentru numele lui D-dicii, mai aibi pugină răbdare, si 
dă-mi răgaz ca să mergii în Polonia să cauti răscumpărarea D-tale, după ce mă voiii in- 
ticlege cu 'Tătarulii, că-ci mai cu sâmă pentru acesta am venilii Crăsi aicea. | 

Atunci Principesa răsufiându-se, dise lui Iacobii suspinândii: "Ti multiimeseii, credin- 
„ciosuli meii razimii, de ajutorulii ce mi-ai dată, si mai alesii din partea acestui bietii copilii 
„carele alt-teliii ar fi fostii năbusitii de mine, fâră să fiii culpabilă; dar voiii ca să scii că in 
pucinulii timpii câtii am fostii lesinată, spiritulii meii a avutii nisce multiămiri care nu 'Je 
potii esprime prin cuviule, că-ci am avutii fericirea -a fi consolată de o damă mare, căreia 
i-a fostiy milă de mine, fiindii că in nenorocirile mele totdeauna m'am rugatii la ea si mi-am
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de corde quwm Prestre habille ă la Grecque luy auoit fait tenir par ic ne say quelle sub- 
tilit6, et ce Prestre sembloit les attendre au pied de la tour, affin de les emmener; ce que 
ie ne puis reputer pour vn-songe commun, ains plustost i'en attendray desormais Pevene- 
ment comme d'une saiucte reuclation, qui ne peut manquer, 

Mais il faut que ie te racompte aussi pendant que Poccasion nous est opportune, les 
eflets merueilleux que i'ay .encores experimentez de ma piere medecinale, pendant ton ab- 
sence. Ce. pauure entancon que tu vois maintenant en si bonne sant, graces ă Dicu, a 
este atteint du haut mal, gw'on appelle autrement la maladie Royale, “laquelle lui prouint, 
comme bestime, des frayeurs que i'auois ordinairement au temps de sa conception, et qui 
m'ont este continuelles iusques ă sa naissance. Pour remedier auguei mal, ic fus diuine- 
ment inspiree de reeueillir vne bonne quantit€ de fleurs de pinoines, et autres dans le iar 
din de ceans, lesquelles ayant bien pilees, i'en exprimay qucique peu de jus, auiquel ie mis 
tremper ma celeste pierre dans vn verre, que i'exposay en vn certain endroit affin de les 
faire intuser ensemble ă la chaleur du Soleil, n'osant Papprocher du feu, de crainte que 
mon dessein fust descouuert, et que mon precicux joyau, desia coeneu au Tartare, me fust 
par luy rauy. Ce fait, i'y adioustay encores quelque peu de mon laict, puls ayant retir6 
madite piexre, ie fis prendre par quelques matins consecutiis de coste composition ă mon 
petit malade, qui ne s'est pas depuis ressenty de ce mal, que plusieurs ignorans tiennent 
pour incurable, - Si E - 

- TrĂuditeur estimant que sa Dame eust acheu€ tout ce qu'elle luy vouloit reciter, l'in- 
terrompit pour loiier Dicu de ceste cure si extraordinaire et merueilleuse: mais la Princesse 
reprit aussi tost la parole, ct luy dict, que ce westoit qu'we partie de ce qui luy estoit ad- 
uenu, et ă son cher enfant, et quiil eust patience sil desiroit entendre le surplus, qu'il ne 

"treuueroit pas moins admirable, puis quw'ils rendroient uraces de tout ensemble ă PAutheur 
de telles merueilles. a 

  

fostii pusti totă sperantia in ea; pe lângă altele ea mi-a arătatii în ideă pe scumpulit meii 
sogiii coborindu-se. dintr'un turmnit înnaltii,: pe o scară de frânghiă ce unii preotii imbrăcatii 

„ grecesce i-o tineă, si că acesti preotii păreă că asceptă la picidrele turnului pentru ca să-lii 
iea de acolo; acâsta nu potii crede că este un visii:de vândii, ci o sântă revelatiune care 
mă face a asceptă implinirea faptei fâră smintlă. Dar trebue să-ti spunit crăsi, pre câtă 
timpulii ne 6rtă, efeptele minunate produse de pâtra mea medicinale, de cândii ai Lipsitit tu. 
Copilasiulii care-lii vedi, laudă lui D-dieii, acuma atâtit de sănătosii, fusese loviti de bola, cca. 
mare, care altfeliit se dice bolă regesci, care credit că i-a venit din spaimele ce am avutii 
pe .câti timpii eram grea, si care n'a incetatii până ce Pam născutii, Pentru ca să-lii vin- 
decii de acâstă boli, am fostii de D-dieii inspirată ca să culegii mai multe flori de nalbă si 
altele din grădina de aicea, pe care storcendu-le, am storsii pucină zemă intrunit păcharii si 
aan muiati intrinsa, pâtra mea cerâscă, apoi le am pusii la sâre ca să se fârbă impreună, 
temendu-mă, a le apropia de foci ca să nu se descoperiă planulii meii si ca nu cumva Tă- 
tarulii carele cunosceă preti6sa mea pâtră, să mi-o răpesci. Dup'acâsta am picatii si pucinii 
din laptele meii, si apoi scotndit pâtra,- am datii micului meit bolnavii ca să bea din ac6- 
stă compositiunea câteva diminetie de-a rândul, după care nu i-a mai venitii bâla acâsta, 
“care mai multi nesciutori '0 credii necurabile, 

Ascultătorulii, crediândii că Dama sa terminase ce aveă de spusii, o intrerupse ca să 
" multiimâscă, lui D-dieii de acâstă cură atâtii de extraordinară si minunată; dar Principâsa | 
reluă indată. cuventulii si-i dise că acâsta a fostii numai o parte din cele cei sait intemplatit 
ei si iubitului seii copili, si si.ăibă răbdare ca să asculte restulii, care i se va păre mai 
“minunati, si apoi pentru tote impreună să multiimescă, Autorului unorii asiă minuni,
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CHAPITRE LXIII. e azi 

Recit faict par la Princesse Done autre maladie quicut son enfant, et comme elle len 
guarantit & Payde de sa pierre medecinale. | 

A ceste facheuse maladie (dict la Princesse) succeda, bien tost vne autre non mmoins pe- 

rilleuse, mais ă la verit€ plus commune, mesme aux petits enfans: est ă scauoir, que le 

corps tendre et delicat de ce pauure patient deuint tout couuert de petite verole, procedant 

d'vn sang fort corrompu, qui luy causoit vne și grande demangaison quiil ne cessoit de crier 

iour et nuict, ce qui m'apporta vne double afiliction: l'vne, pour le voir en ce miserable - 

estat, et Pautre pour les tourments que me donnoit le Tartare ă ceste occasion, si bien que 

ie fus contrainte d'oster. mon petit patient de coste chambre, afin quwil weust plus la teste 

rompuă de ses gemissements continuels, et me retiray auec luy dans wm coing de Pescurie 

de ceans, oi. îl y auoit vn tas de fumier couuert d'wne vieille natte, et m'y tins auec -luy 

vne semaine entiere, pendant laquelle ie priay tant la diuine Dont6, qu'elle cut piti€ de 

moy, et inspira derechef î faire le vemede suiuant. Ie cucillis dans le mesme iardin de 

Vherbe nommee Capillaire, â laquelle iadjoustay bonne quantită de roses tant (ces coamoa ap- 

blanches que rouges, qui estoient lors en leur force, des 1ys, et encore des fle- ţpelle Capii ve-- 
neris en Latiu. 

ms d'Hleliotrope, vulgairement appelle Soucic.. De toutes lesquelles herbes et 

fleuws lances dans ceste claire fontaine qui est en ce iardiu, ien tiray auec grande peine et 
- . , ) . . * o . E 

patience vne assez bonne quantite de substance, en laquelle ie mis tremper ma susdite pi- 

ere, et exposc le tout au Soleil, comme auparauant, puis cu fis prendre vne partie î mon. 

malade, ct du reste ic luy en frottay son corps impur, ct comme lepreux, qui des le pre- 

mier îour fut garanty de Pexcessiue ardeur qui le tourmentoit au dedans, et ne luy donnoit 

aucun repos, puis sa verole se desseicha peu ă peu, et cn fin se separa delle 
mesme auec toute la peau de ce pauure enfant,. qui deuint puis apres mille f0i$+ tate perfeitur.: 

plus blanc et plus net quiil m'estoit auparauant. Ie ay bien recogneu, dit le 

  

CAPU LĂIIL. 

Navatiunea Principesei despre o altă V6lă ce avi copilul ci, si cum Pa scăpată prin 
petra sa medicinale. 

Dupa acâstă b6lă supărătoriă, dise Principesa, i-a. veniti in curendit o altă bolă nu 
mai puginii pericul6să, dar in adevârii mai comună, chiarit la copii mică: adecă, că corpulii 
fragedii si delicatii alii acestui micit bolnavii s'a coperitit de coriii, carele vine din corumpe- 
rea sângelui, si-i ficeă o mâncărime asiă de mare incâtii tîpă dioa si n6ptea, ceea ce-mi 

causă o indoită durere: una,. fiindii că-li vedeam in starea acea miserabilă, si alta, fiindii că 
Tătavulii ma siliti ca să scotii copilulii afară din camera asta, pentru ca,să nu-li supere 

gemetele lui neincetate, si m'am fostii retrasii cu eli intrunit coltii alit grajdului, unde eră 

o grămadă de, băligari coperitii cu:0 vechii rogojină, si am statii acolo o săptămână intregă; 

în care timpii mă ruga atâtii de multi Bunătătii divine, în câtii avi milă: de mine, si-mi 

inspiră, 6răst să facii I6culti următorii. Culesei toti din grădină 6rbă numită Capilare, lângă | 

care adăogai câte-va, rose galbene si rosie, care eră” atunce in putere,'si câte-va fiori de 

Virtus în iufrmi-, 

Heliotropii,. numitii de poporit Vaniliă. Din tote aceste exbi si flori spălate in fântâna cea. 

limpede din grădină, cu mare greutate si răbdare scâsei o cantitate de substantiă, in care: 

muial pâtra si o pusei Grăsi la sâre ca mai innainte, pe urmă dedei o parte copilului să bea, 

ră cu ceealaltă % frecai corpulii ce semână a fi plinii de lepră, si chiarii din dioa cea de 

ântâit Ta slăbită mâncărimea cea mare care-lit chinuiă si nu-lii lăsă nici decumii să se râ- 

pause; după acesta, bubulitiele se uscară cu incetulii si in fine se deslipiră singure de pe 

pielea bietului copili, care apoi rămase de o miie de ori mai albă-si mal frumosă de cumil
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Polonois, ă la scule inspection de son visage, dont le teint est deuenu infiniment eclair ct vermeil, depuis que ie ne Pauois veu, comme encores cela s'apereoit î ses mains enfanti- nes,. la blancheur - desquelles surpasse les 1ys, et les roses, dont vous vous estes seruie en ceste derniere medecine. Et partant loiions, sans plus diflerer, le Pere de lumiere, et toute la cour Celeste, car c'est de lă, et non d'ailleurs que prouient et se fait tout ce qui se void de mcilleur, ct de plus merucilleus suv la tere. (est bien & propos, repliqua, la, Princesse: Mais, mon bon amy, îl faut que vous vous donniez la patience que ie vous fasse. aussi re-. cit de ce qui est encores aduenu cn la personne de cest infortunâ enfant, que ne trouuerez moins estrange, et. diene. V'admiration que tout ce qu'auez desia entendu, .- 
. 

CIIAPITRE LAW, 

Recit d'un autre accident qui arriua au petit Correcy, aupres duquel fuvent trotuez deuz i sexpens, et comment îl en fut delity€ par sa mere, 

La Princesse reprenant son discours, que le Polonois auoit interrompu, luy recita ce qui ensuit: Lors que ce mien petit enfant commenca ă se bien porter de sa dermicre mala- die, pendant laquelle iauois est contrainete de le retirer- dans escurie de ceans, pour eui-. ter les crieries du Tartare, il luy arriua vn autre accident fort extraordinaire, et qui me. semble luy promettre quelque chose de grand â Pauenir, apres tant de douleurs et de mise- res par luy souffertes dâs le berceau. C'est qwajyant laiss6 ce pauure enfant sur vn peu de paille, dans un reeoin de ceste escurie, pendant que iallay querir de 'eau î la fontaine du jardin pour lauer quelques siennes enueloppes ct drapelets, comme ien retournay, i'aperceu deux serpeus assez gros aux costez de ce pauure înnocent, lesquels sembloient regardee fixe- ment son visage enfantin, non pas (ne facon furicuse, mais plustost aplaudissante et sans 
a 

t 
aucunement tirer leurs langues, comme ils ont aceoustume. It encores que cest enfangon 

  

eră mai innainte. Am cunoscut'o cit acesta, dise Polonulii, de la prima dată cândi i-am vădiutii facia, că-ci pelitia s'a făcută multi mal curată si mal rumenă, din ceea ce-li sci- am, 6ră mânusitiele lui intrecii în albâtiă crinii si rosele, cu care te-ai fostii servitii in astă din urmă tămăduire. De aceea, să liudâmii, fâră pregetii, pe Părintele luminei, si t6tă cur- tea cea cerâscă, cii-ci de acolo si nu aiurea vine si se face totii ce se vede inai bunii si mal minunati pe pămeântii. - Ai tâtă dreptatea, replică, Principesa; dar, bunulii mei amici, cată să mai aibi răbdare ca să-ti spunii ce s'a mai intemplatii acestui nenorocitii copilă, lu- cru ce o să ti se pară nu mai pucinii stranii, si mai demnii de admiratiune de câtit ceea ce ai ascultati. d - o Ă 

CAPU LXLV. 

Naratiunea despre.o altă întâmplare ce a veniti junelui Borecli, lângă care sati găsitii - doi sierpi, si cumiă Pa mâutuitii maică-sa, 

PRINCIPESA reluându-si cuvântulii, intrerumptii de Polonulii, % recită, cele următârie, După ce .copilasiulii se ficit sănătosii de cea din urmă, DOL, pentru care fusesem silită ali tin în grajdu, pentru ca, să scapii de râcnetele Tătarului, veni o altă, intemplare fârte estraor- dinariă, si care credii că-i promite unii -viitoriii mare, după atâte dureri si ticălosii ce a su- feriti din Iegănulu seii. Lăsându-li intr'o di pe paie, intrumi coltii ali grajdului, si du- cându-mă să aducii apă dela fântână ca să-i spâlit rufusidrele, cândii m'am intorsii, am vă- diutii doi sierpi destulii de mari lângă dânsulii, ce păreă că se uită dreptii in ochii-i, însă nu cu aerulii amenintiătoriii, ci mal cu s6mă mângăiătoriă, fiind că nu-st scotea limbele, după datina lori; copilulă intindeă delicatele sale mâini asupra lorii, ca si cândit păreă că voesce . 
N
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eust ie ne sgay comment port6 ses delicates mains sur ces serpens, comme s'il cust eu in- - 
tention de les arrester, ils ne s'efforcoient pourtant en aucune fagon de luy mal faire ; ă, quoi 
toutefois ie ne: me voulu aucunement fier, seachant bien que le serpent est naturellement en- 
nemy de homme, depuis le premier pech$, et fus inspirec „dW'auoir encores recours en ceste 
necessite€ ă ma vertucuse pierre, que mon tres-aym6 mary m'auoit dit auoir aussi la vertu 
de chasser les bestes veneneuses, et mesmes de guarir des morsures d'icelles (ainsi que fait 
la pierre de S$. Paul, qwon apporte de Malte) la quelle pierre ie is tremper daus ceste cau 
que i'auois tout recentement apportee de: la, fontaine, et auec vn rameau de myrthe, que ie 
trouuay ă Pentree du iardin de ceans, ie iettay de ladite cau tant sur rhon enfant que sur 
ces serpens, Ivn desquels creua sur le champ, ct de son ventre fecond sortit vn nombre in- 

fini de serpenteaus, lesquels furent tout aussi-tost deuorez par lautre serpent, qui en deuint 
extremement enfl6; et apres s'estre' bien debatu, et fait plusieurs bonds en air, tomba en 
fin comme mort, bien qu'il ne le fust pas en effect, ainsi que ie cognus bien depuis: Car 
estant allee- querir. quelqu'n du logis pour luy faire voir cet estrange spectacle ie ne trou- 
uay plus sur le lieu ny vu, ny Vautre: Ce qui me fait eroire que ce m'estoit qu'wne pure 
illusion, au presaue de quelque chose d'extraordinaire qui doit vn iour arriuer ă ce petit 
Prince. Aloss le Polonois plus estonn6 que deuant, dit, Vous auez, Madame, tres-grand sujet 
de presager par ceste vision, que vostre cher fils sera wm iour quelque rand personnage, 
comme on prejugea autrefois des Penfance dEHercule, qu'il deuoit estre un grand - guerrier, 
et le destructeur des monstres de son temps, pour auoir estrangl€ de ses inains enfantines 
dcux serpens qui stestoient aussi approchâs de son bercean: Surquois la Princesse 'leuant 
les yeux vers le Ciel, fit vn souhait en ces termes: Ie te price, mon "Dieu, que sil est ainsi 
quil te plaise donner de la force et valeur ă ce petit Prince, comme tu as fait ă son in- 
fortun6 pere, qu'il Vemploye entierement-ă purger le inonde des infideles Tures.qui sont beau- 
coup plus permicicux ă la Chrestient€, que tous ces monstres dâfaits pat Vinuincible Hercule, 
n'estoicut dommageables au genre humaine. | NE , a 

Au reste, dit-elle, puis que le Tartare ne vient point encores, il faut que ie te fasse 
  

să-l apuce, cu tote acestea, ci părea că nu vorii să-i facă reii, Ei insă nu voit să mă in- 
credit, sciindii că sierpele este -din natură inimiculi omului, dela celii ântâiii ptcatii, si fui 
inspirată ca să am 6răsi recurs pentru acestă nevoiă la pâtra mea ficătăriii de minuni, fi- 
indii că pre-iubitulii meii soţiii nui spusese, cândi mi-a dat'o, că are si puterea de a goni 
bestiele venin6se si chiarii să vindece muscăturile loră (precumii e petra lui Pauli, care o 
aduci din: Malta). Atunci am pusii pâtra in apa ce aduceam dela fântână, si cu o rămu- 
rică de mirtii ce am găsitii din intemplare la intrarea grădinei am stropitii cu disa apă a- 
tâti copilulii câtă si sierpii. Atunci unulii din sierpi a crepată indată, si din burta lul a 
esitii o multime de sierpusiori mititei, pe cari celalaltit sierpe indată i-a mâncatii, si s'a in- 
flată forte; si după ce s'a tăvălitii câtii-va, a făcutii câteva sărituri în aeriă si in fine a că- 
diutii giosii ca mortii, de si in adevârii nu murise, precuinii aan incredintiatit mai pe urmă; 

 ducendu-mă să: chemii pe cineva din casă ca să-l arâtii acestii spectacolii straniii, mam gă- 
sitii pe loci, nică pe unulă nici pe altuli. Ac6sta mă face să credii că nu fusese de cât 
o, curată illusiune, si predicere că o să se intemple ceva estraordinarii acestui micii Prin- 
cipe. Atunci Polonuli, coprinsii de mirare mai multi de câtii inainte, a disii : At pre-mare 
cuventii, Domnă, să predică după acestă visiune că fiiulii D-tale pâte să »jungă odată uni 
omi mare, precumii s'a predisă din copilăriă lut Ercule co să: fiă unii: mare oimii de resbelii 
si ucig&tori ali monstrurilori timpului sei, fiindii că strinsese de gâtii în mâinele sale'co- 
pilăresci doi sierpi ce se apropiaseră de l6gănulii seii. La aceste vorbe, Principesa, .ridi- 
cândii ochii spre ceriii, făcii o rugăciune in terminii acestia: Te rogii,  Dumnedieulii mei, 
dacă buna ta vointiă este să dai putere si vitejiă acestui mici Principe, ca nenorocitului seti 
părinte, fă să le intrebuintieze in totulii spre curătirea lumei de Turcii necredinciosi carit 
sunt mai striciciosi pentru Crestinătate, de cătii monstrurile nimicite de Ercule celii neinvinsii. 
„In cele din urmă, dise ea, fiindi că Tătaruli incă n'a veniti, cată să-ti mai nareză 
De
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“aussi le recit de ce' qui m'est aduenu 'sur'la fin du mois de May dernier; apres toutesfois 
que i'auray vn peu visit€ ceste pauure esclaue qui est malade, ct qu'on -m'a donnee cn charge, 
car elle m'a tousiours secouruă en tout ce quelle a peu. Le Polonois senquist de quelle 
maladie estoit malade ladite. esclauc, et ayant sceu que c'estoit de la suffocation de matrice, 
il fut chercher promptement dans le jardin du logis, n petit animal, de la teste duquel il 
tira vne pierrette, laquelle ayant faict aualler 'ă ceste pauure malade, elle fut presque ă Pin- 
stant. guarie en presence de la Princesse, qui en fut fort aise. | CE 

pi CHAPITRE LXYV. 

„„ Comme la Princesse perdit son laict, dont son enfant pensa mourir, et du remede quelle 
'pratiqua pour le faire veuenir abondamiment, 

ApREs que la Princesse .et le Polonois eurent fait ceste charitable visite, ils retourne- 
rent en la chambre oi estoit Penfant, et lors elle recommenga ă discourir de ses accidents 
en ceste sorte: Ie prins tant de peinc, dit-elle, ă veiller mon pauure patient de iour et de 
nuict, pendant qu'il estoit ainsi tourment6 des susdictes maladics, que i'en deuins toute seiche 
et aride, si bien que: mes mammelles furent taries, et n'y auois non plus de:laict quwne pu- 
celle;. Pour lequei defiaut mon enfant deuint tout allangoury, et ce qui est presque incro- 
„Comme Soyse yable, il refusa de prendre les mammelles de quelques autres Nowriceş qui lu 
les nourriees E. | Îurent presentees, et fust sans doute bien-tost mort en cest estat, si ic ne me 

ayptiennes. | fusse ressouuenui vn matin que PAurore commeneoit encore ă se leuer, quci'a- 
-uois autrefois ouy dire ă vn Philosophe et Medeein de nostre pays, grand rechercheu» des 
secrets de nature, Que la rosee du moys de May oi: nous estions, auoit de fort grandes ver- 
tus 'et-proprietez, voire que c'estoit comme le commun laict de la nature, qui faisoit croistre 
et augmenter toutes choses en ce temps, beaucoup plus quw'en aucune autre saison; Ce qui 
m'excita de ramasser soigneusement de ceste celeste liqueur. tant sur les herbes, que sur les 

  

ce mi sa,.intâmplatii pe la capătuli lui Maiii trecutii; dar mai ântâiit să mă ducă să mal 
vâdiii pe bita, sclavă care zace si care este dată in ingrigirea mea, mii alesii fiindit că ea 
totdeauna m'a ajutati în toti ce a pututii. Polonulii intrebâ, de ce bâlă suferiă selava, si 
spuindu-i că pătimiă de o inflamatiune la matrice, se duse îndată în grădină si găsindii ună 
mică animalii, scâse din capulii seit o petricică, pe care o dete de o inghiti bolnava, după 
care se făcă indată sănătâsă in presentia Principesei, care a fostii fârte multiămită, 

CAPU LXV. | a 

Cumii Principesa *si perdă laptele, de care crediă că copilulii o să moră, si ce făcâ ca să-i 
"revină laptele cu abundantiă. 

Dupa ce Principesa si Polonulit făcură acestă visită caritabile, se inturmară in camera 
unde eră copilulii, si atunci ea reincepă:a spune intâmplârile sale în chipulii următoriii: o- 
bosisem atâtii de tare, dise ea, ingrigindii bjetulii meit bolnavii dioa si nâptea, pe cândii e- 
ră chinuiti de susnumitele bole, in câtii mă uscasem cu totuli si titiele mele se stirpiră 
de lapte ca la o fată mare. Pentru acâsta copilulii meii cădiuse in lângedire, si ceea, ce e 
mai de necrediutii, că refusâ, de a luă titiele altorii:nutrică ce i se dă, si fâră, indoâlă că ar 
fi muritii în starea acâsta, dacă intro dimindtiă pe cândii aurora; incepeă a se ridică, nu-mi 
aduceam aminte că audisem dela unii filosofi si medicii din tiâra nostră, mare observatorii 
ali! secretelorii naturei, că r6ua din luna lui Maiii în care ne aflamii, aveâ mari virtuti si in- 
Susiri ca una ce e ca laptele comuni alii naturel ce făccă să crâscă si să sporescă tâte lu- 
crurile in timpulii. acela, mai multă de câti altă dată;. acâsta m'a îndemnată să aduni cu 
ingrigire din acâstă cerâscă licâre, atâti de pe erburi câtii si de pe florile din grădină, din
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ficurs du jardin de ceans, et en remplis.plusieurs vaisseaux, ausquels ie mis tremper dor- 

dre ma precicuse pierre, que ie tiens pour certain auoir la vertu d'aceroistre les facultez 
naturelles de toutes les substances ausquelles on Pa joint, ainsi que ie Pay cy-deuant ex- 

periiment€ en faisant les compositions susditeş, Ayant; donc encores-tenu par quelquc temps 

ces vaisscaux au Soleil, et iceux couuerts, ien prins vn grand traict pour en faire Pessay, 

puis en donnay librement ă mon petit patient, lequei me fit bien paroistre que tel bruuage 

luy estoit naturel et agreable: car îl Vaualloit si auidement, que ie ne pouuois quasi four- 

nir î luy en donner, de sorte que i'estois deliberee de recueillir encores de ceste naturelle 

substance, pour subuenir î mon defaut, și ds le iour mesme, ie ne me fusse aperceuă que 

le laict remontoit ă foison en mes' mammelles, qui en regorgoient auant le retour de Ia, 

nuict, et en ay depuis si bien nourry et substante ce mien petit mignon, qu'il est tousiours 

engraiss€ et profite î venă docil, voire tellement embelly, que le maistre de. ceans, qui n'ay- 

me pas beaucoup de son naturel les enfans, non plus que les femmes, ne se peut tenir de 

le .caresscr, et de sonhaitter den auoir vn pareil, ce qui me fait infiniment aprehender qu'il - 

ne le vucille retenir, ou que cela ne Vexcite a demandler dauantage pour nostre rangon, 

Le Polonois estant tout rauy d'auoir entendu ces merueilles, ne se peut tenir de. faire 

encores vne remonstrance ă ladite Princesse; de ce qwapres auoir receu tant de faucursex- 

traordinaires du Ciel, qui luy tesmoignoient manifestement que le Souuerain auoit vn soing 

paxticulier Welle et de son fils, elle ne delaissoit neantmoins de s'affliger demesurement, 

comme si elle cust est€ destituce de tout secours tant diuin, quwhumain, la conjurant Wes- 

tre Woresnauant plus constante en ses affictions, s'il luy en arriuoit encore d'autres: Ce que 

ladite Dame lui promit, et ce fait, rendirent ensemble gracesă PEternel de toutos ses fauo- 
rables assistances. „ e 

  

care amit umplutii câteva sticlutie, în care am muiatii preti0sa mea, pâtră, care sciam cu 

sigurantiă că are puterea de a cresce facultâtile naturale ale tuturorii substantielorii cu care 
se impreună, precumii o cercasem mai innainte făcândii compositiunile mai susii dise. Asiă * 

dar tinândă sticlitiele acele câti-va timpii la sâre, si coperite, am beută o lungă inghititu- 
ră de cercare, apoi am datii si copilului ca să bea; atunci biigai de s6mă că acea beutură, 
“ plăcea si-l păreă naturale, că-ci o. inghitiă-cu atâtit nesatii, in câtii nu puteam să-l pro- 
curii de ajunsit si eram silită să culegii mere din acestă naturală substantiă; dar. chiariă in 
dioa aceca am băgatii de sâmă că laptele se urcă cu abundantiă la, titiele mele care se um- 
pluseră înnainte de a innoptă; după aceea am nutritii atâtii de bine pe mititelulii mei, in 
câtii s'a, ingrăsiatii vădiândă cu ochii; si s'a făcută atâtii de frumosi că stăpânulii de . aice, 

_de si de feliulii seii nu pră iubesce copiii nică muierile, nu se pâte opri de a-lii desmierdă si de 
a dori ca să aibă si elii unulii ca acesta, ceea ce mă face să mă ingrigescit ca nu cumva 
să voâscă a-lii opri, sâi a cere mai mare pretiii pentru răscumpărarea nâstră. 

' Polonulii, încântatii de audirea acestori minuni, nu se puti tint de a face 6răsi o mus- 
trare numitei Principese; elii "1 dise că după ce a vădiutit atâte favori estraordinarie din par- 

tea Ceriului, care-i arătă vederatii că: Dumnedicii aveă o ingrigire particulară de ca.si de fiiuli 
ei, făceă reii de 'se intristă atâtii de tare, ca si cândă s'ar vedă părăsită de ori ce ajutoriii 
dumnedicescii si omenescii, conjurând'o a fi de aci nainte cu mai multă incredere si spe- 
rantiă, în casii de a-l veni si alte nenorociri. Acesta promitându-i numita Damă, amândoi 
deteră laudă celui Etermnii despre favorabilele sale ajutorie. -
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CHAPITRE LXVI, 

Auis que donna la Princesse au Polonois, de ce qutil deuoit dire au. lartare, en traitant 
auec hay de sa ranţon pour veparer sa faute, - 

Toures ces choses passees, la Princesse aduertit son fidele Agent, Que depuis qu'il fut 
party, vn des esclaues du Tartare luy auoit: dict, qu'il pourroit bien tirer vne meilleure ran- 
gon (elle, et de son enfant, qu'il ne sestoit promis, d'autant qu'il auoit ouy dire au. Polo- 
nois, lors des couches dicelle Dame, que si ledit Tartare cut-seeu sa qualite, il ne leut si 
inhumainement traitee comme il faisoit, n'ayant pour lict quw'vne simple paillasse, et le plus 
souuent que du pain bien noir, et de l'eau pour sa nomriture, Ce qui auroit donn6 suject 
ă ce Tartare de s'enquerir depuis de sa. prisonniere, qui estoit son mary, et ses parens, et 
quels biens ils possedoient: A quoy elle auoit respondu, qu'elle estoit ă la verit€ femme . 
d'vn Capitaine, qui auoit est prins prisonnier A la suitte du Prince Alesandre, et emmen€ 
auec-luy en Turquie; et quantă ses autres parens, ils estoient tous gens de guerre, qui auoi- 
ent est6 ruinez pendant les troubles de Moldauie, dont ladite Dame pria le Polonois de se 
bien souuenir, afin de n'estre trouuez en diversit€ de paroles, lors que .le Tartare s*informe- 
roit ă luy des mesmes choses, ct qw'ils traiteroient ensemble de la rancon de ceste prison- 
Accueil que ît niere. Pcu de temps apres le Tartare retournant des champs, trouua inopin6- 
Poloneis ă son Aent Iacques le Polonois de retour en sa maison, auquel il fit tres-bon. aceueil, 

setour  Jtant pour. le ressentiment qu'il auoit encore des bons offices qu'il auoit rendus :ă son frere; que pour Pesperance, qu'il congeut de recenoir bien tost la rancon de sa prisou- 
niere, se ressouuenanț que Iaques luy anoit dit en partaut, quil pourroit luy-mesme appor- 
ter sa rancon, ă cause qu'elle estoit sa parente. Et ne furent pas longuement ensemble, que 
ce fidele Agent luy demanda ce qu'il desiroit tirer de rancon de la prisonniere Polonoise; 

  

CAPU LXVI. 

ărerea ce a dati Principesa Polonului, despre ceea ce trebuiă să dică Zătavului, tratând 
pi „cu elit despre rescumptrarea sa, pentru ca. să-si îndrepte gresi€la. 

. Dupa ce S'aii petrecută aceste lucruri, Principesa făcă cunoscuti eredinciosulul seă A- . genti, că după plecarea lui unulii din sclavii 'Tătarului "i spusese cumcă clii pote să -tra- gă o răscumpărare mal mare pentru ca si pentru copilulii ei, peste ceea ce promisese, in - 
privire că elit andise pre Polonă dicândă când a născutii acâstă Damă, că dacă numitulii 
Tătari ar fi sciutii calitatea sa, nu ar fi tratat'o atâtii de neomenesce, dându-i pentru - as- 
ternutii numai paie, pentru mâncare numal pâine n6gră, si pentru beutură numai apă A- 
câsta indemnase «pe 'Tătarit mai pe urmă a se informă despre captiva sa, cine cră bărbatulii si rudele sale si ce averi posedă; la care ea respunsese că eră in adeverii fomeea unui căpitanii ce fusese prinsii robii in 6stea Principelui Alecsandru, si dusi cu cl in Turcia: si câtă despre cele-lalte rude, că eră toti ostasi, carii s'aii perduti in timpulă turburâriloră din Moldova. De aceea numita Damă rugă pe Polonii să-si aducă aminte, pentru ca să nu vină în diversitate de vorbe, cândă 'Tatarulii "li va intrebă despre lucrurile acestea, si cândă | voră trată impreună despre răscumpărarea acestei sclave. Nu târdiă după aceea, Tătaiuli, 
intorcându-se dela tidră, găsi pe neasceptate pe Iacobii Polonuli in casa sa; “li priimi fâr- te bine, fiind recunoscătoriii atâtii pentru bunele sevitie ce făcuse fratelui scii, si Sperândă totă o dată că el va fi adusi răscumpărarea, sclavei sale, aducându-si aminte că Iacobii îi spuse la plecare că pote va aduce insusi pretiulii răscumpărării sale , fiindă că % eră rudă. După pugine vorbe credinciosuli Agenti “li intrebâ ce doriă să capete pentru Polâna cap- tivă ; elii răspunse că voesce să aibă siese mij de galbeni, pentru ea si pentru fiul ci,
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ă quoy fut respondu par le Tartare, quiil vouloit auoir six mil squins, tant pour elle, que 
pour son fils, si micux il naymoit luy donner sa pierre, de laquelle: il auoit guary son 
frere, Ce qu'entendant le Polonois, il repliqua, Que pour la pierre il w'en falloit point par- 
ler, dautant quelle w'estoit point en sa disposition, Payant renduă ă vn Sciencur qu'il sui-! 
uoit lors qu'il auoit est prins prisonnier, et qui luy auoit baillee en garde; estimant quiil 
ne seroit pas si tost foiiill6 que luş. Et quant au prix quil demandoit pour la rangon de 

“sa, prisonniere, cet son petit enfant, qu'il excedoit la valeur de ses moyens, et de toute'sa, 
parent; qu'il deuoit considerer qwelle estoit femme d'vn Capitaine, qui auoit este aussi fait 
prisonnier des Tures, ă la defaite d'Alexandre, et î faute de bien estoit encores captif. Sur- 
quoy le Tartare Tinterrompit, et luy dict, Quiil auoit sceu de quelque part, qu'elle estoit de 
noble extraction, et qu'elle auoit des parens fort riches, qui ne permettroient pas qu'elle et 
son enfant demeurassent le reste de leur vie captifs. Ie vous aduouă, dit le Polonois, 
quelle est issui de parens nobles: mais ils se sont ruinez pour auoir suiuy ă leurs despens 
le party d'Alexandre, depuis le commencement des troubles de Moldauie, si bien que si 
vous ne luy faites bonne composition de sa rangon, vous pouuez .faire estat, quelle ct son 
enfant, vous demeureront ă iamais sur les bras; ă-quoy îl adiousta, qu'il ne fust retourne 
sil cust estime qu'il luy cut demande plus de mille squins, qu'il luy offroit, le priant de 
les accepter en consideration qwelle estoit sa parente, et de bons offices qu'il auoit rendus 
ă'son frere. Vous en auez est satisfait, repliqua le Tartare, cet n'auez pas sujet de vous 
en plaindre: mais si vous eussiez rapport& vostre pierre, et que me P'eussiez voulu bailler, 
ie men fusse contentâ: car outre les eficets que ien ay veus, ie ne vous celeray pas, que 
ven ay fait recit â vn docte- Medecin Arabe, qui m'a assiste et guary d'me fievre quarte, 
dont iay ressenty quelques accez depuis vostre partement, lequel Medecin m'a dit, qu'il 
en donneroit volontiers les six mille squins que ie demande, ct m'a fort pri€ que si vous 
vetourniez, ie vous fisse conferer avec luy, ce que ie luy ay promis. Ce seroit chose inu- 
tile, dict le Polonois, attendu que ie m'ay plus ladite pierre, mais neantmoins si vous le 
desirez, nous Lirons voir, ă fin qu'il ne puisse dire que vous luy ayez manqu€ de promesse: 

4 N 

sâu să-i dea pâtra cu care a vindecatii pe fratele sei. Ascultândă Polonulii acestea, răs- 
punse că. câtii pentru pâtră nici să vorbâscă, cu atâtii mal alesii că ca nu mai eră in dis- 
positiunea sa, findă că o dedese indărâtii unui domnit pe lângă care se află cândi Va fostă 
robitii, si carele i-o dedese spre păstrare, crediendi că nu va fi căutatii asiă cu deamărun- 
tulii ca dânsul. FEră despre pretiulii ce cercă pentru r&scumpărarea captivei sale si a co- 
pilului ei, elit "i dise că trecea peste puterea midi-l6celorii sale si a: tuturori rudelorit el; 
că-că trebuiă să considere că ea eră femeea unui căpitanii ce Grăsi cădiuse robii la Turci 
cândii ai invinsii pe Alesandru, si carele fiindii săracii ma mal putută scăpă de robii. La 
acestea Tătarulă "lit intrerupse, dicându-i, că el aflase cumcă ea este de o nobilă vitiă, si 
că are rude forte avute, care nu vorit lăsă-o, pe ea si pe copilulă ci, robi pentru tâtă vi6- 
tia, lori. "Ti mărturisescii, dise Polonuli, că se trage din părinti nobili, dar rudele sale 
sai viriti in partitulii lui Alesandru, dela inceputulii turburârilorii din Moldova; si dacă nu 
vei cere unii pretiii mai moderatii pentru răscumpărarea ei si a copilului ci, fii sigurit că 
vorit- rămân€ pentru totdeauna în sarcina dtale; după care adăogă că nici sar fi intorsti da- 
că ar fi sciutii că-l va cere mai multi de o miie galbini, pe carii I-a si adusă, rugându-l 
“să-i priimâscă in privire că-i eră rudă si in privirea, servitielorii făcute fratelui sei. Pen- 
tru acâsta ai fosti răsplătită, răspunse 'Tătarulii, si nu mal al cuvântiă de a te plânge: dar 
dacă ai fi adusii pâtra dtale si mi-ai fi datu-o, im'asiii fi multiămitii ; că-ci afară de efeptele et 
ce ami vădiutu, nu-ti voiii ascunde că am vorbită despre ca cu unii medicii Arabi, care 
na vindecatii de nisce friguri rele de care am suferită după ce ai plecati dta, si aceli 
„medici mi-a spusii că ar dă bucurosi acele siese mil galbeni ce ceri; si totii.0 dată ma. 
rugati forte că de te vei intârce, să te ducii să vorbesci cu elit, ceea ce l-am si promisii. 
Ar fi de prisosii, dise Polonulă, fiindii că nu mai am petra care o sciă; cu tote acestea, da- 
că voesci, să mergemii să-lii vedemii, ca să nu. dică că nu ti-ai implinitii promisiunea; pen- 

4 
.
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"ce qutils remirent d'executer le lendemain, et:aussi d'aller voir le Tartare qu'il auoit guary 
et employerent cependant le reste de la soiree ă faire sa bien-venuă, dont la prisonniere se 
ressentit. | i - a 

CIIAPITRE LXVII. 

Comment le Polonois fut ment par le Tartare au logis de son Medecin, pour parler astec : 
NE E lu de la pierre medecinale. : : 

LE jour suiuant, le Tartare ne faillit pas dâs le matin ă mener le Polonois au logis de 
„ son medecin Arabe, qui fut infiniment aise de voir ce Lapidaire de retour, esperant quă quel- 
„que 'prix que ce fust il achepteroit ceste souueraine pierre, qui estoit tant convenable ă 
sa profession. Il intexpella donc au commencement le Polonois de luy monstrer sa, pierre, 
dont il auoit guary le frere de son conducteur, de la sourdesse, et de Paueuglement: . mais 
ayant entendu qwelle n'estoit plus en sa possession, il ne peut s'empecher quwil ne fist pa- 
roistre combien il en auoit de regret, Vautant, cedisoit-il, qwil auoit est€ toute sa, vie fort 
curicux. de rechereher. des .pierres qui eussent quelques 'proprictez specifiques ă guarir des 
maladies, dont il auoit vn bon nombre: mais qui la verite il n'en auoit point rencontr€ qui. 
cussent ces deux facultez tout ensemble. Le Polonois prenant la parole, dist, que la pierre 
dont il s'estoit seruy ă guarir le Tartare auoit Mautres vertus, et qu'il auoit ouy dire ace- 
luy auquci il Vauoit rendus, qu'il n'y auoit quasi sorte de maladie qw'elle ne guarist par- 
faictement; pourucu qu'elle fust mise tremper dans quclques liqucurs propres ct conuenables 
aux infirmitez ausquelles on desiroit remedier; et entre autres, qu'on en auoit (Iacques recite eu 
guary de haut mal, de la granelle, de la petite verolle, de flux de sang, qu'elle | si cities 
aydoit aussi les femmes ă porter leurs enfans ă terme, ct ă s'en deliurer faci- Jâe sa, Dame tou- 
lement, voire mesme qwelle augmentoit leur laict, et stil aduenoit qu'elles eus- de sa piere. 
sent de trop grandes vuidanges de sang, ceste mesme pierre apliquce sur le nombril, le 

  

tru acesta că "si deteri cuvântii pentru a d6ua di, ca să mârgă să vâdiă si pe Tătarulit pe 
care-l vindecase, si intrebuintiară restul serei a-i.face onorile de bună venire, cu care r0- 
-ba "si dete cea mai mare parte de ostendlă. 

„CAPU LAVII. 

_ Cumiă Polonuli fă dusă de Tătarii la casa medicului seit, ca să. vorbescă cu elii despre 
! petra medicinale. 

“A d6ua di, Tătarulă nu făci smiutelă de a duce de diminstiă pe Polonii la casa medicu- 
lui seii Arabii, carele fi forte multiămită de a-lii veadă, sperândii că cu ori ce pretiii elă va 
cumpără pâtra aceea suverană, ce eră atâtii de potrivită pentru profesiunea sa. Eli rugă 
-de indată pe Polonii a-i arătă pâtra cu care vindecase pe fratele conducătorului seii de sur- 
dire si de orbire: dar audindii că nu o iai are, nu se putii opri de a-l spune câtit i pă- 
reă de reii, fiindii că dicea că in totă vidtia, sa, elit fusese curiosi de a căută petre cu in- 
“susîri specifice de a vindecă bole, si de care avea câteva, dar că in adeverii nu găsise. de 
acele: care să aibi, amândduă aceste facultâti de o dată. Polonulă, luândi cuvântulii, dise 
că pâtra, cu care vindecase pe Tătarit mai aveă'si alte virtuti, si că audise vorbindii pe a- 
cela căruia i-o intorsese că nu e nici o bâlă pe care să nu o vindece cu totul; numai să 

0 mâie în Grecare zemui proprie si potrivite cu infirmitâtile ce voesce cineva, să, vindece; 
și intre altele că a vindecatii cu.ca bâla cea mare, pojarulii, curgerea sângelui, că ajută 
femeilorii a purtă copiii până la terminii si a nasce cu usiurintiă, că le adaoge laptele,:si 
-dacă se intmplă “ca ele să aibă prâ-multă scurgere de: sânge, petra acâsta aplicată pe bu- 
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vetenoit dans ses veines, et qui plus est, qu'elle guarissoit parfaictement de'la goutte, de 

quelque qualit€ quelle peust estre. - E 

Le Medecin qui escoutoit fort soigneusement ces choses, haussant quclque fois les es- 

paules, soit admiration, ou de desplaisir quiil auoit de ne pouuoir plus voir ny achepter 

ceste merucille pierreuse, dist, quă la verite il mauvit iamais veu pierre qui eut tant "de 

vertus et proprietez jointes ensemble: mais quil y en auoit aucunes entre les siennes dont 

il auoit fait diuerses: experiences, et guary la pluspart des maladies cy dessus mentionnees; 

m'ayant iusques alors recognu plus: d'vne, ou deux ventus au plus en Chacune: comme pour 

la veuă quand elle estoit offusquee de quelque fluxion chaude, il se seruoit, de la pierre ce- 

leste, dont il auoit veu Vassez heureux succez, ct aussi de celle dont on a escrit que les 

Hirondelles se sgauent naturellement ayder quand leurs poussins ont la veud oftence.' Pour 

le haut mal, il en auoit recouuert vne, laqueile portee sur le coeur en guarissoit parfaic- 

tement, mais que le nom luy en estoit encore incognu. Quil en auoit aussi vne autre qui 

preseruoit les enfans- de.la petite verole, estant suspendue ă leur: col; qu'il wienoroit pas, 

ains auoit esprouu€ que la pierre Nephreticque faisoit vuider le sable des reins y estantap- 

pliquee, ou sur le poignet du bras gauche: comme encores la pierre Iudaique preparee et 

Deuă auce jus de citron auoit pareil ceftect. Que la Selenite appliquce sur ie front arrestoit 

promptement le sang, cet la teinture de Corail vermeil guarissoit -veritablement du flux 

hepathique. Que cestoit. chose assez notoire et vulgaire que la pierre dVAigle appliquce 

sous Paisselle d'vne femme grosse aydoit ă faire porter son fruict ă ţerme, et si on latta- 

choit ă sa cuisse, fauorisoit: la deliurance de lenfant. Que pour faire augmenter le laict des 

nowirices, îl scauvit bien qu'il n'y auoit rien meilleur que des perles ou mar- | La pierre Paean- 

guerites reduictes en liqueur laicteuse, et que pour les vuidauges extraordinairos] 1i5€ cai atace: 

de sang, il faisoit vser aux femmes du syrop susdit de corail, auce “Papplication) doina a 10 me 

de la pierre Ematite sur le nombril. Et quant ăla guarison de la surdit6, îl recognoissoit que Solin a eserit. 

qu'elle luy estoit inconuă par Tapplication de quelque pierre, mais ouy bien dn animal 

qui se trouue le plus souuent entre les pierres et masures, Et pour ce qui estoit. de la 

  

ricii, "li .opresce in vinele sale, că ca vindecă forte bine reumatismulii, de ori ce felii âr fi, 

Mediculii carele ascultă cu multă bigare de s6mă lucrurile acestea, dândii uneori -din 

umeri, cuprinsii sâii de mirare sii de necazii că nu puteă să vâdiă scut să cumpere acestă 

pâtră minunată,  dise că in adevtrii nu vădiuse pâtră care să aibă atâtea virtuti si insusiri 

impreunate totii deodată; dar că intre petrele sale eră câteva cu care făcuse esperiintie si 

vindecase multe din bâlele mentionate de elii, si că până atunci nu recunoscuse că o pâtră 

pâte să aibă de câtii celii multii până la două virtuti: asiă, pentru vedere, cândit eră atacată 

de vre o scurgere caldă, eli se serviă cu pâtra cerescă, după care vădiuse destule sucese fe- 

| ricite, precumit si de aceca de care se serie că rundunelele sciii din natură a se servi, cândit 

puii lorii aii vederea turburată; pentru b6la cea mare, elit a descoperitii una care vindecă puindu-o pe 

inima, celui ce sufere, dar numele ci incă i eră necunoscutii; că mai eră una care apără pe copii 

de pojari, tînându-o atirmată de gâtulii lorii; că a mai cercatii pâtra numită Nephretică 

care stârce nisipul din vine, aplicând'o .pe primnulii .bragiului stângii; precumit si petra Iu- 

daică preparată si beută cu zâmă de lămăe, care produce acelasi efeptii; - că Selenita, apli- 

cată pe frunte, opresce de indată sângele; că tintura de Coraliii rosii vindecă în adevârii 

„curgerea, hepathică; că e lucru prâ-cunosentii si popularii că pâtra Vulturului aplicată pe sic- 

„Lele unei femei grele o ajută a punti, fruptuli scii până la terminii, cră aplicată pe pulpe o 

ajută a se usiură de copilii; că pentru ca să, adaogă laptele nutricelorii, scică că nu enimi- 

cii mal bunii de câtii perle saii mărgărite reduse in zâmă lăptosă; si că pentru curgerile es- 

traordinare de sânge, dă femeilorii siropii din nuinitulii corali, aplicându-i pe buricii petra 

numită Emalita. Er câtii pentru vindecarea surdirei, mărturisiă că nu cunosce nici o pâtră 

cu asemine virtute, dar că scie unii animalii care se găsesce mai adescori printre petre si 
: . . . . ag
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guarison de la goutte, il aduoiioit aussi ingenuăment qu'il n'y voyoit goutte pour ses diuer- sitez et bisarreries. - 
' A quoy ce Medecin adjousta, “qu'encores que par le moyen des pierres predictes, il peust faire toutes les cures particulieres dont auoit este parle. - “Toutesfois sa curiosit& le portoit.iusques 1ă, que si on luy vouloit vendre ceste pierre dont le Tartare auoit est gua- Ty, il-'en donneroit volontiers cing. mille squins. A guoy le Polonois respondit, qu'il ne s'y deucit point attendre, par ce que celuy qui auoit ceste pierre medecinale ne manquoit de moyens, ains faisoit benucoup plus d'estat de la sant, que de lor, ny de Pargent,: qui sont inutiles sans icelle. .. - 

| e 

CHAPITRE LAVIII, 
4 

La moustre que feit le Iledecin de ses pierres Jedecinales au Polonois et au. Turtare, 
LE Tartare qui estoit lă present, et qui auoit escoută fort attentiuement tout ce qui. a- uoit est dit tant par le Medecin, que par le Polonois, desireux de voir les pierres que ledit - Medecin auoit asseurg auoir curicusement ramassos, luy dist,. que sil les vouloit faire Yoir, - paraduenture qu'il s*en trouueroit quelqu'vne entre icelles qui seroit semblable en forme et en vertus ă, celle dont on auoit guary son fvere, ce que le Polonois et luy sgauroient. fort bien cognoistre au premier aspect, ayant veu et considere assez de fois ceste pierre mede- cinale, pour la sgauoir discerner d'auec mille autres, si tant y en auoit ensemble: î quoy le Medecin condescendant, îl tira soudain de son cabinet sa Dactyliotechque, c'est î, dire, sa boestte aux pieareries, et leur monstra au commencement toutes celles dont il auoit parle, " puis: passa, aux autres, sans aucunement confondre le bel ordre, suiuant lequel elles estoi- ent placees ct arrangees, scauoir est, en forme d'vne enscignc ronde, qui auoit diuers Con- 

    bordee. Pentru vindecarea podagrei, mărturisiă asemine că nu cunosceă nici unii remedii. „După acestea Mediculă adăogă că prin midi-loculii petrelori predise, elii putea face t6- te curele particolare despre care se vorbise. Cu tâte acestea curiositatea “lui mergea până acolo, că dacă ar fi voit să-i vendă pâtra cu 'care se vindecase Tătarulă, ar fi dată bucurosii cinci mil de galbini. Atunci Polonulii răspunse, că nu trebuii să ascepte una ca acâsta, fi- indii că celii ce aveă acestă pâtră medicinale nu eră oimii fâră midi-lGce, si că mal multă “ tineă la sănătate de câti la aurii sâii la argintii, care sunt necfolosit6rie fâră de ca.. 

CAPU LAVIII. 

Cum Dediculi. a aritati petrele sale medicinale Polonului si Icitavului. 
„ TATARULU, carele eră de faciă, si carele ascultase cu multă luare aminte totii ce se 

3 
3 vorbise atâtii de câtri Medici câtii si de câtră Polonii, doritoriii de a vedt petrele ce numi- tulă Medicii spusese că le adusese, îi dise că dacă ar voi să i le arete, pâte din intomplare Să se găsescă vre una intre ele care să aibă forma si virtutile petrei cu care se vindecase. frate-seii; că-ci Polonuliă si cu densuli ar pută-o cunsece pre-bine dela prima vedere, fi- indă că vădiuse de multe ori acea: pâtră medicinale si ar putâ-o cunâsee dintre o miie al- tele, numai dacă star găsi. Mediculi consimtindi la acesta, scâse indată din cabinet Dac- tilioteca sa, adecă, cuthia: cu petrele, si mal ântâiii le arătă tote acelea despre care vorbise, a- pol treci la altele, fâră insă a sminti buna orânduclă după care eră puse si asiediate, ade- că in formă de unii insemnii rotundii, care avea diferite conturnuri săi cercuri. In celă ân- tâiă cerci eră petrele cele maj terestre; in alii doilea cele de apă; in ali treilea aereele,. 

,
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tours ou cercles. Au premier desquels estoient les pierres plus tevrestres, au deuxiesme les. 
Aquees, i'entends celles qui. se trouuent ordinairement dans les caux; au troisiesme les A&- 

„Tees, c'est ă dire qui tiennent de la nature et couleur de air, au quatriesme orbe estoient 
colloquees les Ignees, ie.veux dire, celles qui semblent auoir plus de la coulcur et de: Pes- 

„elat de feu,. comme les escarboucles, et celles aussi qui ne se bruslent point, ou qui empe- 
schent la combustion, comme la Pantharbe, dont Heliodore faict mention en son: histoire E- 
thiopique, declarant de quelle facon la belle Ghariclea s'en seruit ă son grand besoing, aussi 
bien que la Princesse Correcky de la sienne. Et finalement toutes les pierres Planctaires, 
cest î dire, qui tirent leur.Justre cet propriet6 speciale de quelques vnâs des Planetes. y es- 
toient aussi disposees selon Pordre que les Astrologues constituent les Planettes au dessous du 
firmament, ce qui estoit fort industrieux et plaisant ă la veui. Mais le tout bien. considere 
ct examinâ, la pierre tant desire et estimee par le Medecin Arabe, ne s'y trouua point, 
dont il fut si fach€, 'quwil protesta de ne cesser iamais d'en faire perquisition, iusqu'ă ce 
-quil Peust trouuee, pour m'auoir oneques ouy parler de chose si digne Vadmiration; et lă 
dessus ils prindrent cong6 les ns des “autres. ERE 

Du logis de ce Medecin le Tartare mena le Polonois voir son frere, qu'il m'auoit pas 
encores visit6 depuis -son retour, lequel receut vne ioșe indicihle, ayant recogneu son bon 
amy, et Medecin tout ensemble, ct s'estant informă de luş. du suject de son voyage, luy fit 
entendre. que c'estoit pour. composer de la rancon d'vne sienne pauure parente qui estoit 
captiue entre les mains de son'frere,: lequel demandoit six mille squins pour elle et pour son petit 
enfant, jagoit quiils m'eussent pas vaillant le quart de ceste somme, de sort qu'il voyoit bien 
qu'il seroit contrainct de s'en retourner sans rien faire. Alors:le Tartare qui. auoit' este 
guary, dit ă son frere, quil le prioit de contenter en ce qu'il pourroit son bon Medecin, au- 
quel il estoit infiniment oblig6, pour Pauoir si bien guary; ce qui fut cause que sondit frere 
se relascha ă trois mille squins, ă quoy la rancon de la Dame captiue fut arrestee sur le 
champ, dont le fidele Agent donna promptement auis au Prince Chazles, frere du Prince” 
Correcky, lequel luy enuoya: ceste 'somme conuenui le plus -diligemment qu'il luy fut: pos- 
  

adecă care tinii de natura si col6rea aerului; în alit patrulea eră asiediate ignecle, adecă; 
„acele ce scmănă a avă mat multi din colorea si strălucirea focului, precumi Escarbucle-: 
le, si acele care nu se ardit sâii acele ce impedecă topirea prin focii, precumi Pantharba, 
despre care Eliodori vorbesce “in istoria sa Etiopică, spunândă cumii frumosa Chariclea s'a 
servitii cu ea la marea sa nevoiă, precumii si principesa Norecki ln a sa. Si in ne: tote 
petrele planetare, adeci care tragii lustrulii si proprietatea lorii speciale din unele -din pla- 
nete, eră asiediate dupii :ordinea in care Astrologii asi6diă planetele sub firmamentii, ceea ce 
eră forte industriosi si plăcutii la vedere. : Dar după ce s'ati căutatii si stati esaminatii tâte 
cu deamenuntulii, pâtra aceea atâtii de dorită si stimată de medicul arabii nu se giisi, si 
fi atâtii de necăjitii în câtii jură că nu va încetă nici odată de a o câută,. până va gâsi-0, 
fiind că wa mat auditii incă vorbindu-se despre unii lucru atâtii de admirabil. După 'aces- 
tea “si luară dioa bună unii dela altil.. ' De 

Dela casa medicului, Titarulii duse pe Polonii să vâdiă pe frate-seti; pe "care nu-lii vi- 
sitase de cândii se intorsese, carele "lii priimi cu o bucuriă nespusă, recunoscendii pe bunuli 
seii amicii si medicii totdcodată. Acesta intrebându-lii despre motivulii călătoriei sale, Po- 
lonulit 3 spuse că, a veniti ca să compună răscumpărarea unei biete rude a sa ce eră râbi 
la frate-seii, că acesta -cereă siese mil galbini pentru ea, si pentru copilulii că, că ci uu aveă 
nici a patra parte din acâsti somă, si că se vedea nevoitii a sc intârce fâră a Îace ceva. 
Atunci Tătarulii care: se vindecase dise fratelui sei că-li rogă să multiămâscă pe câtă va pute * 
pe. bunulii sei medici, căruia % eră pre-multii indatoratii, fiindii că Mii vindecase asiă de bi- 
ne. Acâstă rugăminte fiică că numitulii frate scădiă incă treă mil galbini, si astfel despăgubirea 
amei captive se determină, de indată. Credinciosulii Agentii atunci dete de seire curendiă Princi-- 

pelui Carlii, fratele lui Korecki, carele-i. trămise suma pentru care se tocmise câtii se. put 
mai curendii; si astfelu Principesa 'cu copilulii seii scăpară din: servitute si se intârseră în: 

| i 15
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sible; et ainsi furent la Princesse et son petit enfant rachetez de captiuit6, et remenez en 
leur pays de Pologne, par leur fidele soliciteur. Au reste, ceste Dame ne fut pas plustost 
ariuee ă son pays qwelle depescha homme expres vers le Prince, ' auquel elle escriuit la 
lettre sujuante, ă la suitte de laquelle nous auons inser€ la responce. 

CHAPITRE LXIX. 

LETTRE DE UA PRINCESSE CORRECKY, ESCRITE DEPUIS SA DELIURANCE A SON MARY, 
- ENCORE CAPTIF, | De 

Si le.vray Dieu me vouloit permellre (mon tres-cher : Seigncur ei Espouz) quwau lieu 
que la fabuleuse. antiquite feignoit que Iupiter s'estoit autresfois change en pluye d'or, pour 
se glisser au trauers de la tour qui vetenoit sans cause la Welle Dana sa bien-aymee, îe me . 
peusse toute resoudre et liquefier en pleurs, et les fuive porter sur Paslle de mes souspirs dans 
la geole noire qui vous detient injustement, ie le ferois volontiers, et ne me reuancherois pas 
encore suffisanment des particulicres obligations que ie vous ay, pour auoir dans vos liens 
si soigneusement procură ma liberă. Dais ne pouuant, â. mon grand regret, vous enuoyer 
autre chose que des paroles d'une persone my-morte en consideration des afflictions de la vostre, 
et de lagquclle Vesprit est plus captif guil ne fut iamuis: veceuez sil tous plaist, dans ce 
Dapiev tout lauâ de mes larmes, mes dereglees ct vagantes conceptions, qui sont lelles, que 
quand îe ziens & penser que vous mon liberateur et mary, estes encore dans les ceps, ct que 
moy chetiue, qui paruuanture vous ay caust ce malheur, suis en nostre commun pays de re- 
tour. auec nostre fils unique, îe suis confuse en mos-mesme, et vessens plus de gesnes en mon 
ame, que îe m'esprouuau iamais de douleurs cu mon corps pendant ma captiuiti. Si bien que 
tant seu faut que ma deliurance nvait upporti gquelgue vepos, qrau contraive elle me sert 
comme de noauelle matiere pour entrelenir ct augmenter les soings bruslans, qui de îour ct de 

  

ticra lori in Polonia, prin credinciosulii lorii solicitatorii. Dar acâstă damă abiă ajunse in 
tiâra sa, si trimise uni omi inadinsit la Principele cu serisâria următâriă, după care amii tre- 
cuti si răspunsulii mai la vale. | ” 

De CAPU LXIX, 

SCRISORIA PRINCIPESEI KORECKI, SCRISA DUPA CE A SCAPATU DIN ROBIA CATRA BAÂRBATULU 
- | , SEU INCA ROBU. , . ! 

Dacă adevtratuli Dumnedicii mi-ar permite, prâ-scumpulii mei Domni si sogiui ! pre- 
cumii anticitatea fabuldsă: crede, că Joie se schimbase odinidră în plâiă de aurii ca să se : 
străcăre în turnul unde eră închisă frumnosa Danae pri-iubita sa, să mă pobi top în la- 
crime si să le răpedii pe avipele suspinelorii mele la inchisâria ntgră în care cu nedreptuli 
te afli închisit,- astă face-o cu plăcere si totii nu mvasizt plăti încă îndestulii de obligatiunile 
pasticulare cu care-ti sunt datăriă, pentru că din langiurile în care te afli ai îngrigitii a-mă 
procură libertatea. Dar neputendă, cu “marea mea părere de reă, a-ti trimite alhi ceva de 
câtii vorbele unei persone jumitate morte în consideratiunea necazurilorii tale, si ală cărei 
spirităă este mai robi de câtii totdeauna, priimesce, te rogi, în acâstă chărthiă spălată de la- 
crimele mele meregulatele si rătăcitele mele conceptiuni, care sunt astfeliii încât cândi "mi 
vine să me gândescii că tu, liberatorulii si consortele meii, esci încă în închisdriă, si că eti, 
debila, care din întîmplare ti-a causatii acestă nefericire, man intorsiă în ticra nâstră comună cu 
uniculă nostru fiii, mă tuvburii si simtii mai multi necazii în inima mea de cătii durerea cătă 
a suferită corpulii mei în timpul robiei; asiă în câtă scăparea anca în locii să-mi procure 
vre unii repaos, din contră "mă serve de nduă muteriă de a intretine si a îmmulti grigele 
ardietărie care dioă si ndptea consumă si suculă din urmă ali mădurei mele... Dar unde 

ta
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muict consument ce qui veste dhumide radical en mes moiielles. . Mais oi me porte mon af- . 

fliction ? C'est bien loing (mon cher Lspouz) Geffectuer ce que vauois propost en prenant la 

plume, scauoir, de vous tracer quclqgue sorte de consolation, laguelle ne pouuani faire issir 

de moy, qui ne suis qwun pur 'sujet: de misere, en quclque estat et lieu que îe me trouue, il 

faut que ie Vemprunie de ce cher gage qui me veste de vous, que jăy fait baptizer depuis 
peu du nom de -Theodoze ou Corban selon les Ilebveuz, qui luy est Vautant plus propre, que 

cest on tray don de Dieu, soit que Von considere le temps auquel il a cte conceu, ct les 
merueilles que la dinine bonte a desia fait paroistve en sa personne, soit mon jelte seule- 

ment Toeil sur son visage enfantin, qui est si beau et si clair, quc Pon diroită le toir, quwil 
seroit yssu du Soleil, comme ou a escrit du diuin . Achille, et du fidele Theagene, dont ie 

lis quelques fois les histoires, pour tromper, oi destremper plustost les amertumes de mes 

eunuys. Fasse done le Ciel que comme vous auez desia acquis autant de yloire que le pre- 

_mier de ccuz-lă par vostrevaleur, vous veceuiez, apres tant «Paccidens et de peines, autant 

de contentement queut enfin le dernier, avant este non seulement deliuve „des prisons, mais 

“rendu et conjoinii par mariage ă sa belle et vertueuse Chariclea, pour passer, comme is fi- 
rent, le veste de nos jours auce nostre comun Surjon, jouyssans des plaisirs que les fidc- 

les Espour spauent vecucillir dans leurs paisibles et gracicuz menages. Ce igue ie me pro- 

mets deuoir aduenir guclque iour, si la reuelation que den ay cui eu Pun de mes extazes 
Pest illusoire: vous suppliant de vous entretenir tousiours, ainsi gue ie faits, eu ceste bonne 

esperance. ADIEU, 

CHAPITRE LXX. 

RESPONCE DU. PRINCE CORRECKY, ENCORE PRISONNIER, A SA FENME, ESTANT EN LIBERTE, 

Si le vray Iupiter auoit permis & mon „Ange gardien de nven leuer par Pun de mes 

cheueuz. de ceste noire prison, comme fut autrefois en des Prophetes pour porter le repas & 

  

mă duce întvistarea mea?- Departe sunt, seumpulă mei soiă, de a pune în lucrare ceea 

ce-mi propusesem cândi am luati pena, adecă, de a vă adresă vre 9 consolatiune, pe cure 

neputândo dă din parte-mi, care nu sunt de câtă unii curatii subieplii de miscriă in ori 

ce stare si loci nvasiii află, cată să o împrumută dela acelă scumpi odoriă ce mi-a rimusii 

dela tine, pe care Pamii botezată punându i numele Tcodosiii stii Corbanii după Lurci, nu- 
me ce-i convine cu atâtă mai multi, pentru că este uni adevăvatii dară ali lui Dumnedicii, 

stii în privirea timpului: cândă a fostii concepulă si a minuniloră ce bunătatea divină a a- 
rătatii câtră persona sa, sciă în privirea trăsuriloră chipului scă, ce este altii de frumosi 

-si de senină, în câtă vediându-lă cineva ar dice că se trage din Sore, precum sa scrisă 
despre divinul Achile si despre credineiosulii Theagene, ale căror istorie le citescii câte o 

dată, pentru ca să insieli sc să domolescă amărtciunile necuzuriloră mele. Facă dar Ce- 

nulă ca precumii ai căpătutii până. acuma atâta gloriă citi si celii dutăiii din că prin ti- 

tejiele tale, să capeti, după atăte nenorociri si necazuri, totă atâte multiămiră pre câte a a- 
vutii celi din urmă, carele nu munai că a scăpată din inchisori, dar sa si insorită prin. 

căsătoriă cu frumâsa si virtudsa sa Chariclea, pentru ca să pelrecemii, ca ei, restul dile- 

lori nostre împreună cu copilul nostru, bucurându-ne de plăcerile care soşii cei credinciosi 

sciii să culăgă în căsătoriele lori cele pacifice si gratiăse. Acesta sperii că o să se reuli- 

seze intr'o di, dacă visiunea ce am avuli in una din estasele mele nu va fi illusoriă. Ru- 

gându-te a fi totdeauna, ca mine, în acestă bună sperantiă. a ADIO. 

| | CAPU LXX. | . 

RESPUNSULU . PRINCIPELUI KORECKI, INCA ROBU, CATRA SOCIA SA, CARE SA LIBERATU. 

" Dacă adectralulăsJoe ar fi permisă Angerului mei păzitoriăi ca să mă ridice de unii 

peri ali capului mei din acestă inchisăriă negră, precumii odinisră Sa făcută cu unulă din
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Daniel, et qwil me transportast pres de vous, pour y demeuvev seulement n tour, 6 a chere moitid, ie me vepaistrois, ce me semble, non dn metz corporel, mais 0tuy bicn de ceste claire vosee que vous faites sans cesse distiller de vos beau eur, comme de deuz viues sources, eu ma consideratiou; laquelle: vosec ne me seroit pas moins agreable que Pambrosie que la fille: de Iunon, Heb, auoit en garde pour en sevui les Dieuz, auant elle 'se fust ÎMpru- dement laisse tomber et vespandu ceste, diuine liqueur: Îlais ne meritant Das que tant d'heur nvarriue, îl faut. que ie me contente de ces douces larmes dont auez arrosă si fort vos lettres, que iay-cu grand peine ă y recognoistre. vos belles, mais trop melancholiqies conceptions ; lesquelles- îe vous prie en toute «flection de temperer, et de. croire que depuis que day sceu tostre deliuvance, ie ne pense quasi plus. estre captif, et commeneerois. ă coneeuoir (patelque bone esperance de ma libevte, si vous vouliez employer non tos pleurs, qui ne font que ternir vostre beau teint, mais vos pricres et Souspirs, pour împlorer auce mmoyj Vayde du Tout-puis- Sant, duquel la main n'est point vacourcie pour me deliuver quad îl buy pluira, de mes | ajjcuzes prisons, plus 'veritablement que ne fut autefois Thesce du labyrinthe du Roy Mi- nos, d Vayde du fils A Ariadue, (ue si le Ciel me combloit quelque iour de tant d'heur, et: ge ie me peusse veuoire encore ne fois reiiny auec vous (6 ma fidele „riadne)- ct ce cher enfant que iudicieusement tous sutez fait nommer Theodose, ou Dieu-donne: iaais ducune consideration ne men separeroit, deussay-je me desguiser en habit de femme, ainsi que fit le preuz Achile, pour passer le reste “le nos iours en ceste triple vnion et tranguilite d'es- prit,  Pimitation de ces deux [ameuz Amants Theagene ct: Chariclea, dont vous faites men- tion par vos ayrcables lettres, les afjlictions et soujrances desguels” ne furent iamais ă COI= Darer auz nostres, ny les douccurs aussi que nous sgaurious bien vecueillir et sauourer apres tant d'amertumes, si Perercice nous cn estoit permis, toulant croire que la reuclation que c0u5 ei ducă ciie ne sera point taine, ains plustost qvelle est infaillible, comme procedante de PAutcur de tous biens, en la volontă dugucl ie me confie, ct resigne entierement. , e ! ADIEU, 

    

Profeti pentru ca să ducă de mâncare lui Daniil, si să m transporte lângă tine ca să stai numai o di, o pre-scumpa mea jumttate, masii indestulă, mi se pare, nu numai de o plăcere trupescă da si de acea limpede rduii care faci să cadă neincetat din frumosii tei ochi, ca din două sorgiuti viie in consideratiuuca Mea ; care rouă mi-ar plăce ca si ambro- sia pe care Hebe, fiica Tunonei, 0 păiziă ca să 0 târne Dieilori, innainte de a cădă ca o nesocotită si u vârsă, acestă divin Deulură.  Dur nemeritândiă ca să-mi vină atâta fericire, cată să mă multiămescii cu dulcile lacrime cu care a: stropitii atâtii de multi scrisorile tale, în câtă, cu grei am putulăă vecunosce frumusele, dar prâ-melancolicele tale conceptiani, pe care te rogii [orte ca să'le domolesci, si să credi că de cândii am aflatii despre mântuirea - ta, nu mai cugebi că sunt robi, si asiii incepe a speră la libertatea mea, dacă ai voi să în- trebuintiezi, nu lacrimele care numak .vescediescii frumosa ta faşiă, ci rugăciunile si Suspi- nele, pentru ca să implori impreună cu mine ajutoriulii celui a Zotii-putinte, alii căruia bra- „gi nu s'a scuriatii pentru: ca să mă Dâtă mântui cândiă va voi din cumplitele mele inchi- sori, mai positivii de cumti a scăpată Zeseii din Labirintul Regelui Jinos, prin ajutoriulii fiialui Ariadnei. Dacă Ceviuli Dar culmină vre odată cu utăla fericire, ca să mă mal vâ- diti odată, cu tine, o! credincidsa mea Ariadue, si cu pro-iubitulăi copilii pe care cu multă, întieleptiune Pai numită Teodosiii, sâi de-Ddieii-datii, nici odată după nică o consideratiu- „ne nu masii mal despărti, chiară de 'nvasiti Schimbă in vestminte de muiere, ca vitâzuli A- Chile, ca să petrecemii restuli dileloriă ndstre în intreita unire si linisce de spirit, în care. pelreceă, faimosii amanti Teagene, si Chariclea, despre cari vorbescă in plăcutele tale scri- | sori, ale cărora necazuri si suferintie nu se potii asemenă, nici odată cu ale nâstre, dar nici maultiămirile ce amii să să gustâmă după atăte amăreciuni, dacă esercițiuli ne ar fi fostă permisă, toindii a crede că visiunea ce al avuto nu va fi desicrtă, ci infalibilă, ca una ce a proveniti dela Autoruli tutori Dunuriloră, în a căruia bunitate mă încredii si mă lasă cu totulii. ADIO!
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CHAPITRE LXXI, 

La description du lieu o le Prince Correcly estoit prisonnier, et conune le Turc ne le vou- 
- lut mettre.ă raneon, redoutunt sa: valeur. ! 

Revexoxss maintenant au Prince Correcky, pour voir de quelle facon il fut en fin de- 
liur6 des prisons Noires, oi le Ture Pauoit confin€ pour toute să vie. Nous auons cy de- 
uant dit, que lors que ce Prince fut emmen€ par Skinder Bacha,  Constantinople, le grand - 
Seigneur en receut vn extreme contentement, pour estre estime mesme par ses ennemnis, pour 
Pvn des plus valeureux et redoutez Princes de la Chrestientă, en consideration dequoy il fut 
enuoye prisonnier, et confin6 aux tours de la Mer Noire, qui sont ă cinq lieu&s de Constan- 
tinople, lieu destin€ pour la garde des prisonniers de grande importance, tel que cestuy-cy. 
On le resevra auec vn Capitaine Francois, nomme Rigaut, dans vne petite chambre qui es- 
toit au plus haute estage de Tvne de ces Tours, en laquelle chambre il y auoit vne fenestre 
assez ample pour y passer vn homme, et toutesfois n'estoit aucunement barrec, dautaut que 
la hauteur du licu le rendoit hors de tout soupcon: Ce Prince ne manqua pas d'estre soli- 
cit€ de la part du Turc, de se faire Renegat, aussi bien que les Prinees Alexandre, et Boug- 
dan, ses beaux freres,-ă quoy il resista courageusement, se resoluant de mouri plustost en 
ceste facheuse captiuit, que de commettre vn acte si lache contre Dieu, ct sa conscience. 

„Ce qwayant este secu par le Roy de Poloane, cela Pesmeut Men auoir compassion, et fut 
cause quil escriuit & l'Ambassadeur de: France, et le pria de tacher de faire mettre ă van- 
con ce Prince, pour le retirer de captiuite, î quelque prix que :ce fust; 'ce que ledit. Am-. 
bassadeur ;oza entreprendre, encores. quil Peust bien desir€, d'autant qu'il n'en auoit: este 
chargă du Roy son maistre. I/Ambassadeur de PEmpereur y fit tout son possible, scachant 

„combien la libert€ de ce Prince pourroit encores serujr ă la Chrestiente: pour lesquciles con-: 
  

„ CAPU LĂXI. 

Descriptiunea locului, unde Principele Korechi eră. vobă, si cumă Turculii nu voi să-lă Duo. 
n nă la rescumperare, temându-se de vitejia sa. aria 

Să ne întârcemii acuma la principele Korecki, ca să vedeniii cumii in fine a scăpati din in- 
chisorile cele Negre unde 'Turculi "li osindise pentru tâte vistia. Am mai spusi că, cândii 
Principele acesta a fostii dusi de. Skinder Basia, la Constantinopole, Sultanuli s'a bucurati făr- 
te, fiindă că acesta eră stimati chiară de inimicii sei ca unul din cel mai viteji bărbati 
de resbelii dintre Principii Crestinătâtii. Pentru acâsta, el a fostii trimisi servii si inchisi 
in Turnurile Mârei Negre, care sunt cinci lege departe de Costantinopole, locii destinati pen- 
tru paza robilorii celoră mai insemnati cumii eră acesta. "Li ghemuiră impreună cu unii Că- 
pitanii francesii, a nume Rigaut, intro cămărutiă ce eră in gradulii celii mai de susii alti unuia 
din aceste Turnuri. Acea cameră avea o ferâstrii destulii de largă pentru ca: să trecă unii 
omă prin ea, si nu aveă nică o zăbrea, fiindii că innăltimea locului o scotea din ori ce bă- 
nu€lă. Principele fă invitatii: din partea Turcului să se facă Rencăatii, ca si Principii Ale- 
sandru' si Bogdanii, cumnatii lui, dar acesta a resistatit cu multi curazii, decisii ca mai bine 

„Să mbră in astă tristă captivitate, de câtă să comită unii actit atâtă de lasiii  incontra, lui 
D-dieii si a consciintiei sale. Regele Poloniei, audindii de acâsta, fă fârte miscatii si com- 
pătimitorit pentru sârtea lui, în câtii scrise Ambasadorului Francici rugăminte ca să midi- 
locescă a'regulă răscumpărarea acestui Principe, pentru 'ca să-l seâtă din captivitate, mă- 
cari cu ori ce pretii. Niunitulii Ambasadori nu cutezâ să intreprindiă incă nici o lucrare, 
de si avea t6tă plăcerea, fiindii că nu fusese insăreinatii de regele seii. Ambasadorul Impă- 
ratului făcă totii feliulii de midi-lotiri, sciindi că libertatea acestui Principe: puteă. să fiă in-:
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siderations, le Turc n'y voulut aucunement entendre, de sorte que les amis de ce Prince per- 
dirent toute esperance de le reuovir iamais” hors de prison: mais c'est ordinairement en telles 
extremitez, que le Tout-puissant fait ioiier les secrets regsorts de sa, diuine prouidence, et. 

“qu'il donne. de Passistance aux sieus, do ils ne la pouuoient aucunement preuoir ny espe- 
rer, ainsi qu'on peut remarquer en ce suject, autant quwen aucun autre, dont les Ilistoires 
fassent: mention, - 

1 CHAPITRE: LXXII. 

Commne-ru nomme Martin Sceretuive du sieur de Sancy, Ambassadeur de Trance, cut la 
cognoissance d'une Dame Podoliene et de sa fille captiues, de laguelle fille il deuint amou- 
n : 1. vreu, et pala leur rangon, eu esperance de l'espouser. 

IL y aouit au mesme temps vne Dame nommee Ludiuisca, laquelle auoit este enleuee en Podolie, 
auce vne sienne fille forte belle, et aagee de dixsept ă dixhuict ans seulement, et encores vne 
sevuante de leurs suitte par des Tartares, qui les auoient venduăs toutes troisen la ville de 
Caphet ă un Ture,: faisant ordinairement de tels trafticqs, et les auoit depuis ameneesă 
Constantinople pour les reuendre et en tirer profit. Ceste Dame qui estoit Chrestienne, n'ay- 
ant eu aucunes nouuelles de son mary, par espace: de neuf mois, 'auisa vn iour de se 
faire conduire -aucc sa fille et seruante, â l'hostel de PAmbassadeur de France, qui estoit i, 
Pera, afin dimplorer son secours, et de luy ayder ă se redimer, comme il a faictă plu- 
sieurs autres pendant son Ambassade: Lă elle fut veu& de bonheur par van nomm6 Martin Pa- 
risien, et, Secretaire du dict Ambassadeur, lequel Secretaire stestant curieusement enquis de 
ces Dames du suject qui les menoit, et de leur condition, fut aussi-tost touch6 de compas- 
sion, et d'amour enuers ces Dames, et leur promit de s'employer fort volontiers pour elles 
en tout. ce qui luy seroit possible; et depuis les estant all visiter par diuerses fois, son 

  

că multii folositoriă pentru crestinătate. Dar tocmai pentru aceste consideratiuni, 'Purculii nu 
voi să se induplece, in câtit amicii Principelui perdură ori ce sperantiă de a-lii vedt scosi 
din iuchis6riă. Insă chiarii in asiă impregiurâri estreme, celii a 'Totii-Putinte jOcă secretele u-. 
nelte ale divinei sale provedintie, si trămite ajutoriii la ai sei, tocmai de acolo de unde nu 
prevedi nică speră, ceva, precumii se pâte observă în acâstă impregiurare, precumii si in al- 
tele despre care istoricii facii mentiune. 

CAPU LXXIL. 

Cumi unuli numită Martini secretarii ală domnului de Sacy, „Ambusadorulii Franciei, a- 
vi cunoscintia unei dame Podoliene si a fiicei sule robe, de care fată înamorându-se, plăti 

rescumperarea lori, în speruntiă de u o luă. i 

1... SE află în acelesi inchisori o' Damă, numită Ludoviea, pe care o priuseseră r6bă in Po-, 
„dolia, impreună cu o fată a sa prâ-frumosă, în etate ca de siepte-sprediece, optii-sprediece ani, 

si incă o servitoriă a, lorii. Tătarii ce le-aii fosti robitii, le venduseră pe câte trele in ora- 
siulii Caphet la unii Turcă, carele făceă asemine comertiii, si care le adusese la Constanti- 
nopole ca să le revândi si să câstige ceva. Acâstă Damă, care eră crestină, neavendii nici 
o scire despre sogiuli ei în cursit. de ndut luni, avi idea ase duce intro di impreună cu 
fiiă-sa si cu servitâria, la otelulii Ambasadorului Franciei, carele eră la Pera, ca să implâre: 
ajutoriulii: seii, si să-i ajute a se răscumpără, precumii făcuse si .cu alte persne în timpulit 
ambasadei sale. , Acolo din fericire o vădiă unii Parisianii numită Martini, carele eră secre- 
tazitt ali Ambasadorului; acesta aflândii despre motivulii ce le aduse acolo, precumii si despre 
conditiunea, lorii, fă cuprinsi indată de compătimire si de amorii pentru ele, si le promise a 
se pune la, servitiuliy lorii pentru totii ce i-ar fi prin putintiă... După aceea mergândii ca să 

! . =
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affection s'augmenta de telle sorte, qu'il se resolut de poiter parole'ă la mere, “que si” elle 
luy vouloit promettre de luy faire espouser sa, fille, ct que, ladite file y voulust aussi 'con- 
descendre, il s'eftorceroit de les retiver. de captivite, encores que le Ture demandast trois mille 
escus pour cur ranqon.' Ce que les dictes Dame ayant tres-volontiers accorde, et mnesmes 
donn€ leur promesse par escrit au Secretaire; il composa aucc le Turc de leur rancon, 'ă 
deux mille cinq cens escus, et peu de jours apres, il renuoşa ces Dames auec leur seruan- 
te, et conduite en leur pays, ou estans arriuees, et ayans fait entendre ă leurs parens de 
queile fagon clles auoient este retirees de leur captiuită, par ce Secretaire de VA mbassadeur 
de France, ă la charge et condition dudit mariage conuenu entre cux: le pere de Ia fille 
ne trouua pas bon ce mariage, d'autant que Martin p'estoit' pas noble, et qu'il nauoit as- 
sez de biens pour entretenir sa fille selon sa qualită. Dont la mere donna aduis ă Martin 
„Quelque temps apres, protestant quiil ne tenoit nullement ă elle, ains seulement î son ma 
ry: et quant a Pargent qu'il auoit fourny pour leur rancon, on luy feroit tenir sil vouloit 
ă Constantinople,- auec Linterest. 

CHAPITRE LXNIII. 

LETTRE DU SIEVR MARTIN A SA | MAISTRESSE, APRES AUOIR ENTENDU PAR CELLES DE SA MERE - 

LES DIFFICULTEZ, QU'ON LUY FAISOIT DE CONSENTIR SON MARIAGE, DEPUIS QU'ELLES 

FURENT DEIAUREES, ET DE RETOUR EN LEUR PAYS. 

Comme îl nvest du tout impossible de vous vepresenter la moindre parlie des joyes que 
ay vessenties en mon oeur, lors quc day entenda. par les lettres de Madame vostre mere, 
Pheuveuz succez de vostre voyage (6 ma chere Iulia) aussi îl me seroit tres-difficile de vous 
pouuoir exzprimer combien day receu Wennuy et de trouble en mon ame, avant veu ă la su- 
-atte, qua lieu de me conuier â vous aller trouuer pour. accomplir nostre marie, On se 
seri. do pretezies du tout împertinents pour rendre- nos promesses illusoires, violant tout « eu-" 

  

le visiteze de câteva ori, afectiunea sa crese atâtii de multii, în câtit s'a decisii a adresă 
cuvântulii câtră mumă, si a-i spune că dacă-i promite a-l dă pe fiiă-sa de sociă, si dacă si 
ea va consimnti, eli SI va pune silintiă a le scăpă din captivitate, de si Turcul cereă trei mii 
de scude pentru răscumpărarea lori. Acestă propunere primind'o damele cu bucuriă, si dândi 

“ secretariului promisiunea, lorit chiarii în serisii, el se intielese cu 'Turculii si, cu două mil cinci” 
sute de scude termină răscumpărarea lorit. După pucine dile, aceste dame impreună'cu ser-, 
vitria, intorcându-se in tiâra lorii, spuseră rudelorii loră cumii ati scăpatit din servitute prin 
secretariulii Ambasadorului Yranciei, precumii si conditiunea de căsătoriă iu care se invoiră. 
Tatălii fetei nu află cu cale acâstă. căsătoriă, in privire că Martini nu eră Nobilii, si nic a- 
veă destulă stare ca să intretină pe fiică-sa "după calitatea sa. După acesta, muma peste pu- 
qinii timpi scrise lui Martini, protestândă că acâstă afacere nu depinde de ca, ci numai de 
sociulii sei; si câtii despre banii ce elit dedese pentru rescumpărarea lori, putei să-i trimi- 
tiă la Consiantinopele cu: dobânda lorii.” ” 

"CAPU LAXIII | | | 

SCRISORIA DOMSULUL MARTINU CATRA AMANTA SA; DUPA CE A INTIELESU DIN SCRISORILE MU- 
MEI SALE DIFICULTATILE CE-I FACEA DE A CONSIMTI LA CASATORIA SA, DUPA CE ELE 

AU SCAPATU SI SAU INTURNATU IN TIERA LORU. 

Pre câtă "mă este cu neputintiă a-ti descrie cea mai mică parte din uucuriele ce am. 
resimtit în inima mea aflândiă din scrisorile Donmnei mumel Dtale, fericitulii sucesi ali 
călători ici văstre, o scunipa mica Iulia! pre atâta mi-ar fi prâ-greit a-ti pute esprime cătii 
nam supărată si vam turburati în înima mea, vediendi în cele din urmă, că în loci -să 
mă vediii chiematit ca să viii pentru ca să facemii căsătoria nbstră, zedit din contră miscari 
proteste forte împer tinente spre « face promisiunile nostre illusorie, violândii totdcodată cre
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semble lafoy dont. vestimois les auoir si bien cimentees qu'clles seroient di: tout inuiolables. Ces beauz preteztes sont, (Que monsieur vostre pere, et guclques autres. de vos- plus proches .. Pavens, ayans sceu que îe m'estois deztraclion. noble, ct que ie mauois assez de biens pour. . vous entreteni» selon vostre qualite. îls ne pomtoient aucunement agrecr,. ny consentir nos. conventions reciproques, qu'ils reprouvent aussi pour cuoi” cstă faites sas leur consentement, pour  quoy satisfatre du mesme ordre, ie dis, qavencores que ie me sois îssu de parents no- bles d'eztraction, toutosfois que la vraye. Noblesse consistant principalement cn la vertu: ces miens' parens ne peurent estro censez îgnobles, mon defunct pere: ayant cu cet honncur, . d'estre Dedecin du Roy Ieury le Grand, comme estant esti pour bon des premiers de son siecle cn ceste profession honorable, en laguclle il a vendu tant de beauz efjecis de sa sci- ence, qui n'est heure au îour qril ne soit regreile, mon seulement du comun, mais des Princes ct plus qualifiez Seigneurs de France: A. gquoy ie ne pense pas auoir desroge en la qualitt que dăây eue pres Monseigneu” de Sancy, Ambassadeur en Leuant, qui ne donna premierement vostre cognoissance, et auec lequel day gaignă par mon industrie degaoy vous rachepter d'esclauage ; par lequel acte ie Duis dire sans reproche, vous auoir tesmoignt que vaz le cocur noble ct assis cn bon lieu, ayant seruy a vostre anere de ce que "deuoit faire vu fidele mary, et ă, vous (ma chere Dlaistresse) de ce gue la nature obligeoit un pere, non tel quo: le vostre ă la verile, qui vous a luisste lespace de ntuf mois en captiuite sans vous “racheter,. Quoy mvil cn cust les moycns;. Cest pourquoy îl lu .est'fort mal scant (Popposer ses grands bicns că mes petites facultez, puis que les biens ne meritent d'estre aiusi “appel- lez, aus plustost 1naux, estant entre les mains de personnes qui en scaueni pas ien vser,. principalement cn telles ct si orgents necessitez: Pay monstră au contraișe. que îe faits peu destat de Vor ct de Pavgent, quad îe trouue occasion de les employer en quclque acte ge- ereu et charitable. Or ne pouuois îe pas rencontver iamais vn meilleur subject pour pra- fiquter ceste vertu gue le vostre, bien gal semble que Von recherche auniourdhug toutes “sor- tes de moyens pour me [rustrer du fruict gue îe nen promrttois, qui ne consiste pas & nra- - guerir. de: plus: grundes possessions gare celles que î'ay: mais seulement: de toaur c, jamais * 

  

„dintia cu care le cimentasemii ulătă de Die în câtă le credeam înviolabile. Aceste fruno-. se preteste sunt, că. Domnul tatăl Diale, si.cdti-vu din rudele cele mai: apropiate, aflând. că masii fi de vitiă nobilă si că masii ave destulă avere pentru ca să te întretinii după ca- litatea Dtale, mari voi nici de cumii să priimescă nici să cousimtă conventiunile ndstre re- ciproce, si pe lângă acâsta, că ai fostii făcute fâră consimtiemântulă loră. Pentru ca să FEs= . pundii după aceeasi ordine, dicăi că de si nu mă tragă din rude de nobile vitiă, de si ade- verata nobletiă costă mai cu sâni în virtute, totusi părintii. mei nu se potit socoti Ca NCR0- bilă, cdi-ci riposatulii tatălă meii a avutii onârea a fi Medicul Regelui Inricii celi mare, că clit- eră consideratii ca unuli din Gmenii cei mari aă scelului sei în acestă onorabile pro- fesiune, în care prin sciintia sa a făcutii frumose. lucruri, astfehi în câtă dioa si noptea "hi. fânguescii mu numai poporuli, dar si Principii, si cei mai însemnată Novili ai Franciei. Pe lângă acestea, credii că nu mam abătutii din datoriele mele în postul ce am pe lângă domnulii de Sacy, Ambasadorulă din Lecantă, prin carele am făculi mai ântâitt cuno- scintia Didstră, si pe lângă care am câstigatii prin talentulit meă midi-lcele ca să vă rts- cumperi din sclăviă; si prin acâstă faptă, potii să dicii fără a mă lăudă sti a me mândri, vam doveditii că aim. inima nobile si bine asiediată, că-ci am făcută pentru muma Dtale ceea ce ar fi făcută unii soţii credinciosii, si pentru Dta, scumpa înca amantă, ceea ce na- tura obligă pe unii părinte, în adezârii nu cu ali dtale, carele te-a lăisatii nout luni în ro- biă, ciu tote. că aveă midi-loce ca să te văscumpere ; pentru acesta credii că-i siede forte ve ca să opună uverile sale cele mari fucultătilorii mele celorii mici, fiindă că averile nu me- mită a se numi astfelii precâti se află in mâinele unorii persone care: su sciă să le intre- buantieze, mai alesii în mecessitâti atâtii de arginti, cră eii din contra am demustrată că mă uiti pre-puginii la aurii si la argintii, cânulii găsescii ocasiune a le intrebuintiă into faptă generbsă si caritabile,  Asiâ-dar, cu ni Puteam găsi nici odată pentru ca să pună în hr 

.
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guec vous (mr belle Iulia) des fruicts d sainct et chaste Huymceuec, cuec le consentement 
et la Diencucillance de tous ceuz & qui vous appavtenez: cur si icusse cu aulre întention, 
vous scauez et vostre mere aussi, qui estoit en moy de nvasscurer. en tele sote, qu'il weust 
pas etâ au -ponuoir de vostre pere dy mettre empechement, ny de vostre mere de s'en des- 
partir, my de vous mesmes de vous en desgager: mais «ant preferă Phouneur et le respect c 
mon propie contentement, ct ci mes ussenrances infuillibles, ic me voy caiourdhauay veduit & 
ce point, dont cn uutre moins scrupuleuz se repentivoit, .cest ussauoir, de mauoir conimenci 
par Vezecution, c'est Dune des considerations gate vostre pere et vos aulves parens deuroient 
auoir pour a'capmer, “voyant que ic les cu vespectez uuunt que les cognoistre : C'est. aussi 
ce qui vous oblige (ma belle) & mv'aymer duuuntuge que la libere mesme que ie vous ay ac- 
quise si volonliers, car comme ie vous auf vecornenă tres-prudente, vous deuez vemeltre sou- 
ueul en tostre îmuginalion, que îe vous ay cordiulement et sincerement cynice, puis que va 
cu tant de soing, non seulement de vostre corps, «qui pouuoil estre ă lvule heure force, selou 
les mouuemens du Ture, qui vous tenoil captiue: mais qui plus est, ie nuy pus roulu que 
Dieu, uy les homes vous peusseut veprocher, non plus qită moy. G'auoir manqud en vu scul 
point, ie ne dircy pus de lu conscience, mais de le bien-scunce; de sorte que sil fuul que 
pour vous auoir este trop luyul, ie doiue ressentir les efțects d'une si desloyulle - ingratitude, 
Pauray suject Wesperer que le Ciel nven vengeru tost vu turd, non pas de tous (na fidele) 
qui perseuerez constumment en vostre aflection, uinsi que ay apris pur les mesmes lettres, 
mais de ces lons parens, qui maus cu aucun soing de vous deliurer de cuptivite, s'efțorceut 
de n'y confiner ă iumais, ne pouvant estre libre quien iouissunt auecvous de lu libertă vsitee 
entre deux fideles et bien afțectionnez espouz. . i 

o ADIEU, 

  

crare acestă virtute o persânăi mai bună de călii vot, de si vtdă că astădi se caută totii fe- 
liuli de midi-loce ca să mi se răpâscă fruplulă ce-mi propuneam, care nu consistă, a-mi 
căpătă posesiuni mai mari de câtă acele ce am, ci numai de a mă bucură pentru totdeauna 
împreună cu dta, (frumosa mea Iulia) de fruplele unei sânte si caste căsătorie, cu consin- 
fiemântulă si buna-vointiă ae tuturoră celorăi ce te aut; că-ci de aveam o altă întentiune, dia 
si muuna diale sciti, că eram liberă a' mă asigură de astfeliii, în câti nu ar fi fostii în pu- 
tintia tatălui dtale de a pune vre o pedică, maci a mumei dtale de a se desistă, nici a diale 
de a te desface: dar preferindii ondrea si respectulii cătră, chiară multiimirea mea si cilră 
asigurările mele infalibile, astădi mă vâdii redusă la puntulii acela, în câtă uni altulii may 
pucinii scrupulosă sar fi căită, adecă pentru că ma începută cu punerea în lucrare. dcâsta 
este o consideratiune care latăli diale si celelalte rude trebuiă s'o ailă pentru cu să mă iu- 
Descă, vădiîndă că i-amii respectată înnainte dea-i cunâsce: acesta asemine trebuc să te o0b- 
lige si pe dia, frumâsa mea, ca să mă iubesci mai multă de citi, chiavii libertatea ce ti-am 
_dato cu atâta bună-vointiă, că-ci precumit adese trebue să-ti închipuesci că te-am iubitii cu 
cordialitate si cu sinceritate, pentru că amă avută atâta grige nu numai pentrit COnscrua- 
vea corpului diale, 'carele în tâtă ora putea fi sfortiatii, după vointia Turcului ce te aveă 
+0bă; dar ce e mai multă, căi mam voit ca D-dieii sti Gmenii să-ti potă impută, dtale 
stii mie de a fi călcati în vre unii puntă, mu voii dice consciintia dar buna cutiintiă; în 
câtii dacă ar treb ca pentru lealitatea mea să resimtiii cfeptele unci îngratiludine atâtii de 
puginii leale, asiii avă motiv ca să sperii că Ceriuli curând stii mai târdiii mă va răsbună, 
nu asupra dtale, credincidsa mea, care stăruesci cu constantiă în afectiunea dtale, . precunată 
am înticlesiă din acelesi scrisori, ci asupra acelorii bune rude, care după ce wati avutii gri- 
gea a te scăpa din robiă, se silescii a mă relegă si a nu fi pici odată liberi spre a mă bu- 
cură împreună cu dta de libertatea usitată intre doi soi. credinciosi si afectionati. . ADI0. 

16
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DCI 0 "OHAPIȚRE LEX, y 

| ! RESPONCE DE IULIA, A MARTIN SON SERUITEUR, 

- MONSIEUR, îe recognois îngenutment que vous auez tres-juste oceasion de vous plaindre des trauerses 'que Pon vous donne, pour empecher Paccomplissement des promesses que ma tres- * | honovee mere ct 10 vous auons faites, lors que nous estions cncor en la captiuite du Ture, ct que nous vous auons depuis nostre liberii plusieus fois veiterces et-confirinees de ser- mens solemnels. Duis vous manicz iusqae îcyy Suject daccuser celles qui ont vessenty prin- cipalement les effects de vostre charitable sccours, uy dingratitude, ny de perfidie, ayant Deu voir par les lettres que vous :cuez vecouis, qral me tient i ma mere, maj A. mogj (ussi, - que vous ne vecucilliez le contentement que vous vous estes promis, ct que vous auez si bon tiltre me- mite, .voire Vauantage que 'vous en Potuez attendre de nostre part. Le temps ct la per- seuevance- facilitent bieii souuent les choses gai semblent les plus difficiles dabord, ct w'es- tes pas le premier Amant qui a este trauersă en telles occasions, ct qui a surmonti par sa patience: V'aussi: grandes difficultez que celles que Von oppose i vos desseins. Il est bien Ura gue ion. pere ci mes plus proches parens ont voulu agreer encore nostre traicti de maviage, se fondans sur les raisous qui vous ont estă representees, m'ayans pas les vessentimens qtils deuyoient -auoi des obligalious que vous auez acquises sur nous, qui s'esgallent , celles que la Nature leur « donunces sur "Mo.  Dlais nous" esperons quwauec le temps nous les pour- rons flechir, tânt. par nos prieres, que par. nos larmes continuelles: ct sur tout lors que mon pere coguoistra nu vesolution, qui est telle, que vespouserois plustost le tombeau, que de vous fausser la.foy promise, tant Que vous perseuievevez de vostre costă ă mammer, ne marres- tant nullement & ces considerations humaines de vostre eztraclion, ua] de tos moyens, estant tres-amplement satisfaite de Pon et de Pautre, par les mesmes raisons que vous m'en cuez dedauites par vos lettres; car se w'estime pus qu'il y ait homme au monde qui soit doii€ d'un cocur plus noble, et plus genereuz que vous; et guant auz biens, îe se proiets que vostre 

  

| CAPU LXXIIII, 

RESPUNSULU IULIEI, CATRA ' MARTINU SERVITORULU EI. 

DOMNULE, recanosci cu franchetiă că ai mare dreptate să: te tânguesci desprepiedecele ce întimpini, spre implinirea promisiuniloră ce pri-onorata mea mumă si căi ti-unui datzi cândhi ne ajlanii în.robia Turcului, si pe care le-am repetitii si le-am confirmati cu jurăminte. solemne în mai multe rânduri chiarii dup. libertatea nâstră. : Dar pe persânele care ati sim- titi efectele caritabilelui . dtale ajutoriii nu ai curântă a le acusă nici de 'îngratitudine, nici de perfidiă,. fiindii că din scrisorile ce ai priimită ci putută vede că' nu depinde mici dela mumă-mea, nici dela mine, pedica de a gustă. fericirea ce ti-ai promisă, si care cu drepte tit- hiri ai merilato, precunmii nică ajutorulii ce ascepti din partea nostră. Timpulă si stăru- "întia înlesnescii adeseori lucrurile ce de odată pari a fi. cele nai grele; si dta nu esci coli ântâiii amanti carele a avutii pedeci in asemine ocasiuni, si carele prin răbdare a învinsii greutăti asiă, de mari ca “acele ce le opunii planurilor dtale... Este pro-adeviratii că tatălui mei si rudele cele mai de aprâpe wati voitu să priimescă încă căsătoria năstră, fondându= se pe cusintele care ti-ai fostii arătate, ne vrând a simti obligatiunile ce ai căpttată asupra nostră, si care simi egale cu acele ce natura le-a dati asupra mea. Darii sperâmii că cu timpulă "i xomii pute induplecă, atâtit prin vugimintele câtii si prin lacrimele nostre neince- tate: si mai ales cândii. atălii “mei se va înevedintiă, că sunt decisă mai curtulă a mt in- sogă cu:anoriientulii . de câtă a minti credintia promisă, precâlii si dta vei stării în umorul dlale,. fără a me opri nici de cumtă de consideratiunile -Gmenilorăi asupra origincă sei averel dial, fiindii cu totulii. maltiămită si de una 'si de altu, pentru acelesi cuvinte arttale prin scrisâria dtale, că:ci au cred să -fiă onui pe. lume dotatii cu o înimă mai nobile si mal ge- 
sa 

T
a
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bel esprit, et vos merites ne tous en laisseront jamais tellement despoitrueu, que ; vous Wen 

ayez tousiours ă suffire, pour eniretenir une persone qui se sentira tout le veste. de sa. vie 

assez heureuse, si elle a Phonneur Mestre un îvur vostre Espouse auce telle fortune qwil plaira 

a Tout-puissant nous departir. Mae - - ADIEU, 
. 

. 

CIIAPITRE, LXXV. 

Conument le Secretaire Marlin alla visiter. le Prince Corrccky : uns les prisons Noires, pour 

lay faire ses plaintes contre les Dames Podolienes, wil cognoissoit, et Linuention giv'il trou- 

ua de deliurer ce Prince, en esperunce guwil le secouveroit en son Mariage. - . 

Cer infortun Amaut fut combl6 Wennuy et de tristesse et pour en faire ses doleances, 

et prendre conseil de ce quwil deuoit faire, i. fat visitor le Prince: Correcky aux prisons noi- 

res, feisnant. dy aller de la part de son maistre, et de luy porter argent, comme il auoit 

fait plusicurs fois; auquel Prince ayant fait entendre sa desconuenuă, parce qu'il cognoissoit 

ces Podolienes, ct auoit auparauant approuu€ la recherche que Martin auoit faite de ceste 

fille, îl luy dit pour le consoler, Que sil pouuoit soirir de captiuite, il suppleroit fortvo- 

lontiers aux defauts qwon luy obiectoit, et le maintiendroit enuers et contre tous ceux qui 

s'opposoient ă Paccomplissement de ses desivs. Ce que Martin ne negligca pas, ains com- 

menca de bander tous ses esprits pour trouucr quelque . moyen de deliurer' ce Prince, affin 

de Pobliger ă le secourir quand il seroit en libert6. Or PAmour, qui est souuent autheur 

des plus belles inuentions, luy en suggera une non moins subtile, que dificile ă executer. 

C'est î scauoir, de faire tenir au Prince Correcky dans :vn petit past qu'il luy:enuoya auec 

d'autres viures, vne botte de fissele, laquelle il luy donna auis par escrit, de laisser couler 

pendant certaine nuict arrestee entr'eux, par la fenestre de sa chambre,.afin' qwon y -atta- 

chast vne eschelle de corde, par laquelle il'se peust, descendre de la tour: ce qui fut de 

  

nerdsă de câhi u diale; cră câtă, despre avere, sunt -încredintiată că spiritului si meritele 

dtale nu te vor lăsă nici odată în atâta lipsă, în câtă să nu aibi cu ce întretină o per- 

sând care se va simti destulă de fericită a fi o dată sogia diale, cu ori ce atere va plăcă 

celui Atotii-putinte a ne dă. : E ADIO! .. 

CAPU LIXV. 

Cumiă sccreturiulă Dartinti merse să visiteze pe Principele Korechi pentru ca să se plângă 

incontra damelorii Podoliane, pe care clii le cunosceă; si chipuli ce a înventatii ca să sca- 

pe pe Principe, sperândă că-li va ajută la căsătoria sa. Ii 

ACESTU nefericiti! amanti: se umplii de necazii si de intristare, si pentru ca să se tân- 

guâscă si șă câră unii consiliii despre ceca ce trebuid să facă, elii se duse .să visiteze pe 

Principele Korecki în inchisorile negre, pretestândii că merge din partea Ambasadorului ca 

să-i ducă ceva bani, precumii făcuse si altă dată. Mergendi dară la Principele si spunen- 

du-i pâsulii seit, el, carele cunosceă pe Podoliene si carele mai innainte aprobase alegerea 

ce făcuse Martini în acâstă fată, “i spuse pentru ca să-lă mângiie, că, dacă ar pută scăpă 

din inchisâriă, Par pută ajută la pedecele ce i se puncă, si lar sustină incontra tuturorii ce- 

lorii ce se opuneă, la indeplinirea dorintielorit sale, .Martinii, audindii. de 'acâsta, incepu a-si 

frământă spirituli ca să gisâscă vre uni midi-locii de mântuire pentru acestit Principe, pen- 

tru ca să-lii oblige a-lit ajută cândit va, fi liberi. Amoruli, carele este adese ori autorul ce- 

lorit 'mai frumâse „inventiuni, "i inspiră.o ideă forte ingenidsă, dar forte grea de: esecutatii. 

Asiâ-dar cl trimise Principelui Korecki, împreună cu alte lucruri de. a le mâncârei, o plă- 

cintă, în care puse o legătură de sfâră, iasciintiându-lt printruni biletii casă 'o slobâdă pe
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point en point execute: depuis, non par Martin, mais par vn Prestre Grec, demeurantă Constantinople, auquel il auoit communigqu son entreprise, et y auoit faict engager, soubz Vesperanee d'en -receuoir vne ample recompense de la part du Prince. Cependant Martin qui se. doutoit bien qu'on le soupconneroit Wauoir tram6 ceste euasion, s"en alla, ct print cong6 de son maistre, auquel il fit entendre, qu'il luy estoit nccessaire de sen retourmer en Fran- * ce, et en partant remit execution de son dessein au Prestre. Grec, qui ne manqua î point nomm6 de faire tout ce qui luy auoit ests prescrit par le Secretarre. Comme done le Prin- ce cut attir6 ă luy Peschelle de corde, ă Payde de ladicte fisselle, et qu'il fut descendu au „pied de la tour auce son camarade, il: trouua ce Prestre Grec, qui lui dit auoir charge de Martin de les conduire dans vne certaine caueme, qui estoit dans vn grand rocher ă vne lieuă de.lă, et qusil falloit quw'ils y passassent tout ie iour, puis qutil ne manqueroit sur les vespres, de leur apporter habits semblables aux siens, afin qu'estans ainsi desguisez, il les „ies, Prisonutera Deust mener en son logis î Constantinople , et les y receler, tant qu'ils iuge- acne „Pour sețTOlent estre necessaire, Ce qu'ils trouuerent; fort a.Propos, etsuyuant ceste .pro- tour, position ils s'acheminerent tous trois vers ladicte cauerne, oă les deux camara: des se cacherent, ct le Prestre s'en retourna, cn sa maison: 

»: CHAPITRB LXXVI. 

Venasion du Prince Correcl:y, ct comme le Seigueiwr de Suncy et tous scs domestiques fu veut emprisonnez pour ce suject, ct leur deliurance, moyennant cingt-cing mille escus. 
LE iour venu, qui estoit le viugt-troisiesme de Nouembre mil six cens dix- septs, quclques-vns des gardes estans entrez en la chambre des prisonniers, re- cognurent facilement qu'ils estoienţ cuadez, ayans encores trouu€ L'eschelle de corde dout ils S'estoient seruis, attachee ă la fenestre, ce qui les espouuenta fort, sgachans bien qu'ils en 

Nouembre ur.) 

    ferâstra camerei sale intr'o n6pte cândii se vorii intielege, si prin acea stâră “i vadă o scară de frânghiă, prin care să se cobâre din turnii, Acâsta, se puse in lucrare intocmai, insă nu de Mastinii, ci de unii preoti Greci din Constantinopole, cu carele se intielesese, promitân- du-i că va primi o bună recompensă din partea Principelut. Cu-tâte acestea, Martini carele se ingrigiă să nu fiă bănuită de autorii ali acestei manopere, luă, congediii de la superiorulii sei sub motivii că avea neapărată trebuintiă să se intârcă in Francia, si plecândă lăsă cu esecutarea, proieptului sei pe Preotulă Greci, carele urmă fâră smintâlă cele ce-i prescrisese secretariulii.  Astfeliii Principele, trăgendii la sine scăra, de fi rânghiă, prin ajutorulii arătatey sfori, 'sa coboritii la pâlele Turnului impreună cu camaradulii sei, si acolo găsi pe Preotulii Grecii, carele-i spuse că Martini Ti insărcinase să-i ducă iutr'o speluncă, ce eră into ma- re stâncă, in. depărtare de uni milii: de. acolo, si să ascepte acolo tâtă, dioa până in seră, cândă Je .va aduce vestminte intocmal ca ale sale, pentru casă se schimbe si să se potă du- ce la Constantinopole, unde să-i ascundă, pe câtii timpii vori judecă că este de trebuintiă. Acestă, părere o aflară pr&-nimerită, si astfeliă se duseră, câtesi trei la ar&tata speluncă, unde cei doi camaradi se ascunseră, €ră Preotulii se inturnă la casa, sa, 

CAPU LXXVI. 

Scăparea Principelui Xorecli si cumă Domnul de Sacy cu toti servitorii sei fură arestati - pentru acesta, si mântuirea lori prin doui-dicck-si-cinci mit de scude. 
FAcENDU-sE dioă, care eră duoă-dieci-si-trei Noemvre una, miie siese sute siepte-spre-diece, unit din păzitori intrândă in camera arestatilorii, recunoscură indată că el fugiseră, fiind că găsiră incă legată de ferâstră scara, de frânghiă cu care s'a fostii serviti. Acesta "1 inspăi-
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patiroient, et neantmoihs celuy qui commandoit aux prisons, enuoya  promptement ă Cons- tantinople, pour aduertir de ce qui estoit arriu€. Au mesme temps que coste nouuelle fut sgeuă, on depescha gens de toutes parts: pour faire perquisition de ces fugitifs, et principa: 
lement aux ports et passaues, ă fin qu'on Print soigneusement garde ă tous ccux qui se pre- 
senteroient, sil y en auroit point quelqu'n qui cust le petit doigt de la main droite reti- 
r6, comme auoit le Prince Correcky, d'vne blesseure pa luy receuă en ceste part. Quelques 
iours apres on fut saisir tous les domestiques dudict Sicur de Sancy Ambassadeur, ă deux 
des queis on donna la question extraordinare ă leur facon, qui est de coucher le patient 
tout de son long sur we table, ct luy donner trois ou quatre cens coups de baston, tant par 
dessous la plante des pieds, que sur le gras des jambes ct des fesses, ce qui ne put cur 
faire declarer aucune chose qui chargeast Icur maistre, comme ces bowreaux de Tures es= 
peroent. Non contents de ce, ils en firent autant î vn pauure Turc, tisseran de son mes- 
tier, lequel estoit voysin de PAmbassadeur, et pensant aussi le forcer par ceste cruelle tor- 
ture, ă deposer faussement, qu'il auoit veu le Secretaire Martin, aller ct venir au logis de 
son maistre, iusques au temps de Venasion des prisonniers. Mais Dicu ne permit pas que 
le 'Tisseran deposast autre chose que la veritâ, pour tous les tourmens qwon luy fit souf- 
fir. Ce qui est dignc de remarque, attendu que la pluspart des Tures hayssent 'mortelle- 
ment les Chrestiens, et se resiouyssent de leurs desastres: Et pour le regard des gardes 
des Tours, ils furent partie empaliez, et partie pilez dans de grands mortiers de fer, oii Pon 
bat ordinairement le ris, pour le reduire en farine. | | 

Trois iours apres, le Chahoutz Bassy cut charge de s'aller saisir de la personne mes- 
me du sieur de Sancy Ambassadeur, ce qu'il executa fort seuerement, et sans auoir aucun 
esgard ă sa qualit€, Payant prins ledit Chahoutz, le mena au Diuan, est ă dire ă la Ius- 
tice Souueraine, comme est le Parlement, oă apres auoit est interrog6 sur plusicurs cir-. 
constances touchant Veuasion du Prince Correcky, ils le laisserent: comme prisonnier, entre 
les mains du mesme Chahoutz, oii îl fut espace de trois jours; pendant ce temps, ledit 
sieur Ambassadeur desirant, escrire 'ă quclques-vns de ses amis, et aussi de parler au Muf- 
  € . 

mentă, forte, sciindi că, aii să pătimescă re; comandantului inchisorilori trimise indată la 
Constantinopole, ca să insciintieze cele intâmpla'c. Indată ce a venitii acestă seire, ai tri- 
misi dmeni in t6te pârtile ca să caute pe fugari, si mai alesii la porti 'si la trecători, ca să 
caute cu luare aminte pe toti cei ce sarii infăcisiă, de se va găsi vre unulii cu degetulit celit 
micii dela mâna drâptă tăiatii, precumii aveă Principele Korecki, in urma unci rane ce prii- 
mise la acestă parte, După câteva dile arestară pe toti servitorii domnului de Sacy Am- 
basadorulii, si la dot din ci le aplicară cestiunea cea, estraordinară după metoduli turcesci, 
care este a culcă pe patientii de alungulii pe o masă, si a-i di trei patru sute de lovituni de 
betie, atâtii pe tâlpile picidrelorii, câtii si pe pulpe; dar cu acâsta nu-i putură face a declară 
ceva care să vină in sarcina Domnului lorii, precumii speră călâii de Turci. Nemultiămiti cu 
acesta, ei bături de asemine pe unii bietii Turcii, pânzariu de meseriă, carele eră vecinii ali 
Ambasadorului, sperândii că prin acâstă crudă tortură "li vorii face a dă mărturii falsă că 
ar fi vădiutii pe Martinii sceretariulii, mergândi si viindi la casa, superiorului sei, până pe 
timpuli scăpârei arestantilorii. Dar D-dicii nu permise bietului pânzariă a mărturisi de câtii 
adevârulii, după tâte muncile ce-lii făcură să suferiă: ceea ce este fârte remarcabili, fiindii că cea mai 
mare parte din Turci urescii pe crestini de mârte si se bucură de nenorocirile lori. Cât 
despre păzitorii 'Purnurilorii, pe unii "i puseră în C6pă, 6ră pe altii "1 pisară in piuă de feri, 
în care pis6ză orezului pentru ca, să-l prefacă in făină, E 

După trei. dile, Ciausiit-Basia fu insărcinatit să mârgă să pună mâna, chiarii pe pers6- 
na domnului de Sacy Ambasadorul, si acesta o esecută cu multă “asprime, si fâră nici o 
consideratiune câtră calitatea sa. Numitulii Ciausiii prindiendu-lă "li duse la divanii, adecă la 
Justitia Supremă, precumii este Parlamentulii, unde după ce Paii intrebati despre mat multe 
impregiurâri atingătârie de sciiparea, Principelui Korecki, "li lăsară in mânele numitului Cia- 
usiii, carele "ii tină inchisit trei dile. In timpulit acesta numitulii Ambasadorit, dorind să
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fety, qui est le-grand Pontife des Tures, pour luy faire entendre ses iustes doleances, iln'en peut obtenir]a permission, que moyennant la some de deux mille escus, qu'il donna ă son Geolier, | vray est que ce present fut cause que le Chahoutz aduertit le sicur Ambassadeuv, que s"il vou- loit obtenir. quelque faucur du Mufiety, îl falloit qu'il gaionast aussi ă force MVargent sa, fem- ine, et son fils, suiuant lequcl auis, il leur donna la valeur de trois ou quatre mille escus, et moyennant ce, le Muffety fut rendu assez traitable, ct fit entendre- au grand Seigneur qui estoit Mustafa IL. fils de Mahomet troisiesme, les iustes plaintes du sieur Ambassadeur, et de quelle importance - estoit sa, detention, attendu: mesmement qu'il ne se trouuoit aucune- ment charg6 Vauoir fanoris6 Penasiou du Prince Correcky, comme on luy imputoit, ct que son Sccretaire qui Pauoit tramee, pour en obtenir quelque profit particulier, s'estoit retirc Mauec son maistre, plus de dix ou douze iours auant ladicte 'euasion, luy ayant fait acroire qu'il s'en vouloit retourner en France: bref qw'on luy reprocheroit dauoir viol6 le droit des Gens, et qwaucun Prince Chrestien ny. autre, ne sc voudroit desonnais fier en luy, et fina- lement qu'il y auoit danger que tous" ensemble ne se ioignissent pour luy faire la guerre: et de fait, tous les Ambassadeurs tant de VEmpereur, que du Roy d'ângleterre, et des Pays- bas, se. formalisoient grandement du traictement qu'on auoit fait ă celuy de France, ct pro- testoient tout hautement, que si on ne le remettoit bien tost en libert6, qwils se retireroi: ent chacun en son pays, toutes lesquelles . considerations. vepresentees par ce Muficty, meu- rent:le grand Seigncur de commander que ledict sicur de Sancy fust. renuoy6 en sa maison, sans quil luy fust faict aucun desplaisir:. mais .ncantmoins il. fut necessit€ pour retirer ses domestiques de prison, de payer pour cux, vingt et deux ou vingt-trois mille escus, car au- trement. ils cussent estâ tellement tourmentez, qw'ils cussent couru fortune dy perdre la vie comme on les en menacoit. a Ne a 

. Quelque temps apres, Mustafta ayant este depos6 de PEmpire d'Orient, et Osseman fils d'Acmeth, estably en sa place, tant sten faut quiil approuuast Liniustice faite tant au sieur de Sâncy, qu'ă, ses domestiques par son predecesseur, qu'au contraire ledict Osseman en- 
    
scriă. la unii din amicii sei si totii-odată! să vorbâscă cu Mufti, carele este marele. Pontifice ali Turcilorii, ca să-i arete justele plângeri, nu put căpătă permisiunea de câtii prin două mii de scude ce a dată Păzitorului închisorii. După ce a datii presentii, Ciausiulii făcu cunos- cutii Ambasadorului că, dacă voesce să capete vre o favâre de la Mufti, cată să cumpere cu bani mai ântâiii favorea femeci sale sia fiiului seii. După acestă propunere, eli le dete va- lorea de trei sii patru mii de scude, după care Mufti se ar&tâă cu. multă bună-vointiă, si su- puse Sultanului, carele eră Mustafa, II fiiulii lui Mahomet III, tânguirile domnului Ambasa- dorii; elii "1 espuse insemnătatea arestării sale, că după impregiurâri nu se găsiă culpabilă de a fi favorisatii Scăparea Principelui Korecki, precumii i se impută, si că secretariulii sei carele o urdise, pentru ca să tragă vre unii folosii particulariii, se retrăsese dela superio- rulii seii cu. diece d6ut:spre-diece dile innainte de ar&tata scăpare, spunându-i că avea ne- cesitate să se intârcă in Francia; elii % spuse in fine că t-ar pută impută că a violatii drep- tulă Gintilori, si. că nici ună Principe Crestini nu va mai ave incredere în eli; si in cele din urmă că toti impreună se vorii uni ca, să-i declare resbeli; si că in adevâri toti Am- basadorii, atâtii ali Împăratului câti si ali Regelui Angliei si ali Tieriloră-de-giosii, s'aii formalisată forte despre insulta adusă Ambasadorului Franciei, si că toti protesteză si de- clară că, de, nu-lă vori liberă indată, se voră retrage fiă-care in tiâra sa. După observatiu- nile acestea representate de Mufti, Sultanulii ordinâ indată ca numitulii domni de Sacy să fiă indată liberatii, fâră să-i mai facă vre o nemultiămire; cu tote acestea, pentru ca să sc6- tă pe servitorii sei de la inchis6riă, a trebuilit să dea, dOu&-dieci-si-d6u& s6ii d6u&-dieci-si- trei. mii de. scude; că-ci altfelii arii fi fostă incă chinuiti,până, să-si pârdă vistia, precumii îi amenintiă. a, DI a „î „După câtiva timpii, Mustafa fiind destituitii dela Imperiuli Orientului. si in loculii seii asiediându-se fiiulii seii Osmanii, . acesta nu, numai că descuviinti nedreptatea făcu-



BARET HISTOIRE DES 'TROUBLES DE MOLDAUIE , 127 

uoya lan dernier mil six cens dix-neuf, vers le Roy, Vreiur Chahoutz, pour'luy | “A tcto, 
en faire des excuses, et pour le prier que cela n'alterast point leur alliance, 'ou |. - Ii 
plustost leur tresue, laquelle il desire infiniment Wentretenir, redoutant quc'sa Majeste m'ar- 
me quelque iour contre luş, ct qu'il n'acomplisse les anciennes Propheties, portant, que PEm- 
pire. du 'Lure sera en fin subiugu6 par wm Roy de France, issu de la tige du grand sainet 
Louys, qui estoit de son temps la terreur des infidelles. i Dă 

CIIAPITREI XXVII: 
EP DERNIER, 

Come le Prince Correcly, et le Capitaine Rigaut furene cachez dans Constantinople Tespa- 
„ce de deuz mois, chez le Prestre Grec, et le chemin quil tindrent pour Sen: 

i - vetouner en Pologue. i 

; 

Ma i 

REVESOSS inaintenant au Prince Correcky, lequel nous auons laiss6 auec le Capitaine Rigaut, au 
logis du Prestre Grec, ă Constantinople, oi ils se tindrent cachez Pespace de deux mois, et iusques ă 
ce que leur bon hoste obtint permission du Patriarche d'Alexandrie, tant pour luy, que pour 
deux autres, qu'il disoit estre ses confreres, Valler se confiner aux deserts des Archipelles, 
auec plusicurs Hermites qui y.-viuent, ă la facon des anciens Anachorettes, Ayant done 
obtenu ceste permission et passeport, ils s'embarquerent ă Constantinople, estans desguisez 
en habit Sacerdotal, et arriuerent aiusi ă Etchut, qui est va port de mer du cost des Ar- 
chipelles, oi ils trouuerent ă point nomimn6 vn nauire Anglois, qui estoitprest î partir, pour 
aller ă Messine en Sicile, de Îi ils sacheminevent par tere ă Naples, oii le Prince Correcky 
se fit recognoistre ă, PAmbassadeur du Roy de Pologne, qui fut infiniment ioyeux de le voir 
en libert6; cest Ambassadeur le mena auec sa compagnie au Duc d'Ossone, qui estoit lors Vice- 
Roy de Naples, lequel le receut autant courtoisement qu'il se peut imaginer; et ayant en- 
tendu que ce Prince desiroit faire le voyage de Rome, pour voir nostre sainct-Pere le Pape, 
  

tă, domnului de Sacy si Gmenilorii sei, dar incă trimise, in anulii: espiratii 1619, la : Re- 
gele pe numitulii Ciausiii ca să-si câră scuse, si să-lă râge ca acâsta să nu smintâscă alian- 
tia lori, sâii pacea dintre ei, pe care doresce fârte multi să o intretînă, temându-se ca Ma- 
iestatea sa să nu se secole o 'dată incontra lui, si să nu se indeplinâscă vechiele profetie 
care dicit că impârătfa Turcului se va subjugă în fine de unii Rege alii Franciei, coboritorii 
din vitia marelui Sân-Ludovică carele pe timpul sei eră terârea necredinciosilorii. mii 

CAPU LXXVII. | e 

Ie SI 'CELU DIN URMA. RE iii 
Cumii. Principele Kovrechi si Capitanul Rigaut siediură ascunsi la Preotulă Grecii in .Con= 

stantinopole, si cumii apucară drumulii spre. Polonia. i 

Sa_ne intârcemii acuma unde ami lăsatii pe Principele Iorecki cu Căpitanul Rigaut, 
la casa Preotulul Greci la Constantinopole. Ei siediură acolo ascunsi d6uă luni intregi. Bunul 
lori ospătătorii ceri permisiune dela Patriareulii dela Alesandria, ca să mârgă, impreună cu alti doi; 
ce diceă că sunt confrati ai sei, să vietiuâscă in desiertele Archipelagului cu alti eremiti:ca- 
rii trăesci după esemplulii vechilorit Anachoreti. Căpătândi voiă si pasapoârte, ci se imbar- 
cară la Constantinopole, schimbati m vestminte călugăresci, si sosiră, la Etchut, ce este unii 
portii de mare despre costa Archipelagului. Acolo găsiră o corabiă englesă, gata să plece la 
Mesina in Sicilia; de acolo luară calea, pe uscatit la, Neapole, unde Principele Korecki se du- 
se la Ambasadorulii Regelui Poloniei cu care se cunosceă. Acesta fii forte fericitii de a-li ve- 
de in libertate si-lii duse la Ducele de Osone, carele atunci eră Vice-rege ali Neapolei, si 
care "li priimi cu cea, mai mare cordialitate ce-si pte inchipui cineva; si audindii că acestit 
Principe doriă să mârgă la Roma, ca să vediă pe sântuli nostru Părinte Papa, si să capete .
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et receuoir sa benediction, il luy donna, toutes sortes de commoditez auec escorte; . Arriuţ qu'il fut ă Rome, il alla faire Ia reuerence ă sa Saintet6, qui receut vn indicible contente- ment de le voir, ct d'entondre de sa propre bouche. ses estranges et merueilleuses auantures, Depuis ce Prince sachemina î Vienne cn Austriche, oă il fut aussi receu de TEmpereur se- lon.ses merites; ct apres Y auoit scjourn6 quelque temps, il fit en fin retraite en sa maison, combl6 comme vn second Vlysse. Vhonneur ct de gloire, acquise par sa proiiesse, et par sa constance en ses aducrsitez. , - 
Ie laisse ă, penser aux Lecteurs, les contentemeus que ce Prince, et sa chere moiti€ ressentirent ă son arriuee, car îl ne faut pas douter que d'autant qu'ils auoient souffert daf. flictions cn leurs captiuitez, dW'autant ils curent de ioyes ct de plaisirs, sen voyans si heu- Teusement ct inesperement deliurez; ot la scule “consideration de ce bel enfant, que Dicu leur auoit donn6 au fort de lcurs afilictions, leur en cffacoit entierement la, memoire. Mais la iouyssance de ces contentenens fut bientost interrompuă, par le deceds de ceste belle et vertucuse Princesse, dont son cher et fidelle espoux a tant port d'ennuy, qu'il Peust suiuie il y-a long-temps, si la dinine Bont6 ne Pauoit voulu reseruer apres tant WVencombres, pour se -seruir de luy cn quelques grandes occasions, qui meriteront vn plus capable ct plus di- sert Historien que moy, pour les racontor î la posteritg, , 

FIN, 

    
  

binecuvântarea, sa, elii "i dete totii feliulie de inlesniri si escortă. Sosindii la Roma, elă mer- se să. se inchine santitâtii sale, carele se bucură fârte vădiându-li si ascultândit din insăst gura sa straniele si minunatele sale aventure. De acolo Principele se duse la Viena in Au- stria, unde fă Grăsi priimită de impăratul după meritele sale; . si după ce a, siediutii acolo câteva dile, se duse in tine lu casa, sa, culminatii ca ună al doilea Odiseii de oncresi de glo- riă, căpătată prin vitejia sa, si prin constantia, sa in nenorociri. „Lasă pe lectori să-si inchipuâscă multiămirile ce acestii Principe, si scumpa sa so- ctă, resimtiră după sosirea sa, că-că nu trebue să se 'ndoiscă că pre câtii suferiseră, neca- zună în robiele lori, .pre atâta avură bucuri si plăceri, vădiându-se liberati cu atâta fericire si pe neasceptate; si numai. iubirea copilului, ce Dumnedieii le dedese in culmea, necazuri- lori lori, "1 făceă să le uite pe tote. Dar bucuria acestorii multiămiri fă in curândii intre- ruptă prin mortea frumoset si virtuosei Principese, după care iubitul și credinciosulii sei soţiii a fostii atâti de amărită, în câtă sar îi dusi curendii după ea, dacă bunătatea divină nu ar fi voitit a-lii resorvă după atâte pedice, să se servă de elă în alte impregiurâri mai mai, care vori merită unit istoricii nai capabilii si mai elocinte de câtă mine, ca să le spună posteritate. 
| . 

FISE,
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„ PRINOIPEN CORBRECKIUM A CORRECE, 

, Heroum soboles, Mauors quo vindice, 'Turcas . Dant Rhenum fraenare manu, quin aapice cultaa 
: Contudit, et versa bellorum sorte, cocgit Conuersos, moresque virum vix lumino sndet 

Regnatorem Asiae, perfusas sanguine Iauros, i Religio, foedata genas, lacerata capillos, 

Inuictumquc caput valtu Jaudare tumenti. Foue sinu miseram, victriciaque agmina lunge: 
Non his Musa mouet, diuino numine maior . Huc optatus ades, stigio satiata veneno 

Mens mouct, et meritas animum compellit în iras; Hidra furit, datus Alcides qui perdere possis, 
Quo Christi sit sponsa loco, quibus illa procellis „+ Sie potis es eseeas Churisto pensare lateras, 

| Implictta, ct quantis Erebi circumdata flammis Cum captiuus, inops, et turribus abâitus altis 
Ipse vides sacro Imperij diademate futa, „ Tandem impune licet custodum fallere destras ; 

Hoe nutante timet, vires armata prophanas Sic bellator ouans' sceptro poticre pereuni, 
Heresis întendit, fideique illudit auitze. | Aeternumque decus patrio fulgebis olimpo. 

Debentur haec monstra tibi, tibi fata rebellem .   
TOD mm ———— 
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LUGUBRE MONUMENTUL) 
"TI promisesem, 'amice Sine, câte unii articlu istoricii pentru Revista Carpatilorii.' M& vei scusă, că, după 1mpregiurâră care nu mă 6rtă a, face maj multii, deocamdată "1 trimiti, 

nu. uni articlu istoricii, ci numai ună fragmentă din istoria, dâmnelorit Moldove, | 
Dacă mi-al dă voiă, tie asi dori să inchinii acesti fragmentii. Nu te vei uită, la pu= cina lui importantă, ci vei consideră că amicii priimescii dela amici, intru aducere amin- te, ver-ce lucru, de pretiii ver-câtă de micii. | 

„Durere, că cu acestă ocasiune, n'avul fericirea de a mi se presintă matrâne mai illustre prin virtutile lori. | Istoria însă infăgisicză esemple nu numai de imitatii, ci si de incungiurati. Eră cel in- tieleptă nici aceste din urmă nu le trecii cu vederea fâră a le consideră în uritiunea loră, si eii speri că pote nică chiarii monumentulă de gele. ce vă trimiti, nu-l vori lege fâră in- teresii si fâră, vre-unii folosii. ” 

1. 
A. 

__ Acestă monumentă mai de multii "mi: cădiă in mâni: due foi tipărite in 40 s. ], eta. Toti cuprinsulă lorii sunt următâriele versuri latine impreună cu traducerea lorii germană: 
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LUGUBRE 

_MONUMENTUM 

DUCISS A REGNI 

CAPULARIS ANUS 
PI N 

+)  Acestii articlu, scrisii pre cândii nu cunosceam încă pre Ioppecourt, a fostii publicatii in Revista Carpatiloriă (1860, Argustă), inchinată amicului meu, G. Sion. în loci de Note la loppecourt, reproducemă acestă ar- ticlu; vomii estrage apo! din Okolski ceea ce insâmnă clă despre Movilesci; si in fine, vomă dă la lumină siepte corespondintie relative la cvenemintele dela 1616, copiate de mine la 1860, din originalele ce posede biblioteca din Kornică a de curendă răpăusatului comite Dzialynski. — Epoca Movilesciloră e forte slabi tratată de cronicarii si istoricii nostri. Altă dată vomă face estrase din mai multe fântâni rare, puciuii s6ă nici de cumii consultate de scriitorii nostri; precnmiă sunt: contimpuranii Poloni, Lubiensli, Piasecki, Ko- vierzicki, acestă. din urmă iateresantiă pentru politica ce păziă Polonis în privirea principateloră nâstre; apoi contimpuranulă Italiană conte Bisaccioni în Vite e [alti d'alcuni imperatori Ottomani; Sugredo în Memorie de'Monarchi Ottomani, interesanti pentru scăparea lui Korecki; apoi Chroniea lui Fuchs, Analele lui Weiss ete. Cu asemini fântâni s'ar put& face o mai bună descriere a cpocei Movilescilorii, i 
E : 13
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ANNA. MADYLOWNA. 

GENERE WALACIIA, FIDE ET MORIBUS GRAECA, 
A LECTO POLONA, . 

TRIUM MARITORUM UXOR, QUARTI DOMINA, 
FILII NOVERCA ; 

ILLICITAE 'CUNDEANAE ELECTIONIS OBSTETRIX, „a. 
- IMPIAE OPPRESSIONIS LIBERTATUM POLONIAE NUTRIX, 

CIVILIS INCENDII FOMIS, EREBI PABULUM, 
IN HAC TERRA OSSA DEPOSUIT, 

MARITO SU0O, VITIORUM SUORUM EX ASSE HEREDI, 
PRĂETER ARTES VIRTUTESQUE VEXANDI REMPUBLICAM, 

IN VITA NIL SVASIT, POST MORTEM NIL RELIQUIT. 
_OBIIT ANNO REPARATAE MUNDI SALUTIS JIDCLXVI. 

REPARATAB POLONIAE SALUTIS ANNO SECUNDO. 
10 PATRIA! 

QUAA CITO ET FELICITER RESPIRARES. 
| „SI TALIA MONSTRA SAEPIUS EXSPIRARENT! 

(pagina 3,) | 

A | ANNA MADYLOWNA, 

Mag, der Geburt ein TBaladţin , nad des Sicligioni autb Gita cin Griegin, 
Mad) der Che eine SPeladtiu, 

Dreter Epemănner IBeib, des vierbten: Gicbieteriu, 
Des Sohus Sticjj-nutter; 

Der unrehtmăjjigen Gonbeanijcpen SBabl Auheberin ; 
Der Gotilojen Nuteroriitung oluijeher Şreibeit Unterpalteriar, 
Des biirgerlipen Branbes Buuber, der Să(le Bermebruug, 

| Sat în biejer Grbe ie Gebeine uietergeleget: 
Bat ibrem Epemanne, ter iprer Pajter bălliger Grbe bevbleibet, 

„ Xufjer der Riinţte mid Sugenbei, Das gemeine VRejen su veziren, 
Su Qeben uipts geratieu, aud nict$ nad) bem Sete Binterlajjen; 

Vub ijt gâjtorben îm Sale nad Gyrijti Gebuct MDCLAVI, 
Su e aber Sabre be8. victor eructoerten Bolnijepeu ASepijtenbes, 

Seb [ujtig, o Licbes Vaterlauo! 
9%, n vie Dalo uub gliidiid, iwiirtejt tu micter şu dir felbjt fonaten, 

TBenn foleu iingehemren djjter. ipre Geelen ausjagreu felteu.
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. Românesce: 

MONUMENTU 

| LUGUBRE | 

LA MORMENTULU BABEI 

„ DUCESEI TIEREI 
ANA MOVILESCA. 

Română de vitiă, Grâcă de credintiă si purtare, 
Polsnă de căsătoriă, 

Femee a, trei bărbaţi, Dâmnă celui de ali patrulea, 
. „_Yitrega copilului;, 

Mosia alegerei condeiane celei neertate, 
Nutricea apăsârii cel impie a libertâtilorii Poloniei, 

În acestii locii "si depuse osămintele sale ; 
Bărbatului sei, adevăratului erede ali vitielorii sale, - | 

În vidtiă nimici altă nu-i sfătui, după morte nimici altă nu-t lăsă, 
Afară de măiestriele si virtutile de a: vecsă republica, - 

Muri la anuli 1666 alii mântuirei lumei, 
Anulii alii doilea alii mântuire Poloniei. 

- Saltă Patriă,! . 
O! câtii de curândii si câtii de fericită at răsuflă, 

Dacă atari monstre mai adesii ară espiră, | 

IL | 
Multii si indesiertii 'mi bătusem capulii la inceputii, să, aflu cine ar pută fi acâstă, An- na Dladylowna, că-ci asiă o numesce monumentulii latinii; cândă, ocupându-mă mai deunădi "cu traducerea” Gre-cărori manuscripte pol6ne. despre evenimentele cele fatali ale Movilesci- loriisi ale Românilorii de pre la anii 1595—1618, 6tă, ajungii la unii, documentii de pre la, ahulă 1616, subscrisii de Zolkievski supremulii beliduce ală Poloniei de atuncl, In acestii actii se coudamnă in facia ticrei cumnatil Movilescilorii, Wisniowiecki si Korecki, precumă si alti 

“Poloni de frunte, carii, fâră de voia si fâră de scirea, ba chiarit in contra vointiey regelui-si a dietei Poloniei, intreprinseseră, la indemnul Dâminei lui Irimiă Vodă, si in favârea co- pilului ci Alexandrutiii, asupra lui 'Tomsia si a, Turcilorii, espeditiuni atâtii de nefericite pentru âmbele tieri si pentru ei insisi, 
Cu acstă ocasiune, aducendu-m! aminte de fetele lui Irimiă Movilă cele măritate du- pă Poloni; eram curiosii a sci'nu cumva semânaii cu muma lori, pe care chronicarii ncstri 0 descriii ca pe o «fomee rea, răpităriă, si de frica lui D-dică depărtată, de vreme ce .si pe cumnatu-seii Simeonii Vodă ea Tar fi otrăvită e dară, mat cu s6mă doriam a sci, nu cumva Ana nOstră este fata aceleiasi, si nu cumva conumele Madilowna nu este de câti Dfolila s6i Jfovila , pronunciatii rei de Polonii, si scrisii reii in formă de adieptivii. latinii de ge- nulii femeescii. - 
Spre a m& incredintiă, deplini de tâte acestea, deschidii cartea, lui Niesiccki. In ac6s- tă carte la litera JL. stă cumcă Irimiă Mohilă, Domnului. Moldovei, uriciosuli servii ali Po- lonilori, si inemiculi de mârte ali lut Michaiti Vitzulii, a avută patru fete, tâte patru mă- ritate după cei marillustri magnati si cei de ântâii demnitari ai Poloniei de atunci, si anume: Regina, măritată la 25 Mai: 1603:) după Michaii Wisniowiecki, starostele de Obruci; 

1) Acesta o sciii dintr'o scrisâriă originale a lui Irimiă vodă câtră regale Polonici Sigismundă III, dată din - Tasi 4 Febr. 1603. Irimiă invită in acea scrisâriă pe regele Sigismundă III la Suciara lu nunta fiicei sale cu principele Wisniowiecki pre 25 maiă ce. n. Originalulă scrisă in limba polână se află in biblioteca co= mitelui Dzialynski în Kornik în Posnania, :
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care apoi la a. 1616, sub cursulii espeditiunei ce intreprinsese pentru cumnatu-seii Alexan- 
drutiii, 'si găsi imnornentulii in tiâra Moldovei. Din acâstă familiă se alese la a. 1689, dere- 
ge“ ajlii Poloniei Michaiii Toma Wisniowiecki. , N 

Marin, se mărită mai ântâiii după Stefanii Potocki, voevoduli de Braklavia!), Irimiă 
“puse la calo acestă căsătoriă, cu scopii de a oblegă si mai multii pe Poloni in favârea fra- 
„te-seii Simeonii, care aspiră la tronuli României, mai întâi 'in loculii lui Michaiii Vitâzuli, a- 
poi în -loculii lui Radulii Sierbanii. . | | 

" Joanii, fratele lui Stefanii Potocki, e renumitii de pe la a.-1595 incâce in espeditiu- 
„nile Moldo Române intreprinse cu asemine scopuri. Incercârile Polonilorii si ale Movilesci- 
lori fură rusînate prin bărbătia: lui Sierbanii si a Românilorii lui. II 

Evenemintele acestei epoce, de o nespusă importantiă atâtă pentru Românt câtit si pen- 
tru Poloni, ait rămas până acuma pr&-pugini cunoscute istoricilorii: Fră cii posedii o mul- 
time de documente pol$ne manuseripte asupra acestorii intâmplâni istorice până in cele mai 
mici detaie; intre altele, raporturile oficiali ce făceă din. România si Moldavia câtră regele 
Poloniei, atâtă Irimiă si. Simeonit Movilă, câtii si Zamoiski, Potocki, si cei-l-alti coman= 
danti poloni. Liberalitâtii comitelui Dzialynski multiiumescii aceste documinte de atâta im- 
portantiă istorică. . | - 

Ce se, tîne anume de Stefani Potocki, bărbatul Mariei, elii. fu sufletulii espeditiunei 
de la i. 1612 pentru. cumnatu-seii- Costantini Movilă asupra lui Tomsia. «Venii Potocki si- 
»metii, dice Mironii, cu isbândile ce făcuseră fratii lui intraceste tieri, improtiva lui Răz- 
»vanii Vodă, si apoi improtiva lui Michăilasiii Vodă.» Insă Tomsia, cu ajutoriii tătărescii, sfă- 
rămă de totii 6stea, polână si movilescă: Constantin cădiă in mânile Tătarilorii, si peri in 
Crimea, de frigii si de fâme. Fri Stefanit Potocki, cumnatulii si patronul lui, fă tăriti 
in captivitate tureâscă,, in edicula Constantinopolei, si regele Poloniei nu cuteză a. pune 
vorbă pentru scăparea lui, să 'nu crâdă cumva Turcii că tuvburârile moldovene ari urmă 
cu scirea si voia sa. a E 

- Maria se mărită de alii doilea după Nicolaii Firlei, voeroduli de Sendomiria. 
Catarina, fu măritată după Samuilii Korecki. Acesta denpreună cu Wisniowiecki, a- 

titiată, precumii se atinse mai susii, de dâmna lui Irimiă Vodă, irrumpii de noii în Moldavia 
la a. 1616, în favrea cumnatului lori Alexandru. Wisniowiecki, bărbatul Reginei, mâre, pre- 
cumit se spuse, sub cursuli espeditiunei. Fri Korecki, vitezulii Korecki, sâi cumu-li 
„numesce' Mironii «L6vulii sumetiii și fâră crieri» se lasă la o luptăncegală cu 6stea lui Sken- 
:der-Pasia, cade: în mânile acestuia, de asemine si biâta dâmnă cu coconil sei Alcesandru si . 
Bogdani Vodă. Transportându-se la Constantinopole, Korecki se aruncă, in aceeasi prinsâre în 
“care zăceă, Stefanii Potocki. Domna cădiă apoi, dice Mironi,. după unii. Agă turcii până 
la m6rtea' ei." Bogdanii muri în legea turcescă. E 

În fine: | : 
Ana, se mărită mai ântâiu după Max. Przerebski, voevodulă de Lencici. 
Ală doile, după Ioan Szedziwoj Czarnkowski, castelanulit de Lencici. 

„Ali treile, după Vlad. Myskowski. voevoduli de Krakovia. 
„Al patrule, după Stanislaii Potocki, mai în urmă beliduce ali Poloniei”). - 

„Si acâstă Ană «Ducesă a Poloniei, babă rea, muiere a trei bărbati, domnă celui de 
“ali patrule» acesta este Anna J/adilouwna adecă Movilesca , căreia sună monumentulii de 
gele, adecă pamiietulii ce-i serise uni anonimi poloni. 

  

„1, Xu,sciit la ce ană se mărită Maria, si datulă ar fi de interesăi, spre a cunâsce deplinii legături!e familiari 
- ale Movileseilorii.cu Polonii, legături ce esercitară atâta inftuintiă asupra intâmplârilorii nâstre din acsa, e- 

pocă' celebre, * Engel, citândi pre Bethlen, pune căsătoria acâstă la a. 1603. Elii insă se insiclă, adecă 
confundă -datuliă căsătoriei Mariei cu a Reginei; fiindă-că Bethlen la loculă citati ce Engel (V, 323) me: 
morândii căsătoria; fetei lui lrimiă cu unii Polonii de frunte. (summo et potenti viro) nu unumesce nici pre 

. fată nici pre Polonii, si nu incape indoclă că vorba e de Regina si Wisnioiwiecki. ” 
2) “ Cine vr6-a cunâsce mai de aprâpe pre toti acesti principi poloni carii tinea fetele lui Irimiă Movilă, n'a- 

ve de câtă a lege, pre lâugă istoricii poloni, Korona Polsku de Niesiecli, si Orbis Polonus de Okolski. Mul- 
te notitie, interesante pentru Români, are să găsescă in aceste cârti, 

-.
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ŢII. 

” Familia, Movilescilorii eră una din cele mai: strălucite ce aspiră pe acele timpuri la âmbe tronurile principatelori române. Am inainte-mi unii documentii manuserisii, adecă o instructiune secretă a scaunului Romei pentru nunciulă seii trimisti în Polonia la a. 15961). In acâstă instructiune se dice între altele despre Irimiă Movilă: «Irimiă Movilă e din casă 
regescă, bărbatii de valdre si de virtute, descinde din casa flaviă a Imperatorilorii de Con- 
stantinopole?).» O! fatalitate! astădi de abiă.la cârnele aratrului veti găsi cele mai vechi, : cele mal renumite si mai frumâse familil ale Româniloră !.. | | | Movilescii insă, pe lângă tâtă nobilitatea familiei loră, nu numai Portil Otomane eră 
neplăcuti, ci eră nesuferiti chiarii si Românilori insisi , din causă că eră dati cu totulii in- 
tereselorii Poloniei, cu marea scădere a interesclori si a libertâtiloră tierei. Movilă răs- 
pundeă nu numai Tureilorii tributul ordinariii, ci afară de acâsta, lucru ce până acumii ră- mase necunoscutii istoricilorii Poloni si Români, răspundeă pe subtii mână tributi si lui Si- . gismundii Il. 'precumii se vede din mat multe epistole ale sale câtră regele Poloniei, cpi- stole ce pân” astădi steteră nefolosite de cineva. Afară de acesta, gratiticătiunile ce făcea. Movilescil comandantilorii Poloni, incă ajungea, dacă nu intreceă pâte tributulii celit as- cunsii. Despre acâsta incă posede biblioteca comitelui Dzialynski o Relatione del Regno di 
Polonia ms. in care, intre altele, se dice despre renumitulii Zamoiski că: «nu numai pre- sente de vite ci si de bani priimesce pe totii anulii de la Iimiă. Si nu mat pucini folosii i-ar fi urmati si dela Simeonii cândi sar A pututii asiediă acesta in România, că-că afară: de. aceea că se promiteă erariului publicii mal multe mii fiorini, multi cred că elit (Za- 
noiski) incă ar fi trasii o pensiune privată. din acea tiâră. Si din acestă causă e necăjitii că a ocupatii altul (adecă, Radulă) scaunuli acelei tieri3).» „- Polonit lucră pe acele timpuri din tâte puterile ca. de o parte, să amăgâscă pe Ro- - Mânk la unirea cu beserica Romei; cră, de alta, să prefacă principatele,. scii celii pucinii Mol- davia, in Palatinate pol6ne?). Movilescii eră instrumente la tâte aceste planuri polâne. 

Deră crima cea grea a Movilescilorii este că ai serviti de unită, Polonilorit in con- tra planului celii mare ali eroului Michaiit, de a unire pe toti Românii întruni corpii poli- tici... Polonii, cari, aseminea, Austriei, cerci să inghită pe Români, eră cei mai inversiunati - nimici al lui Michaiii si at idealelui Românii. In mai susii-citata, relatiune italiană 'se spu- ne despre Michaiii Vitezalii, cumii insciintiase pe Poloni căi peste pucinii «are să-si. imbrace 
voinicii in Leopoli, si să-t plătâscă in Zamosciii.» - Si Michaiii eră bărbatulii care aveă să 
si facă acâsta, dacă nu eră altulă decretul ursitei lui si a Românilorii. Sub toti cursulii luptelorii celori mari ale lui, Irimii erâ adeveratulii spioni ali lui. Sigismund UI, precunit se vede din raporturile diurne ce-l făceă despre tâte miscârile lui Michaiii5). ” 
Doo N N 

*) Vedi ală V-le fascicolii alii manuseriptelorii mele italiane în 1%, copiate, în parte , din cele 48 volumeni ” de manuscripte ale bibliotecei regie din Berlin, cunoscute sub titlulii de «Informationi politiche.» ' Superiori: lorii acestei biblioteci, si. maialesi domnului custode Dir Gosrhe nu potă fi de ajunsi reeunoscătoriii, | pentru amabilitatea cu care 'mi comunicară acesti tesauri. : )  Hieremia Mohila di casa reale , caro per opinione di valore et di virtii, et per merito di nobiltă descenden- do dalla cusa flavia degv Imperatori di Constantinopoli. .. ” ' . a 3) «si tiene anco senza i presenti di bovi cd altro, fattig!i ogni anno da Geremia, cavi non! poca utiliti di „ danari“per la particolare protettione di lui ct di quello della Valacehia. Ne minor guadaguo per: avventura gli saria successo, se avesse pntuto fermarsi Simcone nell' altra Valacchia, perche sebene alPerario pubhico "del legno si, prometierano onn'anno molte migliaja di fioriui, vien da molti creduto che cgli fosse per tira- re da quclla provincia una privata pensione, e percid gli prema tanto, che'altri I'habbia occupata.» Aces- te, precumii si alte asemini - manuscripte despre Zamoiski, de mare interesii si pentru Români, are să le dea la lumină peste puţinii comitele Dzialynski, si la rugarea mea promise si biblioteeci din Bucuresci d6- u& esemplarie, ! | : . 1) Despre acesta am si o altă instructiune secretă a Papci pentru nunciulii seii Cin Polonia ; . precumiă si în- structiunea secretă dată de regele Poloniei la 6 Iuliă 1600, lui Adrianii Rembovski, ambasadori trimisi la Sultariuli. Aceată din urmă instructiune a fostii cunoscută si istoricului polonii Heidenstein, si in istoria sa ne si dă cuprinsulii ei, Eră eii o am copiată intregă din originale. 5) Yol. II. si IIL. Ms. Polsne,. * , !
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Principatele după mârtea lui Michaiii, ajunseră la starea cea mai miserabile prin pla- 
nurile cele ambiti6se ale Polonilorii, si cele mârsiave ale Movilescilorii. -Domniele Movile- 
scilorii, in t6te respectele, se potii numără intre cele mal triste pori6de ale istoriei principa- 
telorii. _ Mironii nu scie ce dice cândii, luându-se după istoricii Poloni, imparte Grecare lau- 
«de lui Irimiă. ” a ” 

IV. 

Acumi să ne intârcemi 6răsi la Ana. 
„Ana, câtii eră de bătrână, avea inimă destulii de tare, spre a atîtiă-cele mat infioră- t6rie flacări si mai sângerâse discordii "civil in Polonia: monumentulii “nostru 0 numesce „«dsia alegerei condeiane celei neertate , nutricea apăsăriă cel împie a libevtătilorii Poloni= 

ci, €sca flacărilorii civile,» Bărbatu-seii eră beliduce, căruia, în viătiă nimic? altă mal sfituiă, 
nici după măârte altă nu-i lăsă, afară de măestriele si virtutile de a vecsă republica. 

Spre a intielege mai bine acestii monumentii, e bine a deschide pucinii istoria Poloniei, 
Rege alii Poloniei eră pe atunci Ioan. Kasimirii. Cu acesta aveă să se stingă, casa iage- 

lonică in linia femeiâscă, fiindi-că regele eră, fâră copil. Înstigată mat alesii de regina, re- 
gele lucră din tte puterile, ca, fiindă elă incă in victiă, să se recundscă de următorii ali 
sei, Principele de Condea. O parte din mal marii republicei, intielegândiă de acâsta, si in- 
vocândii dreptulii liberei alegeri, determină a se opune chiarii si cu mână armată planu- 
lui ce făuriă curtea regâscă. a E 

N Intre cele-l-alte libertâti, prin ali cărorit abusii se stinse apoi nu numai libertatea, ci 
insasi esistintia republicei polne, eră si sinucigătâria libertate de a se confederi, intre sine. 
Dreptii-ce, oponenții se confederă subtii conducerea lui !G. Lubomirski care cu pucinii mai nainte fusese condamnată ca inimicii publici (in faptă, ca amicii alt liberei alegeri) la per- 
derea capului, onârei si a bunurilorii sale. ” : : a | 

„_ Brumpe resbelulii civili. Cursii de doui ani se sfiisiă republică.  Confederatii, apără- 
torii alegerei libere, inimicii alegerei condeiane, câstigă inviugeri in tote: luptele câte avură 
cu ostile regescă. La anul 1666, iea capetii resbeluli civili. Lubomirski se “Ertă, Regele 
recunâsce dreptuli liberei alegeri. Acesti: drepti se confirmă prin o n6uă lege in comitiele 
anului următorii. “ 

La, acestii anii, 1666, more Ana emâsia alegereă condeiane;» anulii ali duoilea alii mân- 
tuirei Poloniei “li numesce monumentul nostru, socotindii fâră indodlă, dela inceputul res- - 
belului civilii (1664)1). In ora mortii, Ana se făcuse Catolică. - 

v, 

Câtii a fostii in viâtiă Ana, până la cele mai adânci bătrânetie n'a încetaţi de a in- curcă trebile Polonici si ale principatelorii române. Celii pucinii bărbații că, figurâză, pre- 
cumi vădiumii, în tâte evenemintele cele triste de atunci ale principatelor. 'Tâte incercâ- rile lorii, tâte măestriele lori, in principate ca si in Polonia, aii fostii indesierti; tâte si totii- 
deauna incependit de mai nainte de 1600 incâce, aii conjuratii cele mai infricosiate tempes- „tâtă, interne si esterne, căzăcescl si turcesci, asupra Principatelori si asupra Poloniei. 
„Pe Ja anulit 1602, cândii se luptă Polonii ca să asiedie pe Simeonii Movilă pe tronulii 

României, atât eră de prădată ticra, în câtii Sobieski comandantele, intro scrisâre câtră rege, dată din castrele dela Prutii 18 Septemvre 1602, asâmână Moldavia: cu o stâncă in 

  

5) Cu inceputulii anului următorii, mâre si regina, care până ce-si dete sufletală, nu incetâ de a instigă pe re- gele asupra alezerei libere. «Jegina foemina virilis animi... electionis ticente rege aucloi, sui propositi „adeo perticaz, ut et post ultimam legem, de successore agitaret, curamgue hanc demum cum spiritu poneret,» Lengnich Historia Polouiae amplior. p. 241, ! - ! . Totii la acesti anii (1667): muri. si -Stanislaii Potocki, snpremuli Dace ală 6stei polone, bărbatulă Anei, La anulă următoriă 1668, abdică regele, si Polonii alegi sucesoriă pe Toma - Wisniowiceki.
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cate nu mal pâte subsiste 6stea. pol6nă. Er despre locuitori spune ci se. tragii ca selbatecii la păduri de unde nu vorii să 6să, numai ca să n'aibă de a face cu soldatii poloni.. Insusi Irimiă eră sătulă de patronii si proteptorii sei. Intr'o scris6re câtră rege dată din Suciava Octobre 1602, "li râgă să nu-i mai trimită, osti, că-ci în t6tă ticra nu mate nici sati nici 0- rasiii care să nu fie prădatii si jăcuiti. Pe timpulii acesta, prădă tiâra infricosiatu soldatii mercenari din Polonia, carii se luptară pentru. Simeonii in România, si fură bătuti de Sier-. banii. EX 'să pretindeă 16fa tocmită. Bietulii Simeonii “nu puteă, Irimiă. nu vreă să plătescă, Mercenarii "si răsbună asupra tierei, asupra locuitorilorii!), 
După mortea lui Irimiă sia lui Simeoni, n6uă turburâri si lupte pentru domnia tierei, se escară intre feciorii lui Irimiă si ai lui Simeoni Vodă. Potocescii, Wisniowicescii, Co- recienii luară parte si la: acestea?). , Pe la anulii 1611, treceă prin Iasi unii Nemtii, anume Wilden, care sicpte ani petrecuse in captivitate turcescă, 6ră acumii scăpândiă, se intorcea prin tierile române si prin Polonia câtră, casă. Spune Wilden in călătoria sa: cumii ambe tierile se jăfuiă de Tătari. Ajungând Ja Jasi dice: «roi dile ami petrecuti în Iasi. Tasii sâmână cu unt orasiii tierănescii, mu are muri împregiurulă sei, are ună castelă reii în care siede principele -tierci. Locuitorii sunt unii poporii tiranicii, pe totii momentuli sunt umenintiuti de Tătari, bietii tierani părăsescii satele din tâte pârtile, si petreci sn pidari» 5). Principele tierei de atunci eră Constantinii Movilă. Eli se guvernă prin consiliele cumnatilori sei, Potocki si Korecki, Polonii cei fâră crieri, cumit k-ar numi Mironă. Porta, depuse la anulii 1612, pe Constantini, si nunii în lo- cu-i pe Tomsia. Atunci incepură, si tinură apoi până la 1618, luptele cele nefericite ale a- cestorii Poloni si ale Movilescilorii cu Tomsia si cu Tătorii si cu Turcii, precumii se atinse mail susi, 

| | Sub cursulii acestori lupte fâră capă, astfeliii se prădase ticra, încâtii nu mai gă- sial in Moldova nici sate si orasie care eră prefăcute in cenusie, nici locuitori caril trăiă in păduri, ci numai unii infiorătoriii desiertii de morminte, morminte române si pol6ne, in care zăceă si din bărbatii fetelorii lui Irimiă. Kobierzicli narândii aceste tragedii numesce Mol- davia mormântul Polonilorii $). - 
" Montalbanii. scriitorii contimpuranii, dice intre altele: «Inainte de acesta cu cinci-diecă de ani, ticra romântscă, afară de cetăti si orasic, numără mal bine de patru-dieci mut) de sate. Lră Dloldavia cu multi maă multe. Iisă acumii, dii causa multoră vesbele, si a dă- seloră rebeliuni ale principilorii si ale îndigenilorii, atâtă- sunt de devastate incâlii deabiă, mai remase jumetate din locuitorii tierci». Intraltii locii dice că atât sunt de apăsată 1o- cuitoriă tierei, în câtă cu multi mai de suferită le-ar fi sârtea stândi de a dreptul subtii jugulii Tuvcilori?), 

“tă la ce ajunseră tierile prin nesăturata poftă de domnii a Movilesciloră, prin ne- buna sumetiă a Polonilorii, prin crudimea Turcilori si a Tătariloră. Insă nu aici e loculii acestori triste istorii. i Scopuli: nostru eră de a comentă numa celii monumenti de gele ală Anci Movilă. Bu- nulii lectori ne va ertă dacă nc-amii abătutii pucini la Movilesci in generalii, si la patro- nii lori. A 
PIN | 
1) Despre acesti mercenari poloni ai lui Simeonă, incă zăcură până acumă nefolosite o multime de corespon-. dintie oficiali, in biblioteca din Kornik. 

Ă ) Engel nu cun6sce aceste lupte. Mironiă ni le spune după istoricii Poloni. YWilden, Nene Reysbeschreibung ete, Niirnberg. 1613. 4. pag, 254. *) Non abs re quispiam Valachiam (asia numescii Polonii Moldavia) Polonorum turaulum appellarit. pag. 663, *) Pote numai patru, cr” nu patrudieci. , o 5)... Quinquaginta ab hine annis Valachia Transalpina practer oppida et ciritates, quadraginta (2) et amplius mil- le pagis constabat; Moldaviaque tamgquam dimidio major, longe pluribus repleta erat; nunc autem ob multa bella, crebrasque prineipum una cum indigenis rebelliones, devastatae sunt adeo, ut dimidiam incolarum pare tem non habeant. ete. cte. ete. Montalbanus, de Turcarum moribus : commenlarius. Muntalbanii serieă ace- stea camii după anulii 1620. Cărticiea lui a rămasă necunoscută istorienloră români. Elă serie cu multă în- teresii despre tierile Române, si cu multă cunoscintiă a Juerurilorii ca unulă ce, precumă spune insusi, .vădiusa
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Să incheiemii deci, rugândă. Geniulă Românilori, să-I fericâscă cu matrâne cu spirită 
inalti si activi, precumii: pare a fi fostii si Ana Movilă, insă cu inimă de Române ca Cor- 
neliele străbunilori nostri, cu matrâne mai demne de memoria, posteritâtii! 

; 

„ Berlini, Dumineca Tomei, 1860, . . Sa 

A. Papiu llarianu. 

otet 

  

„aceste tieri. Eli promite că intr'o altă lucrare a saare să descrie principatele Române mat cu deamăruntuli. 
Nu sciii insă dacă si-a plinitii promisiunea. Cn o altă ocasiune am să mă întorcă la Montalbană, precumii 
si la alti asemini autori mai puţinii cunosenti. : ” : ,



OKOLSEI, DESPRE. MOVILESCI 
Caztea lui Okolski (Orbis Polonus, în quo -antigua Sarmatarumn gentilitia... praenia .i arma specificantur et re- 

" ducent. Cracoriae, 1641. fol. 3 vol.), pre câtă de rară, pre ațâti e de importante si pentru Români. In 
tomulă ÎI, la. pag. 226-—232, după ce descrie stema familiei Movila (dnpă elii, Mobila), i 

dduă sabie asiediate crucisi, apoi urmeză: ” 

LINEA FAMILIAE MOIILORUM, 
Jutius, hic ex Romano Imperio primus în Graccorum Imperium bellando deuenii, cu- 

dus post modum posteritas in Transyluania, Moldauia, et Dacia consedit. It auia lulio- 
uni familia Romae quae fuerat norma: amantium patria, DL. Scevola, în Tesseran gentili- 
fiorum duas clauas Ilerculcas defert, sicut tradidit et Petra Santa în 'Tesseris gentilitiis: 
alle tanquam alterius gentis încola, ne clauis videatur antecedere gentem, ad îpsorum consue= 
tudinem clauas în frameas conuertit, et pro gentilitiis recepit. Îztant tantae origini literae 
în pargameno Italico idiomate conseriptae în Archiato Tlustrissimi Ducis Samuclis Korecli, 
qui filiam Ilicremiae Dlolila Palatini Valachiae în consorten tenuit. Iloc etiam îpsa Rom: 
familia affirmat. Mohila,-cognomen nobilitatis acquisitum in Bessarabia vel Dacia, vbi Sela- 
uonicae linguae vsus manei, sigificat autem Hohila cipum sub quo occisorum hostium vel 
bellatorui cadauera conduntur. EL quia descendens ex familia Îutiorum magna ct suprema 
Martis tentando plurimos patriac hostes gladio demetierat, atque sua virtute bellica tumulis 
hostium ripas Danubij vepleucrat, cognomen Dlohila accepil. Ioannes Mohila hic nominis sui 
gloriam in Hungaria îta pluvrinum Velli moderamine dilatauerat, et Iluniadis familiae amor. 
et decor extiterat, ut filiam Despotij în coniugenu îpsiobtulerit. Ilie vtriusgue Palachiac fuit 
administrator perpetuus sub Alezandro Principe Valachiac, cui etiam ex Despotiis coniunz 
fuerat, nani debilitate oculorum et corporis consumebatur. Reliquit hos filios. Iicremias Dri- 

  

LINIA FAMILIEI MOVILESCILORU. 

ÎMutii, în urmarea resbelelorii la care Inâ parte, celă de ântâiii a trecută din 2mnpe- 
viulă romană în cel grecescii. Urmasii lui se asiediară după aceea în Transilvania, Ilol- 
daia si România. Si fiindii-că în Roma familia Mutiilorii ală cărei modei în iubirea de' 

„ Datrid eră DL. Scevola, are de stemă gentilitiă două mtciucă erculiane, precum arată Petra 
Santa în stemele gentilitie:. acel Dlutiă, intrândii acumă în sinulă unt alle ginti, stramută, 
după datina acesteia, miciuca în sabiă, pentru ca să nu pară a stă în fruntea gintei în 
puterea măciucei. In archivulă prâ-strălucitului duce Saniuel Iorecli care avcă de muiere 
pre o fiiă a lui Irimiă, domnulii Moldaviei, se păstreză documente scrise în limba italiană 
pre pergamenă despre înalta origine a acestei familie. Movila, conumele noVilitătiă: lori, 
căstigatii în Basarabia unde e în usi limba slavonă .insemnâză movila în care se asitdiă 
cadavrele inimicilorii stii osteniloră cădiuti.în vesbelă. Si fiindu-că Mutiii, ca adevtratiă 
descendinte din familia Dutiilovii, în luptele sele eroice lăiase o mare mullime de nimici 
ai patrică încâtii împluse de movile vipele Dunărei, priini conumele de Ilovilă. Ioan Îo- 
vilă atâta gloriă ciăstigase in Ungaria prin faptele sele de resbehi, si atât cră de iubită si 
onoratii de familia Huniadi, încâtă acesta "i oferi de muiere pre fiia hi Despotii. Acesta 
administră totă, Doldavia sub domnia lu Alexandru vodii care incă avcă, mniiere din fa- 
milia Despotilorii, si suferiă, deochi 'si de trupă.. Acestia cră, fiiă lui Ioan. Irimiă, ântâiulii 

- , 19
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mus filius Palatinus . Valachiae. "Ilie tantum declarabat în Regnum: Poloniae affectum, ut etiam nori pro Regno non denegarit. Ob cuius maiorem declarationem, indigenatum petijt et inter nobiles Regni computari voluit, quem ad sua novilitatis arma Joannes Zamoysli Su- premus Cancellarius et Lzercituum Regi Duz, et Philippus Padnieuwsli Episcopus Cracovien. ct duz Seucriae admiserunt. Demum ut efhunderei animi sui candorem, filias suas omnes magnis nobilibus ct primatibus Russiae et Regi în matrimonij vinculum, opulentissime con- cessit. Verum ne verbis îpsis tanta res proposili censurai teneret, în medium liceat priui- legium hoc adducere. ă 

IN NOMINE DOMINI, AMEN, 

| Sieismunpus III. Dei Gratia Rex Poloniae ete. Ad perpetuam futurorum temporum me- moriam, significamus praesentibus literis nostris quibus interest vniuersis. Cum proxime! prateritis annis Moldauia quam Valachiam vulgo dicunt, . iniquissimo peregrini hominis op- pressa dominatu, et domesticis ac externis malis misere laboraret, et de statu protinus de- iecta in extremo pene discriniine versaretur, neque vero nos, aut illius -Prouinciae pericula „negligenda, aut tot hominum salutem deserendam aequum putaremus, atque adeo felicissimis auspicijs adducto in eam nostro exercitu summa prudentia ac animi magnitudine praeclara Illus- tris ac Magnitici Ioannis de Zamoscie Regni nostri Cancellarii atque Copiarum supremi Du- cis, cam ab extremo interitu vindicassemus: saluamque conseruassemus; authoritate nostra, ipsisque Moldauiae incolis petentibus et volentibus a supra nominato . supremo Duce nos- _tro exercitus, -Praefectus ili fait Magniticus Hicremias Mobila, vetustissima, splendidissimagque. familia ac gestis musimis, honoribus percelebri, ibidem natus, ac iure quoque nobilitatis ciui- tateque iam pridem in Regno nostro ob spectatam in eo virtutem donatus, ita quod iam an- tea ratum et gratum habuimus, possessionem ipsius Palatinatus et ius, peculiari quoque di- plomate nostro confirmandum ratificandumque duximus, atque hoc pracsenti confirmamus et ratificamus.  Habebitque et tenebit eum Palatinatum Moldauiae praedictus -Magnificus Mohila ad extrema vitae suae tempora, et post mortem cius liberos ipsius masculos ad eandem Pala- 

  

născută, [ăi domnii ali Moldaviei, acesta cu atăta iubire se purtă câtră Polonia. încătii nu 
se indoiă a-si pune si victia pentru acâstă titră. Si spre mai multă dovadă, a cerută în- - digenatulii, dorindă a fi numărată între nobilii Poloniei; Ioan Zamoishi, cancelariulii ; si Tilipă Padniewsli, episcopul de Cracovia, "li priimiră în aa mele mobilitătii lori. In fine, ca să arete si mai multi sinceritatea inimei sale, tăte fiicele sale le mărită după principi din Ru- sia si Polonia. Si aci punenii următoriulii privilegii. 

Da IN NUMELE DOMNULUI, AMIN. 

SicisMuxDU II, din gratia, lui D-dieii rege alii Poloniei etc. Intru de apururea aducere aminte, facemii cunoscutii tuturoră cui se cuvine cu acâstă carte a n6stră. In anii de cu-. rândii trecuti, Moldavia, r&sturnată din starea sa de maj nainte, aflându-se aprâpe de peire prin domnirea unui omii veneticii si prin atâte rele din lăintru si dinafară, noi negăsind de cuviintiă a o părăsi in asemine periclu, ami si scăpat'o prin fericitulă sucesi alii 6stel n6- -stre, multiămită intieleptiunei si mărinimiei strălucitului si măritului Joan Zamoiski cance- lariii si duce supremii ali ostilorii; si apoi, atâti prin vointia n6stră câti si la cererea ce aii făcută locuitorii tierel câtră numitulii duce supremi alii Ostei, domnia, tierei se incredintiă măritului domnii Irimiă Movilă, născutii in acea tiâră din cea, mai vechii si mai luminată fa- mmiliă, si carele in consideratiunea, virtutiloru sale incă maj de demultii căstigase dreptulii de cetătianii si nobili polonii; deci, aceea ce incă atunci cu plăcere incuviintiarămii, găsirămi cu cale de a-lii întări in domniă «i prin acâstă peculiare diplomă. Asiadară va ave si va tînă domnia Moldaviei măritulii Movilă până la finitulii dilelorii Sale, cră după mârtea sa pre-
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tinatus dignitatem promouebimus. Prouincia ipsa Moldauia cum suis texritorijs in limitibus suis manere et. conseruari debet, legibusque et institutis pristinis regetur et administrabitur, 
- vectigalia illius Prouinciae administrabuntur, dispensabuntur, et erogabuntur a Palatino, in- primis ad utilitatem publicam et statum illius Prouinciae et securitatem tuendam et conser- uandam. ludicia etiam ad normam in illa receptam et usitatam tractabuntur, usum religionis Graecae liberum intactumque habere debent. . Dignitates et officia Palatinatus bene meritis 

- distribuet. Monetae etiam cudendae illi facultatem concedimus, ad instar monetae Polonicae, „ut aeque sit proba, ct aequalis grano, pondere, et numero numismatum, ut in Polonia, cae- terisque dominiis nostris recipi possit. Ut illa prouincia ab hostibus secura sit et tranquil- litate ac pace fruatur curabimus, Amicitium et pacem inter nos ac Serenissimum Turcarum Imperatorem, is idem Palatinus et posteri cius curabunt et propagabunt, tntumque ac secu- rurn transitum ultro citroque in Turciam Legatis Nuntiis nostris, ac mercatoribus Regni et dominiorum nostrorum praestabunt.  Conditiones etiam reliquas dum: ab Illustri et Magnif: Joanne de Zamoscie Cancell: et Generali exercituum Regni nostri, Palatinus Moldauiae au- ctoritate nostra constituctur, pactas et iuratas ipse ac cius posteri praestabunt et explebunt. | Quibus praesentibus literis nostris nihil derogatum volumus, in cuius rei fidem praesentes 
- manu nostra subseripsimus, sigilloque Regni consienari mandauimus. Datum Varsauiae, die vigesima quinta Mensis: Martij. Anno Dai. “ Millesimo - Quingentesimo Nonagesimo septimo, " Regnorum nostrorum Poloniae decimo, Sueciae quarto. 

Siârsmuxpus Rex. Laurentius Gebichi Secret. Iaior, 

His ez priuilegiis, et genus et ofțicium, affectus atque merita în Regnum, luce claritis Jeremiae Îlohyla demonstrantur. Habuit în coniugem ez Palatinatu Transiluaniae filiam ex Senatoribus primi de familia Ciamartorum Plizabetuaau, ex gua suscepit filios et filias, crant “arma nobilitatis ipsius” duae hinae mediae iunctae ad inuicem extremilatibus concauitatun, et supra cas cruz non taugens lunas. IHabent quandan conformitatem ad arma Ostoia. Ge- orgius alter filius Ioannis qui ud dignitatem nobilitatis Polonae 1596. veceptus fuit. Et cum 
  

următorii sei de partea bărbătâscă "1 vomii innăltiă la acea donniă. Moldavia va păstră “marginile sale, se va, guvernă după vechile sale legi si institute, dârile se vori administră de Domnulă, care, mai pre sus de tâte, va avă în vedere folosuli si securitatea, tierei. Ju- decâtile se vorii face după usulit păzit din vechime. Legea grecescă se va păzi. neatinsă. Demritâtile si direpătoriele tierei le va impărti la cet ce Îe vorii merită. I dâmi si voiă de a bate bani, insă după forma monetei pol6ne, adecă de aceeasi probă, mirime, măsură, si de acelasi numârii, ca să pâtă âmblă in Polonia si în celelalte tieri ale nâstre, Vomi purtă grige de siguritatea dinafară a tierei, si de liniscea si pacea că. . Eră insusi Vodă si “următorii lul vorit năzui' la tinerea pâcei si amicitiei intre noi si prâ-iuminatuli impăratii ali Turcilorii, ingrigindii si de sigura trecere si intârcere a solilori si negutiătoriloră nostri in Turcia. Deasemine va păzi si va implini clii si următorii sei si celelalte conditiuni fă- cute si jurate, după ce strălucitulii si măritulii Ioan Zamoiski cancelariulii si ducele supremi ali Poloniei, "lit va instală prin autoritatea nâstră in domnia Moldaviei. Acâstă carte a nâstră, din care nimicit nu voimii să se scadiă, spre mai multă credintiă o subscriserămti cu mâna ndstră, si poroncirămi să se insemneze cu sigilulii tierei. Dată in Varsavia, 25 Martiii, 1597, anul ali diecelea ală domniei nâstre din Polonia, si din Svecia ali patrulea. 

SicismuxDU Rece. Lauventiu Gebicli Dare Secrelariii, 

Din acestă privilegii se vede destuli de luminată genuli si demnitatea; precum si iubirea si meritele lui Irimiă Dovilă câtră - Polonia. Jhuerea lui, Elisaveta Ciomartai, eră fiia unuia din cei de ântâiăi magnati din Transilvania, cu care avă feciori si fete, —- Georgi fi ali doile fiii ali lui Ioan; acesta căpetă mobilitatea polonă la' 1596, si fiindă-că cră de
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vitam spiritualem vitus" Gracci elegisset, Dletropolita 'Terrarum' Moldauiae - electus ct con- 
firinalus est. Ilie, dum correctio Calendarij in Romana Ieclesia vecepta, approbata et promul- 
gata. în. Christianitate fuit, particulare prinilegium ut Catholici în Valachia existentes îurta 
antiquun Calendarium festa celebrent, ob tranquillioren vitam inter Graecos a Sede Romana 0b- 
tinut, Extant literae Cardinalaum Eminentissimoraum amicabiles ad îpsunn în. Dohylorum ar-: 
chivo. Semianus sive Simeon, ut în Constitutionibus Regni indigenatus îllius vocatur, Supremus 
Ezercibuum vtriusque oldauiae fuit. Demum ob heroicum robur în bello, et splendida facta în 
castris et Palatinatu Valachico, a Dlultanis et Othomanica potestate; în Palatinum Multanorum 
seu Bessarabiac creatus ct constitutus fuit. Portabat plenuni afțectun în Regem ct Rempub : et me- 

* diis conuenicntilus îd declarabat. Reliquit filios et nobiles Regno. Constantinuus filius primus Ilie- 
remiae, quem Regia manus per Ioannem Potocli Generale Podoliae ct Capitaneun Camenecen- 
sem fusis viginti guinque millibus hostium ad Stepanomwce, în Palatinum Moldauiac deduzit ct. 
constituit. Alexander alter filius, ct iste successerat în dominium Moldauicia, multa constan- 
tiu contra rebellisantes pugnando.  Bochdanus tertius filius, qui în curia Othomanica obse=* 
guia reddenio, îbidem occubuit. Filiae vero. Hicremiae fuerant Regina -Dichailis. Ducis în 
Vasniotţiee Korybuth consors. Liz hac superest filius ' Ilieremias în „Repub: ornatissimus et. 
fidelissimus ciuis, în castris vero perpebuus' el. mazimus miles, superest et filia cum specio- 
sitate formae vivtulum specimine lucens, Capitanei, Lublinensis coniunz, Alaria altera: filia 
fos virginum ob pulchritudinis venustatem; decor matronaruiia ob morunu grauitatem, erat 
primo matrimouij foedere îuncta Stephano Potocki, Palatino Bracluvien: Generali Podoliae, 
Aotario Lzercituum Regui Zelinen. Camenenen: Laticouien, Litinen: Pracfecto, ct veliquit în 
ornamentun patriac filios et filias. -Secundo matrimonio fuit consors Nicolai Fierley Pala- 
tini Sendomirien: Lublinen: Casimirien: ete. Praefecti. Hacc una cum sorore germana, Anna 
Castellani Bicradien: consorte Vieinam descenderat, ut în comitat: Serenissimae Reginae Ce 
ciliae Renatae Vladislai IV. ad Regnum Poloniae, fierel iurata et sincerissima ductriz. Tri- 
liac illius sunt Radziuilij Succamerarij Supreni DL. D. Lit: coniunz, 'et altera Notarij Cam-. . 
pestris Bohuslauien: ete. Pracfect. Filios sub armis Pilava considerabis. Catharina qua, 
îpse maritus moribus graucin, virtulibus insignem declarauit. Erat namque consors illius bel, 

  

legea grecâscă, se alesesi se întări de mitropolitii ali. Moldaviei. Acesta, după 'ce se priimi în 
beserica Romei indreptarea cărindariului, căstigă dela scaunuli Romei ună privilegii parti- 
culariii pentru catolicii din Aloldavia, ca acestia să tină serbiitorile după cărindariulă celi 
vechii, pentru a petrece mal nesuptrati între cei de legea grecescă. In archivulii Jovile= 
sciloră se.păstriză scrisori amicabile de ule cardinarilovi câtră  densuli. Simeon a fosti . 
mai-marele Ostei moldovenesci. In urmă pentru faptele lui cele strălucite în vesbelă Romă- 
nii si Turcii 'lă făcură domnu ali Tierei- Romănesci. Se purta cu multă îubire câtră vegele si re- 
publica Poloniei. A lăsatii fii si nobili Poloniei. — Constantin, ântâiulii născută ali lui Irimiă, 
întră în domnia Holdavici cu ajutoriulă vegehi după ce: Ioan Potochi Generalulii Podoliei si 
capitanulii de Camenitia, frânse la Stefiinescă Ostea inimică de 25 mii. Alexandru ali doile fiiă, 
si acesta urid în domnia Doldavici, luptându-se cu multă constantiă îmcontra rebelilor. 
Bogdanii alii trcile fiti care servindii la Porta turcescă, acolo si muri. Lră felele bi Irimiă 
fură, Regina, consărta lui Michaiti Korybuth ducelui de TWisnioatice. Tiiulă că Irimiăe ilustru 
cetătiantă si ostasiii; cră fiiă-sa, consârta căpitanului de Lublină, strălucesce prin frumusetia 
si: virtutile „sale. Daria, cecalaltă fată, florea verginiloră prin frumsetia sa, decârca ma 
tronelorii prin gravitatea purlârci sale ; mai Gutâiii eră măritată după Stefaniă. Potocl:i, pa- 
latinulii de DBraclavia, generalulii Podoliei s.cl., lăsă după sine în ornamentulă patriei fii 
si fiice; în a dăua căsătoriă fă consârta lui Nicolai Fierley, palatinuli de Sendomiria scl, 
Acesta, impreună cu soru-sa Ana, consărta castelanului de Sicvadia, mersese la Viena ca 
să aducă. pre Serenitatea sa regina Cecilia Renata a lui Vladislai IV: fiicele ci sunt, una 
nevasta lui Radzivil: sucamerariului supremi ulii marelui ducatii alti Litvaniei, si 'cecalaltă 
a prefectului de Bouslavia scl. Pre Catharina insusi bărbatu-seii o dechiară strălucită prin 
purtarea si virtutile sale; ea eră consârta tittzului Samuel Iorechi ale cărui fapte si. tri-
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licosissimi Ducis Samuelis Korechy, cuius res ct Triumphi acternitate vigent, reliquerat filiam 
Lesczinseij coniugem. Anna ultima filia Hicremiae Mazimiliani Przerebscij ante Ca- 

“stellani Sieradien: tum Palat: Lehcicien. Dostice: Medicon: Litinen: ete. Pracfecti consors, 
religucrat filios duos sed 'maiorem învida mors vigesimumttangentem annum cripuit, remanet 
magnae expectationis filius Carolus Sigismundus. Postmodum erat Ianusij Czarnlouslii Co- 
mitis de Slopa Castellani et Pracfecti Drahimen. consors. In illius curia dum vice quadan 
Nuntius Apostolicus in Regno, nune Cardinalis Eminentissimaus Santa „Crucius futisset, retulit 
Jlustrissimo quod frameae îstae în crucem dispositae în Dacia, quae pro însigui reperiuntur de- 
scendat a clauis Ilerculeis Romanis utiorum familiae, unus enim îllorum illine descenderat 
et hanc commutationem armorum fecerat. ichaăl filius primus Simeonis. Palatinus ÎMulta- 
norum. Gabriel alter filius etiam. Palatinus Multanorum, eius corpus sepultm în Szoczaia. 
Petrus 3. filius Archimandrita Piccariensis, Metropolita Ruthenorum-iiouien. Malicien. Schis- 
maticorum, veformauit Eccl. S. Sophiac et clerum aliquatenus în moribus. Toaunes (. filius, 
gui totam vitam suam militaribus trophaeis în ungaria obligauit ct commisit: Crescit virtus 
în îmmensun dum pro Christi nomine prompte defertur,  Doyses ultimus. filius. Ilic vicibus 
alternis Palatinus Moldauiae denunciatus, dum sedem occupat, înconstanti Senatorun îat- 
dicio turbatus, deposuit cum sumo detrimento propriae substantiae vegimen et Palatinatum, 
manei în Dussiae Palatinati haeres in Wielhooczy, nobili Polonorum. libertate tantun ga- 
udens ob securitaten vitae, quantum ob dominium leui de causa variabili. Valachicun non 
găuderet. a e NE 

. 

  

unfuri în eternii vori fi celebrate; fiiă-sea se mărită după Lescinsli. Ana, fata cea mai 
tentră a lui Irimiă, consărta lui Masimilianii Przerebsli mai ântâiii castelană de, Sieradia, 
apoi palatini de Lencic scl., lăsă doi fii, pre cel de ântâiii "li răpi mârtea. în etate de 
20 ani, alii doile Carki Sigismund trăesce plini de spevantiă. După accea se mdirită 
dupa Ianus Czarnhousli, comite de Slopa, castelani si prefectii de Drahim. In curtea a- 
cestuia aflându-se odinidra, Santa Crucii, nunciii apostolici, care după aceca se făci car. 
dinală, spuneă că acele sabie dispuse în cruce, insemne ale Movilescilori în Dacia, se traii 
dela măciucile erculiane cele romane ale familiei Dutiilorii, pentrucă unui. din acestia tre- 
cuse aici, si făcăi acestă schimbare de arme. 3lichaiti ântâiulă născută ali hui Simeon fă 

„domnii ală Tierci-Românesei.  Gacril ali doilea. fiii, deaseminea ali Tierei-Românesci, se 
ingropă în Suciava. Petru ali treile fiii, fii archimandriti de Piecaria, si mitropolit ali 
Rutenilorii în Kiovia, aceșta indreptă biserica S. Sofie si clerul. Ioan ali patrulea; fiii, 

" Z0lă zictia s-o petreci în arme în Ungaria, că-ci virtutea cresce preste misură luptându-se 
pentru Cristi. Îoise, cel din urmă fiiă. Acesta de dou ori fii numită domni alit Îlol- 
davici; turburatii prin inconstantia Voiariloră părăs) scaunuli domnică cu: multă perdere a 
averei sale, acumii. se află în palatinatulă Rusiei în Wiclh;ooczy, bucurându-se în siguran= 
tiă de libertatea pol6nă, precâlii nu se bucură de domnia română cea schimbătăriă, . * 

îi. 

n ete



DOCUMENTE MS. DIN BIBLIOTECA DIN KORNIK*) 
(0). Jasnie swielmozny Iscziwy Panie Woewodo 1R0y Msczitcy.. Panie. 

-«.. Die masz innych nowin ieno thesz z Woloch, coie Wm. memu M. Panu napisze. Co bylo slychac o 'Tomszy ze go wzieto do Turek, thedy nic, na Brailowie iesth, y z zona; pzep- ralktykowano kozaki Zaporoskie y posli z Woloch bo im nie maia czym placic, Wolosza nie pzystala do Alexandrzyka; Hawrilowka, sie napieraia, y swem oszobnem obozem leza; Alexan- drzykowi nie chcieli dac dani; odzywaiac sie nato azby choragiew mial, ytych co byli poslali dani wybierac do dwuseth wybili. Thusza iednak ze poslano dani Cesarzowi 'Tureckiemu,. Zechuragiew dadzo, ba wziawszy oni szesedziesiath tysiacy czerwonych zlotych dani, nayda sobie lada pzyezynke y drugiego na Hospodarstwo posla, a dan iusz poslano Cesarzowi 'Tu- reczkiemu. “Tym sie thesz barzo Wolosza, urazila, ze Kozaczy odchodzac Uriowski powiathy 'drugi «le go nie pomne pzezwiska, zdarli. Xiaze Wisniowicezkie mieszka, w Iassiech z Alex. andrzykiem, ma do osmi tysieczy ludzi, ale barzo podlych, to iest barzo ubogich, poszarpa= nych. Xiaze Koreczkie nie ma wiecci dwu tysiaczu ludzi, ale then ma ludzie dobre y lezy o- 
    

(D. Pre-huminate si prâ-indurate domnule Woevode, | 
„scoase am acuma Sciri prâspete numai despie Moldova: Ceea, ce s'a auditii despre - Tomn- sia că Tarii fi luată Turcii, nu e adevărată, că-ci elii se află la Brăila impreună cu Dâmnă=. sa. Căzacii Zaporogeni s'a retrasii din Moldova din lips'a simbriei. “Moldoveni! nu vorii să - priimescă pre Alexandrutiă, si totă tîni cu Gavrilasiti cu care staii in tabără osebită. Luy. Alexandrutiii nai vrută să r&spundiă dârile, dicândii că nu e intăritii in domniă, ba incă aă ucisii aprâpe d6uă sute de cei trimisi pentru stringerea, dârilorii. Sperantia lorii este că ei aii trimisi sultanului turcescii haracii de 60,000 galbeni, pentruca să le trimită stegi de domniă ca să-si pâtă pune unii alti domnii după voia lorii. Moldovenii sati intăritată. fârte multi, aflândii că. Căzacii ai prădată in retragerea lorii tinutulii Orheiului, si incă ună tinută ce nu-mi mal aducii aminte. Principele Wisniowiecki siede in Iasi cu Alexandrutiii, are pâ- nă la 8000 6meni, insă pră-ticălosi, adecă seracă trentiărosi. Principele . Korecki nu are de câtii 2000 Gmeni, dar buni voinici, si se află cu tabăra lui la Tecuci lângă marginile mun- 

4 

  

__%) Aceste documente le avem copiate după chiară originalele ce se păstrâză in biblioteca contelui Dzia- Iynski din Kornik in Posnania. Acestă bibliotecă cuprinde tesauri necercetati incă pentru istoria nâstră. Celă ce scrie acestea, cândii se află în Prusia la 1360, făcândii cunoscintiă cu erudituli conte care pre atanci eră mem- bru ală parlamentului din Berlină, multe manuseripte si cârti rare a copiată din pră-avuta sa bibliotecă din. Kornik. Cele mai interesante din acestea, şi care preste puţinii rorii vede lumina, sant corespondintiele, în ori- ginală, ale lui Michaiii V, si Irimiă Movilă cu Sigismundă ]II regele Polonier, precumii și Acta Tomiciana din care contele, câtii fu în victiă, publică 8 volument în folio. Contele Dzialynski, învătiatulă, umanulă si adevă- ratuliă patriotă polonă, muri la inceputulă anului 1861, plânsă de Poloni si de toti numărosii sei amici în istoriă, Traducerea 'acestoră siepte documente pol6ne o datoresciă binevointiei domnalai B. P. Hăjdâă, pâte unica!ă Slavistă ce avemii in România. Ă
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bozem vw 'Tykuczu na granicach Multanskich w mieysczu takiem ze woyska nie moga go mi- nac skadkolwiek zastapia nan. Xiaze: Wisniowiczlie ieno w tey potrzebie byl pierwszoy, a Xia- . zeciem Koreczkiem horuie. Pierwszy error sie stal, ze zaraz w pogonia nie puscili siepo Tom- Szy, bo ieno w poltrzeciu mil noczowal po bitwie, mogli go doysc, bo we trzechseth koni u- chodzil y uyrzawszy tylko ze Wolosza ucieka z bydly mniemaiac ze pogonia pouciekali od nicgo. ieno ich osmdziesiath zostalo przynim. Xiaze Koreczkie potey pierwszey potrzebie cztery kroc. mial potrzebe z Turki i Tatary, w ktorych potrzebach potrzykroc byl sam 'Tomsza, sam ucho- dzil z bitwy, ale zlaski Bozey sczesliwis gromili porazal the ludzie Xiaze Koreczkie, a tha iusz. ostatnia potrzeba tak sezesliwa bela nastapielo woysko Tatarskie, o ktorych wicdzac Xiaze Ko- 
reczkie ruszel sie pzeciwko nim, ale kalauza zlego mial, ze sie minal z Tatary, y Tatarowie vw obozie tylko czury zastawszy, to iesth szynkarze a kucheiki. zastali tosz Y potizeby co iese . “Co pic, y powiazali tych co tam byli, sami sie rozgoscili, popieli, ktos iednak ztamtego o- bozu szlakiem tym znaczac sie po kowanyeh koniech puscil sie za Xciem Koreczkiem w piaci milach iusz pogonil. Xcia Koreezkiego, kiedy dal sprawe, ze wzieto oboz, uprosil Xiaze Ko- reczkie swych ludzi choc spraczowanych ze powrocili znim, y pzyszedl nadedniem na Tatary wpadl na straz y na oney strazy zaraz w oboz, ztaka, pretloscia ze y do koni Tatarowie .nie pzyszli, malo ich co uszlo, y ma wieznie znacznc. Wiecz dostalby byl Tomsze, ale woie woda Multanski zwlokl go do trzeciego dnia traktatami, asz sedziak przyszedl s tysiacem Koni,y u- wiodl Tomsze do Brailowa. A zwlokl tym ksztaltem: Prosil aby do ziemie iego' nice weho- dzil z takiem woiskiem, obiecuiac poimac Tomsze i wydac go. Brailow ten zamel iesth ktory Turezy trzymaia nad Dunaiem Yy fortecza îiest dobra tamze na nim iesth Tomsza y Tomszyna, Skarby tam mial, ale ten sedziak wszytkie skarby pobral od niego y poslal Cesarzowi Tu- Teczkiemu. Iestli tesz tam drugi zamek co Turezy îzymaia na tate strone Dunaiu, ytho iusz pewna iesth, ze matheriey na, most siela nagotowali iusz, ytak wiadomosci siegaia ze in Mar- 

  

tenesci, astfeliii incâti dusmanii nu poti trece nici dintro parte fâră a se întâlni cu elă. Principele Wisniowiecki a fostii fagiă in cea de ântâii bătălii. Eră în celelalte totii numai principele Korecki. A fostii o mare gresidlă că nu s'a urmăritii fugariulii 'Pomsia care a „masii in depărtare numai de 'dou& mile si jum&tate dela câmpul bătălii, si pre care ai nostri arii fi pututii ajunge cândi elă fugiă numai cu 300 călăreti, din carii apoi cet mai multi Vaii părăsitii de frică , rămâindă numa! cu optii-dieci.. Principele Korecki după ac6- sti de ântâiii bătălii a mai avută alte patru bătălii cu Turcii si cu Tătarii, si in trei din ele a fostii fagiă Tomsia, si s'a fugăritii cu ajutoriulii lui D-dieii, noroculii fiindii de. partea principelui Korecki. Bătălia cea de pe urmă.a fostii mai cu s6mă norocâsă. Sciindii că Tătarii se apropiă, principele Korecki le-a esitii la intimpinare, dar fimdii-că aveă unii că= lăuzii netrebnici, n'a pututit să-i intâlnâscă, invâtii Tătarii dândii preste tabără si găsindii în ea numai servitori, adecă marchitanti si bucătari, i-ait legati pre toti acestia, si aii inceputii a se imbuibă in mâncâri si in beuturi. Totusi unii servitorii din tabără a scăpată cu fuga, * si povătiuindu-se de urmele lăsate de copitele cailorii, a ajunsi pe principele Korecki in de- părtare de cinci mile, i-a povestitii intâmplarea si-lit induplecâ ca să se intârcă cu clă in tabără, de si Gmenil eră trudit. Revenindi in spre dioă, principele a năvăliti de ântâiii asupra veghiei tătăresci, si apoi asupra taberei, cu asiă repediune, incâtii Tătarii nu avură „Cândii să apuce nici măcarii caii, pucini scăpară cu fuga, multi cădiurii prinsi. Precumti | „am Spusii, principele puteă să prindă pe Tomsia, să nu fi fostii amânatii. până a treia di: prin suciturile Domnului niuntenescii, până ce a, sositii Sangiaculii cu o miie de călăreti, si a dusii pre 'Tomsia; la Brăila. Amânarea sta făcutii asiă: Muntenulu rugă pe principele să nu intre in tiâra lui cu atâta ste, promitându-t că il va-dă prinsii pre 'Tomsia. : Cetatea Brăilei, pe care o tinii Turcii pre Dunăre si in care se află Tomsia cu Domna lui, că-că vis=
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tio maia sie woiska 'Tureczkie przeprawowac. Galga thesz: ze czterdziesta -tysieczy lezy pod 
czarnem' lasem, a pod. Bialogrodem Car Krymski z siedmadziesiath “tysieczy ludzi..-Z War- 
Szawy : slychac ze tham zawsze dobra mysl, triumphy stad ze pan Bog dal czorke Krolowey Jey 
Mei, ustawne Maszkary, tancze, bo znaczsy Xieza w Maszkary ' ubieraia, .y.. powiadaia, ze y 
Piatkom :nie pzepuszezaia. . Przyiachal ongi wprawdzice pacholik, ale zapewne to twierdzi ze 
co Piatkowy dzien kilkadziesiat par w Maszkarach sli: na zamek. Ieszli to iakiego fortelu 
pokuszaia, coby Turki straszye isz to nova inwentia raczei watpic o 'tym viezby dobrze: tu- 
szyc.. Wiccz na gotowe ludzi dopiero seymowac nie wiem iezli wezas.... W. Stobnicy die -10 
Pebruarii 1616..::.: | E | Sa e 

Wm.'mego McziwEGo PAxA zawzdi uprzeimie HETLIWL sluga STAN Z TARNOWA, '. 
. Cas. Sedomir e. ” 

' , 

„ Jasnie aciclmoznemu Ponu Panu Zbygniewowi 2 „Ossolina  Ossolinsliemu. N Ii i MWoneodzi Sendomirsliemu - menu Meziarenu pai. : 

(1D. dasnie IVichnozugy Iiloscituy Panie Ietmanie. Coronny: 

-... .” Unizone sluzby moie oddaie w laske YWYmlei mego Mleziwego pana. Oznaimuie Wmlei memu -Mlcziwemu panu is Thomsa znowu stolicze Yoloska w Jassiech osiadl.; Sktorim iako 
powicdaia iest Basa, Silistriski i Radul: woiewoda Multanski, thakze Thatarow dziesieez thisie- czy ktorim dal swe pieniadze. Kusil sie ote woiska X. Coreezky po dwa, krocz czatamy podiezdzaiacz, zdarzilo mu sie, ze ich uriwal y gromil nie zle daliei strzimacz moczi ich nie- mogl ustapil ku graniczy.pod Hoczim. thamze obozem stanal, spodziwaiacz sie ratunku: skad zaczim granicza woloska do kupi sie zbira chezaez pustoszicz Pokucie a miunowiezie Sniatin msczacz sie swych szkod dlia czego iako sniatin thakze pograniczne wsi y Pokuezie wsitko ustapili do zamkow y miest obronich poschodzili.  Prose thedy milosciwy panic, raczcie Wmec. obmisliwacz iako bi wstret temu nieprzyacielowi uczinicz y iego zamislom zabiezecz; 

  

torica lorii t6tă a luat'o Sangiaculi si a: trimis-o Sultanului, e bine intărită. : Mai ati Tur- cil. o altă cetate din colo de Dunăre, si se scie cu sigurantiă că aii pregătită o multime de materiali pentru a face podii, ca să pâtă trece Dunărea în luna lut Martiă,  Calaa cu 40 mii Gmeni se află lângă Codru-negru, si Hanulă Crimeei cu 70 mii de Omen, lângă Ceta- tea-albă.: Din _Varsavia se audit vesti bune, triunfuri, mascarade, dantiuri, chiarit preotii nu se oprescii de a se măscări, până si vinerile: tâte astea, pentrucă regina a născutii o fată. Băiatulii care mi-a -adusii acestă scire incrediutiză că in dioa de vineri s'a vădiutii in pa- latulii regescii la 20 sei 30 părechi mascate. Pe semne acesta este o nduă inventiune pen- tru a spăriă pre Turci.  Pugină sperantiă...... Stobnicza 10 Febr. 1616. 

STANISLAU TARNOVSHI | 
„." Oastelanulii Sendomiriel '* 

“Câtră Sbignev Ossolinshi, voevoduliă: Sendomiriei, 
(21). Câtră Stanisl. Zolkieusli, Voevodulii. Chiovici, Hetmanuliă' Corânei. 

„VE însciintiezii că 'Fomsia, a cuprinsii 6răst scaunulti Moldovei, Iasi, avendii cu: sine, cumii se dice, pre Pasia Silistriei, si pre Radulii domnulii munteneșcii, asemine '10. mii. de Tătari. Principele Korecki s'a incercafii in două rânduri contra, acestei osti,.năvălindii asu- pră-i pre ncasceptate; i s'a prilegiti a-i ingrozi binisiorii, dar n'a, fostii in stare să, se lupte * mai multii cu atâta ostime, si-sa trasi la frontieră .sub Hotinii unde a stătutii cu tabăra in asceptarea vreunui ajutoriii. Moldovenii dela margine se adună cu scopi de a: prădă Pocu- tia, si mai cu s6mă Sniatinulii, pentruca să-si răsbune perderile; de aceea, locuitorii Snia= tinului, precumii si sătenii de pre Ja marginile Pocutiei ai fugitii in cetâti si locuri intărite,
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bo iako sam daia znacz zeby mial na czala, zime thatary swe na pokuczie obroczicz, kthorych sie czo godzina spodzievamy, daliey iako pan Bog pokaze nie omieskam dacz znacz wmtezi memu mleziwemu panu. .... Dan Sniatina 16 Februarii roku 1616, .-. Se 

Î 1GMONTII ZEBROWSKI 
. 

pods. Sniat.. reka swa. 

Jasnie Wiclmoznemu Panu Jeo Dsci. Panu Stanislatoati Zolkieushiemu 
Woiewodzie Kijonshiemu Ietmanoui Coronnemu Panu muie Milosciuemu. 

(ZID). Jasnie uielmozny scitey Panic Woieodo Sendomirshi moy ÎMscitcy Panie. 

Zata, occurentia pisania do Wmsci mego M. pana przez lego Msc pana Buczynskiego nicz do oznaymienia swiezszego nie mam, tylko ze pewnie Czausz przeminal od Cesarza Tureckiego do Krola Jeo Msci. Contentow poselstwa tego ktoz moze wiedziec: mimo gdy ie iusz odprawi, bo doswiadezali tego Hethmani Y upominkami chezacz wycezerpnacz, inne im powierzali a in re ipsa inne krolowi Jeo Mosci sprawowali. Jeslize prawda,; tho od: nich ve Lwowie wyezerpniono, ze sthym iedzie, by krol Je Msc loniecznie the liudzie zwiodl z YWoloch, a Tomsze wraczaiacz pogrozkami, chciec go znowu nassadzic na panstwo. : Snecz „ Koreczkiemu Xciu posezesczela sie ze zasz wielka victoria wygral, ale sam barzo ranny.... W Stopnicy die 26 Februarii 1616. - a 

STAN S TARNOWA Cas. Sedomirski: , .: 

  
.a N . A * a SE . sa . u Asiă-dar vă rogi a vă gândi la r&spingerea acestui dusmani, care singurii sc laudă că va . trimite la ernaticii în Pocutia pre Tătari, ceea ce ne ingrigesce din oră in oră. ME voi - grăbi a vă insciintiă despre cele următârie.. . Sniatinii, 16 Febr. 1616. | a] 

-SIGMUXDU ZEBROWSKI 

substolnicii de Sniatină, 

(1. Câtră Vocvodulii Sendomuiriei. 

Cu astă ocasiune scriindu-vă prin d. Bucinsky mam nimici altii mai prâspetii de 'co- muvicatii, afară numai de trecerea Ciausiului dela Sultanul la Regele. Cuprinsul solie nu se pote află. Hetmanii nostri. s'aii nevoiti si prin daruri a află ceva, dar altele le spuneă, altele duceă regelui. Dâcă este adovăratii aceea ce spuseră in Lemberg, 'misiunea lorii este de a face ca regele să retragă pre Poloni din Moldova, €ră pre Tomsia, care se reintârce la. domniă să nu-lit mai supere, de frica amenintiârilorii turcesci., Lui Korccki i se intm- plă noroculii de a câstigă o mare victoriă, dar e rănitii forte greii.... Stobnicza, 26. Febr. 1616. ” , . . N ” 

STANISLAU TARNOVYSKI, 

20
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(IV)..Jnie Wiclioziyy Meuwy Panie Woiewodo Sendomirshy mute vicleze Msciuy Panic y Siryiu. 

Jako zawzdy tak y teraz wielka mah w lascze Wm meo Mezego Pana ufnosc, nie wa- tpie, ze -mi pomozesz mego utrapienia. Mialem Jesieni przeszlei wiclkie przesz Tatary sko- dy:.ale terasz mie: Woloskiego zaciagu Kozaczy prawie obrocili wniwecz: tak zem ledwie nie wszystkich.naietnosci moich: odzalowal. Prosze racz Wra moy Mezy Pan na seimiku tamtym „te proponowac 'sprawe: niechai my starozytna slachta, dla Indigenatow Woloskich y Swagrow ich nieniszezeiemy.  Idzie y o Rzeczpospolita, idzie y o nas ktorzy ten ponosie- my niewezasz. Niewatpie ze Wm to za ieden z Woiewodztwa swego Articul wlozycie. Dogodzisz moy Mczy. Pan y naszym zniszezonym kraiom, et -publicae orasz libertati: y nasz zaciagiem Woloskiem. utrapionych, wielcze sobie obowiazesz, a mnie przed inszemi.  W Podhaiczach 28. Lutego Roku 1616. | E 

Srax LANCKORONSEI, Woi. Podol. Star, Ploskirowshki. 

(V). Jasnie Wielmozny Mscziui Panie, Woiewodo Sendomirski moi A. Panie. 

i 3 es, Nowini przed Seimikiem nowomieskim tim mial, ze Wolosza i statarami odnios- 
la bila victoria takiem sposobem. na kozakach, ze stanowszy. za niestrem we 7 milack obo- 
zem 500 koni wiprawili zrozumiewacz siez X. Koreezkim i z ospodarem . zaskoczyli ie wol0- 
chy ztatary, sbili ze nec nuncius cladis nie uszedl, s timi horagwiami wpadli na ten obuz 
tich Kozakow. rano pod mela a omelnieni horagwiami naszemi kozaczy nieprzisli do. sprawy, 
uderzjli tatarowie, bili, gonili do niestru, liedwo spultora tisizeza uslo tich kozakow, zas na, 
drugi oboz kosakow w poltora mil od hoczimia czata ze 16000 'Turkow tatarow wolochow 
multanow napadlo woisko tomzine i 6  godzin moczno dobiwali i .iusbi byli wzieli, bo 
szkoczili barzo i dwa razi wpadali w oboz, lecz nasi ie.po oba razi wiparli, a wthem s hu- 
sarzmi X Jeo M koreczkie s hoczimia przisedszi sparl Turki Kosaczi “atari, zathim gonili 

  

(IV).. Câtră Voevoduli Sendomiriei. 

-„s-. Ca totdeauna asi .si astădi am mare incredere in gratia vâstră, si nu mă indo- 
iescii că mă veti ajută in nevoia mea. Tâmna trecută am suferitii mari pagube dela Tătari, 
insă acumii am pătiti si mai reii cu Căzacii ce se află in soldulii moldovenescii, astfeliii in 
câtii potii dice că am r&masii lipitii pământului. Asiă-dar vă rogii ca in adunarea voievo- 
diei să faceti propunerea ca not, nobilimea cea vechiă, să nu fimă nimiciti pentru hatâruli 
indigenatilori moidovenesci si alii cumnatilorii lori... Nu mă indoescii că veti pune acesta 
intre celelalte article pregătite pentru camera din partea Voevodiei. In acesti chipi veti in- 
datoră si tinuturile nostre cele jăfuite, si libertatea, căleată de câtră simbriasit moldoveni, si 
mai cu sâmă pre mine. Podhaicza 28 Febr. 1616. 

STANISLAU LANCKORONSKI, Voevodulii Podoliei. 

Pa 2 P). Odtră Voevodulii Sendomiriei. 

22 - a. Din: adunarea provinciale dela Novemiasto avemii sciri că Moldovenii cu 'Tătarii |. 
at bătută pre Căzaci in următoriulii chipi... Căzacii asiediându-se cu tabăra dincâce pre- 
ste Nistru, în depărtare ca de siepte mile, trimiseră cinci sute călăreți pentru a..se intie- 
lege cu principele Korecki si cu vodă. Moldovenii si Tătarit năvăliră asupra lori pre -nca- 
sceptate si astfeliii "1 isbiră, incâtă unuli măcarii mu scăpâ vii. Si apoi luândi stegurile 
'celorii bătuti, năvăliră asupra taberei Căzacilori in diori de di pre negură, si Căzacii, amă- 
giti prin aspectul stegurilorii, nu se mai improtiviră lovirel - Tătarilorii, fură bătută, fugăriti -
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ich mile, ze gesto trup na trupie liezal , nocz zasla ze ich silă uszlo,: i do 300 wiezniow znacznich ma X Je m koreczkie. Turkow 'Tatarow, woloszi nieziwia, potim ius zadney pono- wy niemam. Czi iezykowie powiadaia, zebi szie bilo posczesczilo zebrzicz thi liudie ze nie- telko wpokuczie daliekv iscz, lecz i lu warsawie, bo o posilki im laczfici, sila turkow za dunaiem. Ta szezesliva z iaroslawia, nowina ...:W Stobnicy 8 Aprilis 1616. aa 

: „STAN s TanxowA, Cas. Sedomirski. 

(VI). Stanislaw Zolhienszhi Woiewoda F..ashi. — Hetman Coronny Barski Kamo- . - 
PROUST, 2 FOSta, 

Jasnie wielmozuem, urodzonem Ich M. PP. Senatorom , Dignitarzom, Urzednikom Ziem- scim, y wszystkiemu Rycerstwu Corony Polskiey, swim Mciwym Paneni y Braciey Wielmoz- nim, a wszistkiey niemal Coronie wyadomo jest, iakom sie opponowal swawolnem postenip- kom, ktore za szoba zacziagali lamanie pact od dawnych czasow od przodkow Jeo K. M. postanowionyeh, y przez. Jeo Kro. M. Pana naszego Mciwegoz teraznieyszym Czeszarzem 'Tu- reczkim, potwierdzonych; zem temu niemogl rady dacz,. nikomu aima bydz dziwno,. ponicwaz tich nieszezesnyeh czasow, nietilko powaga Urzednikow ponizona, ale y prawa, instituta chwa- lebne Recziptey, .wladza, y zwierheznosez .Jeo K. M. P. naszego Mciweo, ktory tych swawol- nych postempkow, surowie kazal zakazowaez > lekeze powazona.: Podawaly szie przesz Jeo Krol. M. na Seymiki, a potim y na. Seym przestrogi z roznyeh miescz, do roznich oszob przy= 

1 

  

pân" la, Nistru, si abiă vro 15C0 scăpari cu dilele. O altă tabără a Căzacilorii, asiediată, la 1%, milii dela Hotinu, fă atacată de armata lu Tomsia, compusă din 16 mil Turci Tătani Moldoveni si Munteni, si după uni asaltă vigorosii in cursii de siese ore câti pre aci erâ "să o ica, că-ci o stricară inultii, si in două rânduri si intrară in ea, dar de amândâut oril6 fură răspinsi de câtră ai vostri. Nemerindu-se chiari atunci si sosirea principelui. Korecki cu husarii dela Hotin, el bătu pre Turci, 6ră Căzacii pre Tătari, alungându-i cale de unit milii, asiă incâtii cadavrele zăceă preste olaltă, dar nâptea scăpâ o multime din ei. Trei sute cădiură prinsi in mânile lui orecki, Gmeni insemnnati. Afară de asta nu am altă scire, Fsploratorii spunii că să nu fii avutii norocii a-i bate, el eră să mârgă departe în Pocutia, si chiar la Varsavia, fâră grige de ajutorie, fiindi:că o inultime de Turci seafli preste Du- năre, Acestă fericită scire a venitii dela Iaroslav... Stobnicza, S- Aprile 1616. | ” STANISLAU TARNOVSRI. 

(VD. Stanislaii Zolhieiesli, Voevodulii Kievei, Hatmani Poloniei, Staroste de Bar etc. 
Pră-luminatilorii, nobililorii, domnilorii senatori, demnitari, deregători al tierci, si intre- gei armate a Cor6nei Poloniei, gratiosilorii mei donini si: frati, si preste totii, regatului po- | lonit intregi este cunoscutii, cumii m'am opusă eii acelorii fapte nebune urmate prin 'călca- rea tratatelorii ce din vechii eră asiediate de predecesori! maiestâtii sale regesci, si intă- rite cu sultanulii actualii :decâtră maiestatea sa, regele. Dâcă nu mi-a fostii prin “putintiă de-a pune lucrului la cale, de acesta nime să nu se mire, că-ci in aceste nenorocite ale n6- "stre timpuri, nu numai respectulii pentra deregători e cădiută, ci chiarii legile si institutiu- nile cele lăudate ale republicei, autoritatea si superioritatea maestâtii sale gratiosului no- stru rege care aspru a opritii atari urmâri fâră de capii, sunt puginii considerate. Atâtă
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noszone; szam ukazowal, ze'to beia niepodobna, rzecz, aby ten -Poganin, odiecziem i zlupie- niem dwu Prowincji, tylom krzywd y kozaezkiemi tesz incursiami ivritowany mysl tego za- niodbac sczierpiec lisz ktorzy beli autorami -tego swawolnego do woloch naiazdu, przesz swe fautory, tak na Seymikach,- iako i na Seymie extenuowali, przestrogom prawdziwym wia- uimywali, udaiacz ze Czesarz Tureczki Perska woyna zabawiony, niemeze sie za to bracz ze Czar Tatarski do Persiey na woyne idzie, ze iusz Alexandrikowi od Porty. choragiew nie- sza, a lacno to belo ludziom do -wierzenia udacz, bo iako ono powiedziano facile creditur, quod desideratur, zatem stalo sie ze te placentia pocieszne rzeczy udaiacych,prawdziwe Rptey . ochronie, y bespieczenstwa sluzacze, przestrogi zatlumione, y nicz solide na tym Seymie - niepostanowilo sie, coby sluszylo do zabiegania, Y dania odporu gwaltowi, ktory iusz terasz na Rpto nastempuie... Nawed y strony ordinarium przyidzie, to iest zolnierza . Quarcianego „iakoby myal bydz chowan za uporna contradictia kilku oszob, nicz nieiest publice definitum, i ieszli kto niewyedzial z seymu tego, mogl sie: dostatecznie kazdy informowac, iako z occa- siey constituciey, ktore samem niepodobienswem podnoszo przez pieniactwa y calumnie zol- nierz tesz .yesth od sluzby Rptey odrazon. 'Terasz iusz do tego przychodzi, ze te niebespie- . czenstwa, o ktorych jeo K. M. Pan nasz M. Rpta prestrzegal, o ktoryeh y ia. dosyez glosno ' niemogacz y tez zatrzymac, opowiadal, rzecza, sie pewna, oaza, zbicraia -y gromadza sie W - Yska, Wielkie Tureczkie y czar Tatarski, ktory prawda iest belo na tym ze myal iscz do Persiey, ale uporne popierane rzeczy ludzi, ktorzy swawolnie do woloch weszli, naiazd y wo- iowanie ziemie Multanskiey, to sprawil, ze ezar Tatarski woyne tu obracza, y Turezy tym po- tezniey do woyny sie armuia. Mam z Coustantinopola swieza przestroge ze w woloszech mia- sto Hospodara Baba ma urzadowac, y daley czego sie spodziewacz, do iakiego niebespie- czenstwa Rpta iest pzywiedziona, Eazdy laczno, szam prreszsie moze rozumiecz y wiedziec, A isz iakom wyszey wspomnial nic solide na seymie sie nie postanowilo, czymby sie talo- 
wemu gwaltowi takowemu niebespicezenstwu moglo zabiegacz, na szamey laszeze Bozey, a uro- dzoney milosezi, y checiach Wmciow, do zatrzymania czalosezi mmiley oyezizny wszytko zawi- slo. O dwye rzeczy Wmciow mech M. PP. y Braciey przez miloscz oyezizny spolney prosze iedna zebysezie wm, kto moze bydz sam sposobny, kto syny, albo powinne ma potemu, 

  

scirile priimite din diferite locui de câtră diferite pers6ne, si supuse de maiestatea sa re- gele adunârilorii provinciali si adunârei generale, câtii si mintea cea sinttâsă arătă că Tur- cul nu va pută suferi incursiunile si insultele căzăcesci, luarea si prădarea a dâuă provin- - cie.. Totusi aceia, carii aii fostii “autorii acelei năvăliri nebunescl in Moldova, cu ajutoriulii . instrumentelorii lorii, si in adunâri provinciali si in adunarea generale micsioră importantia lucrului, nu dedeă credi&mânti luârilorii aminte celorii sincere, făcându-se a crede că sul- tanulii ocupatii cu resbelulii persianii, nu-i dă mâna a se amestecă în acâsta, că hanulă tă- tăresci plâcă la resbelulii persianii, că lui Alexandrutiii câtă pre aci va să-i aducă stâguli dela pârtă,; t6te acestea eră usiorii de a se crede - după proverbiulii: facile creditur, quod * desideratur; de unde a urmatii că prin atari prefăcătură mângăiătorie S'aii inlăturati luârile aminte ce aveă de scopii conservarea si securitatea statului, si in adunarea generală nu s'a re- gulatii nimicii seriosi pentru a preveni si respinge periclulii care amenintiă dejă statulă. Chi-. arii incâtii privesce 6stea, ordinariă care trebuii a A pregătită, din causa, neintielegerei mai multorii  pers6ne nu s'a regulatii nimici prin lege. Si chiarii dâcă cineva, n'a fosti faqiă 
in adunarea, generală, lesne puteă să se informeze de sensulii constitutiunei in care rabuli- stica si calumniele ocupă toti, &ră soldatulii se pune in imposibilitatea, de a servi statulă.. In 'câtii a ajunsii la aceea că periclele despre care preveniă maiestatea sa. regele, si despre care am mărturisiti eii singurii fâră a le pută opri, se realis€ză: mari armate turcesci se adună si se concentră, €ră hanuli tătărescii care in adevâri eră să mârgă in Persia, “3k schimbâ cugetuli, vădiândi năvălirea, si pustiirea, Moldovei. si Tierci-Romănesci decâtră acei 6meni neastempărati in nebuniele lori, si acuma Tătarii impreună cu Turcii cu atâtii mai cu putere se ridică in contra nâstră. Mi-a veniti scire prospetă din Constantinopoli, cumă in Moldova in loci de Domni are să domnescă o babă, in câtii ori-si-cine lesne pote să in-
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" yzbysezie sie -wm do tego y ich wiedli, zeby patri ci familias obeymowali sie sluzby Rp- „tey, y wtym gwalezie sluzic oycziznie chezieli. Sa .pieniadze quarciane, ktore zwyczaiem | wedie dawney constituciey zachowalem ex Senatus consilio, za roskazaniem Jeo IL. M. beda 
dane. Bedzicie tak wm pewnieyszy Rptey nizli zeby sluzba, oyezizny nă ludzie lekliwe, kto= 
rych ani my arii oycowie naszi nieznali y ktorzy dosyc dobrze swiezo dali sie: nam znac, 
miala. pzychodzic, Tak przodkowie naszi czynili, nic przez” substituti, sami przesie oyezyznie 
Sluzacz tak kwitnaca ozdobna nam zostawili. Druga moia prozba iest iz wtych czasziech z uchwaly Seymu pizeslego, w wielu woiewodztwach maia wm micez okazowania, zebyscie 
wm'Z okazowemi i zarasz do ratunku od 'zginienia oyezizny stawili sie, iako -ezas y potrzeba okaze. Day Boze by nasz iedno gotowosezia nieprziaciel nic poprzedzil , gdysz iakom to ws- 
pomnial po P. Bogu w reku wm bespieczenstwo ezalosei y zdrowie oyezizny zostaye. Ja isz we Lwowskiey ziemi, mam moie domicilium pod Glinany iako sie na Seymie postanowilo, sta- wie sie z iakimkolwick ziemienskim pocztem tamze y zolnierze, ile ich bende mogl zebrac zeromadze. Zolniezom spowinnosci urzedu mego Hetmanem bende z Jchm P. P. obywatelim Woiewodztwa Kijowskiego, iako Woicwoda porozumiawszy, y niewatpie ze na, checi y ochocie jeh Mci. P.P. y Braciey po wszistkiey Coronie, ktokolwiel iest, co salum cupit Remp. ze- 
bys czie sie do dania odporu temuzgwaltowi iako na gwalt sposobiali. Niepr ydzie nikt z cud- 
zei ziemie coby nasz chezial ratowacz albo bronic, ieszli - sie sami, co etiam. iure naturae 
debetur, bronic niebedziem. Datum w zolkwi 25 Junii Ao. 1616, i 

STAN ZOLRIEwSHI, Voi. Kiiowski (1. s). : 

  

ticlegă si să vediă ce viitorii ne ascâptă, si la ce pericle e adusi statuli. Si fiindi-că, precumă am mentionati mai susi, în adunarea, generale nu s'a decisii nimicit, spre a se pută preveni asemine periclu, de aceea tâtă mântuirea patriei. depinde dela bunătatea lui D-dieii si patriotismul vostru. De dsut lucruri mai cu s6mă invoci iubirea de patriă co-. mune, 4 vOstră, domnii met si frati, ântâiti ca, d-vostră, sâă in pers6nă, sâi prin fiil si ser- vitorii vostri, ca părinti si capi de familiă, să vă oferiti servitiului patriei. Banii de 6ste. după usuli constitutiunei celei vechi cu consiliulii senatului si ordinea maiestâtii sale rege- luă, i-am conservatii pentru a vă plăti, fiindă d-vâstră mai siguri pentru statii decâtii Gmenii cel vili, necunoscuti părintilorii nostri,. 6ră nu cunoscuti: numai din partea, cea rea.  Ast- felii făcea străbunii nostri, si servindă patriei. în pers6nă 6ră nu prin altii, ne-a, lăsatii sta- tul atâtii de frumosii-si inflorit. A doua rugăminte este ca, in acesti timpi, după deci- siunea, sesiunei trecute, d-vâstră in. mai multe voivodate. aveti 'a vă esercită in arme; de a- ceea odată cu cei esercitati să vă grăbiti a veni spre salvarea, patriei la timpulii oportuniă. Dea Domnulii ca dusmanuli să nu fiă gata innainte de noi. Si de aceca, precumii am disii, conservarea intregimei si salutei patriei, stă in mânile lui D-dieii si a d-vostră. Ei sineurii, precumii s'a decisii in adunarea generală, mă voiii află cu domiciliulii în Gliniani în jude- ciulii Leopolei, cu o câtă de câti-va aj mei, si cu câti soldati voiii pută stringe. Cu soldatii "-Xoiii fi după datoria mea, ca: hetmanii; cu d-vâstră, cetățiani al voivodatului chievianii ; ca voevodii mă voiii intielege, si nu mă indoiescii că nuva. lipsi frati6sca, dorintiă si vointiă in toti regatul, de a mă ajută in respingerea acestul periclu vercine doresce mântuirea statului. Din străinătate” nime nu va, veni să ne- gelscă si să ne apere, decă noi insine, precumi ne ordonă insasi natura, nu ne vomii apără. — Serisii in Zolkiew 25 luniti 1616. 
STAN. ZOLRIEVSEI, Voevodulii Kioviel.
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“( VII): Jasnie acielmozny sezuy Panic Woiewodo Sendomirski moy Mscuy Panie. 

Dotad nie ozwalem sie listem swem Wmci memu M. panu, bom czekal certitudinem novin: ale dotad chocz mi ich sicla naniesiono, vwielkiey difterentiey iako sa pisze.: Pan Hetman na miec oboz pod Smotryezem do ktorego iutro tydzien iako z Zolkwie wyiechal. Z wieznia, . z Tatarzyna the noviny u pana Hetmana, ze 130 îysieczy woiska Tatarskiego popisanego, a Skanderbassa y z Imbraimbassa, s szescia dziesiath tysieczy Turkow iusz w Multaniech, Pos= lednieysze novine the sa, ze Skandiebassa, z Woyskiem Tureczkiem pospolu y z Radulem przy= szedszy moca wiclka do Woloch nie wyparli, ale prawie stari naszych, y Radule tam osa= dzili, ktory tym sobie laske ziednal, ze Tomsze y z skarbami odeslal do Cesarza, 'Tureczkie= 80, a Tomsze na haku zawieszono. Pod Smotryezem dlia tego sie polozel Hetman ze wezias- nem miceysczu miedzy. rzekami. U Pana Hetmâna te nowiny sa. Ze. Dumne y z Hospodarezy- kami' dwiema y Xiezne Koreczka poimali 'Turez ';. 0 Xciu oreczkim nie masz pewnei wia- domosci iezli uszedl. Tyszkiewic ten uszedl pewnie do Jaroszowa. Czauszowie biezeli z tym do Krola Jeo Msci aby kozaki zniosl, sprawiedliwosc z nich uczynil, miasta the zniosl gdzie mieszlaia. Wolosza wszytke aby wydal z zonami Y Z dziecmi co thu w Poscze sa. Do Jeo: Mei pana Podezaszego. zas -the nowiny przyszly ze Dumna y Hospodarezykowic na Chocim uszli, a Xiaze Koreczkie do Kamienca y.ze s tego pogromu do piaci.tysiecy ludzi zebrala sie do niego, y poslal znowu po Zaporozee Yy cheze sie kusic znowu kusie o tego Basze. Trzecie nowiny mi pisza ktorych iusz listowi nie godzi sie powierzac. Za thym iusz na ten czas w Msciwa lasle Wm meo. Meiwego Pana zalecam sic. We. Zborowie dwie godzime w nocz d. 16 Augusti 1616. Orwisowst wyszedl s Turek przesz Siedmiogroczke ziemia przyszedl. 

STAN s TARNOWA, Cas. Sendomir. 

me At ot 

  

(VII). Câtră Voevodulii Sendomirei. 

Nu vam scrisă până acumii, asceptândii sciri ndue si: sigure; si chiară acuma, de si -am adunati pră-imulte sciri, totusi ele incă pr&-puginii se potrivescii unele cu altele. Hat- manulii cara de o septemână de dile a plecati: din Zolkwia se dice că Sar fi aflândă cu ta- băra' sub Smotric. Ună 'Tătarii prinsă ar fi mărturisitii Hatmanului cumeă Tătarii arii fi con= scrisii 190 mil 6ste, si Skender-pasia cu Ibraim -pasia ar fi trecută in Tira-muntenâscă cu 60 mii Turci. Scirile cele mai prâspete incredintiâză că Skender-pasia impreună numai cu. Radulii vodă năvălindii cu osti mari in Moldova arii fi-răspinsit ba incă si nimicită pre Po- loni, asiediându-se in 'domniă Radulii, si trimitiândi pre Tomsia la sultanulii turcescii, care “a poroncitii să se spânzure pre cârlizii. Hatmanulii s'a, asiediatii lângă Smotricu, fiindii uni locii strimptii: intre d6u& ape.. Eli mă incredintiâză că Dâmna cu amândoi domnisioril si cu principâsa IKorecki aii cădiutii in mânele Tureilorii; despre principele Korecki nu se scie cu Sigurantiă dâcă a fugiti sâă ba. 'Tiszkiewic a fugită de bună semă la Iarosov. Ciausi so- siră la regele, rugându-lii a desfiintiă căzăcimea, a-i pedepsi, a dărimă, orasiele lorii, a rein- târce: pagubele 'Turcilorii, si a estradă pre toti Moldovenii fugiti in Polonia, cu femei cu co= pii cu totii. Eră domnulii Supiatnic a priimitii scire că, Dâmna cu domnisiorii, aii scăpatii la Hotinii, €ră principele Korecki la Camenitia, unde se adunară. impregiuru-i ca, la 5000 din 6stea cea risipită, afară de care mai trimise la Căzaci, pregătindu-se a mai face o incercare contra Pasiei. Mai sunt si alte sciri care nu merită. a fi repetite. Asiă-dară rămâiii cu ple=: căciune. Scrisii in Sborov, la dâut ore după mediulii noptii, 16 Augustii 1616; . A aa STAN. TARNOVSKI. Castelanulă Sendomirici. 
Jet
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0 INSEMNARE, 
Aflatam strisii intr'o cărtiulie tipărită, cumcă unsprediece milione, si cincisute de mik de sfinti mucenici, S'aii făcută de câtre impăratii tirant si inchmătorii de idoli, „găsindu-se scrisii in condicile Romei, până la impăratulii Costandinii celii mare, când aii incetatii si “g6na, beserizii, si muceniile sfintiloră. Si incâtă at impârătitii 40 de ani aii fostii in linisce si in pace sfintele beserici, si archiercă, si tâtă câta preotiâscă si călugărâscă i si toti cres- tiniă, “ Darii dupăce a r&posatit intru fericire acesti sfântii impărată, 6răsi s'aii inceput a face mucenici de câtre impăratii Tiarigradului. Si indată impăratul Costandie fiul ră- posatului sfântului Costandini impărată r&mâindii moscenitorii si impăratii, s'aii abătutii la cresulii Arianiloră si ai surghiunitii archiereii besericii, si a-i inchide in temnitie. Incă si pre Zoticii Magist: fiindă cu boeriea, carele eră, hrănitoriuli. de săracii cel ce eră scosi afară din ectatea Tiarigradului, Tai făcutii mucenici „ Că ai poruncitii de iati Je- gati picidrele de câdele cailori zvăpăiati, si trăgându-li preste locuri cu pietri. iau sfără= „matii toti trupuli. 
Darii ce vomii dice si de alti imperati carii munciă pre archierei si preoti pentru în- chinarea sfintelorii icâne, ca să nu se închine lorit, si alte eresuri siliă să priimâscă sântit lui Dumnedieii, precumii arată la prol6gele Mincelori bisericesci, că cei mai multi eră 'cu- prinsi de eresuri. Deci asiă mergândi imperatiea 'Tiarigradului invârstată cândi cu pace cândi cu gână si cu munci, până la impăratulii -oan Paleologulii carele acesta aii priimitii a fi buni ali optulea soborii dela Florentia, fiindă amăgitii de Papa ce ait fostă pe acea - vreme pentru mărirea, cea desiârtă, si ati iscălitii dogmele acelui sobori ali papistasilori, 

PN 
| , *) Manuseriptulă e în 40, fâră (oiă titulariă, titlulă de susă e pusă de noi. Afară de 6 foi nepaginate care - cuprindă Insemnarea si Scara, are 147 foi scrise cu slove de iusasi mâna autorului. Cinco 'eră Dionisie Eeli- siarculi, unu puturămă afla. Din unele pasagie ale cronicei, pare a fi fostii de peste Oltii. Manuscriptulă e pro- prietatea domuului Ioan Petrariu din Râmnicu-Vâleci, elevă din clasa VI a gimnasiului Sta-Sava, care arii ama- | bilitatea de a ni lă comunică, Eelisiarenlii Dionisie nu e mai invătiată de câtii ceialalti cronicari ai Tierel-Rumâ- nesci, Elă uresce pre Tarci, ride de Nemuti, si tîne cu Musealii. Neesactitudinile lui asupra lui Napoleon nu sunt, fâră înteresă. | - ,
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„priimindi numitulii Paleologii, să le tie si bescrica Răsăritului, si la, acelii soborii Sati pre- 
“ lestitii multi si din archierei grecii de ai „iscălitii, acele dogme. . Si impăratul ai trimisi 
porunci impărătescă în tâte eparchiile, să priimescă archiereil si preotii dogmele acelui so- 
borii papistăsiescii, si asiă multi priimiă, si cei ce priimiă eră a fi in pace, ră cei ce nu 
„priimiă -i- chinuiă de-i băteă, si-i băgă in inchisori grâle. Mers'ai si papa la Tiarigradă, si: 
aii orânduitii archierei. si gardinari, de âii slugiti prin besericile „crestinesci, si pre cei ce 

„mu priimiă dogmele papei % munciă de-i făceă mucenici. a Se 
Mers'aii papa si la Sfeta-gora si ne priimindă călugării dogmele, i-aii “munciti de i-aiă 

făcutii mucenici.“ Asiă-dari ait scurtații Dumnedieii vistia imp&ratului Ioan Paleologii, si 
după dânsuli s'aii pusii impărati frate-seii Costandinii Paleologii. .Acestă impărati ai vrutii 
să rămâie soborulii dela, Florentia desiertii, si să se tiie legea si credintia, crestinâscă după 

„ asiediămentulii a “siepte sobră, precumiă .S'aii tinuti de mai nainte, si ai scrisii poruncă 
impărătesci pela tâte eparchiile, să rămâie giosă poruncile lui Ioan Palcologii si să se tiie 
legea cea adevărată. Dari multi nu S'zii intorsi la credintia cea adevărată ci ai r&masii 
dejghinati de câtre beserica răsăritului, abătândii la beserica apusului, dela lumina prâvo- 
laviei, la, intunereculii eresurilori papistasiloră: fiindă-că papistasii si-a alesii si si-ai fă- 
cutii lorii lege desfrenată, si firea omului este lesne abătătâre spre cele desfrânate si slobode 
trupesci. Deci vădiendi Dumnediei acâstă răsvrătire a, legii pravoslavnice, si seiindi ceea 

"ce va, să fie inainte, adecă cumcă pre incetii, incetii, va să abată crestinii la acea, lege des- 
frânată si va 'strică pravoslavnica, credintiă, ai rădicatit imptrătia Greciloră si au dat'o Tur- 
cilorii, carii nu caută să strice legea crestinilorii, si va impărăti până când va voi Dum= 
niedieii celii ce leaii datii a impărăti, că Dumnediei inaltiă si smeresce, si pre cei ce iube= 
sce“"i cârtă si-i miluesce. . Da | , 

Dari si de câtre Jidovi multi mucenici s'aii făcuti, incepândii muceniea loră de la | 
ântâiuli “mucenică.archidiaconulii Stefană, si incă după pirile lori ce pîră, pe crestini la im= 
părătii cei de de multi, multii norodii ati datii mortii, făcându-i mucenici, carii si până as=: 
tădi ai pismă pe crestini, ca nisce vrăjmasi ai lui Dumnedieii cuvântulă. - 
D 

îs



CHRONOGRAFU. 
———. 

CUVENTU 

CATRE IUBITORII DE CETIRE. 

Cu dulcetiă este 6resi-cumii, a povesti cinevasi de patria sa, si a, istori de cele ces'aii intemplatii nâmului seii. atâtii din anil trecuti, câtii si in diastima vremii vietii sale, care tote după voia a toti puternicului Dumnedieii se faci, unele cu slobodirea <a, ră altele din depărtarea sa, pentru r&utâtile nostre, pedepsindă si miluindi precumii insusi scie, du- pă dreptele judecâtile sale. Pentru care si sfântulii prorocii David, la psalmulii sei 77 povestesce de norodulii lui Israilit nâmuliă seii, si dice: Spune-voiii câte am auditii, si câ te am cunoscută cele din “inceputi, si câte ne-ai povestitit n6uă părintii nostri, poruncindu- ne ca să le ar&tâmii fiilorii sei, si aceia să spuie fiilorii celori ce se vorii nasce dintrân- sii. Apoi istorisesce de impăratuli Egipetului Faraon, câte ai pătimiti pentru invărtosia- rea, inimii sale, nevrendii să asculte porunca lui Dumnedieii; si spune si de nâmulii lut Is- rail cumit i-ai scosii Dumnediei din robiea Egipetului si i-aii trecută prin marea, Rosie pre uscatii, si cumii i-aii hrănitii în pustie, 40 de ani cu mană, Si apoi celelalte pre rândiă, câte aii pătimitii si ei 6ră pentru neascultarea, poruncii lui Dumnedieii. Deci avândi si eii râvnă de a istori de acâstă patrie a Valachiei cei Sai intmplati in diastima vremii, dela 55 de ani inc6ce, câte am auditii dela cei bătrâni, si câte 'mi sunţ prin sciintiă in dilele stării vietii mele. Dar neavândă praciica Jăudatilori istorici a impodobi povesti- rea cu cuvinte ritoricesci, n& cuceresci celori ce vorii ceti acestii Chronografii, să fie prii- mite cele ce suntii istorisite după aplotita mea. Si ântâiii, cercândă a luă sciintiă mal lu= minatii din Chronograturile tieri; acesteia; găsit'amii in cele vechi scriindii pentru Domnit tierii carii ai fostii după vremi. unulă după altul, dela, descălecarea celui dintâiii Domni. Radu Voevodi, ce i-aii disă Negru Vodă, până la Domnulii Alexandru Scarlatii Ghica Voe- vodii la l6tu 7276 (1768), carele s'aii luaiti de Muscali , din 'scaunulii Bucurescilorii, si po- vestesce mai multă de răsboiele ce ati avutii intracele vremi. ră de atunci incâce n'am pu- tutii găsi in scrisii cum s'aii urmati si cae după care Domni ai fostit stăpânitoră tierii acesteia, si ce sai intemplată, aii bine aii reci, intracâstă ticră în domniea lori. Eră de se va fi si indemnată cineva a istori in seristi de atuncea, incâce, nu ati esitii acele chrono- grafuri la vilegă, să fie sciute: de obsce, ci pote va fi câte vre unuli tinuti pela cel mat mari. Si măcari de va dice cineva că chronografurile nu sunt sfânta, scriptură, să le aibă 
21
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dz 
cineva a ceti spre folosii; răspundemi: că ră, sfântulii prorocii Davidii intăresce cuvântarea, sa, si dice: să se spue fiilorii ce se vorii nasce, cele ce stati intemplată părintilori lori, să nu uite lucrurile lui Dumnedieii, să păzâscă asiediământulii, si poruncile lui, să le facă. Cu- noscutii este dar luminati din graiurile sfântului prorocii ,..că tâte cele ce se intâmplă a se face in lumea acâsta, sunt prin scirea lui Dumnediei lăsate spre indreptarea omului, ca să le aibă ca oglindă inainte, si pildă spre a se văzi de rei, si a face bine, ca să lăcui€- scă in veculi vecului, cumii amii dice indreptarea celui pră-inaltii, spre vitia de veci. 

Tuturor plecată, 

DIONISIE ECLISIARCU. 

1814.



„ETA DAR . 

că vomii urmă aistori dela Alecsandru Ipsilantii voevodii, carele, după răsmiritia Muscalilori - făcându-se pace, ai stătuti Domnii acestei tieri. Dar cu cuviintiă este a spune si pricina. răsmiritiei Muscalilorii, in ce chipii s'aii pornitii asupra impărătiei turcesci, de ai călcată. 
si acestă ticră. 

La IGtulii 1764. Făcându-se turburare în tiâra Panonică, intre Șlahthii cei masă, adecă intre boerii cei mari ai tierii lesiesci, si zemislindă neunire intre densii, nici supuindu-se craiului lori lui Buntovski, ci dejhinându-se, o parte tîncă numai cu craiulii, ră altă parte se inchinase Muscalilorii, ca să fie supti a, lori ocrotire, altă parte se osebise singuri. de sine, cerândă ajutoriii dela, Nemti si dela Brandiburii, adecă, dela craiulii Prusiei. Deci asiă invăluindu-se si intăritându-se unit asupra, altora,-aii pornitii răsboiii intre că, adecă craiulii Bun- tovski cu ostile sale asupra pârtiloriitnesupuse, 6ră cel plecati Muscalilorii aii rădicatii osti muscă- 
lesct,' si Sai intăritatii răsboiii mare intre dânsii, si făcându-se câteva bătălii mari, Sai bi- ruitii craiuli cu ostile sale de câtre Muscali, si vădiându-se biruiti ati mersă la Tiarigradă si Sai inchinati impăratului turcescii. cu tâte tierile Lechiei, stăpânirea, lui, să fie . supusi portii, si să-i dea osti să bată r&sboiii cu Muscalil. Imp&ratulii turcescii priimindi bucurosii ai poruncitii Vezirului, si Pasiloră, ca să rădice osti grele asupra Muscalilorii, si impreună cu Buntovski craiulii Lesilorii să facă isbândă, cu cuvântii că Panonica adecă Lechiea este a impărătiei Tiarigradului inchinată, si va să o apere de către vrăjmasi. Fră impărătâsa E- caterina, după: ce ai făcuţi biruintiă asupra Lesilori, si craiulii Lesilorii fugindu la Turci, ait impăciuitii pe Lesi, si lea pusi altă craiii, să fie suptii. ascultarea, si povttiuirea impă- rătiei Rosiei. Si ai luati suptii stăpânirea, impărătici Rosiei, a treia parte din Lechica, si craiului. celui noii i-aii datii altă a, treia parte suptii stăpânirea lui. Eră altă a treia parte ai luato Nemtii. jumătate, si Prusuli jumătate. Asia-dar ati rămasii tiâra, Jesi6scă .ciopli- tă si bărduită de o cam dată cu pace. N 

„Si îndată impărătâsa Ecaterina ati poruncitii să se adune osti grele, si mare răsboită asupra Turcilori, pe mare si pe uscată, rânduindii feltmasiarii pe Galitzin preste ostile cu corâbiile pe apă, si pe Romantzow feltmasiarii preste ostile pe uscatii, si alti multi: coman= diri generari cu puteri de osti si cu multime de tunuri si gephanale, si asiă pornindu-se r6s= nică si infricosiatii răsboiii despre amândâuă pârtile, si făcându-se loviri batalionuri, stati in- ceputii a fi biruintia Muscalilorii, spărgândii cetâti: si casteluri, si luândă orasie, si ostrove pe mâri, si ai cuprinsii si aceste două tieni, Moldova, si Ticra-Rumânescă, insă nu cu pucini răsboii. . ” i IE . Intr'acea vreme, S'aii arătatii pe ceriii o comită mare si luniinâsă de câtre răsărit, pre carea .norodulii din nesciintiă .o-aii numită stea cu c6dă. Acestă comită răsăriă de cu sâră la unii câsi din nâpte despre răsărită, si mergeă spre amâdiă-di, si sc vedeă până la mie- diuli noptii, si apoi nu se mai vedeă, si ai tinuti multă vreme, si eră de minune pentru mărimea ej si infocarea ce o aveă, că se vedeă ca o văpae mare de focii, trăgându-se pe s6- muire, ca la o 10 stii 15 cot), si eră cu spaimă a 0 vedă ca unii semnii ncobicinuitii,. ră Turcilorii eră de mirare si cu grige, socotindii nu cum=va să fie semnă de pierdiarea, impt- rătiei lori. | | i Sa [| Intr'acea vreme, eră acâstă tira cuprinsă de Turci, că luase mosii boieresci si mănă- sliresci, care eră lorii voia, si dă arendă câtă vrea el pe cele, mal 'nimicii, si siliă pe 6me- nii satelor de le lucră, adecă clăcuiă, si făcea negustorie in silnicie, plătiă câti vrea oi, ori vite, ori miere, si untii si altele, si-si'luase muci rumânce, si făceă copii cu ele, si fă: ceă silnicfe copiilorii si fetelorii, si pe unii din 6meni % făceă scăunasi la trebile “lori, sia.
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cel scăunasi ce eră slugi turcasci, făceă mare nevoe 6menilorii, fâcându-se mai rei de câtă Turcii, si dă Turcii banii cu dobândi asuprite, de întreceă până la uni ani sâit doi dobânda pe capete. Mare nevoe eră pe acestă tisră si niminea, nu: gândiă că va mai scăpă de acâstă impresurare mare a Turcilorii;; dar Slujbasii domnesci si boieresci,. ce trăgeă! val. de maica lorii, că de-i găsiă prin satele lori, îrângeă cebucile de et, 6ră pe preoti si pe călugări in- tru nimicii nu-i socotiă, avându-i de, batjocuri, si unora le tăiă barbele, si le mâncă ce aveă la casele lorii totii, neplătindii nimicii. | SI Eră ochiulii lui Dumnediei, vădiendi suspinurile straciloră si patimile lori, s'aii-mi- lostiviti asupra, norodului sei celă ce crede intru numele lui. Si dândi putere: ostilorii mus- călescl si biruintiă, aii intrată in tiâră cu mare răsboii. Si viindă în Bucuresci nptea fâră de veste Stupai, (aprindiândi cu focii câte-va case la marginea orasiului pentru spaima Tur- cilorii) cărora le cră căpetenie unii polcovnicii Ilie, si uni Nazarie bragadiră, si archiman- dritulii Argesianii, si cu egumenul Vierosianu, carii acesti egumeni ai lăsatii mănăstirile loriă, si Sai dusi la. Muscali, si acestia eră povatiă Muscalilori aici în ti6ră, pe carii % aveă Mus- cali. la mare cinste, dându-le impărătesa, si cavalerii, cruci cu pietri scumpe si cu aurii fe- recate, N e E „„.. Decă intrândă cum am disii nâptea, in orasiii cu mare sgomotii si strigare si cu. Gresi- care sunetit. Eră stea tureâscă prindiândi de veste s'a spăimântati, socotindii că este mare putere de 6ste -muscălâscă, si ai fugiti. afară din orasiii la: Văcăresci, si acolo asceptă să vadiă ce va, să fie, 6ră, polcovnicu Ilie si cu Nazarie aii. siediutii in scaunul domnescii, si pe Grigorie vodă Vaii luati în chipit de robi, cu iconomie despre Turci, si in dată Vaii tri- misii la ordiea cea, mare a Muscalilorii, care venii in urmă să intre in Bucuresci; acâsta ai voitii si vodă să scape de Turcă la Muscali, 6r stupail intr'acea nâpte aii inceputii a jefui casele Gmenilorii. A dâuă di.diminctiă v&diândii Turcii că sunt Turci multi, r stupaii sunt nisce găinari cu arme chil&me, lânci, giumege, si cu câte o puscă ruginită, si la altul fâră otiele, la altulii câte uuii pistoli ca unii piciorii de porci la brâi, s'aii gătitu să intre in 0-, rasiii să tae stupaii si să-i gonâscă. Dar aii sositii si ună maioră, cu unii polcii de dste ce-i numiă verdisiori, si lovindu-se cu Turcii n'aii r&masii nică unulii viii, că i-aii biruitii Tur- cil si i-ai tăiatii pe toti fiindi Turci multi; in urmă aii sositii osti museălesei putere, si at gonitii pe. Turcă peste Dunăre, si leai stricati tote ceflicurile, si ati stăpânit acâstă ticră siepte ani, âr pe vodă care Vaii fostii luati ca pre ună robi Tai trimisi la Moscovia; dară insciintiându-se impăratulu turcescii de luarea lui vodă din Scauni, ai trimisă fermană si caftanii de Domnie lui Manuilii Rosetit a, fi Domni, fiindă-că se află intracea vreme caima-. cami in Craiova, si umblând cu 'Turcii in răsbție, intemplându-se in Râmnicii, si : sosind unii maiorii polcovnicii -cu vreo patru cinci sute Muscali, si cu o sumă de stupai, si cu pa tru tunuri, aii indreptații tunurile de peste Oltii in orasii si dându-li focii, Manuilii vodă S'aii spăimântatii, si S'aii apucat de sănătosa, numai cu fesu in capii, si cumi ai pututii ai fugiti peste munti in tiâra, ungurâscă, 6r' Turcii în urmă aii făcută răsboiă, darui i-ai Diruitii Muscslii, si câti ati rămas vii ati intorsă spatele câtre iunuri, apucându-se de fugă, perit'aii la acesta lovire multi stupat si cătane de titră. Deci sai intins Muscalii in tâtă tidra, si aii făcutii multe -răsbâie în multe locuri-cu Turcii, si nu asiă in dată i-aii scosi din ticră, că-ci eră multime de Turci, - | A 
„3, Galitzin felUmasiari incă făceă mare biruintiă cu corabiile pe .mare, si -cuprindeă o- strâve si. cetâti, incă si drumul Tiarigrădului -celi de pe mare Pai fostă inchisă de ai fostii inceputii a muri Gmenii de fâme in Tiarigradii. Deci. vădiendu-se Turcii strimtorati si biruiti de, Muscal, ai trimisii impăratulii soli la craiulă Svegiei, cu multă sumă de aurii, si curu-. găciune, să se; scâle să-si stringă, osti, să pornâscă r&sboiă asupra Muscalilorii, să se scâtiă de suptii stăpânirea lori, să-si ica tierile si scaunulă ce i Pai fostii luati Muscalii mat na- inte, .si pe elii laii fostii supusi. Sveduli saă bucuratii, si de grabi aii făcutit gătire, strin- gendi. multime. de 6ste, si ai pornită răsboiii iute: asupra Muscalilori; si fiindă-că eră ostile. muscălesci impărtite: asupra Turciloriă, cu puţină parte w'ară fi pututii stă in potrivă-l. Si vediendă impăratesa, că Svedn Sai intâritatii tare, si cu hrăborie mare vine asupra Petre- burgului, scaunul impărătescă să-lii iea (care scaunii impărătescii ai fostii: alii lori mai na
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inte) aii scrisii feltmasiariloră, să facă pace cu Turcii, si ce va pută să ica dela Turci, să iea, €r' să, nu mai mârgă innainte, că Svedu va să ica Petreburgu, si să pornescă ostile asupra vrăjmasiului. . Deci feltmasiaril după porunea impărătesii, ai dati in bună Turci= lori să, facă pace, Turcii ai fostii bucurosi si leaii păruti bine, si “ajungându-se: la sfată feltmasiarii cu vezirulii aii incheiati pace, insă cu câstiguli Muscalilori, căai r&masti: Cri- mul adecă, ticra tătărâscă jumătate Suptii stăpânirea, Muscalilorii, cr” altă jumătate după pace o-aui r&scumpăratii dela sultanu tătăresci, cu multe miliâne de ruble, pentru care vomit istori inainte. Si impărătia Giurgiului o-aii slobodită din robiea 'ce ai fostii: dândii fete mari pe alesi, si copil in totii anuli câte: - impăratului turcescii la Tiarigradii, si haraciu ce-i dă, si de alte greutâti iaii isbăvită. Fi Ti6ra-Rumânescă si Moldova, o-aii lăsată &r* intru stăpânirea Tureiloră pentru Crimă si alte cetâti, care eri forte impotrivi la r&sbâiele Muscaliloră. Insă cu asiediământii, ca Turcii să nu mai siâdiă cu casele lori în Ticra-Ru- mânâscă, nici mosii scut bâlti să nu fie slobodi a tîn€, ci numai negustorii să facă, să cum- pere cu bani ce le va trebui, cu pretiuri ce se voră pută ajunge cu vendiătorii, si Domnul să fie alesii de boerii tierei din pământeni, din leniea si nâmulii domnesci, si arătându-lit impăratului să-l facă Domni cu fermanti după obicciii, si să domnâscă 7 ani in pace, apoi să-li mazilâscă, si Gr” asemene să puie pe altuli. Er intemplându-se a face vreo vină mare, atunci si cu scirea impărătiei rusesci să, fie scosi si pedepsiti. 
_Intiel6pta impărătâsa Ecaterina, măcară că poruncise feltmasiarilori, să facă pace cu Turcii, si să, se intârcă, ostile asupra vrăjmasilorii Svedi, dar nu aii asceptati până a venio- stile cele depărtate, ci adunândii osti din tierile din pregiuri, si aii datii răsboiii cumplită " osupra Svedului, si cu adjutoriulă lui Dumnedieii Pai biruitii minunati si i-aii spartui t6tă puterea ostilorii lui, si Paii gonită din tinuturile impărătici rusesci, mai luându-i tieri si ce- tâti. Si după Diruintiă, în dată at serisi cu curieri stafetă forte grabnică la feltmasiari, făcendu-le scire că ai biruită pe vrăjmasiulă svedii, să nu facă :pace cu Turcii, ci să spor6- Scă inainte cu ostile asupra 'Turcilorii.. Dar. până a nu sosi stafeta cu curieriulă, ati fostii apucatii de: aii incheiatii pacea, si S'aii iscălitit ponturile pâcii, cu dâu& trei dile inainte, al- til spună că.cu trei câsuri inainte în dioa aceea, in care ai sositii stafeta. Pote că asii a vruti Dumnedieii, ca să mai rămâie stăpânirea impărătiei turcesci până la o vreme,. cu: tâte că i-ai scădiutii Muscalil multă, putere, si Vaii indatorată de aii plătită si tâtă cheltu- i€la r&sboiului, miliâne de ruble, ca unii pricinuitoriii de' răsboiii. Si la acdsta răsmiritiă ce ai avutii Muscalii cu Turcii, aii dati ajutorii Frangiozii Turcilorii, tunari cu tunurisi cu cep- hânale, datu-le-ai si “Nemtii, grâu, ordiă, sare, barutii, insă cu bani; stătutaă si inproiivă Muscalilorii, să facă pace cu Turcii aii se va sculă si ei cură sboită asupra lorii, dar n'aă putută strică nimicii ca acestea Muscalilori. - : -„ Asiă-dar incheiându-se . pacea după cumii am disă, si r&dicându-se stăpânirea " Mus- calilorii din tidră, aă rămasii boerii tierit, cei mari divanisti in  Bucuresci, si incepândi a se sfătui pe cine să al6gă Domnit si să-li arate la pârtă. Decl-unii diceă să al6gă din boerii Brâncoveniă, altit diceă, din Ghica, altii diceă din Racovitiă, 6 altii in potrivă stă si diceă, să nu fie dintaceia, ci din cutare nâmii,' si neunindu-se intre dânsii S'ai prelungitii vremea. Darii mai la urmă ai fostă alesii pe vorniculii Stefani Părscoveanulii, si făcândi gătire,' ai trimisă doi sâii trei boeri de aj tierii, soli la pârtă cu alegerea de Domni; si până a alege ei Domni, Grecii la Tiarigradă ati pripiti, si prin multă dare de sumă de pungi cu bani 

la vezirii si la rigiale, sai pusii Domni Alecsandri vodă "Ypsilantă (a căruia % vomă arătă si sfirsitulii vietii inainte). Doerii solii sosind la Tiarigrâdii ai găsiti pe Ypsilantii vodă făcutii Domni Tierii-Rumânezel de impăratulă: turcesci, si ei ai rămasii cu buzele umflate mergândi cu mare grige si sfiâlă la Domnu Ypsilanti de i saii inchinatii, si i-aii “sărutatii mâna. IE a 
Eră la Moldova voit'ai Muscalii si au asiediații Domni pre Grigorie vodă, fiindii-că "lă luase robi din Bucuresti, insă cu fermanii dela sultanulii Tiarieradulvi; si trecând nu multă vreme, aii trimisit dela pârtă imperatulii capigiii si i-ai tăiati capul, pismuindu-i că ca uni hainii, ai fugiti la Muscali ce voia sa. o e i a -
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Donmica lui Alecsandru Ypsilantii Voevodii i Gospodarii, . 

- La I&tulă 1775, venit'ait Domnii tierii dela pârtă Alecsandru Ypsilantii, cu mare pom= 
pă, cu cucă, si cu tuiii impărătescii, după obiceiulii turcescii, si intrândă -in Bucuresci cu 
mare halaiii, si siediîndii in scauni, i siaii inchinatit tâtă boerimea vrând nevrândii. Ace= 

„stii Domni fiindii omii intielepti si cu minte înaltă, ai pusă tâte trebile tierii cu rânduiâlă 
bună si aii asiediati boeriile, atâtii la Bucuresci câti si la Craiova. Si eră intru adevârii 
pe acea vreme, darulă si mila lui Dumnedieii intr'acâstă tisră, cu linisce mare, si cu pace 
adâncă, deschidiându-se tâte schelile hotarelorii impregiurii, si de câtre Turci nici o supă- 
rare nu eră, boerimea, sporiă intru slujbele lorii, negutiătorii se lătiă cu alişverisiurile lori 
la, câstigii, mestesiugaretii sporiă in lucrarea, sa, tieranii. 'si lucră pământurile loră, nesupă- 

„rată cu greutate de dâjd!, totă se bucură, si fâră grige petreceă, eftinătatea eră. la mârfuri 
si la dobitâce, boii, vacile, oile, caprele cu pugini pretiă, bucatele mai. cu pucinii pretii: 
Si pentru ca, să fie sciutii si să fie de mirare celorii ce: se vorit află după noi audindi, vomă: 
scrie cevasi din parte, bou de jugii 10 lei, 12, 15 celit alesi, vaca 6 lei cu lapte, calu, 
cărlană de trei ani 8 lei,:10, calii buni de căliirime 20 lei, alesi 25, 6” calii boerescă 
telegarii, pretiuli celii mai mare 40 lei, Gia cu inielii 1 leii, capra cu iedii 1 slotii, carea 
ocaoa 1 para, sâii multi 2, vinu vadra 10 parale pe alesii, ocaoa de vinit la cârciume 2 
parale, găina 2 sii 3 parale, puiu una sii dâuă parale, 6uă diece de o para, gâsca 6,7, 
S parale, curea 10 parale, curcanulii celii mare 15, fdina-de grâi 1 para, cândi eră mai 
scumpă o para si o lăscaie, făina de porumbi unii banii sit multit o lăscaie; cu ipucini bani 
'si făceă omulii atunci imbrăcăminte, eră si indestulare rodurilorii pământului, ună veci fe- 
ricitii eră, care potii dice că nu va mal fi nici o dată, eră si pescele berechetă, morunu 
prâspeti la Dunăre ocaoa 4 parale, la târgii la scaune ocaoa 8 parale, crapu, somnu 5 pa-! 
rale, si 4, ocaoa, 'cosacu si altii pesce meruntii, cră o para ocaoa, si nică "lă luă cineva, ra-. 
ci 20 de o para, icre tescuite de morunii 30 parale ocaoa, de cele prâspete 20 parale ocaoa, 
fasolea, lintea, mazerea 1-2 par. ocaoa, zaharu ocaoa, 2 lei de celii buni, 6r' celii mai prostii 
2 zloti, cafeoa 2 zloti, untu de lemnii 20 par. ocaoa, tămâia, 50 par. ocaoa, untu de vacă 6 
par. ocaoa, 6r” mai 'scumpii $ par. ocaoa.: Darii să insemnâmi si pentru mârfuri Gresce, 
postavulii de Eclitera buni, eră cotu. 8 lei, multii diece lei, saita 7 lei cotu, siaiu 4 lei si jumă&- 
tate, multi 5 lei cotu, tropaoru 2 lei si jumătate, postavu mal de giosi 2 zloti cotu, si 
unii leii cotu, siamalagiaoa de cele bune 10 lei sâii 12, mat giosii 8 lei, ghermesutu 1 lei 
cotu, multit 50 par. cotu, nefelele de vulpi părechea 22 -lei pe alesi, vulpile eră una. 1 lei, 
Si altele t6te celea eră eftine. - | - , 

Moneta banilorii turcesei eră pe acea vreme, ortitiă, ortă, leitie, zlotă, lei, caragrosi de 
doi zloti, si altii de doi'lei, si altii de doilei si jumătate, eră si galbiniin multe feluri, Er 
moneta banilorii nemtiesci, eră, grositiă de dâu& parale, petaci in 5 parale, mariasi in 10 
par. zfantici in 13 polii, parale, si jumătate de zfantici, zeneri le diceă; 6” leitiele eră in 
cornuri, caragrosii in doi lei, ce le diceă taleri-scii ruble, eră si de câte unii leii, 6r galbi- 
nii imperătesci eră 4 lei si. 8 creitiari, olandeză 4. lei, i 15 creitiară, veneticii 4 lei si 20 
creitiari, 6r sujrea lori la pretiii vomii însemnă inainte, precumi si pentru celelalte vomi 
insemnă, pentru “să scie cel ce vorii fi in urmă. SE 

Asiă Domnul Ipsilanti - domniă si stăpâniă tiâra cu intieleptiune si cu pace despre . 
stăpânirea, pasilorii de pe lângă Dunăre, si nu eră. cu tirânie, nici pedepsiă grei, si eră 
ti6ra ertată de Dbirulii haraciului in 3 ani, dela, impăratulii Tiarigradului; pentru greutâtile 
si pagubile ce ai suferiti in resmiritiă lăcuitorii. Insă vodă Ipsilantii, măcară că puneă dâjai 
pe lăcuitori cu alte numiri, dar dajdea haraciului: numai unii ani matii pusii pe lăcuitori, 
apoi nai mal pututi suferi, ci .aii inceputii a pune si acea dajde pe tidră, cugetândii căaii 
remasi lăcuitorilorii multi bani dela Muscat, pâte că si boieril "li va fi indemnati, ca să le 
dea si lori lefi mari. Insă m'aii pră ingreuiati dâjdile, temându-se să nu se dovedâscă la 
pârtă, si să cadiă în lagiulii gâtului. Sărguitus'aii măriea, sa de ai pusă la bună orândudlă 
judecătorii tierit, să judece pricinile lăcuitorilorii ce .vorit avă,-la trei stâri, adecă la trei di- 
vanuri, pre cel cu pricinile de hotie la judecata de cremenalionă, €r' celelalte pricini, la
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“judecata depertamentului, si a treilea, la divanul velitilorii boeri, si nemultiămindu-se vre- ună. geluitoriii după judecata acestori. judecători, cu anaforaoa aceii judecâti, . fâcendi ape- latie prin jalbă, esiă amândouă pârtile in divanulă măriii sale lui vodă, inaintea ' domnului si a velitilorii boeri, si se hotăriă judecata.  Acâstă orândui6lă a judecâtilorii ori de ce pri- cină, aii poruncitii măriea sa de ai dați in tipari pre largi. condică pravilnicâscă numindu-o, scOsă din pravilă; dar judecătorii at pravili, cu foile de piele,. si în cotro voiesce, intr'acolo' o intinde să 'i6să banj. . | „„ Acesti Domni ai fostii datii voe, Lăcuitorilorii tierii, că ori cine ar sei că sunt unde- va. bani ingropati in pământ, să sape si găsindii cevasi să arate la Donnie, si 'să i se dea si aceluia parte, din care voc 's'aii pornitii lumea de si-aii ruptii 6sele răsturnândit pământul si ziduri vechi. Spuneă unii că stai si găsitii bani pe alocuri. " Si ai domnit acesti Domni cu pace 7 ani, după cumii eră la pontulii pâcii incheiati. Si i-a veniti mazilfe dela Portă. , 
4 

Domnia bă Nicolae Caragea Voevodii, 

La leatulii 1781, a veniti domnii tierii, Nicolae Caragea, voevodă, trimisă dela pârtă de impăratulii turcescii cu cucă imptrătâscă, cu caftană si cu tuiii, după obiceiulă portii, si intrândă în Bucuresci cu pompă mare si cu halaiă, si siediândui in scaunulii domnescii, ve- nit'aii t6tă boerimea de i s'a inchinată si i-ai sărutatii mâna, si puindă tote trebile tierii si boeriile cu orânduidlă bună, eră linisce si bivsiagi, si eftinătatea totii eră la tote. Ace- stă Domni eră omii bătrâni si din fire bună, stăpânitai tiâra 'cu pace patra ani, si, i-ai „venitii mazilie dela poârtă. - 

Domnia Blăriei sale Iichaiii Sutiulii Vocvodă i Gospodarii. 

„La I6tulă 1784, ai veniti Domni tierii, Michaili Sutiu voevodii, trimisii dela porta 0- tomanicâscă cu pompă si cu semnele impărătesci de Domnie, după obiceiulii impărătiei tur- cesci, si intrândă in Bucuresci cu halaiii, a siediutii in scaunii, si i s'aii inchinat tâtă boerimea sărutându-i mâna. Acesti Domni fiindii omii bătrânii ai stăpâniti si ai domnitii cu linisce ti6ra patru ani, si i-aii veniti mazilie dela Tiarigradi, si s'aii rădicati din Bucu- Tesci cu pace. Eftinătatea, totii eră la ste, 

Domnia hui Mavrogeni Voevodui. 

La I6tuli 1786, venit'aii Domni tierii, Ion Nicolae Petru Mavrogeni Voevodi, trimisă . dela impăratulii Tiarigradului, Acesti Domnii cu mare pompă si cu străjnicie ai intrati in Bucurescă, avândii cucă impărătâscă si d6uă tuiuri, semnulii puterii imptrătesci. Acestă Domnii fiindii ciracii ali unui căpitani-pasiă alii ostilorii de pe mână, fost'aii mai pre susil de câtii alti Domni, care acestă: căpitanii-pasia eră gătitii cu mare putere de osti cu ga- liâne pre mâri si pre uscati asupra Muscalilorii cu porunca Sultanului, si ca să aibă pe Ma- vrogeni ciraculi sei Domni aici in tiâră cu ostile, aii găsiti prilegii la impăratul de Pai făcuți Domnii; si după ce aii intrată. în Bucuresci, ai veniti cu toti halaiulii la beserica domnâscă, intru carei s'aii cetiti Molitva, dela Mitropolitulii pentru r&dicarea la Domnie după obicei, poruncitaii măria sa, atunci, de aii făcută dascălulii domnescii logos, adecă cuvânt, către totă adunarea norodului: în beserică, ca fiesce-carele să se grigâscă a petrece bine si cu fapte bune, că-ci celi ce se va prinde în vinovătie, i se va răsplăti de către măria sa cu pedepsă, grea, in lumea, acesta, de nu-i va, r&mânt rămăsitiă a luă răsplătire in ceealaltă lume - dela Dumnedieii. Si de aci mergândii la casele domnesci, aveă după dânsulii dot gelati im- brăcati in cămăsi de zale, si cli eră omiă inaltii uscătivă la, obrazii si strajnicii. . Si siedienau in scaunuli domnescii, i S'aii inchinatii tâtă boerimea sărutându-i mâna. A. d6ua di, aii chie- matii pe Mitropolitul Grigorie si pe Filaretă Episcopulii Râmnicului si pe Cosma, Episcopulii Buzeului la masa, domnâscă de i-ai ospătată, cinstindu-i si imbrăcându-i cu haine imblănite
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scumpe domnesci. Er" a atreia di aii chiematii pe boerii cei mari de i-ai ospătată la masa 
domnescă, cinstindu-i si boerindu-i, dându-le slujbele divanului domnescii. A patra di, aii pusit 
satara” de bani, pe Mitropolitulii. si pe Episcopi, si pe boeri, incă si pe negutiătorii cei mari, 
să dea, care, 60 pungi: de bani, care 50, care 40, care 30, 20, 10, care 5; asemenea si pe 
boerii craioveni ai pusi, cu cuvântiă, că va măriea Sa, să innoâscă si să drâgă casele dom- 
uesci că este si rusine polithiei a fi casele domnescă in mijloculii orasiului surpate, de nu are 
măria sa unde să sicdiă, si cumi măria sa are cheltuslă grea, deci boerii n'aii avut ce face, 
cu voe fâră voe, aii dati ce li s'a cerută de câtre măria sa, cădiându-le ospătarea scumpă. 

Apoi au. inceputii a judecă cine ce aveă pricină inaintea lui, find si boerii divanistă, 
si Nitropolitulii une ori, si Episcopi), alte ori fiindi si singură, insă elii judecă elii hotăriă 

“si insusi elii porunciă de pedepsiă pe celii ce i se păreă a fi vinoaatii cu grea bătae la scară; 
-nu mâi rânduiă la veliti boeri sâă la depertamenti să cerceteze pricina geluitorilorii, ci mă- 
ria sa hotăriă judecata pe turcie. , e e 

| Poruncitaii ca niminea in Bucuresci, să nu-si inchidiă portile ale casii sale nici dioa nick 
n6ptea, si de se va intâmplă vreo pagubă casnicilorit de furtisiagi sâii orl-ce, va: implini mă- 
ria sa din vistieriea lui, si ai inceputii a umblă dioa si nâptea, pre ulitiă si prin curtile 
boeresci, une ori diptilii alte ori de fagiă, cândi călare cândi pe giosii, cu doi, trei arnă- 
uti după eli, si cercândă care cumit se află pela casele lori, făceă cercâri sila cei ce vin= 
deă pâne, si alte bucate, si'pela băcănii, cumpărândii câte ceva, si de-i găsiă cu vândiare 
rea, 1 rădică si-i pedepsiă forte reii si le luă gl6bă. Sa 
- Ev" pe furi de-i găsiă s6ă arătă altii, numai de câtii poruneiă gelatilori (fiindi gelatit 
după. el) de-i spendiură in ulitiă de o prăjină în furci, si-i lăsă de stă- spândiurati câte o 
di, apoi X luă de-i scoteă Giganii afară si-i ingropă, si se fiăceă mare frică tuturoră. Se im= 
brăcă une ori Mavrogeni Vodă in haine popesci, alte ori se imbrăcă cu. rasă si podcapetii 
călugiresce, si mergea pe la, beserici de cercă cumii slugescii preotii si pre ce vreme să&vâr- 
siescii slujba. Poruncise a fi pururea la tâte besericile usile deschise, dioa si n6ptea, si pre- 
otulii celii de rândi să se afle nelipsitii in beserică, peste tâtă vremea, cu cuvântii că ori - 
cine va trece pe lângă Deserică să intre să se închine, sâi să-si facă paraclis, si de cu 
Sâra să se slugescă utreniea impreună cu vecerniea cu cuvânti.că diminâtia nu potii 
veni Gmenii la beserică mergândiă la lucru, -6r la dile de sârbători, cu micii cu mare totă 
să vie la beserică, că celi ce nu va merge la beserică se va bate reu fâră milă. Si asiă 
se umpleă, besericile de Gmeni de frica -poruncii, 6r nu pentru dragostea lui Dumnedicii. 
Poruncitau la 4 boeri mari ai Craiovei si la altii din Bucuresci, să umble prin ticră, să 
judece pricinile lăcuitorilorii de prin sate ce vorii ave fâră mită de bani, numai conacii să 
le facă, €r dovedindii că vori face mâncătorie, in ocnă vorii putredi, si să dovedescă hotii 
pe -unde. vorii fi si să-i prindiă. Poruncit'aii acestii Domni tuturorii zapciilorii de prin ju= 
degie si tuturorii părcălabilori de prin sate, in t6tă ticra, de ati fâcutiă tiepi, de doi stân- 
gini, puindu-le la tâte besericile din nainte in susi, scriindii pe densele (vădiândii si ei cu 
ochii) ca pe Gmenil furi si pe tâlhari si pre cei ce “si jură părinti! si-i va bate, si pre cek 
ce va injură preutii si legea si beserica si crucea, si pre cel ce nu vorii veni la rugăciune 
la beserică, să-i intiape fâră de nici o judecată: pe atunci nu eră a vedă sâi-a audi gâl- 
cevindu-se Gmenii in sate sâii a se ucide, si nu se audiă nume de hoti uudeva, 'si călătoriă 
Gmenii si uegutiătorii ori unde fâră frică, 6r la beserică veniă Gmenii si fâră voe. Si eră 
acesti Domni milostiv si bunii asupra raelilorii, 6r asupra boerilorii eră: cumplită, si-i 
prădă de fiece vină, si incă dacă s'au inceputi  resmiritia, ai surghiunitii pre toti, boerii cei 
mari din “Bucuresci si pre cei din Craiova in tira turcâscă: prin cetâti cu mare pază, 
ca să nu pâtă face coroșpondentie cu Nemtii s6ii cu Muscalii, puindii pază si la Mitropo- 
litulii sila Episcopi. Deci după ce aii trecuti unitaniă, ati inceputii si r&smiritia, că se gătise 
Turcii. Er eftinătate totii eră, si. dâjdile raclilorii nu pră eră grele. Er r&smiritia acesta ! 
a doua intr'acestasi: chipii Sai scornită si stat atitiatii.
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Răsmiritia: a doua, &r DMuscalii cu: Zurcii. 

„Slăvita impărătâsa Ecaterina a tt, Rosica, după ce aii luati Crimu (precumii ana serisii) adecă tiâra, tătărâscă jumătate cu răsboiii de supt stăpânirea impăratului turcescii ali Tia- rigradului,. încheinduse si in ponturile pâcii; cecolaltă jumătate ce se stipâniă de sultanulii, fratele celuilalti sultanii ce i-ati luată. ti6ra, s'a invoitii - impărătâsa, cu sultanulii acela, să-l multiămescă cu multe miliâne de ruble, si să-lii aibă pre elii la Rosica in mare cinste ca, pre unii sultanii, dându-i si o cetate spre a lăcui intr'ânsa, în cele mai alese saraiuri .a- decă, palaturi, si să-i orânduicscă unii generalii cu 12000 de ostasi, adecă 6000 „pedestrasi, 3000 călăreti dragoni, 3000 călăreti husari, cu oficirii lori, ca: totdeauna să-lii parigoris6- scă si să-lii veselscă, cu totii feliulii de musice si mustrele ostăsiesci, si cu ceremonii impă- rătesci, si deosebiti să-i dea si câteva miliâne de ruble, să cheltuiâsci, ori la ce va voi, si să remâie si partea -lui din Crimi câtă ai stăpânitii suptii stăpânirea Rosiei. Deci sul- tanulă s'aii amăgitii si ai: priimitit, simfonindu-se, făcândii si contractii adecă zapisii. Si pentru ca să nu simtiă sc să pricepă Turcii, si mârzacii tătăresci, elit să fie fâră grige, că va trimite osti, si fâră veste "li vorit luă, să socotâscă Turcil si mârzacii că Pa luati robii. Asiă-dară -tocmindu- se lucru aii venitii unii generarii mare chibzuitii la ostire, cu o sumă de osti, si incungiurândi sara- iurile sultanului n6ptea cu mare cumpătare si fâră veste ati loviti pe mârzacii sultanului, si risi- pindu-ă ați luati pe sultanulii cu mare cinste in carâtă impărătâsci, si Paii dusii la Petruburg la impărătesa, in urmă Muscalii aii umpluti ticra- Crimului si ati intăritii stăpânirea cuprin- diândii tte cetâtile si castelurile. Ecaterina imperătâsa, ai impliniti sultanului miliânele de xuble după zapisii, si i-a orânduitii ceea ce i-aii făgăduitii cu tâtă slava si pomba lui, asic- dându-li in cetatea cea orânduită cu 6stea . cea orânduită cu generarii. Deci sultanulii: a- cela petrecând asiă doi trei ani, ati iuceputii a tânji, pentru impărătiea ce Si-aii: vendut'o, si ai cuvântată la impărătesa, cumcă % pare reii si se căiesce de impărătiea ce si-aii dat”o, că eră stăpânitorii, 6r acumit se vede ca unii supusii, Impărătesa i-a disii: nu te măchni mă- riea ta, că de voiesci: stăpânire, ai tierile mosiului si strămosiului teii: să le stăpânesci. Sul- tanulă aii intrebati, care şunt tierile mosilori mici? Impărătesa i-a 'spusii, cumcă t6tă ti€- "ra ungurescă cea de susii si cea de giosii, până in Dunăre, aii fostii suptii stăpânirea tătă- rescului craiit Atila, cumii si Tiâra-Rumânâscă si tisra Moldovei, si Basarabia; “ci mă- iea ta să le ceri dela impăratul Tiarigradului aceste trei tic, (fiindi-că tiâra ungurâscă este suptă stăpânirea Nemtilorii) să ti le dea intru stăpânire, 6r nevrendii. "tă voii dă 6ste mare, si le vei luă cu răsboii. Sultanulii dacă au auditii asiă, S'aii bucurati, si ai scrisit - la impăratulii turcescii să-t dea tierile mosiu-seii întru stăpânire, aii se va, sculă cu răsboiii mare asupra lui. Impăratulii i-aii scrisă, cu insielăciune, că i le va: dă bucurosi, ci să se r&- dice cu totuli dela Muscali, si să mârgă la Tiarigradii să fie &”. sultanii si ocrotitii de im- părătie. | : i | PR : Sultanulii vădiândit cele ce scrie impăratuli,. socotindii că scrie adeverulă stai amăgitii, | si S'aii rădicatii de s'aii dusă: la Tiarigradii, si insciintiându-se impăratulă de venirea. sulta= nului, ati poruncitii vezirului de Taii intimpinatii cu mare .halaiii si cu pompă impărătescă, asiediându-lii în saraiii impărătescii cu mare cinste. Apoi aii poruncitii vezirului, de aii pusi cu prilegiă de vreme si izaii tăiati "capul. . - o . Imp&rătâsa, Ecaterina, avendii intru stăpânire toti Crimulii tătăresci, aii poftitii să se incoruneze spre a se numi" impărătâsă si a Crimului, si mergândii la Crimii, a scrisii si ati poftitii pe toti impărătii să se iscălâscă la, cererea, ci, si să vie la Crimă, la incorunarea ci, la o veselie pră-slăvită si negrăită. Deci impăratii si eraii apusului ai iscălitii titulu- siulii a se numi 'impărătsa Ecaterina imptrătesă si a Crimului, si la vremea cea orânduită ati mersti insisi si s'au adunati la Crimii, ducendi fiesce care poclonii adecă daruri impărătesci im- perătesii Ecaterinii, după cumii ait obiceiti impăratii. Si cine va pută povesti, cu ce Geremo- nij si cu ce halaiui, si cu ce cinste si dragoste i-aii intimpiriatii impărătâsa, si cu: săruta= re imbrățisiându-i, ca pre nisce prietini si impărati. Ec impăratul Tiarigradului, măcarit că iscălitura titulusiului  impărătesii ai datii după cerere si -nefiindu-i voia, vădiândi că toti ceilalti impărati „ati ișcălitii, că tânjiă de partea” Crimului jumătate ce.aii cumpărat'o 
22
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impărătesa cu amigire dela sultanulii pe carele. Vaii tăiatii. - Insă elti mai priimitii nici să 
audiă, necumii să mârgă la incorunatie, numindu-se pre sine imperatulii impăratilorii, si stă- 
pânulii tuturorii, si cumcă toti impăratii lumii, din pr&-multă a lui milostivire, “i ingădue, de 
sunt si ei imperatori stăpânitozi, 6r nu impărati. Dar Grest-cumii, ca cumii nu arii sci, at porun: : 
citit unui Reis-afendi din cei alesk de aii mersii cu peșchesiuri scumpe impărătesci la Crîmit să 
le dea impărătesii in adunare si să fie la incorunatie.. Deci sosindii reis-efendi la, Crimă, si 
insciintiându-se impărătâsa, cu ceilalti impărati de venirea; luj, nici o intimpinare sâii halaiii 
nu i-ai făcutii, si vrendii să mârgă la impărătesa si la, adunarea impăratilorii cu poclânele, n'aii fostii priimitii, nici eli nici poclânele lui, dându-i-se rEspunsi atâtii de câtre impăriitâsa E- caterina câtii si de câtre toti impăratii cei adunati, cumcă nu este priimitii intre adunarea 
impăratilorii,. că eli este: slugă impăratului seii, si la corunatie se adună de faciă insusi im- -păratii, 6r nu slugile impăratilorii, si asiă, reis-efendi cu acelii răspunsii: rusînatii sait in= -- torsit la Tiarigradă, spuindă impăratului rusinea ce i-ati făcutii Imp&ratulii audîndă s'aii mâni- 
ati forte, si aii chiematii pe vezirulii si pe căpitanii-pasia, si cu grâză mare le-aii poruncitii, 
să iea bani din haznalele impărătesci, să adune osti grele, si să pormnâscă r&sboih cumplitit pe mare si pe uscatii asupra Muscaliloriă, să iea. Crâmulii inapoi din stăpânirea lori. Atunci 
căpitanii-pasia cutrufie s'aii lăudatii inaintea, impăratului, că va prinde pe impirătesa Ecate- rina si-0 va aduce vie la impăratul si va luă si Crimuli. E 
” Impărătesa Ecaterina după ce sai incorunatii impărătesă a Crimului, aii siediutii la Crîmii o vreme, ca la unii anii si mai multii, in scaunul Crimului, puindii trebile tierei la stare bună, 6 impăratii s'aii intorsi caresi la scaunulii seii, cu mare cinste. i 

Eră Tosifi impăratulii Nemtilorii atunci s'aii uniti cu impărătâsa Ecaterina, ca deschi- dindu-se răsboiii asupra, Turcilorit să se rădice si eli, căutându-si cu Turcii pricina ce o are cu r&sboiulit seii, si de va face trebuintiă să dea ajutorii unulă altuia, si ai. intărită parola. “ Atuncea, i-aii incredintiatii impărătesa Ecaterina aceste două tieri -crestinesci,. să le ocrotescă si să le păzâscă cu ostile sale, să nu le strice Turcii si să le robescă, fiindă in 
vecinătate cu tierile impărătiei lui. a | A a 

Vezirulă si căpitanii-pasia, după porunca impăratului, ati strinsti multime multă nenumărată,, | ue osti alese, călărime si pedestrime, plătindu-le lefă mari, gătitaii si tunuri înfricosiate mari si mici, si toti pasii cu ostile sale sai gătitii, spunii uniă că ostile cele adunate de căpitanii-pasia, si: de veziruli, osti alese cu lefea, să fie fost unii milionii, afară de ostile pasilorii. Er Domnului Mavro- . geni, după cererea stăpânului seiă căpitanii-pasia, i-ati trimisii impăratulii caftanii impărătesciă,  : si cu fermanii L'aii făcută să fie si sarascher-pasiă, si i-ait rânduitii o sută de mii de Turci Oste călărime si pedestrime si cu tunui, să aibă de paza, Tierif-Rumânesci- de câtre Nemti, si de se vasculă Nemtii cu râsboiă, să le stea inpotrivă si eli cu r&sboiii si să nu-i lase a intră în tiâră, si asiă aji veniti Turcii în tiâră.  Veziruli si căpitani-pasia, ai pornitii ostile păsii pământului pe mare si pe uscati, si căpitanii-pasia fiind chititii si măestru la răsboii si vitezii si cu hrăborte la lovire, aii plecatii cu ostile pe mare in corabii,. făcândii ocolii pe de parte, si esîndii cu greutatea, ostilorii, tocmai la ticra Giurgiului, si intrândă în tierile impărătiei Giurgiului cu năvală, măcarcă i-ai stătutii Giurgiuli inpotrivă cu o sută de mie de 6ste si cu tunuri, dar n'aii folositi nimici, că tâtii stea siati pierdută, si multi- mea Turcilorii aii trecuti prin ti€ra, lori, ardiendi, prădândii, si -tăindă, si pe unde aii trecutii au r&masii numai pământul golii. Deci impăratulii Giurgiului dacă, ai vădiută asiă, cumii ait pututii mal ingrabi aii trimisi curieriti la, Crimii, de aii vestitii impărătesii de multimea ostilorii turcesci, si cumii i-ati prăpăditii tierile si nu -le-aii pututii stă, in potrivă, „si cumi vinii asupra, Crimului cu mare ingrozire. Aa , „i Imptrătesa, dacă aii luatii acâstă iusciintiare, s'aii rădicatii din Crimii si Sai dusi la Petruburgi, si indată ai poruncitii generarilorii să adune ostile fârte ingrabii că Turcii vint cu mare năvală la Crimi, si până se adună ostile muscălesci, căpitană-pasia cu t6tă pute- rea, ostiloră ai intrati in hotarele Crimului. Er comandirit-generalii ce aii fostii pe atunci in Crimii, vestindu-i-se că Turcii ati intrati in hotarele Crâmului, de grabit Sai pătitii cu ostile câte le aveă in - Crimii ca la 10,000, si cu ceilalti generari,. si cu tunurile ce le a- veă, si au mersă intru intimpinarea Turcilorii, si lovindu-se 'cu vitejie. nimica nai pututi
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folosi, că ostile muscălesci „se innecă în ostile. turcesci, Că eră. ca -frundia si -ca €rba, si se 
colesiă intwensele :măcarcă dă cu tunurile si omoriă Turcii, si călărimea i tăiă Turcii pe- 
destrimea dă năvală cu chiote mari, si ianicerii se - slobodiă . ca zmei cu cai măcarcă că- - 
deă si periă, dar nu băgă -de. s6mă si asi. impresură Turcil pe Muscali si nu mai puteă stă 
in potrivă.. Deci vădiândi asiă comandiru, ait insciintiati impbrătesii cu grabnicii curierii, 
cumi merge lucru. SI | i 

_ Impărătâsa dacă aii. inticlesii că nu e modii a se isbăvi de multimea Turcilorii, si 'Tur- 
cii daii năvală să iea Crimulii cu mare grăbire, îndată aii poruncitii de aii scosă „secreturile, 
cu ostile ce eră gătite, si cu mare griăbire dioa si nâptea: mergcă” să, ajungă la Crimii,. si 

„mal sosindii osti muscălesci aii tinutii r&sboiii cu Turcii, de -n'ai lăsatii pe Turci să se maj 
rădice de unde tăbirise, si sosindii si secreturile cu ostile lori, Turcii eră tăbăriti intr'o va- 
le lată ce eră intre nisce d6luri mari, 6r inginirii-generarit cu comandirii ostilorii - făcândii 
mare cercare, si uitându-se cu ochianulii să vadiă. cumit staii ostile turcesci tăbărite, si de 
unde arii veni bine a dă cu tunurile cele mari, ce le tragii cu câte 40 de boi, de sunt ca butea, si cumii arii pută slobodi si secreturile intrensii, si după chibzuirea ce ati făcutii ati 
asiediatii secreturile, 4, si d6u& tunuri .ca butea, in gura acei vâi întruni dâlii cam mic- 
siorii, indreptându-le pe șlâulit acelorii deluri mari, si aii asiediati si ostile pedestrimea si călărimea, cu bună orânduiâlă, asiediândii si alte tunuri, (pentru tunurile cele mari spusu-mi-ati 
unii ipochimenii vrednici de crediutii, că ar fi fostii de faciă, cândii S'ait intâmplati de ai 
sloboditii. Muscalii aceste tunuri in ordiea, tureâscă, că de mare trăsnetii, i-ai cădiuti calulii 
pântece josii, si lui i Sai luati audiuli, si pentru umplutu tunurilorii, spuneă că bagă, ântâiii unii, săculetiii de barutii, si apoi târnă. cu banitia feluri de ghiulele, si intregi si sparte, si spărtură de tunuri turcesci si poteâve de cai, tocite si ori ce,.si cândii le slobâde in or- 
die face câmpii câtii cuprinde, insă diceă, că numai o dată le slobâde, neavendii. vreme să le mai umple, făcându-se zăbavă); deci nâptea, despre diuă, cândii odihniă Turcit,: ait ince- 

pa putii Muscalii a dă cu tunurile forte iute si cumplită, sfărămândurile corturile. si pe el. Darii Turcii -măcarcă fâră veste i-ai lovitii ne fiindii gătiti, dar n'aii datii dosulii nici s'ait spăi- mântatii, ci tâtă multimea aii. săritii, si în dată stati gătită de r&sboiit, si ait inceputii a dă si ei cu tunurile. Apoi chiotindi grâznicii, ati datii năvală, călărimea si pedestrimea asupra Muscalilorii, să-i impresâre, fâcându-se mare sgomoti, răgnindii ca leii, alah, alah, dicândi. Er 
intieleptulii comandiri, v&diândi năvala Turcilorii, si multimea nenumărată că stai apropiati 
de ei, degrabii at poruncitii de ai sloboditi secreturile intr'ensii, si intâmplându-se, (cu voia lui Dumnedieii) de ai suflati vântul asupra lorii pe acelit șiâi, ati mersi fumul secre- 
turilorii de aii intrati pe nârile si gurile Turcilori si a cailorii lori, si fiindi aceli fum forte otrăvitii, câti Pati mirositii toti at nuritii, sbierândii caii si Gmenii, cădiândiă ca snopil, peritaii si din Muscalit câtă aii ajunsii de ai mirositii acelii fumii. Deci perindii tâte ostile turcesci mirosindii acel fumii otrăvitoriii prin ventulii celi de Dumnedieii poruncitii a su- fă, si murindii că si cai lori cu grabnic mârte, vădiândi căpitanii-pasia,. peirea Yostiloriă, ca să nu-lii ajungă si pe elii acelă fumii Otrăvitii, ati datii dosul, si cu pucini Ture ait scă- pati, tote lisândi si năpustindi ; Muscalii în urmă, aii luatii haznalele turcesci si zaherâlele si “tunurile si vitele, dândii voie ostasilorii de ai cotelitii pre cel morti, luândă toti ce ai 
găsitii, lăsându-i goi in piele, si trupurilorii le-aii dati focit să nu se facă putâre, si saii in- destulati Muscaliă de prâdi; in cetatea Crimului ai dusi haznalele, armele, tunurile, pe s6- ma imperătescă. e : o e 

„ Mioca să arătânui pentru isvodirea scereturiloră. 

Asiă spunii că acele secreturi, două sâii precumii spunii uni! patru 6r nu mai multe; cumcă, aii fostii pe acea, vreme, unii Frangiozii; mesterii forte iscusitii la facere de tunuri, si cerendi dela, impăratulii multe feluri de metaluri le-a băgatii in topitâre, amestecându-le si cu multe feluri de otrâvuri iuti impreunându-le, si fierbendu-le cu focii iute; după ce s'aii to- pitii tote materiile, le-aii vărsatii in tipari, esîndă tunuri nu pră-mari, cu gura, ca, de somnii, si apol-aii adunati otrâvuri forie iuti, si scumpe forte,. de pe 1a, spitieriile impărătesci dela,
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Hindiea, Francia, Englitera, i proci, amestecându-le si colesîndu-le cu' prâvuri iuți, si cu alte 
materii venin6se, si făcându-le baruti cumă ati sciutii; aii făcutii si măsură cu cumpăna câti 
să bage intr'unulă la o umplătură, si cercândule, spunii că mare trăsnetii facii, si numai fumii 
ese. dinti'Ensele, că ghiulâle sâii altii ceva nu bagă in ele, si fumulă acela răsfirându-se, cine 
“li va, mirosi mâre indată si de năpraznă, ori omii ori dobitocii, si tine: multe c6suri acea 
putore iute. Deci poftindii impăratulii să dea inscrisi pre anume materiile si otrâvurile cumii 
se” numescii, si si, arate facerea barutului si măsura, umplutului secreturilori, si i se. va, dă 
mare cinste si plată, Franciozulii aii datii tote: in scrisii, impăratulă Tai cinstiti. cu cavale-: 
rie, si cu lefeă, mare, si cu tâtă cheltui€la impărătâscă Paii tinuti până la mârtea 'lui, insă 
cu inare. pază, ne mai lăsându-lii nici de cumi' să fie singurii, sâii să cs din loculii celt 0- 
rânduitii, nici 'să scrie cuiva ceva, ca nu 'care cumva să mai facă de acesti feliii de 'tunuri 
la alte impărătii. Si aceste tunuri sunt oprite anu dă cu ele nici decumii, cu mare legătură 
si poruncă, pentru că-ci pră-multii omorii face, si nu numai vrăjmasii atuncă cad cu mârte, 
ci si Muscalii câtă vorit ajunge mirosulii fumului aceluia, si cu inare cheltuiâlă se face acelii 
barutii: alii scereturilorii, cu miliâne de ruble, si cumcă cu anevoe se gisescii . acele - otrâ- vuri, fâră numat cândii va fi mare nevoie, ca să nu se răpâscă impărătiea, atuncea să le slo- 
bâdiă, adecă, să dea cu ele numai odată, 6r mai multi nu; spună cumcă tunarii si cei ce 
asi6diă secreturile, cu mostesiugii sunt legati la gură si la nasii cândă le slobâde, 6 unii spunii 
că ait băsici de sticlă cristalii, si bagă capu in ele, incheindu-le cu mestesiugii la gâti. Er 
altii pentru acesti Franciozii îscusitii spună, că după ce aii isprăvitii totii lucrulii secretu- 
rilorii, ar fi poruncitii impăratulit de i-ati tăiatii: capulii dela trupi, ca să nu mai facă la al- 
tă impărătie, de acestii felii de tunuri. Darii nu e de crediutii acestă spunere, Să omâră . 
pe unii făcătoriii de bine impărătiei, că de nu arii avă Muscalii acesti feliti de tunuri, in multe 
rânduri s'ar fi premejduită impărătia Rosii, cumit sati intemplatii la năvala Svedului, să, 
jea Petruburgu, si cumii S'aii intâmplată, precumii s'aii scrisii, -năvala Turcilorii la Crimii, 
că de:luă Crimulii, ară fi năvălitii si la Petruburgii, vădiendă: că arii fi isbânditii. As6- 
menea cumii S'aii intemplată si năvala Franciozului la Moscva, că de iisbândiă, mergeă si la 
Petruburgii. S'âii mai 1svoditit de s'aii făcutii si nisce tunuri de dati cu ele umplându-le 
cu :barutii si cu smâli, si slobodindu-le, smâla, se aprinde cu focii dela, barutii, si impros- 
cândii cade pe Turci cu iutîme, si se lipesce''de haine si arde, si cade pe cal de arde caii; 
6r cail incepii a fugi in tâte pârtile, de nu-i potii tînă Turcii, si dait cu picidrele, si tren- 
tescii pe “Turci piosii, si-i calcă cail cu pici6rele, si asiă se sparge ordiea, Turcilorii, caii se 
ducii în lume: sbierândiă, si 'Turcii cădiuti tipăndiă,. aman, aman. a i 

Deci după cumit amii arâtată, intracestii chipit ai isprăviti bătăliea căpitanii-pasia cu 
Muscalii, &r corabiile aii rămasă gâle pe mare, unele le-aii innecatii, si altele le-au sparti Musca, . RE 

Audindii impăratulii de intemplarea si isprava, lui căpitaniă-pasia, forte sati scârbitii si 
Sai turburatii, si chiămândi pe căpitanii-pasia la, Tiarigradii, vrut'aii să-i taie capulii, dară. 
ai mijlocitii unii din regiale prietinii lut.si muftulii de Pai ertatii, fiindit omii vestită si vi- 
tezii,-si lau lăsată să siâdiă în Tiarigradii, dar Sai intrebati de impăratulii prin Muftulii să 
spue cumit de m'aii pututii face biruintiă asupra vrăjmasilorii, precumii s'a făgăduitii inain- 
tea impărătici lui, R&spunsaii căpitanii-pasia, cumcă elii forte multi sati nevoitii, si in 
totu chipul s'aii silită, si in hotarele Crimului aii intrati, si r&sboiii mare aii făcutii, si de 
vreme -ce n'aii pututii birui acumii pre Muscali cu atâta multime de 6ste- al6să, nu se vorii 
mai birui nici odată, ci puternica, impărătie să-i lase in pace pre ghiauri. 

„Audindi impăratu asiă, forte s'aii măniatii, si cu suflare groznică ai poruncitii vezi- rului, cu t6tă puterea imptrătâscă să bată răsboii cu vrăjmasii să iea Crimulă, ait 1 va tă- 
ia capuli. - „i , „o 

Scris'aii fermanii si la craiulii lesiescii intrtacestii chipii. Ei prâ-puterniculii imperată 
alii Otomanilorii, impăratulă tuturoriă impăratilorii, scrii tie craiule alii Panoniet, cu boerii tei, pace. Vei sci că amii poruncitii la toti credinciosii si povătiuitorii, si la tote căpeteniile a tuturorit ostilorii  pre-puternicii 'impărătiei - mele cei: nebiruite, să se scâle cu tâte puterile 
si cu mare răsboiii de vitejfe, să bată si să supue stăpânirea ghiaurilorii Muscali, -si să des-
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rădăcineze acestit nemii neuiultiimitoriii - din pământurile si tierile in care se află, asteirnâri- 
du-i suptii picisrele pră-puterniciei si mărimei mele. Deci acuinii al bună mijlocire Să te scoli 
si tu cu ostile tale, să dai răsboiii Shiaurului, să-ti scoti tierile care ti le-ai luati cu vicle- 
siugii, si să fii singurii stăpânitoriii avendii si dela prâ-puternica, si. nebiruita, ste imptrătiei 
mele ajutoriii cu indestulare, si fii sănătosă. — -- Di e 

Craiulii cu boerii sci priimindii fermanulii si vădiândi -cele ce-i serică imp&ratuli Tia- 
rigraduilui, se indoiă cu cugetuli, intr'unii chipii poftiă ca să pornâscă răsboiii să-si iea, par- 
tea de Lechia ce o aii luat'o Muscalii, 6r intr'altii chip se temei să nu pârdiă si partea ce 
o are suptii a lui oblăduire, si să pătimescă ca cămila, cândii aii mersit să se potcovâscă si 
si-aii pierduti si urechile, precumii s'aii si intemplatii craiului, dar Taii induplecatii ministrii 
să poruescă răsboiii asupra Muscalilorii, deci stringândii osti câtii ai pututii si cu cele ce 
aii avutii, aii inceputii răsboiit. Er impărătâsa Rosiei Ecaterina, luândă scire ai poruncitii luk 
„comandirii-generarii carele se află cu ostile muscălesci in partea lorii din Lechia, să dea 
r&sboiii cu Lesii, si incepândii a se lovi ostile ai tinutii ca la vreo siese scii. siepte: luni, 
si făcendu-se pace intre porta 'Tiarigradului si intre Rosiea, aii tăbăzitii ostile Muscaliloră 
pe Lesi, si în trei luni răsboindu-se amând6ue pârtile, ait biruitii Muscalii, luândii cetatea, crii- 
iescă cu tâte tunurile si barutanele, supuindii de totii pe craiulii cu ostile ce aii mai remasii 
vii, luândii si partea Lechiei ce aii avut?o craiulii,. în stăpânirea Rosiei, si altii crai nu ati pusii 
ci aii orânduitii administratie, adecă Divanii. - i i 
"Să venimi 6r la cuvântulă ce ne este inainte. - | 

Vezirulii gătindu-se aii. porniti putere mare de osti cu multime de tunuri, călărime si 
pedestrime, ca frundia si ca 6rba, si aii umpluti Basarabica si Moldaviea asupra Crimului. 

" Acumii să dicemi ceva si de Nemti. | 
„ Iosifii impăratulii Nemtilorii după, invoirea ce ai: avutii cu “impărătesa Ecaterina, aii 

rădicatii ostile sale, rânduindii generari si comanditi, pe la tâte cheile, cu tunuri. multime, 
si osti. amestecate, călărime si pedestrime ca lăcustele despre hotarele Turcilorii, incepândit 
despre hotarele Bosnei, apoi despre hotarulii Beligradului, a tierii Serviantilorii si despre ho- 
tarulii Diiului, si ali Crainei, si despre Ticra-Rumânâscă la Mehediea, de câtre aceste cinci 
judegie ale Craiovei. Si in Transilvania, adecă în Ardâli pe la -tâte cheile, despre tiâra de 

" giosit rumânescă, până la Moldaviea unde ai stăpânire trei judegie. Si asiă impărtindii si 
rânduindii ostile sale, pus'aii feltmasiarii, pe intieleptulă bărbatii Laudonii care acesta -eră si 
cu hrăborie si cu vitejie purtă si comenuiruiă ostile spre isbânda vrăjmasiloră, si eră chititii 
la, răsboiii, făcutus'ai si losifii: impăratulii insust comandirii preste o sumă de' osti, si. asiă 
dândit r&sboire de câtre Bosna ântâii, si de câtii Serbica, după ce aii biruitii pe Turci. la Bos- 
na aii dati r&sboiii mare la Beligradii, cetatea din Serbiea, si cu multă” vâ'sare de sânge, 

„si mârte de ostasi, fărămândii si cetatea, o-aii luatii, că eră tare si vestită de tăriea că, cui- 
prindiendă si umplendă tâtă Serbiea de osti, luataii si o parte din Bosna de câtre -hota- 
rulii nemticscii. Er ostile din Bănatii si din Ardelii păziă hotarulit. pe margine de câtre Va- 
lachiea; apoi s'aii inceputii a intinde in tiâră pe margini, cercândă intrarea mal in adânci 
peritait si multime de Turci. E a a 
“Er Domnului Mavrogeni incă ati pusti 6ste strâji pe marginea tierii Turci beşlii, cu căpetenii 
beșiii- agale si odabasi, si cu 6stea din tiâră, că ficuse căpitănii cu stâguri. frumâse zugră- 
vitii cu sfinti, imbrăcândi căpitanii cu capoduri domnesct,. dându-le si lef), numind eăpită- 
niea lui Sti Georgie si a lui Sti Dimitrie si a.lut Sti Teodorii _tironii, si a altorii Sfinti, 
eră si căpitănii de Arniuti cu Turcii amestecati. i Se i 

L] 

ă "Asiă dar Nemtă E e aa 

Intrândit pe margine. în ticră staii loviti cu Turcii ce eră la Timana strâji, si lovindu- 
se cu ci biruindu-i, câti aii pututii 'scăpă ai fugiti, Nemtii ai intratii in mstire, in ziduri tî- 
indu-se. la metereze: cu tunuri mai mici; asemenea si la, mistirca Coziea ai făcutii, Si 6raii 
apucatit si acolo inlăuntru cu meterezi, si dincolo de Oltii aii apucatii mstirea: Câmpu-Lungii. 
Si se- slobodiă dela strâjile nemtiesci volintiri, Rumâni, Arnăuti, Sârbi, prin satele tieril pe
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margine, de jăcmăniă „vite, cai, boi, vaci, haine, bani, ce găsiă, si-fugiă inapoi ca hotii, si eră cei mai multi volintiri nemtiesci,. Rumâni. din tiâră fugiti la Nemti, care făccă multă r&utate tierii. . E e e i „_ Domnulii. Mavrogeni, aii- trimisi 6ste amestecată precumii am disii, ca să scâtiă pe Nemti din mstiri si n'aii putută, si asiă,lovindu-se strâjile turcesci cu cele nemtiescă, pră- dă satele raiaoa. Apoi Turcii si „Armăutii si cătanele prindcă Gmenii de. prin satele de mar- „gini, pre carii “i prădă, si le luă totii ce găsiă, dicândiă că sunt hainl si gazde hotilorii. vo- lintirilorii nemtiesci, si pe unii“ tăiă, luându-le capetele de le arătă la sarascherii, dicândă că sunt Nemti ca să le dea bacsîsiii, | | | - 

"Vodă Mavrogeni 

Puneă satarale de 6 ani pe boeri mari si mici, si pe cumpanii si pe toti breslasii, si pe răfeturile tuturorii, si bocriă cu sila pe cei ce află că aii ceva bani, le trimiteă caftane si: cârti domnesci cu ciohodari, si ori pe unde "i află “i imbrăcă si le luă bani, Er care nu se supuncă si nu priimiă, “i duceă Arnăutii la nazirii si la, dervisiii-aga, carii eră caimacam, si-l puncă la grosulii vartei in putâre, si asiă nevrendii, priimiă caftanele de pânză, si dă la bani, cu cuvântii că trebue lui vodă să dea, lefi la, osti, €r. birurile, podvâdele, zahardlele, nu mai incetă, depe lăcuitorii tierii, vinericiulii, oerituli, dijmăritulii li luă indoiti si intreiti. Vai si amarii de ticră, ce eră atuncia. Si ai tînută asiă hărtiuire, si loviri unii cu altii, mai trei ani, si nu coboriă Nemtii mat inlâuntru in tiâră. Viziruli au făcută răsbție mari. cu Mu- scalii intr'acâsta diastimă, de vreme, aprâpe trei ani, si grâznice bătălii sati făcutii la care ait peritii si Muscali multi, dar Turci ai peritit ne mai sciindu-li-se numărulii, si ne cumii să iea Turcii Crimulă, ci” ati mai luatii Muscalii dela Turel cetâti, Hotinu, Benderu si Chili- chia cu sarhatele lori. Veziruli vădiendă Dbiruintia, Muscalilori 'de o parte, si a Nemtilorii de altă parte, se intristă că impăratulă % va, tăiă, capulii, dar % eră mare necazi pe Nemti, fiindă-că ai avutii pace cu deusil, si ei s'aii sculatii preste sorocit, cu răsboiii asuprăle. Deci vezirulă s'a ajunsii cu feltmasiaru Potemkin de ai făcutii aliantie, adecă, conte- nire de arme in trei luni, si indată ai pornitii tâte ostile turcesci asupra, Nemtilorii; spunit unii că ar fi datii veziru lui Potemkin mită .milisne de galbini să-l mai ingădue acele trei luni, ca să-si isbândâscă pe Nemti, si dicii cumcă Potenki ai avuta necază asupra impă- --ratului Iosifii, si cercândi prin “iscâde, aii găsitii locii mai: slabă, unde nu eră ste multă nemti€scă, mal susii de Diiii, drepti schela nemtiâscă ce se numesce Palanca, care este si orasiii, si trecândiă Dunărea ati datii năvală Turcii pe acolo, si tăiândă stea ce aii. păsitii acolo aii intrati in ticra Banatului, si ati robitii, aii tăiatii, aii prădat trei judegie, Palanca, Beserica-Albă, Panciova, 'orasie mari si frumbsc, cu câte, trei sâi patru mii de case, si t6- te satele acestorii judegie, luat'aii si dobitâce multime, si acolo n'aii avutii cul să le vândiă, ci la trecerea in hotarele Turcilorii, le-ati vândută, bou 50 parale, vaca unii leii, Gea, capra, po 10 parale, o vai si amară ce aii fostii cădiutii pe tiâra Banatului, si ai fostii ajunsi până la orasiulii Vărsietiulii, ca la două eâsuri numai ce nu aii intrată in orasiii unde este: altii judegiii, si ară fi prăpăditii si acel mare si slăvitii orasiii cu case frumâse cinci sâi siese mie, ci ai pripiti uni generali sârbii cu corposuli lui de 6ste Sârbi si cu câtă-va că- lărime dragoni, si usari, si stândule in potrivă vitojesce aii stătutii Turcii pe loci, dar do- Sulii 'n'aii dati, că socotiă, vezirulii să razime cu ostile ln cetatea Temisvarului, :dar ce fo-- losii că nui-aii pututii intârce să-i trâcă Dunărea, ci două sâi trei s&ptămâni, (precumii spu- ni unit, au stătutii Turcii pe locii) si surpă ziduri, si ardeă casele orăsianiloră, si r&sturnă pământulii căutândii bani, robii "i tîneă legati, axs'aii si mstirea Voilovitia de lângă Pantio- va, si alte dâuă mstiri mai mici, luataii si clopotele di prin clopotnitiele besereciloră, mari si mici. - " i 
Er despre Ticra-Rumânescă sculatus'aii sarascheruli Diiului cu multime de: osti după porunca vezirului, si mergândii cu ostile prin povatiă, pe plaiulii Mehedintiulut, si străcurân- du-se diua si n6ptea, printre- muntii pietrosi pe o potecă forte cu anevoe, şi :apropiindu-se de orasiulii  Mehediea,:ce este lângă hotari, si aprope de. Rusiava, unde găsindă drumi mai
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largi cevasi, aii pogoritii drepti la orasii, tăindu-se pe tiermurile dâlurilorii: ce sunt de 
singără pâtră g6lă vonătă neră coltiurâsă, locii forte tare, care locii cu orasiu Vamii v& 
diuti si eii, si asiă intro diminâtiă, în vărsatit de diori, s'aii pomeniti: Nemtii cu Turcii in 
spinare, si fiindii acolea unii poleovnică adecă obărstorii si unii maiori cu covasi 6ste a- 
mestecată, cala: o mie. de ostasi, si negătiti de lovire, Tureil -aii datii năvală mare, si măcarii 
că le-ai stătutii Nemtii in potrivă, dar n'aii pututii folosi nimicii, că aii Diruitii Turcii si ai 
prăpăditi acea 6ste si ai arsii orasiu, robindii si tăiândii, luat'aii si tunuri i prăfării si za- 
hereoa totii ce aii. găsită, făcândi aci otacii trei, patru dile, legândi robi si prâdândii, o a- 
mari de bictii crestini. De aci nestâudu-le niminea în potrivă,, după ce au istovitii jude- 
giulii Mchedii ai trasi la Caravan-Sebesii, orasiii mare slivitii, cam intre dâluri, ars'aii, pră- 
“datai, robitai si pre acelii orasiii si tote satele acelui judegiii. Apoi ati mersit inainte si 
Sai apropiati de orasiuli Logojii, altii judegiii, orasiii mare cu multime de licuitori bogati, 
negutiători, ca la 4 sii 5 mic- de case, curge si o apă mare prin mijloculii orasiului, ce se 
numesce Temisii. Dintr'acâstă apă ati despărtitu Nemtii unii canalii, adecă siantiă, sâi gâr- 
lă mare, de i-aii indreptati curgerea, la, cetatea Temisuarului, pe care nume de apă se nu- 
mesce si cetatea, pe acâstă apă merge la cetate: lemne de focii si herestea, sâii binale, si al- 
tele, si curge de umple siantiurile cetâtii ce sunt impregiurii, si totii. dintr'acâstă apă este 
luată de curge pe urle in cetate, in cinci locuri cismele, apă bună de beutii, si de aci de- 
la cetate merge drepti pe ochianii până dă în Dunăre, la cetatea Petruvarodinii, unde este 
si unii. orasiii ce se numesce Sianatiă, cu multime de case f6rte frumosi, unde acolo sosescii 
sicicile si luntrile cele mari ce vinii pe Dunăre dela Viena si dela Pesta cu mârfuri feliii 
de feliii, incă si buti cu vină - buni rosiu dela Buda, si le indrepteză pe aceli canalii sâii 
siantiu, de vinii totii pe apă până Ia zidurile cetâtii Temisirei, fiindi-că sunt la Buda multe 
vii, si aducă si rachiă, spirtii aducii, si vasă de pâmentii de cele bune din Viena, vinu 6le; 
urcidre, cratitie. | Se e 

Deci să venim 6r la, istoriea, ce ne este cuvântulii. Sarascher pasia cu ostile n'aă in- 
trati în orasiuli celii mai susii disii Logojii, că-că că-i eră tâmă de venirea Nemtilorii, ci ai 
tăbăritii cu ostile în câmpulii unui satit ce se numesce Logojeli, afiândit loci intinsi si bunii 
de lovirea, răsboiului, 4 câsuri până la orasiulii Logojii; "Turcii se rumpeă; din ordic, cete 

- cete, si fugii n6ptea cu prada si cu robii ce-i prinsese în tierile lori, si sarascheru nu pu- 
teă să le facă, zaptii, si asiă slăbiă, ordiea turcâscă din di în di. - a . 

Iosifii impăratulii, stringendii multime de 6ste cu tunuri, si călirimea imbrăcată cu 
fierii, ce se numescii rtitari si husari voinici si cu hrăborie, si mergândi intru intimpina- 
rea Turcilori, ai datii răsboiii iute, 6r Turcii stândii bărbătesce, si dă si ci râsboiii tare si 
cu tunurile nu dă dosulii, si tiindu r&sboiulă o di până in n6pte, despârtindu-i intunereculi, 
cădiendii multe trupuri de amândâuă pârtile. A doua di: €r Sai apucatii de răsboiii' forte 
iute, si mai in de sară aii datit năvală călărimea Nemtilorii, si aii răsbitii pe Turci, si Tur- 
cil ail datii dosulă, cădiendii multă Turci, prins'aii Nemtii si robi multi, Nemtii inbărbătându- 
se I-aii gonitii până la Mehediea, si până i-ai trecutii Dunărea, dar Turcii ai avutii vreme de aii trecuti Dunărea cu tâte prâdile si robil, trecândă pe la Mehedinti -pe-la Cerneti,-si 
vindcă robii cumii se puteă ajunge cu cumpărătorii; aii r&scumpărată si boerii tierii pe multi si i-ai sloboditii, spune, unit din Gmenii cei de crediutii, că prin catastihulii vezirului 30,000 
de Gmeni 'si mueri si copii i fete ai robiti din Banatii, afară de cei ce aii fugitii Turcii cu 
el pe alăturea, Sarascheru aii intrati in Diii si ostile tâte aii trecuti Dunărea. 'Totii atun- 
că câudii ai pornitii sarascheruli ostile in Banată, ai pornită unii haiani cu 0 sumă: de 
Turci, o mie sii due, să incrgă să intre in ticra ungurâscă, haianu după poruncă. s'aii pătităi, si 

” aă; plecatii cu 6stea sa, si 6r cu povatiă aii mersii pe plaiulii Vulcanului, si s'aii străcuratii 
prin .ripele muntilorii esindă la Hatiegii în ticra ungurâscă, si nefiindă osti nemtiesci acolo să le stea, in potrivă, aii robitiă si a prădatii siese-spre-diece sate, pe multi aii si tăiatii, 
ardiendi: casele Gmenilorii, si besericile, si până a, veni Nemtii cu oste asupră-le, ei ait in- 
torsii inapoi cu fuga cu prada ce ai apucatii, ca lupii cu oile, cândă le giisesce fâră păs- tori, si s'aii dusii unil la, Diii, altii in alte pârti“pela tierile lori. a 

"- > Laudonii feltmasiarulii nemtiescă, vădiendii că ostile vezirului at intrată in Banati; 
,
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ajungândit. până aprâpe due trei. eâsuri la Vâssietiii, făcând mare prăpidenie tierii, in dată ai asiediatii osti spre paza cetâtii Beligradulut, carea o luase. în Serbiea, 'si trecând Dună- rea in Banatii, pornindă si osti cu eli, si impreunându-le: cu celelalte osti, ce “eră: de stă in potriva. Turcilorii, să nu vie la Vârsietiii, s'ait făcutii mare 6ste pedestrime si călărime cu multe tunuri, si cu mare vitejie aji mersit fagiă de s'aii lovitii cu ordiea vezirului, si - dândii răsboiii cumplit cu toti feliulii: de mestesiugii ostăsiescii, ai tînută r&sboiu tâtă diua si a- biă i-ai despărtitii intunereculii noptii, fiindit-că Turcii stă cu vitejie, si aii periti intr'acea di multime de Turci, asemenea si Nemti nu pugini. Ad6ua di 6r lovindu-se ostile fârte tare si despre o parte si despre alta, si incepândi a slăbi Turcii ati dati dosulă, si 'gonindu-i Nemtii i-ai trecutii Dunărea, multi s'ati innecatii. in Dunăre imbuldindu-se cu cai cu toti, si ai cădiutii morti cu miile, dar si din ostile nemtiesci aii cădiutii morti, si multă răniti;. Tur- „cil ttă prada si robii i-ati trecuti Dunărea mai nainte, că ai avutii 'vreme du s&ptămâni „siediândi in Banatii. | Da Da e ae „Deci, după ce au scosi Nemtii pe Turci din ticra Banatului, cu a lorii. mare pagubă, prăpădindu-se atâta lume, aii asiediatii ostile pe marginea hotarului cu mare. tărfe,. cu -tu- nuri si cu călărime, dragoni si husari.. Impăratulii turcesc aii vruti să tae capulă vezi- rului, vinovătindu-lii,, de ce n'aii stăpânit câtii ai cuprinsii dela Nemti tiâra în Bănati,. ci ai datit: dosulii, dar stândii rigialele si muftuli cu rugăciune: la. impăratul ai ertatii, insă Vaii mazilită si ai făcută pe sarascherulii. dela, Diiii -vezirii,< Spunit unil.cumcă ati insciin-. tiatii impăratulă Iosifii pe impărătâsa Ecaterina, pentru prăpădenia si stricăciunea, tierii Di- natului ce ati făcutii Turcii, fâcândii Potemkin feldmasiarii contenire de -arme: cu “Turcii, indemănândi 'Turcilorii.. vreme 'cu prilegii, ci nimicii mai pututii strică lui.. Potemhkin, si măcarcă - i-ai veniti. imputăciune dela impărătâsa, dar'eli s'aii indrepțată cumii ai sci- ută. Spună unii că acesti "Potemlin feldmasiarii fiindii omi frumosi la chipă si la statii, ar fi fosti ibovnicu impărătesii, Ecaterinei, si si fosti purtândă forte impodobiti cu haine impăratesci, si cu cavaleriile cele mai inalte, si ai fosti umblândii in carâtă impărătescă forte impodobită, cu lucruri de multi pretii, cu zugii S cai țelegari impărătesci, hamurile cailorii si frânele, in locii de curele de piele, si chingile, tissute sireturi: late de mătasă şi cusute cu floră de fivu, si cintele pe hamui tâte de aurii cu pietri scumpe. Dar: ce: folosii dacă aii fostă omii muritorii, si tâte ai rămasă de elii, si i-aii fostii viâtia ca unii visă, » Domnulii Mavrogeni, aici in tiâră stă pe locii cu ostile lui, rânduit'aii la Craiova :pe unii Turnagii si pe uni dervisiii-aga -să fie la scaunii să judece pricinile tierii, ori ce s'ar intemplă, si pe Cara-mustafa, haianulii Diiului să fie cu ostile mai mare comandirii adecă po- vătiuitoriii si poruncitorit ostilorii; si caimacamii - aii pusii pe uni Ionitiă Papuci vtor-clu- ceri, care acestă ciocoiii arătă la naziriă -si la dervisiit-aga cu fâe pe ci sciă că are bani, de-i boeriă. cu sila si le luă bani, si-i puncă la grosii, adecă la oprâlă daci nu vreă să priimâscă caftanii sâii carte domnâscă, asii n&căjiă pe o semi, de Gmeni.. Vădiândii Mavrogeni că Nem=- til Sai imputernicită, si ati intorsi ostile turcesc inapoi din mergerea lorit cu mare vitejie si cu biruintiă, s'aii ingrijuratii, si ai poruncitii lui Cara-mustafa să facă ordie. mare in'po- triva Nemtilorii, care ati. si făcutii, adunândii 6ste mare, “Turci Arnăuti Sârbi si catane Ru- mâni din ticră, ca la diece sei d6uă-spre-diece mie, si. aii asiediatii ordica la. hotari cel diceă Porceni aprâpe de târgulii Jiiului, ca la 4. câsuri, si aut făcutii metereze mari, si le duceă tiâra, acolo zaherea si tâte ce le trebuiă, vacile si .oile nu li se mai precurmă, eră 6ste si in crasii la târgulii Jiiului si in Craiova si la Râmnicii, pusese si preste Oltii ordie mare la schelă in .protiva Brasiovului, ca la 20,000 de Turci i Armăuti, sila Bucurescă eră multime multă de Turci, si fiindă-că ai fosti fugitii: Nemtii din mstirea Tismana, si din msţirea -Coziea, cândi intrase - Turcii in - Bănatii precumii am scrisă, ai poruncitii vo- dă să mârgă Turcii cu sarahori, si cu ciocănasii ocnei din Măglasii să strice o -parțe de zidurile mănăstirilorii din Pregiurii, să:nu se mai pâtă inchide -Nemtii intr'ensele. Er Turcii nai fărămati numai 0 parte de zidunt, ci' tote zidurile cu chiliile din pregiurii,-si ai arsii si bisericile si clopotnitiele, si la Coziea ai găsitii vistieriea: mstirii si ati prădat'o, argintăriea i sfitele cele scumpe, evangelii ferecate „cu - arginţii, si. crucile cele. ferecate cu aygintii si. cu aurii si cu mărgăritaruri i cu pietri scumpe, si. alte multe . odâre. ce -aii fostii
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făcute si date de domnulii ctitori mstirii, că nu le-aii fosti dusii in tiâra ungurâscă, si incă au găsitii Turcii si sîne de aurii si de argintii pe care domnulă ctitorul "le pusese in zidul clopotnitii, ca după vremi, dacă se va strică mstirea, să aibă cu ce o zidi, 6r vrăj- masii de Gigani carii Xaveă mstireă credinciosi, ai arătată Turcilorii de ai 'spartii acolo, si le-ai luată pradă, -luataii si portile mstirilorii, că eră căptusite cu fieri : preste - toti, de le-aii dusă peste Dunăre la Diii in cetate, scriindit Turcii la Tiarigradă, cumcă aiifărămatii cetâtile Tierii-Rumânesci, scotiândă pe Nemti din ele, asiă laudă mincin6să ati scris ca să insiele pe imp&ratuli, amăgindu-lă să le dea bacsisiti : adecă daruri, precumii le-ai si dați. -: e - e -- Adoilea anii venit'ai volintirit nemtiesci 'cu câti-va husari de ai prădati orasiulă Râm- niculi si ocna cea mare, si satele, luândii butile cu vinii, silindi pe raiă de le-ai dusii cu carele, si sare multă si mârfuri ce ati găsitii, si pe cine “li prindea "li desbrăcă, luat'aii si vitele Gmeniloru, caj, boi, vâci, oi, si ce găsiă, si până a veni ste turcâscă, ei ai fugită cu prâdile, rămâindu-le nisce buti cu vinii pe drumii, pe la cheile muntilori, neputându-le sui de grabi, că'le suiă in susii câte cu 40 de boi, 6” dacă aii venitii 6ste, Turcii si Ar- nautii si gânte de catane cu sărdariulii lori Bojoreanu Preda, că prădă 6 pe raiă, năpăs= tuindu-i că sunt gazde de hotii volintiri, o pră-milostive Dâmne, ce pătimiă acâstă ticră! Deci trecândi trei luni la, mijlocii si implinindu-se soroculii contenirii de arme ce ati fostii făcutii Muscalii cu Turcii, Sai apucatii de răsboiii, si rădicându-se vezirulă cu t6tă pute- rea ostilorit sale, făcut'aii r&sbâe mari si groznice cu Muscalii, si aii peritii multime multă de Turci, incă si Muscali nu. pucini, dar totii biruintia Muscalilori la urmă rămâncă, si ne-: cumii să iea vezirulii Crimulii dela - Muscali, precumit “1 eră gândulă, ci incă aă pierdută cinci cetâti mari, că le-ai luată Muscalil cu vitejie „ adecă, Hotinu, Benderu , Kilikiea , si Basarabiea, si aii venitii suptii zidurile cetâtil. Ismaili. De care ispravă , -vădi6ndii impăra- tul turcescii, că nimicii nu pâte folosi să biruiâscă pe Muscali, aii scrisă la craiulii lesiescit „Să se sc6le cu răsboiii asupra. Muscalilorii, că-i va dă si eli ajutorii să-si sestiă tierilecare „i le-ai luati Muscalit, si i-ati trimisi bani mili6ne de caragrosi ajutoriii. ' Si la: acesti ali treilea anii S'aii sculati craiulii lesiescii cu răsboiti asupra, Muscalilori , si făcândii răsboiii. mail folositi “nimici, că ostile muscălesci aii fostii gătite in partea Lechici muscălesei, si-i in- frângeă cu morte, 6ră Lesii nu se lăsă de răsboiti, E i Intra treilea anii; Nemtii s'aii gătitit să intre cu tât6 ostile prin tote schelele in tiâră si ai in- ceputii a se lovi cu ordiile turcesci, ce le pusese Domnuliăi Mavrogeni, si lovindu-se cu-ordica ce eră dincolo: de: Ploiesci in potriva Brasiovului, o-ai spartii si s'a risipit Turcii cet rămas în tote pârtile, si nu s'aii mai strinsit ordie acolo. Lovitu-s'aăi si cu ordiea lui Cara-mustafă. la Porceni si o-aii 'spartii, Cara-mustafă cu câti-va Turcă aii veniti la Craiova, fesceliti si plini: de noroiii, si cei mai multi ai trecuti Dunărea. E cei morti după ce i-ati cotelită.: Nemtii, lâ-aăi! dati foci cu lemne, 6r' o sâniă de 6ste, Turci si mmai'imulti Arnăuti ce eră, se. asiediase in: meterezuri,. si dă de acolo cu sisindlele bărbătesco in Nemti, si-l strică reă; si nu esiă afară din siantiuri; findii dar acolo obâesterii Craiti cu pedestrimea., poruncit ait saldatilori, de ai dati iurisi, adecă năvală intr'ânsit in lăuntrulă siantiului. numai cu pan- ganeturile in pusci, si asiă iintiepându-i i-ati scosit din siantiuri si luându-i în sabii, pro-pu-: gini aii scăpatii, si acolo ordie nu Sai mai adunati, . - -. AD 
- + Turcil“se gătise să robâscă tiera, si aii veniti un pasiă mare cu stea lul,: din adîn- culii tiori! turcesci, si adusese saci ararl plini cu streanguri si curdle si lanţiuri, să lege robii; si mai multă Bucuresccii "i eră, auninte, Dar Domnul Mavrogeni cu mare mestesiugit si cumtare, ai tăiatii pe acelii pasiă, pe Dunăre, si l'aii aruncaţi în apă, nesciindi niminea din 'Turel ce sati făcutit acelu pasiă, . Deci Mavrogeni prin cercetare vădiândit. cumeă Nemtii, fâră apestire. vorii să intre în ticră, si ordil de 6ste a mai face nui puteă, că Turcii se spăimântase de popara Nemtiloră, vaii apucat de sănătâsa, măcarcă-i. eră, cain. rusine, dar rusinea ai -dat'o in- tr'o parte, si ai trecuti Dunărea, si acolo porunciă Turcilâri să stea cu răsboii asupra Nemtiloră, să nu-i lase să între in: ticră, dar Turcii vădiendii că si elă aii dati dosuli: de ai fugiti din tisră, nu-lii mai băgă in s6mă. : Serieă Mavrogeni si : boerilorii. ticrii . carii 'Y lăsase caimacam! la scaunulă Domniei, ca dacă vor veni Nemtii in Bucuresci, să: fid suţiusi 
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să le dea zaherea, si. să ocrotescă ticra, precumit si măriea. sa, s'au nevoiti. dea scăpat'o. de robie,  . . a E IE i -„ „Nemtii dacă Sati împlinită trei ani, aă intrati în. tiâră de odată pe la tâte schâlele:i intr'o di, că asiă 'si tocmise sfaturile intre dânsii, si pringii Coborii ai intrati n Bucurâsci, cu generalii si cu ostile lori, cuprindi6ndii tâtă ticra preste Oltă, si nu i-ai stătuti niminea; inprotivă; la Craiova, ait veniti in dioa de Sti Dimitrie, Octom. 26, pringiti Henzerberg, cu obăr-": sterii Craii si cu obtrsteru husarilorii unguri, cu polcurile călărimii, si generariulii drago-: nilorii cu polcurile lui, si cu multe tunuri mari, Er la Cernetă aii veniti dor generarii cu osti pedestrime si călărime cu multe tunuri, venita si regementulă militarilori Rumâni ce le dici Frătuti, iuti la răsboiii. Er feltmasiaru Laudon, au intăriti hotaruli Banatului des- pre Turci dela, Beligraduli Serbiei, până la cetatea Diiului, rânduindii ostile toti pe margi- mea, Dunării, si elăaii venită de ai intrati in Craina cu alte osti, si ai luati Negotinulă si Sfetislamu, orasie vestite cu trei judegie,: pre care le. stăpâni oberkinejii Serbiei, . fiindă toti Sârbi intr'acea ti6ră Craina, si apoi ai venită la Cladova, cetatea, Crainei, si dândă cu: tunuri mari să sfarame zidulii cetâtii, aruncândă din avaniă topi si gumbarale in cetate, au ne- meritii barutana adecă prăfăriea, si aprindiându-se barutulă s'aii făcutii mare si groznicit trăsneti, si pre multi i-aii omoritii fiindii-că iutimea focului aii aruncatii zidurile prăfâriii in tâte pârtile, si zidurile cetâtii s'aii. sparti si aii cădiutii de multă silă a barutului. După aceea Laudon feltmasiaru ai poruncitii de ai asiediatii tunurile in delurile ce sunt în prâjma cetâtii ostrovului din colo de Dunăre, si păzii, strâjile forte tare drumulă Du- nării, si adese se uită inginirii cu ochianurile, si ori ce vasii-sâii caicii vedea că merge la cetate, sâii' că esiă dela cetate, dă cu tunurile in el de-li sfărămă si se innecă in Dunăre, asiă tiindi cetatea până in vară inchisă, perindiă Turcii. de fome, mâncându-si si cail, ati des- chisii portile si S'aii inchinat. Nemtii le-ai luată armele si i-ai sloboditii de s'aii dusăcu ; pace unde aii voitii ci prin tierile turcesci. 
Nemtii după ce s'aii asiediatii in Bucuresci si în Craiova, S'aii apucatii de musici si de baluri, după obiceiului lorii, si nu pră grigiă de r&sboiii, insă asiediase: strâji pe marginea Dunării la tote schelele, osti regulate si volintii Rumâni Sârbi Arnăută, si iubiă si boerii, mai .vertosii muerile, musicile si balurile nemtiescă, că se adună cu ci la cele veselitâre. "Să povestimii ceva, si de fuga 'Turcilorii din Craiova. După ce le-aii spartii Nemtii or- diea dela Porcent, risipindu-se Turcii in tâte pârtile cei ce ati scăpatii vii, Cara-mustafă co- mandiru lori viindit la, Craiova Scăpatii, aii mal adunatii rămăsitiuri de Turci si cu catanede Rumâni ca la 0 mie sâii multă d6uă, si siedeă in orasiii asceptândii să vadii ce ai gândi Nemtii. Dar cu o lună mai nainte. de venirea Nemtilorii, le-aii veniti veste că Nemtii so- sescii la orasiit, deci Turcii gustândii-popara Nemtilorii Ia Porceni, cuprinsi .de frică fiindu, . dioa, pela prândiă ai dati fuga, neputândii de frică mare, nici să-si pue sicile pe cai, ci u- nil incălecă pe cală fâră de siea, altul de grabit nu apucă să-si deslege calulii si incălecă pe eli, altii lăsă totii. si dă fuga, 6r altii sI trăgeă numai calulii de căpâstru cu nimicii pe eli, altulii cu traista in capu calului, si unil fiindă pela: bărbieri să se radiă, cumi se află pe jumătate rasii, se apucă de fugă, si asiă la unii sfertii scii multii jumătate de câsi: nici unulii n'aii rămasii in orasiii, si fugindă până la mstirea Jitieanu, unde este podii mare stă- tătoriii pe apa, Jiiului, acolo aii stătutii să vadiă ce se face, si ait trimisii naziru si Cara- mustafă pe trei patru Turci la, orasiti să vadiă ce e, si să cerceteze cumii este vremea, si " luândii scire, că, Nemtii n'a venitii, nici s'aă miscatii dela hotari, s'aii intorsă Turcii inapoi la :orasiii, si bănuindu-si pe boeri că el-aii pricinuitii spaima lorii, aii chemată pe toti bo- erii,'si i-ai juratii să tie credintia cu el, si să le spue adevâruli cândă se va intemplă să vie Nemtii, si Je-aii poruncitii de s'ai schimbată si sati imbrăcatii in haine turcesci, lăp&- dându-si ișlicile si puindă căciuli negre lungi in capii, si aii poruncit naziru cu Cara-mus- tafa si:cu dervisiit-aga de aii junehiatii unii boii intru Spurcata, lorii jertfă jurândi pe boeri, si frigenduli intregii, ai dati la Turci de ati mâncatii, mâncat'aii si Rumânii „de voia lori din- tacea jertfă, si ai asiediatii strâji pe alocui, rânduindă la tâte strâjile să fie. si câte unii boieri» Apoi trecândă, cumii am disii, ca o lună, 'aii porniti Nemtii cu tâtă puterea si ai veniții: la: Craiova, si. luând Turcii adevărată Veste că aii. sositi Nemtii, aprope cale de pa- - ce 

—
—
—
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tru csuri de 'orasiii, fârte cu mare sicletii aii cerută . dela boeri Câra-mustafă: cu naziru'si 
“cu dervisiii-aga să le dea 70 pungi de bani, să dea: lefile Turcilorii: 6r de-nu. vorii dă; va, 
dă voe Tureiloră, să prade orasiu, si in dată.aii rânduitii mumbasi Turci, spre: implinire: cu 
mare. zorit. Deci vădiendii boeril si negustorii. cei mari asiă, aii datii bani la Turci, de ai 
implinitii suma, în patru cinci câsuri, si în urmă i-aii pusă pe tisră, si i-aii scosii boeril cu 
prisos, si in dioa aceea sera la ună 'câsii din nâpte, s'aii intemplatii. a ploă forte tare si 
repede de vărsă ca din sghiaburi apa, Turcii nimicii maj. asceptândii, ai plecatii pe acea 
ple mare nefăcândi nimurul nici unii. re, fiindi-că Cara-mustafă păziă ticra: de 'câ- 
tre Turci că i sai datii ce aii cerutii, si ati mersă Turcii de ati trecută Jiiuli, si acolo prin 
tr'acea vărsare de apă tâtă nâptea aceea aii petrecuti până a' d6ua di să vadiă ce se face, 
cândii intr'acea di pe la 5 câsuri din di, audindii Turcii clopotele trăgândi în orasiii pen- 

„tru venirea Nemtilorii, s'ait apucati de sănstâsa la fugă, ne mat stând de ase impotriti cu 
răsboiii. E e | | 

Nemtii ait sositii si aii intrati în orasiii cu pace, esîndule inainte boecrii schimbati :in 
haine boeresci, si intimpinându-i cu rugăciune i-ai poftitii de aii veniti la episcopie, esîndu- 

„le inainte cu litanie besericâscă, adecă preotii cu s. evangelie si cu sfânta cruce în pridvo- 
ruli besericii, unde obărsterii Craii cu ofiţierii lui (care acestii obărsterii eră; venitii inaintea 
ostilori. cu pioata pedestrime si cu volintirii) si sărutândii sfintele, aii intratii în beserică 
toti, cântânduli-se axionu, dicându-se de diaconu ecteniea pentru Diruintia impretivnicilori, 
pomenindii pe impăratul Iosifă, si li s'au. făcutii masă mare in” episcopie decâtre boeri, os- 
pătându-i bine, mai vârtosii boerii Bibescu, fiindă unulii din ei la Nemti, pre carele indată ai 
făcută ispravnică, apoi ai sositii si generari cu multe osti călărime, si cu multe: ortale de 
ostasi cu tunuri, si S'aii veselită. crestinii v&diendu-se atunci isbăviti de Turet. „Asiă-dar, 
cum amii-istoritii mat susii, s'aii asiediati Nemtii în ticră si ai inceputii a-si pune trebile la 
vâuduiglă asiedându-se cu stăpânirea. i 

- Er Domnulii Mavrogeni, i-ai rămasti domniea, însă aii domnitii Valachiea, uni anii cu 
pace, si doi ani cu rismiritiă, si Sati inceputii a face scumpătate la tâte, dar nu pră, bani 
multi nemtiescă esindă. Aa aia | e: 

„La. I6tulii 1789, incepându-se stăpânirea Nemtilorii, si trecândii dela Octomv. 26, pâ= 
"nă la Genarie 15, Turcii s'ait gătitii de răsboiă, si aii trecuti .Dunărea dincâce: in ticră la 
Calafatii, si aii făcută si metereze, insă Nemtii i-au lăsati int'adinsii să trecă, boerilori si 
negustorilorii le eră frică, răpscindă asupra Nemtilorii că nu staii de răsboiă, ci'staii de 
tractiră la baluri, apoi sait gătitii si Nemtii Si aii mersii asupra Turcilorii; si eră unii eri 
cumplită si zăpadă, insă n6ptea pe lună: cu putere de osti, si cu tunuri, si lovindu-se cu Tur= 
cil i-aii Diruitii, si i-au băgatii în Dunăre, să se scâlde si să bea apă, prins'ai si vii robi, si 
ail luati si: câteva tunuri dela Turci, €r pe cei morti i-ati 'cotelitii “Nemtii, si ce aii găisitii ai luatii, si ii-ait aruncati saraholii în Dunăre, La acestii răsboiii ati fostii si Vodă Mavro- 
geni cu Turcii, si aveă si carta lui cu sine, că-ci aveă gândi să scape dela Turci la Nemti, 
dar n'aii pututii că s'aii priceputi Turcii, 'si luă aminte. Pasii de cli, incă i-ai imputatiă că 
ait veniti! la r&sboiit cu carâta ca muerile, 6r nu călare ca voinicii, si carâta cu telegarii i-ai 
răpit'o in răsboiii ostasii nemtiesci, După acâsta ai mersi obărsterii Craii, :cu vre două trei svadrâne de 6ste si cu câteva tunuri pe Dunăre la cetatea Turnu, care este intrunit 0- 

'strovii de Dunăre, nu departe de Diiă, si impregiurândii cetatea, cu 6ste, aii tinut'o câtă-va 
vreme inchisă, până ait mâncat Turcii zahertoa ce: ai avut'o în lăuntru, aruncândii si câ: 
teva ghiulsle. intr'ânsa, Turcii s'aii inchinatit si ai . deschisii “porta, cetâtii, obărsterii Craiii ai 
poruncitii si ai luati armele Turcilori, si pe că i-ati sloboditi de sati dusii unde aii sciutit 
in tiâra lori. Atunci impăratuli. nemtiescii ai făcută pe obărsteri Craiii, Generali. Acestă cetătiue ce este in ostrovulii Dunării este scăpare Turcilorii, : pentrucă la r&sbdele ce aii „Turcii din câce de. Dunăre, ati cu Nemtii, au cu Muscalii, după vremi, cândă se biruescă Turcii, si daii dosulii, de imbuldirea ce li se face, el 'daii in Dunăre “cu cal innotândă, si 
trage. dreptii la acâstă cetătiun, si care ai cal .buni scapă, 6r' carit'aii cal mai slabi si 0- 
bosescii ci se innâcă, ca Faraotinenii în marea rosie.: | NR ia NE 

- "Mai trecândii vreme până la luna lui Maiii. sâi Iunie, Pingiit' Cobor, la Bucuresci, 6r'
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nu grigiă de r&sboii,. ci stă de baluri, -6r” Turcii din: cetatea  Giurgiovuli, vădiândii pe Nemti negrigiulivi si. zăbavnici. la răsboiit, ci sat gătită să-i lovâscă. fâră . de veste, si: asiă in- truna..de, dile, fiindii ostile nemtiesci la, loagării: afară in câmpii cu. corturile,: si negătiti de răsboiii, si caii călărimet priponiti la păsiune, aveă si multe mueri cu el după obiceiul nem- tiescii, unele ale ostasilor, altele cu ostile se tinii, de spală rufe, si curvescii cu cine pof- tesce, că acestii lucru este la Nemti fâră de nici o sfi6lă, si Muscalii încă o aii acâsta fără perdea, aveă Nemtii cu ci si vaci, si capre, pentru lapte, si acelă -lapte eră pentru gene- rari si ofigieri de-li beă cu cafea, aveă posadnice, si slujnice tiitâre cei. mai mari. . Decie= sitaii Turcii fâră. de veste din cetate; ca la vreo tref: patru sute, si i-aii isbitii acolo la, la- gării, unde fiindii si Principu cu tâtă oficiriinea si dândă .năvală in Nemti.i-aii incepută a seceră cu sabiile. si cu iataganele ca pe verdie, si cumplit % tăiă de rândii, 6r' muerile si copiii tîpă, ostasii strigă ajutori si se văetă, Pringii Coborii cu generarii tremură si stri- gă, husari, husari, arnăutii, arnăutii, că nu scică ce să facă de frică mare, că-si perduse cumpătu.: Deci husari! Ungurii fiindiă logăru loră. osebitii de ali Nemtilorii pedestrasi, fi- indii mai iuti de r&sboiii,. ai săriti si îndată s'aii gătită incălecândii. pe cai, fiindi cu.ei si unii arnăută anume Mavrodinii biin-basiă, pe carele "li făcuse Nemtii maiorii, fiindii omii vi- t6zii, si cu unii feciorii alii lui €r' vit6zi si hrăbori,. carele intră, in stea Turcilorii cu inare indrăsnelă, si vitejie, si. avândi maiorii Mavrodinii o câtă de arnăuti suptii. stăpânirea lui cu lefi impărătesci, acestia impreună cu husarii, indată ai plecatii inpotriva 'Turciloriă, si n'aă mersii drepti la Turci, ci ai alergată ântâii la portile cetâtii, si de acolo: au. esitii Turci- Jorii inainte ca să nu scape in cetate, că-ci Turcii luase si tunurile Nemtilorii si. gephănale- le cu barutulii, si carăle impărătesci cu boii si cu zaheroa ostilori, si eră. să le bage.in ce- tate, deci husarii si arnăutii. intimpinându-i ai lăsată pe Turci să intre in “cetate cu pra- da si cu robii ce-i luase, numai mueri, ci aii dati r&sboii cu Turcii si biruindu-i -aiă -scostă dela ei tunurile si cephănalele si robii mueri, dar cu multe ai scăpatii. Turcii si până una si alta, sii tăiatii Turcii 6000 de Nemti pedestrasi. Asiă aik desceptatii Turcii pe pringiu Co- bor. . Spunii unii că acâstă stricăciune sat pricinuită Nemtilorii decâtre unii maiorii nem- tiescit, fiindiă-că acestul maiorii i-ar fi veniti rândulii, ca după slujba si vredniciea, lui, să- Ji sue la trâptă mai mare de ofichie, si cumcă princiii Cobor n'ati vrutii, ci aii innăltiati pe 0 rudenie a lui, si pe elit ai dati inapoi, .si acelii maiorii măniindu-se aii iugită la Turci in cetatea, Giurgiovu, si ar fi povătiuitii pe Turci de ai tăiată pe: Nemti,. incă dicii unii că Sar fi si; turcitii acesti maioră, pentru care periciune a, ostasilori insciintiându-se. impă&ra- tulă Iosifi, spunii câ Var fi. redicatii. pe Pringiuli cu poruncă impărătâscă din cinstea lui ca pre unii nevrednicii.. - a | RR „„ Vezirulii celi noii s'aii gătitii cu tâtă puterea si sila ostilorii turcesci asupra Nemtilorii să dea răsboiii mare, si de va birui pe Nemti să robâscă Bucurescii si tâtă ticra, dar pră- milostivulii Dumnedieii n'aii- lăsatii acâstă mare ispită să cadiă pe crestini, ci ai stricatii sfa- tulă proțivnicilorii intracestii chipi, că boerii cei mari intielepti, cu mitropolitu si cu arhie- reil tieril, prin iscodire intielegândii de ceea ce ati pusii gândi rei Turcii, Sau sfătuitii .cu * totii, si ai scrisii la generaru Suvaro, fiind mai aprâpe la Ismailii cetate, ce eră comandiră mare ostilorii muscălesci, 'si cu mare rugăciune Vai poftită, să vie măria sa, intr'ajutorii cu ostile: sale, că-ci că Turcii aii pusi gândit cu hotărire să robâscă tiâra,. si de istovii să o pu- stiâscii. Suvaro generarii ai dati rEspunsii boierilori si archiereilorii, că nu are poruncă dela impărătesa, dar pentru crestinătate va veni. Si indată aii poruncitii ostilori sale de sait gă- titii unii corposii cu. toti tacâmulă a ostirii, si intre celelalte tunuri ati luatii si dâu& tunuri mari fOrte, in care bagă cu banitia &hiul€le mai micsidre ca merele si ca. nucile, si' frânturi de tunuri turcesci stricate si frânturi de potcâve de ficrii si frânturi de ghiulele sparte, si ai . poruncitii generarilorii să se apropie de ordiea vezirului,. 6r. elii aii veniti in Bucuresci cu olacă la pringiii Cobon,si intre. celelalte ce aii vorbiti cu dânsulii ati disă si acâsta, frate, te temi de. Turci cu atâtia-voinici ce ai, si asiediându-se intre ei prin sfatii, cumi vori dă r&sboiă, amând6ut batalisnele s'a dusi, si cândă ai fostii dioa cea orânduită, fâră smintelă, in vâr- sati de diori s'aii loviti cu ordiea vezirului, -Muscalil despre o parte si Nemtii. despre altă parte, si ati r&sbitii pe Turci, dândii. dosuli Turcii, dacă li s'ai spartă ordiea, si ai lăsati
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tote. "Mi .spuneă unii. logofetielii la Bucuresci, cumeă. la. acelă răsboiii ati fostii făciă, fiindă. Slugă pe acea vreme la maioruli Mavrodinii, cumcă din porunca luj.. comandirii Suvaro, aii Jăsati “de Sai apropiati Turcii, câtă să poti: vedă puterea, ostilorii incotro este, si. indrep- tândi cu ochianuli acele d6hă tunuri mari, le-ati sloboditi! unuli după altul: în 'ordieă: tur câscă, si aii vădiutii că s'aii făcută int'acea dată câmpii în ordie, cădiândi: multime de. Turci 
cu caii lorii, si âsiă spuneă că trăsnitii mare S'aii făcutit, câtii cail de suptii dânsil: ati - că- - diutii pe pântece, 6r caii cei invătiată la 6ste maii” cădiutii,. si diceă că si Nemtii“ ai avută unii. tunii mare, dar. s'aii 'noroitii intrunit locit mlăcosii, si nu Vaii pututi trage să dea cu elă, si spuneă că.tunurile cele mari d6u& ale Muscalilorii le trăgea cu'40 de boi,:si râtele tunurilorii intră in pămentit .uscâtii de o palmă, si forte le păziă de norie, la' acestii răs= boiii aii perită multime nenumărată de Turcă, luata Muscalii si Nemtil multă pradă, tunuri, cephănale, cară cu zaherea, arme, vite, bol, vaci, Oi, saci cu urezii, si bani multi de.pela Turcii cel mot. E PE a ca -.. Si asiă aii isbăvitii Dumnedieii ticra de peire, Dr6pta ta Dâmne ai sfărămatiă capetele Nrăjmasilorii, si ai surpat sprincâna cea inaltă. Deci după “acâstă isbândă, ai veniti Su- varo' generari-comandirii cu ostile in Bucuresci, intimpinându-lii boerii cei mari si archie= reii cu mare 'cinste, făcându-i vratie pentru vitejie, si biruintiă, si petrecând Muscalii ca o lună de dile in Bucurescă, se veseliă si cântă si beă, si impreunându-se soldatii Muscalil cu Nemtii pela cârciume, si. după ce se imbttă si unii. si altii, se bătea pe poduri, si Muscaliţ răsbiă pe Nemti, că“ loviă la fâlci cu pumnii, si-i dă giosii, pentru care s'aii geluitii Nemtii la ofiirii lori, si oficirii ati arătată pringiului, si pringipu ai cuvântatii. câtre Suvaro, &r Suvaro aii disii, lasă-i să se lupte ca, nisce voinici. | „. e - Deci nu. multă” vreme trecândiă, aii muritii impăratul turcescii, si celii ce -s'aii pusii impăratii după acela, aii poftitii: să facă pace cu Muscalii, și 6r peste pucină vreme ai mu- rită si Iosifă” impăratul Nemtilorii, si puindu-se impăratii frate-seii 'Leopoldi, indată ai pof- titi să facă pace cu Turcii, murit'aii si vestitul feltmasiară ali Nemtilori Laudon,: muri- taii si feldmasiarulii celii mare si slăvitii Potemkin ali Muscalilorii, carele se purtă -mai innaltii de' câtii' unii impăratii. Er pe Domnulii - Mavrogeni Paii. tăiatii vezirulii cu fermanii . impărătescii, dar n'aii fostii fermanii făcutii cu scirea, impă&ratului, ci: cu viclesiugii ai. pusii vezirulii pe capicheheiaoa lui de ai pusii pecetea impăratului, avândii vezirulii pismă pe eli, incă de cândi eră sarascherii la Dii, că atunci % poruneiă lui, Mavrogeni, să mârgă la 6ste să nu si6diă in cetate, si in urmă ati făcut Dâmna, lui Mavrogeni davă la impăratul cu harzovalii, cumcă domnulit “e! aii fostii credincios impărătiei, si aă slugitii cu dreptate în os- tire, impăratuli aii poruncitii de aii tăiată capulii vezirului, invinovătindu-lii că aii tăiatii pe Mavrogeni cu feimanii viclnii; si staii sloboditii si boerii tierii carii eră surghiuniti de.Ma- Vrogeni prin cetâtile tierii turcesc, si âii veniti la ale sale. . N aa Acestă intâmplare a, mortii impăratilorii aii fostii cu voia lui Dumnedieii ca să se facă “pace, să se mai usiureze crestinii de greutâtile si de necazurile ce le eră pe capii, pentru păcatele n6stre cele multe. Asiă-dar poftindii acesti doi impărati să facă pace intre dânsii, ait priimitii si Muscalii să tie congresii pentru asiediământulii pâcil. . - a ; "Si stringendu-se solii si vechilit impărătescă, la saraiulii cel orânduitii inadinsii “pen- tru congresii peste Dunăre; âr Suvaro comandirii-generarii aii venită: cu totii corpusulii seii, la cetatea Ismaili, si asiediândi ostile. impregiuruli cetâtii, ai inceputii a bate cetatea de 

tote pârtile cu tunuri mari, si aruncă si cumbarale în cetate din havantopuri, sâii.piole, si cu mare tărie păziă cetatea, nici să intre cineva cu ceva, nici să 6să cineva, dintr'6nsa,. dar vai putută luă cetatea cu bătaia zidurilorii din afară, nici Turcii n'a esitit să facă bă- tălie afară din cetate, ci dă si oi vârtos din cetate cu tunurile 'si cu sisin6lele, dar nu pu- teă, strică pe Muscâli, fiindii ostile supuse suptă zidurile cetâtil, si treceă; ghiulele tunurilorii turcesci .preste dânsil de; parte. - Si vădiândi Suvaro, că nu pote luă cetatea in pripă, pentru mare tăriea e), aii poruncitii de ati făcută multime de scâri, si ait astupatiă 'siantiurile cetâ- til “cu snopi de pădure -tufe, si ati făcutii poduri cu lesi, si isprăvindă î6tă gătirea intr'o n6- pte, tOtă stea 'aii dati 'ntivală de ai făcută podurile si ai rădicati scârile de tâte:pârtile pe zidurile cetâtii, si ai inceputii a se sui pe scâri ca furnigile, numai cu -sabiea, gâlă in
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: mână, 6r Turcii prindiândi de. veste: s'aii :desceptati. toti, si “'suindu-se-pe ziduri dă necura 
mati cu sisinele în Muscali, si cădeă giosii Muscalil ca snopii. de pe: scâni, morti impuscati, 
dar măcârcă cădea Muscalii. morti, alti eră. la spatele în locii, că “poezise ca furnigile 'cândă 
se 'suie- pe copaci primăvara, si Suvaro răcniă ca unt Jeii, să iea cetatea, măcarii de arii pe- Ti toti, Muscalit. strigă, Stupai na-pred, pomagai: nam Bog; adecă, inainte să mergemi,. aju- * tându-ne Dumriedieii. Deci asiă Muscalii unil 'suindii altii cădiândă, aii apucată de ai in- 
“tratii n cetate peste ziduri ca vreo trei patru sute, apărându-se cu sabiile. si tăiândii pe câtă puteă, si .carii din cotro intrase aii trasi toti la porti; Turcii dacă ati vădiuti pe Muscală in 
cetate, ai inceputii a chioti.cu sgomotii: mare, si făcându-se turburare ati mat slăbitii focu= 
rile de pe ziduri, Muscalii mal sporindii cu suirea, s'aii mai immultită in cetate si ati dati: nă- vală la, portă tăindi “Turcii, ai. deschisi portile cetâtii, €r 6stea, de afară ce eră gătiti. de stă la porti, ai dati năvală si au intrată in. cetate, si aii incepută a tăiă fâră milă si cum= 
plită, si pe mare si pe mici, bătrâni si tineri, mueri, fete, copil, de rând, necrutiândi, si 
nealegândii pe nimenea, până s'aii făcută dioă, si obosindii ostasii muscală, si poruncindii co- 
mandiru să strige cu trâmbitiele si cu tobele să se oprâscă si să inceteze a tăiă, si intrând 
Suvaro in cetate aii datii voe la toti ostasit să prade pe toti cetătianii in d6ut câsuri, si ati 
fostii inchisă Muscalii portile dacă ai intratit in, lăuntru, să nu scape. niminea ufară din Turci; 
spunii, dar am si vădiută.o insemnare câti ati perită intraceli răsboiă la luarea, cetâtii, Turcă, 
Armeni, Ovrei, 60,000, peritaii si din Muscali 5000, si oficieri 60, si doi polcovnici. si unit generarii, apoi Muscalii pe cei ce aii rămași vii iati luati vobi, si mârfuri - forte multe, de nu aveă, ce să le mai facă, urezii, cafea, zacharii, untii de:lemnă, bumbac, de le vindea pe fietece, urezit 4 ocaoa, cafeoa 10—15 parale ocaoa, untii de lemnii asemenea, bumbacii 20 par. ocaoa, dar alagele si siamalagele si alte mârfuri, de. nu avea cine să le cumpere, dar' banil nenumărati dela pasi, si dela 'agale, si dela: cel -ce sati tăiatii, sume -nenumărate, de sai in- destulatii Muscalii de avutie; spunii că aii fostii dândă Suvaro cu pumnii galbini la oficieri 
si. la ostasi, .intwacesti chipii Muscalii ai isbânditi de ai luată cetatea Ismailă cu :mare 
vărsare de sânge. : . : Pe Sa Aaa 

Acâsta ai făcută Suvaro. intr'adinsii de aii luatii cetatea, măcari si cu peire de ste, si apoi ai pusi de aii sfărămatiă zidurile cetâtii cu barutii, inerbărindu-le si dându-le foci, 
ca să ingrozâscă pe Turci, si să priimâscă. impăciuirea, după. ponturile ce. se va cere de câ- 
tre -Muscali, că-ci. că Turcii totă nu vreă să lase. Crimulii totii suptii stăpânirea Muscalilorii, 
ci. diceă la congresii, să: rimâie pe jumătate Crimulă. intru stăpânirea Rosiei, câtii' ai fosti luată cu răsboiit „in trecuta răsmiritiă, âr altă jumătate ce o aii cumpărat:o dela. 'sultanulă 
cu bani, precumii amii' arătată. mai sus, diceă să fiea stăpânirii Turcilorii, si va intârce ba- nil cumpărătârei dela impărătie, .&r. Muscalii nu ingăduiă: acestă cerere a Turciloră. . Si acâ- 
stă cerere a Turciloriă, spunii unii că si ceilalti soli impărătesci, o găsiă a fi cu cale; 6r. dacă 
veni veste in scrisii la congresii, cumcă Suvaro aii luatii cetatea Ismail, si ai si spart'o cu prăfărie, si ai prădat?o, si pe toti cetătianii i-ai pusă. suptii ascutitulă sabiei cu nemilosti- 
vire, si audindii acâsta reis-efendi carele eră în congresii, s'aii miratii si sai intristatit, a- pucânduse cu mâna de barbă, dicândii că nu ari. fi nici gânditii de a pute Juă :Muscalii a- cea nebiruită cetate, sciindu-i tăriea ci, 6r solii ceilalti. ară fi cârtită dicândii că de ce n'a 
asceptatii Suvaro cu contenire de arme. până s'arii..fi isbrănită de câtre “congresă lucrulii; 
€r Suvaro n'aii vrutit să scie, ci ai făcutii cumiă ati sciutii elă spre. folosul impărătiei Ro- 
sil; cu tâte acestea aii slăbitii cererea Turcilorii pentru Crimă, .dacă au vădiutii că Muscalii 
aii luati si cetatea, Ismailii, si se gătesce Suvaro spre mal mare intindere in pârtile turcesci, 
si aii lăsati să r&mâie Crimulii totii intru stăpânirea Muscalilorii, si alte cereri de bani pen- tru cheltula ce s'au făcutii la acesti r&sboiii. | Da Ia 

IE Er Nemtii 'nu. s'aii ales cu nimici căstigii, că impăratulă Leopoldii ai disii să lase Turcilorii totii ce aii luatii inapoi, si aii luatit dela Turcl:6resce cheltuidla. răsmiritii bani, 
si nisce .peschesiuri impărătesci, si le-ai dati Ticra Rumânescă, inapoi si: ticra Serviei cu Be- 
ligradu, si Craina cu cetatea Cladovei si: cu .cetatea ostrovulit, numai ce i-aă: cerută  nisce 
pârti din Bosna, ce este pe-lângă hotarele Nemtilorii, unde ai: pricină, totdeauna. 'acolo la 
Dunăre, si i le-ai dati cu. pontit să fie suptă stăpânirea: nemtiescă; apoi după 'pace ai vrutii
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Nemtii să le stăpânâscă, dar nu i-ati ingăduitii: Pasii din Bosna, si inisciintiândii la impera tulii tuicescit de nesupunerea. Bosneciloriă, ai dati răspunsii impăratul _turcescii : Nentiloriă, să 'stăpânâscă acele: pârti după legătura pâcii ce aii făcutii in puterea. impărătiilorii,. 6r dacă, nu pâte,:elă nu se va bate cu nâmulă lul, pentru acestă madea. Leopoldii impăratulii dacă ai vădiuti asiă, s'au lăsatii a mai căută cevasi, nică a-mai porni r&sboiii, dicândii că are tieri. destule si are 'cu:ce trăi, că, ce aii folositi frate-seii Losifii impă&ratulii, de aii. inceputii. răs-; miritiă, si aii desiertată _vistieriile ampărătesci de bani, si-si-aii pierduti si victia. Si. asiă, s&versindu-se congresu, s'aii incheiati pacea, rămâindii Crimulii ticra tătărescă să fie cu totii, Suptii stăpânirea impărătie Rosie, priimindii imp&ratulii - turcescii să fie imperătâsa Ecate-: rina, si-a Crimului  tătăreseii impărătâsă. Apoi ai mersti ostile impărătesci ale Musealilori la Lechiea precumii S'aii' scrisit inapoi, 6r ostile Nemtilorii s'aii rădicatii din tiâră si s'aii dusii bătândă tobele cu buzele umflate. a o Să mat istorimii cevasi de Nemi; că după ce aii venitii cu isbândă aici in ticră si asie- diându-se stăpânitori, fiindii-că Turcii in trei ani tăbăriti findă in ticră aii mâncat oile si vacile crestinilorii, de n'aii mai rămasii, aii tăbări in porci, si le dă sainuri cârnuri de porcii; si lorii plăcându-le .slănina, mâncă.. soldatii slănină crudă: cu profiantii. de ală lori, si. bed apă rece, că venirea lorii. eră la inceperea tâmnci, si i-aii lovitii lungârea, si muriă. de se stin= gcă aici in Craiova. si-prin sate unde eră, dele aducei totii cu carele, armele si hainele .si tulbele 'cu pălăriile, si câti se bolnăviă in orasiii, 'i aducea la spitalii, si dacă -muriă, ince- puse ântâiii a-i ingropă cu ceremonii, petrecându-t cu câte unii polei de soldati totii in rândă până la' beserică cu preoti, si-i slugiă, apoi % ingropă, si soldatii făceă, o mustră, si apol plecă la quartiru lori, si-l duceă cu. patru soldati pe nosilă, si puncă peste. cosciugii postavii negru, Gr dacă ai inceputii a. muri in grei, sait lăsatii. de ceremonii, ci-i.incărcă nâptea in cară impărătesci cu' patru cai, dela spital. goli in piele, nici cămesile nu le lăsa pe ei, si-i: du- ceă afară din orasii, unde eră siantiuri mari de saraholi săpate adânci, si-i aruncă din cari in 'siantiii “ca pe nisce snopi să buciumi, asiă. mai in tote noptile "1 cără din spitalii, 'si sas raholil trăgeă pământii peste ci; 6r Ungurii husaril numuriă, că mâncă slănină si beă vinii, nică militarii Rumâni ungureni. nu pre muriă, numai nevoiasii de Nemtii eră, biruiti mai reii de acestă boli, "1 duceă si la Râmnică la spitalii, cu socotâlă că este.acolo aerii de. munte mai sănătosii si.se vorii insăn&tosiă, si nimicii folosiă,. incă mai reit că răciă si. indată mMuriă,; a- devără unii ofiţierii crestinii cunoscutii mie, că 20,000 de ostasi ait muritii de lung6re aici in Ti6ră-Rumânâscă de bâla lungoriy, dar si orăsiani! până a nu veni Nemtii aii muritii. de sai stinsii rămâindu-le casele pusthii. Er Turcii până ai fostii aici, nici decumii m'aii murit de lungsre. a a a a 
Domniea a doua alui Michasii Vodă Sutiuli, | 

i La 16. 1792. -ai venitii Domni dela pârtă Michaii Sutiuli voevodii, si intrândii în Bucuresci cu halaiii inăre, după obiceiulii domnescii, fiind si unii pasiă mare .trimisit dela impăratul Tiarigradului, să asiedie pe Domni in scaunii, si să vadiă de bidta, tirăcumă ii: r&masii după r&smiritia, Nemtiloră ; si după ce aii siediutii vodă in scaunii, ati veniti tâtă Doerimea de ai sărutatii mâna, lui vodă, 6r' pasii i-aii sărutatii p6la hainei, făcându-i oratie ca unui Domni bătrână si impârătescului trimisi pasiei, lăudândit pre-puternica . impărătie că au potolitii răsbiele si au liniscitu ticra cu impăciuire, Deci a- dâua di ai orânduitii boeriile -Divânului după obiceiii, :puindi: si trebile tierii la Tândui6lă bună, si ai domnită cu pace trei. ani. si i-ai veniti mazilie dela “Tiarigradi. Intr'acesti trei ani ai mai răsuflată tiâra, de greutâtile si. necazurile” cele -nenumărate. ale răsmiritiloriă. : 

Domnica: lui Alecsandru - Moruzi Vocvodii, 

„La I6tuli 1795: aii veniti Domni tierit Alecsandru Moruzi voevodii trimisi dela por= - tă, cu cinste: impărătâscă,. cu caftanii si cu..cucă, si intrândă ;in. Bucuresci cu . halaiit dom- mescii după 'obiceiii,. si asiedâridu-se in scaunii, mers'aii. tâtă, boerimea, de“i sai inchinati,:si i-ai 'sărutată :mâna: 'si. puindă la orândui€lă boeriile si. trebile. tierii „eră pace în ticră:. A>.
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cesti! Domnii se vedeă iscusitii la trebile tierii, adecă â Doiniei socotintiă, 'că eră străcutândiă” 
ginciariuli si inghitîndii cămila, eră si cam strajnică. si aspru cu, boerii, fost'aii in dilele a: 
cestui Domni. mare omori. de ciumă, murindii in Bucuresci : diece mil: de 6meni,: bărbaţi, 
mueri, bătrâni si tineri, după arătarea cu catastisie de câtre . vătasil cioclilorii,: asemerie: si 
la Craiova: aă:.murită ca la două trei mil,.si se intinsese bâla ciumit prin. tâte.orasiele si sa tele tierii.  Venit'aă in vară si lăcustele în ticra; de ăi făcutii mare stricăciune: în: bucate ; 
fost'ati 'si secetă de aii pricinuitit lipsă de bucate, din câce de Olui in partea câmpului 'inaf 
multi, . Er domnulii Moruzi: aii găsită prilegiii, cumă:să câstige bani,: că nui-cră' destul 
venitulii domniei, si stringândiă multă grâu de zaheică, de .pe uride găsiă, plătindii siepte ek 
chila, apoi ?lă vindeă in: Bucuresci la pitari cu 40 lei chila, fiindi-că oprise să nu' se. cumpe- re din altă parte grâii, numai dela magaziea domnâscă să se cumpere de: a: face “pâne: in - Bucuresci; si cu porumbii incă făceă negustori, incă aii luati si bani de „po la tote mstirile cele mari. din tiâră cu cuvânti de imprumutare, să cumpere porumbi să dea "la: 6menii cel lipsită de bucate, insă porumbii ai cumpărată, si Pai vendutii Gmenilorii. cu bani indoiti si in treită, si banii mănâstirilorii nu î- ati mai dati nici decumiă, ci i-au inghititii cli, Acestă Domni ai porunciti de aii ziditii spital mare la marginea Bucurescilorii, cu rnulfe lodâi, si ai făcutii si besc= 
rică în mijlocul curti spitalului, si pre cei bolnavi de ciumă % scotea, cioclii din orasiit, si-i duceă de-i băgă acolo; luatau trei mănăstiri mari să fie inchinate la „spitalii : ciunieă,  adecă, Tis- mana, Cozia, si Câmpulă-lungii, luat'aii si odâră bisericesci dela aceste mănăstiri; de le-ai pusi in beserica spitalului, (că nu aveă vodă pe ce să le facă) adecă 22 sfite, candele de argintii, si sfinte vasă, si cruci ferecate cu argintii, cârti si altele, pus'aii boeri mari patiu epi- tropi spitalului, si aceia, ai pusii ciocol. epistati pe la mstizi să sțringă xeniturile -mstiriloriă, si adunândiă bani să-i dea lâ epitropi, si epitropil să-i cheltui6scă pe cele-trebuincise la, spitali, dar si-el vorii fi intrebuintiati dintracei bani la ale lori, cumii spuneă unii. Fost'aii făcutii a- cesti: Domnii fabrică .de chărthie la Afumati nu. de parte de Bucuresci, si 'cândă, i-aii veniti 
mazilie ai pus'o in spinârca mitropoliei, de i-aii dati sumă “de. pungi de bani geremea,: di- cândii că aii cheltuită :mărfea sa dela dânsulit de o-ati făcutii, si mitropolii % este de trebuiintiă; să facă, chărthie pentru tipografie. .Scumpetea sporiă, si:se innăltiă tâte-la pretiii, si banii se suiă, banii nemtiesci- si cel 'turcâsci, cei mai mărunti stai adunatii toti, topindu-i:si pre- făcându-i. . Domnindiă acestii vodă Moruzi,. trei ani. sâii patru, i-ai veniti mazilie,: si s'a dusi că adunare multă de avutie, fiindi' fârte măestru a. stringe. bani, ingreuindi si: dâjdile raieleloră. i CN NI PNI A a: ara 
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A doua Domnie a lut Alecsandru Vodă Ipsilanti. Pa 

„La I6tuli 1798, ai venitii a doilea rândi Domnii tierii Alecsandru Ipsilanti voevodii, trimisă dela Pârtă, bătrânii albă. ca 6eâ; si după” ce aii intrată in Bucuresci cu obicinuituliă halaii, :s'aii. asiediată in scaunuli domniei, Sai aduriatii. boerimea sii Sai inchinată sărutân= 
dul mână, si puindi trebile tierii la orânduiclă si făcânaii boeriile divanului,. a inceputii să domnâscă, dar.numal: siese luni ait domnitii, si i-ati venitit. mazilie, si unii. dicea că elii si-ati ceruti mazilie,. dar acesta n'aii fostii: de. crediutii,: că, cine „si-ar lăsă domniea când abiă ati * apucato peste atâția ani. dela, impărătie; pria multă :dare. de bani; 6” altii. diceă: că o- mulii: dacă imbătrânesce *si ese din 'minti si nu scie ce face, si de aceea :s'aii.. mazilitii, dar Si acâsta este 0 cuvântare dâsiârtă a Gmeniloii si o;bărfire... Ci 'aii fostă altă. pricină Id mijlocii,: si elă n'ar. fi voiti. să-l scstiă: din domnie, ci laii scosi fâră de: voia lui, ca să se . incâpă altă nevoe pe'săraca de ticră, cumi: vomii istori inainte pe largi pricina. | 

" Donintea lui Georgie  Hangerliă.- - . * 

- La I6tulii 1798, : ai 'venitii Domnii tieril! Georgie Hangerliii voevod, trimisit dela pu- ternica pârtă a Tiarigradului, si intrândii in Bucuresci cu halaiii după obiceiulă , domniloriă, aii mersă la casele domnesci, si siedienăiă in: scauni, t6tă boerirea i s'ai inchinati si i-ati să- „Xutată mâna; Acestă domnii ai fostă ciraci â unul căpitanii-pasia, si acelă căpitanii-pasia eră iubită
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de imp&ratulă, că ori ce cercă dela impăratulii i se dă, si ori ce cuvântă la impăratulii i se ascultă cuvântulii, si in faptă se impliniă, pentru că-ci că cadana lut eră posadnică imperatulut, adecă curviă cu dânsa, precumi multi din cei alesi spuneă, si cerudii căpitanii-pasia la impăratulii să facă, domnii acestii tieri pe Hangerliii ciraculă adecă sluga lui, si Pati făcutii. Deci rându- indit boeriile. si asiediândii trebile tierii, ai .inceputii îndată a face gătire de osti, dândii Do- runcă, pela tâte isprăvniciile să scrie bucatele Omenilorii, si să stringă zaherca, grâi, ordiii, vaci, oi, unti, si altele ce trebuesce ostilorii, si ati inceput a veni osti asupra. cetâtii Diiului, ca să sestiă pe Pasvandoglu din cetate cu răsboiii, si să bată, cetatea, să o sfărame, fiindii-că se făcuse in puterea lui ca unii pasiă, si luase cetatea in stăpânirea lui, hainindu- se decâtre impăratul. . - . E a 
Dar să cuvântâmi de inceputulii Pasvandoglului. Acestit Pasvandoglu eră ostasi die “iantiii, odabasiă intre ostasii turcă, si eră in r&smiritia Nemtilorii supti stăpânirea lui Mavro- . geni cu lefcoa sa, si după ce stai fătuti pace, afându-se in cetate, aii inceputii.a se arătă mai mare ca, 0 aga intre ceilalti cetătieni agale, si ase inăltiă cu firea, si unindu-se cu aga- “ele cetății i-ai trasi pe toti a-i fi ghioldast si a-i urmă după gândul si socotâla lui, si fiindi măestru si chititii la minte, peste puțină vreme aii amăgitii pe toti, a-l priimi sfatulii si a-li avă pre elii mai mare. si fruntasii intre tâte agalele. Deci fiindi in cetate pasiă asie- diatii de impăratie,. Pasvandoglu ati inceputii a-i stă inpotrivă la trebile si poruncile păsiesci, dicândii că cele ce este să facă pasia si să poruncâscă in cetate si in totii sarbatulii, să fe si cu scirea lui, că este cetătianii vechii de mosie, si este aga cinstiti de tâte agalele. Asiă-dar pasiei nu-i păreă bine de impotrivirea Pasvandoglului si se scârbiă, si ati pusit in gândi să ombră pe Pasvandu ca pe unii vrăjmasiii si inprotivitori lui, să-i curmeze vistia. Dar Pasvandoglo forte cu luare aminte se păziă si si-aii strinsu câti-va beșlii pentru pază, dându-le. left bune, si eră, tote agalele la unii sândă si -la unu sfatui cu eli. Pasia căută prilegii cumii ar face să taie su să impusce pe Pasvandu, si odată s'aii sculată pasia si esindi din saraiii să se primble prin cetate cu pasialiii lui, si umblândă prin cetate pre uli- tie intro parte si intralta, făcutu-si-ati cale să trâcă pe lângă casa Pasvandului, si cândă Saii apropiații de. casă-i, s'aii repeditii diece, cinci-spre-diece Turcă pasialii inarmati, dândit năvală să intre în casă să ombre pe Pasvandu, dar Pasvandu aii strigatii să dea beșiiil cu focii din sinele si cu pistâlele spre apărare, si incepândii besliii a dă focii s'aii trasii Turcii pasii inapoi, nai pututii pasia să-si implinâscă pofta, si S'aii intorsi. la saraiuli lui, Gr” Pasvan- doglu dacă aii vădiută asiă, aii esitii diri cetate si S'aii dusi afară la unii satii la mosiea- lui uu, departe. de cetate ca la unii câsii micii, unde si casă avândiă, “si de locii sai dusi la arnăutchiă,. de si-aii strinsu 6ste, Turci, Arnăuti, ca 500 voinici alesi de răsboiii, dându-le lefea mare, si siediendit Pasvandu acolo câtă-va vreme, pasia socotindii că acolo la satii va put& omori pe Pasvandu mai cu lesnire, fiindii afară de cetate, si esîndii din cetate cu mai multi Turci pasialii, si mergândă la satulti Pasvandului, au trimisit inainte. vestitori să spue lui Pasvandu că, pasia vine în primblare la dumnealui, si este să-li poftâscă la zeefetulit care va să-l facă. Pasvandu indatii Sai gătitii cu stea lui si ati esitii intru intimpinarea pasiei, inarmati si gătiti de a dă foci. Er pasia, vădindi că Pasvandu au esitii inaintei cu putere de ostasi inarmati, si nu va pută isprăvi: nimica la socotâla lui, aii heretisitii pe Pasvandu cu viclesiugii si Pai poftitii la zeefetii, Pasvandu au răspunsii pasii, că, multiăme- sce pentru chemare la, zeefetii, insă măriea sa nu caută să-lii:ospeteze la zeefetu, -ci caută să-lu, om6ră ; Pasia dacă aii auditii asiă, ali strigati să dea foci pasialiii ca d6ră "li va, impuscă; Pasvandu, fiindii gătiti toti ai lui, incă ait dati foci, Pasia s'aii trasit mat inapoi, si 10- vindu-se unii cu altii aii cădiutii multi de amândouă pârtile, si biruindu-se pasialiil aii dati dosuli; Turcii Pasvandului i-aii gonitit până i-ati băgată in cetate, Pasia mal nainte ati in- tratii in cetate, si. Pasvandu ai scăpatii viii nevătămatii, si mai stringândă 6ste cu toti. ca lao mie, si cu prilegiii de vreme prin iusciintiarea agalilorii ghioldasilorii lui ai intrati în cetate si s'aii dusi la casa lui, si in dată s'aii apucatu de si-aii făcutii tărie impregiuri de parmaci grosi, făcândii si metereze, si mai sfătuindu:se cu agalelele prictiniă lui, făcându-se una cu Pasvandu, ai priimitii de a se numi si a fi Pasvandu haianii -cetâtii. Diiului; deci Pasvan- doglu numindu-se” haiană' ai: impregiuratii saraiulii pasil. cu: ostasi de al lui, puindi strâji 
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"cu tărie la porti.să nu 6să niminea afâră, 6 care va indrăsni să csăi să-l taie. -Pasia in- sciintiându-se- de inchiderea lui. in saraii, aii scrisă pitacii la Pasvanduliă: Bre, ce: este a- câstă .zurbă ce o faci tu. Pasvandoglu 'i-aii dati răspunsă cumcă zurbă 'măriea ta faci. de - cauti. să -mă& omori, 6” că am. pusii paznici saraiului măriei taie, să te odichnesci să mânânci si să bei, fâră de grige, in linisce si in pace, si lefoao ti se va dă, €r* pentru .trebile ce- tâtil si ale sarhatului, voiu purtă cii grigea ca ună haianii alt cetâtii.. Pasia vădiândii asiă, sati scârbitii si s'ăi intristatiă; si peste câte-va dile 6r' ati trimisi pitacii Pasvandogiului, să-i rădice Turcii lui dela saraiii, că va să 6să la primblare. Pasvandoglu i-ai dată. răspunsu că-lii va, lăsă .pentru hatârii, 6r' nu pentru vrăjmăsie, săi €să să se primble, insă numai. cu doi si tre! Turci fâră de arme, pentru ascultare, si asiă esîndiă pasia cu porunca Pasvandoglului câte odată “la primblare prin cetate slobodîndu-lii strâjile,  odiniâră s'aii intimpinati cu Pasvandu pe o ulitiă in cetate călâri fiindă, si stândă cevasi intrebânduse de sânttate, Pas- "vanda aii disă, măriea ta babalicii ai esttă in primblare. Pasia ai răspunsii, asiă fiule do- rindit să te vădiii, si apropiându-se pasia de elii avândii sabiea g6lă supti haină atârnată de brâi, fâră de veste au tras'o, si cu iutime aii dati să taie pe Pasvandu, (dicendi, nu pociă mai multi suferi pe câinele acesta), dar nu aii putut să-lii' nemerescă, că Pasvandu iute trăgândii armăsariulă inapoi cu frâulii, nu Vaii pututii ajunge, ci fiindi alâturea unii buliucii- basiă ali Pasvandului pentru paza cea de aprâpe, Paă ajunsi pe elii si Vaii tăiatii in două bucâti, atunci sai repeditii Turcii Pasvandulul să-lă ia pe pasia in iatagane, dâr Pasvan- du ai -strigată: Duri bre, să nu-lii omoriti, ci să-l iea din dârctii săli inchidiă €r in saraiii, si cu tărie să-l păzâscă să nu mai 6să afară. Si cr sfituindu-se cu agalele ai scrisă la impăratulii de tâtă curgerea. pricinii, cumii pasia ai vruti să-lii ombră in due trei rânduri, nefăcendu-i nici o vină, si cumcă cu sfatii de obsce i-aii fiicută inchidere in saraiuli impărătescit 
unde pasii aii conacii, si cumcă pentru cetate, si pentru trebile cetâtii si a sarhatului, va fi elii purtătorii de grige ca unii haiană ali cetâtii, si va fi ascultătorii si supusii poruncilorit im- p&rătesci, si haraciulii raelilori va trimite la impărătie,. trimitindă si o sumă de. punzi de bani, la Gre-care din rigiale mari, să pue cuvântii buni la impăratul pentru dânsulii, scri- indă si lorii asemenea de curgerea, pricinii cu pasia. Apucatai si pasia pe suptii cumpitii de aii scrisă la impăratulă pentru Pasvandu, cumcă. s'aii făcutii haină, si-S'aii numită sin-. gurii de sine haianii, si cumii i-ait făcutii rusine de Pai inchisă în saraii, impregiurândi sa- 
raiulă cu cărjaliii lui de nu-lă lasă afară, A 
- Impăratulii dacă a vădiutii si a, unuia, si a, altuia insciintiare sai. miratii, regialele lu- 

ândii..bani ai indreptatii pe Pasvandu, cumcă este pământeni vechiii si credinciosii impă- 
rătiei, si multii aii apărată cetatea cu răsboiii asupra Neintiloriă in răsmniritia trecută, si este . 
vrednici de ase cinsti de câtre impărătie: pentru slujba lui, si cumcă este asupritii de .pa-. 
sia. Impărătuli aii poruncitii. să scrie fermani câtre Pasvandoglu intr'acesti chip: Bă: Os- mană, sultană ali Tiarigradului, împăratuli tuturorii impăratilori pământului, dala, râsăriti pâ- mă la apusii, poruncescii tie, cea maf.mică Slugă decâtu tote slugile prâ-puternicii împărătiii 
mele, Pasvandule, in vreme ce teal făcutii singurii de sine ca ună hainii, haiană cetâtii mele 
Diiului, pentru prâ-inaltii si pră-sfântii crescetulii mei team ertatii, si din pre-multă. mi- 
lostivirea mea team dăruitii cu acâstă cinste, să fii haiană cetâtii Diiului, si: să fit supusă 
impărătescii mele măriri, si cinstitului pasii, si să-lii lasi slobodii pe pasia să nu te mal a- 
-tingi de ciustea lui, „si să trăiti amândoi cu pace; 6r de nu vei urmă pre-inăltiatelorii mele 
si sfintelori porunci, cumplita, sabiea imptrătiei mele te va mâncă. Asemenea 'aiă scrisă si : 
pasii fermanu să se aibă bine cu Pasvandoglu, si să-l aibă haianii cetâtii. Pasvandoglu dacă: 
i Sai cetiti fermanulii inaintea tuturorii agalelorii cetâtii, s'a bucurati, si dacă i Pai dati 
capigtuli impărătescii, elit luându-li Pai sărutatii, si Lai atinsit de capul, arâtândi supu-; 
nere, si dândii chipii de a cinsti fermanuli, si ospătândii pe capigiii după obiceiă, i ati dă- Tuită ună calii buni. armăsari impodobiti cu raftmi de arginti, si i-ai dati si 200 gal- 
bini, petrecându-lii cu. mare cinste cu „agalele până la, saraiulii pasii. Capigiulii s'a dusi 
la Tiarigradii;. Pasia cu Pasvandu nu s'aii impăcatii, Pasvandu Pasii nu s'a supusi, tote 
“trebile le-ai” luatii ca unii haianii asupra, lui, pasialiilori tură le porunciă elii, si le dă “lejeao, si :tâte' suptă zaptu lui: le-ai supusii;:.Pasia eră: numai in 'saraiu lui - slobodii, cu
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pucinci Turcă. de ascultare, neavândii nici o trâbă la mână, 6r cele trebuincidse pasiel si Omenilorii lui, *i dă Pasvandu, si la tâtă luna "1 trimitea si.lefeaoa pasii. Asiă nu multă “vreme trecândii: ca la unii anii, scris'aii Pasvandoglu 6r la impăratulii “intracestii chipii: Ei Pasvandoglu haiani cetâtii -Diiului, sluga pr&-puternicii impărătiei tale, supusii sunt si 
ascultătorii . pră-inaltelori si sfintelor porunci ale puternicii impărătiei tale, dar pe pa- sia, din Diiii nu-lii pociu suferi, că caută in totii chipul să mă lipsâscă de vitiă, ci să lip- sescă elii din cetate, si cii pentru tâte ale cetâtii voii purtă grigea, si tâte veniturile impă- 
rătesci din sarhată le vuiii implini fâr cusuri. Pe de altă parte scrisaii si pasia de ai a- rătatit. 6ră pentru nesupunerea, Pasvandoglului, si cumeă ca unii pasiă, tâte trebile cetâtii si ale sarhatului le-ai luati suptii zaptulii lut. Impăratuli vădiândii insciintiârile si a unuia si a altuia s'aii măchnirit. Pasia, vâdiândi că nu va put stăpâni Diiulu invrăjbindu-se cu Pas- vanduli, și.mai vârtosii că i:aii luatii si tâte treburile din mână, si agalele tâte tînii cu Pas: vandu, S'aii gătitu să 6să din cetate, si găsindii vreme, tocmindă si caicii intruna de dile forte de diminâtiă, esîndu cu 6menii lui la Dunăre să intre în caicii, si pornindi calabalicu- rile, 6r'*Pasvandoglu se insciintiase dela cex ce eră rânduiti de cli a păzi pe: pasia, in- dată aii. poruncitii la 50 de beşiii de ai lui să păzescă forte bine, si cândă voră vedă că pasia cobâră la Dunăre, de grabi si. fâră veste săli incungiure si să ica totii ce va găsi la elii bani, si alte argintării si'armăsarii, să-l lase numai bainele si cebucele, nefăcândui altii rei intru nimici, si asiă ai si făcută că i-a luatii totii ce ati avutii, bani arme scule - Si alte argintării, si câti va armăsari, spuindu-t că asiă ai poruncitii mărica sa Pasvando- glu. Pasia aii intratii in caici usiuratii de calabalicii si răzmato la Rusciucii, si de acolo aii scrisă la Tiarigradii impăratului. Impăratulii dacă ati intielesit asiă, fârte sai mâniati. Pasvandu, dacă .s'aii dusii pasia, ai impreunatii pe toti Turcii ostasil cetâtii cu ai lui, adu- nându-se ca la două mie si mal bine, si poftindi pe tâte agalele cetâtii la conaculii lui, le-aii făcutii zeefetii cu scumpătâti de zahricale, si sfătuindu-se cu ei, să fie toti uniti si la unii cuvântă cu elă hioldasi si prieteni, si elii "1 va 'av&. la mare ipolipsis, si . t6te lucrurile câte va face,.va fi cu sfatuli lori impreună, si făgăduise agalele la tâte câte va pofti vorii fi priimitori si ei, si asiă cu voia tuturorii agalelori s'aii numitit pe sine Pasii ali Diiului, si pe Cara-mustafa Vaii imbrăcatii cu caftanii, numindu-li haianii cetâtii Diiului, 'poruncindii de aii datii. cu tunwile pe cetate de asupra, făcându-se veselie mare, strigândi toti: să trai6- scă măriea sa Pasvandoglu la multi ani. _ _ - După aceea Pasvandu S'aii apucatii de mat mari lucruri, si indată aii inceput a mai stringe ste in cetate sia asicdiă tunurile cu tocmâlă bună pe zidurile cetâtii, si: aii adusi tunari iscusiti, si a pusi multime de salahori din sarhatulă Diiulut si din tiâră, de ait fă- cutii unit siantiii mare si adâncă în pregiurulii varosiului, făcându-i. portă cu tărie, scrisa si ispravnicilori din tiâră să-i dea zaherea pentru ascherlii, grâu, ordiă, untă, si i-ai în- „grozitii că de uu-f'va dă, va trimite la er dei va pune la pedepsă insingirii, si i-ati si datit, incă si sare multă i-ait datii. si din dî in di intăriă cetatea pe alocui, si -tâte la orânduidlă de 'răsboiii le 'puncă, gătindu-se că de-i va veni de câtre cineva cu răsboiii.să fie gata a se apără, fost'a cerută si dela Moruzi vodi bani să-i dea, cu cuvântă că are trebuintiă de bani “să dea lefă la ascheriii, si i-ati si dati vrândă nevrândii: i - «. Impăratulii audindă de acestea tote urmâri ale Pasvandului, insciintiânduli -vodă si pasii mărginasi, impiratulă ali mal suferit: si ai mai ingăduitii să 'vadiă incotro apucă Pas- vandu cu mintea sa cea trufasiă; serisu-i-aii si fermanii,: să fie :supusii impărătiei. ca 'unii haianii ali cetâtii, si 'după ce aii veniti capigiu impărătescii la, el cu. fermanii, ati 'prii- miti cu cinste, si dâudu | fermanu, aii poruncitii teitergiului de i Vaii cititi, insă la iatacu lui, si sărutându-lii Tai băgată - în sini, si ospătându-lă bine, si intre “alte cuvinte ce ait vorbitii amândoi i-ati disii capigtu, că de ce s'arată cu nesupunere: impăratului, si aii făcutii zaptu cetății fără scirea si porunca imperatului. Pasvandoglu dacă-ai auditii stai măniatii forte, si căutândă la el grOznicii, i-au disti: Fii am. socotitii că escă omii' cu' minte. intie- Isptă, ca uni omii imp&rătesci, dar tu bre să-mi grăesci de acesti felii de cuvinte, mă 0-. presce cinstea imptratului, dar acumii te-asiii face totii bucâti cu: insusi mâna, si 'sabiea mea, Si răcnindi ai strigatii câtre pasvangiii lui: luati-lt si-lă. aruncati în inchisâre,.'că nu este
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vrednici domuzulii acesta de masa mea, si indată ca nisce lei Tai: apucatii si Paii dusii cu - necinste impingându-lii de Vaii 'băgatii la inchisore. ' Si indată ai scrisă 'cu olacii la “Tiari- gradi insciintiândă la regiale. prietinii lui, trimitiându-le si câte-va pungi. de bani, ca să mij- locâscă la impăratulă: de a-lii-face Pasiă Diiului. Deci rigialile ai stătută la impăratul mijlocitori, insă impăratulit nai târdiii &r i-ati scrisii fermanii, să fie supusi. poruncilor im- 
p&rătescă, si cu vreme "ii va face si Pasiă, si viindii alti capigiii cu fermani, ai poruncit 
la odabasi, buliucbasi cu. ortale lorii, să 6să cu halaiii, trimitindă si dous agale cu arm&- 
sarii impodobiti, si -intimpinândii pe capigiii la porta cetâtii, Vaii luatii agalele de suptiori, | 
si cu cinste mare Laii 'rădicată de aii incălecatii pe armăsarii, si aducendu-li cu laiii la, di- vanii-saraiii si suindu-li susii in sală, i-aii disii agalele: porunca măriei sale Pasvandoglu a- 
vemii, să te desbrăcâmi pe dumneata, să căutâmii să nu cumii-va ai la sine niscai arme tăinuite, sâii niscareva, lucruri otrăvitâre. Ev capigiu aii disii: pe mine omii impărătescii si 
credinciosii să, mă desbrăcati? Agalele €r aii disi, de nu 'te-i lăsă a .te desbrăcă, nu vel 
vedă faia măriei sale. Capigiuli vădiândii -asiă, s'aii lăsatii de Pai desbrăcatii si Paii căutatii 
si'pe suptii cămasiă, si negăsindi nimicii lucru inpotrivă, 6r' Vaii imbrăcatii agalele 'si Pati 
poftitii pe saltea, dându-i cafea, cibucii si dulestiă. : Si mergândi agalele cu halaiii la sa- 
raiul Pasvandului, i-ai spusii de isprava, ce ati făcută. A dâua di la dâu& câsuri din: di, 
S'aii gătitii Pasvandu cu .halaiii mare si cu multe agale, de aii mersii la, divaniă-saraiti, unde eră capigiulii. Dar Turcii si Arnăutii Pasvandului, -odobasii,  bulucbasiă, “baraictarii,” binba- 
sii si cu agalele, impodobindu-se numai in arginti si sârme, si cu rafturi pe cal, si pe lân- 
gi, Pasvandu mergea agale pe de o parte si pe de alta cu mare pombă, si descălecândii la 
scară, s'ail suitii pe trepte. tiindu-lii agalele de suptiori, si intrândii in divanii cu mare tru 
fie aii siediutii pe saltea, de. osebi, si. ai făcută cu mâna salamalichiulii s6ii heretisma  câ- tre capigiii, si cu unii cuvântii aii disii să scotiă capigiulii fermanulii în divanii inaintea tu- 
turorii agalelorii, si poruncindiă tefterdariului de Iaii cetiti in audiulii -tuturori, apoi Vaii 
luaţi: si lait sărutatii băgându-lii în sinii; si aii poruncitii tefterdariului:să serie răspuns 
Ja, impăratulii: că elii este supusi impărătici, si haraciulii raelelorii "Il trimite, si cetatea o 
păzesce, ci să-i trimitiă, tuiii si fermanii de pasialicii, că aii fostii credinciosii si ati săvir- 
sîti slujbe mari impărătescă, si cetatea, o-aii păzitii: de vrăjmasi cu vărsare de sânge prin 
r&sboie. Si sculându-se S'aii dusii saraiulii lui &” cu halaiii, pe capigiii Vaii dăruitii cu o sută 
de galbini, si intorcândă capigiulii le Tiarigradii. ati dati -scrisârea Pasvandului. la draao- 
mani, ait sloboditii si pre celaltii capigiii dela inchisâre prin rugăciunea lui Cara-mustafa, si 
ducându-se la Tiarigradi ati avutii ce spune. Deci dragomanulii cetindii scrisârea ' Pasvan- 
dului in audiulii impăratului, impăratul dacă ai auditii sati miratii, spus'aii capigiulă la 
regiale, cumii se portă, Pasvandu, si cumii. Pai priimitiă si ce cinste i-aii dati, si cumii Vaii 
desbrăcatii de Vaii căutată ântăiii, si sati mirati toti dacă ati auditii, er prietinii lui regia- 
Ji Pati lăudatii. Mai trecândii: asiă vreme la: mijlocii, aii trimisi impăratul - pasiă cetâtii 
Diiului cu fermaniă, si viindă la Diii, nu Pai priimitii Pasvandu, nici Vaii lăsată să intre in: 
cetate, incuindii portile cetâtii si luândă cheile la cli. Pasiei "1 diceă surlele si-i băteă, 
tobele din afară de cetate de gâba, si luândii insciintiare că nu este. priimitii, să fie  pasiă 
nici "it lasă să intre in cetate, s'aii intorsii inapoi cu rusîne, si aii mersi la. Rusciucii, si. 
de acolo aii scrisii la impăratul. Si dacă s'a insciintiatii impăratulii de - impotrivrea lui, si 
vădiendii că Pasvandoglu s'aii făcutii haină, forte reii s'aii mâriatii, si chiemândii pe veziru 
ai poruncitii să scrie fermanii lui Leii-pasia să mârgă cu 6stea lui să iea .cetatea Diiului 
suptă zaptulii impărătiei, si pe Pasvandu ca pre uni haini sâi vii cu trupul să-li prin 
diă, si capul fâră trupă să-l trimitiă -la impărătie, si. se va cinsti Leu-pasia de. câtre 
impărătie cu vezirlicii. Scris'ati “si lui Vodă Hangerliii fermanii să caute să 'dea, zaherea 
si ork ce ar trebui ostilorii cu care vine Leii-pasia asupra Diiului de a, scâte pe hainu Pas- 
vandu: din cetate. - Leii-pasia priimindii fermanu impărătescii i-aii părutii bine :si s'a bu- 
curati că "lă are impăratul la ipolipsis, -fiindii fosti si el mai nainte, haină mai reii si ne- 

„supusii impăratului, si indată aii poruncitii Turciloră set. să se gătâscă de răsboii, adunândiă 
ca; la patru-dieci de mie de Turci si cu tunuri; dar nu e de crediutii să aibă unii Pasiă 
40,000. ostasi, ci. unii pasiă are-câte o mie sii multi d6uă mie, €r cândii va merge la r&s- -
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boii i se dă 6ste impărătâscă 5 sâi G' mis 'suptii a lut. povătiuire. - Asiă Leit-pasia por- * 
nindit cu stea aii venitii la Diiii si aă tăbăriti impregiuruli Diiului, si; îndată, ai scrisii: 
Pasvandului mehtupi să 6să din cetate afară după porunca, impăratului, s6i "1 va da r&s- 
boii si prindiându-li 4 va luă capulă. . Seris'aii si lut vodă, "Beiit Hangerli,: multă. sănătate 
dela mine 'ca, dela unii prietinii, 6tă 'că eii am sositii la cetatea Diiului, 'cu ostile mele, spre 
a sc6te' din cetate pe Pasvandu hainu. imptiatului, ci să cauti să poruncesci la toti. isprav- 
nicii tierii de prin judeţie să ne indestuleze. cu zaherele, făină, ordiit, oi, vaci, :untii, sare, 
'si ori ce ar trebui, să nu tânjâscă ostile, si cară pentru treba, si ascultarea ostirii, si fit să- 
nătosi. Vodă aii trimisii porunci pela toti ispravnicii cu străjnicie, să se facă gătire câtii 
mal curendii, să pornesca,. zaherelele la:schela Diiului, la Calafatii,. o vai de tiâră!.ce nevoe 
i S'aii pusi în spinare, că slujbasii cu asupră "1 siliă de impliniă mat multi de câtit: ave 
poruncă, si se prădă lăcuitorii cu asupră. Pasvandu dacă ai luati pitaculi,. cetindu-lii. aii 

 Zimbitii a -ride puciutelii, si ait disii câtre agalele. lui, să cercâmii ântâii mintea lui 
Leii-pasia, poruncindit teftendariului. de aii scrisă - răspunsii către . Leii-pasia intr'acestii 
chipă: - Amit priimitii prâ-cinstitii pitaculi 'măriii tale, si m'am bucurati de venirea 
măriii tale la cetatea n6stră 'Diiulă, sciindi pe slăvimea mărfii tale că esei cu inaltă 
intielepciune “si milostivi, si pentru că 'mi poruncesci a esi din cetate ca unii hainii ali 
impăratului, eit hainii nu sunt, că ce este a impăratului am datii impăratului. Ex pentru 
-esirea, mea din cetate mă rogii: măriii tale să-mi dai vreme cu sorocii de trei săptămâni, să 
mă gătescii cu ale mele, si voiii est după poruncă. Si trimisei slăvimei tale dela noi acesti 
doi armăsari cu tacâmuli lorii, precumit s'aii aflatii la noi, si aceste 2 blane. de samurii po- 
clonii după cuviintia, slăvimii tale, ne rugâmii să fie priimite, si sunt alii măriet tale mai micii 
frate plecatii, Pasvandoglu. Si poruncindi la diece beșlii voinici imbrăcati in argintii si a- 
lest, de aii luatii armâsari impodobiti cu rafturi scumpe de argintii și cu aurii poleite, si cu 
hasialele de catifeă cusute cu fiori de sârmă, si cu ciucurasi de aurii impregiură, si dârlogii 
îrcului de miătasă tiesuti, deci invălindii armăsari. peste totii cu postavii rosiu, ait mersi beștiii 
la Leii-pasia, si inchinându-i-se i-ai datii mehtupu impreună cu poclânele. Leii-pasia; cetindii 
mehtupu si descoperindu-i armăsari, dacă i-ai vădiutii sai miratii de asiă lucruri scumpe 
si frumâse, 'si i-ai păruti bine, diruindiă beșiiilorii o sută de galbini turcesti, 'si aii scrisii 

„ Pasvandului că i s'a priimitii cererea. CE 
| Pasvandu dacă ai luati r&spunsu dela Leii-pasia, aii chiematii agalele si le-aii spusii: 
Leii-pasia s'a amăgitii si are minte usidră, putemii a-lii aduce după voia nâstră ;. si de locii 
aii trimisii trei agale cu multi. bani de aii mai strinsii 6ste alesă totii voinici, Turci si Ar- 
năuti, si aii mai adusi si tunuri si tunat, unii spunii că dela Nemti le-aii luati cu bani, si 
asiă cu 'cumpătare n6ptea si tunurile si ostasil i-ati băgată in cetate, străjuindu-se cu mare 
priveghiare, plătindii 'Turcilori lefi mari. E 

r în tiâră din câce de Oltii intr'aceste cinci judecie s'aii făcutii mare turburare, mai 
reii decâții o răsmiritiă, că slujbasii. apucă pe lăcuitori: pentru zakerele si podvâde, €r Tu- 

„cil pe margineă Dunării, răpiă ce găsiă, de le luă tote, o amarii de Dbietii lăcuitorii tierei!: 
+. Deci implinindu-se soroculit' Pasvandului de trei săptămâni, 6r i-ait scrisii Lei-pasia 

să 6să din cetate să se ducă cu pace unde va sc, n 
| « Pasvandu ai dati răspunsii, ca, mărfea, sa Leii-pasia să facă 'bine -să-lit mai ingădue 
diece 'dile, că incă nu si-aii isprăvitii lucrurile: ce le are pre la mosii si 'cu unii altii, si ne- 
gresiti. va esi: după poruncă, trimitiându-i poclâne cafea multă si 'orezii, vutcă, zachari, si 
alte zaharicale. Leii-pasia 6r le-ai priimiti, si Vaii ingăduitii si acelii sorocii de diece dile. 

„Dec asiă, purtândi Pasvandu pe Leu-pasia cu vorbe si cu momele prin daruri, ca, ună mă- 
estru după fire, prelungindii vremea, câtre regialele impărătescI la: Tiarigradi cr nu încetă 
a le serie, trimitindu-le si bani poclâne ca la prieteni. .::: îi a 

” Er căpitani-pasia de care am serisii inainte aflându-se la impăratul cu mare ipolipsis, 
si neputendi regialele a face lucrarea. lori la impăratulii după tractamentuliă: divanului lori, 
că-ci li se făceă impedecare' si: ziticnire de câtre căpitani-pasia, fiiindii-că ori ce diceă elă, 
aceea, făceă, impăratulii, "ai găsitii dar.'regialele prilegiii, cumi să:lii urneze de acolo, si cu- 
ventândii regialele' câtre impăratulii 'cumeă nu se pâte luă :Diiulii intraltă chipi, ci să tri-- 

y
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-mitiă: pe : căpitanii-pasia, ca unuli- ce-este mai mare preste pasi, cu fermanii strajnicii câ- 
tre toti pasii mărginasi, să adune cu ostile lorii la cetate, si impregiurândi cetatea să 
-dea răsboiit mare .cu toti, că cetatea este tare, si nu va folosi nimici numai Leii-pasia,. si 
asiă se va birui hainulii, si se va face linisce” impărătiei. L Ati 

„+ . Impăratuliă ai priimitii: sfatulii regialilori, si ai poruncitii lui căpitanii-pasia să mârgă 
la cetatea, Diiului, si cu putere impărătâscă prin fermanii să facă pe -toti pasii să dea r&s- 
„boiă tare cetâtii, să o iea cu fărămare, să prindiă hainulii sei capulii să i-lă trimitiă la, im= 
părătie, făgăduindu lui căpitanii-pasia, că-lă va face vezirii mare de va isprăvi lucrulii in fapţă, 

Căpitanii-pasia in dată ai scrisă tuturorii pasilorii mărgineni să se adune caresi cu 
6stea lui la cetatea Diiului, si să o inchidiă vârtos cu ostile. impregiurii, că vine si mărfea, 

"sa cu pră-inalti fermani să se iea cetatea, suptii zaptulii imptrătiei dela uniă hotiii si hainti 
„care s'aii făcutii de sinesi stăpânitoriii cotâtii, tă RE e 
„.. . De acesta insciintiându-se Leii Pasia, că vine căpitanii-pasia mai mare preste clă, forte 
Sai scârbiti, si -vorbindi cu o aga credinciosii ali lui, ati disii:să vie căpitanii-pasia si vomă 
„vedă cumii va luă Diiuli. :. Er Pasvandului i ai seristi mehtupă intr'acestii chipit: Dela mine 
.vestitulii si slăvituli Leii- pasia, câtre tine haianuli Diiulul Pasvandogru, sănătate. De acumii inainte să scii că vei petrece in pace de câtre mine si să fii fâră grige, că ti-ai siugitii no= 
zoculit multii si plecăciunea . ta câtre mine, si nică capuli nu te va dure, că "ti voiii fi ca unii hioldasiii asupra celori ce: voră să vie asupra ta, si fii sănătosii, trimitemi. ceva. băcă- nfi. ..Deci mergândi ună biinbasia dela Leii-pasia cu mehtupulii si cu dânsuli vreo diece 
Turci pasialii la Pasvanduli in cetate, Vaii priimită cu mare cinste, si dându-i mehtupulă si 
„citindu-lii Pasvandu ai zimbitii a ride, si atingându-lii de frunte Pai băgată. in sinii, si pe biin-basia Pai ospătatii bine si i-aii dăruitii 10V de galbini, si ai, trimisi de totă. feliulii de „băcănii din destulu lui Leii-pasia, si orezii multi, făcendi si. prin scris6re mare multiămire, „pentru prietesiugulii ce i sai făgăduitii; apol petrecând pe biin-basia besliii Pasvandului, ai chematii Pasvandoglu pe tâte agalele cetâtii la divanii-saraiu, si sfătuindu-se. cu ei, leat dis Pasvandu: v&diut'ati, că lucrarea nâstră s'a arătatii si in faptă, că este bună chibzui- vea ce amitfăcutii, si 6tă cel ce ne eră vrăjmasiii, ni s'aii făcutii prietinii, si asiă socotescii că si de. acumii inainte va merge lucruli spre bine. Si săvirsîndi cuvântului, s'ait dusi fiesce- care la ale sale, jăudândii agalele pe Pasvandu că este omit intieleptii si vrednicii de pasie, 
fiindii cu minte. inaltă, si este chititi la ale ostirii ocărmuiri, 6r Pasvandu cu mare halaiă 
Sai dusi: la saraiulii. lui, purtândii grige de. străjuirea, si paza cetâtii, si a fi multiămiti. os- tasii cu, de tote, si ai adunati in cetate 6ste, precumii spuneă unit ipochimenii. vreduică de „crediutii, mai multii de diece mii de ostasi alesi Si tunuri multe, :80 mari,. si mai mici pur= tăretie 50. S'oi insciintiati Pasvandu si dela prietenii lui dela Tiarigradii pentru venirea „lui căpitanii-pasia, | e aa 

„Pasii după poruncă s'a adunatii cu: ostile lori la cetatea Diiului, spună să fie fostii 
multime, de osti ca la 100,000, €r' din tiâră nu se mai curmă dioa si n6ptea ale duce cele 
cerute, ! - - PRE Da „. a E Căpitanii-pasia fâră zăbavă ai plecatii dela Tiarigradă, grăbindu-lii cei ce nu poftiă a- colo să fie, si apropiindu-se de Diiă, vodă Hangerliii esitu-i-aii inainte la Rusciueit spre in= timpinare cu câti-va din boieri, inchinându-i- se si sărutându-i mâna ca unui stăpână, bucu= rându-se de venirea lui, si odichnindii căpitanii-pasia la Rusciuci trei dile, aii imbrăcatii pe vodă cu caftană' si i-a poruncitii să caute să chivernisescă ostile cu cele trebuinciâse si să sc6tiă - bani din ticră pentru lefile ascherliilorii,, si aii plecati. Deci sosindă la Diii, strin- su-s'aii toti pasii la cortulii. sc conaculii lui, căruia făcendu-i heretismosii pentru buna ve- nirea lui, viindă si Leii-pasia cu. ceremonie i-ai făcutii heretismosulii, ră dela inimă 1% co- „ceă turta. Căpitanii-pasia i-ai r&spunsu, bine team găsitii babalici, si după heretismosă si in= trebarea călătoriei, pasii ai intorsit carest la otacu lui. Ad6ua di chiemândi căpitant-pasia 

pe Leii-pasia la cortulit lui, ail inceputi a se sfătui cu eli fiindă om bătrâni si vestită la v&sboie, după altele i-ai disă: babalicii, să punemi treba în lucrare, să vedemii de hainulii acela, .si .de luarea cetâtii, spre. a implini. porunta impăratului. Leii-pasia ai. r&spunsii, 0= dichnesce slăvimea măriei tale trel. patru. dile, si vomii pune la rânduiclă lucru ce. ne stă ina=
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inte. Ex” Pasvandoglu aii gătit unii armăsari forte bunii de Misiră, si impodobindu-lă cu raf- 
turi scumpe si forte frumâse, de minune, si invălindu-lii cu zabrea de ibrisînii .peste totă, Pai 
trimisi la căpitanii-pasia poclonii cu patru ciohdari imbrăcati în haine cu. sârmă si cu ar- 
gintării, poleite. toti cu aură, scriindu-i pitacii cu rugăciune să fie priimită, si să făcă bine să-i 
dea sorocii de dâuă săptămâni, să se gătâscă, si să se răâdice cu ale sale, să 6să din cetate 
cu ale sale după poruncă. . a a - 
„: Căpitânii-pasia ati chematii pe:Leii-pasia si i-ai spusii cererea Pasvandului. Leii -pasia 
aii disii: de vreme ce se plecă Pasvandu si va, să 6să de voia lui din cetate, să i se asculte 
cererea de slăvimea sa. Deci căpitanii-pasia, aii dati r&spunsti Pasvandului, că 'lii va, asceptă, 
si ait opritii. armăsariulii. : i a ice 
: Pasvandu dacă aii vădiutii că si. căpitanii-pasia s'aii amăzgitii, i-aii păruti bine, si.i-au 
scrisii si Leii-pasia pe taină, cumit i-aii .părtinitii la intrebarea lui căpitanii-pasia, si i-ai 
disii: nu te teme până voiii fi cit aici. Pasvanduli aii chiematii pe-agale la saraiii-divanii 
si le-aii arătatii mehtupu căpitanii-pasii si a lui Leti-pasii, dicândii câtre dânsil: vedeti cumii 
merge lucru, nu vă ingrigiurati, numai unire intre noi să fie, si va fi biruintia nbstră, si s'ati 
dusii caresi la ale sale. Si implinindu-se soroculii Pasvandului de d6u& septămâni, si vt- 
diendii căpitanii-pasia că s'aii amăgiti de' câtre Pasvandu s'aii mâniatii. si chiemândii 6” pe 
Leu-pasia, aii diîsii câtre dânsuli: vedi babalicit că hainu Pasvandu ne amăgesce, să nu mai 
asceptâmii nimici, ci să dâmii r&sboiu si să batemii cetatea, cu tunurile. Lei-pasia ai dis: 
să poruncesci pasiei Rumele-valis, să mergă măriea sa inainte,: că este pasiă mai mare, si 
“are si 6ste multă, si apoi vomii merge si noi. Deci după ce s'aii dusi Leii-pasia, at 
chemati pe pasia Rumele-valis, dicându-i să bată cetatea cu ostile -lui inainte. Rumele-valis 
aii r&spunsii, să-i dea bani să plătâscă lefile ostasilorii, apoi va dă răsboiii. Căpitanii-pasia aii 
disii: măriea ta, cu ostile tale nai făcutii până acuma, nici o lovire, si cumii să ceremii noi 

- dela -impăratuli lefile, Rumele-valis aii răspunsi, să mergă Lei-pasia că siede aici de d6uă 
luni, de mânâncă. cu ostile lui zaherea, si s'a sculatii de s'aii dusi la cortulii.lui. - 
"::: Chemat'aii căpitanii-pasia si pe ceilalti pasi si le-ai disi să dea răsboiti - să bată ce- 
„tatea, 6r” ei ai r&spunsi să mârgă cu totii să dea, răsboiii, 6r' nu cândii unulii cândii altulă, 
si S'aii dusii la corturile lorii. Deci dacă aii mat trecuti câteva dile, vădiândă căpitanii-pa- 
sia că nu 'se unescii pasii, aii scrisii la impăratul insciintiare pentru ncunirea lori. ' Er 
Leii-pasia or ce se făceă, serică Pasvandului pe taină. - ra 
"-  Impăatulii aii trimisi fermani la, căpitanii-pasia cu putere a avă, ca, ori carii din past 
nu seva uni si nu' va merge să bată cetatea, să-i taie capulii si să-li trimitiă la impăratul. 
;"Căpitanii-pasia €r' aii chiematii la cortulii sei. pe toti pasii, si le-aii disi să .se untscă cu 
"totii să bată cetatea,: Er” Leii-pasia aii răspunsii; să mârgă Rumele-valis inainte. Er Rume- 

li-valis aii disi câtre Leii-pasia : Bre, haine, siedi aică de o jumătate de anii de cândii al ve- 
nită, pentruce nu mergi să bati cetatea, cumii ti s'aii poruncitii dela impăratulii. Er Leii-pa- 
“Sia aii r&spuasii câtre Rumele-valis: 'Bre, domuzii, tu să-mi poruncesci mie ; si asiă prigo- 
“nindu-se S'aii dusii caresi si la cortulii lui. i i 

| Er arnăuti-pasia a doua di Sai gătitii cu 6stea lui, si ati mersi de ati bătută 
“varosiulit cetâtii Diiului, ce este pe lângă cetate din afară, si dândi. cu tunurile ai 
“fărămatii porta, si intrândi în varosiii, vârtosii si vitejesce; s'aii lovitii cu Turcii Pasvandu- 
“lui, si făcea biruintiă, că aii impuscati si agale de ale Pasvandului, si eră să apuce si la 
portile cetâtii. Dar ceilalti Pasi, vădiândii biruintia lui arnăută-pasia, n'aii vrutii să-i ajute 
„cu ostile lori, pismuindu-i, ca să nu iea, cetatea -eli să fie slăvitii pentru biruintiă. - Măcarii 
că:nu ar fi pututii luă numai elii cetatea, că-ci mal la urmă esindii din cetate 6ste asupra 

-ostasilorii arnăutii-pasia, S'ai lovitii iute si biruindii i-aii scosii din varosiit afară, si ati că- 
diutit vreo' cinci siese sute de 'Turel despre amând6ut pârtile. Pasia, Rumele-valis at cerutii 
dela; căpitanii-pasia lefile ascherliilorii lui, si nedâudu-i, s'aii rădicatii cu t6tă 6stea lui, si 
„Sai dusii la Rumele cetatea lui. Dar aii căutatii căpitanii-pasia vreme cu prilegiii să taie 
pe: pasia Rumele-valis, dar nu aii pututii; asemenea: si arnăutii-pasia, S'ait 'sculată cu t6tă 0s- 
tea lui, si s'aii dusi la arnăutchiulii -lui, “dândii răspunsii că si-ait făcutii rândulă la răsboiil. 
Deci asiă trecândi unii ani si mai bine, si neisprăvindi: căpitanti-pasia cu Diiu nimic, ti6-
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ra se prăpădiă, dândă: oi, vaci, si untă, si făină, si cară cu bol la slujba ostilorii, că boii nu . 
se mal intorceă dela cară, că 6menii de pe la cară, de mare nevoe turcescă, lăsă si caru si 
boii si fugiă de scăpă, €r slujbasii luă boii si-i. făceă ciradă caimăcănâscă: sâii boerâscă, 
sei i mistuiă el, cr carăle le fărămă de luă ferulii: de pe ele, vândiându-lă pe bani să ducă 
câstigii la casa lui, - | j 

Vodă Hangerliu cu căpitană-pasia ai făcutii de aduceă zaherea si din ticra Moldovii, 
istovindi Tiâra-Rumânescă. Dar ce folosii, că eră făina adunată la ordie peste Dunăre, nu in 
saci sâii in niscai hambare pusă, ci pe pămentuli golit turnată, făcută moghili. in susii, si' 
multime de vite,”oi si vaci, incă cei ce eră cu acea trâbă le si vindea. Er slujbasii nu mai 
incetă dândi zorii Jăcuitorilori, dîcendii ado, ado. Vodă Hangerliu 6răsi nu.mai incetă a 
scâte dâjăi, cu cuventi pentru lefile ascherliiloră '(si, câte si mai câte) luat'aă vinericiulă si 
oerituli indoiti, si mănăstirilorii nu numa! că le-ai opriti mila vinericiului, ci incă ai apu- 
cati pe mănăstiri de ai plătită si vinericiii pe vinurile din viele mănăstiriloră, si ai dati 
oi, vaci, orză, grâu, si bani satara. Dar: bietii preoti ce trăgeă, mai greii decâtii lăcuitorii, 
că-ci că puncă pe ei zaherele si dână de bani indoiti şi intreitu, o vai de tiâră eră, mai vâr= 
tosii pe aceste cinci jndecie din câce de Olti.. | . „o a 

“Er a: doilea anu vodă Hangerliii ai pusi pe toti lăcuitorii tierii să dea dajde pe vite, 
adecă văcăritii, si chiemândii boerii' veliti, si pe mitropolitulii cu episcopii eparchiei, li s'aă ce- 
titii anaforă domnâscă, dicândule să o iscălâscă, ca să facă porunci, să se scotiă dajde de 
bani pentru lefile ascherliiloni celorii adunati la cetatea Diiului, că-ci că i se cereă dela, că- 

" pitană-pasia, si asiă s'au găsitii cu cale a se face, o a a 
„.. - Dar mitropolitulii'cu episcopii si cu boerii ai răspunsi: cumcă acâstă dajde grea vă- 

căritu a pune pe ticră sai opritii cu mare blestemi si cu grâznică afurisanie, cu cârtă pas 
triersiesci, si cu chris6ve. domnesci, de mai nainte vreme, care cârti si chris6ve se găsescii 
la mitropolie, si nu indrăsnesci a iscăli a se pune acâstă dajde pe tiţră. Vodă ai dișii (fi- 
indii de altii adăpati) că nu cu nume de văcăritii să se pue dajdea, ci cu nume de gorsci= 
năritii. Mitropolitulit si bocril s'aii apărată, si în dioa aceea ai râmasi lucruli giosă. Han- 
gerlii vodă ai scrisii la patriarchuli Tiarigradului cu grabnicii olacii, cumcă i se dă mare 
zori. de bani pentru lefile ascherliilorii ce sunt adunată la, cetatea Diiului de câtre căpitani- 
pasia :si de „câtre ceilalti pasi, să; trimitiă, blagoslovenie -mitropoiitului si. boerilorii prin carte, 
ca să priimâscă a iscăli de a se pune dajde pe tiâră după vite cuo analogie usidră, fiindi- 
că fâră blagosloveniea pră-sfintiei tale se sfiescii de a iscăli, si i-ai scrisii să priimescă dela 

„ cheheiaoa ce o are la Tiarigradă 50 de pungi de bani, ploconii pentru: ostenela pră-sfintiei 
sale. . Patriarchulii cetindii scris6rea Hangerliului m'aii mai socotita blestemulit altorii patri- 
arsi intru nimici, nici greutatea săracilori si a văduvilorii. ce vorii să pătimâscă, ci lăco- 
„mindu la bani s'aii bucurati si indată ai poruncită de ati scrisii carte câtre mitropolitul 
si câtre episcopi si câtre boeri, să se iscălăscă la cererea lui vodă cu blagoslovenie, fiindiă- 
că are trebuintiă:de bani a, dă ostilori lefile. Vodă Hangerliu dacă i-aii veniti scris6rea de- 
la patriarchuli s'aii bucurati, si arătândă mitropolitului, aii r&spunsi că elii nu indrăsnesce 
a iscăli, fiindii legătură si blestemii de multi patriarsi 6 nu de unulii, 6 măriea sa să facă 
cumi 11 va fi voia, si Sai dusii.la ale sale. Vodă ati chiematit pe vreo câti-va din boeril 
cei mari pre carii ai doveditii că sunt mai lacomi. la bani, si arătându-le cartea patriarehu- 
ui, ai disii: boerii miei, : priimiti a iscăli că veti fi cinstiti de câtre domniea mea, si să prii- 
miti: din vistieriea domniei mele unulii câte 20 pungi de bani milă domnâscă. Boerii lăcomin- 
du-se la.bani, spunii unii că patru boeri mari aii iscălită, banulit Nicolae Brâncoveanulii: si 
“Cornescu si alti doi; Eră vodă, stai bucurati, (mai socotiti că, după acâstă bucurie. va să-Y 
sosescă mare intristare si curmarea, vietii, precumi obicinuesce lumea acâsta de lucreză cu : 
cel ce facii voiea lumii. desi6rtă 'si amăgitâre). Deci ne mai indemnândă si pe alti boeri să 
se iscălâscă, ci indată ati poruncită de s'aii făicutii porunci pe la toti ispravnicii judecieloriă 
tierii, să rândui6scă slujbasi in plâsile judegielorii să scrie tâte vitele 6menilorii de prin tâte 
satele să nu r&mâie nici una nescrisă; nu mat vitici să nu-i scrie, si de grabii să trimitiă 
«catastisiele la domnie, rânduindi: mumbasiri năprasnică asupră-le, 0! val de tiâră.. o. 
„Deci fiind :intracelă anti 6rnă grea, si zăpadă mare, de 5 -palme mare, incepândii: a 

s 
.
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ninge dela Dekemvr. 5, care tii minte căabiă stati luatii până la blagovestenit, si scriindu- 
se vitele pe la Genarit n'aii pututi bietii crestini să scape nici unii capi de vită câtii de 
micii, de mărimea zăpedil, ci vitele se află ale fiesce-căruia in bătătura casii naintea usii. 
Scris'aii si vitele mănăstirilorii si ale boerilorii, cu cuvântă să dea si boeril văcăritii, dar de- 
ia că nu s'aii cerută nimici, €ră mănăstirile au plătitii. Si fâră zăbavă isprăvindu scrisulii 
vitelorii, aii trimisii catastisiele la vistierie. si vel-vistieriulii ait arătatii lut vodă ; si vădiândii 
vodă suma vitelorii mii peste mii s'aii bucuratii, nesatiosulii; si totii nu-si aduceă aminte de 
blestemele si lacrămile ticălosilorii de săraci, că va să vic pe capulă lui; si indată ati rându- 
it tacsindari, si aii trimisii porunci strajnice la, ispravnici, să rânduiescă slujbasi, câtă mai 
ingrabii să stringă dela Gmeni banii văcăritului, de capii de vită doi zloti din câce de Oltă 
intraceste cinci judecie, 6” din colo de Oltii câte doi lei de vită, si rânduindi dela dom- 
nie mumbasiri preste slujbasi, Turci, Arnăuti, si pe alti ciocol, si măcarii de eră slujbasii si 
mumbasirii si crestini, eră mal rei de câtii Turcii, si ca să nu scape cineva cu câte vreo vită 
aii adusi tacsindarii gedule, adecă răvasie pecetluite cu rosiu, pecetea gespodu, după catastisie 
fiesce-care omii cu numele lui si cu câte vite are, si plătindi "1 dă pecetluitu, si catastisiele 
unele eră la vist:, altele assemene la ispravnici, si altele asemene Ja Slujbasi. Deci presfi- 
rându-se slujbasii cu bucurie -si cu mumbasiri prin plâsile judegielorii, si mergândii prin sate 
ca nisce lupi flămândi si ca nisce holtei de câini lesînati, să fie vădiutii cineva nemilostivi- 
rea lori, si ce făccă cu crestinii, că-i apucă de a implini banii, si dândii zorii cumii al dice 
in diece cincă-spre-diece dile să se istovâscă dajdea văcăritului, Gmenil nu pre aveă bani, fi- 
îmdi în mijloculii ernii, târgurile 6rna nu eră să vândiă Gmenil vite, vremea de câsă si de 
sapă nu eră să lucreze să câstige .bani să se plătescă, bucate incă nu pră eră să vândiă, ci 
numai 0 sâmă de Gmeni care mai aveă putere se plăti. E” slujbasit inchideă Gmeni si mu- 
eri prin cosieri, si-l innecă cu fumuri de gunoiii si cu ardeiă % afumă si-i tîncă inchisi diua si 
noptea flămândi să dea bani, pe altii X legă: cu. mânile in dârctă, si cu spatele de garduri, 
si-i băteă, cu bicele, pre altii.legati "i bigă cu picidrele g6le in zăpadă gerâsă, asiă chinuiă 
pe crestini, o amarii de bieti) crestini. că plângcă si se văetă, si.săracele văduve. tipă de 
gerii, dar nu eră milostivire la varvarii de slujbasi, că aveă urechile astupate ca aspidele, si 
ca vrăsmasil ucideă Gmenii, incă preste Oltii ai si omoritit mumbasirii turcă pre multi, din 
care pre unulii rudele lui Vaii dusi la Bucuresci si Pati Dăgâtit cu carulii în curtea dom- 
nâscă să-lii arate lui vodă, si insciintiându-se vodă, ati dis, să dea bani că nu-i va omori 
niminea. Fa” nu i S'aii făcutii milă să poruncâscă, slujbasilorii să, mai slăbescă pre crestini, 
ci diceă să dea bani că nu-i va omori niminea, o vai de sufletului nesatiosului domnii, si nu 
seieă că peste pugină vreme nu va fi milă nică lut D dieii nici norodului de elii ticălosuliă, 
si. vomit spune si sfersitulii nesatiosului domnii, că, după ce aii inceputii a duce la vistieriea 
lui bani cu'carăle multime multă, eli se bucură. Er” boeril unii si gelepii cumpără vite de 
pe la Gmeni pe fie-ce, de făceă ciredi să câstige bani sânserati, si luă boi câte 10 sâi 12 
lei -bou alesii mare, vacile căte 4, 5 lei alese, 6r' mai! de giosă vite câte 2 lei sâi 3, incă 
Si câte 2 zloti juninci, că 6menii nu aveă cui să le vendiă ma, precumi am disii, ci le dă 
-de mare nevoie că-i munciă tiranii. 3 ae 

Asiă dar dela Dekemv. până la Fevruarie 15, cu iutime si muncă grele mai istovise daj- 
“dea văcăritului slujbasii cu mumbasirii, si trimiteă banii la vistierie necurmatii dioa si nâptea, 
-de prin tote judegele, că veniă dela domnfe cu porunci mumbasiri preste mumbasiră, si slujbasii se” 
-siliă ca să €să -bani să câstige si el, să mănânce carne de crestinii, si măcareă ati fostii" porun- 
ca -lui vodă, să se iea văcăritii si de boeri, mari si mici, si dela slujbasi, dar n'aui luatii de- 
-la ei, i numai dela lăcuitorii tierit si dela mănăstiri, precumii am spusii inainte, că porun-. 
ca uii fostii făgiarnică, că necumii, să ica dela, boeri văcăritii, ci încă le-ati si dati bani din 
“dajdea văcăritului, ca nu cumii-va: să se unâscă boerii si să dea arzovalii la impăratulit pen- 
tru el, si fiesce-căruia - bocrilorii celorit mari cei din Bucuresci si celorii din Craiuva leat 
“trimisi, căruia câte o pungă de bani, altuia două, si la unii încă mai multii, precumii am 
'si vădiuti cu ochii, cu cuvântii că li se dă milă domnescă.- O Dâmne, multă este răbdarea ta 
“si indelungi, nu r&splătesci in grabi acestă nedreptate, că domnulii celă nedreptii iea: de- 
“Ia săraci bani chinuindu-i si omorindu-i, si dăruiesce pre cei bogati si indestulată; dice serip- 
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tura că D-dieii este milostivii, si adevăratii că este, dar este si drepti judecătorii si răsplă- titoriii binelui si reului. . . a e 
| Asiă-dar in diastima vremi! văcăritului dela Dekemvrie 5 până la Fevruar. 15, Grecii 
dela Tiarigradă .n'aii incetatii a, arătă, prin regiale si prin -alte obraze mari la impăratulii pen- 
tru vodă Hangerliii, că ai prădatii tiâra, cu luarea zaherelorii in bani si în natură, peste o= 
rânduidlă si preste măsură, si n'aii mat rămasă nimici în tisră, si ait pusă si văcărită de 
au sărăcit de istovii raiaoa, si ati desiertatii cheleru impărătescii, de nici vite nici bucate 
nici bani n'aii mal. rămasii la Gment în tiră, si ati rămasă raiaoa să se hrănâscă ca sape 
de lemnii, si impârătiea n'are ce să mai sestiă din tiâră; dăndi Grecii si bani multă la di- 
vanistii impăratului să scotiă pe vodă Hangerliu din Scaunii,-să se pue vre - unulii. din ei 
domnă, si ar&tândă imp&ratului de urmarea, beiului Hangerluu, cumi si a lui căpitanii-pa- 
sia, incă pliroforisindii pe impăratuli că dajdea văcăritului este oprită si de impăratii cei 
mai denainte ai Tiarigradului cu fermanuri, ca să nu sărăcâscă ticra si rainoa de istovu, 
precumii aii sărăcito beiulii Hangerlii si căpitanii-pasia, ai scosi fermanii impărătescă cu” 
insielăciune dela. impăratulii să pue pe raia dajde văcăriti. Impăratulii audindii asiă, s'aii 
-Yeai venirea) Mâniatii forte reit, dar ai mal ingăduitii pentru hatâru cadinii lu căpitană- 

1 „căpitanii: pasia» fiindii vodă ciracu lui căpitani-pasia. Deci intracea, : vreme aii veniti 
curesei.  J căpitanii-pasia cu agalele lui la Bucuresci, si acolo petrecândi două. săptămâni, 

făcutu-iaii vodă zeefeturi, si ai disi căpitanii-pasia lui vodă, să chieme pe boerii cei mary 
cu cocânele lorit la zcefetii, si chiemândiă vodă. boerii, aii veniti după poruncă fâră cocâne. 
Vodă vădiândii că nai. veniti cu muerile lori, nu ia silită, ci ai trimisi pe postelniculi 
celii mare si pe cămărasiu de ai adusă mueri podărese curve, si cârciumărese, insă ai alesi 
mueri mai chipesie si mai frumâse, si leaii imbrăcatii cu haine frumâse din cămara luk 
vodă, făgăduindule daruri domnesci să facă tâtă voia lui căpitani-pasia si agalelorii lui, si 
să se slobodiă la chefuri. Deci la vremea mesii lea .poftitii la masă să si6diă cu boerii, 
si aducândule velpost., leaii numiti că sunt. cocânele boerilori, ar&tândii: tă acâsta e Brân- 
covânca, acâsta Golâsca, acâsta e Cornesca, acâsta -e cutare, si acesta e cutare Filipesca. 
Căpitani-pasia vădiendule s'aii bucuratii, si siediândii tâte. la masă cu boeril si vodă si că- 
pitani-pasia cu. agalele, dicândule musicile la masă, si după ce aii mâncatii Saii sculatii, si 
r&dicândi masa ai poruncitii căpitanii-pasia să jâce boerii cu cocânele lorii, si ai si jucati, 
si tiindă jocuri până sâra, si. 6răsi puindii masa, si după, masă jucândă până in-puterea, nop- 
tii si incetândi, ai disi căpitanii-pasia lui vodă, să-i oprâscă pe una mai al€să pentru 'cul- 
care, că scie eli că sunt Bucurescencele iubitâre - de impreunâri, si asiă s'au si făcută, si 
celelalte leaii datii la paturile agalelorii. Si boerii S'aii dusi la casele lorii, poruncindă vo- 
dă postelnicului să spue muerilorii să le fie cu voie. Er .dimindtia ati dăruită Turcii pemu- 
eri bine, socotindi că sunt cocnele boeriloriă, si leaii slobodită. Apoi cămărasiu leaii des- 
brăcatii de hainele cu care leaii fostii imbrăcată, si lea dati drumu, si mai trecândi vreo 
duă trei. dile, . căpitanii-pasia, ai plecati la Diiii, si sosindii la ordie ai chiemati pe Lei- 
pasia, si .iaui dîsu: babalicii, ce să facemii, că nimicii nu isprăvimii cu Diiulă, după porunca 
ce 0 avemii, si voii cădă în primejdie de viâtiă de câtre impăratulii. Leii-pasia ati disu, 
să-mi dal bani. să plătescii lefile ascherliilorii, si apoi să ne gătimi să mergemii, că intr'altă 
chipii agalele nu vorii să mârgă. Căpitanu-pasiu dacă ai vădiuti asiă, că pricinuesce Lei- ! 
pasia, iaii dati o sută de pungi de bani să dea lefile la ascheriii; Lei-pasia ai luati banii, 
si ait poruncitii agalelori să se gătâscă cu Turci de răsboiii, si aii scrisă si Pasvandului 
pe taină, să se gătescă bine si să 6să cu tâtă puterea asupra lui căpitană-pasia in cutare 
npte fâră de veste, si să-lii lovâscă de tâte pârtile fâră nici o frică, că se va sculă si eli 
cu 6stea lui ca, cumii ar fi ajutorii lui căpitanii-pasia, dar Turcii lui sunt povătiuiti să 
dea si el năvală să taie pe Turcii lui căpitaniă-pasia. Asiă-dar sfătuindu-se Leu-pasia cu că- 
pitanii-pasia, puindii sorocii si di in care vorii porni, insă să mârgă 6stea slăvimei tale ina- 
inte frunte (ai disi Leii-pasia) ca să nu pismuiâscă ostasilorit miei, cumcă ci sunt cel mai 
de pe urmă. Deci căpitani pasia . amiginduse ai poruncită agalelorii, ca la dioa sorocului 
să pornâscă si să mârgă ei cu ostile inainte ca o 6ste alsă a lui si cu tunurile. Deci Pas- 
vandu sciindii soroculă,. ai poruncitii agalelorii, toti să fie gata, si cu o di dâue mal nainte
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de sorocii ai deschisi portile cetâtii fârte cu linisce, si esîndi 6stea Pasvandului alsă'voi- 
nici, călărime, si intr'o n6pte ca nisce lei aii isbită ostile lui căpitanii-pasia! fâră veste, si dândiă 
iute răsboiii, Ostea lui căpitani-pasia sia perdutăi cumpătu, si până .a se găti, pasvangiii 
iati luati în g6nă tăindui si impuscândui cu: sisinele. :Leii-pasia -ait strigati ostilori sale să mârgă să dea ajutorii lui căpitanii-pasia, ei au mersi si aii dati ajutorii Pasvandului, cumii aii fostă invătiati, si ai dată cu Pasvangiil. năvală de aii stricată .rcii stea, “lui căpitani 
pasia, de ait cădiutii multime tăiată si impuscati, si goninduse sai risipitii care incotro aii vădiutii cu ochii, si ai râmasit tunurile si calabalicurile “lui căpitanii-pasia, si prăfăriea,, si 
dacă s'aii luminată de dioă ati coteliti pe Turcii cei morti, luândule armele si hainele si 
bani -ce aii găsită, si pasvanzii at cărati de ai băgatii tâte in cetate, si zahercoa tâtă, si vi- tele oi si vaci, tunurile si barutulă i ghiuldlele. - Si spunii că făina ce aii fosti acolo făcută 
moghile s'a călcati de cai de ati fostii umblândii caii ca prin noroiii “pin făină. Er căpi- . tani-pasia in n6ptea aceea abiă ai scăpatii de ai fugitii cu vreo 20. de. 'Turcă la Ordoava, si „„de mare frică si grâză s'aii bolnăvitii să moră; 6stea, lui Pasvandu S'aii băatii 6r în cotate 
cu multii câstigii umplenduse de tâte; 6stea lui Leii-pasia s'aii asiediati 6r la otaculii lorii ; Lei-pasia siedeă la cortulii seii; 'si ce aii mai fostii Oste dela alti pasi dacă aii vădiutiiasiă 
că s'aii risipiti puterea lul căpitanii-pasia, că fugitii care de unde ait venitii, unii S'aii dusi 
la Pasvandu. | o - a „ Căpitanii-pasia dacă s'aii mai indreptati din bolnăvirea ce i s'aii pricinuitii, dovedind că tâtă neunirea Pasilorii la răsboiii ai fostii răsvrătitoriă tuturorii Leii-pasia, si povatia Pas- “ răiarea lui 4Vandului elii ai fostii, de iai spartii Ostea si lait gonită si iati luati totii, asi cristi im- „ Leă-pasia. )păratului pe largii de tâte, impăratulii fârte sai mâniatii si ati scrisii fermanii la capi- tană-pasia, ca ori cumă va pută să taie capulii lui Leii-pasia. Si după ce ai mai trecutii câteva: dile, ai scrisă căpitaniă-pasia. lui Leii-pasia pitacii: Multă sinătate si dragoste măriel tale ba- balicii, 6tă că mai dândumi in de bine din bolnavirea ce mi s'a intâmplati de câtre hainu Pasvandu, poftescii pe slăvimea ta babalicii, să iei ostenâlă să vii aici la mine, Să mai sie- demii de vorbă, a mă parigorisi cu slăvimea ta, si a ne mal sfătui ce să. ficemii cu Diiu, Er de nu vei pută veni, să vii cit la măria ta. Leii-pasia. cetindii- mehtupulii - Vaii: amăgiti si iai dată. răspunsi intracestii chipii: Priimindi pră-cinstitulu  mehtupulii slăvimei tale m'am bucuratii că este măriei tale mai binisiorii si to=ai mat indreptati, si findi' incă zaifi să nu vii măria ta la mine, ci peste două trei dile voii veni ci la mărfa, ta, si ns.vomă parigorisi unuli cu altulii. Căpitanii-pasia luândii acâstă insciintiare i-ati .părutii bine, si chiemândă pe patru ianiciară de al lui alesi si voinic), să fie gata, cu armele grigite, si sera: cândi va șiedă cu Leii-pasia de vorbă si le va face semnii, să. dea năvală să-l . omâră să nu scape viii, că este fermani la: mijlocă, si le va dă daruri mari, si-i va face si agale du= pă ce-lii vorii omori. Ciohdarii s'aii făgăduitii că-r va implini voia si va arătă slujba si in. faptă. Deci. viindii Leti-pasia Tai priimiti căpitanii-pasia cu mare cinste, întimpinândulii a= fară din iatacii, si intrândă amândoi in iatacă, iai datii dulectiă, cafea, cebuciă, si alte..za-: haricale; apoi iaii făcutii ospătare la masă cu feliuri de feliuri bucate scumpe, si făcân- dusi voie bună cu el ca să nu se pric6pă de ceea ce i se gătesce, si siediândii sera la vor-: bă multi câsii, nimici bănuindul de: ceea ce i sai intâmplatii de câtre Pasvandu, si. tre- cândi două stptămâni, Leii-pasia vrendi să, intârcă la, ordiea lui, căpitană-pasia, i-ati dis: babalicii, mai siedi o di dâuă să mă sfătuesei cumii să mat serit la impăratulii pentru Diiii:: Leii-pasia, Paii ascultati, Gr in dioa aceca d6ca :s'aii făcutii sâra, după masă aă :siediuti multă vreme la vorbă, si ca să vadiă la câte c6suri este, să se odichnâscă, ai scosti si unulă- si altulii cesornicele, si vădiândii că este vremea tărdiii în n6pte, eră să se se6le Leii-pasia: să plece Ia iataculii lui, căpitanti-pasia ati strigat să aprindiă. felinarele,. Gr celorii. rânduit leaii făcutii semnii, fiindii-că eră in casă de ascultă si străjuiă, lucrulă, si indată, ce .vediură: că le face semnu, săriră toti patru fâră “de veste in spinarea lui Leii-pasia, 'si ântâiti ai dati cu pistâlele, de I'aii ciuruitii gâuri cu glOntiele, apoi ai infiptii hangerele in pântece, 'pusu-' iai si langiu de gâtii, si asiă Pau omoritii de năprasnă, si “a doua, di iaii jupuitui capului si: umplendii pielea cu bumbacii Paii trimisi indată, la Tiarigradă la imptratulă, cr trupulă i Pai aruncati: in Dunăre, si ce aii găsitii la clu bani, haine, arme, câsornice; leaiă :luatii “acel:
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ce Pait omoritii,. si iaii făcută. căpitanit-pasia agale. * Er Turcii lui Leii-pasia de frică n'aii sciutii care incotro aii fugiti, scris'aii. căpitanii-pasia la-agalele lui Lei-pasia, la ordie, cuni- că pe. pasia lorii, Pai omoritii ca pre unii viclâni ali. impărătiet en fermanu impăratului, 6r. el. să stea pe locii cu stea, până va luă a doilea poruncă ce să facă, dar ai fugitii Turcii mai toti,: dacă aii auditii: că ai omoritii pe-pasia alt lori, : ai DR „Er vodă Hangerlii nu curmă. trimitiândă porunci strajnice si mumbasiri -preste mum- basiri pela ispravnicii judegielori, să dea. zorii Slujbasilorii să istovâscă dajdea văcăritului; €r slujbasii nu incetă a munci pe crestini să dea bani, lăcuitorii nu mai aveă de unde să mal dea, că le ajunsese; cutitul la, osă, si vitele nu avea cui să le vândiă, că si carii cum= pără, căută -să le iea,. pe. nimici, precumii mat susii am scrisă, ; Ia | Er la Tiarigradi incă nu incetă Grecii a, arătă ce e pe ticră, casă mazilâscă pe Han- gerliii, să incapă vre unuli din ei domni, =... . Aa | „i „Deci pră-milostivuli Dumnedieii audindiă strigarea s&racilorii si necazurile lorii vădiândă, si a văduvilorii- plângere si tânguire, n'aii mai pututii suferi pre nesatiosuli si nemilostivulii. domnii, carele ai disii în inima lui că nu este Dumnedieii să răsplătâscă. : Dat'ai gândă impăratului să-i curme vitia, si indată ai chiematii pe vezirulii, si iai poruncită cu străj- nicie să se scrie fermanii si să trimitiă capigiii impărătescii să mergă să taie pe vodă să-I aducă capu la impărătie, pentru prâ-multă r&utate si sărăcie ce ati ficutii. raialilorii impărătesei din Valachia. Si de grabi veziruli ai poruncită “unui - capigiii iscusitii si: măestru a: tăiă pe cei mari cu cumpătare, si iati disii vezirulii, 6tă fermanu impâratului, cu putere mare, si cu strajnică poruncă, iealit si mergă-la Valachia de taiă capulit -beiului de acolo, si-lii ado spre a-lu vedă pră-puterniculii nostru impăratii, că este nevrednicii a fi beii, si de nu vei implini, porunca, capul tî-liă voii tăiă, Capigiulă luândii fermanu s'ati inchinatii. vezirului, si gătinduse aii plecati luândii cu elii unii harapii grâznici la chipii si mare, -cu indrăsndlă la ucidere, buzati la gură, si 'viindiă pe drumi, pre la hanurile de beilicuri nu. spuneă nimu- rul unde merge si cu ce tr6bă este trimisi, ci cu cumpătare din conacii în conacii mergeă cu grăbire, pentrucă domnii tierii aii 6meni. Turci hangii „de le dă plată bani multi, de ispitescii pe' cei ce trecii dela impărătie la Bucuresci, si dacă, dovedescii că mergit la vodă, cu poruncă ori de bine ori de reii, cu mare grăbire .mergii inainte si spunii lui vodă, ca să se păzâscă, si ieaii bacsisiuri mari de bani. Deci sosindiă capigiulii la Bucuresci, ati mersit la hanu lui beilicului- după. obiceiii, si siediândit la hană trei dile aii spusă că merge la.Diiii la căpitanii-pasia, si la Ostrov; cu porunci impărătesci, si. Int. vodă €r asemenea iai spusii 
cel ce aii fostii trimisii de aii cercetati. pentru venirea capigiului. . Deci capigiulă gătindu- se cu ai luj,. ai incălecatii și ait mersii de ai intrată în curtea domnâscă, si aii descăle= 

„cat la scară, si intrâindă in casă la logofetie, aii dist să facă arâtare beiului, că are a vor- bi cu măria sa din gură cuvânt de taină dela dragomanulii măriei sale dela - Tiarigradi, 
si este călătoriii de nu pote zăbovi, si ducândii pe capigiii la vel-postel, si spuindi si lui, aii mersii post: la vodă si iati spus; vodă au disii, lasăli să vie; postelnicul ai disi: ba. să-i spunemii că esci măria ta zaifi, că are cu elă si uni arapii grâznici; vodă ai disii, asiă aii obiceiii capigiii, de ieaii cu ei câte unii omi groznicii pentru mândrie, ci să vie. să vedemii ce-mi va spune dela dragomanu. Postel: aii mal ispititu pe capigiii si a disii că măria sa este acumii cam zaifă, ci la intârcerea sa va veni 6r pe la Bucuresci, si va : 
află vreme de va vorbi cu 1măria sa. Capigiulă aii disii: eu avendi fermanuri câtre căpi- tanii-pasia pentru turburarea Pasvandulul si pentru alte trebi impărătesci, si voiii să mergii 
si la Ostrovii la haianu, si de acolo nu intorcii pe aici, că-că pe aici: am venită intradinsii să-l spuiii cele ce miaii spusi dragomanulii măriei sale. ci voiă să vorbescii cu măria sa, 
cinci siese cuvinte, si să plecii că nu pociii z&bovi. Postel: -mergendii âr la vodă, si mai spuindui disele capigiului, ini dist, să vie să-mi spue. . Deci postel: aii disă capigiului: te poitesce mărfa, sa, si mergândii capigiulă cu arapulii aii intrati in istacă lo, vodă, si iaii 
părutii bine că aii apucatii inlăuntru, si fâcândui capigiuli obicinuita inchinăciune cu mâna după obiceiulii. turcescii,. asemene si vodă câtre capigiă, Pai poftitii să si6diă, si ai sie- diuții in pati pe saltea lângă vodă, 6r arapulu aă siediutii pe lavitiă sâi pe scaunii; dat'aii capigiului cafea si cebucii, 6r. harapu n'aii priimitii, si incependi a vorbi unul cu altuliă,
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intrebândii vodă pe capigiii de cele ce sunt la impărătie, capibiulă' iait 'spusii cele ce ai 
sciuti, si infiorânduse vodă de vederea harapului, vodă aii ficutii somni postelnicului să 
mai chieme ciohodari in casă grăindui franciozesce, si esîndi post: afară, harapu: au săritii 
repede in spinarea lui vodă, puiridui. lagiulii -in.gâti, capigiulă ati sloboditii amând6uă pi- 
stole odată in pântecele lui vodă; harapulă "li sugrumă cu laciuli, trăgând cu amân- 
d6u& mâinile giosii din pati, si fiindit si vodă cu virtute de se svărcoliă, capigiulii aii in- 
fiptii hangeruliă in pântecei, de iaii vârsatii sângele ; harapu siedeă pe elă si-i frângeă gru- 
mazii, 6r cebuciu si peșchergiu ai ceputi a tipă, si cândi aii sloboditii pistâlele aii săritii 
ciohdarii si aii sositii postel: cuci, dar capigiu ai strigatii: duri bre, fermanii; si ai 
stătuti toti, n'aii indrăsnitii să facă nimicii, dacă ai auditi de fermani. Harapulii ai tă- 

„iati capuli lui vodă incă isbinduse vodă viii si tăvălinduse in sânge; si puindul ștriangulii 
in picidre, iai trasă trupulii pe scâri giosii in curte, .si desbrăcândulii ai luati bani, c6- 
sornicu si inelele hârapu, si trupulă. Pai lăsată in mijloculit curtei goli. Er dâmna. Han- 
gerliului cu fetele ci si cu copii tîpă si săriă pe ferestri afară de frică, că se temeă să nu 
o taie si pe ea si pe copiii ci. Deci stringânduse cei ce s'aii aflati in curte si. boerii, li 
S'aii cititi fermanu, si audindi toti s'aii infricosiatii. Er boerii cei mari divanisti dacă ai 
auditii ait esitii pe afară la mosii temânduse nu cum-va va avă osebită fermani să taie si 
pe vre unuli din ci. Asiă săvârsinduse omorirea, măcarcă.postel: ait -sfătuitii pe vodă, 
să nu lase pe capigiii, că are arapii grâznicii, si pe sămuire se: va intâmplă covasi, darii 
vodă s'aii induplecatii cu mintea, .socotindii că-i. va spune cevasi pentru elii ce se face la 
Tiarigradi, Dumnedieii slobodindă să cadiă in ispită.. Si lăsândii acolo trupulă. după porun- 
că, au disii harapulă: Etă câinele celi ce aii mâncati raiaoa impăratului. Si zăcândii până 
a d6ua di, niminea nu indrăsniă să dică sâii să intrebe ceva.. Harapulii ati: jupuitii capulit 
lui vodă, si spălându pielea de sânge Iai umplutii cu bumbacă. Capigiu ai poruncitii să vie 
dâmna cu copiii ei in casăi, că nu 'ăre poruncă a le face vre unii -reii, si să nu aibă nici 
o frică; postel: ai mersii qa ai chiemat'o,.si:0 ai adusi la i«tacu ci; harapuli au pusil 
capulit lui vodi pe o tavă si Paii dusii la dâmna de Paii pusi pe o masă să se uite la 
el, dicândui? Etă, capulit bărbatului teii. Acesta ati făcutii ca mai mare jale. să dea d6m- 
nei, si copiilorii să, dea la bani să-lii rădice. Dâmna se jeluiă cu tipetu si cu copiii i fe- 

„tele ei. . Deci aii chiematii capigiu pe vel-postel: i pe vel-camărasiii, si pe vel-vistierii, di- 
cândit să.nu se tâmă că nu le va face nici unii reci, si abiă ai veniti cu mare frică, te- 
menduse să nui tac, si iai intrebatii unde sunt.tescherâlele cele pecetluite ce leaii făcutu, 
ca să le dea la, racle după vitele ce ai avutii, vrândii să iea: birulii dela dânsii pe acelea. 
Er cămărasiu si: post: si vist: ai arătată de frică, si scotiândule din cămară, spunii că ai 
fostii trei săpeturi de pecetluituri, si ai disi capigiu de leaii dusii in mijloculii curtii unde 
eră trupulii lui vodă, poruncindii harapului să le pue tâte pe trupul lui vodă grămadă, si 
să le aprindiă cu focii să ardiă pe trupulă lui, si aii poruncitii să strige telari pe ulitiă să 
stringă norodulii să vadiă.. Deci vădiendii asiă postel: i vist: i cămărasiulii ati cădiuti la 
pici6rele capigiului cu rugăciune, să nu se facă una, ca acâsta, ci să se milostivâscă să lase 
trupulii lui vodă să-l ingr6pe, si pecetluiturile să le ardiă deosebiti, si să le dea o sută 
de pungi de bani. Capigiu vădiendii: că le dă multi bani, aii datii voie să rădice trupul 
lui -vodă să-l ingrâpe, si pecetluiturile leaii arsi in mijloculi curtii. Si spunii uni! căl'ait 
ingropati: cu preoti făcîndui pogrebaniea, si aii luatii si capulii lui vodă din casa domnei. 
Si indată aii poruncitii capigiu boeriloră,- ca după fermanu impărătescii, să scrie la toti 1s- 
pravnicii judegielorii să r&mâie văcăritu' giosii să ru se mai supere raialele de acea dajde, si 
luândii banii dela, vist: i cămărasiii i post: i dela dâmna totii galbini, aii . plecatii la :Tiari- 
grad cu capulii lui vodă, si ducândulii la, impăratulii s'aii făcutii. mare cercetare de S'aii do- 
veditii prin mărturii că este adevărat acela capulii Hangeriiului. Er atunci cândă. aii esitii 
porunci in tiâră să r&mâie văcăritu giosii; car6 pe unde 'Saii intemplată bani adunati, iati 
opriti boerii ispravnicii, si cu zarafil lori; si tacsindarii i slujbasii i zapcfii cu mumbasirii, 
si pe drumuri carii "1 duceă “i răpiă boerii, tăinuindit si dicândă că nu s'aii găşitii bani strinsă 
cândii ai sositii poruncile. Si asiă stai umpluti de bani boerii si slujbasii, 6r:raialile ati 
remasii săraci. : Si asiă ati domniti Hangerlii doi'ani si mai bine... e îi
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A: dâua domnie a hi Alezandru Horuzi voevod, la letii 1800... -* 

După tăiarea Hangerliului, ai pusă. impăratul domnii tierii 6r pe Moruzi, si intrândit in Bucuresci cu halaiii mare după obicciu domnilorii, si siediendi in scaunulii domnesci, i Sai inchinatii tâtă boerimea, sărutândul mâna, si rânduindă boeriile divanului “după obiceiă, „Sail liniscită câte-va dile, apoi aii incepută -u căută trâba pentru ostile dela Diiti, că-că. că- pitanii-pasia, dacă aii tăiată pe Leii-pasia, S'ai intorsi la Diiă, si aa impreunatii câtă-va sumă de 6ste să bată Diiu, si porunciă lui vodă Moruzi, să pârte de 'grigea 'ostilori: cu: zahersle, cu vite, cu cară de. 6ste, si altele ce trebuesce. Er impăratuli tuicescii vădiândi căcu Turcii nu va pute nimica să facă, nicl va pută să seâtiă hainu din cetate, si intielegendi că Pas- vandu S'aii uniti cu cârjaliii, si face mari turburâri impărătiei, că-ci cârjaliii prădă orasie si . sate prin ti6ra tureâscă, si le arde cu focii de rămâneă pământulii golă, si hasnalele imp&: rătesci le răpiă. de pe: drumurile Tiarigradului, si tâtă avutiea o duceă in cetatea Diiului la Pasvandu,. că le eră cetatea conacii, si Pasvandu gazdă, si-li-aveă mai marele lorii si povă- tiuitorii. . Si incă eră sfatul lori să r&dice pe Pasvandu 'să-lii, facă impăratii in cetatea 0- driiului, unde aii fostii ma! de nainte scauniă impărătescii. . Asiă-dar! dovedindi impăratul de acestea de tâte, s'aii socotiti cumii va pute birui pe nesupusii impărătiei, sicumnii va pută si sfarame cetatea Diinli,, să strice 'cuibulii cârjaliilori si ali Pasvandolui. Deci porunci- Vaii la divanistii regialile sfatului imptrătescii, ca impreună cu marele mumftu, patriarchuli turcescii, si cu vezirulii, să facă divanii, fiind si insusi impăratulii in divanii.. Deci strin= genduse toti, si făcândă divanii, unul diceă una, altul diceă alta, r altul intralti chipii, adecă, unii diceă, ca să aducă 6ste frangiuzescă cu tunuri, să spargă cetatea, altuli diceă să poftescă pe Nemti: că sunt vecini, să bată cetatea impreună cu Turcii, €r altii diceă să, pof- tâscă pe Muscali că ei sunt mai răsboinici si vorii face, biruintiă mai curândă. Er impăra= tuli siedeă după perdeaoa divanului, precumii este obiceiulit impăratilorii turcesci, ca să nu i se vadiă fagia, si' ascultă cine ce grăiesce. Si săvârsînduse divanulii, să dusi impărâtulă Intrarea France) ]a iatacul lui, si ceilalti la ale sale. Deci intr'acea vreme Sai făcutit impă&rati Rosiei zilori în Misiră a a e ră PA . . [ua PP - E si în n Sa n arele Pavelii, fiiulii impărătesii Ecaterinii, fiindi-că impărătesa Ecaterina ati răpo- sati intru fericire, si avândii impărătiea turcâscă răsboii cu Frangiosii, fiindi-că Frangiosii ait stricată pacea cu el intr'acea vreme, că aflase prilegiii că ostile turcesci s'aii adunatii la Diii, si el intrase in Misiră de cuprinsese tâtă. stăpânirea Misirului, si: se intinsese de intrase si in Palastina, adecă, in pârtile Ierusalimului. Frangiosil pe atuncea nu aveă craiu, că: 'i tă- iase pe craiulii lorii, si se asiediase 15 ministri de ocârmuiă crăfa si judecă ticra. Er Bo- naparte eră voevod ostilorii, âdecă "feltmasiari, si el intrase cu ostile in Misiri, că că- ută” Frangiosii să cuprindiă aceste tieri cu Stăpânirea lori, să-si deschidiă drumii printr'ân: sele mal dreptă la America, tiâra cea 'nduă unde aii si ei pârte de stăpânescii. Si impăra- tulii Tiarigradului v&diândi că Frangiosil ai intrati in stăpânirea imp6rătiei lui,- ai poftitiă pe imperatulii Rosici Paveli să-i dea; 6ste ajutorii asupra Franciosului, si iai si dati o sută de mie, că-ci că nui eră voia nici imperatului .Pavelii să se lătiâscă Frangiosii in tierile tur cesci, si apol mai la urmă să se intindiă si la Crimii in stăpânirea Muscatilorii, precumii- le si eră gândulii Frangiosilorii.  Asiă-dar impăratul turcescii, după cumit ati aflati divanistiă lui să facă, aii chiematii indată pe vezirulii, si iai porunciti să chicme pe' elciu muscălesciă - să-l cuvinteze despre partea impăratului, ca să scrie la impăratulă Pavel, fiindi-că eră in prietenie si in pace cu elii, să-i trimitiă 6ste muscălâscă să bată cetatea -Diiului să o sfă: vame,. să, scotiă p6 hainu impărătiei Pasvandu, carele ati turburată tOtă impărătiea, si viindă elciu: la vezirulii si spuindui vezirulă disele impăratului, elciu ai datii cuventi, că va insci- intiă cu stafetă pe impăratuli la, Petruburgiă, si până in diece dile va veni răspuns , si in dată cu: curieră aii insciintiată impăratului Pavelii, cererea. impăratului tureesciă; si viindiă cu- rieru cu rEspunsii, ai ardtatii r&spunsulii vezirului, cumcă, de va multiămi pe impăratul Pa: velă cu: aceste d6uă principaturi mici, Valachia si Moldavia; de a: fi suptii stăpânirea Ro- Sici, va orândui unii comandirii-generală cu 12 mie ste alâsă cu tunuri. mată, si cu ajuto3 riulă lui Dumnedieii, în 24 de :cesuri vu sfărămă cetatea de nu va rămână pâtră.pe pâtră; SI nu numul pe Pasvandu ?lă va dă in mâna impărătiei sale, ci si pe ceilalti haini si turbu=
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“Tătorii impărătiei % va supune, si va, face linisce si pace imptrătiei sale. Vezirulii mergândii la impăratulă iaii arătată cele ce iaii spus elciu muscălescii. Impă&ratulii ai priimitii bu- 
curosii, si ait. disii că mai bine este să dea aceste două ticri Muscalilorii, ca să supuie vrăj- masii si turburătorii impărătiei, să impărătiâscă cu pace si in linisce, de câti să piârdiă im- ptrătiea. Veziruli ai disi: asiă este prâ-puternice impeărate. Si ai porunciti impăratul ve- zirului, să spue elciului, să scrie impăratului seii, că priimesce cererea si-l va dă aceste dâuă tieri, ci să rânduicscă, osti câtii mai ingrabi să mârgă la, Diii, să sfărame cetatea, cuibului hotilorii si ali hainilorii. Si spuindii veziruli elciului, elciu ai disii să facă impăratuli con- 
tractă adecă, zapisii, să-lă trimitiă impreună cu insciintiarea la impăratul, 6r câti pentru osti, sunt gătite, si aprâpe unde se ostescii, la loculii, cu Frangiozii, si de acolo după poruncă se va despărti unii corposii, cu tâte ale r&sboiului, si va veni la Diiii cu grăbire. Vezirulii arătândă impăratului disele elciului, impăratulii indată ati poruncită să facă contractii; carele S'aii si făcuti, si dândulii elciului ati trimisi la impăratulii Paveli la, Petruburgii. 
! Pavelii impăratulii Rosiei aii scrisă stafetă, prin grabnicii corierii, poruncindi lui So- voro generalii, comandirulii celă' mare, să orânduiâscă generari cu corposit de 1200 ' ostasi, piotă si husari, cazaci călărime. cu tunuri mari,.cu gephănale si cu avantopă, cu gumbărale, să arunce în cetate, si cu cartate, si cu totă silintia să sfărame zidurile cetâtit Diiului, si să o risipescă, cu putere din temelie, a nu mat fi cetate. Care osti. s'aii fostii si orânduitii si aii fostii si plecatii a veni asupra Diiului. ăi E 

Scris'aii impăratul Tiarigradului si lui vodă Moruzii, să facă tâtă gătirea, estilori mus- 
călescă, zaherele si fenuri, ordiu, si conace, cu ori ce va trebui, că este să vie pe aici prin tisră, la Diii, să sfărame cetatea. Moruzii vodă vădiendi fermanuli impăratului, ai fostă datii poruncă ispravnicilorii judegielorii, să scrie fânurile Gmenilorii si zaherea, grâă, ordiii, vite, ce se va mal află in ticră. Darii fiindii la mare intristare intielegândii că impăratul aii datii aceste dou pringipaturi, Valachia si Moldavia, intru stăpânirea Musealiloră, bo- lindă cu inima, că va, să se scape de chivernis€la vietii ce o.aveă dintraceste tieri nemulii Grecilorii, . s'aii pusi si aii scriși. la regiale, : divanistii impărătescă, trimitiendule si o sumă „mare de pungă de bani, să stea, si să. mijlocescă la impăratul să nu dea aceste tieri Mus- calilorii, ci să le dea alte:cetâti 'si ostrâve in alte pârti, că aceste dâuă tieri sunt ca, nisce + „cămâră pline cu de. tote impărătiei spre folosii. Si de va luă Muscalii aceste tieri, peste pu- gină vreme se va-pomeni impărătiea cu el la Rumele, sc măcarii să dea, impăratulii, Nem- tilorii, aceste 5 judegie numai, din câce de Oltii, si să-l poftâscă, că si ei aii ste regulată; si vorii priimi să bată cetatea, Diiuli si să o sfărame. n a Deci regialele fiindă interesate ai mijlocitii la, impăratulă, si impăratulii ai priimiti sfatului regialiloriă, si ati .poruncitii vezirului să spue elciului muscălescă, că. de. va priimi „alte cetâti sâii ostrâve, să rămâe aceste tieri, că sunt trebuinci6se pe s6ma impărătiei, pre- “cumi arată regialele divanisă. Vezirulii arătândi elciului, elciulii ai r&spunsii dicândii: că nu priimesce impărătiea Rosie casteluri, că are destule de acelea, ci pentru hatâvulă impă- „ratului ai priimitii aceste tierisidre, ca să-i. facă odichnă, si să impărătisscă cu linisce. Si „asiă, fiindit-că ai fostii datii zapisu pe acestii asiediământi, n'aii pututi să facă a priimi Muscalii alte cetâti. E | a | 

Er vodă Moruzii insciintânduse. că nu stai putută a se schimbă lucrul, fiindii măestru ai făcuti altă. mestesiugire, si puindi de ai făcutii harzovali, adecă jalbă câtre impăratul despre partea tierii, cu mare plângere si tânguire, si au iscălitii pe toti boeril tieril, mari, si mici, si pe toti breslasit si cumpănasii, geluindă.si ticălosînduse că ati străcitii si li sai prăpăditii totii .ce ai avută cu răsmiritia „Pasvandului,. atâta multime de osti fiindit pe capulii lori, si aii rămasii de n'ait ce mâncă, si mori de fâme cu mueri cu copii cu totii, că rae- lele mânâncă c6je de copaci si tăritiă, si nici haraciuli imp&rătescă nu ati de unde: să mai :dea, si cu sape de lemnii, încălciati in opinci de câje de copaci prin alte tieri se hrănescii, “pentru care cu lacremi fierbinti se râgă să se milostivâscă pră-puterniculi impăratii asupra „stracilorii raelele acestei tieri, să ierte pe Pasvandoglu, să nu mai vie si ostile Muscalilorii, „că nu mai ai nici ostilorii împărătesei 'să le dea zaherele, si Dumnedicii să te tie in 'multi 

'
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ani să impărătiesci, -prâ-plecati robil din: Valachia, ai pr&-puternicii impărătfe! tale. Si tii. mitiendă -vodă: Moruză jalba cu olacii grabnicii la .capicheheiaoa lui. la Tiarigradi, seriin: dui să o dea dragomanului, si să-i numere si: o sută de pungi de bani. Dragomanuliă luândă jalba 'dela, capicheheiaoa lui vodă cu banii dinpreună, mergând la impăratulii iai citit?o, intru audiii de rândi t6tă. Impăratulii intielegendă si audîndii de ticălosiea raelelorii 'Vala- chiei, s'a milostiviti si aii ertatii pe Pasvandu, scriindui fermanii, cumtă pentru rugăciunea săraciloră de raele din Valachia "li iârtă, măcareă nu e vrednici ertăciunie, si-li cinstesce „cu pasialiculit -Diiului, si iaii trimisă două tuiuri „impărătesci de. stăpânirea pasialicului, si caftanii imprăteseii de samurii. Deci viindii. capigiu dela Tiarigradii cu tuiurile si cu caf- tanu, si viindă la pârta, cetâtii,: insciintiânduse Pasvandu de venirea, lui că.este dâla impă- ratulii trimisi cu veste bună, ai .poruncitii Pasvandu să-i. trimitiă ântâiii fermanu, să vadiă ce scrie impăratul, si de va fi bine, "li va lăsă si pe elit de va intră in cetate, si se va invrednici a, vede si fagia, slăvimei sale. ră de nui va trimite fermanu, să se ducă de aci, că va porunci de-lu .va face in dâu bucâti. Capigiu ai. datii fermanu la ună biinbasiă, si ducândulii la  Pasvanduli, ai poruncitii teftendariului de i Pai cetitii, -si vădiândiă că Pau fă- cutii impăratul pasiă mare s'aii bucurati, si îndată ai poruncitii la, patru agale mari cu 0- do-basi, cu bulug-basi, 'si ciausi-basi cu baraictari, să mârgă cu o sută de pasialii Turci alesi im- brăcati frumosii, impodobiti cu argintărie, si cu doi armăsari impodobiti cu rafturi de sârmă cu aurii, si să aducă pe capigiu cu cinste mare la saraiit-divană, Deci mergândii agalele cu halaii, si deschidiânduse porta cetâţii, după salamalichiulii ce iai făcută, Paii luatii agalele de suptiori, si. Pai incălecată pe -unii armăsariii, si aducendulii.la divanti-saraii, Pat cinstită - după obiceiii, cu dulcâtiă,. cafea, cebucii, si odichnindulii unii cesti două aci, Vai. luati aga- lele de ati incălecatii pe celalalti armăsari, si cu totă halaiulii Pati dusii la saraiuli Pas- vandolui. - Acolo intrândă in iatacii unde eră Pasvandulii, pugintelă aii miscatii Pasvandulii de iaii făcutii cinste; si. aducendiă cafea..si cebucii Pai cinstiti. “Apoi aă pusii masa si lait ospătatii bine, -fiindii si câte-va agale mari si bătrâni la masă cu totii ai cetâti! fruntas, „asemene si a d6ua di. Eră a treia di, ai poruncitii Pasvandu de sai adunati tâte asalele cetâtii cu haianu Cara-mustafa si cu tâtă 6stea, si aii făcutii zeefetii mâre,. insă s'au cetitii ântâiii fermanu impăratului de pasialicii, imbrăcândulti capigiu cu caftanii impărătescii, „si dândii “tuiurile la: baraictarii Pasvandului să le tie, poruncindii de aii Gatii: cu tunurile multi “c6si, apoi aii strigatii toti 'ostasii, hală, hală, cu glasii mare, să trăiâscă impăratulii si măria sa «pasia Pasvandoglu, si. apoi au siediutii la .masă cu toti, si aii ospătată; “Fr a patra di aii imbrăcatii Pasvandoglu pe capigii cu caftanit dela elii, si iat dăruită o mie de galbini 'si unii armăsarii impodobiti. cu rafturi, si.ai trimisi; la impărătuli carte de' multiămire, si că va fi cu supunere. Scris'aii si lui vodă Moruzi că. multiămesce ca unul prietenii, si se "va ave bine cu eli. -Si asiă, după porunca imptratului, .căpitanti-pasia cu ostile lui sati dusi -la Tiarigradă, luândă multe pungi de bani dela Moruzi vodă poclonii, asemenea 'si. ceilalti pasi ce aii mul fostii cu ostile lorii, s'aă dusii caresi 'la sarhatuli lori. Si: ostile muscălesci incă S'aii opriti de a veni la Diii, pentrucă impăratulii turcescii dacă aii ertatii pe Pasvandu,. de loci aii trimisă jalba. Tierii-Rumânesci la Petruburgu la impăratulii Pavelii să o vadiă, si iai scrisii că au rămasii giosii cererea si legătura ce ati fostii făcutii pentru. Diiă, : ca să “nu mai .pătimescă raelele, De Pa Pa | Impăratulă Paveli vădiândii jalba tieril, au căitit pe s&raca de ticră, si aii scrisă co- mandirului să oprâscă ostile „de mergerea la Diiă, să stea de r&sboiii asupra Frangesilorii, -precumii ai si stătuti, că biruindui iau scosti din Misiri si din Palastina, -si ati lăsată ce- 'tătile 6r intru stăpânirea Turcilorii. Si intwacea vreme mare usiurare aveă crestinii si pace “despre Turci, pentru ajutoriulă ce ai făcutii impăratul Paveli impărătiel turcesci :asupra “Franciozilorii. - a A a CE "“Eră pasia Diiului Pasvandu, vădiânduse pre sine tare si mare, nu S'aii liniscită aficu pace, ci ai inceputii să supuie orasie si cetâti intra lui. stăpânire, Beligradu, Nisiu, Os- “trovulă, Cladova, Or6oava, incă si Rusciucu, si ai făcutii si r&sboiii cu Trăstăninoglo,: haianu - Rusciucului, - dar. mai -pututii folosi nimici, că nu i S'aii supusi. . Er dela vodă Moruzi at inceputii a cere bani cu cuvântii că are trebuintiă să, dea Iefă la ostasi. Vodă vtdiendi că
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nu va pută domni în pace dacă nu-i va dă bani, iai dati in câte-va rânduri, cândii 40, cândii 50, de pungi de bani, apoi ai incepută a, cere zaherea, grâii, ordiă, unti, miere, seii, mă- carcă i-se dă intreicla după .obiceiulă cetâtii Diiului, dar Pasvandu nu se multiămiă cu intreila, si trimiteă 'Turci de prindeă zapciii, si incă pe doi iaii si tăiată,  prins'aii si pe boeri ispravnici, si-i tîneă la. Diiii inchisi, până cândii dă câte 40 sti 50 de pungi de bani, apoi scăpă -cu capu amână.. Vodă Moruzi vădiendii asiă, ai insciintiută la impărătie. Ceru- tai si -salahoră si bile să tac din păduri, să i le ducă la Diiii să intărâscă cetatea, si cară multe, si sare multă, să umple. magaziile in cotate, incă cereă si ocna totă să fie alui, cu cuvântii că mosiu-seii ar fi stăpânit'o in vechime, si lut vodă (diceă) că i ajunge ocnele. de peste Oltii, si dulgheri, lemnari, si mesteri 'de fieri Gigani, carii dacă audiă, de fiică fugiă in păduri, incă si zugravi, de-t zugrăviă saraiurile, si le poleiă cu aurii si cu arginti, apoi cereă 6r dela vodă bani să plătâscă lucrătoriloră. Vodă “dă si de nevoie, că se lăudă 'că va trimite Turci: de va prădă orasiuli Bucuresci. Deci ai veniti lui vodă dela impăratulii fer mană, să dea Pasvandului numai intreiGla, cr altii ceva nimici. Seris'aii impăratul fermană si Pasvandului, să-si iea intreicla si să lase ticra si pe vodă -in pace. Dar Pasvandu ca ună câine, mal ret S'aii intăritată si Sati măniatii, trimitiendi cuvântă la caimacamu si la boerii divanisti, că de nui va dă cererile lui, va, prădă, orasiuli Craiova, si pe boeri 5 va tăiă in bucâti.. Boeri! si negustorii audindii asiă, sai inceputi a infricosiă, si mat trecândă nu multă vreme, ai simtitii boerii. si ai dovedită că cuvintele Pasvandului va să fie si in faptă, si au. inceputii a-si rădică calabalicurile si haremuli, trimitiendule pe la mănă- stirile dela munte, altii in alte Pârti, si negustorii cei mari ră&dicândusi mârfurile, dar nu se spărtigase orasiulă, si trecândi asiă mal unii anii, fiindă.vremea cam in iârnă, fâră de veste ai veniti. Cara-Mustafa cu o sumă de Turci, si ait călcatii orasiulii, prădândiă si jefuindă prăvăliile si pe negustoni, si casele boeresci, si pe toti orăsianii, pe cine apucă, spărgendi pimnitiele si prăvăliile, . si prădă bani, mârfuri, €r Gmenil orăsianii st lăsă toti si fugiă “toti 'in. tâte pârtile, - Vodă insciintiânduse ai trimisă Turci impără- tesci dela Rusciuci, si Arnăuti, să le stea in potrivă, si dacă aii sositii ai începută a dă cu sisinâlele in vesduchii, ca, cumii sarii bate cu Turcii Pasvandului, si may la, urmă S'ati uniti cu toti, apoi pradă mare ce aii făcutii, de n'a mat rămasă nimici in orasiii, că nu-. ” mai et rămăsese in orasiii, până si-umblătorile le căută ca să găsâscă bani, cumi aă si găsitii; si mai sosindu Ture imp&rătesci, Cara-Mustafa cu 'Turcil lui, dacă s'aii impliniti d6- u& săptămâni, umplenduse de bani si de odâră si de mărfuri, aii incărcatii pe cai si in ca- Tă, si S'aii rădicati din orasiii, si mergândi la mănăstirea Siegarcea ati rânduit Turci mum- basiri, mergândă prin sate si apucândii pe lăcuitori, de a dati zaherea, si incărcânduo in carăle Gmenilorii o trimitea: la Diiit, si dacă s'au indestulatii Sati rădicati cu toti, si trecândii Dunărea, s'a dusă la Diiii, si multă bogătie ai dusi la Pasvandu. Er Turcii imptrătesci mergeă si ei după Cara- Mustafa, si diceă că-lii gonesce din ticră, si dacă aii trecuti Cara- Mustafa Dunărea, ati intorsii Turcii impărătesci la orasiii, cerândust lefile dela boeri, că ai gonitii pe vrăjmasi, o vai de ticră a După acâsta mat potolinduse .. Gresce Pasvandu, s'a gătitii cârjaliil să intre in ticră, cr vodă; prindiândii de.veste, aii scrisă la impărătie, impăratul au Tânduitii uni - naziră si alte agale cu o sâmă de Turci si cu tunuri să păzescă ti6ra. Iconomisitaii si boerii cu cai- macamu de ai trimisă lui Manaf-ibraimii la Diiii, care eră capuli cârjaliiloră, daruri scum- pe, ca'să-i fie milă de ticră, dar nimici n'ai pututii folosi, “că Manafuli ati primită darulă,e si nu S'ai uitată la rugăciune, si ântăii a prădati Cernetiulă si totii judegiuliă, si: ai lu- ati,si robi trimitându-i la Diit la Pasvandu, -si aco % vindea pe bani la cei ce voiă să-i r&scumpere, si după ce aii arsii. orasiulii Cernetiuli ai veniti la târgulă Jiului, si asemenea „ Vaii istovitii cu focii si cu pradă si robii, si aceste cete de cârjalii ai apucatii pâla muntelui. Er altă: sumă de cârjalit Cu :pasvandi amestecati, aii veniti in Craiova, si ati prădatii ce ai maj -La 16tă 1800, ) găsitii: după prada, lui Cara-Mustafa, si ai aprinsă orasiulii de' tote pârtile, de aii arsă până in facia pământului; altă câtă ati esiti ]a, Caracalii, si aii arsi orasii până in pă- mântii, după ce Pati prădatii si Tail robitii. Er naziruli se tîncă după ei, si după ce "i făceă  cârjalfii sema lori, sosiă si năziruliă dândă cu tunurile in vesduchii, si pe niminea nu 0= 
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moriă, cu cuvântii că-i gonesce, si prădă si Turcii impărătesci satele si 6menii pe unde tre- 
ceă, dicândi că cârjaliii pradă €r nu ei, o- vai de crestini ce trăgeă! că nu eră destulii că-i: 
prădă, :ci unora, le tăiă urechile, altora 'nasulii, altora buzele, de i slutiă, âr pe altii 1 im- 
puscă ; pe altii X tăiă de toti, vădiut'am si eit cu ochii: Omen! slutiti. Er câta: cârjaliilorii 
care apucase pla muntelui, aii. veniti pela mănăstirea Poli-vragi, si ait ars'o cu focii de 
totii, rămâindi. zidurile surpate, apoi ai venitii hotiesce n6ptea la orasiulii Ocnel, si aci mare” 
răutate aii făcutii, că ati: omoritii multi 6meni, si. ai slutitii pe mai..multă, si ait arsi ora- 
siulii cu focii si tte besericile, ca si Craiova, si aci aii siediutii cârjalfi dâuă. săptămâni de 
ati prădată si ai prinsii robi. Er nazirulii. sosindii mai târdii cu Turcii” lui, ai tăbăriti in 
dâlu Titireciului, ca o jumătate câsii de Ocnă, si dă câte unii tună “spre: Ocnă in văsduchii. 
Er cârjaliii dacă sai umpluti de prâdi, mai vârtos de bani, că aveă fiete-care câte doi stii 

„trei cal incărcati de prâdi, aii plecatii in pace -nestândule nazirulii nimici. în potrivă, ci s'ail 
luati si elit după el: până la Caracalii, ca cumi “iar goni. Si după ce aii trecuti Dunărea, - 
de sai dusi la Diiit, că acolo eră cuibuli 'lorii, si 'la Pasvandu stringcă tâte prâdile si a-. 
vutiile ce răpiă, si robii acolo "i vindeă, - si intorcânduse . naziruliă la Craiova, diceă că ai 
scosii pe cârjalii. din tiâră, si iaii gonitii “peste Dunăre. Fostaui prinsii cârjaliii si pre ună 
boeriit Bibescu. cu sogiea, lui: robi in târgulii Clenovu,. si mare nevoie aii trasi până ati scă- 
pată, insă dândii bani-pe la alti: Turci, de iaii -făcutit cale cu chibzuire să scape. - Fost'ait 
venită si vodă. dela Bucuresci la, orasiuli Slatină preste Oltii, si siediândii in orasii, aii in- 
demnati pe nazirulii si pe alte: căpetenii ce:eră, să stea să. gonâscă cârjaliii. Deci cumii! 

„am scrisii, după ce s'aii dusii cârjaliii din tiâră peste Dunăre:la Diiii de bună voia lori, si 
Sai potoliti focurile. si frica, -aii inceputii a veni Gmeniipe la casele lori, insă sătenii lăcui- 
tori, fiindii-că se spărsese t6tă ticra, 6r boeril cu tâte: familiile lorii , si negutiătorimea, e- 
gumenii mănăstirilorii, si episcopii cu mitropolitulii, si cet mai puternici de bani, umpluse 
tiera ungurâscă, de aii inbogătitii pe Nemti, cheltuindii acolo in scumpătate mare. Lir vodă: 
Moruzi ati scrisii impăratului la: Giarigradii că aii scosi pe hotii de cârjalii din ticră. Imp& 
ratului iai părutii bine si s'aii bucurati, trimitiendii: lui vodă si nazirului caftane si alte da- 
rari impărătesci scumpe si câte-va pungi de bani nazirului. Deci vodă Moruzi fiindiă- măestru, Sail 
socotitii ca nucumva să dovedâscă, impăratul că s'aii stricatit tiâra -reii,. si ati arsi cârjaliii t5-: 
te orasiele, si mai vertosii Craiova, polithie mare, si să-li vinovătiâscă.si să cadiă la urgie - 
impărătâscă, aii serisii la impăratul cu mare rugăciune să se milostivâscă să-lă ierte de a 
mail slugi impărătfei in domnie, să mârgă la ale sale, să se odichnescă de multele nevoi si 
necazuri si greutăți ce aii 'trasii cu Pasvandu si cu cârjaliil, până iai scosi din tiâră, si ai 
trimisă multe pungi de bani la capicheheiaoa lui la Giarigradii să dea, 'la regiale si la dra= 

- “1803, „somanul, si. asiă mestesiugindii iai venitii mazilie, si aii scăpată cu pace si cu 
Noemvre 14. [cinste si cu avutie multă. In domniea acestui domnii alii doilea anii Sati cutre- 
muratii pămentuli fârte tare, de aii cădiutii tte turlele besericilori din Bucuresci, si clo- 
potnitiele, si alte case inalte s'aii sfărămatii, si. elopotnitia, cea vestită. de inaltă, care erâpo=" 
d6bă orasiului cu c6sornicii, aii cădiutii si s'ai sfărămatii, si eră atunci mare “frică. - 

Si ait domniti Moruzii vodă in domniea a doua 3 ani. - : Ca 
Împăratului Giarigradului aii trimisi fermanii lui Costandinii vodă Sutiulii, fiindii atunci 

domnii la Moldova (nepotă lui Michaii vodă Sutiuli) ca să fie domnii Tierii-Rumânesci, si 
viindi in Bucuresci ai scrisii porunci in tiâră,-să se stringă toti lăcuitorii din pribegie caresi 

"la casele' lori, scris'aii si boeriloră in tiâra ungurescă, să vie: fiesce-care la casele -lorii; 
dar boeril n'aii vrutii să vie, pentrucă sfătuinduse boerii. cei mari. din Bucuresci cu boerii 
cei din- Craiova, impreună si cu mitropolitu si cu episcopii si: archimandritii si igumenii. mă= 
năstiriloru si uninduse toti la uni: cuvântii ai: făcutii mare jalbă câtrăi impăratul . Rosiei; 
“marele Pavel, cu mare tânguire aii arătată că sunt fugari de reulii Turcilorii;: si ati pribe= 
giti în alte tieri lăsândusi casele pustii si cheltuinduse ai sărăcit, vendiendusi mostile si 
acareturile sale, si Turcii aii arsă orasiele tâte si besericile cu foci, si ai prădată totă, ticra, 
-omorindă si tăindi multi crestini, si slutindui tăindule nasul urechile si buzele să le dea 
bani, si-pre multi iai luati de iai dusi robi, rugânduse impăratului să se milostivescă “ca, 
“uni crestinii asupra crestinătâtii, să facă intr'unii chipit cu tiâra acesta ca să fie in pace de
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câtre' Turcă, că-ci că n'aii la ce să mai intâreă în ticră, si domni să fie tieril pe care “li Yorii alege bocrii si archiereii tierii, si iscălindi toti jalba aii trimis*o cu doi boeri soli la Petreburgii să, o dea impăratului. Si mergendi Dboerii la Petruburgii ai dati jalba la im- „păratulii, si imp&ratulă cetinduo si intielegândii de pătimirea, tieril si a boerilorii, aii căit?o, deci aii poruncitii ca toti solit impăratilorit ce se află la Petreburgii, să vie la divanulă im- părătescă, si adunânduse intr'ună de di, fiindă si. impăratulii de faciă, ai poruncitii să se citescă jalba Valachiel in audiulii tuturori, si după ce aii cetit?o, aii intrebati impăratul „pe soli: ce diceti dumneavâstră la acesta? Solil ai tăcutii. Impăratulii €r! i-ati intrebati, ca- de-se impărătici mele a ajută si a apără acâstă tiâră crestină, ai nu? Solil ati răspunsă că se cade a ocroti Valachia după dreptate de năpâstile ce-i vină asupră. ii intrebati si pe elciu turcesc, cumii găsesce cu cale? ati răspunsii: că celui ce pătimesce se cuvine ai se dă ajutorii. Impăratuli Pavel ati poruncitii secretariului impărătescii să serie impăratului turcesci, să caute să facă zaptă Turcilorii de asupra acestorii două ticri Valachia si: Mol- davia, să nu o -mai ardiă si să o prade si să. o robâscă, gonindii pe toti lăcuitorit ticrii in tieri străine si. sărăcindi boerimea, ardiendi orasiele si bisericile crestinilorii, să aibă ticra, pace după ponturile pâcii care sai asiediatii la impăciuire în vremea trecută, si-să pue domnii ticrii pe care ?]ii va alege boerii tierii, că de nu va fi ticra in pace cu lăcuitorii ei, va strică prietesiugu cu impărătiea, sa, si ostile Rosiei care sunt rânduite asupra, Frangezilori cu r&s- boii, le va porni cu răsboiit asupra, impărătiei sale, si va, face zaptii Tureilorii. Ati scrisii si clciu turcescii ce va fi vrutii - Deci curicriulii sosind la iarigradă ati dată scrisârea la el- ciu Rosici, trimitiândui si lui. deosebită scris6re ca să, scie pricina. Elciu numai de câtit s'a dusii la dragomanulă impărătescii, si dândui scrisrea, dragomanulii ai. mersă la impăratul de iai citito de rândii. Impăratulă S'aii turburatii dacă ai auditii de patima tieriă, ne- sciindi elu de acâsta, si aii vrutii să tae capul lui. Moruzi vodă, fiindă-că .clii ai scrisă imperatului că aii scosi cârjaliii din tidră, si nu iaii lăsată să facă reii in tidră,. si cumcă ticra este in pace, si Parti fi si tăiată, dar regialele fiind. luatii bani dela cli aii Stătutii de aii imblânditi pe impăratulii să nulii tae, că se va scârbi impăratulii Pavel mal. xeă, si pâte că va porni răsboiii, si asiă iai ertatii imperatulă vitia, insă Pau făcutii surghiumii,. de ai pătimitii Moruzii multă vreme. Si indată aii poruncitii impăratulii de ai scrisă fermanuri "la toti pasii marginei Dunării, să se ferâscă de Ti6ra-Rumânâscă, să dea, pace, raeleloră, ne- superândul intru * nimici, să-si vie caresi la casa lui, si pe cârjalil să-i prindiă si să-i in- tiape pe marginea Dunării, că de se va, nat insciintiă că nu este Valachia in pace, sabiea X va mâncă. Si măcarcă s'aii fosti scârbitiă impăratulii si pe boeril tierii, că de ce nu ati insciintiati impărătiei de. relele ce li S'aă -intâmplatii de câtre pasvandi si de câtre cârjalii, ci ai geluitii impărătiei Rosiel, dar n'a avutii ce să le facă, fiindă fostii toti la ună cuventiă, “insă ait trimisi fermanii boerilori in ti6ra. ungurâscă, să vie toti caresi la casa lui in ticră, că vorii ară pace: si nu va mai pătimi nici unii re, că impărătiea lui n'a sciutii de. cele ce sai intemplatii in Valachia. Si Gtă că vam orânduitii beii pe Sutiulă Costandini.. -. * Boerii si archiereii priimindi fermanulii impărătescii, ait insciintiatii imperătiei că sunt supusi si următori” poruncilor: pre-puternicii impărătii, si sunt doritori şi bucurosi a veni la casele lori în ticra sa, dar: până nu li se va orândui de câtre impărătie domnii pe Cos- tandini Ipsilanti după, cererea lori, nu vorii veni în ticră, că Sutiuli vodă este omit reii si neprasnicii, si le este temere că voră pătimi de elit ca si de Mavrogeni. Dar cândii stati fosti trimisi. fermanulă la boeri, ai fostii scrisii Alexandru Ipsilanti boerilorii si archiereilorii să, facă cerere dela impărătie pe fiiu-seii Costandini să le. fie domnii, că le -va fi bine cu elă, si clă.le va nărăvi la tâte, si-i va: multiămi pe toti cu boerii si cu. venituri din tiâră, că este .omii intieleptă si blândă, si incă "li va sfătui si măriea sa: spre urmârile cele bune; si boerii pentru acâsta Pai cerutii dela, impărătie. să le fie domnii, Impăratuli aii priimitii ce- rerea' boerilori, si ai făcută domnii pe Costandinii Ipsilantă, imbrăcândulii in caftanii impă- rătescii după obiceiă, dândul si cucă de samuri i proci. Er lui Costandin Sutiulii viindul Ina- zilie s'a dusă la Tiarigradi Scârbiti, insă ai pusti gândii de răsplătire lui Ipsilanti, ca să-i cocă turta câtit va pută, si asiă ai si făcută cumă vomă scrie inainte. . IE Pa Eră Manafă-Ibraimi cu cârjali il lui aii trecuti ârna dela Diiăi la Rusciucii pen -tiâră
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pe marginea Dunării, j&fuindii satele ceată: mai găsită, si-nu .leai stătutii -niminea in po-= trivă,. măcarcă au fostii poruncă impărătâscă, că Turcii la Turci. nu :face nici. unii reii pen- tru ori ce reii va face la crestini. .. . a a Se Scumpetea totii sporiă 'si se inăltiă. la pretiii tote celea. . a “La. let 1804. ati veniti. domni în tiâră Costandin -Ypsilanti 'voevodii, trimisii «dela Giarigradi cu fermani impărătescii, 'si intrândă in. Bucuresci cu halaiii -mare : după o- biceiulii domnilorii, siediut'ai in scaunul domniei, si aii veniti toti boeril -de i s'aii inchiz nati si iai sărutati mâna, bucurânduse de venirea mărici sale. - Vodă rânduindii boeriile divanului, si asiedândi trebile tierii, eră in grige să iconomisescă de a fi tiâra in inisce si in stare bună, după porunca ce-i sai dată dela impăratulii, si s'aii făcută linisce mare in “ticră, incepândi boerii si negutiătorii si toti orăsianii a-si face casele si curtile .ce leaii „arsit cârjaliii si a, se drege sfintele beserici,. . | a Pasvandu încă iai scrisă: Multă sănătate prietine beiule, m'am bucurati de venirea “mărici tale. Vodă incă iai scrisă cu ceremonie multiămindui de cercetare... Si nu multă “vreme trecândi, Pasvandiă ati inceput a cere dela: vodă de tote ca si dela Moruzi, mai vertosi bani. Vodă iai datii, ca să pâtă domni in pace. - .. | - | In domnia, acestui domnii, intru a doilea anii la 1806, S'aii intâmplatii in Bucuresci „la o spicerie ce eră in mijloculii orasiului, din. lucrarea cu “foci a doftoriilorii, s'arii fi a- prinsă unsorile sâă spirturile, si luândii focii spiceriea cu doftoriile, aii inceputii a, arde foci -grOznică, si suflândii uni vântit despre răsăritit sali incepută a aprinde si alte case, si lu- ândi putere mare fuculii nu puteă folosi niminea, să-lii stingă, innăltiânduse flacăra focului „in v&sduchii forte. grâzniciă, si sporind foculu dela casă la casă, ai sosită la prăvăliile cn -mârfuri si la băcănii in puterea târgului, si atunci mai grâznicii imputernicinduse. foculii, că-l se invilvătă din. butile cu untiă de lemnii, si din butile cu rachiuri spirtă, si din pra- furi barută, câtii mari tresnete se făceă, si sgomotii mare eră; dar cine p6te spune tipetele si strigârile Gmenilorii si a, muerilorii, că-si luă copiii in bragie si de mână, si fugiă tipândă, “si nu scică incotro să fugă de fumii si de dogorirea, focului. O! vai ce jale! că nu eră „focii ardiândii o casă sei d6u&, măcarii si diece, ci totii târgulii care s'aii mistuitii,.5, 6 sute „„de case, spuni că S'aii fostii vădiândi foculii cale de '6 -câsuri. Mârfurile negustorilorii se „tăvăliă prin pici6rele Gmeniloriă, 6r arnăutii si cătanele domnesci si spătăresci si ale agăl, care aveă.poruncă să dea năvală să stingă foculii, ei se incărcă de. postavuri si alte mate- „il si mătâsuri, si fugiă fiindii nSpte, că foculi sai aprinsi dioa la siepte c6suri din di, si „ai tinutii până a doua dî 6r până la 7 c6suri, cândi milostivuli Dumnedieii ai poruncitii cu minune unui uorisiorii ce eră de supra focului, de ati ploatii si aii stătutii si vântulă, si „Sau mai muiatii flacăra focului, si ajungândii foculii la zidurile hanului Sierbanii-vodă , se opriă foculi cu -flăcara în zidi. Deci mai sporindii a ploă mai tare, si aruncândii apă si din. tulumbe, Vaii potolită. Dar toti ai fumegatii din temeliile caselorii foculii o. săptămână, si am. vEdiutii cu ochii miei, lucru jalnicii si vrednici de plângere, care cuprinde pre omii mi- rare, că si pari sâii tiepile podului de pe Dâmbovitiă ce ai fosti, ai arsă până in facia apei. O domne pră-milostive, indrăsnescii a dice că este mare mila ta, dar adaogii a grăi că este mai nare mânia: si urgia ta, pentru păcatele nâstre cele multe. e | Vodă in urma focului aii ficuti si clii ajutoriii orasiului cu herestea, măcarcă o plă- -tiă .orăsianii Gmenilorii. din tiâră ce o aducă după domnescă poruncă, dar numai. mai usioră “în nartiă si făceă inlesnire Gmenilori la facerea caselorii, si esiă insusi măria sa la târgu, si impăcă Gmenii la, pricinile ce le aveă pentru locurile caselorii celorii arse, si porunciă, să "facă casele dreptii in rândii să 6să ulitiele drepte, nu siuvăite si casele una mal afară si alta mat inlăuntru, ca, mai nainte, de astupă una pe alta. - Si s'au făcută până: la. unii anii „mal frumosă orasiulii târgului cu ulitie drepte, si măria, sa ati. făcutii tte podurile ce arse- Veâitrecereso-lse, incă si cele ce eră vechi si putrede leaii preficutii. Er la ali patrulea anii - 13 Giariziaâie, ali domniei -sal6, trecândii solul Francezilorii- la Giarigradii, si viindă prin Bu- „Curesci, vodă Vaii priimitii cu cinste mare si cu halaiii. ca pre uni solii impărătescii, rân- duindui si case boeresci - conacii după cuviintiă. Acesti solă spuneă-unii că ui fostii frate. “lu Bonaparte, altii diceă că este altă rudenie, Deci a dâua di si atreia di mergândă la dom-
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nfe, vodă iai făcutii zeefeti ospătândii pe toti, fiindii-că eră. cu. el si madama, lui, si mai eră 
si alte pers6ne mari cu madamele lori, calabalică multii aveă. Deci elit fiindă pismasiii lui 
vodă, luat'aii sema ce e prin curtea lui vodă, si vădiendă ciohdari, arnăuti, panduri, si ca- 
tane câlărasi cu masdrace cazacesci,- n'aii disii nimărul nimicit, si mai ospătânduli si boeriă 
cei mari incă d6uă trei dile, ai plecată la, Giarigradii, petrecânduliă boerii cu halaiii după po-. 
Tunca lui vodă; incă Vaii dăruitii vodă cu cai domnesci armăsari, si cu galbini multi de chel- 
tui€lă, asemenea, si boerii cei mari.. Deci dacă ait sositii la Giarigradit, Sutiulii-vodă, Cos- 
tandini ai găsitii vreme cu prilegiă, si mergândiă 'de loci la. solu, după heritismosulii ce ai 
făcutii solului, ait deschisi cuvântii pentru trecerea lui prin Bucuresci si pentru priimirea, 
lut la domnie, si ai pirită pe vodă, cumcă tîne:cu Muscalii, si altele ce va fi sciutii. So- 
lulii mergândă la vezirulii la heritismosi, intre altele ce aii vorbitii cu vezirulă, iai spusii 
că beiulii Valachiei este hainit inipărătiei că are 6ste muscălâscă la dânsuli si tunuri mari; 
pote că va fi spusii ceva, si boerii la soluli.; Vezirulii audindii asiă dela şolulit,. mergendii 
la impăratulii si spuindui de venirea solului franciuzesci in Giarigradii, iai spusă si pentru 
vodă cumcă solulii. Paii: cunoscutii că este haină impărătiei si are 6ste muscălâscă si tunuri. 
Imptratuli audindă asiă, S'aii aprinsii de mânie, si ati poruncitii vezirului, cu fermani să 
trimitiă, să tae capul lui vodă. 'Er capicheheiaoa lui vodă ce o are la Giarigradă de stră- 
juesce fârte cu luare aminte dioa si nâptea de cele ce se vorbesce si se lucrâză la impt- 
rătie de vodă, intielegândii de acâsta, ai scrisii lui vodă cu olacii de tâte. aceste, să se pă- 
zâscă, că va să-i curme Turcii viâtia.. Vodă luândii acestă. însciintiare dela. capicheheiaoa lui 
“Sai intristatii, insă nai durmiti ci ai scrisă la tâte capicheheialele ce le are pe .la cetâ- 
tile turcesci peste Dunăre, care sunt in drumulii Giarigradului, să păzâscă forte cu privighie- 
Te, cândii va veni capigiii impărătesci pe la hanurile 'beilicului, să rândui€scă cercetători, să 
iscodâscă cu ce trâbă vinii la Bucuresci, si pe care, va dovedi că vine asupra domniei sale, 
să pue pe Turcii beilicului cu dare de bani, ca n6ptea cu cumpătare să taie pe acelii .ca- 
pigiii, si să-i iea, fermanulii săi-lă trimitiă pe taină, 6r trupulii capigiului, băgândulii in sacii 
să-lii arunce in Dunăre. De acâstă lucrare, aflândumă eii in Bucuresci la mitropolie, asiă 
am auditii dela ipochimeni vrednici de crediutii. -Decă asiă urmândi capicheheialile, spunit 
că arii fi topitii pevreo doi: trei capigii, si neintoreendii la impărătie nică unulă, s'aii miratii 
imperatulii, si poruncindii vezirului să se cerceteze, veziruli: ait scristi pasilorii si haianilorit 
de pre la cetâti, să cerceteze si să-li insciintieze. . Pasii si haianii, ati poruncitii la nisce 
odabasi ca, fârte cu amăruntulii, pe taină. si cu cumpătare subtire, si cu făgăduintie de bani 
câtre cel ce se află la hanuri: purtători de grie, si prin hangfi, să dovedescă, lucrului; si 
cercetânduse, ar fi arătat. uni hangiii, că viindii unii capigiu sera la conacii, dimindtia nu 
Sau vădiutii, socotindi hangfu că aii plecati nâptea .pe taină. Asid-dar dovedinduse lucra- 
“rea lui Ipsilanti, pasii ai: insciintiatii vezirului, 6r veziruli ai arătatii imptratului ; impăra- 
tulă sait incredintatii că vodă este haină, după cumie ai arătatii solul franciuzescii. Er 
Costandini Sutiuli vodă nu incetă de asupra lui. Ipsilanti, ar&tândi pe la.regiale si solulul 
că este hainii, si pradă ticra, si trimite avutiea la alte impărătii. . | , 

Impăratuli mâniinduse. si mat reii, aii serisii fermanii la Trăstăninoglu haianu Rusciu- 
cului, să se scâle cu ste să incungiure pre Ipsilanti. beiulii Valachieă, că-că,că sait dove- 
ditii că este hainii, si să-l prindiă viii pe cli si pe toti feciorii lui, si totii haremuli lui, 

-Să-I trimitiă in obedi si in lanciuri la impărătie. . Trimis'aii si la boerii cel. mari fermanii, 
să păzescă pe vodă si nu fugă. Er. Ipsilantii spriginindii fermanulii, pu Vaii datit boerilorii, ci 
Vaii dati focului. Capicheheiaoa dela Tiarigradit ai scrisii lut vodă cu grabnici olăcari turcă 
dândule multi .bani să mârgă fârte iute la beiulii cu' insciintiare, scriindui de tâte, si să fa- 
că cumii va face să scape cu victiă: Tată-seii Alexandru vodă Ipsilantii incă iai scrisă, 
cumeă 's'aii hotăritii să-i iea victia, ci să caute: ori cumii va pută să scape cu capua mână. 
Capicheheiaoa dela Rusciucii simtindii ce 'se lucreză. pentru vodă, incă iai scrisii că, Trăstă- 
ninoglu se gătesce, ca 'fâră de veste să-lă: cuprindiă cu 6ste, ci-să fugă cu capulă a mână, 
că nu va rEmână din n6mulii lui nică piciorii. a 

* : Vodă Ipsilanti luândă aceste insciintiâri. de odată, forte s'aii intristatii, și. indată ati 
poruncit să inchidiă portile curtii. domnesci cu tărie si cu mare pază, si de logii aii porun- 

,
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citi dmnei, ca ingrabiă să se gătâscă si să stringă „tote ale casei de drumii, asemenea âii poruncitii si celori din. casă să: stringă tâte de grabii, si să le asiedie' de.drumii.. At po- rancitii: si la ginerii lui, - ingrabii cu totulii să. se gătescă de drumi. Poruntit?aii si postel- nicului i cămărasiului,: să adune tâte ale cămârii, puindule in Iâdi să le incarce în cară -mo- cănesci. -Poruncitaii vătasilorii de curte, ingrabi să aducă! cară mocănesci să incarce ca- labalicurile.  Poruncitait lui basi-ciohodarii, buliug-basilorii baraictarilorii, tunarilorii, căpita- niloră de panduri, -căpitanilorii de călărasi, 'de grabi să se gătâscă caresi cu câta lui si cu armele. sale, toti să fie gata de răsboiii, spre paza si petrecerea: măriei sale. ' Asiă-dar lu- ândi toti grabnica poruncă a măriei sale, in trei s6ii patru câsuri tâtă „gătirea sati făcutii. Er boerii cei mari prindiândii de veste, că vodă plâcă cu tâtă, casa lui, s'a adunatii la curtea domnâscă si ait intratii la vodă, grăindui: Măria ta, vedemii că vei să plecă din scaunul domnesc cu tOtă casa măriei tale, si not r&mâindii vomii cădă in primejdie si in urgie impărătscă, Vodă aii disii câtre densii: Aveti fermanii impărătescii să mă opriti? Boeril ati r&spunsii, nu avermii.. Vodă aii disii:. Dacă nu aveti fermani să nu aveti nici o grige, că nu veti pătimi nimică, €r. de voiti răs=' boiii cu mine, sabie si topuză este in mâna mea, poftimit. Si 6r leaii disii: Acumii mă ducii unde scii, si fâră zăbavă voii intârce, ci dumneavâstră. să căutată de trebile domnesci, ale veni- tului din ticră, precumii este rânduitii de domnia mea, sisăurmati ca cumii asiii fi insumi dom- nia mea de faţiă, si să mă insciintiati neincetatii de tâte, si eii incă voiii scrie Dv. si: voii porunci cumii să urmati, si să rămâneti sănătosi. Si la. 6 câsuri din di, au plecati ântâită totii calabaliculii, si haremul cu ginerii lui, 6r măria sa dacă ai isprăviti cuvântarea cu boerii in scurtă, aii suitii în 'carâtă (si stai apucată de sănttâsă, precumii se vorbesce. in- 
tre Gmeni, că fuga este rusin6să, dai este sănâtâsă,) si cu ste arnăuti ciohdară, cazaci rumâni horvati, si cazacă rumâni, si pandurii, si tunarii cu tunurile, si forte cu iutînie si cu grăbire aii mânatii, avândi frică mare să nu-lă ajungă Turcii Trăstăninoglului, si ajungendi la hotarul tierii. unguresci, la schela adecă contromagia  Brasiovului, i sai mai potolit frica, dar nu de 'totii, temânduse canu cumii-va "li vor dă Nemtii in mâna Turciloră. Si ait intorsii t6tă 6stea si tunurile inapoi la domnie, scriindii vodă boerilori caimacam să le dea lefile, si să nu se risipâscă. A d6ua di ai intrată in Brasiovii, si o di siediândii aci să-si mal. vie în fire, si de aci ai plecatii si ai intrati in tiâra, lesiâscă; acolo fiind stă- pânirea Muscalilori iai esitii frica dela inimă, dar grigea mai lipsitit, si odichnindii trei pa tru dile aii plecati: la Petreburgii la impărătie.. Er in Bucuresci, rămâindi boerii caimacami divanisti , isprăviă lucrurile si trebile tierii cu divanii. - Pasvandu insciintiânduse de lipsirea lut vodă. din scaunii, indată ati trimisi serisâre boerilorii - caimacami, să-l trimitiă o sută de pungi de bani, că are trebuintiă să dea lefile Turcilori pasialiă, că de nu-I va dă, va tri- mite 6ste de va prădă orasiulă. Trăstăninoglu asemenea; aii trimisi la boeri să-i dea. bani, că de nui va dă, nu va fi in pace. La aceste coreri S'aii miratii boeril ce vorii face, sia scrisii lui vodă cu olacii grabnicii. Vodă aii scrisă boerilorii să facă iconomie, să dea, siu-" nuia si altuia mai câte pucini bani, până va veni elii. Boerii n'aii avutii cumi face, ci cu multă rugăciune abiă iaă impăcati cu o sumă de- bani. Er pandurii si alte catane, nedân- dule boerii lefile, toti ai fugitii si s'au risipitii, numai Arnăutii, ce le dicii Horvatii, iait o- pritii boerit si leaii dati lefi, să fie de paza 'orasiului, Costandinii. Sutiulii vodă, dacă ai luati scire de lipsirea lui Ipsilanti din scauni, ai alergatii la, solulii Frangezilorii, si iaă fă- . - Băduiiii sumă mare de bani că-i va dă, să mijlocâscă cumii va sci, să-li facă impăratulii domni în Valachia, fiindă-că Ipsilanti ai fugiti ca ună hainii. Elciu vorbindi cu veziruliă si cu alte regiale pentru Sutiu, cumi va fi sciutii, el ai arătatii impăratului, că de vreme ce ai fugită hainu, după dreptate se cuvine să facă, beiii in loculii lui pe Sutiulă, fiindi fostii rânduită si mai nainte, si Vaii zăticnitii Ipsilantă cu viclesiugii. Impăratulii aii prii- „mită, si Paii făcutii : domnii după obiceiulii impărătescii. . Sutiulii “dacă s'ait făcută “domnii, indată- ai trimisă caimacamului la scaunulă domniei, scriindi si boerilorii divanisti, ca din diua carea, s'aii fiicutii domnii, să se adune venitulii tierit pe s6mna domniei sale, si asiă Sai si urmati, m o o „_ Ipsilantii vodă ajungendii la Petruburgii,. îndată asi găsitii vreme, si aă intrată la im- peratulii Alexandru Pavlovici, (fiindii-că Pavelii: tată-seii aii fostii 'răposatii de damblă),: sră
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unii spunii că Paii omoriti ministrii cu viclesiugii, mergândii nâptea, la, iatacul lui, cu cu- 
vântii că ai. să vorbâscă taină. impărătâscă, si spunii că nu ai fostii priimindii sfatului mi- 
nistrilorii,: pentru ocârmuirea impărătiei, nici aii vrutii să urmeze testamenturilorii impărati= 
lori Rosici, nici rânduelii ce ai avutii impărătesa, Ecaterina maică-sa, si spună că pe multi 
ministri iai datii mortii. Apoi si ei cu sfati de obsce Tai lipsiti de victiă.) Spustaii si 
Sai. geluitii Ipsilanti de tâte impăratului, cumii am serisii istorica, si cumeă aii năzuitii la 
milostivirea, impărătiei crestinesci, abiă scăpândi cu capu a mână. Impăratu Alexandru ai 
scrisă impăratului turcescii, că fâră dreptate s'a pornitii asupra beiului Ipsilanti, nefiindit 
vinovatii imperătiei sale, că solulu frangiozesci iaii pismuiti si Vaii arătati la impărătiea ta 
hainii, si fiindii-că Tai invinovătitit mortii, după arătarea, solului cea mincinâsă, eli ai fugitit 
de frică din scaunulii seii Ja impărătiea nâstră, să-si scape vitia, ca ună oinii, 6r Sutiuli 
găsindii vreme. de a-si isbândi asupra lui, pentru răutatea sa, prin mijlociri Vai făcută im- 
părătiea ta bei... .: ae - Ie , 

"_ Impăratuli tureescii prin vezirii aii porunictii: elciului muscălescii, să scrie impărafu- 
lui Alexandru, că in vreme ce beiulii Ipsilanti de bună voia lui ati fugiti dela scaunului .. 

"lui, aii pusi domnii pe altulii ca unii impărată ce este, precumă si in loculi 'lui Moruzi 
beiu Moldaviei, fiindă-că elă insusi iai. cerutii mazilie, S'aii orânduiti altuli în locul lui, 
si de acesta să nu se măchnâscă impărătiea, lui. | EI 

"_ Imp&ratulii Alexandru 6r ai scrisii impăratului turcescii, cumcă la Moldavia cu cale 
aii fostii să orânduiâscă altii domnii, fiindii-că Moruzii de bună voie siaii cerutii mazilie, €- 
ră Ipsilanti aii fugiti din scaunul sei de frica mortii, si de eră elii vinovatii mortii, se 
cădeă a fi si prin scirea impărătici nostre Rosie, după cumii este legătura -pâcii prin. pon= 
tură, ci pentru acesta să orânduiescă impărătiea sa a fi 6r Ipsilanti beiii Valachiei. Aces- 
tea s'aii lucrati prin scrisori intre. impărati. Er Sutiulii “vodă până a se găti să vie dela, 
Giarigradii la scaunii in Bucuresci, aii trecuti trei luni. | A a 
„-..  Intraeâstă diastimă de vreme a trei luni, impăratulii Alexandru. aii serisit impăratului 
turcescă, că are răsboiii cu Frangezii, să binevoiâscă a dă fermaniă ca să trâcă prin pârtile 
impărătiei sale cu trei sute de mii de ostasi, pentrucă Frangiozii. sia pusii impăratii in- 
sisi de sine pe Bonaparte, fâri scirea si iscălitura acestoralalti imp&rată,. neurmândii tes- 
tamenturilorii impăratilorii, si s'aii -apucatii de răsboiii cu Nemtii de iai călcatii impărătiea, 
si face turburare in tâtă Evropa. N Aa PI a 

Imp&ratulii turcesci aii datii fermanii si ai scrisă la-toti -pasil. Alexandru impăratit 
aii poruncitii generarilorii: să plece cu: ostile să vie pe aici prin tiâră.: E” pasii de prin cetâ= 
tile de pe marginea Dunării simtindit ce se-lucrâză, ai umplutii Bucurescii de Turci, ca să 
stea Muscalilorii în potrivă, si fiindii-că eră porunca prin.fermanii ca. boerit. caimacami. să 
gătescă conâcuri si zaherea, pentru trecerea Muscalilorii, Turcii ati găsită tâte gata. - -. : 

„Vodă Sutiulii. incă ait sositii dela Giarigradii, si ai tibăritii cu totii angarliculi la Vă- 
căresci după obiceiulii domnilor, ca, cândă va intră în Bucuresci să intre cu halaiit, si sie-- 
diândii aci vre-o diece: dile, intr'una de dile staii gătiti tâtă boerimea si tote breslele să 6să 
cu halaiu să aducă pe vodă in scaunii. . Pristavit strigă cu glasii mare, să pornâscă halaiu, 
si: eră ca la 4 ccsuri din di. Apoi vedi intâmplare, cândii aii fostii:să plece halaiulii, in- 
tacelii cesii aii sositii unii capigiii. cu mare grăbire dela: Ciarigradii cu fermanii impărătescii 
de maziliea lui Sutiu vodă, si totii venitulii tierit ce va fi luati Sutiulii vodă să-li dea ina= 
pol lui. Ipsilantii vodă, fiindă orânduitii de impărătie a fi 6r'elii domnii Valachiel. 

“Ipsilantii vodă-aă scrisii boerilori divanisti, să apuce pe caimacamu Sutiului să dea 
totii: venitul tierii ce Lai luati până la. o pară, si să spue Sutiulul să nu-lii găsescă aci, că 
i se :va tăiă capulii. Boerii aii mersii la Sutiulii, si -iati arătatit cele,ce' serie Ipsilanti, si 
Vaii apucatii de aii intorsi toti banii ce ai fostii luatii dela vistierie, si ce -nu s'aii ajunsi 
ai datii argintăriile ce aii avută, de aii impliniti, si in scaunii n'aii iintratii, ci cu mare in- 
tristare aii plecati. Dar. plângerea dâmnei si: a. beizadelelorii, si tânguirea, celorii ce .nădăj- 
duiă; a trăi pe lângă dânsil, cine va .pută să o spue. O! lume desicrtă si insielătâre, cumii 
inalti :po.omi la, slavă, si apoi "li lasi desiertii. . Adevăratii că este lumea acâsta . desiertă= 
ciunea desiertăciuniloră, precumă dice sfânta scriptură, în e . 

"a.
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Ipsilanti intăriă si indreptă tâte lucrurile si trebile lui prin scrisori câtre: boeri, si ve- niă cu Muscalii. Ostile muscălesci sosindă la cetatea Benderi, si la Hotinii, si la Chiliea, arătândi Generâlii-Comandiriă fermanulă impăratului. turcescii, ei stai inchinatii cu pace ar&- tânduse supusi. ' Muscalii ai umplutii cetâtile de osti, si leaii luată suptii zaptulii lori, si alte osti mergea inainte, cuprinsa si Moldova preste totii .si Basarabia, - si .nefiindit domni - in Moldova, fiindii-că Moruzii se mazilise, si Sai dusii la Giarigradiă, sciindii că Ipsilantii va, să vie cu Muscalii, Ipsilanti cn comandirii-generalii .aii 'asiediată divan cu boeri divanisti, adecă să fie administratie, urmând la tote după porunca lui Ipsilanti, si ai rămastă în Mol- dova osti multe muscălesci cu putere de tunuri si, generari, asemenea -si in Basarabia, Yp- silantă ai poruncitii divanistilorii boeri, să stringă 6ste din tiâra Moldovii diece mil, im- brăcândui cu haine verdi de postavii, si cu coifuri in capi, numindui dragoni machedoni. Mus- calii sosindii la cetatea Braila, Sai fosti inchinată cetătienii, si ai fostii intrată Muscalil in lăuntru, dar apoi viindi alti Turei mai din lăuntru aă scosii pe Muscali, si apoi &r' mai la, urină aii luato Musealii cu răsboiii, asemenea si Ismailu. a E : „Deci intrândii Muscalii in hotarele Tierii-Rumânesci, pasia 'care eră in. Bucuresci ati trimisii o s&mă de ste să stea Muscalilorii. in potrivă, si intimpinândui ca la 6 câsuri dela. Bucuresci, aii cerutii Turcii să vadiă fermanu impărătesci, si ar&tându-i-lii, dacă Pai cetiti, ai disii pasia că acelă fermanii este vechiii, ci altulii mai noi să arate dacă are, generaru. „ai poruncită să-i spue că .are si fermant noi, si aii inceputii Muscalii a dă :cu' tunurile în. Turci, dicândii, acesta este fermană noi, si omorindă multi Turei ai dată spatele, si s'aii a- pucatii de sănătâsa, in fugă, si viindi in Bucuresci cariy ai scăpată cu capu a mână si multi fărămati de tunuri, dar pasii dacă ai vădiutii asiă, S'aii luată de grige ce-să facă, si sfătu- induse să aducă mai multă Oste, n'nii avutii vreme fiindă Muscalit aprâpe -si sosescii, -să je- fuâscă orasiulii si să robâscă . sâii să-l aprindiă cu focii nu le dă mâna, că orăsianil nu eră risipiti, ci eră gătiti toti cu mare cu micii cu arme, că nul lăsase boerii să se risipâscă . orăsianii, si eri, si consululii muscălescii si alt Englezului in Bucuresci, 6 ali Frangezilori aii fugită ne mai uitându-se inapoi; aveă si boerii. fiesce-care. 6meni cu arme, Arnăuti, Sârbi, Rumâni, să fie gata de. răsboii, si pe la -hanurile cele mari eră câte:0 sută scii d6uă sute, si la mănăstireâ, Radu-vodă eră Arnăută, Horvati, vreo trei Sute, si asiă: se străjuiă orasiulii, “Tureil siaii alesi sfatii să mal ascepte să vadiă ce urmeză, Muscalii, si vădiândi că Mus- calii ai gândi să intre in orasii, si nu vorii să trâcă alăturea să 'niârgi inainte, precumii le scrie ferinanu, ei să se apuce de fugă, să intârcă spatele câtre tunurile Muscaliloră, pre= cumi aii ek obiceiii.. Deci mai apropiinduse Muscalii, si audindii “tunurile Muscalilorii trăs-, nindii (fiindă-că Muscalii dă cu tunurile nadinsă ca, 'să se infricosieze . Turcii să 6să dia o- rasiii, ca nu cumă-va, să strice pre crestini, sâii să aprindiă orasiulă,) - et sai strinsă toti . in dâluli mitropoliei 'si in curtea, mitropoliei, de stă ca, cânepa de desi, atunci in mitropolie aii jefuitii pe cine aii prinsi dinirat mitropoliei, si aii spartă cămâri si beciură, de ai luată. - di prin lâdi ce 'aă găsitii. Dar în beserică n'aii intrată să jefutscă că eră pote o mie si mat bine de lâdi si sepeturi si tâncură, calabaliculă orăsianilorii, asemenea eră si la hanurile cele mari calabalicuri fârte multe inlăuntru, in. beserică, precumii la Sfeti-Georgie, la Sierbanii- vodă, la Coltia, la Radu-vodă, la Michaiu-vodă. Măcarii de ari fi vrutii Turcii -să stea să maj jefugscă, dar nu aveă vreme, că-i inbuldiă: Muscalil. Asiă-dar dacă aj sositii Muscalii la Co- lintina, vădiânduse di prin. clopotnitiă, aii incepută a, trage clopotele cele mari despre acea parte de orasii, Turcii audindă si clopotele si tunurile. ai inceputit a, fugi, nefăcândi nimă- rul nici ună reii, numai ai luatii cu. ei pe consululă muscălescii de lati dusi la Rusciucii, eră 'să iea si pe mitropolitu, dar s'aă tăinuitii si ai scăpatii. Deci 'sosindi inainte cazacii mus- călesci călâri, ca ulii cei iuti să prindiă vânată, aii incungiurati  Bucurescil pe din afară, si luândii pe Turci la g6nă, si repedinduse câti-va -pe la hanuri unde eră arnăuti si horvată, dândule veste să 6să si et la gona Turcilorii, 'si insoginduse, si aceia, incă făcânduse cete de Sârbi mahalagii, datai iute gână Turcilorii, si pre multă ait ajunsi, stăindui si intiepândui cu masdracele, mâl 'vârtosii horvatii, fiindule: caii odichniti, cu vitejie -aui făcută gână, si preste trei patru “c6suri ati intorsii.la,. Radu-vodă (unde le eră cohaculă) .fiesce-care cu .câte d6uă trei capete de Turci legate la oblânculii sicil (carele. leam vădiutiă si- eu), si intiepândule “in



CHRONOGRAFU DE DIONISIE ECLISIARCULU 209 

pari leai pusii la ulitiă spre vederea Gihenilorii, si ai câstigatii multe: cele 'dela, Turci, încă 
si banii. Asia-dar piota Muscalilorii cu tunurile in dioa aceea s'aii asiediatii în orasiit, 6r ca- 
zacii cu călărimea, de husari aii goniti Turcii până .la Giurgioviă, si S'aii intorsii la orasii, -: 

La lâhui 1608. Delemvrie 12, 

Generarii odichnindă cu ostile trei patru dile, apoi” aii veniti cu tote ostile si cu. tu- - nurile la sfânta mitropolie, adunânduse si toti boeril cei mari, si intrândi in beserică, cu mitropolitulii si cu toti archiereil i archimandritii si egumenii cei mari, toti aii luati si sait im- brăcatii in mandii i.omoforă i odâjdii, făcând sfântulii paraclisi cel de multiămire câtre Dumnedieii, pentru biruintia ce aii făcută asupra vrăjmasilorii. După săvirsire, generari! si cu ofigerii si boerii cei mană esindit din beserică, mers'aii cu mitropolitulii si cu archiereii in sala cea mare, si iaii ospâtatii: cu duleâtiă, cafea, pocincă,  vuteă si pesmet; 6r tunurile ai dati cala 0 jumătate de câsii, si atâti trăsnetii eră, câtii asurdiă norodulii cer ce eră, mal aprope de tu- muri, că totii norodulii Bucurescilorii se: adunase la mitropolie să vadiă ceromoniile ostilorii, si atâta imbuldire eră câtii călcă unuli pe altulii, si făcenduse mustră de „câtre ostasi, deci săversînduse acâsti orânduidlă a ostiloră, s'aii dusi toti pe la cfartirurile lorii, si trecândă două trei dile, ait porniti o semă de osti, piota cu tunurile cu barutanele, călărime cazaci, husari, dragoni, si cu tâtă gătirea la Dunăre, asiediânduse corposulii acela pen satele de pe marginea Dunării, €. in Bucuresci aii sositii altă 6ste ce eră în urmă,  Sosit'aii si domnu 
Ipsilanti peste 'câte-va dile, intimpinândulă boerimea: cu halaiă, făcândui cinste mare, dat'ai si cu tunurile din porunca generarilori in sâra aceea unit câsti si mai bine, intru cinstea pringipului, e „i pi Aa E 

| „Măriea sa, odichnindii trei patru dile. îndată ati poruncitii să se adune 6ste cu lefi. Deci ai dată năvală noroduli din tâte pârtile de se scrie ostasi, poruncit'aii vodă la, totii feliulti de -mestesiugareti. cu vătăste “de făcea haine, căciuli, cisme, arme, adunase cai, sici, sabii, masdrace, si o ordie se făcuse, cazaci imbrăcati in albastru călărime, cu numele lui. Ipsilanti pe :pantelire cu slove de alamă, cn pecetea: lu vodă pe pieptii, altă 6ste eră pedestrime de le diceă arnăuti, altă, 6ste eră de le diccă panduri, 6r pedestri, altă 6ste eră dragonii, cei din Moldova adunati, care si pecetea Moldovei: aveă pe coifuri, intr'aceste osti eră felii de „ feliă de limbi, Arnăuti, Greci, Sârbi, Rumâni de ti6ră, Nemti, Unguri, fiicutus'aii si alte ci- pităniă. cu .osebite stâguri, că-ci că dă năvală, precumii am disii, pentru lefi,. Vodă la ostale cele adunate le. orânduise căpitani si ofigieri, Muscali, Nemti, Sârbi din. Banatii, incă si Un-' guri, dar totii Muscali se numiă, si ia pusii peste polcuri câte d6u& 'sute sâii mat multii la. 0 căpitănie, si iaii inceput a! invâtiă mustra ostăsi6scă, si le dă pe spate cu latulii sa-: bici, si dacă ati mai deprinsă, mergeă si ei cu polcurile -loriă la r&sboiu cu Muscalii, si. fă- ceă isbândă, apoi aii începută unii a fugi, si dacă X prindeă, bătâi ce puneă pe că, muriă bă-' ' tenduliă, incă si mortii li băteă, să se implinâscă numărulii hotărirei, se spăriase Rumâniă care eră de tiâră, că unii "sI lăsase muerile si. copiii de se făcuse ostasi. Eri si uni polcii de ostasi, care diceă că este polculii lui Cara-George, si acestă căpitănie avcă stâguli ci, zugrăvită pe Sfeti-Nicolae in picidre, tiindi into mână -evangelia, si. intr'alta, tîneă. sabia g6lă, care am vădiutii si ei cu ochii, dar cu ce inticlegere ati -zugrăvitii pe Sfeti-Nicolae cu sabia in mână, n'am doveditii, | EI A a a „Generarii in €rna aceea ce venise, stă pe locii cu 6ste la: strâj pe marginea Dunării, Si el: sai apucatiă de baluri si de tractamenturi, a-si petrece: vreme 'cu music după obico- -iulă ostăsiescii, si -eră cândă la .unulă căndii la altulă zeefeturi, e ci. “ Domnuli Ipsilanti încă se adună cu generarii la zeefeturi, si mărica, sa incă :le.. făceă -zeefeturi, si: asiă se bucură -si se trufiă că este domnit de d6ut tieri, si avcă voe'.bună cu “generarii pururea, Dar mai ingădue, o slăvite Ipsilante,. să .vedi' acestă: bucurie ce-o aj, „Cumii-va peste puginii. să: tî se intâreă intru scârbă. :. - pi "ni: Imptratulă turcescii insciintiânduse dela, pasii dunăriuti: de urmârile : Muscalilorii, cumcă nu-si caută călătorfea a trece la Frangiuzi după slobozeniea 'ce-li Sati datii prin. fermană, ci aii cuprinsi cetâti si tieri suptii stăpânirea, lorii, si din di in: dî'-sporescii; osti- si: se in- 
. 27
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tindă cu stăpânirea, si incă ai făcutii lovire cu ostile imp&rătesci in hotarele Tierit-Rumâ- nesci, si aii cuprinsi si orasiulă “Bucuresci, de care lucrarea Muscaliloră 'ce cu meştesiugii aii scosi fermani, fârte 'saii mâniatii impă&ratulii. * a] E (Dar acesta Muscalil aii făcutii iconomie, 'ca, să cuprindiă tierile crestinesci, a uu simti Turcii, de care cumi-va să le .robescă,) si indată au poruncitii vezirului si tuturorii pasi- lorii prin fermanuri, să se rădice cu osti grele să stea in potriva Muscalilorii, si să-i scâtiă din -tierile ce leaii cuprinsă, să-i gonscă inapoi, - Domnulu Ipsilanti insciintiânduse dela capicheheiaoa, lui din Giarigradi si dela tată-. seii S'aii inceputii a scârbi, dar totii stă cu generarii să intărâscă a fi Dunărea hotari, si să inchidiă schelele ne mai lăsând pe Turci din câce de Dunăre a trece. ” -Pasvandoglă, dacă, ai veniti vodă in Bucuresci, iai trimisi scrisâre în careiaii scrisă asiă: Dela slăvimea n6stră, marele pasiă ali Diiului, Pasvandoglu, câtre tine beiule Vla- . chil, prietinuli” miei, multă sănătate, audindii că al venitii săn&tosti m'am bucurati, te pof- tescii să-mi trimiti 70 de pungi de bani, că "mi trebuescii; si pentru Muscali să-mi serii câtă sumă de ostasi .sunt, si fi sănătosi, Vodă cetindii serisrea ai arătat'o lut comandiri- generarii, si i Sai făcută răspunsulit după invătiătura comandirului intr'acestiăi chipă: Multă sănătate inchinii slăvimei tale pră-inăltiate pasiă Pasvandoglule, ali mei iubitii prietine, am vădiutii cele ce-mi scrii, si că teai bucuratit că mă aflu sănătosii, si eii asemenea mam bucuratii că escl si mărfea, ta sânătosii, €r. că mă poftesci să-ti trimitii bani, va, fi ceva in- găduintiă până voii adună si eii; Er pentru câtă 6ste muscălâscă este, vei ved-o cândii va, veni aciea in partea locului, si să fit măriea ta -sănătosii. Pasvandu cetindă. cartea, s'au mâniatii, si aii poruncitii să se adune 6stea: lui depe afară in cetate si varosiii, să fie gata de răsboiii asupra Muscaliloră, si ai inceputii a stringe zaherea din ticră, grâu, ordii, meiiă, sare, untit, seii, câtii ai pututii răpi dintr'aceste cinci judegie, băgândiă in cetate de ait umplută culele. Si mai trecendii ceva vreme vreo dus luni, ai scrisii Ipsilantii-vodă la Pasvandu - intacestă chip: Dela beiuli Valachiei si ali, Moldaviei multă sănătate măriei tale, slăvite pasiă ali Diiului, Pasvandoglu, vechiului miei prietini; poftescii pe măriea ta să-mi trimiti 0. sută pungi de bani care ti iai datit măriel tale boerii tierii, bani domnesc, că-mi trebu- escă, si să fii măriea ta sănătosii. Si cartea au trimis'o pe unit deli-ciausiii. Rumâni in- drăsnetii, dăndui din vistierie îl: 50; ciausiuli soșindi la Calafatii, au. arătată căpitanului de margine trâba, si ai trecutii Dunărea, si mergândii cu căpitanu la capicheheiaoa -caima-- "macamului ce s'aii aflatii la Diiii, ai dată capicheheiaoa, scrisrea. la molaoa ce eră credin- ciosuli Pasvandului, ca unii popă turcescii. Molaoa arătândii Pasvandului, aii poruncitii “să 0 citâscă, si cetindu-o 'aă scârșnitii cu dintii, dacă ati auditii, si indată aii poruncitii să tac pe capicheheiaoa si pe căpitanii. Deci capicheheiaoa aii scăpatii cu capu a mână, 6r pe că- 'pitanu Vaii tăiată, 6r ciausiului nu iai făcutii nimicit, ci aii poruncitii la agale să-lii intrebe «de Muscaly, câti sunt si ce gândi aii, si câte tunuri ai, 'si intrebândulii agalele, ciausiuliă, ai spusii cumii aii sciutii, si.pe cumit "li vori fi invătiati la domnie. Si slobodinduliă, i: Sai datii r&spunsulii să nu mat vie .cu acesti felii de scrisâre că-l va tăiă capuli. Ciausiuliă intorcândii la 'Bucuresci ai Spusii lui vodă ce ai vădiutii si ce ati auditii. Si mat trecândi - nu multă vreme Pasvandu sati bolnăvitii de multă măchnire pentru venirea Muscalilorii, so- cotinduse că nu va pută să o seâtiă la cale trâba ca cu domnii tierii, nici va pută invârti Jucrulă ca cu căpitani-pasia. Si din pântecelui celt, de aspidă, iai esiti in piepti ca 0 băsică cu veninii, câtit o nucă, si chiemândă pe doftorulă lui, iati poruncită să o taie, si să pue plasturi să-lă vindece. Doftoruli ati tăiat'o puindul plastură, dar inzădari că i sati veninatii trupulii, nefolosindur plasturile, si slăbindiă au crepatit ca ună câine spurcatii, scă- “Pândii ticra si domnii de acesti bălaură nare. | - ia LL , Asiă scie Dumnodieii birui pre cel puternici, că pe acestă bălauri nu Vaii putută bi- ui ostile turcesci impărătesci, 6r o bubă ai biruit. Si dacă aii peritii pomenirea Pasvan- dului cu sunetii, molaoa, iaii luati muierea, si S'aii făcută elu pasiă in locul Pasvandului, „cu. fermani impbrătescii, si'aii fostii omiă mai domolii .si mai buni cu boeril Craiovei; dar «totii Turcii vrăjmasiii crestiniloră, DE Sa + Să venimi la cuvântulii ce ne stă a istorisi, a
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„ Comandirii-generalii Mitristonă ai” serisii feltmasiarului Prozorovski de. rândul Turci- 
lori. Feltmasiaru ai insciintiatii. impăratului Alexandru, cumcă Turcii strigi si se gătesci cu 
grele osti, si caută să facă ostilorii imperătesci nazadii adecă indărâtă. .Impăratulii aii po- 
runcitii să tie Dunărea hotari, si pre câtă s'aii cuprinsii să se stăpânâscă de pringipuli Ip- 
silanti, si va mai trimite osti spre intărire si spre impotrivire.. E . 

Fră asupra Francezilori, fiindit-că eră trehuintiă a, trimite imperatulă Alexandru. osti, 
ait poruncită să se adune in Lechica unde mai eră '6stea, muscălâscă,. a 

Dar se cade a fi cu cuviintiă de a face istorie si pentru Bonaparte. i 
„Bonaparte, spunii unii că ai fostii feciorii de 'nemii greco-romeos; si in copilăriea - -- 

lui ai trecutii in legea, papistăsi6scă, si făcânduse ostasiu ai ajunsi oficierii la impărătiea 
Neimtilorii, si apoi căpitanii mare, si fiindii isteti sai purtati bine în ostire, deci căutândii 

“ai se dă mal mare ofichie, intraceeasi dată nu i sad dati. Eli scârbinduse s'aii dusi la 
Frangezi, si priimindulii Francezii, si preste pucină vreme aii ajunsi din trâptă in trâptă 
prin istetimea lui de Vaii făcutii obârsterii, adecă cuinii e la Muscali polcovnicii mare. 
„Deci intwacea' vreme eră mare turburare la Frangia, că-ci craiuli franciuzescă vreă 

să-si orânduiâscă crăiea a ave din tâte tierile osti regulate ca, la impărătiea Nemtilorii, dar 
boerii cei mari care aveă sate multe iobagi, adecă rumâni, nu ingăduiă, si uninduse toti 
boerii Frangiel ai insogitii si pe ministrii crăiesci, si făcândă sfaturi si divanul în multe 
rânduri, mai la urmă aii găsitit cu cale să taie capulii craiului lori, ca ali unuia ce ai 
căutat să strice obiceiurile si stăpânirile Franciei, si cu divani Vaii dati mortii, si pe fe- 
cioril lui, incă si pe crăicsa lui, fiindii fata impărătesii Newmtilorii Maria-Teresia, sorii cu 
Iosifii impăratulii si cu Leopoltus, si atunci scăpâncii ună prunesiorii ali craiului, pitulân- 
dulii, Dai dusi la impărătesa Ecaterina, a Rosiei să crescă acolo.. . - 

Ministrii si boerii tieril, după ce ati tăiatii pe craiulii lori, cu sfatii de obsce, siaii a- 
lesii lorii să fie 12 judecători divanisti,:să judece si să ocârmuitscă tâtă Frangia, 6r mai 
multă crai să nu fie, si iait si asiediatii. Deci intr'acestii chipit. stăpâninduse Francia, dar 
nu multă vreme ci doi trei ani, apoi s'ait: scocioritii altă turburare intre ' boerime si intre 
acei 12. judecători divanisti si ministri, cumcă să nu mal fie rumânie, supusi 'ca nisce robi 
unii la altii, fiindii uni n6mii, ci să fie slobodi, numinduse unulii cu altulii frati, si să se u- 
nscă asupra, vrăjmasilorii toti la uni cuvântii. „! 

Acâsta spunii unii că aii isvodit'o Bonaparte, si sfătuinduse si cu unii si cu altii, in- 
tărindii, să se facă tr6ba in faptă, si fiindii-că acesti sfatii eră plăcutii la totii norodulii ce 
eră rumâni ca să. fie slobodi, odată tâtă multimea norodului s'aii sculatii si Sati adunatii la 
palaturile de judecătorie, cu unii glasii toti ai cerutii slobozenie de. rumânie, sâii va porni 
zurbă asupra boerilorii. Apoi n'aii avutii cumii să facă boecril ai avă rumâni mai multi, ci 
Sail făcutii deslegare si slobozenie rumâniei Frangici, (ca si odinid ă rumâniei Tierii-Rumâ-. 
nesci), dândule decreturi tipărite dela judecătorie. Pentru care lucru că s'aii isprăvitii asiă, 
aii ajunsi Bonaparte mare, iubindulii toti boeri! Frangiei, si mari si mici, mai vârtosit no 
rodulii pentru buna a lui intielepeiune si' binele ce aii ficutii lu toti de obsce. i 

„Deci socotinduse' ocârmuitorii ministrii Frangiei pentru stăpânirea lorii ce o are inA- 
merica, cumii ar fi cu putintiă a face să deschidiă drumu mai drepti, să le fie cu inlesnirea 
merge acolo, . fiindii-că mergea fârte cu ocoli, si cu zăbavă, si la sfatulii lorii eră chemati 
si Bonaparte, fiindii obersterii mare alii ostiril. Bonaparte aii disii: Dati mie dicee mii de 

“ostasi, '6ste al6să, cu tunuri si cu tâte cele ce trebuesci ordiei, si haznale de lefi, si eii 
voiii deschide drumii prin pârtile tierilorii turcesci, arătândule. pe unde să intre, si pe unde 
să deschidiă drumă la America. Francezilori leaii plăcutii sfatulă lui Bonaparte, si indată 
Tai făcutii voevod oştilorii, si aii rânduitii pe sema lui dicce mil de ostasi cu tâte cele ce 
trebuescii, si fâră zăbavă au făcutii gătirea, si luândusi, dioa bună dela cel mai mari, aii 
plecati cu ostile, si cu cumpătare aii intratii fâră de veste 'in Misirii,. pomeninduse , Tur- 
cil cu ei in spinare. Deci Turcii aii strinsii osti să le stea inpotrivă să-i scotiă din. Misirii, 
si făcendii răsboiii cu ei, nimicii nai folositi, că Sai biruit Turcii, si ai fostii luati Bo- 
naparte Misiru intru stăpânire. , „- MIRI 

Apoi S'aii intinsii Francezii in pârtile Palastinei, adecă Ierusalimului: Imptratului turcescii
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alii Giarigradului insciintiânduse că asi intrati Frangezii in Palastina, si ostile lui, fiindii-că se a- dunase la Diiii asupra Pasvandului, m'aii avutii ce face, ci ai cerutii ajutorii la impăratulii Pa: velit alii Rosiei să-i dea osti asupra Prangezilorii, că-ci ' Francezii va, să cuprindiă. tstă 'Tur- chia.  Impăratulii Pavelii socotindă ca nu cumii-va Frangezii călcândă pe Turci se va în- “tinde si asupra tierilorii muscălesci, ai trimisii ună corposă de osti, 40,000, cu generarii lori si cu tunuri si gephănale cu barutii, ghiulele, si alte tâte câte trebuesce ostilorii, si dândii rEsboiii iute asupra, Frangeziloră, iai biruitii si iai scosii de pin cetâtile ce le luase dela Tur, asemene si din Misirii i-au scosii, gonindui până la Italia. Si de nu ari fi stătută in potrivă Muscalii Frangezilorii, Bonaparte ar fi isprăvitii ceea ce iati fosti gândul, si multi Francezi ai peritii in r&sboiii. „Bonaparte s'a intorsi la Francia, Sspuindă -ministrilorii că elă s'ai purtati cu biruintiă asupra Tureiloră, si de nu iară fi stătuti inpotrivă Muscalii cu ostile lori, despre partea Turcilorii, nu numai drumii la America ar fi deschisi, ci ar fi „Cuprinsit multe tieri si cetâti turcesc. e. E - Da | Deci Leopoldii impăratulii nemtiescii, vrendii să r&splătâscă Frangiuzilorii pentru tăiarea cumnatului seii ce aii fosti crai Frangiei, si pentru tăiarea sororit sale ce ai fostii crăi6sa craiului si a fiilorii lui, dacă ai făcutit pace cu Turcii, ai pornită tâte ostile asupra Fran- qiuzilorii, avândii pricină cu ei si pentru Italia, partea ce. o are: Nemtii acolo,.si lovinduse cu r&sboiit asuprăle nimicii n'a pututi folosi,:numai ce aii prăpăditii multime de osti, si ru- gândi pe impăratulii: Pavel ală Rosici să-i dea, ajutorii,. leaii datii 40,000, cu t6tă rându- i6la ostirii, cu comandiru Sovaro, si făcândii batalie cu dânsii, iai inceputii a birui si at goni din Italia, perindii multi Francezi, si mai la urmă impăratulii Pavelii aii stătutii de leaii făcutii. pace, insă luândă -Franciozii Gre-care: parte din Italia, partea Nemtilorii. Si fiindă Bonaparte capă ostilori, i. s'aii mărit numele că este biruitoriii la r&sboii, si cu minte in- altă se pârtă. | - i a i. Apoi mal trecândii ceva vreme la mijlocii, Bonaparte. &r s'aii mestesiugită. ca unii mă- estru,. de ai intrată cumii ami dice pe suptii pielea, tuturorii ministrilorii si a tuturorii bo=- erilorii mari ai Franciei, sfătuinduse când cu unii cândii cu altii, că este bine să-si pue impăratii, si impăratul ca unit capii mai mare, cu trupurile Franciei, adecă cu ministrii ti- indii sfatii, va, ocârmui impirătiea bine, si va stă. cu putere mare “asupra vrăjmasilorii.. Si cumcă se cuvine a avă Franţia titulii de a se numi impărătie, că este celii mai mare trupii alii pârtii Evropil. Deci ministrii si boerii.cei mari sfătuinduse, . si fiindi amăgiti de cu- viatele lui Bonaparte, aii alesii pe Bonaparte a le fi impăratii, dicândii că este cu minte inal- tă, si scie ocârmui ostile la r&sboie asupra vrăjmasilorii si face biruintiă. Si asiă cu sfati de obsce aii rădicatii Francezii pe Bonaparte a le fi impăratii, fâră scirea impăratilorii Eyv- ropii. . Ia aa . 
Bonaparte dacă Vaii rădicatiă Frangezii impăratii, aii poftitii pe Frangiscus imp&ratulii Nem- tilorii să iscălâscă si el Ja diploma impărătâscă, dându-i titulusiii de impărată ali Frangiel. Frangiseus n'a priiimitii, dicândii 'cumeă Frangia nu este impărătie, ci este crăfe, si eli nu Sai incorunatii cu scirca cestoralalti imperati ai Evropei. Asemenea aă poftitii si pe imp&- ratuli Rosiei Alexandru. să-i dea titulusiii de imptratii, si n'aii priimită nici Alexandru im- perati, fără numai Pati numitii capii ali Francezilorii.. Asemenea n'aii priimitii nici Prusuli, * adecă craiulă Drandiburuli, nici craiul Sfetii, nici craiulii Hispaniă, nici craiult Portugalii, nici craiului Italil, nici Papa alii Romii, nici Raguzu, nici Englezulii. E a Deci după ce aii muritii Leopoldit impăratulii Nemtilori, puinduse imperatii Frangiscus, nepotit lui Leopoldii, s'aii rădicatii si elit .cu r&sboiit asupra Frangezilorii, ca să-si scâtiă I- talia ce iait luato' Donaparte fâră dreptate, si pornindii putere “de osti, dar ce folosii, că ge- -neralil Nemtilorii sunt forte” mitarnică, si generari! “Frangeziloră dau si mituescii cu bani, ca să li se deschidiă drumi de r&sboiii. Insă Frangiscus impăratii aii rânduitii generarii cu os- tile si cu tunuri, pela tâte locurile: unde eri trebuintiă a se lovi cu vrăjmasii lui, : -: : „= +! Dar Bonaparte ce aii făcută? fiindă-că în vreme ce maii priimitii impăratii: Evropil a -iscăll' spre a se -numi si elit '“impăratii; indată at dati poruncă cu iutime, da a se adună osti multe, si gătinduse cu mare unire a, generarilorii si a tote ostile de r&sboiii, nesuferindă 'a-r&mână'rusînată; de :a- nu-li “numi impăratii,. ca, să-si. isbândâscă, lăudânduse că de n'aă
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wrutii: impăratii Evropii a-lii numi impăratii de voia lori, vor. priimi si fâră: do voie si-li 
ori numi impăratii. - Si pornindi cu Nemtii r&sboiii; despre o parte dă lovire cu ostile sa: 
le asupra, ostilori nemtiesci, si mituindii generali! nemtiesci, dela, ună rândii de vreme ait 
inceputii'a se călcă: Nemtii, 6r despre altă parte aii pornitii o sâmă de .osti cu generali is- 
teti: si cu tunuri multe, si leaii poruncitii să intre prin pârtile si hotarele Prusului, si-si 
mârgă - dreptii la Viena, si de vorii stă niscai osti de ale Prusului „cu - inpotrivire, vitejesce 
să dea râsboiii să-si deschidii drumii, că despre acele pârti nu eră osti -nemtiesci, Asiă- 
dar generarii lui Bonaparte (avândii. feltmasiarii pe Vandon, mare vitezii si istetiăi la ostire), 
ait intrati in pânrtile stăpânirii - Prusului, adecă a Brandiburului, si. măcarcă eră osti pru- 
sesci la acele hotare spre pază de câtre Frangiozi,. dar ostile franciuzesci cu iutime mare leaii 
“căleatii, -si deschidiendusi . drumii, fâră veste ai sositii la Viena si aii incungiuratii cetatea 
cu osti-de tote pârtile, si pomeninduse Frangiscus inchisii in cetate, se miră ce să facă, 
-osti in cetate nu aveă de ajunsi ca, să stea de răsboiii să gonâscă pe vrajmasi, fiindii-că eră 
ostile adunate spre pârtile Italiei. Ce să facă dar? vădiândă nevoia, aii esitit din cetate pe 
-Suptii cumpătii cumit ai pututii, si aii 'apucatii sănătâsa de ai răsmato la, cetatea Buda 
unde ai fostii scaunul crăiei unguresc, unde sunt palaturile lui Mateiasiii craiul Unguri- 
lori, forte frumâse si minunate zidivi pe lângă apa Dunării în lungii, :inalte cu ferestri trei 
rânduri in susit, spre Dunăre, pre care palaturi leam vădiutii cu ochii mel, acolo sălășluindu- 
se Franciscus. Er cetătienii din Viena, dacă ati cesitii impăratulă, ati deschisit portile, si ai 
“intratii ostile franciuzesci. cu pace, de n'aii prădatii pe niminea in cetate, :numal cele impă- 
-xătesci aii jăfuiti, si haznele impărătesci,. aurii, argintii, si alte acareturi, .cumă si mârfurile 
din fabricile impărătesci leaii luată ce ai găsiti (spunii unii că Franciscus ait esitii din. ce- 
tate ca să nu se strice cetatea de. Franciozi, cisă o lase deschisă); 'se pâte si acâsta a cre- 
de, că vine cuvântulii cu asemănare, dar si intr'altă chipi vine.cuventulă a dice, -ca să nu 
incapă robii in mâna Frangezilorii, si. apoi să-i iea impărătiea. .. i i 

Deci Frangiscus găsinduse la Buda, ostile frangiuzesci s'aii luată după elit, dar Fran- 
-giscus aii' adunati osti din Ungaria, călărime, si dândii răsboiă vitejesce Ungurii, fiind voi- 
nici la răsboii, si lovinduse cu: Frangiuzii iaii infrântii de n'a pututii luă Frangiozii ceta- 
tea Buda, si sai intorsi Franciozii la Viena. . Sa i 

| Frangiscus vădienduse  strimtoratii si gonitit din scaunulii impărătescă, ai .cădiută cu 
rugăciune câtre impăratulit Alexandru alu Rosiei să-i dea, ajutorii asupra vrăjmasilorii de 
-Franţiozi, că iai luată scaunulii impărătescii. Alexandruli bunulii si crestinulii impăratii aii 
priimitii rugăciunea, lui Franciscus, si avândii osti-in Lechiea. unde se află si miăriea sa în- 
-susă, ait poruncitii generarilorii să se r&dice cu 70,000, asupra Franqezilorii dela Viena. Dar 
Frangezii sai mai inputernicitii, mai sosindi ostile lorit la Viena incă ca la 30,000, cu totulii 
80,000, Alexandru impăratii ai scrisii lui Fragiscus la Buda, că cererea lui de ajutorii asu- 
'pra vrăjmasilorii. ai priimitii. pentru frătiâsca dragoste, si să nu'se temă nici să. slăbâscă, 
ci să se pătâscă si elii cu ostile sale, si impreună cu ostile impărătiei sale, cu. ajutoriulii 
lui Dumnediei, va birui pe vrăjmasi, si-i va scâte din Viena. Generarii muscălesci ati ple- 
“cati cu ostile la Viena, si sosindii, aii făcutii batalie mare cu Frangiozii, insă s'aii :bătutii în 
parte, n'aii fostii biruintia. cea de pe urmă, nici a Muscalilorii nică a Francezilorii, ci după 
spunerea, gazeturilorii, ai peritii Frangiozi ca la 40,000, si Muscali cu Nemti: ca la 30,000, 
si ar fi fostii biruintia Muscalilorii cu a Nemtilorii, dar smintâla,. aii fostii că trei generari 
neintiesci, interesati fiind de Frangiozi n'aii datii răsboiii cu ostile lorii cândi ai făcutii Mus- 
calii batalia, ci S'aii trasi cu ostile intr'altă parte. Alexandru .impăratii vădiendii asiă, ai 
„poruncită 'să mai vie osti muscălesci, si impreunânduse cu Franciscus ati vorbiti de imtem- 

- -plarea, răsboiului, si dovedinduse că aii veclenitii generarii nemtiescă, spunii. că iai adusi, . 
si arii fi judecatii impăratii de iati omoritii cu grele munci.. Deci mai sosindii osti muscă- 
lescă,  venit'ai si  Costandinii. fratele impăratului Alexandru, . fiindit voevodii adecă domnii 
mame peste osti si făcenduse batalie mare si grâznică de amând6ut pârtile,si spunii. că ve- 
“niă- ghiulele ca pl6ia de câtre Frangiozi, . fiindă cu mare istetime la slobodirea tunurilorii: si 
'a -puscilorit, 6r” Costandinii fiindi in batalie, spunii unii 'că incălecase :pe tunuri, si. răcniă 
«ca ună: leii asupra tunarilorii, să slobâdiă. tunurile cu iutime,: si diciă. unii că ait, tăiatii cp



214 - E TESĂURU.DE MONUMENTE ISTORICE 

mâna lui pe dot'tunari, si de multa -iutîmea, focului spună că s'aii fosti topinai si tunurile. Si asiă tîindi răsboiulă cumplită. de amânduă pârtile, vădiândă generarii vitejfea si indrăs- n6la lui Costandini, ca să nu piee de ghiulele tunurilor dela vrăjmasi, Pai rugatii ca să 6să din batalie că-si va pierde vidtia, că-ci că cădea ostasi de amend6uă pârtile ca. snopi, si nevrândi Costandină, Vaii luatii generarii de subtiori, si Pau dusi la cortuliă lui si cam fâră Yoe, Er ostile n'a incetatii si despre o parte si. despre alta a dă r&sboii cumpliti, si'aă tînută 37 de câsuri, si mai la urmă sosindii o aripă de 6ste muscăl6scă de cazaci, si isbindui din dărâtă cu dragoni cu husari, ai fostii biruintia Muscalilorii, dar aă peritii Muscali cu Nemti 25 de mie, si Frangiozi 40 mie. Impăratulii Frangiscus .aii incepută a slăbi cu firea si a se spăimentă, Muscalii aii mal făcutii si a treia batalie cu Frangiozii, si eră să dea dosul Franciozii, dar ostile nemtiesci n'aă dati răsboiii la a treia batalie, ci ati fostii .răsboiulă in parte, fiindii-că Frangiscus ai alergatii la Bonaparte la Viena, si ati cădiută Ja pace cu „€lă, inchinându-i-se si plecându-i-se, si iai dati siese tieri, adecă domnii” sâă. pringipaturi, cumii este principatulii si acestei tieră Valachia, insă tieri bogate, care lea fosti * cuprins Frangiozii cu luarea Vienei, datuiaii si tâtă Italia cu cetatea Mantova, partea, ce-ai fostă a Nenitilori, si iati dati si multe miliâne de galbini. cheltudla răsmiriti. DR - Muscalii săvârsindii si a treia batalie in parte cu Francioziă, si vădiendi impăratulă Alexandru că Frangiscus s'a plecatit lui Bonaparte. si ati făcutii pace cu elii cu mare scă- dere si pagubă impărătiei lui, si fâră scirea mărfel sale, siaii rădicatii mâna de pe Nemti, si aii poruncită de S'aii intorsii tote ostile muscălescl la, Lechiea. Er Bonaparte ai porun- citii de s'aii adunatii tâte ostile lui in Prusia, că ai datii răsboiă de ai supusii.pe Brande- burulii de iai luatii si scaunul crăiei, si in Lechiea partea ce aii avut'o Prusu, asiediândiă ostile acolo in Lechiea, Prusului. Er” cetatea Viena o-aii Jăsatii 6răsi să fie a, Nemntilorii, si ait datii Franciscus contractă adecă zapisi de stăpânirea a siese principaturi si de Italia, si cumcă nu se va; mai sculă cu r&sboiii asupra Frangiei, puindă si tiera Hungaria chiezeste si zălogi. | Ma A N Impăratulii Alexandru aii poruncitii tuturori: domnilorii tierilorii. să. dea 6meni de 6ste, si spunii unii că ai adunati ună milionii, si aceste osti le aii făcuti trei trupuri mari, adecă, trei pârti, si o parte, cu tâtă rânduidla ostirii ati rânduitii. asupra Persilorii,: avândiă răsboiti si cu impăratulii persescii, altă parte asupra impărătiei Giarigradului, avândi r&sboit cu Tura ciă, si acestă parte s'aii impărtitii pe mare cu corâbiile, si aii mai venită. si aici in Valachia si in Moldavia si in Basarabia, la Hotinii, la Benderii, la Chilia, la Ismail, la Silistra, la Braila i proci, a treia parte aii orânduit'o asupra Franceziloriă, si s'aii mai immultită in Le- chica, fiindi-că ai rămasă gâlceva Nemtiloră in spinarea Muscalilorii, si căută să se alâgă la unii feliii, spuneă unit ipochimenii omi de asiă, de crediutii,' că si Bonaparte ai gătitii 6s- te, siepte-dieci de mie. | ” | i. Deci gătinduse si o parte si alta, ai inceputii r&sboiii grâznicii si infricosiatii forte, care nu. s'aii mai pomenită, -si lovinduse batalionurile adecă, ordiea Frangezilori cu -ordiea Mus- calilorii, eră grâznică vederea. | - a Dar: cine pâte spune trăsnetuli tunuriloră si ali puscilori si sgomotulii călărimel tî- | indii răsboiulii câte 24 câsuriă, alte ori două trei dile, de lesînă Francezii si de fâme, €r Mus- calii mai vârtos! fiind, suferiă fâmea mal multă, Deci biruintia eră inverstată, une ori bi- “ruiă Muscalii, alte ori Francezii, si la tâte bataliile ai fostii cădiândii morti câte d6ut-dieci de. mil sâii trei-dieci dintr'o parte, asemenea si dintr'aceealaltă, parte, si osti nu incetă a veni in loculit celoră morti, si dela Muscali, si dela Franiozi, ca să nu slăbâscă ordiile si a unuia si a altuia, si unii spuneă cumcă Francezii aii fostii apucatii pe de altă parte să „mârgă la Petreburgă, 6r alti dîceă că nici o palmă de locii n'aii pututii călcă Franciozii din Lechiea Prusului in hotarele Muscalilori. | | i Costanăină vo. - . Cu t6te acestea, fiindii Costandină fratele impăratului Alexandru, cu ostile la a- „ esce pace. aste răsboie, si vădiândă că la tâte bataliile pierii multime de ostasi, si se face atâta mare si multă vărsare de sânge, si se cheltuiesce impărătiea, din pricina Nemtilorii, s*aii intimpi- nață cu Bonaparte, si o, aii disii, indestulii este atâta periciune de 6meni nevinovati si atâta vărsare de sânge, poftimii să .mergemii la frate-miei impăratul la Petruburgi, să facemii pace. Si



CHRONOGRAFU DE DIONISIE ECLISIARCULU  .... 215 

luândii: pe Bonaparte aii mersi amândoi la Petruburgii, si făcânduse contenire de arme, os- 
tile. sait 'odiciinitii în pace, de amânddue pârtile, mergândii unii la altii, bucurânduse de pace. 
Acolo s'ait priimiti Bonaparte cu cinste mare si cu qeremonii impărătesci, si heretisinduse: 
impăratil după obiceiulii impărătescii si ospătânduse câte-va, dile, apoi aii făcutii pace intre: 
că, fiindii Costandinii mijlocitori păcii, si dândi mâna, unulit cu altulii aii strigatii pace veci- 
nică să fie intre el, si aii incorunatii pe Bonaparte să fie impăratii Franciei, incheindii pa- 
cea in scrisii, si cele ce ati luatii dela Nemti ati r&masii bune luate, 6r Prusului iati „lăsatii 
unii pringipatii in care să se numâscă totii craiii, cu ostile sale Gresce, insă supusii Frangiei 
si -dajnicii sumă de aurii. * i ” 
"Bonaparte s'ait intorsii la. Frangia cu mare bucurie, pentrucă s'aii incorunati impăratii, 

de impăratuli celi: ce n'aii voită să fie impărată; Fianciozilorii tuturorii le aii părutii bine, 
si ministrii cu tâtă boerimea Pai slăvitii cu mari laude, pentru isbândirea ce ai făcutii. 

- +  Dar”mal ascâptă, o Bonaparte, să-ti vedi si tu sfersitulii, că Dumnedieii celorii mân- 
dri si inalti cu mintea le stă impotrivă, că prin celii ce teaii inăltiatii, printr'acela va să te 
surpe din scaunulii teii, precumii scrie: Pogori-vei pre cei puternici de pre scaune, i proci. 

Craiului, Engliterii, fiindi-că eră una cu Muscalii. asupra, Francezilorii fârte s'a mâni- 
atit pe iimpăratulii Alexandru, că-ci ai făcutii pace cu Frangiozii cel ce sunt vrăjmasi En- 
gliterii.- Asemenea, si ministrilorii Rosiel nu leaii fostii cu vointiă a face impăratulii pace 
cu, Franciozii (precumii spunii unii), găsindii cu cale că mai bine ar fi fostii să facă pace 
cu Turcii, si. să dea răsboia cu Frangezii carii sunt vrăjmasi impărătiei Rosici. Dar . acâs- 
“ta s'au făcutii iconomie pân la 0 vreme. . : 

Deci trecendii uni ani la mijlocii, Bonaparte ai asupriti pe craiulii :Ispanici a, răs- 
punde mal multi decâtii ce aveă legătură cu Frangia din vechime. Spanioru nesupuinduse s'aii 
scocioritu neunire si gâlcevă intre dânsil, si s'aii rădicată cu răsboiii unulii: asupra altuia. 
Deci Spanioru avândii ajutorii pre craiuli Portucalii, s'aii inpotrivitii tare Francezilorii, si 
eră Dbiruitorii Spanioru. Franciscus impăratul Nemtilori dacă aii vădiutii că este biruito- 
rii Spanioru, s'aii unitii cu dânsulii, si insocinduse la inpotrivirea lui Bonaparte, sai scu- 
“latii si elii cu r&sboiii asupra lui Bonaparte, ca, d6ră "li vori birui să-si seâtiă tierile ce 
i leait luati. Bonaparte, precumii spunii unit, aii rădicatii 300,000 de 6ste, si dândii răsboiti 
„cu Spanioru si cu Nemtii, aii Dbiruitii puterea lori. . .Deci Spanioru cădiândii la, pace cu su- 
“punere la Bonaparte, si ait incheiati pacea cu scăderea Ispaniii. i o. i 
; Deci Bonaparte ait poruncită lui Vandon feltmasiarii, să orândui€scă ostile asupra Nem- 

'tilorii, si să mârgă Gresi-carii generali alesi să incungiure cetatea Viena si să o ica cu răsboiii, 
si totă avutiea lăcuitorilorii cetătieni să fie de prada ostasilorii, numa! vistierica impărătescă, 
„adecă aurul argintulii si chârthiele adecă bancele, si mârfurile din fabricile imptrătesci să 
'fe pe s6ma impărătiei sale. - | a e 
„= Generalii cei orândmtă: de Vandon feltmasiarulii pornindii ostile ai plecatii asupra Vie- 
Ynii după poruncă cu, mare indrăsnire, si măcarcă eră, ostile nemtiesci în potrivă,” dar siati 
deschisi drumi de răsboiii intrânsii, si trecândi cu vitejie aii trasi dreptii la Viena, (spunit 
“unii că si atunci îiihdi generalii nemtiesci mituiti, nu leaii stătutii in potrivă, ci lea fi- 
cutii cale), si sosindii la Viena fâră veste aii incungiuratii cetatea cu osti si cu tunuri. Er 

- Frangiscus impărată pomeniduse cu cl in spinare, se miră ce să facă. Frangiozii n'aii mai asceptatii 
nimici alta, ci aii inceputii a bate cetatea de tâte pârtile. Nemtii incă ai inceputii si ex 
ase apără din cetate. dândit cu tunurile, stândi Frangiscus bărbătesce asupra vrăjmasilorii, 
dar mai pututii să se isbăvâscă de ei, că tiindii r&sboiu 20 dile, mai la uvmă ai biruitii Fran- 
"gezii, că sfărămândii zidurile cetâtii si intrândii in cetate cu răsboiii aii prădatii pe toti ce- 
“tătianii, umplânduse de bogătie, si cele impărătesci leaii luatii pe sema, lui Bonaparte, si mat 
“sosindă osti frangiozescă aii umplutii cetatea si aii luato suptii zaptulii I6rii, si pe Franţis- 
cus, luândulii ca pre unii robii, Pau pusii la pază mare. Deci cine pote spune :câtii aurii, 

“argintii si Dance din vistieriile Vienii ai găsitii si aă luati totii. Bonaparte sosindă si elit 
“la. Viena, ai poruncitii de aii făcutii din aurul vistierielori Vienii, galbint - pe: numele si 
"chipulii lui, si s'ait si făcutii, precumii se vedii galbinii pe'turaoa Franciei. a 
”. ---- Franţiscus vădiândă că ait cădiutii în.robie, ăi cădiutit la picidrele lui: Bonaparte să-li 

e
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erte, -si'să facă pace, si să-i dea scaunulii- impărătescii Viena, să fie .si -elii impărată, - cr “Bonaparte să stăpânâscă tierile ce i Jeaii. datii, si să-r dea si haracii pe totii anul, câte:0 “sumă de cantare de aurii si 'argintu. Bonaparte ai cerutii zapisii “să-i dea si : Ungaria "t6tă, dacă se va mai rădică cu r&sboiii,. si să nu aibă voie nimici a face fâră scirea lui, si 'Să fie supusii Frangiei la câte i se va porunci, si dândă contractii „Frangiscus cu legătură la. tâte cererile lui Bonaparte, puindi 'si -acâsta, ca Viena să fie ca uni orasiii, să sfarame “ziduriie din pregiurii să nu se mai numâscă cetate. i Sa: a „ -:. “ Bonaparte s'aii intorsi la scaun în Parisă cu mare bucurie ca unii biruitorii, si sait rădicatii ostile frangiuzesci dela, “Viena, in Italia o semă, si la Prusia in Lechiea Prusului, si prin tierile care leaii luati, dela Nemti. e | 
« :Să venimit dar la istoria ce .ne este inainte. p i, 

, Generarii: muscălesci după poruncă păziă tiâra, despre . Turci, si. aii făcută gătire să - mergă la Giurgiovii să iea, cetatea, fiind Giurgiovu din câce de Dunăre, “si mergândil ai căl- "cati numai varosiu, si s'aii trasi inapoi, că nu eră de ajunsii osti. muscălescă să potă luă „cetatea, că nică din câce de Oltu nu cuprinsese Muscalii aceste 5 judecie cu „Craiova. “Turcii vădiendă că nu sunt Muscali multi, se slobodii din câce de Dunăre câte :2..3 sute, -si 'tăiă strâjile Muscalilorii, si prădă satele ce puteă apucă bucate si vite, si până a se strin= ge Muscalii să 'le stea in potrivă, ei treceă Dunărea: inapoi, si strică xeii pe Muscali, căi 'aduceă, totii cu carăle răniti la Bucuresci. Er din câce de Oltii nefiindi Muscali .nici de -cumii, ai venitii Turci dela Diiu, dela Orcoava, dela Necopoia, si dela. Ostrovii, si dela Cla- dova, si aii cuprinsi aceste cincl judegie, puindi ei ispravnică si zapcii, si sai făcută ei “mumbasiri, si ai apucatii pe lăcuitorii satelor de zaherea, si aii strinsiă cât ai vrutii, de tote, pus'aii si analogie de bani, de casă, sâii de unii lude, câte 40 de lei, si pe cine priu= «dea "li prădă, apucat'aii si mănăstirile, si cu silnicie leaii prădatii, deci s'a spărticatii ace ste 5 judegie, care incotro puteă scăpă din mâna Turcilorii si a slugitorilorii, dar. boerii, i- “gumenii, negustorii, aii fugitii in ticra ungurscă, si s'a fostii insoţitii si pandurii ce ai “fostii ai curtii domnesci de:prădă cu Turcii ostroveni, si acestia mai reii .prădă t&lhăresce si omoriă 6menii in partea muntelui, asiă Turcii stăpâniă din câce de Olti,-si prada o tri- „miteă peste Dunăre in cetâtile lori, ... . a ae 
- "Dar mal sosindii osti muscălesci la Bucuresci, domnul: Ipsilanti. vădiându că Turcii aii cuprinsi ti6ra de susi. si aii prădat?o, s'aii sfătuită cu generarit-comandirit Mitristonii, si „“aă orânduiti comandirii: pe Isaia generaru cu corposuli lui, si cu tunuri, si câti-va husari, Si cazac, si dragoni pedestri de Moldova, si cazaci rumâni de ai „lui Ipsilanti, si alte: „cete si căpitănii de Sârbi, de Arnăuti, cumii am arâtatii inapoi, adunânduse de o cam dată “vreo 6000 cu toti, si .trecendă Isaia cu 6stea Oltu, Turcii dacă ai luată veste de venirea Muscalilorii s'a trasii inapoi si ai trecuti Dunărea, 6r dacă aii sositii Isaia S'aii asiediatii -în-orasiu Craiova, si aii orânduitiăi ostile pe marginea Dunării să păzâscă tiâra de Turci. - „+“ ISaia generaru aii fostii omu buni si intieleptii, crestinii cu adevărată, si intielepti, cu :sciintiă bună a chibzui ostile. la r&sboiii cu: Turcii, si păziă. bine tiâra, si făcea dreptate ce- “lori ce se geluiă de: supărarea ostasilorii, eră si milostivii de faceă, milă, si toti eră mul- “tiămiti cu măria sa. Deci: uninduse si cu Sârbii lui Cara-Georgie aii trecuti Dunărea de S'aii lovitii cu Turcii, si multe biruintie si isbânde asi făcutii asupra 'Turcilori, precum am mat „ar&tatii inainte. : ED | | | | Er in Bucuresci domnulii Ipsilanti stă de penerari să bată cetatea Giurgiovu să o iea “să -remâie Dunărea hotarit. Deci Mitristoni comandirulă ai rânduitii o semă de 6ste cu “unii generarii. să mârgă să bată cetatea, si mergândii aii dati r&sboiii, dar. cumi S'aii intâm- plată n'au folositit nimici, că ati: peritii multi Muscali, si acelii generalii ai cădiută: impu- scatii de Turci, si 'aii rămasă. Muscalil fâră ispravă. . Si spună unii că pricina au fostii dela „comandiru că aii trimisi stea, fâră tunuri, altii 6răst intr'altii chipă dice... i Mitristonii cu Miloradoviei generarii aii poftitii dela principulii Ipsilanti prin: vel-vistieri, . să-si arate măria. sa, celibilicu, de a-i multiămi. cu 70 sei SO de pungi de bani pentru oste- n6la, lorii, precumii iai multiămitii si boerit Moldaviei, : Velit-vistierit ai spusă lui vodă, 6r ;măria sa n'aii voiti să dea nimici... Vel-vistierii ar fi; disii, bine ar fi:măria ta să-i multiă=
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mimii cu ce vei socoti. Vodă aii răspunsii: caută-ti treba. Si intrebânduse vel-vistieri - de 
câtre comandiru, aii disă că nu iai datii. vodă r&spunsi. Comandiru ai cunoscutii că .vodă 
nu voiesce a-l multiimi cu ceea ce ai cerutii, si aii intratii uriciune si pismă in-f Vezi do aleise o începe scârba tre el. Insă ai tăcutii generarii a mai dice ceva de bani, asemenea si vodă siaiil "oase 
făcută uitare. I : i 

„ Dect” despre primăvară, ai mai grăitii vodă comandirului Mitristonii să rânquiâscă osti 
spre luarea, cetâtii Giurgiovului.  Mitristonii iati răspuns, că măria sa nu este poruncitoră 
generarilorii si ostirei, ci este impăratul, si nu vorii să-lii scie între ostirea' lori mat ma- 
re, ci ca unii pringipii alii tierit, să-si caute trebile tieril, si să le deace i s'aii poruncitii de- 
la impăratulii. , 

Vodă s'aii scârbitii si ati scrisii la Petruburgii impăratului cumeă generarii staii nu- 
mai de. baluri si de tractatii, si ai lăsatii pe -Turci de treeii Dunărea si pradă raiaoa, si Mi- 
loradovici umblă să se insâre cu fete de Dboeri, si numai de mucri stă. e 

Impăratulii ai. scrisă comandirului Mitristonii forte cu imputăciune, mustrândui de ne- 
hărnicia, lorit, asemenea si lui Miloradovici, să se părăsâscă de mueti, si să stea de răshoiii. 
Generarii cetindii cartea impăratului, si vădiândi că le imputeză si-i mustrâză că sunt ne- 
harnici, s'ai umpluti de mânie, „si aii scris si el la impăratul cumeă urmâză 'poruneilorii 
impărătesci, si Turci nu treci Dunărea, 6r pentru a bate cetatea Giurgiovulă ati 
mai făcutii contenire, ci Turcii siaii pusi sorocii să 6să din cetate cu pace,. si să o dea fâră 
r&sboiu, si este inchisă cu ostile impărătiei sale impregiuri. Er principulii Ipsilanti, ca uni 
Grecii mândru, se socotesce in mintea, lui ca cumii ar fica unii impărati. Asemenea aii scrisii 
comandiru si feltmasiarului Prozorovski, pentru "vodă, si pentru rândulii ostirii. Scris'aii 
Mitristonă si Turcilorii la Rusciuciă si la Giurgiovii si la Braila, cumcă va dă pe :mâna lori 
pe beiuli Ipsilanti, ca pe unii răsvrătitorii, carele aii pricinuitii turburare si resmiritiă in= 
tre dâuă impărătii. 

Pasil priimindi scris6rea .comandirului, si vădiândi ce lea serisii comandiru, s'a bu- 
curată, trimitiendii poclonii lui Mitristonii sumă de galbini, rugânduli ca să le mat nărăvescă 
si Să-i ingăduie a-si stringe sămânăturile si fenurile ce le aii ale. lori dineoce de Dunăre. Si 
asiă aii si făcutii, că în primăvară, a cincea, săptămână, din postulii pasciloră, ati poruncitii 
de s'aii trasii tâte ostile muscălesci dela Dunăre inapoi, si. aii intratii în Bucuresci. Er sa- 
telorii aii poruncitii să se r&dice de pe marginea Dunării câtre munte spre Târgovisce. 
„_- Ipsilantă dovedindii că vorii generarii să-l dea pe mâna Turcilorii, forte Vedi, acârba reii sai scârbitii, si nimicii mai asceptândi, ci degrabii s'aii gătitii cu toti cala: (isiupilenutraă 
baliculi, si s'au apucatii de sănătâsa, . că intro nâpte aii răzmato toemal la apa Duzeului, 
după cumii spunii că este in dreptulii Brailei. Mitristonii simtindă de ducerea, lul vodă, 
incă aii scris Turciloră dela Braila, să-i tie calea să-lii prindiă. Dar Ipsilanti, ca celt cu 
grigea, maii zăbovitii acolo mat multi decâtii o jumătate de câsii, de aii mai răsuflatii caii, 

” si ail plecatii, si trecând apa Buzeului aii scăpată din mâna Tureilorii, că Turcii incă ai 
sositit după plecarea lui vodă la o jumătate de câsii, insă du cară mocănesci care aii fostii 
mai în urmă cu calabaliculii lut vodă, leaii spriginitii Turci), si leaii luată cu toti. . . „ Pringipuli Ipsilanti lăsâ priucipatulit Valachiei, si ajunsendii la Petruburgii, mergând 
la impăratul ai spus tâte pricinile si urmârile lui Mitristonii si ale lut Miloradovici, si - 
S'aii geluităi cumii aii fosti să-l dea pe mâna Turcilorii. Impăratulii Alexandru. aii scrisi 
stafetă cu grabnică curieri lui Mitristoni, să mergă la impărătie să r&spundiă la cele ce va 
fi intrebati. i a a 

„. Mitristonii vădiendi că pirisie 1 vori fi faptele la impăratulii, si va, căde in urgie im- 
părătescă, s'a adăpati cu salepulit mortii si ai muritii, fiindi papistasiii 6r nu. Muscală. 
Impăratulii ai făcutii. pe Miloradovici mare comandiră, fiindă omul lut Costandinii fratele 
impăratului,. măcarcă ai invinovătitii si pe, elă, dar eli s'aii indreptati, că Mitristoni ai 
fosti comandirii si poruncitorii mai mare. Er la scaunulii domniei. sati orânduitii de câtre 
impărătie a fi divani, si boerii divanisti să ocârmui6scă trebile tierii, si o vreme s'au tînutit 
divanul ' urmândă după porunca lui vodă, si luă si măria-sa din venitul tieril.: Apoi in- 
cepândiă boerii. a scrie lui vodă, că nu. se ajunge venitulii: ticrii a dă lefile la ostile imp&ră- 

28
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tesci si la alte cheltuieli ce se facii după poruncă, si nu aii de unde să dea si mărfei sale bani. Er vodă stai: scârbiti forte, si spunii cumcă aii mersi la impăratulă Alexandru, si ai inchinatii tiâra să fie a imperătici Rosie, si să se ien .venitulii pe sema impărătiei, si pe măria sa să-l milui6scă impărătiea, cumii va socoti. Impăratulii aii trimisii pe unii generară „să fie in locit de domnii, vechili impărătescii, capi mai mare ali divanului, si fâră de dân= Sulă. nimicit să nu se facă de boerii divanisti, si cli să insciintieze la impăratul lucrurile cele mari .ce se cuvine a sci impărătiei. Er pricinile ce se. vorii iutâmplă intre orăsiani si intre ostasi să se judece la judecata, ce se numesce politie. "Er lui Ipsilanti iati «dati 80 de sate de rumâni adecă iobagi din satele lavrei Chievopecerski, fiindii că acea mănăstire are multime de sate iobagi, să fie lui vodă venitu dela acele Sate, precumiă ieaii dela ru-. mânl si alti domni carii 'aii sate, după obiceiuli si orânduitla ce este pe la acele tieri. Si iai dati si uni saraii de lăcuintiă, spunii unii că iar fi orânduitii să i se dea si: câte- „Ya mil de ruble in totii anulă dela vistieria impărătâscă. Si asid Ipsilanti siaii luată dioa bună dela domnia Tierii-Rumânesci, dândă vodă si unii feciorii ali lui să slugescă impă- ratului, pe care Paii incinsă cu sabie de loci. | 
Miloradovici r&mâindii comandirii, nezăticnindulu niminea, S'aii insurată si ai luati pe fata banului Filipescu, că si mai nainte aii avutii a face cu casa Filipescului prietesiugă, si se robise cu pofta muerâscă, si stă numai de baluri si tractatii. Er Turcii s'aii adunată „multime multă, si ati făcutii ordie din câce de Dunăre, aprâpe de Bucuresci du& câsuri, gătinduse să dea. năvală in orasii, si lovinduse cu Muscalii, de-i va Dirui, să robâscă orasiuli cu micii cu mare, si caselorii să le dea focii de tâte Pârtile. Boerii vădiendii că Turcii sait strinsii multi, si ati făcută ordie aprâpe de orasiii, si vădiândă că Muscalii sunt puţini, si nu “voră pute stă in potriva Turciloră, că ostile eră adunate la Lechia asupra Francezilorii, că incă nu făcuse pace, ai mersi la Miloradoric. si siaii cerutii voie să scâtiă calabalicurile afară din orasiii si haremurile. Miloradovici leat dată voie. Si mai trecândă. câte-va dile, ai disii boerii că vorii să 6să si ei afară din orasiă. Miloradovici ait disii să €să dacă Pe frică ori care va vră, numai să râmâie cei ce sunt rânduiti a dă ostiloră “cele ce le trebuesce, si luândii acestii răspunsii boerii, sati rădicată de ai plecatii din orasiii. Eră orăsianii dacă aii vădiuti că fugi boerii si mitropolitu cu episcopii, s'aii spartii: totii orasiulii, fugindii toti in tote pârtile unde lea vădiuti ochii de frică. Dar bocrii, si mitropolitu cu episcopii, i- - gumenii, archimandritii, negustorii, si cei cu putere, aii intrati in tira ungurâscă de ai um- plutii tâte orasiele. Si să fie vădiutii cineva spaimă si fugă, cănu eră drumul numai plină de cară, ci eră câte trei patru sir6guri alâturea, 6r la locuri strimtorate si la poduri dă nă- „vală care să apuce inainte, si se încurcă carăle, cărutiele, butcile, de nu puteă să trecă, o, „mare eră frica, cumii iar fi gonitii cineva, insă Turcii stă pe loci. Deci Miloradovici v&- diendi că Turcii sait si maj apropiati de Bucuresci, temânduse, că de va intră in orasiii, vorii strică orasiulă si va strică si 6stea si voră peri cu totuli si se va invinovati de câtre im- Pptratuli, asiă-dar aii lăsatii tâte chefurile si ati poruncitii tuturorii tisturilori, in grabit să se gătâscă de r&sboii, si gătinduse ostile cu totu tacâmuli si cu tunurile, dar nu scieă nimini din orăsianii ce mal rămăsese, unde va să mârgă 6stea, ca să nu afle iseddele Tur- cilorii, si intro di la apusuli s6relui aii piecatii cu tâte ostile din orasiii spre Colintina, si „_* “esindi Muscalii, 6menii dieeă că, fugii de frica 'Turcilorii, si dacă au esitii ostile la câmpii, „ Miloradovici au impărtitii ostile in du pârtă, si leaii rânduită care pe unde să mârgă, si „cazacii cu cecalaltă călărime iaii rânduiti pe de altă parte, si mergândi în nâptea aceea cu tăcere si cu povatiă de iscâde, si in vărsatii de diori aii loviti ordia Tureilorii si ai inceputii a dă cu tunurile, si apropiinduse piota, dândii cu puscile grOznică, si lovindui de dâuă pâr- ti, cazacii incă iaii lovitii de altă parte, aii turburatii pe Turci, insă Turcii mai dati do- sulă, fiindii multime, ci stă de r&sboiii si dă si el cu tunurile si cu sisînele, si călărimea se slobodiă in piotă de Muscali, dar piota s'aii făcutii ca unii zidă indreptândi puscile cu panganeturile de se intiepă cai! Turciloră, si cu tunurile neincetat dă foci iute. Asiă-dar. . tiindii ră&sboiuli siese cesuri cumpliti, nebiruinduse nick o parte, cădiendi ostasii si dentr'o parte si dintralta, si mai in de scră, dat'aii năvală dragonii husarii cazacii anăuti ce -eră cu sabiile, in Turci, si răsbindui, aii începută a dă Turcii dosul, fugindi spre -Dunăre,
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Si ai fosti isbânda Muscalilorii, perindi Turd, spunii, 6000, si dici că aii fosti ordiea Tur- 
cilorii de 20,000, 6r Muscali spunii că aii fostii de toti 8000, si ati peritii si din Muscală 1500, si la urmă Muscalii ai cotelitii pe Turcii cei morti, si ai câstigatii 'din destulii pen- tru rachiitia si vinitia. Si in tâmnă s'a adunatii orasiulii, findă-că Muscalil ati făcutii pace 
cu Francezii, si aii venitii 6ste muscălâscă din -destuliă. (si s'aii impliniţit unt ani.) | 

Feltmasiaru Prozorovski mai in 6rnă aii venitii dela Iasi in Bucuresci , si: siediândiă 
câte-va, dile, făcut'aii o tractatie mare si slăvită, si cu 24 de musicanti, si ospătândi cu toti 
generarii, intr'alte cuvinte ai imputatii generarilorit. că nu sunt sârguitori asupra Turcilorii 
să facă biruintiă si isbândă, avândii atâtia ostasi viteji, si apol alt plecatii pe marginea Du- 
nării, să vadiă hotaru Tierii-Rumânesc, si aii mersi până la Calafatii in prâjma Diiului, si 
de acolo intorcendii s'aii dusi la, Iasi in Moldova unde 1 eră conacu, si bolnăvinduse ati 
murită, fiindă si bătrână. , Mie 

Apol aii venită in loculii lui Prozarovski feltmasiarii scii vechilii, Pangrationii. Acesta 
S'aii purtatii cu vitejie asupra Turcilorii, că cu venirea lui at mai veniti si 0ste, Muscall si 
Cazaci, si indată ai incungiurati cu osti cetatea Braila, si indreptândi tunurile cele mat 
mari asupra cetâtii ait datii in ziduri, si fărămândii zidulii pe două locuri, aii intratii: cu os- 
tile in cetate, si pe toti Turcii cel ce venise din lăuntru de aii fostii scosi pe Muscali, pe- 
cumii am scrisit inapol, iaii pusii subtă sabie, pe nică unuli maii lăsată viu. Eră pe cetă- 
tianii pimânteni după multă a lori rugăciune si dare de multi galbini iai ertată. Musca- ir aii cotelitii pre cei omoriti si ai câstigatii destulii de vinitia, asemenea si pe cetătiani 
iai prădatii 6stea muscălâscă. Apoi ai poruncitii Pangrationii de ai inerbati zidurile cetâ- 
tii cu barută, si aprindiendu leai sfărămatii din facia pământului, să nu mat aibă Turcii 
locii a, se inchide intr'ânsa, cră varosiulii cetâtii Vai prefăcutii cu focii in cenusie, 

Tră Ismailu cetatea, fiindii cu mare tărie, avendii siantiură impregiură, ca să nu se 
pi€rdiă ostile n'aii bătut'o, ci ai inchis'o cu osti impregiurii, să nu p6tă Turcii a esî afară 
până vorii firsî zahereaoa, să-i sctiă cu fâmea, 6r varosiuli Pai arsi cu foci, si viindut 
„poruncă dela impăratuli s'a” dusii Pangrationii la Lechiea. Isaia generarii imputernicindu- 
se cu osti mai sosindii la Craiova, ait datit răsboiit forte tare cu Sârbii impreunânduse preste 
Dunăre, si ai luată cetatea Cladova, si ai opriti drumuli Dunării, si multe sicici de mâr- 
furi aii luatii, si Ostrovulii iait inchisii calea la, cetate, si 'aii luati cu răsboiti Sfeti-slamii, si au prădat orasiu. Făcut'aii răsboiii cu Turcii si la Negotini, si biruindii Pati luatii si Vaii 
prădată, si alte multe isbânde ai făcutii, si pe multime de Turcă iaii dati mortii, E 

Deci dacă aii plecată Pangrationii aii veniti feldmasiarii mare, Kamenski, care in lim= 
ba rumânâscă va să dică, alii pietrii, sâi pietrariulii, acesta cu adevărații s'aii numiti cu ună 
nume ca acela care si cu fapta si cu lucrarea Iait arătatii, că-ci ca cu o piâtră vertâsă. ai sfărămatu pre vrăjmasi, si cu vitejica si biruintiele lui ati ingroziti pe vrăjmasi, atâtii câti si de numele lui avdîndi vrăjmasit că sosesce se infricosiă. Fosta ' Kamenski omti inaltă cu mintea, si nu iubiă desfătârile, pucini mâncă, puginii durmiă, une oră rizmatii în seauniă luă pucintelii somni,. chibzuiti la răsboiii, grigiulivii forte, 'pe generată iai opritii - de a mat goni balurile, poruncindule să stea de râsboii, infricosiândul cu pedâpsă impărătescă, ase-= menea si pre boeri iaii opritii dela balusi, si: musicile leait opriti de totă, cu buteile nimi- 
nea, să nu umble pe poduri fâră “numai generarii si boerii cet mari si Dâtrâni să mâreă cu carâtele lori unde vorii ave trâbă, insă. în pasulit cailorii ca să nu se facă sgomotii pe u-: litiă.  Poruncitait si ostiloriica să ru supere pe lăcuitori mal multii de câtii le este porun- ca. Si a pururea umblă Kamenski pe giosii pe ulitie cu unulă sii doi soldati după -elă, 
de luă sâma ce se face prin orasiii, si mai multi pentru aceea oprise buteile ca să-i fie slo-: 
bodii umblarea pe poduri.” a Că 
i Să spunemi si de urmârile feltmasiarului Kamenski, că după cercetarea si -pliroforia „ce aii luatii, cumii ai mersi: resboiulă, fiindii-că se făcuse pace:cu Franciozii, precumii am disii, aii venitii multime de osti muscălesci, de eră ca lăcustele. Merstaii la cetatea Ismailii, 
si vădiândii că cetatea este: tare, si de va face năvală preste ziduri,: se prăpădesce multă 6s- te, ci ait mai intăritii incungiururea cetâtii cu 6ste; mal immultindii Ostea carea, o pusese Pan- grationii de inchidere, insă aii poruncii de ati aruncati in cetate câte=va cumbarale. din a-
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- Vantopuri, si ait făcutii fărămare inlăuntru, dar nai pututii nimeri -barutana “adecă prăfăriea precumii “i eră socotâla, că: dacă va: nemeri prăfăriea si luândă focii se va sparge . zidurile cetâtii, si lăsândi cetatea Ismail inchisă cu: osti impregiuri, ai mersii cu o semă de osti la cetatea Silistra, ce: se numesce Dâxrstorii.. Acea la Silistra asiediândii corposuli ostilorii,; si măcarcă eră cetatea . dincolo de Dunăre, pe câsta unui d6li; dar ai -datii 'răsboiă: cu Turcii si din c6ce si din colo de Dunăre, trei patru „batalii. mari, si. biruindit mat la urmă pe Turci, ai spartii cetatea, cu tunurile, si aii perită multi Turci, 15,000 de Turci ati perită, si din Muscali incă aii peritii, prins'aă viii pe uni pasiă si pe uni Pelivanii-aga, ce aă fostit vestit la r&sbâie, incă si pe unii vodă ce ai fosti: odată domnă la Moldova, Chilimachi, că si domni umblă cu 'Turcii la r&sboiti pentru lefi si ca să se hrănâscă, precumii si Cos- tandinii Sutiulu ai umblatii; luataă si orasiulii Dobritia, si viindă la Turtucaia, orasiii ma= re vestitii, Dai luatii cu r&sboiii, luat'aii 'Târnovulii celt mare si Gabrovulii, si Lovtia si Ghi- atropulii, si Rasgracu adecă Arnăutehiu, si Provatu si Ghenipazarii, si Ischitiuma, si Osman- pazari, si Pazargicu, si Cavarna si Sistofu. Aceste orasie si cetâti cu răsboiui leaii. luatii Kamenski cu ostile muscălesci. Si ati perită multi Muscal, dar si Turci fâră numără ati perită. Er Necopoia, Turnu, Cladova, Ostrovulii, Sfetislamu, si altele, leaii luată Isaia cu Sârbii insoginduse, precumii ma! susă am istorisiti, | e "Deci Kamenski făcendă poduri pe Dunăre pe trei locuri treceă ostile muscălesci si intr'o par- te si intr'alta ca furnigile. "Mi spuneă uni archimandritii, părinte bătrânii cinstiti, că ar fi trecuti preste unit podii ce-lii aveă Muscalii asiediati preste foi de vite boi si vacă si bivol, cu mare mes- tesiugii incheiati, si nu numai ostile că treceă preste elii, ci si tunurile cu râtele lori si cu cai tră- gendule treceă, si spuneă că mergândi pe elii ori-ce greutate, se cufundă podu cu.foi in apă de esiă apa, de o palmă in podii, asiă inainte se culundă, si din dărâtii se rădică si se scură apa, lucru mi- nunatii cu intielepciune făcutii. Deci venit'ati si la cetatea Rusciucu, si in d6u& rânduri dândii tare ră&sboii si. cu, tunurile bătândă cetatea n'aii pututu birui, că Turcii 'fârte tare ai stătutii in potrivă, dândă depe tabiile zidurilori si ci cu tunuri si cu pusci,. de ati umpluti sian- tiurile cetâtii de Muscali. Deci Kamenski nu sai lăsată, ci peste pucine dile. s'a gătiti cu osti, si ai pusi tunurile cele mari în prâjma zidurilor cetății, si ati dată cumplitii răsboită a treia 6ră, si incepândii a făriumă zidurile despre o parte, si dândii năvală ostasii ai intrată in cetate, si aii făcutii mare vărsare de sânge in Turci, poruncindi Kamenski să le r&splă- tescă sânge pentru sânge, si potolinduse r&sboiulă ati prădatii cetatea, si avutiile cetătiani- lorii, de s'aii nmplutii Muscalii de bogăție si de scule argintăriă, dar mârfuri si băcănii, spunii „că Kamenski cu pălăriea impărtiă, galbinii la oficieri, €r Muscalii vindea cele ce prădase pe fie-ce, eră si aramă multă pe 20 par. ocaoa, incâtii Muscalii cercă la marchitanii o pâne si o oca de''vinii, si-i aruncă unii galbini. Dar Kamenski nenumărată sumă de galbini aii luatit dela, Boşneag-pasia de Vaii: ertatii cu vistiă, si trecendulii pe suptă sabie Paii sloboditii. Decă Kamenski ai poruncitii de ai inerbatii zidurile cetâtil cu barutii si leaii datii foci de s'a risipitii din fagia pământului, -ars'aii impregiurii varosiulii, multime de case, de leaii prefăcută "în cenusie, si sai mistuitii de focii câte si câte mârfuri felii de felii, incă si jitnitiele cu bucate. Spunii uni că -aii fostă insciintiatii: Kamenski la impăratulit Alexandru pentru stri- căciunea ostilorii la bătaia cetâtii Rusciuculii, si iar fi serisii impăratul, să bată cetatea si să o sfărame să spargă cuibulii Turciloră,. că imp6rătiea are osti din destulă, precumi si eră, că-ci câti periă alti veniă la loca, si nu se impugină ostile Muscaliloră. | „ Eră pasia dela Giurgiovi vădindu că s'aii- luată cetatea Rusciucu de Muscali, ce eră sprigin6la. Giurgiovului, n'a mai stătuti in potrivă, ci aii deschisi cetatea si sai inchinatii cu tâte agalele, lut Kamenski, cu -poclonii puindi pe o tavă chicile cetâtii si plină de gal- -bini, dândii si ostilorii o sumă: de ruble turcesci pentru vinitia. Dat'aii generarilorii câte unit armesariă. “impodobiti cu rafturi, asemenea si“lul Kamenski iai, dati ce ai poftiti. Deci Kamenski ai lăsati pe Turci! din Giurgiovii si pe pasia cu tâte agalele, de stai dusi cu pace unde aii voitii, si cetatea. n'a stricat?o ci ai, luato supti zapti. Pasia din cetatea - Ismailă cu Turcii n'aii mal putută suferi fomea, 'că ai fostii murită multime de Turci in ce- tate de fâme, si siaii mâncatii si caii in locii de carne de Ge cu urezii,  fiindii-că doi ani si may bine aii fostă inchisi cu osti impregiurii,. ai deschisi cetatea si s'aii inchinată -generariloriă,
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dândule multă bogătie de bani, si armăsari impodobiti de Misirii, ca să nu-t strice; si .aii 
multiămitii Si ostil, si iai lăsatit de s'a dusi! cu „pace, si ati intratii Muscalil de a um= 
plută cetatea - . : i a A NE 
: „Deci insciintiândii Kamenski pe impăratulii Alexandru pentru biruintiele ce s'aii făcutii, 
si pentru cetâtile i orasiele ce s'aii luatii: dela, Turci, cu ajutoriulit celi de susi,. prin vite- 
jiea. ostitorii impărătiei sale, impăratul s'ait bucurati si ai trimisi lui Kamenski cavalerie 
imp&rătescă de multă pretiii, si cu laude Vaii incununatii ca pre unii vitâzii si. biruitoră si 
ântâiulii feltmasiari, scriindui, stupai napred, adecă, să mârgă inainte. . . . 

Eră Isaia generarii, luat?aii 'cetâti si orasie, precumit am scrisii, precumii si Ostrovulii 
tîinduli inchisi până aii esitii Turcii de fâme, insă .nu sait băzatii Muscalii in cetate, ne a- 
vândii la ce, si Turcii nat mai indrăsnitii să intre să pătimâscă fâme, măcarcă mai mal 
putută, fiindi drumulit inchisă ali Dunării de osti Muscali si Sârbi. | . 

"_Eră cetatea Diiulu fiindii vestită de tăriea ci, nu s'aii apucatii Isaia a o bate ca sănu 
se piârdiă Oste multă, ci aii incungiurat'o si ait incbis'o cu putere de 6ste Muscali si Sârbi, 
insă au esiti. Turcii dientii-la r&sboiii de faci până a nu fi inchisă, si sait loviti cu Mus- 
calii si cu Sârbi, dar biruiti fiindi, ai cădiutii multi, si, câti ai -rămasii vit ati.scăpatii in 
cetate, €r pre cei morti după ce iai coteliti ostile Isaii, iati aruncati în Dunăre să se scal- 
de. Apoi Mola-pasia, aii trimisi la Isaia, cu cheheiaoa lui mare poclonii galbini, si Paii ru- 
gatii să nu bată cetatea, .că de .va rămână biruintia si stăpânirea impărătiei Rosiei, eli va fi 
plecatii si va răspunde ori ce se va cere, si Turcii din cetate nu va nai esi la răsboiii. Asiă- 
dar Isaia cu ostile lui si cu Sârbii lui Cara-George fiicândi r&sbâie asupra Turcilorii,. si bi- 
-Tuindui, ait cuprinsit si acea, părcea.de ticră ce se numesce: Craina cu tote orasiele ei si cu 
cetatea Cladova intru stăpânirea sa, in care Craină sunt trei judegie mari toti Sârbi, stă- 
pâninduse de trei oberkineji, -si et” le iea birulă si-l trimite la impăratul la - Giarigradă, 

“si el judecă tâte pricinile țierii, insă 6ste si unii Turcii judecătoriii, ce-i dice voevoda, ca unii 
beșli-aga, si cândii are :vreuni Sârbii cu Turci pricină judecă vocvoda, cu oberkinejit. 

Deci trecândii trei ani dela venirea Muscalilorii, Isaia sc făcuse cu bunătâtile lui. in 
Craiova ca unii pimântânii, dândii tuturorii boerilorii cuviinci6să cinste, si cu ostile eră bunii, 
si le dă lefi mari, insă la Arnăuti i Sârbi si celorii străini, 6r Musealiloră le dă dupi o0- 
rânduila impârătâscă, si celoră ce i se geluiă de nedreptate 1 mângăiă, si le făcea dreptate 

„cu indestulare, si tiindi Dunirea cu pază dela Diiii până la Ostrovii, intierease pe Turci de 
nu puteă trece nici in Ti6ra-Rumânescă nici in Craina nici la Ostrovii, a | 

Eră odinidră intâmplânduise a trece Dunărea spre cercetarea ostilorii, si intr'o di fiindă 
la masă cu ofigierii lui si ospătândii (asiă S'aii doveditii) inii trimisi nisce agale din Diiii s6ii 
pâte fi dela, pasia,. poclonii o baclavă forte frumâsă si cu. pustii buvii si mirositâre, incă.si 
zaharicale, în care aii fostii băgatii Turcii otravă, cândii ait făcut'o, si priiminduse ait puso 
in masă.. Isaia vădiânduo că este bună la vedere si dulce la gustare aii mâncatii dintr'ân= 
sa, incă si doi ofigieri ai mâncatiă, si indată bolnăvinduşe după scularea dela masă, ati ve- 
nitii la Craiova, si căutândulii doftorii să-i ajute, iati mai prelungitii vistia, câte-va dile,. si 

„at muritii, asemenea. si acei doi oficieri aii muritii cei ce aii mâncati baclavă. Asiă aii fostă 
sfirsitulii generarii Isaii. . Pi | : po 

Eră în urmă după mortea Isaii generalii, . aii venitii in locul lui Zasii generalii, care 
acesta fiind omii reii, spuni unii că n'aii fostii Muscală crestinii, ci aii fostii papistasiii, scut 
luterani, ori calvini, si ai făcutii multii vali tierii, necăjindii lăcuitorii tierei si pe orăsiani. 
Acesta. aii născocitii să facă siantiu mare impregiurulii orasiului pentru ostire, precumii ait 
si făcuti după cumii se. vede. . Dar cine pote spune nevoile si necazurile si chinurile ce aiă 

” trasi si aii pătimitit bietil crestini, că poruncindi ispravnicilorii dintr'aceste cinci judecie de 
"ai adusi multime de Gmeni salahonă de iaii pusii la săparea siantiului, si fiind vreme de 
€rnă, dioa, săpă la -siantii, păzindul si silindui saldatii muscali după. poruncă, €ră sâra "% in- 
chideă prin beserici si prin: curțile besericilorii in ziduri, si fiindă bietii Gmeni ud! de nin- 
sâre si ploi reci, si flămândi, si fără focit, muriă, de gerii si de fâme, si nu pucini ai muritii, 
incă si saldatii cei ce-l păziă n6ptea degeră. Asiă cu nemilostivire acestă generarii. aii căs- 
niti Gmenii, si Vai blestemată tira si totii. norodulii.
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Eră . vitâzulii Kamenski, după ce ati făcutii mari biruintie,: si âii luati cetâti -si. orasie peste Dunăre, precumii mal susi am arătată, ai porniti ostile inainte, si câte orasie i ca- steluri leaii fosti in drumii, tâte leaii spartă si leaii prădată ostasii, apoi leaii dati focii, 6ră Turcii nu se mai opriă fugindă, tâte lăsândi de frică, că-l ingroziă numele lui Kamenski; mare pagubă si prăpădenie se făcea 'Turcilori. Deci sosindii ostile la Cogea-valtacii,. adecă muntele celii mare, aii tăbăriti acolo suptii pâla muntelui, si s'a pusă la orânduidlă -tâto' corpusurile: cu tunurile si gephănalele lori, pentrucă acestii nunte nu are drum să-lii trâcă cu caru, ci numai potâcă de piciorii si calului să-l tragă după elă, si se aduceă zaherea 'ostilorii din tâte pârtile acolo. | : i o ” Spusu-mi-ait unil, carii dice că ai vădiuti si cu ochii, cumcă aii fostii veniti la Bu- curesci o 6ste ce leaii fostii. dicândă Calmuci, cu rnasdrace si alte arme totii ca ale Cazaci- loră, si călâri, in starea trupului scundateci si. grosi, cu capu mare, si fruntea lată, si obra= zulii mare, €r ochii si urechile mici. Acestii nm de Gmeni spuneă toti că n'a nici. o le- ge si-nu credă nici intr'unii chipii, numai de porunca impăratului ascultă si se supună. A-. cestia spunii că mâncă ori-ce vedea si le esiă inainte, si dobitâce necurate, si jisânii, nu alegea nimici, încă si crudă si goli fâră pâne s6ii mălaiă, incă si-carne de omii ati fostii mâncâadii, pentrucă Îa, venirea lorii ai fostii dati poruncă Kamenski să-si. păzâscă Gmeniă - copiii si fetele de câtre ei, dar ei dovedindi ulitiele pe unde lăcuescii Ovrej, mergeă pe po- duri repede cu caii, si dacă vedea vreunii copil sâii fetisiâră de Ovrei, se slobodiă ea uliulii plecânduse de pe calii, adecă 'de călare % răpiă si-l băgă in traista calului ce o aveă la. 0- blâncă. si fugiă, si esîndi afară la ordie, n6ptea "li frigeă intregi si-l mânci, cu tovarăsii ce-l aveă. “Deci geluinduse Ovreii că le. mânâncă, copiii, si. dândii bani multi lui Kamenski, iai rădicatii din Bucuresel, si iaii trimisti la ordiea dela Cogea-valtacă, acolo asiediânduse, Cazacii si cu acestia Calmuci se seulă câte o sută si mal bine, pote si două sute, si se duceă n6p- tea, insă 'diua treceă, muntele si se tăinuiă prin păduri pân in serată, apol pogoriă fârâ veste in orasie si in sate turcesci ce eră dincolo pe suptii munte, si dă năvală cu masdracele in Turcă, si răpiă pradă oră-ce găsiă, si luă toti, mai vertosi vite ca să mânânce la ordie, 6r Cal- mucii aduccă disagiii pe cat fete si copii de Turci si-i mâncă, a Gre friptură, a 6re rasolii, si beă horelcă. dela marchitani, măcariă să fic fostii ocaoa unii galbinii, dar eră cu indes- tulare: la marchitani de tâte, că fiiceă, mare negustorie ca la uni bâlciit mare, si câstigă bani in grei. Turcii dacă ati vădiută că le mânâncă copiii si fetele Calmucii, iati cuprinsă 1ni-. rare, de aii fostit dicendă, anasini-sactim, ce legheâne de Gmeni aii adusii ghiaurii muscală să ne mânânce copiil, si tare s'au ingrozitii de Muscali vădiendi că ati sositii si ati tăbăritii ca, lăcuste la, acelii locii. . Spuneă unii de acesti Calmuci, că la drumii dacă găsesce ori calit - ori omii cădiutii mortii de răsbbie, taie pecini de carne din armurii din napoi, si le asterne Suptii siea in locu de ebâncă stringândii tare cu -chinga, de se: colesiesce fiindi 'eli călare Suptii siea, apoi o'luă si o mâncă ca pastramaoa de Giarigradii sii ca ghiudenu,. si incă S6lă une.ori cândi nu i: se intemplă sainii, si bă horelcă,; “apoi incepe a cântă si a-si face voie bună. - Aa Dia pi Impăratulii turcescii ati. scrisii lu Bonaparte că de ce ai făcutii pace cu &hiaurulă, nu vede că va să supue impărătia lui, adecă a Giarigradului, apoi eli cumi va pută să r&- mâie in pace, ci să se scâle cu răsboiii. asupra Musealilorii, | a . „Er pe de altă parte vădiendi că cetâtile dela Dunăre sai luată si Sail fărămatii tâte de -Muscali, si tâte orasiele leat prădatii si leaii pustiită prefăcândule in cenusie, si nu maj “poti stă inpotrivă ostilorii muscălesci, că-ci că aii slăbitii fărămângulise puterea de feltmasia- Tu ce are nume piâtră; ai poruncit vezirului să deschidiă cuventii câtre Kamenski pentru . pace, si să pue in lucrare trebuintia pâcil. | i Cati . * Bonaparte aii stricatii pacea, si Sai sculată 6r cu r&sboiii asupra Muscaliloră ca ună vrăjmasiu nestempăratii.: De E Da o - Impăratulă" Alexandru alii Rosiei ai tinută sfatii cu ministrii. lui, pentru Frangeză, ce va face. Ministrii au găsită .cu 'cale ca impăratulii să priimâscă.a face pace cu Turcii cu câtă interesti adecă câstigă .se va pute de o. cam dată, si să pornescă r&sboiii asupra Franqezi- 
. îi
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- dorii să sfărame capulii r&utâtiloră, si cu impăratuli Otomanilorii mai: la urmă 'si va căută 
“de nu se 'va potoli de asupra impărătiei Rosie, pi : 

Alexandru impărată ai grăitii câtre ministri, cumcă asupra Frangezilorii trebuescii osti 
multe, Gră ministrii ai disii câtre impăratulii: te temi măria ta, de uni. unchiasiii bătrână ș, 
'osti vomit răspunde cu totă knejil de obsce, si nu vei avă impărătia ta, lipsă de ostasi.- A. 
'siă-dar sai dati porunci pe la toti knejil, adecă domnii, ca fiesce-care din principatulii lui, 
adecă din tiâra lui; să r&spundiă Gmeni de Oste, insă Gmeni alesi, sănătost, vârtos si voi- 
"nick, si să se facă gătire de tâte câte trebuescii de răsboiti mare asupra Frangezilorii. 

Eră Turcilorii li s'aă dată răspunsulii prin feltmasiaru Kamenski prin carele ai deschisi 
“vezirulii cuvânt de inpăciuire, cumcă si impărătia - Rosiei este voitore de pace. Kamenski 
„pe acea vreme s'aii bolnăvitii de lungâre, si ai răposatii,. si impăratu Alexandru forte 's'aiă. 
intristatii si jaă părută reii de mârtea lui Kamenski. Er Turcii sati bucurati că aii scă- 

„patit de pi6tra cea vârtosă carea reii iai sfărămată. Dar incă odată sait tinutii conaresii 
pentru pace cândii eră Prozorovski feltmasiarii, si cerânduse de câtre impărătia Rosiei, să 
dea porta Giarigradului aceste d6uă tieri Valachia si Moldavia cu pace, si să intârcă totă a- 
“vutiea casii lui Alexandru Vodă Ipsilanti ce iati luat'o fâră dreptate, si să plătâscă cheltu- 
-i6la r&sboiului de cândii s'aii incepută. Er vezirii-pasia care eră la congresii aii cerutit. ca 
aceste dou tieri să rămâe cr suptii stăpânirea portii, si să dea Muscalit si Crimulii inapoi. 
Prozorovski audindii de Crimii, ai dist câtre vezirii-pasia : Crimuli ceri ebitvoiu mater; si 
“spunii că Larii fi scosit pe vezirii-pasia cu rusîne din gongresi. : De a . Să spunemi si de mârtea bătrânului Alexandru: vodă Ipsilanti, că după Cegyeai de mărtea 
-Saii insciintiatăi impăratulă turcescii cumcă elă ai datii scire si invătiătură fiu-l lui Ipsilantă, 
seii Costandinii Ipsilanti vodă, ca să fuoă din Bucuresci să scape la Musca, si cumcă fu- 
gindă la Muscali ai scocioriti r&smiritiă asupra portii, aă poruncită impăratulii lui aniciarii- 
agasii. de aii mersii cu o mie sâii d6uă de ianiciari, si fâră veste ai incungiuratit casele lui 

“Ipsilantii, si prindiândii pe vodă Ipsilanti iai pusi lanciu de gâtii, si la piciorii cătusi si 0- 
-bedi de fierii, si Vaii inchisii in temnitia ce-i dice edicula, luândi atunci după porunca 'im- 
p&ratului tâtă avutiea, ce aii găsit in casele lui de pradă, lăsându numai zidurile gâle. . A- "poi peste câte-va dile Vaii scosii la meidanii, adecă la loci de privelisce, si stândii vezirulit 
„de fagiă, ait poruncitii la gelati de Vaii inceputii a tăiă din tote incheeturile, adecă dela, de- 
getele mâinilorii până la umere, care sunt siepte-spre-diece incheeturi la o mână până la u- 
"mere, asemene si la altă mână 6r siepte-spre-diece, si la picire 6r “dela degete până la in- 
„cheeturile armuriloră Ja trupă, 13 incheeturi la unii piciorii, si alte 13 la alti piciorii, care 
facii de tote incheeturi 60, si r&ămâindui numa! trupul tăvălinduse in sânge iai tăiatii pe 
„urmă capulii. Acestii chinit aii suferitii bătrânulii Ipsilanti dela, nemilostivulii tiranii, invino- vătinduli că eli fosti pricinuitoriulii răsmiritii intre impărati, aa 

ră pacea intr'ocestii chipit s'aii incheiati. Congresu nu s'aii făcutii, ci numai impt- 
- ratii prin scrisori unulii câtre altuli s'aii intielesă si S'ait invoitii la, tocmâla pâcii, trimitiân- - duse scrisorile prin cutieri impărătesci legate după obiceiti, o 

Si aii datit pârta impărătiei Rosiei să stăpânâscă patru cetâti, adecă, Hotinu, Benderu, Chilia sâi Chilichia, si Ismailu, si trei judegie din Moldova, si Basarabia, cr Muscalii ai lă- 
“sati Valachia si Moldavia ce ai mal rămas, (fiindii-că stăpânescii si Nemtii trei judegie din Moldova), să fie ră suptii stăpânirea Giarigradului, si spun că aii datti porta si" chel- „tuidla r&smiritii la Muscali, si legătuinduse pacea cu ponturi, ca să nu mai facă Turcii cre- "stiniloru reii si vreo asuprâlă, ci cu bani si cu tocmelă să cumpere ce vorii voi dela lăcu- "itorii tierii,. cumii se vorii pute ajunge, si să nu maj prade tiâra după cumii ai prădat'o câr- 
«Jail si pasvangiii, si dela doranulii jtierii să iea haraciuli celit orânduitii, si să nu-l lip- : Sescă din domnfea, tierii fâră scirea impărătiei Rosici, măcari să fie'si in vinovăție, si asiă. -S'aii rădicatii ostile muscălesci din ticră, si dupeste Dunăre. Er acolo la Cogea:valtacii un- “de eră corposurile ostilorii în pla muntelui incă cândii ati sosită acolo ai poruncitii Ka» 
-menski de aii cioplitii intr'unii steii de piâtră inchipuindii s6ii alegendă intr'ensulii uni stâlpi "netedă, pe care stâlpii .aii scrisii cu slove cioplite in pistră intracestii chip: Cu -ajutoriulii : lui Dumniedieii până aici ai biruitii armele puternicii impărătiei. nâstre Rosiei, fiindă cur- 

.
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Lei 1812. ) gerea, anilorii I6tii 1812,. inchipuinidă si gripsorii in piâtră, pecetea impărătescă. 
Intracâstă diastimă, de vreme a răsmiritii s'ait făcutii o nespusă si nepovestită scumpete ca- 

re n'aii mai fostii nică odată in lume, pentru care să insemnâmiă din parte ca să rămâie de a sci fiil 
- cel ce se vorii nasce, Făina de grâii 24 lei suta, mălaiu 13 lei suta de oca, vinu până la 50 par. ocaoa 
S'aii suitii, rachiu prostă 70 par. ocaoa, 6r anasonit 3 lei si 4 ocaoa, găina 50.par. si 60, unii oii 6 
par. si 8, curcanu 4, 5 lei, cr la Bucuresci 8 lei, pescele morunii „prâspătii doi lei si jumă- 
tate ocaoa, crapu somnu 2 le), a Gre doi zloti, cosacu măruutii care eră opară ocaoa s'aii 
suitii-unii leit ocaoa, 6r icrele rosii. 4 lei ocaoa, cr negre 5 lei si 6, untii delemni 5 leisi 
6 ocaoa, lemnele caru 5 lei si 6, 6r la Bucuresci:10 lei caru, si 12 lei. Er vitele, calii pro- 
stii 100 lei, 6r mai bunii 200 si 900, incă si 5C0 uni cală, vaca cu vitieli mai de giosii 40, 
50 lei, si 70 lei vacă bună, boi de jugii 100 lei părâchea, mat buni 120, 150, si 170 de frunte 
părechea. Dar mârfurile ce vomi dice, alagiaoa prâstă 12 lei, siamalăgiaoa 25 lei si 30 lei bu- 

"cata, postavu, tropaoră 10.lei cotu, siaiu 16 .Jci cotu, saita 24, asemenea si bumbacu, astaru, 
ibrisimu si găitanurile, incă si ghermesuturile, tâte cele, stai suitii la pretiii intreitu. si in- 
sieptitii. Asemenea si banii s'aii suitii cu pretiulii mare, acumii ja acestii sti 1815, leu tur- 
cescii de cel noi 50 par., caragrosiu ce aii fosti dot leă, acum 2 lei si25 par., caragrosiu ce 
ai fosti 2 lei si jumâtate, acumiă 3 lei 15 par. Acesti bani iaii suitii negutiătorii la pretiă, 
că-l adună si-i duci la Nemti de-i topescii si facii caragrosi nemtiesci forte frumosi cu scirea 
impărătiei, plâtindii havaetu la tarapanaoa impărătâscă. Fră. banii nemtiesci,. grositia 4 par, 
petacu 10 par., mariasiu 20 par., zvantiu 1 leii, galbini 14 lei, care eră în r&smiritia Nem- 
tilorii 5 lei, €ră teleru eră 2 lei si 10 par., acumiă este cinci lei si uni zloti,. €r crontaleru 
6 lei. Asemenea, si galbinii turcesci s'aii suită la pretiii, stambolu 8 lei, misiru 7 lei, fun- 
ducliu 11 lei,. si cei mai mici asemene 'iaii r&dicată la pretiii, si de ce merge tote se sue 
din di, si până cândă nu se scie. . E . 

Asiă-dar impărătiea Rosiei imputernicinduse si lărginduse cu voia lui D-diei, fiindu-că 
este crestină, si după ce aii incheiati pacea cu Turcii, precumii mal sus s'aii scrisii, sati 
rădicatii ostile asupra vrăjmasilori Frangiozi. Si ai stăpânitii acestă. tiâră dela Iâtii 1808 De- 
kemv. 12, până la lâtuli 1813 Aprili 15. : : | o 

Eră pentru răsboiele ce ai făcutii Muscalil asupra Y'rangezilorii au esitii istoria, tipă- 
rită la :Viena pe largii rumânesce, celii ce are.pottă a sci, să citâscă, insă să scriemii Gresi- 
ce din parte, precumii am cetitii in istorie..! | a E 
peseiai et) Insă numai pentru Moseva să spunemii, 6r pentru celelalte loviri si luâri 

doilea. . |de cetâti, le lăsâmii pentiu lungimea vorbei. Impăratuli. Alexandru gitindă o- 
stile cu tote cele ce sunt trebuincisse ostirii, adecă tunuri si barutii, ghiulele, zaherele.-i 
“n Moseva . 1proci,170,000. Eră Bonaparte incă s'aii gătitii, după cumii scrie istoria, cu 500,000, si 
ocoo E multime de tunuri, 1500, si aii porniti ostile dreptii la Moscva, polithie forte mare si 

scaunii vechii impărătescii, scriind Bonaparte câtre impăratul Alexandru, cumcă are poftă să 
“bea pocincu in Moscovia. Er Alexandru iai dati r&spunsi, să vii.sănătosă că te vomi a- 
sceptă si-ti voiii slugi, apoi voii veni si eii de voiă b& pocincu in Parisii.:. Deci porun- 
citaii impăratulii Alexandru, să €să toti lăcuitorii cu mare cu micii din orasiii, si. să-si - 
scâtiă tote. averile lori, să rămâie numai zidurile adecii. casele gâle,- asemene 'si. satele 
den imprugiurii, si să se depărteze unde li: s'aii poruncită, si Sai trasii si ostile intr'o 
“parte si intralta, făcândi cale sii drumii deschisi, nestândii in potrivă ca, să intre ostile 
frangiuzesci în Moseva. Deci sosindi ostile frangiuzesci, si vădiândă că ostile muscălesci 
“nu le stă in potrivă, ah socotiti că de frică ai dositii, si intrândii Bonaparte cu tâte ostile 
in Moscva, si asiediânduse prin case, ostile muscălesci incă s'a adunati si ai tăbăritii de 
tâte pârtile impregiurulă Moscvei. Deci Bonapaute cu .ostile lui, vădiândii că se strimtoreză, - 
una că n'a găsitii zaherea in Moscva, si ceea ce âii avut'o adusă aii mâncat'o, si: de 
“afară din ti6ră nu puteă să aducă, că nu lăsă Muscalii, nici ci Franciozii nu puteă asi a- 
fară din orasii, că si ce aii fostii câteva magazie de bucate in Moscva, leaii datit foci Mu- 
scalil de ai arsii nadinsă, ca să nu le iea vrăjmasii, alta fiindi vreme de €rnă, si in par- 
-tea locului acolo se face gerii iute si cumplită, si * Frangiozii . fiindă slabi. la frigă, nu ca 
-Muscalii vârtosi si obicinuiti la. frigu, pentru că la Frangia: nu Sunt geruri: iuti, -vrutaă
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după, voia lui să facă pace aci in Moscva, să incheie pacea, ca cumii ar fi biruită impără= 
tiea, Rosiei, si să supue pe Muscali ca pe: Nemti, dar nai nemeritii, că-ci s'aii inăltiatii pre 
imultii cu mândrie socotindii să supue t6tă Evropa, si Dumnedieii celi ce surpă pre cei pu- 
ternici de pre scaune, va să-l surpe si pe clii si să-l smerâscă. Si trimitiendă Bona= 
parte pe craiulii Italiei care "li aveă cu eli, la principuli care eră capul celă mai mare ali 
ostilorii muscălesci, si pe feltmasiaru Vandonii la gencraru Miloradovici care eră comandirii peste 
ostile cazacescl si husari, de aii deschisii cuvinte de pace, dar aii datii răspunsii numitilorii, 
că nici să audiă nu voescii cuvântii de pace, ci sunt. gata de răsboiii, că-ci Muscalii cu 
unii cuvântii voiescii a se face jertfă pentru patria. lori. Dis'ati Frangiozii, cumii, aii nu ve- 
deti că noi ca nisce biruitori amit luati jumătate impărătica, Rosiei, si astădi suntemii în 
Moseva, scaunii imptrătescii. Răspunsuleaii principu si Miloradovică: noi vai lăsatia de ată 
intrati in Moscva, si r&sboiii voimii.a face măcari să innotâmă in sânge. Franciozii 6ră 
ai disii: dar cândii se vori lovi arteleirile nâstre cele biruitâre, multi voinici va să pi6- 
ră. Muscalii aii r&spunsii: lovinduse ostile vomii vedă. Asiă s'au intorsi trimisil la Bona- 
parte fâră ispravă, 6r Bonaparte, fiindu-că mai eră osti frangiozescă si pe alte locuri mal de 
parte de Moscva, dacă ai auditii că leat biruitii cazacii si husari, ai poruncitii să dea răs- 
boiii si cei din Moscva, dar ce folosii, că ostile lui slăbise de fâme si de gerii, si Muscalii qă 
năvală in ei, mai vârtosii cazacii, si in tte dilele multime de F vangiozi cădeă de r&sboiă, si-i luă 
Muscalii totii polcuri vii din dărâtii ca pe oi de-i duceă robi. Bonaparte vădiendii că, pier- 
de ostile, si la răsboiii aii slăbită, că-ci cădeă si de fome si de ger, ai dişii câtre gene- - 
rari: cil voiii să esii afară să vă găsescii cvartiruri, adecă conace, case cu 6meni, să fie cu focii si cu zaherea, si pe taină s'ai schimbati in haine, si numai cu -comisulii lui de călare 
aii esitii din Moscva, si aii apucati spre Viena, apoi scrie istoria că ai găsită unii Ovreii 
cu o chibitcă si cu unii cală, de Pat dusi cu chirie, nesciindii că este clii impăratulii Bo- 
naparte. Deci generarii frangiuzesci neputândii nici a se apâră de Muscali dar necumii să dea răsboiii s6it să facă vreo biruintiă, ati inceput a se trage inapoi si a dă dosulii; dar cine ” lăsă să scape, că Muscalii celoră din nainte le stă in potrivă cu răsboiă, ră pe cet din urmă % incungiură de-i luă robi cu tunuri cu gephănale cu totii, că eră omare nevvie pe capuli Frangeziloriă, că unii Muscalii prindea diece, si diece Muscali prindeă.o mic, de-i duceă robi s6ii “i tăâiă, că-cl că Franciozii dela o vreme ati lăpădatii si armele, aii lăsată si tunurile si gephănale si alte cară cu calabalicuri, pentrucă nice ci nu puteă merge de fâme si de îrigii gerii iute, si mergândi cădea lesinat si muriă, si ce giisiă mâncă, si pe ce puneă inâna 
se invăluiă, de ger, desbrăcândii pe celii ce cădeă să se invâlâscă, si rogojinile de pela ca- labalicuri le luă de se invăliă si alte tărsini, si mâncă, ori-ce găsiă, până si scârne de omi mâncă, caii lori cădeă de suptii'ei de fome, si că de pe cai cădea ca snopil, icaii cel ce 
trăgea tunurile  cădeă, tunurile rămâneă, o vai de ei! Deci asi câtt ai scăpatii de ai a- junsit la o apă ce-i dice Borontina, apă mare si adâncă, acolo aii fostii peirea lori cea mai mare, că cazacii "i goniă din dărâtii, de-i prăpădii cu masdracele si cu sabiile, si la poduli apei “1 bulziă de se călcă unii peste altii, si insusi si ci se omoriă unulii pe altulii ca să trâcă, si nu puteă, că se inghesuise grămedi morti pe podii câdiendi morti, 6r unii o sâmă de polcuri dândi să trâcă peste ghiaciă, staii ruptii cu că ghiacia, si s'ati afundatii pe suptit ghiaciă, o vai de ci, si periciunea, lori de istovi. Deci asiă intorcândii precumit nu sia 
adusii aminte, de nu se mai numiă cine este soldatii S6i cine oficierii ss generală, serie is- 
'toria că dintr'o sută si patru-dieci de mie at intorsă scăpati siepte mil trengiosi si goi, r 
50 de sgperari CCilalti aii perită toti de răsboiii si de fâme si.de perii, r că aii rămasii si robi "zobi. vil nu scrie, că îarii fi tăiatii pe toti Muscalii, insă serie că 50 degenerari vii iai prinsă “Tobi, si iaă dusi la Petruburgii, si-i arată toti anume, si in ce stare a rânduielii ostiril a fostă, ” scrie că si tunuri care rămase adecă lăsate si câte ai luati peste totii 1134, €r de celelalte arme nu e numeri, dar si altele, incă si bani multi aii dobânditii Musealii ca nisce voiniel, Asiă- “dar scotiendii pe Frangioză din Moscva si din hotarele tierilorii muscălesci, ait porunciti im- “păratuli Alexandru să mergă ostile inainte să sedtiă pe vrăjinasi si din Lechiea, că o cuprin- “sese peste toti, si dândii r&sboiii Muscalii cu Frangiozii ce se află inLechica iai biruitu, si “câtă aii- rămasii vii aii datii dosulii. Deci craiuli prusit s'aii sculatii si elii: cu. câtă ste aveă, 

F] . 
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si s'aii făcutii unu trupă cu Muscalii, si dândii r&sboiii ati biruitii si ati scosi pe Frangiozi si din Prusia care o luase, adecă tierile Brandiburului, si gonindui inainte iau scosit si din Hișpania care o supusese, insă după cumii serie istoria, de prin tâte locurile iaii scosii toti cu r&sbie si cu vărsâri de sânge, (că si Frangiozii ai făcutii mare pagubă Muscaliloră, când 
ati, messii in Moscovia, de aii arsii orasie si sate, si incă si in Moscva ati dati foci orasiului cândii aii fostii intrati,) precumii serie istoria,cu tâte aceste scotiândui si gonindui din tâte 
locurile. aii intratii ostile a impreunatei stăpâniri (adecă, a Muscalilorii si a Brandeburului) in hotarele Frangiei, si ne maiputendii a stă F anciozii de răsbâie, fiindii biruită si goniti de tâte pârtile, ai sositii ostile a impreunatelorii stăpâniri la Parisă, si tăbărindi impregiurulă 
cetâtii, ai scrisii impăratul Alexandru ministrilorii si boerilorii celorii mari ai cetâtii Parisului 
inti”acestast chip: Voi mat marilorii cetătiani ai Parisului, cetatea Franciei, scaunulii impărătiei vostre, vedeti că ostile impreunatei stăpâniri ati incugiuratit cetatea vâstră, si de voită binele vostru “si ali patriei vâstre, să vă inchinati puterii nostre, si să aveti pace si milostivire dela noi, că-ci noi 
voimit pacea v6stră, si nu vă invinovătâmii pre voi Francezii pentru reulii si paguba impărătiei n6- . stre ce ati făcutii, ci ne este invinovătitii reulii impăratulii vostru Bonaparte, carele nefiindă nemi 
de Frangiozii ca, unii vrăjmasiii ai turburată, nu numai Frangia tâtă, ci si tâtă Evropa, ab adus'o la nepăciuire si la turburare, pricinuindii periciune si vărsâri de sânge între -impărătii, si 
in mijloculii impărătiei mele aii intrată, si atâtă periciune n6mului vostru ait pricinuitii ca 
ună nestimpăratii si fâră de minte, carii voi firesce sunteti datori a ocroti si a linisci n6 
muli vostru ca nisce . capete ale trupurilorii Frangiei. Er de nu veti ascultă: de povătiui= 
rea n6stră, voi veti vedă cu ochii vostri stricăciunea vâstră si a cetâtii vâstre, si să ne in- 
sciintiati în sorocii de S dile. Deci cetătianii Parisului cu ministrii ai cititi cartea impă- 
ratului Alexandru la tâte divanurile cetătii, si âii tractiruitii disele acel cârti, adecă au ti- 
nutii sfatii cu divanit, si aii găsitii cu cale ca să deschidiă cetatea si să se inchine impă- 
ratului, si aii dati r&spunsi că sunt supusi. Fr leaii serisii impă&ratulii Alexandru intr'acestasi chipii 
(a doilea): O! voi cetătienilorii si impreună cu ostasii Frangici, aducetivă aminte, ce ati pă- 
timiti suptii tirăniea lui Bonaparte, că nu de multi ati fosti la uni milionii puternici, si 
6tă că mal toti ai peritii in impărătiea nâstră, fâră hrană si fâră spitaluri mai toti aii fostii 
dati sabiei ostilori nâstre, si de fâme si de gerii aii muritii, si acumii ne este gele a pustii 
pântile vostre cele frumose ale tieril vâstre; dreptii acâsta noi nu voimit pe Bonaparte sâii 
pre vre unuli din familia lui a fi impărati Franciei de acumit inainte, ci voimii să fie Fran- 
qia cu intregimea, ci pe cumii ai fostii mai nainte Suptii stăpânirea crăiei, carii in pace o 
vorii lăsă, pentrucă Bonaparte nefiindi Franiozii, numele Franqiozilorii la tâte nemurile Paă 
tăcută urită, si blogorodia vâstră arii fi pierdut'o. Deci senatulă frangiozescii, adecă diva- 
nulă, aii făcutii tuturorii in scire, si ai datii inscrisi cumcă Nupoleonii Bonaparte. din sca- 
unulii impărătiei e lăpădatii, si dreptatea, moscenirii familiei lui care eră să 0 aibă, de toti 
e ruptă, si n6muli frangiozeseii de jurământurile si. credintia ce ai avutii spre Bonaparte 
„de totii se desl6aă. e 

Apoi intrândii in cetate în Parisă, impăratuli Alexandru si cu eraiulii Prusuli, si a- 
" siediânduse in orânduitele palaturi, asemene si ostile, ministrii stăpânirii cei impreunate, cu - 
plenepotentiarii lui Napoleonii Bonaparte, prin divani hotărescii asiă: Napoleoni Bonaparte 
celii ce ai fostii impărati ali Franciozilori se lapădă de corâna franciozescă si de cea i- 
talienâscă, si se trimite in ostrovuli anume insula Elba, ca acolo să petrecă până la sfirsitul, 

“vietii lui, impreună cu totă nâmuli lui, si i se va orândui pensioni, adecă ]6fă pentru hrana, 
vietii, si acâstă hotărire aii intărit?o si' senatulii franciozescii. , Să 
„Vedi printate | Impăratulii Alexandru cândii ai intrati in Parisii, acestea aă grăitii câtre 
îmieae iza Aboeril cet mari al cetâtii, carii venise de s'aii inchinatii mărirel sale: Sorta, r&s- 
istoria tipărite |poiului până aicea wait adusi, impăratulii vostru ai fostii cu mine unitit si impre- 

-unatiă, insă de trei ori m'ai insielatii, elii ai intrati in mijloculii impărătiei mele, si neno- 
-rocirea lui ce i Sai intâmplatiăi in multi ani se va. vedă, drâpta, scutire m'aii adusi până 
aid, si ei nu cugetii a face răsplătire si isbândă asupra relelorii ce miaii făcutii Frangia, 
„ei: suntii cu dreptate, ci sciii că nu sunt Franciozii pricina, că ci sunt prietinii miei; dre- 
„Pt: aceea -le: voii arătă lori, cumcă am venitii bunii pentru ret, adecă a, le face bine, Na-
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poleonii. Bonaparte eli singuri e vrăjmasiuli micii, cetâtii vâstre Parisu - făgăduiescit osebita 
a mea scutire, si t6te instituturile cele publice intregi le voiii tînă, vouă este trebuintiă de 
asiă stăpânire care vâuă si la tâtă Evropa va dă pace. Si altele ati grăită bunulii Alexan- 
dru cu blândetie. câtre cetâtienj. Sa Deci impăratulă Alexandru cu sfatii de obsce si cu vointia tuturorii cetăticnilorii Jeaii incorunatii craiii pe feciorulii craiului care Paii tăiatii Franciozii in anit trecuti, fiindit mo- 
scenitori crăiei franciuzesci, si au incheiati pacea intre toti impăratii, si tote tierile ce le- 
aii fostii hrăpiti Bonaparte, leaii sloboditit a fi âr suptit stăpânirea crailorii si impiratilorii 
a cărora aii fostii, adecă, a Nemtilorit, a Spaniorului, a Portugalului si a Drandeburului, si 
craiulit frangiozescii să-si stăpânâscă Frangia, cu tâte tinuturile că, si pace aii legati intre 
totă ca nici unuli dintre crai să nu se mat scâle cu răsboiii asupra, altuia, să-si stăpân6- 
scă fiesce-care tinuturile lui care le aii din vechime. Eră pe Bonaparte si pe familia lul iai 
petrecuti cei orânduiti si iau dusă de iaii asiediati acolo, la ostrovulti Elba, cu rânduilla 
ce li s'aii hotăritii pentru cele trebuinci6se ale vietii, ostile muscălesci stati invârtejitii la 
Lechiea, si ale Brandiburului la Prusia. 

Cetatea, Parisu este scaunului crăiei frangiuzescă, si scrie Ju istorie că are 25,000 de 
case, si 875 de ulitie, si 550,000 de suflete lăcuescit intr'ânsa, si beserici sunt 300, si 45.de 
capele, adecă paraclise, beserici mici, si 3 beserici luterănesci. Bonaparte până Taii por- nitii la Elba, ostrovii, s'aii aflatii in Fontenobloii incungiuratii de pâznici, 

Făcut'ai impăratulii Alexandru multe asiediimânturi de folosi intre exait si intre im- păratii apusului, si toti ait pe măriea sa mai mare intre dânsii, priimindii a se numi impă- 
rătiea Rosiei mai mare. | | 

Si spună unii din cei vrednici de crediutii că imperatulii Nemtilorii Franciscus, pen- trucă i s'aii sloboditii tierile ce i leaii fosti luatii Frangiozit, prin biruintia”- Muscalilorii, ati inchinatii partea, lui din Lechica, să fie intru stăpânirea impărătiei Rosii, asemenea si era- iuli Prusiei, fiindii-că siaii câstigatii 6răsi. crăiea .lul prin impăratulă Alexandru, atit inchi- natii si elii partea, lui din Lechiea crăsi să fie intru stăpânirea Rosici, care Lechie fost'aii crăfe cu multe principaturi inainte vreme, si după vremi ati. impărtito impăratii in patru pârti, precumit am istorisitii mai la inceputii. Acumii dar se vede că ai veniti tâte pârtile de sai făcută cră ună trupă, insă suptii oblăduire €r nu de sinesi cu crăfe ca mai nainte, Alexandru imptratuli Rosiei, după biruintia cei s'a datii dela Dumnedieii ca unui im- părată crestinii, făcută prin vitejiea ostilorii mărirei sale, si scotiândii pre vrăjmasii Fran- ciozi din stăpânirea impărătiei sale, insusi cu toti ministrii si cu toti generalii, mers'aii în sobornicâscă si impărătesca, beserică de ai făcutii multiămire cu toti archicreii câtre Dum- nedieii pentru isbândă asupra, vrăjmasilori. 
După acâsta socotitaii cu. intielepciunea sa, să se alcătuâscă unui semniă intru im- ptrătiea, sa in Moscva, din tunurile franciozesci ce s'aii luatii cu r&sboiii, precumii este o- biceiulii impăratilorii, a fi spre pomenire si aducere aminte de biruintia ce s'aii ficutii, cumii arată istoriile că se află la Roma sila Ciarigradă, făcute de impăratii cel din vechime. Deci poruncit'au mărirea sa, să sc zidescă o piramidă dint'acele tunuri, adecă unii turnii (în mij- loculii Moscvei) inaintea caselorii impărătesci. Deci inginirii aii inchipuită  aceli turnii pe chârthie cu mare intielepeiune, cumii să, se facă turnul, si cumii să alcătuâscă acele tunuri la acea piramidă adecă turnii, si adunândusc si alte materii ce ai trebuitii, sai adunati po- vătiuitorii mesterilorii, cei mari iscusită la mestesiugurile de totii feliulii de materii, incepân- duse lucru zidirii. | 

Aici scriemă cumi este zidită piramida, după cunuii am - vădiuto zugrăvită cu inchipuirea 
în istoria că cea tipărită la IMoscva. _ 

Temelia ei. până in fagia pământului va fi zidită de pitră s6i cărămidă, 6ră peste acea, temelie este pardosită cu lespedi de marmură rosie cu. indestulare de lărgime impre- giurii, si peste acea pardosâltă altă pardoselă mai inaltă făcânduse treptă, toti de marmoră, si pe acea pardosea: dinaintea piramidei, sunt făcuti patru stâlpsiori ca de o jumătate de
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stenjini inalti, totii: de marmură, si pe acel stâlpl staii pe: fiesce-care câte o saripsură cu unii 
capii, de marmură făcutii, si legate cu. langiuri de fierii de gâtit: una de alta tote patru, -care acestă inchipuire insemneză că este legată puterea frangiuzescă, fiindii-cii acele sgripsure sunt 
pecetea stăpânirii Frangiei, de pe acea a doilea trâptă a pardoseli. ește zidită piramida, si tu- 
nurile: asiediate in fagia zidului, alăturate unulii lâugă altulă, in susit rădicate cu căpătâiuli ce are gura tunului rândii impregiurulă: piramidei, apoi peste aceli rândiă,; alti rândi. a- 
siediatii ră in susii cu capulii,. adecă bigate cu coda ce are tunul la capulii celii grosi in 
gura tunurilorii celorii asiediate rândul dintâi, si asiă tote rândurile sunt asiediate cumii 
amii dice bigate unulii „in altulii căpătâiele pe fagia zidului, forte cu mestesiueii - minunată, - deci la mijlocii este făcută. brâii frumosă si: minunată de marmurii albastru, de care se gă- sesce acolo în partea :locului (precumii serie istoria), care brâii este făcutii peste căpătâiele 

A tunurilorii ca o legătură, si preste acelii brâu asiediate câte dâut tunuri cu xotele lori, care 
-xote se vâdi jumătate esite afară din zidire in faciă, si jumătate. asiediate in zidulă pirami- 
dei, de tîne tunurile intinse pe cle, in patru pârti câte două, de minune, si spunii unii că 
piramida are loci pe din lăuniru de se sue până susii: omului. Er dela brâuli din mij-. 
locit 6r se incepe in susii rândii de tunuri totii in căpătâi puse si asiediate unul in altulii, 
si asiă mergi rândurile până la alit doilea brâii ce este &r de marmură, cu care 6” inchee 
căpitâile tunurilorii, si dela acelii ali doilea brâi 6r' tunurile puse rândă -unuli in altulă 
in căpătâie până la ali treilea, brâii care si acelii brâi toti: de marmură legă cipătâile: tu- 
nurilorii, si peste aceli brâii este făcutii unii foisiorii pe patru stâlpi .de marmură, si desu- 
pra foisiorului făcută in susii vârfulii. piramidei forte frumosă, si in vârfulii piramidei este 
sgripsorii de aurii cu dOuă capete, semnulii impărătiei. si a stăpânirii Rosiei. Si este acâstă 
piramidă, -adecă turnii, inăltîmea de 14 stânjini 6” urme 84, si: lătimea s6ii grosulii ci stân- 
jini 6 si.urme 4, care acestă piramidă de tunuri alcătuită, pre cei ce o vâdii “i aduce la mi: 
rare, si socotescă cu mintea, de biruintia cea mare a crestinului imp&rată si vrăjmasilorii in- 
fricosiatii, nâmului franciozescii, si tuturorii celorii ce vicleneseii e 

Resboiuli acesta aii conteniti la Istuli 1814, cândă si pacea Ss'aii incheiatii in cetatea 
Parisului a Franciei, partea Evropil. o. e - | aa 

Turnulii scii piramida are 8 rânduri de tunuri, si: brâne 7; 6r' uimele se socoteseii 6 
urme intrunit stenjinit. SE Da 

“ră la lctui 1813, după Sfeti-Georgie ai venitii domnii tierii Ioanii Georgie Caragea 
voevodii (carele acesta aii fostii: mai nainte caimacamii scaunului Craiovei, si se'iscăliă la po- 
runcă si. la atresiade la titulusiii Iancu), trimisii dela porta Giarigradului cu fermanii imp&- 
rătescii, si intrândii in Bucuresci cu halaiit mare după obiceiulii domnilorii, aii siediută in 
scauni, si viindi t6tă boerimea i s'a inchinatii si iai sărutată mâna după obiceiii. | 

Măria sa după ce aii odichnitii cevasi dâuă trei dile, aii orânduitii. boeriile divanului 
domnescii, si ai -asiediatii trebile ticrii. s'aă făcutii Gresi-care linisce_ in tiâră, după ce sait 
vădintii lăcuitorii isbăviti de greotătile si necazurile. ostiloră muscălesci, carii poezise ca, 1ă- 
custele de nu le mai ajungeă case sâi loci a. incăpe, supărândii forte erei cu mâncarea pe 
lăcuitori, că asiă “1 orânduise dela domuie să-i hrăânâscă licuitorii tierii, si nui mai puteă 
sătură, si incă si fură totu ce. găsiă, o vai ce. pătimiă toti locuitorii de obsce. Insă pugiuă 
vreme trecendii, si s'au fiicuti. Oresi-care turburare de câtre Serbi, totii intracestit ani, carii 
eră peste Dunăre in Craina, totii de ai lui “Caro-Georgie. Si fiindă-că si Sârbii sati ames- 
tecatii cu Muscalii la răsbdiele ce s'aii făcutii asupra 'Turcilori intwocâstă trecută r&smiritiă, 
ne caută a istori de densii Gresce, pentru sciintia celorii ce nu vă fi sciindă starea lorii în: 
ce chipii este. i a 

Deci n6mulii si limba Sârbilorii, este oscbitit de n6muli si limba Bolgarilorii.. Si Bol- 
garii aii avută impărătie in vechime, si ai făcutii mari răsboie asupra Turcilorit mai de de- 
multă, incă cândă nu eră ci crestini; dar mai vertosii asupra impăratiloră greci ai Giarigra- 
dului aii făcutii răsbâie, după cumii se gisesce Ia chronografuri scrisii, si scrie 'că si birui- 
tori ai fostii in multe rânduri, :si le dă Grecii haracii, .că nu le puteă stă in potrivă: varva- 
rotitei loriă. o Cu Ia i 

Eră. Serbit avea si ci mal nainte crăte si despotie,- si se stăpâniă de craii si despotii
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lorit trei tieri, adecă, Serbia, Sremulă, Bacica, si fiindă-că aceste trei tieri sunt peste Dunăre 
de se hotăriă cu tierile turcesci, pururea avea răsboie cu Turcii, de 'si apără tierile lorii, 
fiindi-că Turcii căută să-i supue suptii juguliă lorii, 61 mai la urmă in dilele lui Stefani des= 
poti, avendii răsboiii SErbil cu Turcii, multi din Turci ai perită, insă fiindiă multime de Turci 
adunati (la pole Cosovo), adeci, la ună locii ce se numesce cârpulii Cosovei, unde acolo mare 
răsboiii au făcutii Sârbii cu Turcii, si măcarcă. a6rea er biruintia Sârbilorii, dar ce folosii, 
că Turcii nu dă dosulii, ci dândiă năvală in Sârbiităiă cumplitii si fâră milă. Deci vădiându 
Stefanii despotii năvala Turecilorii, si periciunea, Sârbiloră, insusi cu ai sei cei alesi ai intrati 
în tabăra tureâscă, si cumplitii iai fosti tăindă insusi cu mâna, lui, ca să isbândâscă sângele 
crestinescii, €ră Turcii vădiendii că este craiulii Sârbilorii în 6ste ai făcutii chiotu si sgo- 
motii mare spre năvală, si impresurândii pe Stefani despotii, Vaii tăiatii, si ati biruiti pe 
Sârbi, si ai periti aci tâtă 6stea Sârbilorii,. si au luatii “Turcii tierile suptii a lori stăpâ- 
nire, si stăpânindă multi ani, apoi S'ait rădicatii Turcii cu r&sboiii asupra Ungurilorii, si după 
multele r&sboie ce aii avutii unii cu altii, in cea după urmă aii biruitii Turcii pe Unguri, si 
aii luată tote tierile unguresci până la Viena, că până acolo cuprinde Ungaria, si Viena, 
este ]a hotari, scaunulit impărătiei. Nemtilorii. -: Turcii supuindii si crăica Ungurilorii ati asie- 
diatii in scaunulii crăiei unguresc pasiă, 6r' scaunulă - lori aii fostii la Buda peste Dunăre, 
fiindii Dunărea, acolo t6tă intwacea vreme in hotarulii Ungariei, 6r'. acumii este in stăpânirea 
Nemtilorii. Asiă-dar stăpânindi Turcii 60 de ani crăfa Ungariei si crăfa. Sârbilorii, s'aii 
sculatii cu osti grele să ica si Viena, să supue:si pe Nemti, si aă tăbărttii vezirulii cu ostile 
lângă zidurile cetâtii Viena. Nemtii vădiendă asi, aii amăgitii pe vezirulă trimitiândui pocl6ne 
scumpe si galbini multi, scriindui cumcă se inchină a fi supusi, cerândusi sorocii să 6să din 
cetate.  Vezirulii aii priimitii, si leai datii sorocii de o lună, precumit serie la chronografuli 
Tieril-Rumânesci, si fiindi si Sierbanii vodă atunci: cu 6stea sa, cu Turcii, după porunca im- 
peratului turcesc, multii ai povătiuiti pe Nemtă prin scrisori pe taină, cumit să se porte 
Nemtii „spre ostire, fiindui milă de crestinătate. Nemtii avânidii atunci feltmasiarii. pe prin= 
gipuli Ewvgenie, omii intieleptii si chibzuitorii la ostire, după povătiuirea lui Sierbani vodă, 
in diastima vremii sorocului ce ai pusă cu Turcii, aii alergatii la Lechia (fiind pe acea vreme 
puternică) si aii cerutii de la, craiulii lesiescii, să-i dea, oste intrajutorii. Craiulii, după ru- 
găciunea lui, iai dati 6ste din destul, si impreunândii cu acele osti si stea, nemii€scă, aii 
făcutii gătire, si cândi at fostii la sorocii, insciintiânduse dela Sierbanii vodă cumcă Turcii 
nu sunt gătiti de r&sboiii, ci numai tăbăriti fâră grige, atunci pringiii Evgenie pornindi os- 
tile n6ptea iai lovitii fâră veste, intr'o: dimindtiă în. vărsatii de: diozi, 6r' Turcii nefiind gătiti 
de râsboii s'aii turburatii, si nesciindit ce să facă aii datii dosuli si ai inceputii a fugi lăsândii 
tâte giosii. tunurile si gephănalele, zaherelele, si altele ce ai avutii, principulii cu ostile vi- 
tejesce iaii gonitii inapoi până la Buda, măcarcă aii mai stătutii Tureii intr'unii loci. de răs- 
boii, darii aii rămas si acolo biruiti, si 6r” ai datii dosulii, . Si la Buda Grăsi ati stătuti 
Turcii de r&sboiii, si 6r' iaii. biruitii Nemtii, că aveă ostile lesiesci intr'ajutoriii, si Lesii. eră, 
hrăbori la răsboiii. Vezirulii s'aii trasi inapoi la Serbia, la cetatea Beligradii. Nemtii in- 
puternicinduse, aii scosi pe Turci din Ungaria si din d6uă ticri ale Sârbilorii din Bacica 
si din Sreimnii, si din Banati, si din Ardâlii, si apoi ati fâcutii pace cu Turcii, rămâindii. Ser- 
bia cu cetatea Beligradu suptii stăpânirea, 'Turcilori, 6r' Nemtii ai luatii tote tierile ungu- 
resci, adecă, crăfa Ungarici si acele d6uă tieri ale Sârbilorii, adecă Backea si Sremulii, supti 
a lorii stăpânire. . E IRI SR DE RE 

„Deci porta Giarigradului ait stăpânită acea tiâră Serbia cu cetatea Beligradu care aii 
fostii a Serbilorii de atunci dela acea pace multi ani, 'până- in resiniritia Nemtilorii: cestă 
dupe urmă in pace si cu raiaoa, Serbiei, cândă atunci Losifi impăratul Nemtilorii o aii fostă 
“luati cn r&sboii dela Turci, incă si Craina,:si acâstă tiâră Valachia, 6ră dacă ai făcută pace, 
ati r&masii 6r suptii stăpânirea. Turcilorii, precumii Serbia Strbilorii,. asiă si acestă Valachie, 
precumii e arătată mai susu. e La 

Er la letală 1801, stati sculatii agalele Turcii din cetatea Beligradu ce este in Serbia 
ti€ra, S&rbilorii, asupra pasii de acolo, ca sănu mai poruricâscă elii la trebile cetâtii, nici la 
trebile tieril, nici să judece pe niminea, nici la dâjdile tierii să nu se mai amestece, ci ca
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unii pasiă să si6diă in saraiulit lui cu pace, si să-i dea lefea, să si-o aibă de cheltuițlă, ur- mându. aceste agale ca si Pasvandoglu. Deci pasia si nevrândii s'aii prostitii, adecă s'aii ma- „ zâlită, si insciintiându la Ciarigradi impăratului, nimici n'aii folositit. “: Agalele sfătuinduse, ai alesi dintr'ânsii să fie patru agale mai mari căpetenie 'cetâtii si tierii in locul pasii, si tâte trebile cetâtil si a tieril ek să, le s&vârsi6scă cu sfati de obsce. Asid-dar acele agale !u- ândii t6tă stăpânirea, ai orânduiti colgii si subasi, adecă ca, nisce zapcii si polcovnicei, insă Tur, să umble prin ti6ră să sestiă dâjdile dela raele, si să implinâscă tote zaherele si al- tele ce trebuescii cetâtii, si esîndi Turcii Slujbasi in tiâră, ati inceputii a necăji pre stracele raele. Deci intracâsta aii veniti si fermană dela impăratulii câtre agale, ca, să nu stea in- potrivă pasiei, să-lii lase să fie poruncitori si mai mare, după cumit S'aii orânduitii dela impărătie. Dar agalele n'aii ascultati porunca impăratului, dicândii că lori se cadea fi mai marii, si judecători si poruncitori tierii a fi, că-ci că sunt cetătieni bătrâni -si pământeni. „ Slujbasii cu mare zorii cereă dela raele dâjdi mari si grele, preste rânduidla ce li s'aă fostă făcutii dela pasia, si aii inceputii a bate raiaoa, si a dă cu pistle intrânsii, legândii părcălabii, si chinuindui, si făcând silnicii muerilorii, si stricândii copiii si fetele lăcuitorilori, mâncândii si bândă, si cu sila luâadi ce le eră voia, preotilorii le tăiă Darbele si-i batjocoriă si-i prădă si nu-i lăsă să slugâscă in beserică, că, si besericile le inchideă. Sârbii raelele, vădiândă asiă, si intielegendi că pe pasia Vaii lipsitii din starea lui, aii mersi părcălabii de s'aii geluitit la, acele. agale cumcă pătimescii reii de câtre Slujbasii. turcă, dar nu li sai dati ascultare. nici dreptate, mergendi si la, pasia si spuindui năcazurile ce tragii, pasia leait dată r&spunsă că nică o putere nu are să le pâtă ajută. Turcii slujbasii, de ce trecea vreme, mai reii i n&- căjiă, si au poruncitii acele agale slujbasilorii, de aii luată tâte armele ce ai găsită la Serbi, pusci. pistol, ori-ce, si leaii dusi cu carăle la cetate, ca să nu aibă Sârbii vreo putere a le stă in protivă. Deci trecând asiă unii ani si doi, nai mai. pututii Serbii a suferi ră- utâtile Turcilorii, mai vârtosiă silniciile muerilori si a copiiloră si a fetelorii ce le aveă, ci S'au inceputii a sfătui ce vorii' face părcălabii si cu ceilalti fruntasi ai satelor, deci aii in- ceputii- a se uni, cete, cete, câte diece d6ut-dieci la unii părcălabii, ca cândit. vorii veni sluj- basi! turci, si făcendule r&utâti, să le stea in potrivă, dar ce folosii, că nu axcă nici unu. arme, ci cu topâre si cu giumage le stă in potrivă.  Vediendii Turcii că Sârbii aii începutii | a le stă in potrivă la răpirile loră, aii spusă agalelorii. Agalele aii rânduiti Turel mai multi să prindiă pe cei ce le va stă in potrivi, si legândui să-i aducă la cetate; si fâcândi Turcii cumi li saii poruncitii, incă si mai reii, ca nisce vrăjmasi aj crestinilorii, s'aii inceputii a face turburare in tâtă ticra, si sculânduse Sârbii să se adune si ei mai câte multi in câtă, si cu câte cevasi arme, Turcii s'a sculată cu răsboiti asupra, lorii. Serbil vădiândi asiă, s'au sfătu- itii cu. căpitanii ceteloră, să alegă. dintre dânsiă a le fi capă, adecă mai mare povătiuitoriii în răsboiii, si sciindi pe Cara-Georgie omii vârtosii si îndrăsnetiii Ja răsboiii, Pai .poftitii cu toti să le fie mai mare peste tâte cetele, adecă căpeteniilorii si părcălabilori.. Er Cara-Gegr- gic, dacă Pai alesi mal mare, ai poruncitii de s'aii adunati vre 500 de Sârbi alesi voi- nici, si ai chibzuitii vreme de ai mersti intr'o nâpte la unit hani de beilicii, Îă uni orasiit, unde eră acolo d6uă trei sute de Turci adunati, si aprindiândi hanulii din afară, fâră veste au intrati la Turci cu ce aii avuti in mâini, sape topâre lance câse furci de fierii ciume- ge mari, si ai datii năvală intr'ensii, Tarcil nefiindii gătiti de răsboiit, vădiândă si hanulă aprinsă, s'aii spăimântatii, mai vârtosă si de năvala. Sârbiloră, si nu aveă prilegiii nici de scăpare nici de r&sboiă, ci iai omorită Sârbii pe toti câtă ai fostii intraceli hanti, si leaii luatii armele banii si ori-ce ai găsitii, si asiă siaii mai gâstigatii Sârbi arme de apărare. Deci insciintiânduse in cetate agalele de omorîrea, aceloriă Turci, sfătuinduse aii trimisi, biin- basi, buliuc-basi, 0da-basi, afară la arnăutchiii, să adune 6ste cu lefi, Turci, Arnăuti, Cârjaliă, asupra Serbilori. Er Cara-Georgie incă ati poruncit de sai adunati Sârbi ca la o mie: si mal bine, si puindule si căpetenie pe la cete Gmeni alesi, aii inceputii a lovi orasiele si hanurile turcescă, si cu mare vitejie omoriă Turcii, si le luă armele si bani si cai si haine, si le impărtiă la ostasi. Strinsus'aă si Turci, ostire mare, si fâcândi' răsbâie unii cu -altii n'aă pututii birui pe Sârbi, fiindi-că sai fostă imputernicită Sârbii cu arme, si cu hrăborie se. răsboiă: cu Turcii, si macarcă ai perită 'si: Serbi, dar Turci fâră numără ai periti.  Asiă-.
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dar ca să nu lungimii istoria, fâcânduse răsbâie intre amândduă pârtile, Sârbi ai scosi pe 
toti Turcii din ti6ra lorii, luândii tote orasiele suptii stăpânirea lori, indestulânduse cu de 
tote dela Turci ce aii trebuitii la ostire, mai aducândii si din: pârti tunuri si baruti, si tre-. 
condi mai doi ani, aii incungiurati si cetatea Beligradu cu 6ste si cu tunuri, fiindii-că sati 
fosti immultiti 6ste la Sârbi, viindi si din alte pârti 6meni cu arme "pentru câstigii. Deci 
aii tînutii pe Turci inchisi in cetate trei ani, (că nici eră putere la Sârbi să bată cetatea), 
si dacă, n'aii mai avutii Turcii ce mâncă, aii esitii Turcii afară si s'au dusi, lăsândii ceta- 
tea pe sâma, Sârbiloră. Eră Cara-Georgie ai umplutii cetatea de 6ste, adunânduse de tâte 
pârtile ostasi cu lefi, dnpă cumit spuncă unii că aii avutit 50,000 de ostasi, si vitejosce stă 
de râsboiii cu Turci. | 

: Insciintiânduse imperatulii de luarea cetâtii Beligradu de suptă stăpânirea portii, ati 
scrisii fermani pasii dela, Bosna si pasii dela Nisiii i pasil dela Diiă, vorumcindule să se sc6- 
le cu osti să bată pe Sârbi să supue pe hainu Cara-Georgie. Pasii după poruncă s'aii scu- 
latii cu osti, si aii făcutit mari râsbâie cu Sârbii, insă sait Diruitii Turcii, că-ci cumii am 
disii, S'aii fostii imputernicitii tare Sârbii, si aii fostii cuprinsii in Bosna Gresi câteva orasie 
judegie, si din Nisiii. de aii luatit zaherea si birii pentru ostasi: 

Deci asiă cu vitejie, ducânduo Cara-Georgie apărândusi tiâra până la Iâtulii 1808, 
cândă atuncea viindi si Muscalii, cu vodă Ipsilanti, deci aii uniti cu ei si pe Cara-Georgie 
cu Sârbii, să fie impreună asupra Turcilorii, (fiindii-că nu sosise ostile muscălesci să fie de 
ajunsi precumii âm scrisii), trimitiondui vodă si bani să mai stringă ste si altele ce mai 
trebuescii la, ostire. Si iai trimisă impăratuli, Alexandru decretii (fermană pe tureie) de 
stăpânirea principatului Serbiei, si cavalerie, trimitiendă si unii generalii pe Rodofinix cu o 
mie de ostasi 'si cu tunuri si prăfărie, adecă cu tacâmulii unui generaliletii alii ostirei, ca să 
fie ajutorii cetâtii Beligraduli, să fie in cetate si să invetie si pe Sârbi regula  ostăsi6scă, 
Er Cara-Georgie mai stringândii 6ste si impreunândii 6ste sârbâscă cu ostile muscălesci ce 
le aveă Isaia generarii, ai făcutii mari răsbdie si isbândi „asupra Turcilori, (precumii s'a 
'serisii), si intrând Sârbii în pârtile Rumeli: mai in lăuntru în Turchia, multă stricăciune 
si pagubă leaii făcută, prădâudi, ardiândi si tăindii, pentrucă Serbit avea poruncă dela dom- 
nulii lorii' Cara-Georgic, să nu ieca robi nici măcarii pe unii Turcii, mare fiindii 's6ii micii (a, 
"decă ctipetenie sii ostasiii), ci pe toti să-i pue in ascutitulii sabiei pe câtă “ va prinde vii. 
1 Cutâte. acestea, făcândi Muscalii pace cu Turcii, pentruca să rumpă piedeca. cea ză- 
* Bonaparte aă jtiCNitOre, la. ponturile ce s'aii asiediatii, in serisii,. stai pusti ponti si pentru . Ser- 
" fostă picdica. pia, „de: o ca dată să aibă, Sârbii căpetenia lori, si să-si dea haraciuli la pâr- 
“ta, Giarigradului, si să judece pricinile tierii, adecă ce se va intemplă intre raele si intre 
“Turcă, judecători din Sârbi impreună cu judecători Turcii, 6r nefiindi pricină cu vreuni 
“Turcii, atunci să nu aibă voie judecătoru turcescii a judecă pe crestinii, ci să judece căpe- 
-teniile Serbilorii, adecă senatulii, judecata orasiului acelui ispravnicatii; si la, scOterea, dâj- 
dilorii si podvâze sâii zaherele sâi măcari ce, Turcii să nu aibă “amestecă, ci părcălabii 

“satelorii tâte .să le implinescă, si să se facă teslimatii prin zabitii crestini, si nici.0 asu-: 
“prâlă să nu facă Turcii la cumpărături de orl-ce in tiâră, ci cumii .se vorii pute tocmi cu 
crestinii, asiă să plătscă, si bani cu' sila la negutiătorie pe miere pe untii si altele să nu 
-aibă putere: Turcii a dă cui-va, fâră numai celui ce va voi să iea, Să-i adune marfă cu in- 
-voire in scrisii, asemenea si altele să se urmeze cu bună pace. Ia 
2 Er in.cetate în Beligradii să sicdiă unii pasiă cu câti-va Turci, spună unii că 1000 de 
"Tur, spre paza cetâtil, cu bună, pace, si crestiniă cetătienii, negutiătorii, si altii, să nu ai- 
“bă nici o supărare. A | a a 
, Deci cu venirea mărici sale lu vodă. in scaunii, aii venitii si unii sarascherii-pasiă la: ce- 
“tatea Diiului, trimisi dela imptratuli Ciarigradului să asiedie pe Sârbi cu fermani.. Acelii 
-pasiă aii scrisii la Cara-Georgie ca, să vie la Diiii să i se arate-si să-l spue ceea ce 'po- 

: runcesce imptratulă prin fermanii pentru asiediâmântulii. tieril :srbesei... Cara-Georgie ai 
trimisi doi din cei alesi căpetenie la pasia, să vadii, ce are pasia să le spue, . Pasia aii 

* disii, Impăratulii poruncesce să fiti raiă supusi la tâte poruncile imptrătesci, si -să conteniti 
- de r&sboie, să 'v& dati haraciulii, si in cetate s'aii. orânduitii să sicdiă unii. pasiă cu:0''s6mă 

7



232 "** TESAURU DE MONUMENTE ISTORICE; 

de ostasi pentru paza cetâtii si a tierii, si veti av bună pace: si milă dela impârătie. So- lil lui Cara-Georgie ai r&spunsii câtre pasia, asiă Spuni unii că a disă solii: că pe pasia cu urci nu-lii priimescă in cetate, nici tiâra nu o mai lasă în stăpânirea “Turciloră, 6r ha- raciulă "li vorii dă, si cu supunere vori fi, că cu vărsare de sânge siait scosi ticra din ro= be, si cândi nu o va pută stăpâni, 6r prin vărsare de sânge o va dă, 6r intraltii chipă nu va fi. 
” Pasia audindi asiă, S'aii apucat cu mâna de barbă a o netedi, si aii tăcutii, Solil sati dusii de aii spusii lui Cara-Georgie. Er pasia ai insciintiati impăratului la Ciarigradii r&s- punsulii Sârbilorii pentru tiâră. Impăratulii dacă ai audit asiă, s'au turburatii, si chie- mândii pe veziruli, cu mânie aii poruncitii. să rădice osti asupra Sârbilori.  Veziruli au scrizii pasilorii de pe la cetâtile de lângă Dunăre să mârgă cu ostile lori asupra Sârbilorii să-i supuc, 6r nesupuinduse si stândii cu impotrivire de răsboii, să-l supue suptii sabie si să robâscă t6tă tiâra.: O vai de bietii crestini, ce li saii gătitii!' Deci strinsus'aii multime de Turci dincolo de Dunăre, trecândii si. pe aici pin Craiovo, mergândii la Dunăre asupra celorii ce eră in Craina, si lovinduse unii cu altii, intruni rândii ai cam biruiti Turcii pe Serbi, dar si Sârbii cei din Craina ati făcută biruintiă in Turci, de care eră acâstă tisră din câce de Olti 6r ingrijatu si despre Turci si despre Sârbi, că eră frică mare de pradă si de robie, despre amândduă pârtile, dar in cea dupe urmă, aii biruitii multimea Turcilorii pe Sârbi, si ai intrati in Serbia. Apoi cesti dim Craina 6răsi aii slăbitii, si luândul Turcii in gnă -iaii risipită. Spunii Gre-cârii că nu sarii fi bivuitii Serbii de câtre 'Turci, de nu starii fi intemplatii Gresi-cumii impărtire, impărechere, de ostile Sârbilor, neadunânduse unde eră multi= mea Turcilorii să le stea, inpotrivă. Cara-Georgie 'vădiândă că, ai intrati Turci în ticra lorii, si nu va pută stă la răsboiii, aii desiertatii cetatea de tunuri si barutii si ghiulele, puindule in cară, si cu 0 s6mă de 6ste, ca 10,000, au trecutii Dunărea, la Nemti. Turcii a robitii tiâra, incărcândii familiile Sârbilorii in cară de leaii dusă iri Turchia, 6r o sâmă de osti ca 40,000 cu căpeteniile lori si cu tunurile i barutii i cu ghiulele, sai trasii la muntii lorii unde aii avutii meterezuri, palancă, de copaci clădit unuli pe altuli, si eră acolo ca o cetate, loci tare, fiindii acolo si multe familii de Sârbi adunate, ai scăpatii acolo, că nu stai pututii a- propiă 'Turcii de acelă locii cu desime de copaci de pădure si de frica tunurilori. Deci 6s- «tea Sârbilorii cu căpeteniile lori sait impreunati cu ostile Nemtiloră si ale Muscaliloră a- supra Franşioziloră după porunca impăratului Alexandru, €r pe Cara-Georgie invinovătindulă impăratuli Alexandru, pentru ce n'ait urmati ponturilorii pâciă să se asiedie cu Turcii, ciată dati pricină de au. prăpăditii Tureii ticra, si au robit'o, Vaii pusii pe măria sa la oprâlă în cetatea Graţiii, adecă surghiunii. 'Tureil aii luatii tira Serbia intru stăpânire, si ai intrată in cetate. Ostea, sârbâscă din palanca lori ati esitii pe la luna lui Iunie intracestă anii 1814, si cu vitejie mare ai dată năvală cr în Turci, si ati tăiatii multi Turci, si 6r Sai intorsit inapoi, si mai agonisindusi de  cheltuidlă si zaherea, siedeă acolo, neputândule strică Turcii nimicii, si-si aduceă si dela Nemti ce le: trebuiă cu bani, | . ” Deci biruinduse Frangiozii, si făcenduse pace intre impăratii apusului, precumit am. scrisă, impăratulii Alexandru maii lăsatii Serbia în voia Turciloră a o stăpâni, fiindă tiâră - cu crestini, ci aii scrisii imp&ratului la Giarigradi, ca Serbia să-si aibă rânduidla sa după “ponturile pâcii, spre a nu se ma! face turburare. Si intracestă anii, pe la. Septemvrie 1815, jaii impăciuită si jaii pusii la orânduidlă după ponturile pâcei, insă 12 6meni funtast al tie- rii, iaă luată la impărătie, ca nisce chezasi 'de păciuire, să si6diă la Giarigradi zălogă unii ani, si implininduse anul să se chimbe să vie altir în loculii aceloră, dândă credintiă im- păzătiel, că nu se vorii mal inpotrivi cu arme asupra stăpânirii impărătesci, si asiă s'au po -tolită tote. inprotivirilă, si urmâză acumii cu pace. | | Er, Cara-Georgie sai indreptati, nefiindă eli: pricinuitoriuli stricăciuni! tierii, “că-ci că * solii cei trimisi de eli aii intăritată pe pasia, si nu cu porunca lui, si impăratul Alexan= dru S'aii 'milostivitii si Pai ertati si ati chiematit la impărătie. Etă intracestii chip este „istoria S&rbilori. SR __- Să mal spunemiă ceva pentru Cara-Geogie. . Spusumiaii uni ipochimenii vrednici de - crediută, precumii Cara-Georgie aii fosti omi vitâzii, si cu mare indrăsnire la răsboiă, in< 

N
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fricosiată la, vedere, si grâznicii celoră vicleni, drepti judecătorii, răsplătitoriii celorii. rei si nesupusi; spună unii că, avendi elii unii frate care acela, siaii lăsatii socia lui si se tineâcu alta străină si căută a se cunună cu ca, iar fi poruncitii Cara-Georgie mai ântâii, să pără- sescă mucrea străină si să-si tie sogia lui să nu facă pre-curvie, si nevrândii frate-sei să asculte porunca, Vaii adusi la judecată, unde fiindii si alte căpetenii, si iar fi disi. asia: De vreme. ce. noi ne vărsâmă sângele nostru asupra vrăjmasilorii pentru să ne păzimu legea, 6 tu faci călcare de lege, si nu vei să te părăsesci, vrednieii esci de mârte. Si indată: au poruncitit de iau tăiatii capuli inaintea lui. Er unii spunit că, insusi cli, rîvnitoriii. fiiadă legii, cu mâna lui Vaii tăiatii, care este indoire de a crede cumcă insusi clă Par fi tăiată. . „Să venimii la .ceea 'ce ne eră inainte, a istori intâmplârile anului. 
La lâtuhi 1814, in dilele acestui domnii Ioanii Caragea, s'aii intâmplati bâla ciumii, Si in 6rnă aă incepută a mun Gmenii aici in Craiova, insă nu pră-multi, dar de frica mor- tii au fugiti toti in tote pârtile, si sait spartă orasiu, rimâindit casele pustii, numai cioclil si craii podurilorii le cercetă, mai vârtos pimnitiele cu butile le luă s6ma, &r: in Bucuresci ai muritii . multime de-norodii, acolo eră, bucuria cea mai mare a cioclilorii si a crailorii dupe ulitie. Si peste Dunăre nenumărati norodii de Gment aii murit, de aii rămasă ora- sie si sate de toti pustii, si până in primăvară pela Aprilie s'a milostivitii celi. ce pururea este milostivit Dumnedieii de aii poruncit bâlei năprasnice de ai incetatii a nu mal muri. După acâsta, la Ictuli 1815, la Genarie, s'aii făcutii mare turburare de câtre Turcii din cetatea Ostrovului intraceste.5 judecie, pricinuindii că nu li se dă si cetâtiă lorii zahere- le si sare, precumii se dă cetâtii Diiului, si alte pricine găsindu, si esindii ci din cetate, o sumă de Turci, aii cuprinsi dâuă judegie, Mehedintiu si Gorjii, puindii ei ispravnici si zap- ci, să le strîngă zaherea, si să o ducă la cetate, si fiindule gânduli cu hotărire să vie si în orasiulii Craioyei, să prade pe boeri si pe ncgutiători, si viindii Turcii până la Străhaia, a- colo la mănăstire tăbârindiă, aă luată ali mănăstirii totii ce ati găsită.  Orăsianii insciin- tiânduse de accstă mare nevoie turcâscă, aii fugitii toti în tâte pârtile, cu micii cu mare, | scotiendusi boerii calabalicurile si familiile, si negustorii mârfurile, de s'aii presfirati in ti6- ră si peste Oltii, că eră si porunca domnului caimacamii să se rădice orăsianii să fugă, si asiă Sai sparti orasiu, r&mâindi: casele g6le, r crailori le pircă bine. . Si insciintiânduse măria sa vodă de spargerea orasiului si de incutropirea judegielorii aii serisii pasii dela Diii si haianului Ordovei, ca iat in pripă să trimitiă ste să stea Turcilorii ostroveni inprotivă, si aii si venitii de leai esitii inainte, si a inceputii a face răsboiii cu densii de ini zătic- nitit a nu pută veni să prade orasiu; dar până a veni Turcii mai multi să-i gonâscă si să-i seotiă din ticră, ostrovenii aii prădatii lăcuitorii intr'acele dâut judecie, de aii luati grâi, orzii, miere, untiă, si vite den destulii, si leaii băgată in cetate, apoi ci au stătutii de răs- boii multe dile, si biruinduse de câtre cesti laltă, s'aii trasă inapoi. Er de altă parte, pă- timiă lăcuitorii- din partea. muntelui, de pandurii rumâni, că se făcuse hoti, si omoriă si.ar- deă oameni si-i prădă, si aii prădatii si măntistirile muntelui, dar pe multi aii prinsă 'Tur- cil, si ducândui la Diii spunit că iait tăiatii pasia, si pe multi iaii trimisi la Bucuresei, Eră intr'acea vreme. o mare nevoie, mai reii decâtii in răsmiritiă. Dar incă ce trăgeă bietil cres- tin în vreme de Grnă pe gerit de le duccă, zaherea in Mehedinti si aici in orasiii, făină, orzii, lemne, fenii, si altele. Cu tâte acestea, neinpăciuinduse ostrovenii Turci cu una cu două, ca nu cumii-va să se premejduiescă orasiu, si să nu se mai prade ticra, au scrisă măria sa vo- dă la impăratulii la Giarigradii pentru stricăciunea ticril si nepăciuirea raialilorii. si imp&- ratulii o aii căitii pe tiâră, si indată ai poruncitii cu fermani, unui haianii, onii buni si întieleptii, să vie aică cu o sâmă de ste să si€diă in orasiii spre paza polithici, si altă s6- mă de oste să fie la margine pe lângă Dunăre să apere -ticra de acei vrăjmasi. Si după poruncă aii veniti haianu, si '6stea au prisfirat'o prin casele orăsianilorii, si asiă cu supăra- re cam strimtorânduse orăsianii pentru cvartiruri, si lăcuitorii satelorii pentru zaherele, uni anii aii petrecuti Turcii in orasiii, si acolo la margine, apoi Sai milostivitii impăratulii de ait ertatii pe acelit haiană regeptii alii cetâtii Ostrovului, si sai făcutii pace, si stai rădicatii haianu din Craiova cu 6stea ce ai avut'o, si aii r&masti orasiu in linisce. 1815, la Delem- vrie 22, aii plecati. 
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Să venimii cu istoria 6r pentru Bonaparte, că după ce Paii dusi la ostrovuli Elba in 
stăpânirea Eneliterii, nu s'au fosti implinitii nici anulă, si ajungâuduse cu Gre-carii din bo 
erii cei mai mari at Frangiei, pe taină .aii scăpatii de acolo, si ai veniti cr in Paris, si ati 

„fostii adunatii 6ste, unii spunii 60,000, si s'aii gătitii crăsi de r&sboiii, er craiulă celii ce Tai 
fostii incorunatii stăpânirile cele impreunate ai esitii din Parisii dânduse intr'o parte. Deci 
€răsi impăratul Alexandru alii Rosiei aii rădicatii osti asupra lui cu Prusulii impreună, si 
sosindi la Paris, ai dati r&sbâie mari si tari, si Sai biruit ostile lui Bonaparte. Apoi 
Bonaparte s'ai trasi la „Italia, si. gonindulii ostile Tati impresurati si acolo, si biruinduse si 
la Italia, s'aii. tăinuitii Bonaparte, si intrândii intr'o corabie, ai vruti să mârgă pe mâri să 
scape la America, unde are si Francia stăpânire, ci n'aii pututii, că Laii opriti strâjile En- 
glezului, si Pai prinsă ca pe unii fugariii după poruncă, si după judecata impăratilori Vaii 
dusă 6r la acelii ostrovii, puinduli suptii mare pază, să nu mal potă scăpă, si-incă ca să nu 

„se mai facă vreo turburare in Frangia dintro vreo povătiuire, ori de câtre Bonaparte, ori de 
câtre altil, ai lisatii Oste muscălâscă si prusâscă in Parisii, să fie stătătore acolo, spre pa- 
ză, 25,090, 6r altii spunii, 75,000, si 6răsi ati făcutii pace. Er pentru cei ce ai fostii păr- 
tinitit lui Bonaparte de Paii trasii din ostrovii si Pai pusi la, câi să se rădice cr cu r&sboii, 
spunii Gre-care că după judecata impăratilori iarii fi datii mortii, Septemvr. 1815. o 

Er scumpetea, se totii inaltiă cu mare pretii, din di in di, la tote celea, mai vârtosii 
banii se rădică toti cu adaosiă. "



Pentru neunirea Lesiloră si resmiritia iutre ei, si pentru partea ce s'aii inchinată . Muscaliloră, pornindai 
cu rtsboiit ASUprăle „nina ee eeeeaoe ame ee onaoceanene see naae ea onoeanae aceea ete eaesaeanaaeeaaeatatasna aaa aaa auanauaaa zana 

Pentra inceperea răsmiritii Muscaliloră cu Tareii din pricina Lesiloră...... 
Pentru starea Tierei-Rumânesci, cumiă eră mai nainte cuprinsă de Torei „eee... 
Pentru pacea care s'aă făcu îi intre impărătia Rosiel si a Giarigradulut, cn pontu 
Domnia lui Alexandru vodă Ipsilanti, după pace „..oo-. 
Domnia lui Nicolae vodă Caragea, ceea neesees 
Domnia lui Michaiă vodă Sutiulă... 
Domnia lui Nicolae vodă Mavrogeni... , 
Pentru a d6ua răsmiritiă a Muscaliloră cu 'Fareil.., 
Pentru incorunarea imperătesii Ecaterinit la Crâniă „eso eeneene eee eeeeeose ceea eo aaa 
Pentru isvodirea si facerea secreturilorii muscălesci si pentru lucrarea loră la ostire 
Istoria pentru Nemti, rădicânduse si ci cu răsmiritiă asupra Turciloriă „e... 
Pentru boeriile care le făcea Mavrogeni în silnicie. oceane e eee aaa a saaae 
Pentru intrarea Turciloră in ticra Neratiescă, si cumii ai robit'o envoeeoe tente nea eaneteananenaaneeneeaneeetaneaasae 
Căimăcămia in Craiova a lui Turnagi-aga si a lul Dervist-aga si a lui Jonitiă Papucii de boeriă cu sila... Intrarea Nemtilorii in Ti6ra-Rumânescă cu răsboiii „use eaoeeoooseses bas soeaase 
Petntru răsboiulă Nemtilori en Turcii la Calatată ace eee eee aa oooseocaaaa . 
Năvala Turreiloră din Giurgiovii asupra Nemtilură afară din Bucaresei,. naoeonnea one nn annaaeaaeasenane ne antaesaee 
Răsboialii Muscaliloră impreună cu Nemtii asupra ordiel vezirului după rugăciunea boerilorii, că eră să robâscă ticra ....... oeneaeeae seoeeee eee anca eeeene eseu eeaoaoeteaaea onoarea | 
Pentru mârtea impăratilori si a feltmasiarilorii, sc ceee.. anneaa enenannanenaeneeoneanee ceaseeeosaas Pentru luarea cetâtii Ismailă de Suvaro generarii, cândii s'a tînutii si congresii de s'aii incheiati pacea... Domnia ad6ua a lui Aichaiă Sutiu vodă după pa 
Domnia ln Alexandru Moruză voevod „eeeeeeneceeee ecaseueaaaa 
Doninia a dâua a lui Alexandru vodă Ipsilantă ... cceeeeeeneeaae easeasace ac ....... n.n...... onneaonesesesease Domnia a lui Georgie vodă Hangeriiii, si inceperea ostiril asupra Pasvandalui, si răsboiele ce s'aii făcntiă. Pentru văcăritu ce ai pusii vodă Ilangerliăi pe ticră, si pentru tăiarea capului seii in seanni in Bucuresci. Pentru mergerea lui căpitană-pasia în BUcurescă „eee caee pocoaae co... 
Pentru tăiarea capului Lei pasia părtinindii Pasvandului „e... 
Cumiă s'aii mestesiugitii capigiu de ai tăiată po vodă Hangeriiă „mean nenea eee ae pe eee ace see eae a . A d6ua domnie a lui Moruză vodă, si pentru Pasvandu, si pentru intrarea Francezilorii in Misiră si in Pa- lastina, si cumi cră să vie Muscalii să bată cetatea Diiulă, nenea eoeoneeonaseseeneennaeeeaeeeea oase eee a aesazazaae Pentru prada ce aii făcută Cara-Mustafă cu Turcii orasiului Craioret, si pentru venirea cârjaliiloră in ticră, si pentru arderea Craiovei si alte orasie meoeeneonenaneeeeneae arenananene eneeeaoanenoeaeatee nasoae Pentru domnia lui Costandinii vodă Sutiu, si pentrujulba ce oaii dată toti boerii si archiereii la impărătia Rosiel. Pentru cererea boeriloră la pârta Giarigradului să vio domnii tierit Costandină vodă Ipsilanti „ces cpeeseee ee Domnia lut Costantinii vodă Ipsilantă, si pentru arderea târgului Bucuresciloriăi, eee eee eee se eeeeaa aceea Trecerea solului franciuzescăi prin Bucuresci la Giarigradi, si cumi Vaă pîrită la impărătie pe vodă Ipsilanti. Pentru fuga lui Ipsilantă vodă la Muscali „cca. semene nanenenaeasaeeaee eee enee aa atasa nana eaana anno eoaaaeaaaaa Venirea Satiului vodă Costandini la Văcăresei, si n'aă apneatii să intre in DBucuresci Venirea Muscaliloră cn Ipsilanti vodă in Bucuresci, si cuinii ai strinsă vodă 6ste „.... 
Scris6rea pasiei Pasvandului câtre vodă, si cumă i s'aii intemplată mârtea.maseeaoeeee 
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Istoria pentru Bonaparte, si tăiarea craiului Franţier... eoneeanenneneneeene near aeneouaaneennaneenneeassae Dl 
Cumi ai făcutii Frangiozii pe Bonaparte impărită, si cumă aii luată cetatea Viena seaunulii imperătiei Nemtiloriă. - 212 
Rugăciunea impăratului nemntiesciăi să-i dea impăratulii muscălesciă Gate ajutorii asupra Franceziloră, si pen-. 

tru răsboiulă ce s'aă inceputii intre Muscali si FrAnciozi. n. aan ee noeee eeenaeeeeaeeaeenn sea ee eeneeeanoneaesasaaaaaa 213 
Cumii aii mijlociti Costandinii fratele impăratului Alexandru de aii făcută puce cu Bonaparte, si laă in- 

corunată impăratii „ea ceneeeenae ee eceeeeeeeaeeoses eneanenn en eaate en sanennanea one inaneaneneneeoneneanenacseneaseeaee Did 
Pentru răsboiulă $paniorului cu Bonaparte, pornindă si Nemtii răsboiăă, si cum 6răsi a doilea aii luată Fran- 

ciozii Viena, supuindă pe impăratu Nemtiloră”, ce eeecaose ... ueoecaere : .. 215 
Incutrupirea acestorii 5 judegie de 'Turci, si prada loră, si venirea Muscaliluri din Bneuresei in Craiova... 216 
Invrăjbirea lui Ipsilantă vodă cu generarii muscălesci, si fuga lui la Petruburgiăi „scmseeenee mooeseneseeaeeeeeiese 216 Spargerea Bucnrescilorii si faga de frica Turcilori, si pentru isbânda cu răsboili ce ai făcutii Miloradorici 

asupra “Lurcilorii de Icaii spartă ordiea „.cesaceoee eee aeeeee neo eeeneeeeaa e ea aaa ua aan en aeneeoese 218 
Venirea feltmasiarului Kamenski în Bacuresci, si pentru răsbâiele ce a făcutii cu Turcii . 319 
“Pentru r&sboiele lui Isaia generaru, si pentru inlâmplarea mortii Îi aaa aaa „ 221 
Zasii generală, cumiă ai chinuită ticra de aă făcută siaatin inpregiuruli orasiului Craiovei „ao neeaesaeeeee 221 
Bonaparte aii stricati pacea cu Muscalii, 6r Muscalii a făcută pace cu Turcii, si B'ai apucatii de răsboiă . 

Cu Franciozii „cane eee eee eeeeeeeen eee eeoeee eee ean ee eeaaanaasouaa monneseseasese 292 ” Pentru mârtea lui Alexandru Ipsilantii vocvodii, cumiă Paii muncită Turcii, si cumii s'aii incheiati pacea... 223 
Pentru intrarea Franţezilorii în Moscva, si cumi s'a prăpădită ostile loră, si cumă ai fugitii Bonaparte... 224 
Pentra luarea Parisului, scaunulii crăiei frangiozesci, si pentru lipsirea lui Bonaparte de impărătie „caca... 226 Cuvintele Ini Alexandru împărat câtre .boerii Parisului, si-pentru mărimea cetâtii Parisu, si câte case si 
ulitie si biserici are... eee aacecae , soc. peaeaennneoneaaneă pnaneneainaeaieenaeaueeneeaneeneateea 200 
Pentru zidirea piramidei ce o ai. făcut'o. in. Moscva din. tunurile „frangiozesci. spre semnii de biruintiă.... : 927 
Domnia lui. Ioan. Georgie. Caragea -voerodiă, după pace, si turburarea cea do câtre Sârbi ccm neioeneeeeneezee 298 
Istoria pentru. starea. Sârbilorii, si pentru răsboiele ce aă făcută cn “Turcii, si.cumii siaă pierduti crăia lori. 228 Pentru. ostirea. lui Cara-Georgie „neoane ine deane ina eaneeanes ue inoate aeeaeae aaa a saca aaa s.. 930 Petru. spargerea. orasiului de ciumă, eee conac eeoeasee see aaa aaa aaa -233 
Pentru. spargerea orasiului. Craiovei de frica Tureiloriă din cetatea Ostrovului... acoeeasesesse 233    

    

Irăsi pentru Bonaparte, cumă. ai scăpată din. ostrovu Elba, si. 6răsi s'aă rădicată cu r&sboiiă, m emoneeee
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IANACHE VACARESCULU 

Manuscriptulii ce publicâmiă, acumii pentru ântâiasi dată, "li multiimimi bine- 
vointil si liberalitâtii domnului Stefani Grecianu in a căruia posesiune se află. E 
legati în d6u& mici volume in 40::in celii de ântâii se află partea (tomuli) I, “si 
inceputulii partei II; in celi de ali doilea urmeză partea II, intreruptă, la pagina 
277.  Seris6ria e fârte legibile, si se vede a fi din altă mână, 6r versurile inter- 
calate si unele din note pe margini sunt scrise de mâna autorului, cumii se vede 
(dice d. Odobescu) din asemânarea, lori cu testul originali ali Gramaticci, ce eră 
in posesiunea de curendi răpăusatului Ioanii Văcăresculi. 

Totii ce noi n'amii fi sciută, nici ami fi pututii dice atâtii de frumosii, despre 
Văcăresci, si aiume despre Ianache Văcăresculii, autorulii ISTORIEI PRE-PUTERNICI- 
LORU INPERATI OTHOMANI, a disii innaintea n6stră, invătiatulii nostru amicii, d. O- : 
dobescu, în interesantulă scii articlu, Poeţii Văcăresci, tipăritii în Revista Română, 
(vol. I, pag. 481—532), „Nu ne lipsesce de câtii voia de a imprumută, dela dum- 
nealui*). 

Familia Văcăresciloriă, una, din cele mai vechi si mai strălucite familie ale tie- 
Tei, are rara fericire de a fi dati patriei patru generatiuni de literat si poeti, 
carii, intrun timpii pe cândii cultulii Nationalitâtii părea a fi amortită pentru tot- 
deauna, pe pâmântulă României, ei visă timpulii de aurii i cândă 

> 

«Acesti biet corbii sermani 
«Er aquilă sar face, 
«Si-or ce Români ar fi Romani, 
«Mare 'n răsboiu si *n pace. 

Intro" epocă tristă pre' cândii limba română, ca, totii ce eră românescii, eră a= 
tâti de despretiuită, pre la 1787, după 1681 de ani dela Traianii, in care amarii 
de timpii, se miră lanache «<cumii de nu se aflâ vre uni omi ca săi grigscă să cu- 
«prindiă starea limbei n6stre prin mijloculii vreunei Gramatice, a limbei patriei nostre, 

“acu care cuventâmii, cu care ne inchinâmi, cu care cuvântândii petrecemii vietiui- 
“area acâsta» etc.; in desiertulii unei epoce atât de triste, dicii, este dulce si fru- 
„mosi a intâlni uni adevăratii boiariii românii ocupatii cu alcătuirea uneia din cele 

  

*). Insemnâniii din capulă locului, că a dese ori în cursulii acestat articlu, vomă imyrumută, vomi copiă chiară 
pre d. Odobescu, fâră a-li cită totdeauna. .
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de ântâiii gramatice ale limbei.n6stre. Si cine nu va admiră acelii memorabilii te= 
stamenitii in versuri alii lui Ianache, celit mai nobilii legatii ce puteă lăsă unii Ro- 
mânii de genii posteritâtii sale: | 

«Urmasilorii mei Văcăresci, 
«Lasii vâut moscenire: 
« Crescerea, limbei românesci, 
«Si-a patrici cinstire! » 

Si aci, Ardelianii ce sunt de nascere, cu 'tâte că intre Românii si Români nu 
sciii face deosebire pre: tâtă facia pământului românescii, nu potii totusi să-mi as- 

“cundi slăbiciunea, ce am de o secretă multiămire, considerândii că si acâstă frumosă fa- 
miliă a Văcărescilorii, familiă de literați, ce punii limba, si originile române mai pre 
susii de tâte, e'incă o familiă română: originariă din centrulii Daciei lui Traiani, 
din Ard6li. : Lasii ca condeiul domnului ' Odobescu să ne arete credintia traditio- 
nale ce. aveă, Văcărescii despre ! originea lorii. - «Se dice că pe cândii Radu Negrulii 
avodă, fugindii: din Ard6lă pentru persecutiunile Ungurilorii Catholici, 'să găsi scăpa- 
area, pe pâlele meridionali ale Carpatilorii, 'si scoborindii printre ripele: pietrose. ale 
«Dâmbovicidrei, . descălecâ si-si asiediă scaunulii in lunca inverdită ce-i dise Câm=- 
apulă-lungă, cu dânsulii mai 'multi soci de arme, “cavaleri Români -purtândii: aquila, 
acrestină pe coifulii lorii de feri, :veniră să caute o sârte mal pacinică int”acea nduă, 
«patriă. năpustită in timpii urgisiti: ai potopelorii barbare, de colonii, străbunil lori. 
«Astfel odini6ră 'Teucru, erouli Salaminei, cercă pe luciulă mârilorii, cu confratil 
'ască 'de vitejie, o patrie mai ferice. Printre tovarăsii lui Negru vodă, se dice că ar 
«fi. fostii si junele: Negoitiă, domnescii coconii ali lui. Danii, voevodulii Făgărasiului, 
asi nepotii de soră, ali. căpeteniei. Românilorii ; 'acesta intemeiâ, sate si biserici d6u&- 
«spre-diece pe. malurile Diimbovitiei copriuse de dânsulii; elii avi siese fete si doi 
«feciori, Radulii. si Sierbanii, cărora.le lăsâ,, moscenire, cu numele.de Vicăresci, scu- 
„atulii părintescii, ce purtă gravatii-pe dânsulii Cetatea Făgărasiului, pe care fâlfăe 
«o: aquilă albă, emblemă de immaculată, putere, si prapurulăi purpuriti: cu. dicerea, 
«Virus scrisă in litere de.auri o... e 

E de mare interes a observă în cursulii istorici române, că de abiă se intâm- 
plă ceva mare si frumosi in vitia: vreunci'.pârti a Românimei, fâră ca Românii din 
celelalte pârti să nu-si aibă la acesta si ei partea-loră, mai mare aii mai mică, de 
meriti. Pre cândii Transilvania se. perde pentru Români pe ună lungii sîrii de secle, 
Românii că, in momentulii căderei lorii, se potii lăudă a fi pusi ci, prin Negru si 
-Dragosiii ai lorii, n6uăle fundamente a due, State Române. Acestă. punti „din îs- 
toria” vietii nostre, e plinii de mari invătiătură si consecintie, “si: demnii de scrise 
-meditatiuni! . a o i 

.D. Odobescu ne dă o repede ideă despre mai multi bărbati illustri din fami- 
lia Văcărescilorii. Noi insemnâmii din acestia, pe Ianache.. Văcăresculii, vistiariulii 

“Brâncov6nului, bunul lui Ianache ali nostru, care la - Augustii 15, anuli 1716, 
cându se petreci la palatulă de pe mare, Geali-chioscii, - dinaintea ochilori sulta= 
nului Achmedii II, acea infiorătâriă scenă a uciderii Brâncovenilorii, cădiă celii de 
ântâiă sub sabia gelatului, ca. spre pedpsă pentru drâpta credintiă ce păstrase câ:
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tră nenorocitulii seii domnii. Unulii din fiii acestuia, Stefani, bărbatii invătiati in' 
literele eline si in legile impărătesci, e tatălii lui Ianache alii nostru. 

Acestii Ianache, fiiii alii lui Stefanii, căruia "i eră datii de sârte a intrece in 
merite pe toti străbunii sei, si a, lăsă, numele seii „lăndatii viitorimei, se născii pe 
la anulii 1740. - - | | îi 

Educatiunea lui fă dela inceputii pră-ingrigită: Neofitii celi bătrânii Causoca 
livitulii "li initiâ la thesaurele limbei. retoricei, si istoriei. eline; unii Germanii, anu- 
me - Weber, “1 esplicâ regulele limbei latine; alti profesori "li invătiară italianesce, 
frâncesce, si hogii turci "li familiarizară cu limba, si literatura, otomană pe care in 
urmă le cunosceă forte bine. 'Tânării incă, elii fă nevoitii să, se dedea cu necazurile 
si să-si formeze unii sufleti tare si ribdătorii, spre a nu fi sdrobitii si nimicitii, ca 
cei mai multi, in necurmatele smăcinâri ce turbură epoca de anarchiă si de nelegiuiră 
in care s6rtea, "li menise să trăiâscă. | a 

Pre la-1763, ferosulii Constantinii Racovitiă voevodii, neputând suferi spiri- 
tulă stăruitorii de nationalitate ce mână pe unii din boeri, si mai alesii pe Văcă- 
resci, sacrifică pe Stefanii, pentru credintia : sa câtră ticră, inveninânduli inta'unii 
modii demnii de mârsiava, vicleniă a Fanariotilorii. 

După o asiă gr6znică perdere a părintelui sei, Tănăchitiă Văcăresculii se duse 
si caute in Constantinopoli sii răsbunare sâi mângăiare. Spirit activi si setosiă 
de cunoscintie, elii sciă să tragă unii folosii din tâte, profită de petrecerea sain Con- 
stantinopoli, 'si- legânduse in amicitiă cu Halili Hamidii, omi forte invătiatii, si scri- 
itoră la calemuli (secretariulii) divanului impărătescii, alăturatii pre lângă capiche- 
hâialele tierei n6stre, invătiă, dela dânsulii theoria gramaticale a limbei tureesci co se 
dice sarfu.. Peste trei ani insă, la 1767, Alexandra Searlatii vodă Ghică "li chiă-- 
mă, la, innalte dregătorii, incredintiândui vistieria, ticrei, | 

La 1769 urmeză ocupatiunea rusâscă. Câtii tinu acâstă ocupatiune, adecă 
până la 1744, Ianache, credinciosii legăturilorii secularie cu pârta, cu puţină in- 
credere si inclinare câtră. Rusi, petrece totii prin străinătate. [ră la Septemvre 
1744, priimindă cu bucuriă scirea cumcă pacea s'a incheiati la 4 Iuliii în Cainargi, 
părăsesce. Brasiovulii, si trece îndată la, Constantinopoli, spre a se inturnă, cu noulii 
domnii Alexandru Ypsilantii la Bucuresci. , a 

Ac începe unii noii periodă in esistintia acestui omii eminentii, periodii de a. 
ctivitate, de productiune, in care; inteligintia sa viă si sporitâriă, se desvoltă prin fa- 
pte si prin scrieri, se răspândesce, in .cursulii uncă domnii mai păciuite si mai lu- . 
minate, asupra, administratiunei, a legiuirilorii si a culturei morale tierci.  Numitii 
pentru a treia, 6ră vistierii, si apoi la 1780, spătariii, elii se. ocupă, in parte, a- 
regulă, sema acestori dregătorii, si in generalii, a dă putintcle seii ajutoriii domni- 
torului în tâte reformele ce se siliă a face. Eli fă unul din cei mai de frunte 
redactori ai. Pravilnicescii condice a domnului Alexandru Ion Ppsilantii voevodii, 
cea de ântâiii schitiă de condică civili promulgată oficiali in România. Eră la 
1781, intemplânduse să fugă fii domnului Ypsilantii, nu numai din curtea părintâ- . 
scă, dar si. din Ti6ra-Românescă, în Ardlii, Ianache fă alesii solii câtră imptratulii 
Iosifă II, ca sa câra, trimiterea indărâtii a, beizadelelorii, Minunatii descrie Ianache 
insusi acestă soliă si resultatulii ei. Uni simticmântit .de multiimire, dice d. Odo- 

31
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besc, trebue să :coprindiă inima, ori-cărui Români, vădindi că odinidră tiâra sa 
a fostă. asiă, de bine represintată in străinătate, si totii de odată, o parere de reii, că 
asiă. 6meni demni maii trăitii intr'o epocă cu interese mai: innalte: „ce apărători 
puternici si măcstreti arii fi găsitii drepturile tierei,. adormite: pe atunci in pulberea. 
umilirei. Intr'adevâră Iănăchitiă -Văcăresculi avea, tâte. calitâtile. unui “adânci. diplo- 
matii; invătiată, fini. si eloquentii,; elii „sciă să fiă in totii felulii. amabili. mi 
„= Sub următorii domni, Caragea si Sutiu, elii servesce-ca spătariă. si vistieriă.., : 
a: Eră la 1786,. numinduse domnii tierei tălmaciuli Nicolae Mavrogheni ce fuse»; 
se unii simplu pescariii in - insula Poros, lanache Văcăresculă, de si numită indată. 
din vistierii, dvornică, eli insă nu: pâte suferi pe acestii 'comii prostii si la fire si 
la gândire si la. simtire». .. A ae o a 
„:. “Sub astă domniă neplăcută, Ianache se ocupă mai multii cu literele. La, 1787, 
publică gramatica sa. Cu siepte ani mai innainte, la 1780, se publicase: in Viena 
Gramatica cu litere latine a. -lui „Klein-Sincai. “Acâsta e epoca desceptârei literelorii 
române. Inceperea se face in 'Transilvania, prin nemuritorii Klein, Sincai și Maior ;. 
si. România incă -iea parte la acâstă mare miscare prin Ianache Văcăresculii. uz 

Intr'aceea, desgustulă si mânia. Văcărescului, de. domnia lui Mavrogheni, ajungă 
pân” la desperare. , Descuragiată si măchnitii, la 1788, după inceperea, resbelului tur- 
cescii cu Austriacii. si cu Rusii, Ianache cere dela domnulii retragerea sa din fun-. 
tiuni si din ti6ră.: Elă merse la Nicopoli, unde impreună cu dânsulă se -esilară si, 

alti. boiari. de frunte „ai ticrei. Aici siedii dela Martiii pân la Octoyre... ... -... 
„In răgazulii monotonii alii esiliului, activitatea lui Ianache nu puteă, să se im- 

m6ie: lipsitii de trebile politice, de multiămirile sufletesci ce ocupaseră vietia sa, cli 
caută mângăiarea intro lucrare seri6să, si incepe scrierea ce dâmii acumii la lumi-, 
mină, adecă ISTORIA PREPUTERNICILORU INPERATI OPROMANI 666, ui 
;. „ După precuvântare, in” care arată, .cu ce indemnii si mijl6ce compuse acâstă carte, 
elii urmâză, indată, dândii:o prescurtare, unu Breviariii, de vietile Sultaniloră, cu in- 
cepere dela Moameth; si după fiă-care din acele vieti, resume. caracterul si faptele 
padisiachului .descrisii, in câte-va versuri, care "si schimbă a desea măsura. si tonulii, 
Eră la. margini in „note face chronologia 'domnilorii Tierei-Românesci. ... Astfelă- 
procede in t6tă partea ântâiă care e de 131 fegie manuscripte. A d6ua parte se 

„deschide cu viâtia sultanului. Mahmudii IL (1730) sub a cărui impărătiă autoruli ai 
vădiută lumina lumei: De aci incolo „evenimentele impărătiei se amestecă, cu ale tie- 

„TE, si mai alesi cu intemplârile vietiei scriitorului, de aceea si. interesulii: cresce in 
mari proportiuni, cetindii memorialulii unui bărbat ce jâcă unii rolă eminentă prin- 

“tre contimporanii sei, si ale cărui fapte „politice sunt alternate. cu lucrâră literarie 
asia: de folositâre. - Memoiialulii urmeză innainte pân la anulii -1791,- cândă Văcă- 
resculii,- după, doi -ani de esiliii“la Rodos unde fusese trimisi dela Nicopoli, fiindii 
liberatii, priimesce' <o emrinamă a prâinnăltiatului vezirii Hasanii-pasia, prin care i: 

„se porunciă ca numai de câtii să se se6le să mârgă.la ordic la Rusciucii». Petre- 
cerea Văcărescului in castrele vezivului dela Rusciucii, e privită de dânsul ca o epocă de 
strălucire, că-ci se bucură de tâtă increderea, rigialilorii turci, si, mai alesii după tăiarea ca- 
pului lui vodă Mavrogheni, pregăthiă reinturnarea ordinei anteridre in tiâră, ocupată acumi 
de Austriacă; elii dobândesce cu fermanii inpărătescii plinii de laudă, voiă de a, merge la
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Andrianopoli si a petrece acolo 6rna, onoratii si iubitii de toti pasii turci ; in primăvara Ur. 
mătâriă, pregătesce în secretii poduri pe apele tierei pentru Turci; în fine, servesce cu in- 

teligintiă, cu credintiă, portii; dar nu sciii pentru ce simtimii, dicemi si noi impre- 
ună cu d. Odobescu, o tainică multiămire de a vedă manuseriptulii “intreruptii în 
mijloculii naratiune: acestorii servile servitie pe care near părt mai bine a le've- 
dă implinite de alti 6meni, demni de a servi 6r nu de a comandă. Paginele 'din 
urmă ale manuscriptului : se citescii cu neplăcere, că-ci ele destăinuiescii 0 slăbi- . 
tiune intruuiii caracterii asiă, bine conformati. Fâr de a încercă, să-li disculpânii, 
să plângemii totusi trista stare de lucruri, în care se află ticra, atunci, si care. Su- 
puncă la iingiosire si chiarii sufletele cele mai nobile. e 

Ftă, manuscriptulii ce presintâmii lectorilorii nostri. 
"Văcăresculă, cumit: amii vădiutit, intreprinse scrierea acâsta, istorică in “siliulti 

dela Nicopoli, si de aci innainte o'urmă mai multii ca uni jurnalii alii seii privatii, 
vorbindii: mai multi de cele ce saii intemplati lui si celorit ce-lă incongiură. ' D. 
Stefanii Grecianu, posesorulii acestui pretiosii manuseriptii, crede că, cu ocasiunea 

“inturnârii în ticră a vornicesei Elena Grecenca, dela Nicopoli, unde eră esilată Vă- 
căresculii impreună cu alti boiari, se aduse aici si manuscriptulii, care aii fostii ur- 
matii mai târdiii de câtră autorii, rimâindii in casa Orecianilorii. | 

Să dicemii unii cuvântii si de limba si stilulii in care serie Văcăresculii. Lim- 
ba lui se deoscbesce cu totulii de limba cea simplă a cronicarilorii nostri. Văcă- 
rescu e unii literatii, versatii in literele clasice, cunoscătorii ali celorii mai culti- 
vate limbi moderne si cu deosebire alii limbei italiane.  Cunâsce si limba turcâscă. 
In scrierea, lui se ivesce pretutinde, influintia deosebitelorii limbi ce cunosecă. Cu- 
noscătoriii alit clasicitâtii, elii, ca toti Văcărescii, face o inadinsă cereare de a con- 
stringe 'slăbitiunile limbei române, in formele mai nervâse si mai concise, de a su- 
pune structura €i incă siovăindă, la inversiunile măestrite dar anevoi6se, ale lim- 
beloriă clasice. Cunoscintia limbei italiane “ii ajută de a formă cumii se cuvine, cu- 
vintele n6uă ce ad6ptă. Intru o scriere din seclulii trecutii, ne place acceti cuvinte 
si forme ca următbriele: refugiă si scăpare. sucesorii lui Moameth. conditione. pro- 
telione. rebelionea enicerilorii. deci răpi acestă ocasione mai cu favore. eroe. media- 
torii. acomodamentii. gavante la pacea. asalt. mobletiă. politetiă. asediu. fortetiă. con- 
siliuli, de ministri. stema împeriului Romanilori. si dicherară pe Telkelii domnii. se 
impatroniră Rusii de Moldavia. In fine, intrebuintiâză o multime de cuvinte turce- 
sci, scrise precumii le pronunţiă Turcii. 

Manuscriptulii e scrisă, firesce, cu ortografiă ciriliană. Noi găsirămii cu cale 
a-lii tipări cu litere latine, rămâindi de altmintrea, intru tâte câti se putii mai fi- 
deli originalului. Numai in locit de: dîn, ds, niste, nautps, si alte asemini, ami 
scrisii de, din, peste, pentru. 

Atâtii despre acestii manuscriptii. 
Să insemnâmii incă despre Văcărescu că, in căltoriile sale prin "Turcia, si mai 

alesii in desele sale petreceri la Constantinopoli, cli isbutise a scâte din condicile - 
impărătesci, copii după documentele atingătorie de tiâra nâstră. Fotino ne spune: 
că a intrebuintiatii acâstă colectiune. Acumii insă, durere, e perdută.
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| Prela 1793-6, găsimii pe banulii Văcărescu in rivalitate cu domnul Alexan- 
-dra Moruzii. Eli r&păusâ in cei din urmă ani ai seclului trecutii, scăpândii pote 
astfelii de răsbunarea cu care îli amenintiă acestii domni. | a 
«0 vistiă nu atâtă lungă câtii plină de fapte si de lucrâri folositărie a insem- 

«nat acestui nobilii bărbaţii unii locii neperitorii in analele românescă ; faptele-ă in- 
«Să aii r&masii legate de epocha in care el a trăit, epochă tristă pentru noi, ta- 
«bloii intunecosi si umilitorii in care ne place totusi a: intrevedă umbra lui mai 
«dâmnă si mai mărâtiă; dar lucrârile sale in cerculii literari, acelea, vori rămână 
«ca petre unghiulare pe care s'aii asiediatii temeliile literature nâstre. Gramatica 
«sa, informă, necompletă, imperfectă, este insă ântâia, cercetare a, regulilorii limbei ; 

" «versurile sale, pucine la numării si restrinse in mici proportiuni, sunt insă ântâiele 
«modele de -o_ perfectiune poetică; istoria sultanilorii sâii mai bine memorialulă seii 
«e o operă preti6să in neaverea nâstră istorică; in sfirsitii, dictionariulii românescii, 
aculegerea,. de documente, decă leami avă, arii. fi pentru noi. alte scumpe isvâre. 
-<Nu putemii dar tăgădui. marile merite ale acestui bărbatii».!) 

Da | | | A.P.l 

„ Bucnrescă, 10 Luliă, 1864. 

DI 
1) Odobesca.



: A ISTORIEI OTHOMANESCI, A PRE-PUTERNICILORU SI MARILORU 
E : „INPERATI, CE: S'A ALCATUITU DE DUMNEALUI îi 

*SPATARULU IANACHE VACARESCULU. 

TOMNU 1. 

= ră ' PROIMION. 

A din cel ce aii vrutii să scrie istorii după vremi, sai mai vertosii din cel ce ai 
rivnitii a innoi cele scrise de altii mai dinnainte, fiind indestulati de darurile sciintiei, siaii 
inpodobitii condeiulii cu infrumusetiate alcătuiri, strălucite si de furme ritoricesci si de me- 
stesiuguri grammaticesci, si prin mijloculi acestora ai pututii a birui, si firâsca inlenevire 
cea spre citanie a celorii mai multi, a atitiă si pohta, cea de multe sciintie a celorii mai 
lăudati, si cu acâsta pe toti "! ait indemnati a le citi de indesite ori, si a, le află curgerile 
cu deadinsuli, si a dobândi folosirile cele ce se nascii din istorii. Er ci aflândumă des- 
Drăcatii de vesimânturile darurilorii sciintii, si condeiulii meii fiind. numat abiă pututi a 
se tină in degetele nedestoiniciei mele, nici se cuveniă să-l povătiuieseii spre a inpleti al- 
cătuiri depărtate de dulestia, aceea, fâră care istoriile scriinduse, deosebi că nu pricinuiescii 
vreo folosire, supără incă si audiuli, si mai vârtosii a celorii ce firesce nu sunt statornici 
a sufeti cu răbdare prelungirea citaniei. Insă acumi la vălâtulii 1788, aflândumă strămu- 
tatii cu lăcuintia spre vreme in cetatea Nicopolii din crăia Bulgarilorii, de lumescile furtuni 

“ale intâmplărilorii, si de multele feluri de răsbdie ce destvirsitii ai turburatii tâtă liniscea 
patriei mele, unde si despre o parte aflândumă lipsitii' de tâte trecerile de vreme cele ve- 
selitârie de sufietii, si afundatii in valurile intristâriloră, si pentru patimile ce sufere iubitii 
miei simpatrioti, neputânâi află eii acumi vreună mijlocii spre a le tămădui, despre altă 
parte, fiindii si de multe ori intrebatii de unii de aici, ce inpăratii aii suppusii Bulgaria si 
Nicopoli, la sangiaculii othomanicescii; fâră vrednice m'am indemnatii a, serie o adunare is- 
tornică, a pr&-puternicilorii inpărati othomani, pe scurtii alcătuită, arătândii, de cândi si cu 
ce mijlocii aii luati acâstă stipânire inceperea, ei, si crescerea, si starea, si urmârile cele- 
lalte până astădi, ca prin;scurtarea povestirii să potă află, fâră multă -ostendlă, veri-cine is- 
toria othomanicescii inpărătii, 6r mai vârtosă, ca să mângăiii cu acâstă ostentlă, si petrece=- 
rea, vremii cei turburate intru care mă aflu. Etă dai incepere, nădăjduindiă că fâră zăbavă 
să-i aratii si stvirsitulii la obsce. |
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Multi sunt scriitorii Tevarihuriloră sai Analelorii turcesci, mai vârtosti că la puternica 
acâsta inptrătie, este si mansupii deosebitii sait dregătorie, carele este orânduită, numai 
pentru a, scrie Tevarihurile inpăratiloră, sati Vizandida turcescă, care se numesce Vacanuis 
adecă scriitorii de cele intâmplătâre, si la acesti oficiu se punii de a pururea 6meni inpo- 
dobiti cu procopselă, si acestit Vacanuis totdeauna este datorii, a se intâlni cu invetiatii 
Ulemali, si cu toti luminatii Rigiali, si mai vertosii cu . Kephudai-Sadri-Azem, si cu Reizul- 
Kitabu, spre a cercetă tâte vestirile, pricinile si scrisorile ce mergii si vinii la inpărătie, ca 
să iea sciintiă de tâte curgerile lorii, si să le asternă in alcătuirile istoriilorii inpărătesci, 
ce se scrii de dânsulă, si toti numiti! rigiali sunt datori să le arate tâte, fâră pregetă si 
tăinuire. Dintracesti istornici, trei mi s'aii intâmplatii a vedă si a citi, pe Naima, pe Rasid, 
si pe Subhi, carii aii scrisit cu atâtea frumâse tejnisiuri si istil6huni, sai metafore si idio- 

„tisme si potriviri la cuvinte si la diceri in periode ce le numescii Turcii cafisle după obi- 
„ceiulii limbii lori, istoriile multorii inpărată după vremi; precumii si alti innaintea acestora, 
si în urmă până acumi, cumii si astădi este scriitorii slăvitulii. Fiveri-Efendi. Nu cu mai pu- 
Da Teoasi |einii gustii aii alcătuitii istoriile turcesc, si multi alti istornici greci, latini, fran- 
Lat ven-(gezi, si itali, dintru ale cărora istorii, cu multă băgare de semă făcândii o adu- | 
temi Busehing, nare, arâtii pe scurtii tote câte ară pută dă, o idee pe deplinii, la cititoi, de 
curgerea, starea, si otcârmuirea, inpăratilorii othomani.



-. A OAMETE dătătorulă, sai asiediătorulii si intemeitoruli legii si credintii moamethice- 
Sci, după arătarea unorii istornici, sai născutii la 560, & după deslusirea altora s'au: nă-, 
scutii la vălstuli 571, Maie 5, la Meeain Arabia, din nâmulă lui Ismailă, precuiniij — arotetie, 
credii Moamethanii. Ismailteni, Agarineni, si Saraceni, s'aii numiti toti acei cel - Ladvoca 
Saii trasii din nmulii lui Ismailii, dicenduse Ismailteni după Isailă, Agarineni după Agar 
mumă-sa, si Saraceni după Sara stăpâna mumă-sei, acâsta insă fâră cuventiă, neavândă nimici 
aface numele Sarii cu Ismaili. Toti acestia după Ismailii până la, Moameth eră idolatri, sait si de 
alte legi ce eră atunci in lumină. Abdalah tată-seii, si mumă-sa Emine eră si eiidolatri. Elii in 
vârstă mică sia pierduti părintii, si unchiu-seii Abutaleb a avutii grigea crescerii lui. Ace- 
sta Ta pusti in slujba, Hatigii saii Hatige, văduvei de unii bogatii negutiătorit ce se negutiătoriă la Sy- 
ria. Ma! susit-numita stipână-sa s'a prinsi de dragoste asupra, lui, si s'a măritatii cu densulii. 
Moameth avi dintr'ânsa trei fii carii muriră mici, avi si “patru fete carele se măritară cu 

" indestulare. Intru acestea mergândii elii adesea pela Palestina si aiurea, si intâlninduse cu 
ludei, si cu Crestini, si luândă sciintiă de tâte scripturile, si de inmultitele lori tălmăciri, 
si din tote ficândii o adunare a scoposului seti celui politicescă, a alcătuită Curanulii sai Alcuranali 
a acăruia coprindere o voiii arătă pre scurti mal innainte. A adeveritii la Gmenil casil sale, 
că are intâlnire cu archaugelulii Gavriilii in vremile ce arătă că este cuprinsi de videnii, si 
fă fără zăbavă de toti acestia, cunoscutii de Proorocii. Stăpânitorit dela Meca . luând insci- 
intiare de aceste discorsuri, si avândi temere de apucăturile numitului Proorocii, Paii isgo- 
nitit de acolo, si asiă dosindă s'a trasii la Medin6, cu toti ai sei. Dela acâstă fugă. a lut 
Moameth care sa intemplatu la 16 ale lui Iulie în di Vineri, la vălctulu 622 dela Chr. nu- 
mără Moamethanii anii Eghirii, adecă, Hijret-tarihi, carii după cursulii numărului lorii, adecă 
după, ali lunii, sunt acumii ani 1202, si sa intomplatii la ali 13 ani a inpărătiei lui Ira-: 
clic. . Viindă la Medine se făcură, multi următori propoveduirilori, si stăpânirii sale, si des- 
coperindusi cugetuli câtre unchiu-seii Hamza, “1 dete stâgulii stăpânirii sale, (care si până 
astădi se află la puternica inpărătie othomanică, numinduse . Sangiag-Sierif, adecă sfântul 
stegii, ce dinpreună si cu alte-steguri ale Chalifilorii, si cu hircaoa: sait vesimântulii proo- 
rocului, sunt rămase. dela chalifi in haznelele pră-puternicii inpărătii), si "ii trimise să facă 
dobândiri. Deci după alte multe urmâri, la Istă 630, s'a făcutii stăpânitorii si mecâzii, si asiă 
despre o parte cu slobozenia, legii, care hărăzesce credinciosilorii ei, tâte bunătâtile ceresci, 
fâră, depărtarea plăcerilorii lamesci, incă si aceste bunătâti ceresc! arstate,cu inlesnită intie- 
legere Si la cei fâră simtire, si despre altă parte, cu stâgi si cu arme,. alecă cu stăpânire, 
sa intins si legea, până a fi siesc pârti Musulmani, din trei-diect pârti de 6meni ce sai 
socotitii ci sunt in lume, si. inpărătia in trei pârti ale pământului, precumii se vede, in Asia, 
Africa, si Evropa. ” | nai : e 

  

, : , '
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După ce deci % a muritii soia, 'si a moscenitii si multă avutie a e), si a făcuti si alte mari dobândiri, s'a intăritii in putere, si a adunată si multi următori si suppusi, si a stă- pâniti multe locuri si polithii si ale romaicescilorii schiptruri, si lăsândă sucesorii ali sei ântâiii, pe Abubekir, a, murită la Istulă 633, in Medine a Arabiei. 

Stichui : 

Moameth stăti 'n lume, omă forte minanată, 
Că ci s'arztâ din slugă, proorocă si inpărată, 

Si dătătoriă d'o lege, ce după ue-o 'mtocmi, 
In trei pârti ale lumii de multi se priimi, 

CHALIFI. 

Sucesorii sel s'aii numitii Chalifi, adecă epitropi, precumii este si se numesce si până astădi puterniculii nostru inpăratii, Erchalifesâ, sai Chalifei rui zemin, si va să dică epitropii pe facia pământului. ” 
Stăpânirea Chalifilorii a fosti la Damascii vreo câtă-va vreme, apoi la Bagdati, si a tinutii ca la 690 de ani, cândii după ce Alach Tătaruli omorindă pe Musta-agi-chalifu, a suppusă si Bagdatulă, atunci s'a săvirsitii acesti mijlocii ali stăpânirii chalifilorii, si după a- câsta a inceputii alii acei othomanicesci peste pucină : vreme. n | | Deci după Abubclir a r&masii diadochă Umarii,; care a suppusii Damascu, prin mijloculii lui Abuavirii, si. Egypetuli prin Umereii, si Persia prin. Abdila, 

CURANU. ... Sa m E 

i Coprinderea Curanului in perilipsis este acâsta. “A crede unii Dumuedieii făcătoriă a tutură, intm”o fagiă, necoprinsă, fâră inceputii: si săvirsitii, r&splătitorii celori bune si rele. A aduce la acesti. Dumnedieii cinci namazuri, sait inchinătiuni, pe dî. A-st spălă mâinile si picidrile cu apă, 'innaintea inchinătiunii, care spălare 'o numescii abdestu, si credii a fi cu= rătitoriit de'păcate. A nu bă vinii. A nu mâncă vite necurate saii co unghia. necrepată, sait ce nu runiegă, si să nu fie innecată si mortăciune: Toibe, adecă părăsire de păcatuli celă spălată in “Deta Ari Jabdesti, A crede pe mântuitorulii nostru Chr., nu Dumnedieii. nică fiii a lui Dum- „0% jnedieii, ci proorocit născutii din dumnediecscă suflare, si din feci6ra Mariam, si in- năltiatii la ceruri până a nu se răstigni, si fostii de a veni, ca să judece la divanulii celii după urmă faptele tuturorii. Insă, ântâii să adevereze pe Moameth pentru a căruia venire dică că ar fi proorocitii, si incă are săvie ântâiii la Damasc intunt. sierifu a unii minarâle. A: crede Biblia, Psaltirea, Evangelia, si Curanulii, că-ci. dintmaceste trei de mai susi. se face aduna- rea alcătuirii. Curanului, cu deosibite tălmăciri, că-ci din biblie crediă zidirea si facerea . lu= mil, ângerilorii, omului, căderea diavolului, pe Avramii, că-că a datii. tăiarea inpregiurii, sia născutii pe Ismail din Agar, si incă cred că jErtva cea din poruncă nu eră să se facă lut Isaacii, ci lui Ismail, din care se trage Moameth, si acâsta este pricina: Curban-bairamului, si fiescesi-ce Musulmani, este datorii să junghe : berbece la acestă. di, urmândă lui Avraami, Si insusi puternicul inpăratii se indatoreză să iea cu o mână berbecele, si. cu alta cutitulă, si apoi să le dea la altulii: ca să facă junsherea, mai vârtos că in curani se' arată că că urmeză credintii lui Avraamii care a fostii innaintea si a legii vechi si a legii nâuă. 'Tăia- res; inpregiurii nu urmeză a o face la optii dile precumii. a fostii porunca, ci dela ală 13 anii de câtă eră Ismaili cândii Sai dati porunca. Din psaltirie 6răsi ieaii cântârile măririi dum= nedieesci. Din evangelie, intre altele, si proorocia ce dicii că pentru Moameth s'a disi, 6r cândii va veni mântuitorulii,. si judecata viitâre, si xaiuli, si iadulă.. Er. curanuli a crede că l'a trimisi Dumnedieiă din ceriii cu archangeluli Gavriilă, pentru că-că cei ce credea biblia, psaltiria, si evangelia, le invicleniseră si le amestecâseră;. si nu le lăisaseră cumi s'aă dati d'inceputii, si după aceea ca să se descopere adevârulii cumii ai fostii acestea mai înnainte, sa trimisă curanuli cu coprinderea acestori cârti indreptate, pentru acâsta postescii si' ra=
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mazanulii, că-ci la bairamuli acesta s'a datii curanulă, Raiulii "li credii dătătorii de bunz-. tâtile ce' aducii intielegere la. simtirile trupescă, ca să nu mal-dică acei ce-lii vori “crede, că . nu potă,să-lii intielegă, precumi dice dascalulii Michiatii. Er iadulă "li credii. cu săvirsire, , adecă uni musulmanii ce a crediutii curanulă si pe Moameth, trimisă de Dumnedieii, nu este .. cu putintiă a. se munci in veci, măcarii veri-ce pecate ar avă necurătite prin abdestii, si ne- . părăsite, ci credi că acele păcate ardiânduse la iadit in. vreme, si musulmanulii. rămâindă curătitii, merge la rai in pace. Pentru acestă pricină mi s'a intâmplată si dispută cu in-. năltiatuli vezirii, Varcali zadă Selimii-pasia, ce se află intr'acestă vreme orânduită Nigheboli . si Cule muhafizi, Efleacu si Tuca sevahili basi-bogu. Viindă vorbă intr'o sâră pentru iadi, m'a întrebatii: «cumii credemii noi iadulă?, Iam r&spunsi, că «Hazreti Isă, câtă pentru alte legi, cu unii cuvântii ne arată, a nu pută vedă raiul, dicândă că, celii ce nu va trece prin apă si prin duchi, nu va intră in vaii. Er iadul desâvirsită n6uă crestinilorii ne-lt hotă- resce, cândii 'vomii călcă poruucile sale, si nu ne vomii pocăi, si acesta, de veci muntitoriii, sifâră stvirsiti.» Mia dîsii apoi, «că-i credeti evangelia numai, ce folosii vă rămâne?» Am răs- punsii: «Noi cândit nu vomit urmă a face celece ne poruncesce cvangelia, cumii si musulmanii cândii nu 'vorii urmă cele ce le dice curanulă, se cunâsce că nu le credemii, că-ci de lcamit crede cu deadinsuli, mamii călcă poruncile.» M'a mai intrebatii, «dar ce dreptate este pentru , unii. păcati. ce are pucină dobândire si dulcâtiă, să se pedepsâscă nescine de veci in munca: iadului?» Am răspunsii, că «totii acea dreptate, ce pentru pugină bine ce va face, saii nu- mai pentru că-ci n'a făcutii reii, are să-li inveselâscă de veci in rai.» Apoi lam intrebati, «totii unii feliii trebue să se pedepsâscă ună musulmanii, cândii. mă va, necinsti pe mine, si, pe innăltimea ta unii vezirii, totii cu unit felii de necinste?> «Ba,» mia r&spunsii. «Dar cândi. va, necinsti pe inpăratulii asemenea? ce i se cuvine aceluia?» Mia disă, «trebue să-si piârdiă, capul.» «Dar cândă va indrăsni a nu cinsti pe Dumnedieii, nu trebue să-si picrdiă sufetulă ?" fiindi-că necinstea nu se socotesce, câtii este de mare in graiurile si faptele ce se dici si se facii, ci in ipochimenulii la care se dicii si se faci, si ce face altii, cândi calcă porunca lut Dumnedieii nescine? si de vreme ce cumii Dumnedieii n'are' sfirsitii, nici ped6psa acelui . indrăsnetiii nu se cuvine a ave sfirsitii, fie crestinii fie musulmanii, că-ci câtit este Dumne- dieii de mare, atâtii este de mare si fiescest-ce călcare a.poruntilori. sale, si, cunii nu. are „Stvirsitii Dumnedieii, acestii feliă nic pedepsa acelui păcătosii, nu se cade după dreptate a aye săvirsitii.» A zimbitii a ride, si a intrati în altă vorbă. Da ” i „Să venimă 6râsi la prochimenti. „Ethica, în curanii, intru care se coprindii faptele cele, bine-plăcute, este, a, tînă cu slobozenie patru socfi după lege cu nichâhii in vidtia, lui, cine. va, avă, mijlocii, si câte r6be deosebi va pute a robi saii a cumpără, să la aibă fâră păcatiă ca si sogiele cu nichâhi; si copfil. să n'aibă despărtire la inoscenire; acâstă voie avândi a-, pol să nu curvâscă; asijderea si femeea in tâtă vitia ei, unii bărbatii să nu-i lipsâscă, fi- indă datâre a, văduvi luni trei numai. Cine va omori vrăjmasiulii, si se va omori de vrăj-. masii, ește. mucenici, si clilonomi raiului. A posti la ramazană dflc 30, dioa numai, -insă si de apă si de mirosuri, nefiindii musulmanulii bolnavii si călătorii. Er sâra si 'nâptea a; mâncă si carne si veri-ce, sia dobândi tâte pohtele trupesci, cele fâră păcatiă,. Si altele multe, câte lătiescii legea si inmultiescii credinciosii ei, fâră ostenâlă multă de propoveduiiri. Cred in cea după urmă, egelulii sait mucaderulii, adecă, proorismu, saii mai ionainte hotărirea, aridi-, cândii avtexusion si de sinesi stăpânirea : omului, si apoi nu scitice cuvântit "1 indatoreză a se, infăgisiă la judecata, de apoi. Cinsteseii pe. toti proorocii, până la Moameth, si lâ; călin=. darele lorii sunt asiediati la dilele ce sunt orânduite si la noi, iiisă, fâră a le prăznui, că-el nu prăznuescii cu a nu lucră nici bairamulii. Cinstescii si multi sfinti ai nostri, tr mijlo- citori câtre Dumnedieii nul credii a fi. Icâne nu sufere nici a vedă, nici săpate (Dela iconomachi nici zugrăvite; si altele care pre scurtii nu le pociii arătă. ac a - + Ei la acestă istorie! ce scrii în limba -rumânescă, am găsitii cu cale, a dă idee si de, Moameth si de legea, moamethană, cititorilorii, pentruca să aibă Oresi-care scire de ethica. - credintii a stăpânirii căriia povesteseii istoria. e - 
Deci dela I&tă 1300 dela Chr. si 700 dela, Moameth, a. luati inceperea, ei, stăpâni-. 
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rea othomanicâscă, după ce mai nainte cu vro 20 de ani, scotiânduse si isgoninduse din Persia, 
siachii Suleimanii, stăpânitorul Osuziilorii turcă, fiiulii-seii Ortugluli,. a mersi câtre Aladin 

„ sultanulii Iconiei, pe lângă care lingusînduse cu multe inijloce, ia datii ântâiti Carageadagă hă- 
r&dire, in coprinsuli Angyrit. "Deci el fiindii omii dreptii, s'a arstată cu: slujbe 'credinci6se 
câtre Aladinii, si Va porniti cu dragoste asupra sa, atâta in câtă făcândulii epitropi în totii 
cuprinsul stăpânirei sale, si capii tuturori ostilorii sale, fâră zăbavă aii murită, după ce ai 
făcutii si multe dobândiri de locuri si -de tieri, precumi aă luati si Chiutaia dela Greci, si 
legii. adaosii tote la stăpânirea lui Aladinii. , 

„ Dreptatea.lul: Ortugluli i-aduse stăpânire, 
„_ Că-ei Aladinii se'ndatori să-i facă multiămire, 
D'aceea si-lă făcii vechilă pe ale sale tâte, 
„Si cu deadinsu ne arătă, dreptatea ce multi pote, 

„. “ Indată Aladinii, “după mârtea lui Ortugluli, aii chematii 'pe fiiuli sei Otmană, si iaii 
datii tâtă puterea in mâini, si Pai făcutii cepitropit în loculii tătâne-seii Ortugluli, care cu 
intielepciune si vrednicie, făcândă bune otcârmuiri, si multe dobândiri, eră iubiti si acesta, 
forte multii de Aladinii. Intre acestea insă o ruptură n6uă de Tătari gazanieni năvălindiă in 
locurile stăpânirii lui Aladinii la 699 vălâtuli hijretii, si 1299 dela Chr., principii si cei mai 
mari din tierile lui Aladină, socotiră ca 0 norocire a lorii, scăderea. domnului lorit Aladinit, 
si se aridicară a doua 6ră cu epanastasis asupra lui toti.  Aladinii si temânduse că nui va 
mai put suppune suptii stăpânirea sa, lăsândii tâte, ai fugiti pe-taină, câtre Michailii Pale- 
ologulii, inpăratulii Grecilorii, insă intrunii zadară, că in vreme ce socothiă să afle de acolo - 
scăpare si ajutorii, găsi o inchis6re de a pururea, intru care si muri, la vălstulă 703 hijretii, 
si 1303 dela: Chr. o E Da 

INPERATIA LUL SULTANU OSMANU îi, CE SA NUMITU SI, ALI-OSMANU SI OSMANGICU, 

Osmană 1. ) Deci la mai susii-disulii vălstu, adecă la:700 hijretii, si 1300 dela Chr. unii 
1 anit după fuga lui Aladinii, Otmanii, ce pentru vrednicia sa, si pentru ypolipsis, 

si putere, si bogătie, tîncă rangul coli dântâiii intre principii ce ară suppusi la Aladinii, se 
făcu de a se cunâsce stăpânitorii a tâte inpărătiei lui Aladinii, de câtre toti cei mai susă 
arătati suppusi ai lui Aladinii, pe unii dobândindui cu făgădueli, pe altii silindui cu in- 
Radu vodă No-ifricosiâră, ait trasii suppunerea. dela fiescesi-care, după trebuintia ce aveă veri-care 
şra del 10. | din ei de protectia sa. Deci mai susii numitulit sultani Osmani, ce s'aii numiti 
“iza (Si Osmangicii, si Ali-Osmanii, din spicia, a căruia, se tragii toti pre-puternicii în- 

nesei,  Jp&rati Osmaniii, vădi6ndu-se pe sinesi stăpânitorii, unii inpărătii ce pâte o a- 
sceptă de multă vreme, si: numinduse si cunoscenduse sultană si inpărată,; după ce sai 
asiediatii scaunuli la Carahisară, a orânduitii gubernaturi sai chivernisitori eparehiilorit 
ce stăpână, pe fiii sei, Orchanii, căruia iaii si dati socie pe Olofira, fiica principului Mi- 
chailii Greculă 5), din pârtile locului, din care Orchanit ai  dobânditii doi fil, pe sul- 

- tanit Suleimană, si pe sultanii Muratii, ce ai fostit si moscenitori in urmă. Deci lui 
Orchani, dândui sangiaculii dela Caragea-dagâ, si lui Ghiunduzalebii sangiaculi dela Eş- - 
chisehri, si lui Aiubalcbii sangiaculi dela Ainonghi, si lui Husanalebiă, acelă dela Iarhizari , si 
101318 Miehaţ lui, Dunghiunalebii, acelii dela Ainaghiolii, si lui Aladinii, acelii dela Bileziki, ai in- 
-voâă.... Îceputii a face dobândiri, stipânindi intwaceli ani si Kiuprihisarii, si ai mutatii 
scaunul impărătier la, Enghisiehri, si făcândă biruintie mari, si suppuneri de multe tieră, la 
"vEl&tii 726 hijretii, si 1326 dela Chr, aii stăpânitii si cetatea Brusil, capitaluli Vithinii, prin 
fii-seii sultanii, Orchanii, ce-l trimisese serascherii, cu sumă, multă, de 6ste, si cu tâte că 

„Ornus sai Onorius cubernatulii grecii ali acestii cetâti aveă si ste din destulti în cetate, 
si-zaherele, dar fă poruncitii de insusi inpăratulii -Michailă, să dea cetatea, si asiă se stă- 

3 

%) Acesti Michailă a făcută podul de pistră din Odriiă, ce -ac' dice Michal Kiopru.
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pâni de câtre sultanii Osmanii, care si la, vălâtulii 726 hijretii, si.1326 dela Chr. trecendii in 
ceealaltă lume, aii lăsatii moscenitorii inpărătiei pe fii-seii sultanii: Orchanii, pe care si in= 
naintea mortii sale chemândulii, Pai sfătuitu ântâii cu multă intieleptiune, in ce chipii se 

cuvine, si să vietiuâscă, si să inpărătiescă, 

Stichai: 

D'a se numi Eroe în lume cineva, 
Osmanii trebac să fie dar nu dor altii ceva. 

Făcii ântâiă stăpânirea, apoi s'a arttatii , 
Fâră râsboiii si iu grabă, chalifă si inperatii, 

Si adăogâ devletu cu ticri, si se făcii 
Incepere si părinte 'npăratilorii d'acil, 

PENTRU ORÂNDUIELA OTCARAMUIRII INPERATESCI OTHOMANICE. 

Stăpânirea othomănâscă este legată la legea moamethană, ca si faptele omenesci, ade- 
că ethica credintii, însă dela Moameth, ce aii fosti si stăpânitor saii inpăratii, si prooroci 

„si dătătorii de lege. Deci in sicri-sierifii adică in pravila turecscă ce este alcătuită după co- 
prinderea curanului, nu sunt fetfale numai pentru piicinile ethice, ale faptelorii omenesci, ci 
mal vârtosii si pentru tote mijlâcele otcârmuirii inpărătesci ale politicescilori pricini, că-ci 
nici cerere de dâjdi, nici răsboiii, nici pace, nici nimicit nu se poruncesce fâră fetfă, adică 
fâră de a scrie pravila, si fâră de a se artă cu capi de pravilă de câtre pră-intieleptulă Muf- 
thiu adecă Sieich-Islamii, cuviintia pentru care se dă-porunca, si se arată. Asiă sai urmati 
si in vremea stăpânirii chalifilori, si dela sultanii Osmană ce s'ai arttatii după chalifi, si 
padisiachă adecă inpărată, si chalifei rui zemin, adică epitropit pe faţia pământului, si se ur- 
m6ză intocmaisi până astăai, si Turcii adică Moamethanii sunt datori să fie suppusi legii, si 
poruncilorii ce se daii după lege, de aceea si fâră coprinderea legii poruncă nu se dă, pen- 
tru nici o pricină, EI 

N Sticha: 

Coprinsulă stăpânirii acesti othomănesci, 
"npărătită de lege ca fapte! omenesti, 

Pravila se intrebă, apoi se daii pornnci, 
„Si asia răsboiii saii pace, tâte se facă atunci; 
Cânaii nu slobode legea nimică nu e urniată, 

Fetfă cândă nu se scrie, totii lucru-i nelucrată. 

ISPERATIA LUI SULTANU ORCHANU 1. 

Sultanii Orchanii, la I6tii 1326 crestinescii, si 726 othomanicescii, suinduse| 9 L- 
in tahtulii părintescii si inpărătescii, la Enghisiehri, si rîvnindi a-si lăti latunile stăpânirii, 
suppuse Nicomidia, si mută tahtulă inpărătescii la Brusa, băti si monedă în numele sei, si 
puindusi ostile in bună orânduiclă, stăpâni si Nichea, si dete poruncă, ca ostasii sei, să ica 
sogii pe v&duvele Grecilorii, si v&diândii că in Asia, slăbise puterea romaicâscă, făci a tre- 
ce ostile sale in Evropa, orânduindii serascherii pe fiiulii sei Suleimanii, care si trecă cu 
flota sa ce aveă la dâut porturi ale mârii, si îndată suppuse Calipoli, si Malgara si Ypsala. 
Sultanii Orchanii porni si pe fiiuli sei Murată in Evropa puinduli in capulii unii ostiră n6uă 
ce gătise, care si intre alte cetâti stăpâni si cetatea Ciorlu. Suleimani in mij-| 1992, Alexaue 
loculi isbândelorii sale, 'si pierdi vitia, cădiândi după unii calii, si intristarea | dna sotă, sta 
mortii lui Suleimanii se făci călăuză tătâne-seit lui Orchanii spre mormântit, ca] 1343, văainlavie 

. - Pi „a. A . a - A dă, brat 
re si după d6uă luni trecă în ceealaltă lume de ani 70, inpărătindii ant 35, Eră) seg veti. 
omii iubitorii de invătiătură, că-ci după ce ai făcutii si secole multe, pohthiă să se] sete se Ale 

„si sfătuscă pentru veri-ce pricină a, stăpânirii sale, cu, Omeni procopsiti. Arată |xanarusticuaită
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unii că ar fi luată in urmă in căsătoiie: si pe fiica: lui Ioanii Cantacuzino, inpăratulii' Greci- “lorii, Theodora sai Maria, insă din istorniciă crestini €r nu din turci. 

Sticha 

"n Evropa Ântâiasi dată 
"nperată, Orchanii arată 

- ! Din cel othomănescl. 
Thrachii in Romania 
Si in Machedonia 

Priimescii aceste vesti. 

INPERATIA LUI SULTANU MURATU 1 

Mort Le La 1360 dela mântuire, si 761 hijretii, -sultanii Murati celt d'ântâii, u- „1902. pază xo-I nulă dintre cel mai mari inpărată othomani, in vârstă de ant 41, mosceni si tah- - "voaă. Jtulii si darurile bunătâtiloriă “tătâne-seii. Acesta atâtii eră iubitorii de lege, 'in- “câtă "lă” numiră Hudavenehârii, adecă, lucrătorii de: Dumnedieii, sai cu totulii dati la .Dum- mediei. Indată suppuse si stăpâni Anghira în Asia, si toti intr'acestii anii,. adică in anulii dV'ân- tâiii,. porni pe Atabeghi siăchînii Lală în Evropa, să lovâscă Andrianupoli, după care trecă si impăratul ; insă până a nu sosi inpăratulii, Andrianupoli se luă de vezirulii la asaltulă -sai iiurusiu celii d'ântâiii. De acâsta vestinduse inpăratulii se intârse la, Brusa, si indată numi -Rumeli-beilerbeghi pe Hagi Omuzbeghi, si i porunci, ca să trecă in Thrachi, care si:sup- ipuse Filippopoli, si Eschizagara, si tâte cetâtile acestori inprejmuiri. După acâsta a asicdiatii „brâslă nduă de ostasi, pe carii Hagi-bectasiii prooroculii *i a numiti Eniceri, blagoslovindui a fi pururea biruitori. După acestă Hagi-bectasiă, si orânduidla dervisilorii bectasii iea nu- "mirea că, patru fiindit orânduielile dervisilorii, bectasiii, mevleviii, cadri, si seiah. Acesti! e- | niceri dar in grabi, la 766, stăpâniră Batha in Asia. si Zagara, si Ghiumurgina in Evropa, 1386, Dliroea «9; Lala-siachînti făcă zaptii Ischenderie, si Darma, si Cavala, asijderea Machedo- “odă, nia si Albania, priimniră si acestia. lege dela biruitorii musulmani. La 788 stăpâni Zichna, Caraferia, si mânăstirea. Inpăratulă făcă la, Andrianupoli gemia, ce se numesce Mu- radie, făcă si la Brusa una, in ulitia ce se numesce Caplue, si stăpâni si atâtea eparchii in Asia, incepuse si răsboiuliă asupra Bulgariloră si Serbilorii, rugati fiindii de Andronicii Pa- leologulii inpăratulă. Grecilorii, că-ci aveă supărare de dânsii. Deci in tâte pârtile aduceă isbânde. asupra loră, făcândit 39 de bătălii. Er la văl&tuli 1389 mântuitori, si 791 hijretui, Lazarii craiului sârbesc puinduse in capulii ostilorii a norâdelori confederate de atunci, ce eră Unguri, Bulgari, Serbi, Valachii, Tryvalii, si Dalmatii, aii purcesii asupra sa. Drepti a- ceea insusi sultanulii mergendii in potriva lorii, sati intimpinată la Casovia, in Servia, unde si făcânduse ună sângerosii răsboiii, pentru că-ci aii zăboviti Diruintia, 'a se cundsce la ce «parte spânzură, in cea după urmă se induplecară crestinii si se făcă prigionierii craiul La- zari, ceialalti se trecură suptii sabie, niulti aii si fugitii, si asi rămase isbânda, a 'Turcilorii, -că-cl a desfăcută armadă crestinâscă. După bătălie merse inpăratulă să facă visită, câmpu- “lui bătăliei, si să cunâscă mortii, si mergând se intârse si dise vezirulut: ce mirare, că, nici unulă n'are barbă: Vezirulă. răspunse: acei cu barbă ait minte, si nu se indrăsnescă a “se” inpotrivi armelorii celorii nebiruite ale Othomanilorii. 'Aceea ce-mi pare mai minunati, - ni dise inpă&ratulii vezirului: scii ce este, că, după visulii ce am visatit astă n6pte, eit. as- tădi trebuiă să fiii loviti de o mână de vrăjmasii. Nu săvirst. vorba bine, si unii soldatii iryvalii ce eră ascunsii în trupuri de frică, socotindii că a veniti vremea să-si mântui6scă patria, vădiendii pe inpăratulii aprâpe de unde eră cl, se scul plinii de mânie, si lovi pe inpăratuliă! cu- unii cutitii pin vintre. Deci acesta fă în grabii. făcută în bucâti, dar si inpă&- ratuli pân" in dâuă cesui treci in ceealaltă lume, de ani 171, inptrătîndi ani .30,: la 1390 "văldtu mântuitorii, si hijretii 792. | a, Ia i



VACARESCU, ISTORIA INPERATILORU 'OTHOMANI :253 

o Btichiă: . a : £ E 

Muratii peri Ja pace 
“Er nu cândă se bătei, 

Ci dar Minerva!) tace 
Er Marte?) câtă putea 

Strigă la toti să crediă 
Gă st-acu e slăvită, 

Si cumiă peri, toti vadiă 
Că-i de vrăjmasiu lovitii, 

INPERATIA LUI SULTANU BAIĂZIDU I. 

„ Celii mat micii fiiii a lui sultanii Murati, ce se numiă, Baiazidii, mosceni scaunul | Balazidă 1 
inperătesci, si indată tăi capulă craiului Lazarii, ce eră prinsă in r&sboiii, că-cl ait fostii pri- 
cina mortii tătâne-seii. Acesti inpăratii eră, iute. si grabnicii la săvirsirile hotăririlorii sale, 
in câtă pentru desele treceri din Asia, in Evropa, si pentru grabnicile r&sbâie si marile bi- 
“ruintie ce făceă, "1 deteră numire de Ildârâmii, adecă Fulgerii. Deci pentruca, să se aratocă, 
"nu este mai giosii decâtii tată-seii, la darulii vredniciei, indată stăpâni in Evropa, Caratova, 
„Si Iseibulii, si în Asia Aidinuli, Sarihanuli, Carzulă, si Montesiulii. Ai făcutit unii răsboiii 
„asupra Moldovenilorii, si ia biruită ântâii, dar în urmă fă biruitiv de câtre Moldoveni. Birui 
„pe Caramanoglu si % stăpâni locurile in Asia. Treci crăsi în Evropa, si luâ Nicopoli, Sisto- 
"vuli, Rusciuculi, Silistra, si tâtă, marginea Dunării. Apoi trecând la Brusa, pentru pricini 
"trebuinci6se ale inpărătici, luâ vestire că Sigismondi, craiulii unguresci, unitit si cu alti 
“piingipl crestini, au trecuti Dunărea cu maresialu Novăi, si viindă aici la Nicopali ai in- 
chis'o cu incungiurare prin sumă, inultă de 6ste, numai decâtii trecă in Evropa,: si adunândă 
in grabii ca 60 mil de 6ste, aii sositii fâră zăbavă la Nicopoe, si aii bătutii pe Unguri, lu- cândule si tâtă ordia, zaherelile, si sumă mare de bani, 'cu carii ai si făcută gemia dela An- 
“drianopoli cu 'darusifă si medrisă. Peri si conte Nevei in răsboii.. Sigismondii abiă :a 
scăpatii la Giarigradii, si pe Marea-Nâgtă, Sai intorsii să-st găsâscă tierile. Baiazidi si nu- „mal decâtii se află innaintea Giarigradului cu o: 6ste grea, ficândulii muhaseră, si hotăriidi . 

„să-lii iea cu asaltii, -atunci vezirulă luâ indrăsnelă si morse la inpăratulii, si disc: Zavistia 
“norâdelorii nu te 'slobâde să iei acumii .cetatea, Giarigradului, in vreme cc tiaă lătiti atâta 
de multii inpărătia, si in Exvropa, si în Asia, si in vreme ce.la toti crestinii numai acesta, 

„aii rămasă a fi ca o mângăiare a tururori locurilorii ce ati pierduti, si acea zavistie pote 
face pe toti 'să se adune asuprăti; ci făcereri deo cam dată prin care să poti av& suppusii 
„pe inptratulă grecii, si cu' vreme ica si cetatea daca vomi intemeiă câte ami stăpâniti. Fă 
“Plăcutii acesti sfatii 'Ia iripăratulii, si îndată porunci să mergă, soli in Giarigradiă, carii" si 
mergândii inchiseră pace cu Palcologulii inptratulii Grecilorii, asiă: Să plătescă Greci la 
-Tură, 10 mil filuri 'altân, adică galbeni de aurit pa ani; să facă Turcii gâmie la; Giarigradă, 
“să aibă mehchemă si cadiii. Si asiă se aridicâ inpăratulii cu ostile, si merse la Qdriiii. : 
„+ Intacea vreme 'Tamerlanii, craiulti Scythiloriă, care din omii prostă ajunse prin. vred- 
„Dicie si minte, cu mijlocii tyrănescii, a stăpâni t6tă India, Persia, si cea inat multă parte in 
Asia, infioriă in puterea armelorit sale. La acesta aii năvălitii Paleologulii inpăratuli Gre- 

“cilorii, .plânzânduse de necinstea. si nedreptatea ce ia făcntii. Baiazidu, si Taringii-beiuli. A- 
„Semenea, sait plânsii si alti principi din Asia, si Sai rugati impăratul Grecilori să-lă scape 
“de Baiazidi, si-i făgăduesce ca, să-i fie Ssuppusiă lui. Ia răspunsiă 'că protectia sa o va avă, dar “nu o schimbă cu daruri, nici "li voesce .a-lii avt suppusii, că-ci nu rîvnesce la binele altora. 
„3. Deci Tamerlanii aridicânduse asupra lui Baiazidă, cu unii milioni 'de ste, Lai intim- 
pinatii si Baiazid” cu cinci sute de mil de '6ste, unii dicii la Anghira,. altii dicii aprâpe de :Brusa, si Sai făcuți mare răsboiii incâtii ai murită. 350 mil de oste, Mustafă siach-zadă a 

  

1) Sai Palas, dumnediedică a iatielepeiunii si a sciintieloriă, - ÎN :)  Dumnedieu risbâieloră si a ritejiei, ! i | i E
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lui sultanii Baiazidii, peri in răsboiii, cădi prigionieri si inpăratulii Baiazid, pe care Ta- merlanii "li inchise int”o colivie de fierii, unde si ne mai putândă suferi tyrănia, s'ati 0mo- Titi singură la I6tă 1401, si 704. | : 

' “ Stichăi: 

Slavă si dobândire, la inpărati e fire, 
Si sunt indatorati AR 

! Pururea să ie ceră, până măcarii să picră, 
Si atunci sunt lăudati, ” 

Si Fulgerulii se trece, nescine ce să cerce 
Nu-i lueru necrediutiă, a 

Si Baiazidă de piere, cinstea lui asiă cere, 
De faciă e vediutii, 

CELE CE S'AU URMATU INTRE Fill LUI SULTANU BAIAZIDU, o E 
„ Suleimanii Celebi fiiu lui Baiazidii, trecând în Evropa cu Ali-pasia vezirulit tătâne-scă, se sui la Andiianopoli in scaunul inpărătesci. 'Tamerlanii după isbândă intrâ în Brusa, 'si găsi cu cale să trimitiă solii ca să cheretisâscă pe Suleimanii de inpărătie, si să-i dică că eli at uitatii că ai fostii vrăjmasiii lui Baiazidii, si acumii voiesce a se află ca ună părinte copii- lorii lui, si cumcă el se multiămesce pe lucrurile stăpânirii sale, si din stăpânirile lui Ba- iazidii, nu va să se inpărtăsiâscă nimici, Suleimani ai r&spunsă, că celi nu pote uită că ati avutii unii părinte care aii datii lege in lume ; si n'aii făcutii cinstea, cea, cuviinciâsă solilorii, „lui. Tamerlanit după tâtă dreptatea s'au turburati, si aii adusii pe siach-zade Musa Celebi- fratele lui Sulcimaniă, si Pati inpărătitii în loculii tătâne-sei in Brusa, dicândul: o inimă a- „devăratii inpărătescă, scie să stăpânâscă locuri, si in urmă să le dăruiescă.. Siasiă ati pur „cesii la ticra lui, si Musa ai rămasti inpăratii in Asia. După purcederea, lut 'Tamerlanii, Su- „leimanii mergendi in Asia cu Oste grea, aii isgonitit pe Musa de acolo. Musa fugindă in „Evropa, aii năzuitii la, noi in Valachia, unde fiindi bine priimitii de Rumâni, si elii si ostile „sale, i Sai dati ajutoră si 6ste rumân€scă, si mergândi la Andrianopoli, ati luat?o in stă- pânirea sa. Suleimanii adunândi 6ste in Asia, aii veniti asupra lui Musa, si 6răsi Pati is- gonitit. Musa ai năvălitii Grăsi in tiâra nâstră cual sei, si luândii de isnâvă ajutorii, ati mersi si aii isgonitii pe frate-seii din Odriiii, si Vai si omoritii, prindiendulii intre Odriiă'si Giari- - gradi, si multi socotescii că la Ciorlu. a i Celebi sultanii Mehmediă, frate-seii, ce eră frate bunii si de mumă cu Suleimani, ce se află atunci la Amasia, nesuferindi mârtea frătîne-seii, s'ati sculatii asupra lui Musa. Musa „temânduse să nulii isgonsscă si din Odriiii, ai trimisii solu la sultanii Mehmedii, rugândulii să inpartiă inpărătia si să stăpânâscă Asia, si eli să, stăpânâscă pârtile din Evropa.  Sul- tanulii Mehmedi ai priimitii atunci. Musa după acesta ati făcută unii seferii asupra Moreii, si aii suppusii Peraverduli si Matruna. După acâsta a mersii asupra Ungurilorii, si ai suppust „Semendria, si ati prăpăditii pe ostile Unguriloriă, in câtii numai unii omi ai scăpată si ai dusii „Yestirea la craiulii, enicerii s'aii umpluti de bogătie, si sultanii Musa cu banii ce aii luati de acolo, aii făcutii o gâmie.ce s'ati numitii gâmiaticii. După acâsta sultanii Mehmedii, ne- găsindu a fi cu cale să rămâie inpărătia inpărtită, pâte luândă pildă dela Greci sai Ro- mani, aii purcesit cu grea 6ste asupra frătine-seii Musa, si aii trecuti prin Giarigradă, unde ai fostii priimită de impăratulă Grecilori cu multă cinste, si viindii asupra Odriiului, multă „din pasi si. rigiali at frătine-seii dosindii ai mersi spre intimpinarei. Deci lovinduse ostile fratilori, rămase biruitii sultanii “Musa, care dosindii spre Servia, l'a prinsi unii ostasiă, -si aducânduli viii la frate-seui, 'aii .omoritii, si ai remasii singuri inpărată în tâtă stăpânirea othomanicâscă si din Evropa si din Asia sultanii Mehmedii la 1413 crestinescii si 816 turcescii. Istornicii toti pe acesti doi, Suleimanii si Musa, nui numesci inpărati, si pricina, este că n'aii stăpânitii nici unul tâtă inpărătia, ci cândii unulii cândă altul pe câte jum&tate. De aceea si după mârtea lui Baiazidă, serii istoria lui sultanii Mehmed |. Da
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INPERATIA LUI SULTANU MELMEDU 1. 

a. 
“Sultan Mehmedii celii Wântâiii, la l6ti 1413 mântuitorii, si, $16 hijretii, Mebmodiă 1, 

de ani 39, s'aii propovreduitii înpăratii a tâte othomanicescii inpărătii in Andria-/ 1414, Viaătive- 
„mopoli, si atâtii pentru bunătâtile sale, câtii si pentru dreptatea ce cu inultă scum- dă Ceneaiă, sin 
pătate o păziă, si pentru multa rivnă ce avea să se tie de cuvântii nesilitii, si să nu-si stră- 
mute parola si hotăririle, a dati multii ypolipsis la opsce.. Deci fi de toti cunoscutii de in- 
păratit. Suppusese Pontuli si Cappadochia- mai nainte. După acâsta trecândii 6răsi în Asia, 
asupra lui Caramanii-oglu, ce se aridicase inpotriva, inpărătiei, aii venitii elii insusi infricosiân- 
duse si sai inchinatii” la inpăratulti.. Si intoemindă trebile inpărătiei in Asia, ati trecuti 
in Evropa, si făcândă gătire de r&sboiii, a purcesii asupra Valachiei, si trecândii Dunărea.o 
parte de 6ste pela Mehedinti, ai stăpâniti Turnu-Severinului, altă parte trecândi pe la Ru- 

" sciuci a luatii Giurgiuvi: Rumânii aii adunatii osti si s'aii diafendevsitit în tote pârtile ân-: 
tâiă, după datoria firii si a slobozeniei, si mai vârtosii avendii temere de supărarea lege. 
Dar in cea după urmă, vădiendii că: inpăratulii Sai arătată purtători de biruintiă, si ati 
intemeiati si Giurgiuvii cu ună garnizonii nu de pugină numării, intieleptiesce S'aii socotiti, 
că de vorii inchină. tira la stăpânirea othomanicâscă fâră r&sboiii, vorii dobândi privelegiile 
ce nă&dăjduiă, si de care se 'nveselescii si astădi; 6r inpotrivinduse si rămâindă suppusi rin 

» biruintiă, vorit fi urmate cele inpotrivă, sciindii că-ci capulii plecatii, după parimie, de sabie 
un va fităiatii. Aii hotăriti si cu sfatit de obsce la I6tii 141$, si 820, domnulii CU inchnaiă Vi 
boerii aii inchinatii Ticra-Rumânescă fâră răsboiii la inpăratulti Mehmedii elit lachia. 

MWântăiii, si sai făcutii tributarii, si priimită fiindii cu bucurie la inpăratulii, leait/ Michaini vodă, 
făcutii multă cinste, atâti domnului, dândut cabanitiă sai chlamidă inpărătescă, sil az. 
cucă, si sangiaci, si dâuă tuiuri, paiă de trei, că-ci are voie a face tâte ale pompel, câte 
facii cel cu trei tuiuri; adică n6uă calcanuri, nduă Qaulună, siâse satâri, ciausi gavazi si altele, 
incă mai multe, de vreme ce ia datii si peici inpărătesci, cumii dă numal hanului, si divanii 
ciausi, capigii, si mecterhană inpărătescă, 'si cal cu divani-tacâmi, si hal abili; cuinii 
si pe. "poeti, iubrăcândui cu caftane, leait hărăditi tâte privelegiile, adică a rămână: la tâte 
principatulii, cumii aii fostii si până atunci, cu obiceiurile si orânduielile sale cele d'inceputiă, 
si cu a'nu se pute face măcarii o gemie în tiâră, si cu de va si veni vre uni pământeni 
la legea turcâscă, să-si piârdiă patria, robii si tote cele nemisicătârie,. si acela să 6să din 
tiâră, si ticra să-si dea numai - tributulii sait dajdea, care atunci. s'a legati a fi pe anii ti: 
cinci-spre-diece mii (precumii am auditi), si dok-spre-dicce sioimi, şi la vremi de 6ste, cândi 
ar ave devletulii cu altă inpărătie răsboii, să aibă datorie a merge si prinqipulii cu ostile 
rumânesci spre ajutorii.: Principulii să se facă dintre boeri, cu alegere de câtre boeri, si 
inpărătia să aibă “a cunâsce pre celi alesii, trimitiândui spre cinste câlâcii caftană, si tote 
darurile ce stai disii mai susii. Leai hărăditi si locuri d6u in Odriiii, unuli în potriva 
mitropoliei peste. ulitiă, să facă saraiu, dând voie să facă si biserică de pidtră, ce stă si 
până astădi, 6r -unuli afară din Odriii pentru ciftlicii.- Si asiă făcendă pringipatuli mefru- 
zul-calem, adică deosibitii: condeiă, s'aii intorsi in pace spre otcârmuirea,. tierii toti, rămâ- 
indii Turnulii, Giurgiuvii, si Brăila, a fi serhaturi, cumi in urmă si Hotinulii luatii dela Mol- 
davia. Deci 'niai susi numitul lăudat inpăratiă, mai stăpânindii “în urmă în A-g1421, Radu voe 
sia, Taricli, Eschigheboli, si Hergă, si inpărătindă cu multă slavă, ani optii, uniti! sin Mircea 
diece, ai murit de. apopliste, la I6ti 1421: si 821, in a Andrianopoli.. " 

sinea 

: Stichat: i i 

| Uni impărătia Mehmedi cea deja ehiinată, 
3 ifrrrtntaum, . Pentru nu ca a Romii să ratiă rei vr'odată, 

* YWalachia se 'nchină, la cl, de bună voie, 
e „+ Ca nu cu vreme 'n urmă să-i vie vro nevoie. . 

| N a „Dreptatea, 'ntielepciunea, si de -cuvântiă tinerea - 
aa 2 Unite "m bunătate, fu totă averea, -. o: pa
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INPERATIA LUI SULTANU MURATU. 11, . 

Murati II. |, ”_ Sultanii Murată ali doilea; fiiulă lut: sultanii : Mehmedă, se sui in scaună la 1423, Dani vo- 1422, si 825, in vârstă de ani 18, vrednici: fiii. a unui: părinte intielepti. :si, ma-, aa re. : Deci. întâi fă silitoriti. să facă. răsbâie asupra. unorii zorbale, ce se. sculase. inpotriva. inpărătiei, cumii. si: asupra. unui mincinosi Mustafă, ce;se arătă. pe sinest-a fi Mu=: stafă, fiiuli lut sultan Baiazid, care perise în r&sboiu lui Tamerlană, ale. cărora osti des=. făcândule, cu vitejia 'cea cuviinci6să, le prăpădi. prindiândi si tăind :si pe aceli Musta=: fă. A luati ântâii: sogfe. pe fiica; lut Lazii-oglu domnuli Sârbilor, vestită, Ia, frumusetie, . si in urmă pe: unui. Isfindarii-beiă, stăpânitorul Sifabului din. Asia. din, care născă. pe sul-; „tană Mehmedi ali doilea. Stăpâni in Asia Montesiulii, Aidinu, si Sarihani; luâ si Ostro=: vuliă, Ianta. dela. Venetieni. “După acâsta Ghiermani-oglu viindii; se inchină, la, densulă, in; „Odriiii, cu tâte locurile. stăpânire sale, căruia i făcă multă cinste în urmă. Treci in. - Gregia, si luâ' Thesalonichi, Athina, si Carlina, bătăi prin Casim-pasia, Rumeli, Beilerbei,- si: pe Moră eraltulii in Morea, ce se socotesce a fi Dimitrie Despotu, si stăpâni. Giogher-: 1427, Alezazc ginlâculii.. . Se atitiă, resboiulii cu Ungurii, “asupra cărora. făcură, multe isbânde: sri e uter Intre acestea Valacii-oglu, domnulii: Sârbilorii, care eră cunoscutii de aleată, „cea vodă. . si prietenii ali lui sultan Murati pentru rudenia ce aveă, se descoperi haină si traditorii,. la răsboiulă ungurescii, deci intârse inpăratuli armele asupra lui, si suppuse Se- mendria, si in cea după urmă se fici stă pânitorii . Serviei, si. la intârcere stăpâni si Sofia capitalulii Bulgariei. Deci inpăciuinduse cu toti prin tractaturi, făcă si trecerea, cea de pi6-, tră la Uzunii-chiopru, minunată pe 60 de cămâri lunguli, cu gemie si hanii. Intr'acestă vre-, me rîvni ca, să se odichnâscă, si se prosti. de iupărătie, la 1443, si 847, si făcă, pe. fiiuli: sei Mehmedii in locul seii, si elit se. trase la, Maenisia. Caramanii-oglu vădiândi că s'a trasă, Muratii,, si socotindii că a venită vremea să prăpădescă inpărătia 'Tureilorii, făcă unire cu. Vouaire. ) Stanislaii craiul ungurescii, care la pacea trecută, unii istornicii arată, că jurândiă: pe sfânta evangelie, a fostii iscălitii si tractatulă cu sânge din sfântulă potiriu, că va păzi, pacea si prietesiugulit de a pururea. Desi deslegândulii. papa Romii de jurământ, intemeiă, Ostea ungurâscă cu Boemezi, cu Lesi, si Bulgari, si peste toti, cu Valacii-oglu, si purcese cu mare putere la Varna.  Ministeriu othomănescii. chemară de isnovă pe sultanii Murati să iea inpărătia, si se induplecâ in. cea, după urmă, si trecă în Evropa la Odriiii.. Deci sfătuindu-. se cu fii-seii si cu. cei mari-.ai inpărătiei, si făcă o dimigorie, asiă:, «Noi credemiă că «Chrazreti Isă, adevăratii este duchii ali lui Dumnedieii, născutii din fecidra Maria, proorocii «forte “multi iubită. de Dumnedieii, si incă trăindii. innăltiatii fiindi la cerulă ali trei- 143,Atexandruj €l0a, unde siede pentruca să vie să judece: si să, osândâscă si pe acestipăgâni ce Mircea vodă. | «aii indrăsnitii să. strice evangelia sa, si să lii numescă Dumnedieii, si incă pentru-. «că credi si alte Gresi-care ponturi ce le numescă taine, dicândii că prin preotii lori se să- «virsiescii, ' si se face vinu sânge a lui Chazreti Isă, si altele, acesta a juratii pe evangelie, «și a iscălitii: cu acelii. sânge acesti tractată,» care si luândulii în mâini, dise: «De crede adevă- arati Ladislaii că, este acesta sânge, Dumnedieii are să-l osândscă pentru. că-că, crede, de. «nu crede se cunâsce că w'are. nici o:credintiă, deci Dumnedieii ziditoruli lumel are să-li o- a, in Acea | Sân descăi:» Si asiă pre-pucină 6ste luândii, si dicândii că nu este trebuintiă de mul- "vodă. Îtă, că-ci osânda are să o .facă Dumnedieii, a purcesii la, Varna, nu cala unii r&s= boii, ci ca la o privelisce, unde si biruindii de totii pe Ladislaii,. că-ci intimpinânduse amân- “aa degete a Jdol in furia răsboiulul, lovi cu giritu sultanii Murati, calulii lui Ladislau, care si că- pestă; a . A a . e usa . . .. _ “su A . dâua âă. dit cu dânsulii, si indată "lu tăiâ, si puindui capulii într'o sulitiă Parstâ ostilori sale care si incepură a fugi, si Turcii al goni si ai tăiă, până se desfăcură de totă, si pu- indulii întruni cari inpodobitii, si puindui tractatuli acel iscălitiă pe: pieptii, % a, scrisă si : 141, Radu, sinj€ftă in care arătă că, cine crcă a insielă pe Dumnedieii, asiă. se osândesce ; deck Wadi vodă. cu acestă mijlocii Pa adusii până la Andrianopoli.. Mârtea acestuia a pricinuitii multă pagubă si stricăciune tierek unguresci si inpărătiei Grecilorii. După acâsta 6răst s'a prostită de inpărătie ali doilea. rândă, si. lăsândii pe fii-seii, merse la. Magnisia. Dar 6răsi “în chematii la inpărătie de eniceri, pentru amestecături.-ce' se urmaseră, unde si mergândă
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"li puseră in tanti, si trimiseră pe fiiu-seti la Magnisia. La anuli viitori "5% intârse ar-p 246, vaar- mele asupru Castriotului ce se numiă Schenderii-beiii, care sc făcuse apostatii turcinduse ("st edita ântâiii din Grecii, si 6răsi făcânduse crestinii se fiicuse si zorbă. Deci intrândii in Morea luâ Pa- 
lidabri, si Acsiechisarii, si că-ci aii indrăsnitii acesta, a se -face din turcii, crestinii, a făcutii 
inpăratulii tâte besericile gâmii în ticra annăutiescă. Si intatacele pârti aftânduse pentru ui- 
Zamii, luâ, scire că craiuli unguresci celii noi vine asupra lui si cu multi altii la Casovia. 
Deci mergândi inpăratulii la Sofia, si gătindi 6ste merse in potriva lorii si prăpădi dou&- 
spre-diece mil de 6ste ungurâscă, aii peritii si toti generalii, nemti, unguri, boemezi si lest, 
ce eră acolo, se dice că si domnulii rumânescti ce eră pe acea vreme ar fi fostii acolo, fă- 
cânduse rebelii atunci si elit, După acesta intoreânduse la Odriii, ai insuratii pe fii-seii 
sultanii Mehmedă totii intracel anii, in cursulă a căruia muri si inpăratuli Muratii ali. do- 
ilea, fiindii I6tuli mântuitorii 1451, si hijretii 855, de ani 49, inpărătîndi ant 30 si jumătate. - 

Stichii : ! 

* „Marte ni se fălesce, 
Si dice că-lă cinstesce 
Muratii câtă elă voiesce, 

Er nu elii pe Murată, 
Minerva “]ă- dojenesce, 
Si-l spune că-lii slăvesce 
Pe ca că-ci o iubesce, 

De -aceea-i lăudată, 

ISPERATIA LUL SULTANU MENMEDU 1. 

Sultanii Mehmedii ali doilea, ce fă numitii Fatichi, si Buiucii, adică Stă-l meumeasar, 
pânitorii, si Mare, (că-ci in adeverii fă celii mat slăvitii intre inpăratii othomani,)l 7 
după, mortea tătâne-seii sultanii Murati ali doilea, in vârstă de ant 21, la, 1451 dela Chr, 
si 855, se sui in tahtulă impărătescii sale mosceniri în alii doilea rândii în An- 1459, Radu vo- 
drianopoli, si de loci porni armele asupra unchiu-seii Caramanii-oglu ce tînci poliicii Vrumo- 
mătusiă-sa, că-ci se aridicase inpotriva inpărătiei, care si audindii de venirea in-l ” "soaz. 
peratului asuprăt, cădiă cu rugătiune si cerii a se suppune, ci dar si inpăratulii ca să nu piâr- 
diă vremea, altori mai! trebuincidse biruintie si dobândiri, % dete ertătiune, si indată pur- 
cese asupra Giarigradului, si asedii cetatea. Inpăratulii greci ce eră: Constandinii Paleolo- 
guli, celt după urmă inpărati, tremurând de apropiarea unei primejdii asiă mari, trimise 
soli ca-si câră pace cu veri-ce conditii va pohti. Sultanulii răspunse solilorii că nu pâte 
vedă pe inpăratulii lorii să câră pace 'cu rugătiune si să nu io dea, mai vârtos că si le- 
gea “i poruncesce, dar nu pote să facă pace fâră de a cunâsce ostile sale că ati ficutii vr'o 
isbândă, ci ceri ca să-i dea unii locii in Evropa pe Boazii in Vosporii, largi câtii o piele de 
boii, cu acâstă conditione, dise, eii voiii aridică asediulii. Grecii se socotiră fericiti, da 
incheiă pacea cu o asiă mică cerere, si făcură cererea sultanului, Deci aridică asediuli 
cetâtii, si in grabi porunci să aducă o piele de boii, care si puse de o făcu făsii forte sub- 
tri cu carele infurmă o civcomferentiă de coprindere de cinci sute de pasi de loci, in pe- 
trecere, fâră a nu indrăsni Grecii să-i dică unii cuvânti. Deci in patru-dieci de dile făcă 
o cetate cu cinci turnuri, pe furma numelui sei Mehmedii, si totii de odată fică și alta în 
dreptulii aceia in Asia, si puse ună garnizonit tare în amândâut cu tâtă artileria in fiescest- 
care, si tote cele trebuinciâse, si dândii poruncă oblăduitorilorii acestorii fortetie să nu lase 
vite să meârgă la Giarigradii. Săvirsîndi acestea se intârse la Odriii, unde si incepă a in- 
temeiă unii saraiii Pofhainicu, care si astădi se numesce Gihan-numă. In cea după urmă, 
Ja ală treilea anii a inpărătiei lui, si la I6tit 1453, si 857, descoperi dizeniii Co sua Gate 
mare ce avi ascunsi până atunci, si pureese cu 0 grâznică armadă asupra, Gia rau. 
rigradului, pe care "li asedii ali doilea rândiă, si-l inchise si pe mare si pe uscati: pe de 

„tote pârtile. Deci după asediu de dile 53, ne mai putendii Grecii să lupte truda, si să se in- 
potrivescă la atâta bătălii, cerură să se inchine cu conditii; încă: nu perise inpăratuli, si 

! 33
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trimiseră, soli la sultanii Mehmedii, pe care % priimi cu multă politetiă, si le fănădul  ce- rerile, cu inchinarea cetâtii, si intorcânduse solii - la. cetate cu . răspunsu, ' trimise . sultanu 
să-i ajungă si să-i chieme indărâtă, nu sciii ce să le mal. dică, ci dar până aprâpe de pâr- ta, cetâtii neputândui ajunge trimisii, strejile dela portă socotindit că gonescii pe soli, deteră focuri in trimisi; luară scire Turcii, si incepândii a“strigă să facă iurusiii, că Grecii sunt necredinciosi si necinstiti, năvaliră si intrată pe la 'Top-eapi in cetate. Luâ inpăratulit sci- re, fâră veste că Turcii ai intrati, năvăli cu al seci cu armele in mâini, se intimpină se bătă cu vitejie, cândii ca unii generarii cândit ca unit soldată, până ce ?li tăiară, tăia Turcii fâră milostivire după datoria râsboiului. . Grecii desnădăjduiti se inpotriviă, câtii 
eră, cu putintiă, pe de altă parte.năvăliră la singură Scăparea, care este suppunerea, si inchi- nătiunea, scâseră steguri albe la porti, semnulii cel obicinuită ali păcii, si strigă: n'aveti frică de Dumnedicii, noi ne inchinâmii vouă, si vol ne tăiati. Audindi acâsta inpăratulii „ Mehmedii, porunci să, inceteze bătălia, si atunci se intielese gresiâla ce s'aă intâmplatii. Le făgădui tote câte mat innainte prin soli le hotărise, si. singuritle dise: «TOte câte v'am ho- „«tăritii, vi le hărădiescii Grăsi, atâta numal, cetatea câtă am stăpânită cu arme, sămi dati bisericile 
«Spre g6mii, 6r ceealaltă parte ce o inchinati săsi tie bisericile in pace.» Si asiă tâte bisericile dela Acsaraiii. până la Sfânta-Sofie, se făcură gEmii, Gr celelalte se deteră crestinilarii, si se luâ Ciarigra- 
duli la I6ti: 1453, si 857, în 20 gemazilevel, si maiii 29. Scrii cu prelungire multi acâstă jalnică istorie, si nu r&mâne a mai scrie si ci cevasi. Deci intrâ inpăratuli pe la Top-capi, si mer- se la Sfânta-Sofie, si cândisi- namazii, si apol. merse la saraiulii inpărătescă, in urmă făci 
1469, laăti vo-]si saraiulii ce se numesce Eschisaraiii, i se inchinară si Sylivria si Burgazu, in 
1461, Radu, sin (&Tabil, Si tOtă ti6ra Grecilorii. In urmă se aridicâ asupra Ungurilorii, si bătă 
aaa vodă [Beligradu, râni pe eraiulii in răsboiii, care peste pucinii si muri. După acâsta 
„vodă. — Jintârse armele lă Morea si o stăpâni, bătă in Asia pe Câzâlii Achmedii, si .pe 

Uzuni Hasanii beii, si fâră zăbavă luă Synopuli, si asedii Trapezunda. Davidă, inpăratuliă i se inchinâ, si fi priimitit cu cinste, si trimisi la Giarigradit. După acâsta stăpâni Bosna la 
dn uit 1468, si S68, si făcii pe Caramanoglu: otcârmuitorii acolo, si în urmă t6tă Alba- 

vodă. Înia, câtre acestea stăpâni Evripu, si Mitilinu, si făcă râsboiii cu Persil si-i birui 
uândule locuri, suppuse Arabia, si t6ta Caramania; la 1471, si 876, stăpâni Crimulii si No- 
137 Vladivoțgaii, si făcă hani ântâiii pe Menghili Gherai, prin care luâ Căpcâculii. Bătă pe. 
vodă i Viauă Co vest si luă Cafaoa. Stefanit vodă din Moldova, bătă pe Suleimanii-pasia tri- 
misi de inpăratulii, pe care tăiândulii inpăratulăi că-că. n'a  chivernisitii ostile bine, merse - 
inptratulii insusi in Moldova, si fugindii Moldovenii prin munti, prădă si robi Moldova de o pustii, 
“ca, rade te) schimbă si pe Cazicli vodă, domnulii rumânescii, că-ci nu dă haraciu, si sâmână să fie 

vodă acesta Vladii vodă Gepesiii, si puse altii domniiin Valachia. Treciin Italia,. si sup-. 
puse Otrantulii, si se spăimântă Evropa forte. După acâsta intorcânduse in Asia, cu. gândii 
ca să meargă in Egypeti, si ajungendii la Maitepii, aprâpe de Nichea, se bolnăvi si trecă în 
Ladvocat. —) cealaltă lume la 1481,.si 886, de ani 51. Unii istornică dice că eră omii fârte 
procopsitii, si grăiă 'elinesce, latinesce, si persesce, . si forte vitâzi si politicosii, a suppusi 
2 imperii, 12 crăii, si ati luati 200 cetâti. a 

Stichai: 

Marte vădiendii p'acestă Mehmedii, in extasis rămase, 
Acesta-i Marte ne diceă, asiă se "nfricosiaze, 

Si cu Saturnă !) răsbâie 
D'o face "ii despiie, - | 

: „ Strigă ne "nrusînată. 
Unde a rtmasii pământalii 
A nui face cuvântulii | 

Si a stă nevttimatii, 
Si asiă dicândă tăci de toti, ai ne lăsâ a crede, 
Că cel mai mare intre sultani elii fi, precumii se vede. 

  

-- 1) Dumnedieii părintele tuturoră Dumnedieilorii. Acestia sunt stele, și se numescii planite, si sunt: Saturnă, 
Giobe, Marte, Mercurie, Venere: Grecii “i numiă Dumnedici, cumii si elementurile, adică ira, si la tâte virtutile si 
vitiile dă căte unii Dumnedieă băsnindă, ” : ,



" două fortetie la isthmulit dela Corinth. In urmă stăpâni Achermanuli si Chilia, 

. 
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ea 

“ ISPERATIA LUl SULTANU BAIAZIDU II. 

Sultanii: Mehmed, incă trăindii, dedese sangiaculi Amasiei, fii-seii Baia- ( Baiazid II, 
zidi, si sangiaculii: Iconiei fii-seii Iem, luase si pe nepotu-seii Corcuti, pe fiului £. 
lui Baiazidii, lângă densulu, ca să-li facă suneti. Deci după ce aii muritii Mehmedii, vezirulii si 
rigialiă trimiseră davetuame la Baiazidii, chemânduli să vie să moscenescă tahtulii țătâne-seii. Eli 
si int'acea, vreme se gătise, si purcesese la.Meca spre inchinătiune.. Priimindit AC6Stă 1401, viaatt vo- 
vestire, si chipzuinduse ce să facă, găsi cu cale să orânduiâscă vechilii a inpărâti, pe fii- (dă crăsi. 

* . seit Corcutii, si elii se duse la Meca. Corcutii ce se află lângă sultanii Mehmedii, otcârmui inpărătia, 
până se intorse tată-sei. Intoreânduse sultarii. Baiazidii, fiiu-seii Corcutit se sculă cu toti devle- 
tulit si-i esi innainte la Nichea, si intimpinândulii cu tâtă, cinstea, veniră la Giarigradii, si 
siedii in tahtii, si fii-scii Corcutii pureese a fi otcârmnitoră la Magmisia. Iei fratele lui Baia- 
zidi se sculă asupra, frătine-scit Baiazid cu r&sboiii, ca, să-l iea inpărătia, cu cuvântii că-i 
mal cuvine lui, fiindit-că S'aii născutii aflânduse tată-seii Mehmedii inptratii  Merse asuprăi 
Baiazid, sili birui. Eli fugi la Eaypetii, acolo fiindi bine priimitiă, strinse 6ste de isnovă 
si merse asupra, lui Baiazidii, deci fi bătutii de isnovă, si fugi in Italia la Na- 1195: Mircea vo 
poli. Acolo fiindii priimitii, cereă ajutorii ca să vie asupra, frătine-seii Crăsi, si| d 
Evropeii "lit politevsiă cu miglisiri. ' Berberi-basia a lui sultanii Baiazidii, ceerăl vodă. -. 
din Italianii turcitii, se figădui inpărhtului că cl va omori pe Iem, deci inpiratuli "i fă- 
gădui vezaretulii. "Si schimbâ hainele în grabi, si purcese in Italia, si făcânduse bărbierii 
la Lem, găsindii vreme "lit omori adormiti cu briciu, si fugindii veni la Giarigradi, si se 
dete acestă, vestire in publici, si se făcă Berberii-basiă veziriăi, După acesta Boiu n at 

„vodă. 

si porni r&sboii in Cerchezia, suppuse si partea ce mai rămăsese din Bosna si Croatia. Fr 
in urmă fii-seit Selimi, ce eră, otcârmuitorii la Trapezunda, se sculă asupra tă-/1198, Aicimea 

Alexandru vo- . tâne-seii, si trecendit Marea-Ncară, veni la Odriiii. 'Tată-scăi merse asuprăt si-luul - ax. 
„bătă, el fugi la Varna, si de acolo la Cafa, Bainzidu voi să, dea corona inpărătescă fii-scit . 

si 918, suinduse in tahtuli inpărătescă, precumiă Sati arâtată, si audindii de mâr- 

lui Achmedi, Ministeriuli devletului cu enicerii chemară pe Selimii, care (ri59 Radu Vodă, sin Via- . PA stea au : j i aâ vodă. - trecândi veni la Carigradi. "Deci fă silită Baiazid să-i dea tahtulii, că-că 1501, Vladii vontă, sin Vla- 

luate.  Baiazidii purcesc la Demetona să se odichnâscă, Selimii "li scose e Aaaa VI 
cu cinste din Giarigradii până la Ceemegă, Baiazidii si -mergeă incet. în x ARE tel 
călătorie făcândii gturacuri, acesta pote fă pricină de bănuidlă, si dieii că/1510 Mireca vodă, Mieh- 
i Sar fi datii otravă prin mijloculii unui dohtorii ovreiă, unde si muri la 
Clurii în Thrachi, de ani 62, inpărătîndii 32, la 1512, si 918. 

enicerii strigă că Daiazidi nu e r&sboinicii, si stati atâtea tieri în lume ial Nea 

nea. 
1511, Vlădutiii, sin Vladă 

vodă. , 

Stichă : 

„ Inpreuuă eri Minerva si mâna ta poraesce, 
Uni sfătuitii de dânsa, asih ne sfătuiesce 

Dar Baiaziaă acesta, pe semne n'o aflase, 
Deci det2 inperătia, că-ci Marte nn răbdase, 

INPERATIA LUI SULTÂNU SELIMU 1, 

Sultanii Selimii ce sait numitii Iavuz, adecă insălbătăcitii si ca o ficră, la 1512, Soimii 1. 
DD ÎN point Lesu UNU U Fei 7 1512, Kegoe tea, tătâne-seii care dicii că o pricinuisc, ficii să seaducă trupulii la Ciarigradă| vodă. » 

cu multă cinste, si după acâsta pureese cu ste asupra, frătine-seii Achmedă, pe: care prin- 
diendulii "li omori, merse si asupra frătine-seii Corcutii, la Magnisia, si pe acesta prindiân- 
dulii “li omori, si de locii intră in Persia cu “răsboiii, că-ci acesti 'dot eră atunci pe carele 
zavistuiă, craiulii Persiei si ali Egypetului, insă găsi cu cale să bată ântâii pe craiul Per- 

„“siel, si apoi să intre in Egypeti. Deci intrâ in Persia, si aprope de Tybrizi,la Sialdirani, 
intimpindză pe" Persi. ce veniă asupra lui, si așiă cu mijlocii ce a, găsitii clit cu cale, care
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mijlocit si defterdaru Piri-pasia Vaii sfătuitii a-l face, incepândă răsboiulii aii năvălită inna- inte Sinanii-pasia cu ostile Asiei, si după dânsul si inpăratulă, si aii prăpăditii pe Persi, perindii si Mehmedii-hani, si Techelii-hană, '€r Ismailit-hană ati scăpati cu fuga, si indată i s'aii inchinată 'Tybrisu, si făcu pe Piri-pasia, vezirii, si porni si robi Perst la Giarigradii, si inpăratulii ” merse si ernâ la Amasia.. In primăvara anului 1515, si 921, esi din Amasia si intrândă in Persia, stăpâni Giumachi, si Baiburudii, luâ si Diarbechirulii ce eră suptă pro- tectia Persiloră, si după, cererea dierbechirenilorii, le făci beiler-beiii, pe. fiiulii lui Buiueli- 1592, Rad vo- oglu, Mehmedii-beiii, priu care aii-stăpâniti 13 cetâti. dela Persi,: ail suppusi si " voaă. ! tâtă, criia Curdilorii intrâgă, aii bătută Cerchezia, si indată sia intorsi armele asupra Egypetului. Siairii-beiu, chivernisitorulii Damascului, si Gazeli-beiii,. chivernisitoriă Halepului, ce eră suppusi la Eeypetii, se inchinară lui sultan: Selimit. Sultani Gavri ali E- &ypetului, luândă veste de acestea, purcese asuprăi si se intimpină cu sultan Selimi la Bu- _Tivaici, si se fici'o sângerâsă Datalie, intru care peri sultanii Gavri, si stăpâni Halepuli, si Sinani..  ) Damasculii, prăpădi si pe Tumană-beiă, peri insă si Sinanii-pasia, de care forte S'aii intristată inpăratulii, incât ai disti că, «ce-i este bunii Egypetulii fâră Iosifii». Luâ din stăpânirea Cerchezilorii, Gaza, si 9 cetâri si polithii in Asia, cumii si Egypetuli, luâ 'si Ale- xandria, si stinse stăpânirea Mamaluchilorii, si bătă si pe Arapi, si le suppuse tierile arăpesci si Meca, si trecură tâte acestea in stăpânirea Othomanilorii, mai vârtosii că în Cairii incă aflându-se insusi sierifulii . dela Meca viindă % aduse “cheile Mecăi ce stăpânii elii până a- “tunci inpreună cu alte tieri din Arabia, si acesta fă cea mai mare slavă ce pută dobândi Selimit inpărati. La intârcerea, sa sosindii la .Halepi, veniră soli dela Persi spre inchinătiune cu atâtea daruri, si-i deteră titlu de siechin siachi alem, ve sahîb cârani beni adem, u- decă inpăratulă inpăratiloră, si singuri stăpânitori fiilor lui Adami. De acolo veni la Giarigradă, cu atâtea isbânde si dobândiri. Er la anulă viitorii, Iti 1521; si 927, voindi a merge la Odriiii, pentru pricini trebuinci6se, trimisese pe toti vezirii innainte, si elii se află numai cu Ferhatit-pasia caimacamulii lângă dânsuli, in. urmă deci sosindii la unt sati ce se dice Suvasidi se bolnăvi si in pugine dile trecă in ceealaltă lume, de ani 54, inpărătindit ani 9, luni 8, si se făcă cclipsis si acestii stele strălucitâre. a imperiului othomănescii. ” 

Stichui: 

Impărătia si de-i fi scurtă din vietiuire, 
Dar forte lungă s'arătâ din multa dobândire, 

Arabia si Persia si cele din Asia, | 
„Si Egypetulă dia Africa "1 tremură vitejia, 
Er firea intristânduse de frati si de părinte 

"1 desfaimă faptele Ia toti, cu jalnice cuvinte. 

INPERATIA LUI SULTANU SULEIMANUI 1. 

„" Suleiman ! Ferhatii-pasia, ce eră inpreună cu sultanii Selimii, ascunse mârtea inpt- 10. ratului, si indată insciintiă vezirului numai, care se află, la Odriiii, asceptândii ve- nirea inpăratului. Vezirulii otcârmui lucrurile ca cumii ar fi trăitii Selimi, si cu mare gra- bă insciintiă curgerea pricini, lui sultană Suleimanii,, care si atunci se află la Trapezundiu, si-li rugă să vie fâră zăbavă. Deci dânduse în publici sosirea lui Suleimanii, se descoperi si mârtea lui sultanii Selimii. Atunci toti vezirii si rigialii esîră spre intimpinarea lui. Suli- manii, care si intrândă in Ciarigraduă, li puseră in tahtulă inpărătescii, ila 1521, si -927, în luna lui Sievali. Totă -intr'acea di după prândiit esîră cu .inpăratulii spre intim- -pinarea, trupului lui Selimii, pe care cu multă cinste “li duseră si-lii ingropară în gemia luă sultanii Mehmedii Fatichii. Intmacâstă vreme Gazeli, .beilerii-beiulii Damascului, făcânduse in- “Potrivitorii inpărătiei, fă bătutii prin Ferhatii-pasia, si scosii de acolo, si omoritii. După a- „cesta pornindi inpăratulit armele în Evropa, merse insusi si luă, Beligraduli dela Unauri, “care "i deschise si drumuli Dudinului în urmă, mai luâ acolo Burgagiulii, Barigiulă, Tiru-
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giulii, Bughiurdlenulii si altele. : Er la Istulit 1522, si. 929, luâ ostrovulii Rodos dela cava- 
lierit de Malte după asedii de cincă luni, bătă de isnâvă pe rebelii dela Egypetii si-l suppuse, 
intemeindi stăpânirea Egypetului in t6tă cuviinci6sa suppunere. La, 1524, si 981, [153 Minaă zor 
merse însusi la, Misirii, si bătă si monedă in numele seii, si lăsândii oblăduitorii] - » voaă. 

. su - dz e. s Rat c de îs- 1525, Radu vodă 
acolo pe Suleimanii-pasia, se intârse la Ciarigradii. La 1525 si 932 merse. de is-| 154, nau rot 
n6vă asupra Ungurilorii, sii bătă la Mohacii, peri si craiulii Ladosiii saii Lodo-[15, Vladă sin d Fo Putini: ; SU dau A 40UUT O OVlaaă 
vicii ali doilea, fiiulii lui Ladislai. La 1526, si 933, luâ, Baiulii, Segedinulii, sil pede 
se intârse la Giarieradii isbânditorii. La.1529, si.936, luâ, Budinulit dela Nemi, |isae visit ein | 
că-ci Ferdinandru din Austria ce tineă pe sora lui Ladislau, cercă să moscenâscă PR Pepe 
crăia, dar puterea lui Suleimanii incunună cu .moscenirea, pe Ioană: Zapolu, prin- pda vodă. 
qipu Ardâlului, făcândă si Viena asediu în urmă, multă vreme pentru acâsta. Deci! "har dizie 
remase craii Ungurilorii Ioanii, insă cu legătură la pace, ca incât va trăi, GrQ185, Vintilă 
după mârtea lui loanii, să r&mâie la strălucită casa, Austriei, ca si Boemia. Lal156, Radu, sin 

. u FA a e . u a Pi . a Radu vodă, 1540, murindii Ioanii, ceră sultani Suleimanii, să facă moscenitoră pe prunculii | 1556, Petra Mir- 
sei, căruia ca unii protectorii " fi si epitropii, si după pucină murindi prunculii, 15500 a 
i se făcă ca unii epitropă si părinte. si moscenitoriii, unde stăpâni cu acestii cu- 1500, Et: odă 
vântă si cu altele, Transylvania, si Budinulii cu tâtă Ungaria de giosii până in ho-| '5Epataie sei 
tarele Germaniei, -rămâindi Ungaria de susii la Austria, in tâte aceste răsbâie,|  Viadi.- 
La I6ti 1529, si 936, Bogdanii vodă domnulii Moldaviei, după sfatul tătâne-seii, Sta, închinată 
inchină Moldova la sultanii Suleimanii, si trimise ântâiit solii pe 'Tutucii logofâtulii, [1540 Vaza 'vo- 
care fi priimitit de inpăratulii, ceră privelegii ca si Rumânii, si inchină Moldova ste xsătvsza 
după acâsta veni si domnulii Bogdani vodă, si intelni pe inpăratulii la Filippopolit Radu. 
cândii se intorcea la Qiarigradii, fă priimitii cu cuviincisa, cinste, si i se făcură tote cirimoniile 
ca si domnului Valachiei, si se inotârse la, Moldova in pace. La 1529, si 936, merse 1545, Mircea 
inpăratulă la Beciii, si inchise cu asediu, precumii Sati arătatii mal susii. La 1535, Si | 1552, Nicolae vo 
940, porni răsboiii in Persia si luă Bagdatulii, bătendii pe Techelus Mehmedii-hanii dă miei o luă 
si inasedii Vanulii si-lii luâ.: Pentru acesti inpăratii dice unii filosofi (că-ci a- vote stoc 
veă r&sboiii, si cu Persii, si cu Ungurii): «Acumiă li vedeai pe tiermurile Efratu-) VE de obsce, 
lui, si acumii "li vedeai pe tiermurile Dunării.» La, 1536, si 943, suppuse si stă-|155 er Rade 
pâni Giorgia. La 1538, si 945, stăpâni crăfa Yemenului, cu tâte provingiile că,|155, Peteaşco 
intre Marea-Rosie si intre Persia. La 1552, si 959, stăpâni Timisivarii. La 1554, Si | 1n559 ter vo- 
962, dete pacea Persilorii, remâindă Vanulii, Merasiulii, si Musululi, hotară turcesci. 1 Mea co 
La 1566, luâ Chio sait Sacâzulii dela Genovezi, si dete lege si canonii 1) si regule| voaă e. 
de isnvă, inpărătiei, carele se urmeză si până acumii, si de aceea s'aii muntii [169 atireca vodă Radu 
si Canonii. Dar in cea după urmă mur sii elit, de ani 74, inptrătindii ani|155% Petra vodă Pe- 
41, făcendii asediu Gighetulii in tiâra ungurâscă, cu trei dile până a nu Er Petru vodă Mircea, 

-. luă Turci acestă cetate, la 1566, si 974, septemvrie, a căruia mârte O)Raau. Er Petru vodă 
tăinui veziruli până luâ cetatea, si până veni fiiulii inpăratului si mosce- 1508, Acra Mircea 
nitoriulii siachii-zadă Selimi, ce eră atunci la Amasia. vodă i 

  
Si tich : 

Si Suleimanii inpodobi numele "'npărătiei 
„. Si armeloră tărie dândă, încă si vitejiei. 

Africa si Persia 
Evropa si Asia 

Cu slară-lu priimescă 
Si ?n ele cât' odată, 
Ca n tâte toti d'odată, 

Pururea-lii găzduescă. - 
Efeatulă?), Tigruli?), Dunărea), cu Nilulii*) si facii certare 

| Din ele care mal adesii să-l facă adâpare, | ” 
1) Acesta este tesirifatu. ! 
2,3) Două ape mari la Varilonii ai la Syria, le pomenesce si biblia in Asia, 
4) Apă mare în Evropa, curgesi pe aict în Valachia, - 
5) Apă maro în Africa la Misiri,
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INPERATIA LUL. SULTANU - SELIMU 1. 

E - Mehmedii-pasia vezirulii tăinui mortea, lul sultanii Suleimanii, până ati so= Sitii sultanii Selim, ce atunci se află ln Amasia. Deci după ce ai luati. cetatea, puindii intr'6nsa unii garnizonii tare, si orânduindă celelalte osti spre ernaticii, purcese spre Beligradiă, tiindii ascunsă mortea inpăratului.. Sultanii Selimii la 1566, si 974, ajungândii în Giarigradi, siediă în' tahtulii inpărătescii, si zibovi numai trei dile in Giarigradii, si purcese la Beligradă, unde si audindii enicerii de venirea sa, se porniră la arme, socotindi că pote ai ice veniti asupra tătâne-seii, precumii făcuse si mosiu-set Selimii. Deci indată fi prâpo- 1540, cr Ale- [veduitii inpăratii, publicinduse si mârtea, tătâne-seii, si asiă purcese la Giarigradii. La cai lanulii viitorii incheiă pacea cu imperatorulii Maximilianii ali doilea. La 1567, si 975, 1512 Atiehnea [fiicândii epanastasis Arapii, trimise 6ste asupra lori, si-i supuse. Cercâ inzadarii după 
vodă Alexand. , u pană XP + . n A e i ed Er Alexandru lia să unâscă Volga cu Tanai. La 1571, si 9 79, dâudii nizamulii celii cuviinciost in 

Selimă II. ) 
1. 

ae Vei Asia si Evropa.si Africa, porni asupra Venetienilorii r&sboiii, si luâ ostrovulii Chipru nea vodă Ale-Isi li stăpâni, din dobândirile a căruia, făcă .gâmia cea dela Odriiii. La 1574, si xandru Mireea[ 952, suppuse 6răsi 'Tunuzu, Angheru, Goleta, care fiindă suppuse de sultanii Sulei- 15776 diireea|manii mai din nainte, le supăraseră Șpaniolii atunci, pe carii biruindui, stăpâni de Atrzanin sa ]isnâvă tâtă Livia Selimii. La 1575, si 953, bolnăvinduse de apoplixie din pricina dă Mizeea. Junii bâl, muri de ani 52, inpărătindă ani 3, si 5 luni. Eră omit fârte drepti, si Ganternirii priimitoriii, insă 'datii la desmierdâzi si, plăceri, pentru care Vaii si numiti Mestu, Deringori..  f Lurcii, adică beutoriit, pote din vr'0 zavistie. 

i Sticlui : 
“n palaturi de 'ndrăsnise 

Odichna, si venise, , 
„ Nu este asiă ciudati, . 

Că ci Chipru si Livia ” 
Arată vrednicia - . a 

„Si-acestui înpăratii 

INPERATIA LUI SULTANU. MURATU IL, : 
"Murati II, După mârtea, lui sultanii Selimii, fiiulii sei sultanii Murati ali 

SE 12. . Pa. a , i R Zr . Pati 1578, cr Michnea vodă atezacra tecilea siediă in tahtulii inpărătescii, la I6tii 1575, si 983, care si in 1550, Radu vodă sin Vladă vodă. | at SIC(UII iii aa d AC po, atei fr Stichnca voit Aoadă Yo anii, d'ântâiii, nu “porni nici unii râsboi, er la 1578, si 986, porni r&s- 1584, Petru vodă Potrasco. boiăin Persia, si bătăi pe Persi Inândii Revanu, Ghiungă, si Carebeciă 
1585, Radu vodă Sierbanii, Petele . E: Li e : „9 pe) 
Petru vodă crăsi, făcândi pacela 1590, si 998, după rugătiunea, Persiloriă. După acâsta - 2380 sapa iapnea s0dă Alexanăra. [eo “ps că unii zorbalică in Giarigradii de eniceri, pe carii % suppuse inpă- 150 Sueeinea Vodă Aloxnnaru, ratulii; cu tote acestea la 1594, si 1002, porni resboiii în tiâra un- 1592, în Storitii ai gurcscă, trimitiendu pe Sinanii- asia, -care si Iuâ Yanicu in asediu de + , sin Potraşco vodă. ] 18 dile. La 1595, si 1003, treci sultanii Murati in ceealaltă lume, 

  
Michaiă vodă 

de ant 50, inptrătîndi ani 20, si lăsând 20 de fii. 

Stichai : | 
Măcareă Venere !) avi cinste inti'acea vreme, 

Dar birui si Persi si Nemti, Murată fâr d'a se teme, 

INPERATIA” LUI SULTANU MEIAEDU a. 
Mehracdă II. La 1595, si 1003, sultanii Mehmedii mosceni tahtulii inpărătesciă, 1î09' Gailă vodă Movilă, (Si Antâiii si-omori pe câte 19 fratii cei maj mici, apoi moscenindii dela, 5 efanii vodă cr, exan- A Nat du - 2 7 eu e > . 

7 dru Dozdanii vouă. (tată-seli si resboiulii in Ungaria, la acestii văltii inasedii Eore, si o ec Sicolaee ve eee “luă, Dătendii pe Nenmti, si se intorse isbânditorii în Giarigradii, si mul- | vechilă. tiăminduse pe acestă dobândire, făcă in urmă pace. cu Nemtii, si cu - 1) Dumnediedica curviei si a dalcetilorii trupesci, se dice si Afrodita, mumă: Amoralui, (Acâstă notă se vede in urmă stersă in originală. „Red. Tesaurului). ÎN
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Rodonfii II imperatotulii, numai. pentru ca să 's6 acufunde cu. r&paosii în bragiele dafceti- 
ni3 i -mâ:: - ae k “sri Atiă IPA A »2 (1600, Simionii vodă Movilă, - lori, si urmâ acâstă petrecere de victiă, spre care firesce eră por= (1000, Simicni vodă Mo, 

nită, până la IGtii. 1603, si 1012, cândii trecă după fratii sei, inpă-ttr Simionă voăă, 
rătîndii ani 9, luni 10, numiti fiind Egre. . ei e ec ea 

Stichăi. 

Toti pentru Egre-lă laudă, dar firea "li desfaimă, 
- Că-et eu omoru d'atâtia frati, si ei i-aduse spaimă. 

INPERATIA LUI SULTANU ACIHMEDU 1. 

, Sultan Achmedii inpărătîndi la 1603, si 1012, de ani 15, stă- [: Achmedă 1. 
Pâni tahtuli inpărătescii, incă până a nu-si stăpâni: cunoșcintia. Porni [co Radu voii Vladi, 
răsboiii asupra Persiloriă; vezirulii - Halili-pasia, ce se trimise asuprăle,f 1607, Rada vodă Sterani, 
se arătâ cu Gresi-care vitejie, făcândule si stricătiuni. Er inpâratulii [ice aie odă Menea: 
intracestă vreme, fiindi omii slobodii la mână, si iubindii zidirile, al vodă Iliastă. 
făcutii gâmia, cea mare dela Ypodromion in Giarigradii, dar Ia 1617, si 1026, trăind ani 29, 
muri, inpărătindi ani 14. - 

Ia | Stichii: 

Toti Dumnedieii elinesci cu ale loră rieveste 
Vrură gemia u vede daca luară veste, : , 
Vădicadii tăcură, nedicândă' nici vorbă nică poveste, . 

INPERATIA LUI SULTANU MUSTAFA 1. 

aa peace DEN ! a YI Mustaţă 1. 
Sultanii Mustafa 1, fratele lui Achmedii, la 1618, si 1027, in-| .: _ as . 

părăti după frate-seii, si fiind dată la plăceri, se'nlenevise căutareaț 1618. Gavriil, vouă Moghilă. 
trebilorii inpărătiei, deci după trei luni fu scosii d'inpărătie. Gavrilă vodă. 

- : 1619, Radu vodă Michnea. 

Stichă. . 

"n cea după urmă Venere cu Vachu *) inpreună, 
Si pe 'npărată "i facă lipsiti, până si de cunună, 

INPERATIA LUI SULTANU OSMANU 11. 

Sultan Osmani II, fiiulălui Achmedi, inpărăti, totii intraceli 
ani, la 1620, si 1029, sait arătatii unii fenomenii pe cerii, o sabie 
luminsă despre răsăritii la apusă, in. trek-dieci de dile, in tâte serile după scăpătatulii sâre= 
lui.  Porni r&sboii asupra Lesilorii dela carii lu Hotinulii innapoi, si cerură Lesii pacea care 
le o dete cu conditione după cererea inpăratului, si se intrse cu isbândă la Giarieradii. 
Prietinii lui sultanii Mustafă deteră pricină enicerilorii să facă zorbalicii.. Deci se aridicară, 
si nu numai "lu scoseră din tahtii,. ci "li, si omoriră, la I6tii 1622, si 1031, în vârstă de' ani 
12, inp&rătindi ani 4. 

„* Osman II, 
16. 

[au Alexandru vodă Radu. : 

Stichă : 

Pierdu cu stăpânirea Osmaniă si vietiuirea, 
„ Fâr de a nu gândi, 

Pâte că vai cine, să-lii sfătuâscă bine, 
Ci dar se osânâi, 

1)  Curvia si betia, | a 
- ” , A
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Sultanii Mustafă €răsi se sui in tahtii, în ală doilea rândiă, scotiânduse dela inchis6re, si nelăsânduse de faptele cele d'ântâiii, de care toti socothiă că se va fi părăsită, si mat ver- tosii cercândă a si pedepsi pe acel ce-lit seâseseră ântâii, după 16 lună "ăi scoseră, si puin- duse la inchis6re după obiceiii, acolo siaii dati sfirsitulă. | 

Stichii: 

„Si patimile "nvătiături, cândă nn potii să se facă, 
Veri-cine pate totă asiă, cl Atesi-care tacă, 

INPERATIA LUI SULTANU MURATU Y.. i 

Murată IV, i Sultanii Murati IV, ce s'aii numită si Gazi, care va să dică bi- „1627, Alexanăru Radu, o iavă. jruitorii, la 1622, si 1032, stati suitii in tahtulii inp&rătescii, fiindii in vâr= Radu vodă se painii stă de 14 ani. Deci ântâiă, ai dată nizami zurbalelorii, ca să pri- 1528 Leoni poi seen pina cinuescă suppunere, prin care să p6tă face biruintie, După, acesta porni 1632, Mateiii vodă Brâncovenu.răsboiii asupra lui Abază-pasia, pe care "li bătă si-l prinse, prin mij- loculii lui Hostresii-pasia, prin care făci si Bagdatulii muhaseră ali doilea rând, că-ci arî- dicase răsboiii asupra, Persilorii, si aii bătută pe Lustemă-hanii, serascheruli Persiei, mân- tuindii Vanuli din asedii; ai aridicati resboiti asupra Lesilori trimitiendă serascherii pe: Murtază-pasia, la care viindii soli lesiesci cerură pacea, pe carii 1 trimise câtre inpăratuli si priimi pacea; luâ, Revanuli dela Persi, merse si insusi inpăratulii asupra Bagdatului!), pe care sili luâ la 1637, si 1047, si lăsândii pe Mustaâ-pasia vezirulii, pentru ca să dea ni- zamii eparchiei Aratului,: merse de ernâ ]a Diarbechiră, in primăvară veni la Giarigradii, cu „Socotelă ca să pornescă răsboii in Fwvropa, si in mijloculit acestoră chibzuiră, bomăvinduse trecă in ceealaltă lume, la 1639, si 1049, inpărătindă ani 17. Multi arată că eră b&utorii?), mai vertosii Cantemiri si Beringi, la Geografia lui Biisching, scriii pe largi, si cine va voi va vede acolo, si tote cele .ce arată acesti scriitori, că se urmă dintracâstă pricină, poprise cu | iasacii, tutunulii, si afionulă, aii făcuti omori si la multă sumă de 6meni. Ie 

Stichii : 

La celă ce prisosesee Virtute?) nu să temă, . 
Că si Vitiu“) ae are, nu-i pre-băgată iu scmă, 

INPERATȚIA LUI SULTANU IBRAHIMU 1. 

Torahimă 1, Sultanii Ibrahimii, frate-seii, la 1639, si 1049, in vârstă de ani 33, treci 18 lin tahtulii inpărătescă. Deci indată cădiă ca să curăti6scă Marea-Negră de cursari, insă fă trebuintiă ca să iea ântâiii cetatea Asachului, care si făcânduo muhasert o luâ cu asaltii. După acâsta ministeriulă devletului othomanicescii, vădiendiă că singurii os- trovulii Critului rămăsese numai pe Marea-Albă intre celelalte neluatii, si care infricosiă pu- terea inpărătâscă, găsi pricină cuviinciosă că nisce Maltezi 'intâlnindă pe cadiu dela Meca, si Brusa molasi, intr'o corabie in pârtile Critului, leaii bătutii corabia si iati omoriti, si ek ali. dosită la limanuli Candiei. Deci porni devletulii răsboită asupra Venetienilori, si porni pe Musahă-pasia, si pe Iosufii capetanit-pasia, cu armadă si cu 6ste la Criti, la 41645, si 1055, si sosindă acolo inasediira Hanea, si in 50 de dile o Stăpâniră, in urmă merse si Hu- 
n 

. 
. ” , 5) Aici a tăiată cu mâna sa pe veziru, si a făcută a omori 30,000 de prigionieri, si ună musicantii l'a făcută a plânsă ! E , 

*)  Beutorii s'a făcută din pricina unui Becri-Mustafă pe care Va luată 8i în saraiă, avândulă intre musaipa până a murită - 
! . 3) Bunttatea, areti dică Grecii. ” 

1)  Rotatea unui lucru, cachia dică Grecir.
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sein-pasia, si urmă a face. isbândiri. Deci intracestă vreme la vălstulii 1649, si 1059, ne. 
mai putendii ministeriulit suferi faptele inp&ratului, că-ci multi serii o deosibită desfrânare, 
si fapte netrebnice, sfătuinduse ulemalii cu vezirii, si cu rigialit, si cu enicerii, "ii aridicară 
din tahti, unde si fă omoriti,, Scrii unii istornici, că fiindi trebuintiă de-a se ( Laavorat. 
omori sultanii Ibrahimii, acolo unde eră prinsi ca să nu mai 6să viii, urmă să se serie ha- 
tisierifii pentru acâsta, și inpăratuli ce se pusese în tahtii, pentru. care arătâmii mai nainte, 
nesciindi incă carte, după vârsta sa, insusi sicichislamulii ia luati mâna drâptă, si puindul 
condeiulii in degete, ia povătinitii scrierea hatisierifului de mortea tătâne-scii. Deci mergândi 
trimisii să ombre pe sultanii Ibrahimii, Ya intrebati cu ce poruncă indrăznescă a pune mâua 
asupra unul inpăratiă, ati ar&tatii hatisierifulă, si uitânduse la densulii a disii, ce frumosi 
scrie fiiulii mieii, si ce de grabit a invătiati, că-ci el: până astădi nu sciă carte, si cu acesti 
mijlocă s'a săvirsitii tragica morte a lui sultanii Ibrahimii, însă nu sciii de. va fi adevărată . 
acâsta. . 

Azachulii si Hanea, -pe ling” acestea tote, 
I-arată 'nptrătia, că ce voesce pâte. 

INPERATIA LUI SULTANU MEIMEDU IV. 

Sultanii Mehmedii 1V prunci aflânduse în vârstă de ani 7, la v&lâtulă 1649,! Mi DY 
si 1059, fă pusă in tahtă si cunoscutii de inpărati, si avândă norocii de a avâ vezirii pe 
Chiupruli-zadă Mehemedii-pasia, care de felii eră Albanasiii, fiii de preotii grecii, si inbră- 
cisiase moamcthismu, si se. intemeiase in ostrovulă Chiprului, unde invătiase mestesiugulii 
armelorii, si fusese insemnatii de vitâzii la răsboiu Persiei, si tînuse otcârmuirea pe Costan 
prin pasialicu a Barutului, apoi fusese imitatii la Ialepii, de unde fii alesii de ve-/sin Izadu vodă 
ziriă si epitropi inpărătiei pe care o a oblăduitii cu multă minte si intielepeiune,| Sica Pr 
până in vremea când sâvirsînduise firesce. victia, i stai săvirsitii si vezaretulu, si fiiulă-seii 
Ahmedii-pasia . Chipruli-zadă mosceni si averea si sezaretulii tătâne-seii. Deci mai susit- 
disulii vezirii Mehmedii-pasia fiindii intieleptii si vrednici, si destoinicii a umplt Grăsă comora * 
inpărătâscă, care se răsuflase in. dilele trecutului inpăratii, făci a incetă si rebelione a eni. 
„cerilorii ce se atitiase din indemnârile Zaimă valede-sultanii, mâsii inptratului - Mehmedii, . 
pe care o ai făcutii a trece in cecalaltă lume peste puţinii cu toti următorii sei. Pe pasia 
dela Halepii .ce se hainise, "Ii prinse făcândui răsplătirea cu morte. Slăvită pruneie a iu- 
păratului, pentru că-ci luâ innapoi dela, Venetieni si ostrâvele Tenodulii si Limnulii. Chiu- 
pruli-pasia purcese cu dste asupra Nemtiloriă, si bătăi Ianova. si o luâ. Ali- pasia luâ Va- 
radinulă cu iurusiă. Fazili Achmedii-pasia Chiuprulu-oglu, fiiulii vezirului, luă Vivarulii, peri 
si. Racogi, si mârtea lui deschise stăpânirea Ardelului la biruitori &răsi, care si ficură domnit 
pe Michailii Apafi. Deci inpâratulii Leopoldii ceri pace dela vezirii prin soli, carii si viindi 
cu multă smerenie, lisariă, in stăpânirea Turcilorii totii ce suppusese. si leait dati vezirulit 
pace in 20 de ani, la Ictii 1664, Avegustit, vezirii fiindi Achmedii-pasia, Chipruli zade. 

La ostrovulii Critului se luase Ianea cu tâte cetâtile din vecinătate. Deci intemplân- - 
duse morte lui Mehemedii-pasia, se trimise fii-seii Achmedii-pasia ce se ficuse vezirii, 
si plecă dela Giarivaradii la 1655, si 1066, si merse. dinpreună (16% Miehnea vodă Bodu, 
cu inpăratuli la Odriii, si de acolo. purcese la Hanea in Critii. Deciricc1) Grigorie vodă Ghica, si 
incepi a face răsbie, si a stăpâni ostrovulii, până in cea după urmăl cos Radu căi eonu: 
aflânduse de atâta vreme făcută muhasere cetatea Candia, o luă la 1669, si 1080, (1669, Antonie vodă. 
prin mijloculii vestitului Panaiotache, care cu o fârte suptire stratigimă făcă sai amăgi pe 
oblăduitorulii cetâtii, Muruzini, să o inchine la Othomani. Acesta fă celii dintâi Grecii ce 
s'aii invrednicitii a fi tergimanii divanului inpărătescii, care fă inpodobitii, si cu duehii multă 
si cu întielepciune mare, si procopsclă, si elii se află si la trecutulii trastatii ali: Nemtilorii, 
si la acesta alii Venetienilorii; tergimanii cu multă. laudă, si a seriitorilorii tevarihurilorii tur- 
cesci, si a celorii alalti. 

34



266 - | | * TESAURU 'DE MONUMENTE ISTORICE 

Incă armia la Critit aflânduse, Dorosieski hatmanulii Cazacilorii, ce se află intre Ni- stru si Nipru, ce eră suppusi atunci la Les), veni si se inchinâ la pră-innalta pârtă. Sul- tan Mehmed % priimi cu liboviă, si-l dete unii tuiă si sangiacii, si-l trimise innapoi stă-: pânitorii, făgăduindule Cazacilori ocrotirea, inpărătescă; acâsta este pricina tuiului a tre- ilea, care se dice că s'aii dati domnului Moldovei in urmă, când ai r&masii Ocraina 'suptă stăpânirea pră-innaltei porti, fiindi-că ia legatii suptii stăpânirea; Moldaviei, 6r apoi după ce Saii datii Ocraina indărâtii la Lesi, s'au luati 6răsi tuiu innâpol, si aii rămas d6uă pe cumit ai fostii si maj nainte, măcarcă unil din istornici nu voescii că sar. fi -dată “la Moldova alit treilea tuiii,  fâr de numai dicii, cumcă S'ar fi făcutii cerere de acestii - tu- ii, dar nu star fi dată, nepriimindii vezirulii, ca, să se dea la - crestini trei tuiură; insă Ucraina aii fostii suptii stăpânirea Moldaviei in câtă vreme au fostii suptii stăpânirea portiei. Craiuli Lesilorii s'a - mâniati asupra lui Dorosienski, de ce să se inchine la pârtă, si ai . trimisii Gste asupra lui. Sultanii Mehemedii afiândii de acâsta, aii scrisii ocarte craiuluile- “Siescii cu inputăciune, poruncindul să se părăsâscă de acâsta, si infricosiândulii că de nu se 1672, Grizorie VA părăsi va, ridică răsboiii.. Lesii n'au prinsi acestă poruncă în s6mi. Deci la sotă Gea. | 1672, si 1083, aridicândii răsboiii asupra Lesilorii, insusi inperatulii aii purcesă „dela Odriiii cu 6ste, si ati mersi la: Hotinii, si de acolo aii porniti pe Achmedii-pasia vezi- rulii, si pe Mustaă-pasia, cu Selin-Gherae hanulii, carii trecândă Nistru ai luatii Zivanieti, si au făcutii muhaseră Camenitia, care: s'aii inchinati cu conditione. Luarea Camenitil în-. fricosiâ pe Lesi, inpăratulii trimise pe Caplani Mehmedii-pasia cu hanulii tătărescii, si fă- cu muhaseră si Lembergu, pentru care spăimântânduse Lesii, cerură prin hanul pace, si de- „te Camenitia, cu alte 48 de târguri si sate, si figădui să plătescă câte 20,000 de lei pe anii, si să nu mai supere pe Cazaci, si priimi inpăratuli pace, care se incheiă la 1083 hijretii. Acesta fă dobândirea cea după urmă, ce au făcută pre-innaltulă devletii, incepândit dela vă- Itulii 703. Si se intorse inpăratulii la Odriii, si indată luă scire, cumeă S'aii intorsi Le- sil din pace, si aii porniti r&sboiii 6răsi asupra portii; deci siai intorsi si inpăratulă ar-. mele asupra Lesilorii, si aii mersii de isu6vă in Polonia. Loanii Sobievski se află atunci 'mare- sialii ali coroniei. Dorosiencki cu Cazacii Se hainise decâtre  inpărătie; domnulii Moldovei, - Petreceicu, si domnuli Tieril-Rumânesci , Grigorie Ghica, se amestecaseră cu Lesii, nepă-  16%4,Ducavodă.)zindusi credintia la devletă. Muri craiuli Poloniei Michailii, si se făcu loanit So- bievski craiti, s. măcarcă Dorosiencki a dositii 6răst. dela Lesi, si ati venită să se inchine la inpăratulii, dar nu fă priimitu ci fă isgonitii. Cu tâte acestea fură Lesii bătuti, si se inchise: pace, innoinduse acea trecuță,. | E Din pricina Cazacilorii si. a lui. Dorosiencki aridicaseră răsboiti Muscali!, asupra prâ- innaltei porti. Deci fi trimisi Ozu valeai Siaitanii Ibrahimit-pasia, asupra Muscalilori întâii 1679, Sieitanila 1678, si 1089. Purcese si inpăratuli cu vezirulii Cara - Mustată-pasia ce se vodă  Cantacue A A a PY Pi a . 3 zîno, eicuse de curcudii vezirii, după mortea lui Achmedii-pasia. Inpăratuli r&mase la Tatarii-pazargicii, si vezivulii Durcese cu ostile, si trecă apa Bogului, si merse ca să asedi- “6scă Cehrinulă, si măcarcă Rusii se inpotriviră cu statornieie, avendii comandirii pe Roma- docovski, Juară insă 'Puveii Cehrinuli cu Lagumuri, Deci se inpăciuiră aceste d6u&' inpărătiă fâră zăbavă. . | 
" Emericii Tekeri la vălâtulii 1682, dinpreună cu alti nemesi unguri, din Ungaria de susi, nefiind multiămiti de oblăduirea chesaricescă intârse facia suppunerii de câtre Nemti, si năvăli la protectia pră-innalteă porti, făgăduinduse ca să plătâscă tributit 40,000 de talere pe anii, si să tie si 30,000 de 6ste gata în slujba othomanicescit inpărătii. Deci turburară liniscea pâcil a strălucitei porti, si atitiară, foculii vrăjbiei, fâră cuvântă de dreptate €răsi, asupra luminatei casei Au- strică, carea nici dedese pricină de vreo vrajbă, nici se inplinise soroculă pâcii trecute. Pâ- nă ia acâstă vreme a mersi totii în dobăndiri, si in crescerg, pr&-puternica stare acestii mă- rite puteri, că-ci până aici ma porniti r&sboiii la care m'ait biruit, nici a intrată în cpar- chie cu hotărire de suppunere, si n'o a. stăpânitit in „cea după urmă; dar iubirea, de cinste fâ- ră cuvântii.' si rîvna de rele dohândiri fâră dreptate, a unor ministri, aducă si pagubă si “necinste la stăpâni, si necugetarea stăvânilorii de a nu metachirisi acesti felii de Gmeni in slujbele lorii, si deingrigiarea spre a nu dă voiă si putere unora ca. acestora, “i aducii a se
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căi in victiă de multe ori fâră folosire. Cara-Mustafi vezirulii, fuse acestii ce pentru a so-" coti fâră cuviintiă,. că are a se cinsti prelungindusi. vezaretuli, până cândii sc va face, si sultanii Germaniei si: padisiachi Apusului, fi pricină de a necinsti cu morte, scurtândii si inpărătia, si porni r&sboiii la acesti văltii asupra inpăratului Leopoldii, pureese cu multă trufie spre Austria, dinpreună cu hanulii Tătarilorii, cu principii, Transilvaniei Michailii Apati, Vala- ch: Sierbanii Cantacozinuliă, siMoldav: Duca Albanasiulii, si cu toti vezirii, beilerbeil si miri-miranii. Si măcarcă inpăratulii Leopoldii fâcă multă silintiă, si cu multe mijlâce, ca să stingă ac6- stă atitiare de focii, vedienduse mai vârtosii că nu ati datii nici o pricină, si trimise soli extraordinarii la Giarigradii, pe conte Caprara, dândui poruncă ca să facă veri-ce mijlocii va sci, si să potolâscă răsboiulă. Sieich-islamulă si cu .multi din ulemali se inpotriviă a dă fetfă pentru răsboiii, dicândi că este inpotriva dreptătii. Veziru insă nu lăsă mijlocii cu care să nu săvirsi6scă rivna de iubire de slavă ce -aveă, silinduse atâtii ca să induplece pe siech-islamuli să dea fetfă, câtii si să aplece pe valedâ-sultana pentruca să indemneze pe inpăratulă la acesta. Nu lipsi a nu se chibzui ca să găssscă aflâri n6uă, potrivite la sie-. risierifii, cu care să pâtă dobândi fetfaoa r&sboiului: arătă întâiul, că si de nu lasă legea a se porni r&sboiii asupra Nemtilorii, pentru că-ci mai dati pricină de stricătiune pâcii, dar nu ne ingăduiesce, diceă, Grăsi legea ca să nu inbrăcisiâmii pe Tekel, si totă nobletia un- gurâscă ce alârgă la noi, cerând si se facă- sudeti, si să, plătescă tributii. In cea după urmă află altii mijlocii, adică să priimâscă a imtări pâcea Nemtiloră, dândii protetione Un- gurilorii, si făcândă dela Nemti. mai mari cereri care să nu le ptă priimi inperatorulii, si să se arate că Nemtii dai pricină de stricătitinea pâcit, si să potă sioranu să -iea fetfaoa resboiului. Intre altele dar cereri ce eră, de a se strică cotâti în Ungaria de sustii, si a se dă locuri in stăpânirea lui Tekel, eră si acesta, să plătescă inperatorulii 1000 de pungi de bani pe ani la dovletii, tribudă pentru Ungaria de susi.  Ambasiadoruli Caprara, nu puteă. „Să dea mâna la aceste teclifuri, fâră voia inperatorului. Cu tâte acestea, nict. acelii r&s- punsii nu se asceptă, ci se trimise poruncă câtre Budunii-beilerbeiii, betrânulii Ibrahimii-pa- sia, ca să mârgă cu 6010 de. 6ste spre ajutorulii lui Tekeli, şi trimise si hatisierifi .ptin care numi pe Tekeli, craiii tierii unguresci, si porunci lui Budunii-valesi să-lu propovedu- i6scă, trimise poruncă si lui Michailt Apafi, domnulii Ard6lului, ca să unâscă si ostile lui "cu Telkeli, si asiă toti acestia luară siâse cetâti unguresci dela Nemti in grabii. Se scâseră si tuiurile inptratului, si la 1689, lisă inpăratulii , Giarigradulii, si treci la Odriii: cu tâtă puterea inpărătâscă. Multe semne iupotrivă se arâtară, dar se urmă călătoria, cu riv- ma Si cu căldura cu care se incepuse. Purcese si inpăratulii dela Odriiii si merse până la Isargicii unde si rămâindii, dete Sangiaculii sierifi si tâtă plenipotentia, vezirului, prin hatisierifă si purcese la Beligradii, unde si'se adunari ostile cele chemate din tâte pârtile. Vezirulii ce aveă rivnă ca să stăpânescă Deciulii, socotindi că cu luarea Beciului va pută “stăpâni lesne tâti Germania, si asiă intră in sevdă să se numâscă sultanii Germaniei. si padisiachii Ap sului, cu deosibită stăpânire de cea othomanicescă, 'si hotări ca să mârgă dre- ptii la Beciii, si să facă Beciulii muhaseră, voi insă acâsta ca să o facă prin sfatii de obsce, dar vră ca să se arate maj pre susii de sfatii, si toti să-l sfătuiâscă a face aceea ce poh- thiă elii, si aveă ascunsi in inimă. Fiică sfatii de râsboiti la Deligradii, unde după artta- rea lui Rasidii-efendi, Uzunii Ibrahimii-pasia Budunii-valesi n'ati găsitii a fi de intielep- tiune ca să lase cetâtile unguresci neluate, si cele din Austria ce sunt până la Beciii, fâră garvizonii turcescii, nici să facă, Vienna: muhaseră, că-ci este ştajirulii stăpânirii Evropeilorii, si se va dă pricină, ca, nu numai „uterile inpotrivitâre, ci si chiarii aleatii devletului să se aridice asupra othomanicescii inperitii pentru acesta. Insă, deosebi.că nu i se dete ascultare, fă si certati si infruntatii de câtre vezirulii,. După ce ajunse la Esecii, arată istornicii Ev- ropei, că si chiarii Telkel asiă Vaii sfătuitii, nedândi insă ascultare nică lui, merse cu multă trufie la Vienna, si o făci muhasert, si nu se sili incai să facă iurusiurile grabnice si iuvi- tejite, si să iea cetatea, ci prelungi asediu mat multii de dsută luni, totii făgăduindi inpă- ratului că va hă Vienna. Inpăratulii Leopoldii ce fugise din Vienna la Lintiii, nu lipsi a face siliutiă să cheme pe Les), si să adune si ostile Germaniei, care fâră zăbavă stringân- duse suptă oblădurea ducăi de Lorena, se uniră cu insusi eraiulii lesiescii, [oannit Sobievski,
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"si năvălindi asupra ordiei inpărătesci, o bătură si o desfăcură de totii, luândi si tstă averea, 
stipânindii si totii câmpulii răsboiului, si scăpară Vienna din muhasert, si. se porniră si Le- sii si Nemtii asupra Turcilorii, ce dosiă dinpreună cu vezirulă, avândii o infricosiare panică. 
Găsiră pricină la acestă vreme cu indemânare si Venetienii, că-că li se inchisese solii în Gia 
rizradu, pentru o gâleâvă ce se întâmplase, si se aridicară si el asupra pră-innaltului dev- 
letii cu r&sboiii. Cara-Mustafă veziruli fugindi dela Beciii innapoi spre Budini cu ostile 
obosite si infricosiate din buna sa chivernisclă, cercâ a se inpotrivi pe alocurea la ostile 
chesaricesci ce eră garnizonuri prin “cetâtile ce le lăsase in urmă, dar în tâte pârtile fură 
bătuti, si innecati prin ape, după proorocia lui Uzunii Ibrahimii-pasia. După ce ajunse la 
Budinii, tăiâ capulu lui Ibrahimi-pasia, pentru că-că "li sfătuise bine. Dar tăiă si inpăra- 
tulă capulii vezirului după ce ai ajunsi la Beligradi, dacă aii aflatii curgerea pricinii, pen- 
tru că-ci n'a ascultati sfatul celii bună, si mi se pare că acestă epigrammă i s'ar cuveni 

"18 mormântii: Di ME 

Stichai: 

Carâ-ti fuse si numele, Carâcti fuse si treba, . 
Că-cl prăpădisi atâtea tieri, intrn 'nzadariă si gcba, 

Eratostrate !) te 'nvătiă, să-ti lasi o pomenire, . 
Si-o vei av câtă si-a lui fâră de nemurire,: 

Tote insă acestea fâră folosii, cii-ci Nemtii, Lesii si Venetienii, făceă isbândă in tâte 
pârtile, se sculară si Rusii asupra portii, uninduse cu aceste puteri in urmă, si la 1686 du- 
ca de Lorena in luna lui Septemv: luâ Budunulit cu jurusiii, neputândii vezirulă Suleimanii= 
pasia să facă nicl unii ajutori. La vălâtuli 1687, mai făcură Nemtii mare biruintiă si is- 
bândă la Mohacii, dobândiră și Sclavonia, duca de Lorena intrâ in Transylvania, Rusil ple= 
cară in răsboiii asupra tierii tătăresci, Lesil asediiră Camenitia, Venetienil luară Corinthu 
și Athica, 'si făceă toti in tâte pârtile isbânde, si aduseră pe Musulmani la atâta desnădăj- 
duire, incâtii se intorseră asupra inpăratului prin povttiuirea lui Siausi-pasia, pe care mă- - 
carcă "li fâcă inpăratulă si veziri de nevoie, tăiându pe Suleimanii-pasia, dar si acâsta în- 
zadară, că-ci la Noemv: 8, 1688, si 1089, “li aridicară din tahtii prin Nacâbii-efendi, si prin - sierifulii dela Sfânta-Sofie, si fă siliti ca să dea schiptrulii inpărătiei frătine-seii, si eli să trecă la, inchisâre din tahtii, unde si după amărită petrecere de patru ani, trecă si in ce- 
ealaltă lume, de ani 52, inpărătindii ani 41, si stândit la inchisâre ani patru. 

Stichă : 

Mare 'mpărată sultană Mehmedă, si micii totă într'o vreme, 
Că-ci unde toti “lă tremură, ajunse d'a se teme. 

Innorocitii ne'unorocitii, si acestea totă odată, a 
Casiă patii cei ce trebile, singuri nu si le cată, 

Stă si la slugi adevărată, o cinste stăpânescă, 
Insă "ntre slugi sunt oscbiri, stăpâni! dar grigescă, 

Că- să Chiprulii, si Panaioti, si Cara-Mustafale, 
Si-acei d'ântâiă aducă folosii, cer după urmă jale, 

IXPERATIA LUI SULTANU SULEIMAÂNC II. 

“ Buleimanii 11. | Se trimise Bostangi-basia, ca să cheme pe sultanii Suleimanii dela Ca fasii 
| 2. fin tahtii. Eli cu tote că temânduse de frate-seii, se discolevsiă să 6să si să prii- 
mâscă schiptrulii, dar in cea după urmă treci in tahtii, si se cunoscii de mpăratii, si ve= din Vai peia-INiTă toti spre inchiuătiune. Făcă comfermatione vezaretului asupra lui Siausii- covâmui.  Jpasia, pe care zurbale "li omoriră in grabi, făcândulii bucâti, cu pricină că nu 
leait datii bacstsiuli celii obicinuitii. Făcură si alte multe răotâti în Giarigradii, Dar în cea după 
——— - -Z —— Z rr, . . 

. : 1) Celii ce au arsă capiscea Dianil la Efesii, una din 7 minuni,
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urină, cnicerii suppuinduse la sangiacii, infrenară pe zorbale, si se fici veziră Techiurdali 
Mustaă-pasia.  Inpăratulii merse la, Odriiii si trimise osti, si asupra inpărătiiloră inpotrivi- 
tore si asupra zorbalelorii, că-ci-se sculase si in Rumeli-si in Anadolii imperialii, si aduceă 
isbândă in tote pârtile. Dreptii-aceea intieleptulii inpărati făcă chibzuire ca să misce lan- 
ciuli inpăciuirii, si să facă corcare ca să vadiă in ce se află. Deci găsicu cale ca să tri-.. 
mitiă soli la Becii cu giulusinamă câtre inpăratuli Leopold, si cu.arătare că ai priimiti 
schiptrulă inpărătiel othomanicesei. Deci se orânduiră, Zulficară-efendi ce atunci eră enice- 
riit-ehiatâbâ, si cu prâ-invătiatulă Schezletii zad Alexandru Mavrocordatu, ce atunci se află 
si mare tergimanii ală divanului inpărătescii, care se făcuse după famozulii Panaiotache, si 
măcarcă in vremea ce s'a tăiatii Cara-Mustaa-pasia, fiindii pirită cumcă ar fi datii sfată 
vezirului ca să facă Beciulă muhasert, fuse fâra. vină scosii dintr'acâsta dregătorie, care si 
se dete srăsi la Musulmani făcânduse uni Seferi-aga tergemanii, si se află si in primejdie 

- de vidtiă, inticleptulii Mavrocordatii, dar fiindii-că la, acâstă dregătorie este trebuintiă de pro- 
copsâlă multă, si de sciintiă de limbi de 'ndestule, si de minte subtire, fi adusi 6răsi si de 
isnovă asiediatit tergimani. Duca Bavariei luase Beligradulii în vremea ce aii ajunsi acesti 
doi soli la Beciu, si principuli de Baden intrase în Bosna; cu tâte acestea solii ajungenaii la Beciii 
si povătiuinduse la audientia imperatorului, deteră giulusnamslele inpărătesci,. insă nu găsiră 
cu cale ca să dea pricină ei ântâiii de vorba inpăciuirei, lăsândiă ca să facă acesti, des- 
chidere ântâiii crestinii, cu socotâlă ca să afle mai multă inlesnire la negotiulii ei; vădiendii 
insă că la acestii articolii, Nemtii făcură o adâncă tăcere, in cea după urmă merseră inna- 
inte si făcură provlimă inperatorului, de a trătălui pacea, in d6u& chipuri, sai pe piciorii 
cu.0 trecvă scurtă, saii cu o pace statornică, si făgăduiră să lase totă Ungaria la Neimii, 
si Transylvania să rămâie a plăti tribudii, si la o inpârătie si la alta, Camenitia să se dea: 
la Lesi, si Pelieradulă cu Timișvarulii să rămâie la Turci; si cu tote că vestitulii Alexan- 
dru, arată unii că ar fi făcutii si unii cuvântă in limba latinâscă asupra pâcil, cu atâta pi- 
tho si duleătiă, incâtii unii dicit că ar fi scosii si lacrăme din ochii biruitorului atuncea Leo- 
poldi, si ar fi datii poruncă ca să se incâpă tractâtulii; deci cu tote acestea, vâdiendii solii 
turcesc că li se dă unii răspunsti cu multă măretie, adecă intracestii chipit: «Că măcarcă 
«starea de acumii si norocirea armelorii mele, "mi dati. nădejde de a dobândi, nu numai 
«ticra ungurescă, ci si tâtă inpărătia Turcilorii, amorulii insă ce am. pentru pace mă face ca 

«Să daii mâinele la ca. Deci voii să am crăfa tierii unguresci cu tâte provingiile dinpre- 
«giurii, adică cu Sclavonia, Croatia, Bosna, Servia, Bulgaria si Transylvania. : Er Moldova si 
« Valachia, să rămâie slobode despre mine. Legea catholică, să fie priimită în t6tă ticră tur- 
«câscă, si sfântulii-mormâutiă să se dea Frangișcanilorii. La Lesi să se dea Crimulii, Bugiaculii, 
«Moldova si Tidra-Rumânscă. La Venetieni să se dea Morea, Evripuli si o parte din Dal- 
ematia.»: Nu făcură altă răspunsii, fâră de câtă, despre o parte, găsiră cu cale să facă 
tăcere si să inseiintieze la porti, 6âr despre alta, Alexandru Mavrocordatulit intelnindu- 
se cu solulii Frangiei ce eră la Beciu, i-arătă cererea, Nemtilorii, si-i dise, (precumi . 
mam incredintiatii dela multi istornici): «Ei sunt plenepotentiariii ca să dai Nemtilorii ce 
«vorit cere si să facii pace, si-i arătă si hatisirifulă de acâstă plenepotentiă, «voi insă ce 
«Sunteti supărati de densii de a pururea, si după “starea intru cara se află acumii, nu vă 
«potii face nici-unii re, cândiă va luă aceste crăii dela inpărătia nostră, si se va face a- 
etâta de puternici, mai puteti voi să mai stati la Parisi 2 Vădiendii si audindă acestea s0- 
lulii Frangiei, indată porni ștafete la craiu, si fuse de 'mdestulii ca să aridice armele Fran- 
cezilorii asupra Nemtilorii. Deci craiulii franciozescii aridicâ resboiii asupra Nemtilorii, si-i 
tăcă ca, puterile ce făceă triomfulii asupra Dunării, să se intorcă asupra Rinului, si făcă in- 
sciintiare sultanului prin mijloculii ambasiadorului Siatoniof, cumcă are 400,000 de 6- 
ste gata ca să intre in lucrare, si cumcă la anuli viitorii se va strădui cu răsboiuli in ini- 
ma Germaniei. Acestă făgăduiclă inviă inimile TPurcilori. si incepură a nu mai gândi la pace, 
si porunci solilorii la Beciii ca să se tie tari. Mavrocordatulii cugetă ca Beligradulii să-lii facă 
a rămână la Turcă prelimenatiii a păcii, si apoi să intre în tractatii. Inpăratulii Leopoldi si 
xîvniă ca să facă o trecvă..cumii ar fi pututii, că-ci nu-i dă mâna a fi inpiedicatii cu d6uă 
asiă puternice inpotrivir, că-ci % eră cu neputintiă să facă isbândă la amând6uă. Solil tur-
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cescl răspunseră că n'aii plenepotentiă; ca, să inchee pacea cumii vorit vră, ci diseră ca să r&mâie pentru altă vreme, Chiuprulu Mustaă-pasia se fici veziri din caimacamii, si adunâ sfatii mare in Giarieradă, si se hotări la. sfatii ca să se urmeze r&sbdiele, si scrise solilorii la Beciii ca să se intorcă la Giarigradi, si făcă gătiri de Oste, si trimise: porunci in tâte: pâr- . tile, în care arătă că nu voiesce să vie Tiici unii ostasi: siliti, si asiă incepură de tâte pâr- tile a năvăli. ostasi vrednici de isbândă, că-ci aveă mare Yypolipsis vezirulă, care indreptă: si veniturile inpărătiei, si întră, in campania r&sboiului, si purcegândii spre Belioradă luă, Sia- chârehioiu, bătă pe conte Starenberg, si luâ Nisiu, in cea după urmă luâ si Beligradu, si treci Dunărea, si luâ Lipa, si trimise osti in Timișvarii. Domnulii Ardelului Apafi murise, deci de- : dese domnia vezirulă lui Tekeli, si orândui serascherii cu 10 mil de Oste, si orândui si pe hanulii tătărescii, si pe domnulii Tierii-Rumânesc, atunci eră Costandinii Brâncoveanu, si le porunci ca să intre in Ard€lii, . si să' incredintieze domnia lui Tekeli. Deci intrară cu toti - in Ard6lă pe muntii Tierit-Rumânesci, si bătură pe Haizlerii generalii, “si. dicherară pe Te- kelii domnii, si se intârse veziruli cu' aceste isbânde la. Odrfii, si de acolo merse la .Giari- gradă cu inp&ratulă si intrară biruitor, si incepi vezirulii a face gătire de anulă viitoră. Deci se bolnăvi inpăratuli de idropică, si la acestă anii 1691, si 1102, treci in ceealaltă. luine, de ani 52, inpărătîndiă ani 3, lunt 9. pi 

„o Și Suleimanii silintiă, făcu după patintiă, 
| D'a fi binaitorii;. 

Dar nu fă cu patiutiă, să facă vr'o silintiă.. 
D'a fi nemuritoră. - : 

INPERATIA LUI SULTANU ACIIMEDU II. Ad 
ai 

Aha IL) La acestii văldtii, 1691, si 1102, vezirulii scose în tahtă pe sultan Ach- medii II, după nobetuli saltanatului, frate mai micii a lui Suleimanii, si trecă la, Odriiă, si | măcarcă curtea inpăratului acestuia, aveă, multă indrăznelă la, inpăratulă, incâti Câziarii-a- gă aii pututii să facă cu Diri până să trimitiă inpăratuli ca să aducă pe acesti: meșhurii vezirii, si să-i iea pecetea, insă: vezirulii cu totă, intielepciunea cea cuviinciosă putii face, ca nici să mârgă, nici să dea pecetea, nici să se arate iupotrivitorii, cu tâte că-lii iubiă si u- lemalile, si rigialii, si enicerit toti, ca p'unii părinte, numindulii mântuitorulă Musulmnaniloriă, că-ci tâte acestea curgea la nemulii Chipruliilorii, ca fierul la magnitii, si se păreă că (6- te aceste virtuti sunt firesci la acestii nEmii, si cu unii mijlocii suptire ficii de a se trimi- “te surgună Câzlarii-aeă la Foypetii, si a se spândiură. lazagi-efendi cu călimârile la, brâti, că-ci ei "i piriseră. Si purcese vezirulii la 6ste. Imperatorulii si puse mijlocitorii de pace pe Gulielmii III, craiulii Fnglezilorii.  Vezirulii cu tâte că priimi pe solii cu mare cinste, dar % dise că elii este priimitorii de a se face o'pace cinstită, si cu acesti mijlocii "ii lă- să cu socotâlă să-lii surdisâscă, până va luă Budinulii. Treci Sava si se apropriă de Petre- varadinii.- si bătăi 5000 de 6ste nemtiâscă' ce eră cu principuli Ba'enii. Dar nenoracirea os- tilorii othomânesci, aduse lucrul, incâti acestii eroe, vezirulii Chiuprulu-zadă, în furia bă- tăliei, fi lovitit de unii glontiit in templă, si cădii morti. Ofichialil curtii sale strigândă unulii pe altulii la acestă intiistată intâmplare, pentruca să se audiă vorba, făcură de in: cetâ, meeterhanoa, si acâstă incetare a meterhaneli), dete pricină enicerilorii a pricepe că se făcă 'cevasi de mâchnire, Acâstă siastisire “ făcă incetare iurusiurilorii si hugiumului, si aduse lucrulă de a se birui de Nemii, de unde eră biruitori, si se făci Ali-pasia caimaca- mulii vezirit.  Pagheni solulii Englezilorii, si Colierii solulii Olandesilorii; veniră 6riăsi media- tori pentru pace la 'Turei din partea Nemtilorii. Solulii Frangezilorii monsiu de Sintonovii se inpotrivi avându ajutarii si pe Mavrocordatuli, si arătară,. Turcilorit, că nu potii Nemtii a suferi dâue r&shdie asiă mari, decâtii ună anii sâii: multi doi, ci să nu facă Turcii pacea. Deci se ficură gătiri nâu& de resboiii, si se urmară fâră de nici unii rodiă până la vălâtii 1695, si 1106, cândi sultanit Achmediă II bântuită fiindă de vrăjmasi din tote pârtile treci in ceealaltă lume, de ani 51, inp&rătindii ant 4.. cc.
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* - Ună lucru nceuviineiosă cândii se va dă odută,. - , 
Urmiză ?n urmă multe mif, intieleptii toti ne-arată. . - 

"N cea după urmă de?ntristâri, când nu avemă scăpare, 
Scăpâmiă de victia cu "'ntristâri, cu bucurie mare. , 

INPERATIA LUI SULTANU MUSTAFA II, 

După mârtea lui sultanii Achmedii, Tarabooluzii Ali-pasia veziruli cugetâ, mustata 1 
ca să trecă în tahtii pe siachii-zadă Ibrahimii, fiiulii lui sultanii Achmedii Il-cet 2. 
eră in vârstă de trei ani, cu socoteli ca să inpărăti6scă elii. Sultanii Mustafă, fiul” lui 
sultanii Mehmedă IV, luândii insciintiare dela Nejirii-agă Căzlarii-agă de mortea unchiu sei, | nu mal dete vreme veziruiul ca să se sfătnâscă pentru acesta, ci trecă în tahtii după "no- 
betulii saltanatului la 1695, si 1106. Yezirulii si enicerii-agă luândii veste că ofichialii sa- 
raiului se făcură stăpânitori acestii alegeri, alergară cu bucurie mincinsă, si sărutară pola 
inptratului celui noii, si asiă urmară si toti ceilalti după obiceiii. Deci inpăratulii dete ve- . zaretulii 6r lui Ali-pasia, insă hotări ca să mergă insusi inperatuli in r&sboiii. “Dar. aduse 
pe Elmasii Mehemedit-pasia dela Bosna, si-lă făcă caimacamii, si după trei dile- tăiâ pe Ali- 
pasia, si numi vezirii pe Elmasii Mehemedi-pasia, si purcese inpăratuli spre Beligradii, si 
după ce sai trecuti acea campaniă, se intârse pe la Lozosiii si Carausebesii ale Timișva- 
rului pe care le si luâ, si treci prin Ti6ra-Rumânâscă pe la Mehedinti, si pin Romanati, 
si trecendii Dunărea pe la Izlazii, la Nicopoli, merse la Odriii. Insusi domnulii 'Ticrit-Ru- mânesci iaii fostii conacciii după cuviintiă. Muscalil inasediiră Azaculii, si se nrmară Grăsi răsboiele si la anulii viitorii cu isbânda Tureilorii câtre Nemti, că-ci goniră din Timişvarii 
pe imperiali.  Luară insă Muscalii, Azaculiă, insusi inpăratulă Petru fiind de faciă. Muri si 
Sobievsli craiulă lesiescii, si cădiură Lesil la alegere de craiii, si parasiră răsboiulii de v cam dată  Solii Engliterii si Olandiei, drăsi cevcară a, face pace la inpăratulii.  Inpăratulii 
cu tâte că sciă că se inpăciuiseră Franciozii cu Nemtii, insă nu priimi pacea, ci purcesc la Beligradi cu 135,000 de dste. Trimise si inpăratulit Leopold pe principulii Evgenie de Sa- voe asupra Varadinului. Se dete batalia la Genta cu Diruintia Nemtilorii, Inp&ratulti merse Grăsi la Beliaradi, si făcii pe IIuscin-pasia veziră, si merse la Giarigradii. Fridericii Augu- „Stii electorulii Saxoniei se făcă craii Poloniei. Si intracâstă vreme sultanii Mustafă incepu a cunâsce câtii eră de trebuincissă incheiarea păcii. Inpăratulii Leopold cu tâte că eră biruitorii asupra 'Turcilorii, dar asceptă să moscenâscă, criiia Șpaniei, după mortea lui Carl II, si nu pobhthiă să si prăpădescă ostile. Solii Englezilori si a Olandezilorii vădiândii că 
Sail infrutatii intratâtea rânduri, nu vre ca să mai facă proviimi, Alexandru Mavrocordat tergemanulit divanului, omit de unit duchii suptire si petrecătorii, cunoscă că cu inlesnire ar put& pune in orănduielă aceste A0uă puteri. Eli eră desăvirsiții datii la enteresurile otho- mănesci. Deci răpi acâstă ocasione prin care se aretă cu slujbă vrednici de insemnare la. inpărătie, cu care covirsi atâta, alte slujbe ce făcuse, si-si dobândise o ypolipsis nemuritâre. Deci mergând la vezirulă pe care nădăjdui să-lii facă cu inlesnire ca să dea mâna la a- cestii acomodamentii, intre alte vorbe "% dise. cumcă, «cu pucina cunosciutiă ce am la prici- «nile Evropei, socotescii că, după starea intru care se află “acumi “ imperatorulii Leopoldii, «cu multă bucurie ar pohti să facă pace cu Turcii.» "1 dise vezirulă. «Este cu putintiă „ “unii biruitorii ca dânsulii să facă acestă gândire?» *] r&spunse Mavrocordatulii: «Stăpâne, „acesta, ce cii "ti dicii este dela mine, ei nu n'am intâlnitii cu soli interesati, ca să grăescii «cevasi asupra acestul punti, numai de vei pohti ca să-mi dai voie, să mă intâlnescii o vs «săptămână cu solii, eii “ti făgăduescii .că nu numal să-ti arctii cugetârile imperatorului,. ci * «Să facii, ca să facă ei cerere de a intră in negotiulii pâcii.» Deci % dete tâtă voia ve- zirulii lui Mavrocordatii, ca să se intâlnesca cu solil crestini. Deci mergendi câtre sol, le dise că, «in vreme ce ait fostii la. Vienna, elă ai priimitii atâtea semne de bunătate «dela imperatulii Leopoldii, incâtii elit star numără celi mai mare nemultiămitoră, cândi nu «Siar inplini datoria să se arate cu vreo slujbă câtre inpărătia sa, aflânduse in cea după «urmă si crestinii, si cumcă nu puteă să afle mai cu favore ocasione decâtii acumii, că-ci “elii scie fâr de nici ună feli de indoidlă că imperatorulii ar r&mănă mat multii multiămitii 

»
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«cândiă ar face pacea, cu Turcii acumi, decâtii cândă sar intâmplă a face curendă vreo «ruptură, cu Francia, saii cu altă crăfe, că-ci Turcii atunci arii răspunde cu măretie si nebă- «gare de semă, si cumcă ar pută el fi silitori acumii să se facă o pace cu conditil care Să potă fi priimite la imperatorulă,s si-i puse la jurământii ca să păzâscă taină 'acâstă provlimă, si altele. Solit "1 multiămiră si-i diseră. «că imperatorulă nu se depărteză de a. «iscăli conditii cinstite, si cumcă elii este volnicii să facă propuneri de acesta câtre pră- «innaltulii dovletii,. si imperatorulă i va rămână multiănită, » Mavrocordatulii se intorse câ- tre vezirii, si i le arătă t6le acestea, de care forte se multiimi veziruli si dise: «Să fi “incredintiată că vei dă cu acâstă silintiă o slujbă la inpăratulii vrednică de insemnare, că- «ci vei pricinui liniscea inpărătiel othomănesel.» Si incepu a face tractatulă de pace, cu solii nemtiesci, englizesci, si olandezi. Feriol solulii franciozescii aflândă de acâsta, se'sili multii ca să stânjinâseii săvîrsîrea acestei păci, dar nu i se dete ascultare, si incă i se r&s- punse ca să nu se mai âmestece. Cu t6te acestea inpăratulii lăsă Giarigradulii, si merse Grăsi la Odriii, si trimise pe vezirulii cu tâtă armia la Beligradii. Deci ostile turcesci stă in Beligradii, si ostile nemtiesci la Petrevaradinii, si se păziă una pe alta. Rusii, Lesii, si. Venetienii asemenea urmară la hotarele lori. Deci se orândui Carlovitia loculii congresu- Jul, si din partea dovletului se orânduiră soli, Rami Mehmedii reiz-efendi, si Alexandru. Ma- vrocordatulii, care si se numi bei si mahremii 'esrarii; din partea Nemtilorii, conte Petingen si conte Schlick; dela Muscali, Bogdanovici și Vozniceni; dela Lesi, Stanislavii voivoduli Pos- naniei; dela Veneticni, Rusini; si mediatori eră, Englezuli Paghet, si Olandezul Colier. Se fica ântâiii dispută, care să si6diă mai susii la vândă, -si acesta intieleptulii Mavrocor- - datii o indreptâ cu o efevrimă, de a se face o casă de congresii rătundă, cu atâta usi câti si soli, si cu o masă rătundă si cu scaune inpregiurii, si cu acesti mijlocii se indreptă si si madâoa de protimisis. Deci rămase imperatorulii multiămiti cu a se tin€ pace 25 de an. Budinulă cu tiâra ungurescă de giosii, si pringipatulii Ardâlului,' până in Murăsiii, si până in Tisa, r&maseră al2 Nentilorii. Timişvarali si Deligradă cu Bosna, rămase ali 'Tur- cilorii. Rusfa aii făcutii o trecvă de do ani in care ati stăpânitii: Azaculii. Lesii a, luată Camenitia cu Podolia si Ocraina. La Venetieni sait dati Morea si Lefeadia. Si asi sati incheiati pacea, la vălâti 1698. si 1109. Deci s'ati intorsi fiescesi care la loculii seii, si în: păratuli după comfermatiile pâcii, lăsândii trebile asupra lui Husein-pasia vezirulii, merse la Ca- risteranii, la saraiulii ce-lii făcuse sultanii Mehmedi tată-seii acolo unde mergeă la vânătâre. Du- pă acâsta, treci! la Oduiiii, si scose inpăratulii pe Huscin-pasia vezirulii, pentru că-ci Vaii gă: siti viclânii, că-ci invătiase pe nepotu-seii Câbleliii, să nu arate inpăratului miscârile cele adevărate ale Muscalilorii, care le insciintiase hanulii, si făcă vezirii pe Daltabani, ce se află atunci Bagdatiă-valesi, care sosindii la Giarigradă, ceri tractaturile pâcii să le vadiă. Deci vădiendu locurile si cetâtile ce se dedese, a inceputii a strigă, de ce să 'se facă pace cu a- cesti mijlocii, si aii inceput a grăi multe asupra luj Rami-efendi, si asupra lui Mayrocor= dati, si mal vârtosti asupra multhiului, de ce aii dati fetfaoa. Mufthiu si fiindi puternicii la inp&ratulii, făci de luă pecetea lui Daltabanii, si-i luă si capuli, si făcă vezirii pe. Rami Mehmediă-pasia, din reiz-efendi, si trecă inpăratulii la Odriiii. Deci mârtea lui Daltabanit - pricinui turburare in Giarigradii, si făcendii zorbalicii enicerii pentru lefi că nu E se plăthiă, omoriră pe caimacamii Chiupruli Abdulah-pasia, si facură pe Firari Hasanii-pasia, facură si veziri pe Achmedii-pasia, făcură si mufthiiă pe Nacâbii chiasi-efendi, si plecară zorbalele la. Odriiu,. să sctiă pe inpăratuli. Omoriră acolo pe muithiu, pe Feizulah-efendi, Rami-pasia fugi, cumi si Mavrocordatulii. In cea după urmă uninduse ostile inpăratului cu zorbalele, sc6- seră si pe. inpăratulii, si-lii puseră la inchisore, unde după 6 luni muri de melanchonie, in- păratindi ani 8, si 3 luni. - | - 
Stichii: . | 

Răsbâiele prietenesci, pururea sunt mai rele, 
Decâtă acele vrăjmăsiesci, ce fugii toti de ele, - 

Cu pagube de multe ticri, cu ai sel vrăjmasi se *npacă ? - Supusii si prietenii, ce altii aă să-i mai facă, ! „Cu mijloculă cclă arătatii, pierdii ai-o *mpărătie, | 
Si victia ?n urmă, Mustafă, pentru melancholie, .
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ISPERATIA LUI SULTANU ACIIMEDU 0. 

„ La acesti vălâtii 1702, si 1114, cerendii zorbalele ca să se facă :inpăratii ( Acheăă ur. 
sultanii Achmedii, frate-seii, insusi Mustafă merse si-lii imbrăcisiă in Odriii, 'si-t dise să mâr- 
gă in tahtii, si să dea nizamii zorbalelorii'in urmă, ca să nu-i facă si lul asemenea. Deci 
inpărătindu in Odiiiă fâcă comfirmatie ântâii dregătoriilorii, tuturorii : celorii - orânduiti de 
zorbale, si cu acesta rămaseră amăaiti; după 20 de dile merse la Giarigrâdi. Deci în uimă 
cu multă intielepeiune,  mărcarcă sia slibitii puterea inpărătiet cu mortile cc: a făcută la 'a- 
tâtia, viteji, carii fuseseră pricina seoteri . frâtine-seii, dar sia sigurefsitii tahtulit spre 'vre- 
me, cu a nu se teme că pote "i veni vio dată si lul o asemenea int&mplare, de: care: si 'în. 
cea după urmă wa pututii. scăpă, precumă-se va vedă,; Deci despre o parte grigindă a in- 
multi si-a indestulă comorile inpărătie), fă celi dântâii care a indrăznitit a schimbă si mo- : 
neda, despre alta otcârmuindii tote celelalte intocmiri ale puterii, cu bună chibzuire, a fostă 
destoinici de a intâree la coronă si locuri din cele pierdute mai din nainte. Intwacâstă vre- 
me avendit răsboii cei mai mari principi ce a vădiuti atunci Evropa, adecă Petru I, inpă- - 
ratulu Rosiei, si Carlu ali XII, craiul Sfetilorii, după sicse ant a inpăratiei lui sultanii Ach- 
medii, rămâindu Carlă de totii desfăcuti si biruitii de câtre Petru la Pultava căzăcâscă, si 
neavendii altii mijlocii. de scăpare, rănită, a năvălitii in bracile othomanicesci. Fă dar prii- 
miti de câtre pr&-puterniculii inpărată cu multă libovii, si orânduitii a-siedă in Besarabia 
la Benderii, cu tâtă cinstea crăiâscă, unde aii siediuti cinci ani. Nu aii lipsită insă dea . 
“face atitiâri focului răsboinică, intre Osmanlii si Rusi, prin multi mijlocitori, si mai vârtosti 
prin hanulii tătărescii. Deci la l6tă 1711, inarmâ inpărătia Othomanilorit asupra Rosiel. Fă 
trimisi Baltagi Mehmedii-pasia vezirulă serdari-ccremi, cu ostile turcesci asupra Moscalilorii, 
si se intimpinară cu insus! Petru inpăratuli la apa Prutului, unde aflânduse incungiuratii de 
Turcă acolo, si cu multă lipsă de zaherea, că-ci se insielase de făgădueli mincinose, cu tote 
că ostile rosesci luaseră Brăila, fă siliti inpăratulii Petru a cere pacea, care si i se duete cu 
intârcerea Azacului innapoi, si a tuturorii locurilorit ce luaseră dela Turcă la 1698. După 
acesta fn si Carlii indemnatii a merge la tierile sale, care si nesuppuinduse fi si-[ aili. Stefană 
litii a se trimite cu mnecinste. Nu prelungesc povestirea acestii istorii, că-cil ziua. 
sa srisii pe largii de multi vrednici de laudă istoriei. La Iâtii 1715 porni rES- anii. Catt 
boii asupra Venetienilorii, si Chiumurgi Ali-pasia veziralii, merse cu armadele pe feri, Voltaire. 
uscatii si pe mare, si suppuse 6răsi Morea la inpărătia othomănicâscă, Carol ali VI, inpă- 
ratuli Romanilorii, fiindii garante la pacea ce saii ficutii la Carlovitia, cândă a Lia: ieolne 
datit Turcii Morea la Venetieni, fă silită a ridică r&sboiti asupra Turcilorii Decis __aată. 
mergendit ostile turcesci la Beligradii, si intimpinânduse cu duca Savoiei, prinei- 12137 220% so- pulii Evgenie, rămase stricate si desfăcute de totii, se stăpâni peste pucinii si Belieradulă 
de câtre Nemti, si 'Timișvaruli, si Craiova Valachiei Deci se siliră Tureit a cere pacea, 
care se inchise la Pasarovitia, luândii Turcii Morea dela Venetieni, si dândi Nem- 1719, er xicotao 
tiloră Beligraduli cu Servia. banaturile Timişvarului si Craiovei, cu tote distri- vodă. 
cturile saii judegiele lori. Nu multii după acesta s'a făicutii sadri-azemii, Ibrahimit-pasia, si chehaiă, gineri-sei Mehmedi, si intracâstă vreme ia dati si paiaoa ce o are: chehaialiculi acumi, adică Rumeli, paiasi: Acesti doi fiindi forte iubiti inp&ratului, a prelungitii multi ant intaceste d6u& dregătorii, avendă tâtă puterea, oteârmuirei inpărătesci, si miăcarcă n'a pri- 
cinuitii vreo stricăciune prelungirea dregătoriei lorii, insă s'a arătatii ca o statornicie la min- 
tile nestatornice si iubitore de vede n6uă. Deci cei mat multi aprindienduse de zavistie la 
lâtii 1730, si 1143, făcură mare zorbalieii in Giarigradii, avândi căpetenie pe Pa-p 1330, Costan: trona si Muslii, Deci năvălindi la Atmeidanii uniti cu enicerii, cu. mare hugiutiv ini vodă sta: 
incungiurară saraiulii Burnu adecă Vizantionii, palatul inpărătescii, unde răma-l “aie ântăa. 
seră imchisi cu ai palatului, si vezirulit si chehaiaoa, si cei mat multi rigială si ulemali, 6r căpeteniile zorbalelori tăbăriră la Atmeidanii, si de acolo dela acea tabără, făceă cereri si po- 
runci trimeteă de călcă case si prăvălii, dă focuri pe alocurea, si infricosiă să ardiă tâtă cetatea 
cea mare Costandinupoli cu saraiuli, si tâte cele de inpregiurulii ci, si să trecă suptii sabie de 
obsce pe toti. Inpiratulii sigurevsiti spre vreme în saraiii, suptii paza bostangiilorit si bal- 
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tagiilorii, se temeă de tâte.cele intîmplătore, trimise: să:i intrebe, ce le este cererea? (ac6s- 
tă istorie cu giornalii si pre largi se scrie de Subhi-efendi, si de multi Evropei, si cine va 
rivni să o scie cu amăruntulă, o va află dintwacelea, âr eii dai numai :0. idee cititorilorii 

„de acâsta pe scurtii) ai răspunsit că cerii pe chehaia-beiii. Multi din cei din lăuntru sfă- 
tuiă: să. se dea, si multi mai vârtosii sora. inpăratului diceă, că de le va face 'voia numai la 

"0. cerere, are să le.o facă la tâte,. până si la a se lepădă de inpărătie.. Sultanii Achmedit 
vădiendi hugiumulii si faptele lori, porunci să taie capuli chehaelii, si 'să-lii arunce peste 
ziduri, 'zorbalelorii, socotind că cu acesta” va potoli, ei insă vă&diândii că li se făcii voia 
acesta, cerură: capulii vezirului'cu mat multe intricosîră, se dete si acela fâră zăbavă „In 
cea după. urmă cerură esirea iinpăratului din tahtii, si giulusiii de altii inpă&ratii noii, si stri- 
gară să se facă sultanii Mahmudii. Sultanii  Achmedă vădiândii că nu iaii mai rămasii n&- 
dejdg, se scobori din tahtii,.si insusi dise lui sultanii Mahmudi, să facă giulusiii, si: rămase 
în cafasuri. unde după pugină vreme muri, inpărătîndii ani 28. a " 

-Stichaă : 

Achmediă cu întieleptiunea, ce fârte multi inbi, 
Si en luâri de locuri, devletu 'npodobi. 

Grigi mat multă de tâte, a fi inlinescită, 
Dar si elii la acesta, rămase ainăgitii, 

i i : . . i 
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A ISTORIEL OTHOMANESCI, A PRE-PUTERNICILORU SI MARILORU. . 
INPERATI, CE SA ALGATUITU DE DUMNEALUI 
- SPATARULU IANACHE  VACARESCULU, 

TOMU II. . SRR 

_INPERATIA LUI SULTANU MANMUDU 1. 

. Sultanii Mahmudii, celii Wântâiii, si Mehmedă ală cincilea. precumiă i Cici atehrandă. 1. 
Evropeii, fiiulit lui Mustafa alit doilea, la 1730, si 1143, trecândii in tahtii se pro- 1730, Michatal 
povedui inpăratii, se insciintiară” zorbalele, si-lii cunoscură de inpăratii, si tiindusi "Racovitiă. . 
tabăra totii la Atmeidanii, diceă că inpăratulii este ciraculi lorii, insusi Patrona lovinduliă pe 
spate cu mâna “i diceă, tu esci ciraculi micii. Deci vezirii, ulemali, pasi, rigialii, domnii si 
acei ce se orânduiă in trâbă, eră acci ce poruncii Patrona,:si Muslă cu zorbalele. Eră dela 
1722, incă din vremea lui sultanii Achmedii, pornită cestratie, sait seferi in Persia, pentru 
turburârile lui Mirveis. Intieleptulă inpăratii sultanii Malumudă, neputândă suferi acesti mij- 
locii de necinste, care curgea la otcârmuirea inpărătiei, pricinui trebuintiă de a' merge osti 
in Persia, si hotări să scâtiă ordie inptrătâscă la Scutari, si să se faca gătirea acolo, ca se . 
se pornescă ]a Persia, Deci după ce a trecuti ordia la Scutari, intruna, de dile.se ficit ho- 
tărire de a se face sfatii de răsboiii, in saraiulii inpărătescii la Vyzantion. Fuseră dar che- 
mată, vezirulii, ulemalii, rigiali, si pasii, câti se află atunci la Giarigradii, intre carii eră si 
căpitanii-pasia, Gianimit-hogia, vestitulă acela Nayarehii, care a dati si sfirsitul acestii co- 
medii saii tragedii, fură chemati la acesti sfatii si cei mai presusii de sfati, intracea vreme, 
Patrona si Muslă, carii viindii cu ai sef, se inchiseră portile palatului, rămaseră după obi- 
ceiit si orânduiclă, toti ostasii si calabaliculii afară, si in palată rămaseră numal cei chemati 
la sfatii, si breslele cele orânduite ale palatului si obicinuite. Se incepi sfătuirea din care 
se atitiă prigonire Patronei, cu Geanimii hogia, si dintracestă prigonire, aprindiânduse gâl- 
câvă, sări căpitanii-pasia, si năvăli 'asupra Patronii, si altii asupra lui Muslu, ce eră gătiti cu 
hotărire pentru âcâsta, si i tăiară, “Se dete poruncă ca să li se arunce capetele j1î31, Costandin 
peste ziduri, să le vadiă Gmenii lorii, si zorbalele, si eniceri! ceialalti, si intalni al dolea 
esi si enicerii-aga cu toti zabitanii sci, si indată urmândui enicerii cu tâtă suppunerea, se luară 
după zorbalele ce incepuseră a“ fugi vădiândi capetele căpeteniilorii lori. Priuseră, innecară, 
tăiară, pe câti aflară. - Esi si capetanii-pasia cu galiongiii sei, făcândii asemenea, | 173, Grigori 
si numa! puginii si bostangi-basia cu ai sei, si asiă patuu-dieci de dile tiindii a-l Ghica. 
câstă vânătâre, nu scăpâ vii pici unii vinovatii. Multi insă si fâră vină trecură in ceealaltă 
lume, pentru ca să nu se intmple a se invinovăti si aceia in urmă, altă dată. Dar se in- 
puti si marea in Giarigradă de lesiuri, incâtii multă vreme dicii, că nici pesce, nici ostraca 
nu se. puteă mâncă. Deci se potoliră tote r&svlătirile de totii, si se făcă la obsce 'o inves
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selită petrecere, care se pomenesce si acumit, că-ci numitulii inpărati eră intieleptii si plină so Mavaunide bunătate, La I6tii 1735, Anna inpărătesa Rostei avendii Supărâri de 'Tătarii dată. atrela. [Nogal, si Crimlii, si de cei dela: Azacii, ce călcă locurile sale, si bântuiă suditii si suppusii, ceră la innaltulii devletii othomanicescăi ca să-i infreneze, După vreme vădiendă, că innaltulii devletii puginii grigesce de acâsta, porni r&sboiii asupra Tătarilori, si intrând ostile rosesci suptii povătiuirea maresialului Minechiă, in tierile tătăresci, purtătâre de biru- intiă,. prăpădiră Crimulii, si stăpâniră si Ozia, intrară si in Moldavia, Devletulii trimise ordia - inpărătâscă la Isaccea cu t6ti puterea, si se intimpinară in multe locuri ostile, toti cu is- bânda ostilorăi rosesci. "Toti intracâstă vreme aveă innaltulii devletii serascheri trimisi si in Persia pentru: tarburârile lui Tahmazu, cure a cereatii să facă si aleantiă cu amândouă cur- tile inperiale inpotriva portii, si la Iâtii 1737 aridică r&sboii si inperatoruli Carlă ali VI, asupra othomanicescii inpărătii fâră veste, trimitiendi feldmaresialii, pe duca de Lorena gineri- sei, care fă in urmă prin schimbii, mare ducă de Toscana, si inpăratii Romaniloriă Trangiscii I ce aveă socfe pe fiica lui Caxlii, pe lăudata inpărătâsă Maria-Terezia, carele si după ce a trecuti in hotarele turcesci, suppuse. cetatea Nisiului. Deci pre-innaltulii devletii lăsând se- ascheri asupra biruitorilorii „Muscali, trecă in grabii cu sangiagâ-sierifu si cu tâtă ordia la Diiii, de unde apoi intârse .Nisiulii la stăpânirea sa, dete batalia dela Isargicii cu mare is- " bândă, si făcă Beligradulii asediu, care si se inchină, cu tractatii. Se inpăciuiră Rusii cu in- târcerea, tuturorii tierilorii ce luase, si cu stricăciunea de toti a Azacului, si a, tuturoră ce- rerilorii si supărârilorii tătărescă, luândusi si cheltusla ce făcuseră la r&sboiii. In urmă la 1739 se inpăciuiră si Nemtii la Pasarovici, intorcendi la innaltulii devleti, Beligradulii, cu Servia, si banatulii Craiovei, cu judegiele sale, pe. care pră-puternica inpărătie "li uni Grăsi cu ticra n6stră Rumânâscă, cumii a fostii d'inceputiăi, măcarcă cercaseră unii să-l facă deosibitii priu- cipatii. Acesti inpăratit a. suppusii fârte multă zorbalele, că-ci dela 1730, dedese voie si pră- 1241, Micată |văliasilorii turci, si crestinilorii, si ovreilorii, si armenilorii, ca să aibă indrăznâlă „Medi haeovitiă-[ săi. lovescă si si omâre pe eniceri, la vremile ce-l vorii vede pornindii zorbalicii, dedese insă si enicerilorii voie să se pOtă negutiători. ră plinii de bunătate si de intielep- 'ciune, iubiă raelele, si le dedese la tote: slobozenie in dilele sale cele fericite. Besirii-aga, Ie apari» | câzlarii-agasi, luase multă indrăzndlă si putere, incâtii puginii eră să priciuuescă 1148. Grisorio [mari turburâri de nu iar hi aridicatii vietia inpâratulă. Deci a înpărătitii - cu 1752, Matelă vo. (Pace până la 1754, cândii intru una de vineri, măcarcă se afli forte bolnavă, “mtă Miu set: idar neesîndii două vineri la, selamlicii,. mat innainte pentru neputintiă, la a treia “ vodă Gibană, Îfu silitii să 6să Ja gâmie ca să nu dea bănueli. Deci intorcenduse dela selâmlici, ne mai putândii stă -pe cală, aprâpe de Babi-humaiură, s'a povirniti' să cadiă, si priimindulii in brage basi-aga, l'a luatii si a dusi pe mâini diapreună cu ceialalti ai sei, aprope intr'o 'odlae, unde si acolea,'st a dati: săvirsitulă, trecândă la, saraiu celii de trandafiri din ceealaltă lume, inpărătindii ani 24, CI ! a +... In dilele acestui fericitii inpărată la : am vădiuti si ei lumina lumii acestii pline de amarii, si la fericirile cl, si de nestatornicie, si la cele ce se 'potii socoti mat statornice. 

Aaa Stichui: . 
pu , Mahmută apoi la tâte, rămase lăudată, « EC , Că-ci toti 'lii socotiră, de vrednieii inpărată.! . a i : - Aduse si isbânde, făci si dovânăiri, : 

a . ”_ Si-si veseli suppusii cu multe fericiri. 
i „î.* Si-asiă trăindii cu slavă, devletu-er desfătă, 

Inpărătindii cu pace, până se strămută, 

. 

i 

INPERAZIA LUL SULTANU OSMANU 114, : 

“ Osmană III. ) - + Mustaă-pasia, ce s'a. numiti Tâlchi, aflânduse veziră, treci cu -grabă in sa- Da rai, si scose după nobetulii saltanatului pe sultană Osmanii III, fratele lui Mah- mudiă, si "li sui in tahtulă. inp&rătesciă la I6tui 1754, si 1167. Acestă inptrati eră. forte -. , 
1 ă . - .
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dreptii, atâta în câtă aveă prolipsis  cumcă toti veri-câti se. află in treba devletului sunt jacasi si n&păstuitori săracilorii si nemerniciloră, si pentru acâsta: mai in tâte :săptâmânile schimbă rigialii, si: pe: veziri, in fiescest-ce dâuă lunt sai trei “1 scoteă, pe altii surehiunin- dui, pe altii si tăindui, si in adeverit jatorile si rusifeturile, după câtii eră putintiă, se inpu- ginaseră, că-cl toti tremură de frică, multi insă si nevinovati au peritii, Mai susii 1756, Costandin - "-numitulii vezirii fiindă .scosă din. vezaretit, după ce ai inpărătită, si răsi adusti vodă stavrocor: de isn6vă la pecete, singuri elă 's'a prostitii, sfătuindii pe inpăratuli ca să facăl data da. pe “Halepii-valesi. In cea după urmă aducândă dela Halepii pe vestitulă acela Mehmediă- pasia Ragâpi Pa făcutii vezirii, care si cu 'intielepciunea sa cea mare otcârmuindi,.a. pute tine vezaretulii mal multi decâtii altii, in dilele acestul inpăratii, fiindcă a pututii stă până la mârtea inpăratului, insă cu multe : mestesiuguri, si cu' mare. primejdii, că-ci de mai trăiă d6uă trei cesuri inpăratulii, "si pierdeă si viâtia, din pricina Căzlari-agăi. si.a. lui [azagi- " efendi. Acâsta i oa proorocit'o si ună munegimii la Ilalepii incă, dicendur, că, peste „puţini al să ajungi veziri, si după acâsta peste pucinii ai să te primejduesci, si de .vei scăpă de acea primejdie, vei să fii veziri în câti ver trăi (acesta dela insusi Iachim-basia ali ace- stui_vezirii Athanasache ce s'aii numiti Ypsilanti am audit'o cu ineredintiare), deci la Iâtă 1757, si 1171, bolnăvinduse inpăratulu Osman fârte reii si-a daţi sâvirsitulit. . 

, - N - Puţina victinire, nu dete păsuire | i pi 
Acestui iupărată, i 

" S'arate vro mărire, ca cu deosebire, | 
Să fie arătatii. Qăudată). : : „i ' 

INPERATIA LUI SULTANU MUSTAFA Ul. | 

Mehmedi Ragâpiă-pasia vezirulă,. trecândiă in saraiii, merse la sultanii Mus-[ Mustafă TI, tafă III, si dete buna vestire de nobetu inpărătiei ce ia sositii, si 1 făcăi dave- | „tu de giulusiii. Sultanii Mustafă care fî celii mat cu multă intielepciune inpodobitii,- decâtiă toti inpăratii osmanlii a acestui strălucitii nâmii, si celii mat mare politicii intre Musulmani; 
asijlerea si celă mai bântuitii de nenorocire, nu se birui de: obicinuita bucurie a iubirit de Slavă indesiertii, ci vri ântâiu să afle starea. inpărătiei, si mijloculii de a bine inpărăti, si 
apoi să se suie in tahtii. Dec după multele cereetâri ce fiică vezirului, cunoscândă că si 
intielepeiunea. lui este destoinică de a străluci si pe a sa în lume, “i înnoi vezaretuli, prin 
cuventi si jurămentiă, până a nu esi in tahtii. “Apoi esîndii trecă în tahtii după ..orânduidla “obiceiurilorii innaltului devletii, si innoi si în furmă vezaretulii lui Ragâpii. După ce dar fă 
“cunoscutii inpăratii. de -tâtă obscea,.indatiă cuget să fic. si cunoscutii la acâstă: obsce, cumcă este inpodobitii. si: cu darurile inpărătesci, unde ântâii inbrăgisi dreptatea, daiulii cel ce 
mai cu de a dinsulii asâmână pe inpărati cu Dumnedieii, cădiu la cercetâri prelungite si cu ameruntulii pentru veri-ce pricină, atâta incâtă fâră zăbavă aridicâ totă frica norodului, si de 
nEpăstuiri, si de mozavirii,- si de pini mincinâse, si după ce dete pilde multe asupra drep- „tâtiă, cu mare statormnicie vră să semene in mintile tuturori si economia, schimbâ porturile “cele, desfrenate, si ale raeliloră, cu iasacii de a purtă toti, haine negre, si in Giarigradii, si 
aiurea, afară numai din Valacho-Moldavia, cumii si ale Turcilori, atâtii cu poruncă ca să 
porte haine prâste, câtii si cu pildă, că-ci le purtă insusi inpăratulii, unde indată se vădiu 

"0 indestulare, si mal bine să dicii o bogătfe la obsce. Urmă tătâne-seii la schimbatulii mo- 
nedii, si mal vârtosă la inmultirea haznelilorii, si indestulă devletulii cu atâta comori n6uă 
ce a adăogatii:si cu multă avere; Gmenil întielepti si procopsiti luară mare ypolipsis; si la tote, fâră multă vorbă, străluci buna otcârmuire, incâti la toti de obsce se incredintiă, o fâ- 

“ră de grigi si fericită petrecere. La Istii 1758, Tătarii dela Crimii făcândi ribe-. 1758, Scartată lionc, sait zorbalicii; asupra hanului tătărescu, saii mai bine să dicii, asnpra por-lvosă Gaica.. 
ti, prin indemnârile lui Kirim-Gherei ce atunci eră serascherii-sultanii, si cugetă :a se face 

“hană cu acestu mijlocii, esiseră din hotarele tătărescă, precunit si dintracele ale suppunerii, “si robiră multă norodi din Moldavia, ajungândă si până la judegiulu Râmnecului ali Vala- 
chiej. Jnpaltulii devletii cu t6te că dete porunci vezirilorii dela Rumeli, dela Oză,'si dela
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Vidinii, si domnilorii Tierit-Rumânesci si Moldovenesci, si mubafiziloră după la cetâtile Bu- 
giacului si Crimului, să lovâscă si să suppuie pe Tătari, dar cu .tâte acestea, si cu maimultă . 
politicescii mijlocii, aridicâ, pe Kirim-Gherei la cinstea hănier, si-l făcă hani Kirimului. Se 
potoliră r&svrătirile: in grabi, si se intârseră toti robii cu filotimia hanului, ce vră să se a- 

„rate mal vertosii cu acestea că elii este credinciosii devletului, cumi incă si cu a pedepsi . 
pe multi -din zorbale, p6te .că-ci ia datii ascultare, si aii fostii pricina indestulârii săle. In-. 
tracestă vreme, Stefanii Văcăresculii, părintele mieii, se află spatarii mare ali tierii, si pâ- 
nă a nu se inlinisci mai susii disele .turburâri,-luase poruncă dela principulii Valachiei ce 
eră atunci Scarlatii Ghica, ca să, mârgă cu 'ostile ce se află gata, la Focsiani, pentru paza 
1264, Cestandinăj tierii, când sosi si insciintiare că S'aii intorsii Tătarii in ticra lori... . 
vogă AMavrocor- f Intaceste vremi, irocle vâcului seii, si alii casii Brandeburghilorii, Fridereculi 
II, craiulii Prusiei, avendii răsboiii în a d6a 6ră, cu strălucită casa Austriei, intru care inpărătiă 
cu multă slavă, si vrednicie, Maria-Terezia, care cu vreo câti-va ani mai innainte, prin ve- 
stită purtarea 'de- biruintiă a armelorii sale, in potriva vointii, nu numai a multorit corone. din 
Gennania, ci si a multora: din Evropa, incununase cu stema imperiului Romanilorii pe iubi- 
tul seit sogii, Frangisci I, mare duca ali 'Toscanii, din: principii Lorenii, ce atunci se află 

„ generalisimit ostilorii austriane. Se aridicase spre ajutoru acestil fericite case, si Elizavet 
„I împărătesa Rosielorii, si Luigi ali XIV craiulă Frangezilorii, si duca Saxoniei Avaustii ce 
eră craiit Poloniei, făcândii t6te aceste puteri răsboiii asupra craiului Prusiei, care și cu td- 
te că a pierduti până si Benlinuli, dar tineă răsboiu cu multă ciudire a obscii. Acostii craii, 
aflânduse intwacâstă stare, năvăli la ajutorulii pră-innaltei porti, cugetă insă ântâiit a lucră 
de a pute trimite si tînă solii de a pururea la Giarigradii, asemenea ca si altă: crai si inpt- 
rati, care si prin mijlocirea tergimanului Grigorie Ghica la vezirulii: Ragâpii-pasia, fi prii- 
miti, si se sili forte multi numitu solii ca să "narmeze pe prt-innalta pârtă asupra casii 
a178% Costan: |d'Austria cu mari făgădueli, nu fi insă cu putintiăa se priimi acâstă cerere, Deci 

bană. _ jeraiulii Prusiei alergă la ajutorulă hanului tătăvescit ce intracea vreme eră totii 
Kirimii-Gherei, omii r&sboinicii si plini de indrăzudlă, care si nu zăbovi dea se artdică si a 
1764, Stetană ySi purcede asupra Nemtilorii să intre în Ardâli, fâră de a nu dă scire la prâ- 
vodă frate-set/ innalta portă, măcari după datoria co ave ca unti suppusii.  Pr& innalta portă se 
turbură asupră-i, si după ce "ii intârse' innapol, fâră prelungire de vreme, "li scâse si din 
hănfe,  Aceea insă ce nu pâte aduce si pricinui anii si strădania, pricinuesce câte odată c6- 
sulit si norocul. Muri firesce: Elisavedă inpărătâsa Nosiilorii. Petru ali treilea ce eră mo- 
Scenitorit inpărătiei, nepotulii disci inpărătese de sorii, si fiiii din ducii de Olstainit, aveă prin- 
trascunsti corispondentiă prictinâscă cu craiului prusianii. Deci priimindii moscenirea Rosiei, 
intârse in grabi asupra Nenntilori armele sale: ce eră arîdicate asupra Prusianilorii pentru 
ajutorulă Nemtilorii. : Fă dar silită Austria a priimi pace, cu pierderea ducatului Sileziei. 
1365, Searlatii „ Fâră prelungire insă de multă vreme, făcânduse mare epanastasis la Rosia, 
vodă Ghica. ) scoseră. Muscalii pe Petru inpăratii pentru faptele sale, si incoronară pe Ecate- 
rina a d6a, socia-sa, cu stema Rosiei, cea d'ântâiii iroină ce a vădiutii v6culii nostru, si una 
din 'cele alese si Mântâiii persâne ce aii vădiută lumea, până in dilele sale. . Acestă născu- 
1t66, Alexandru) tă fiindii in Germania din casa de Analt-Zerbst, ca cumit ar fi fostii destinată si 
voâă fiulă-seă./ potărită pentru corâna Rosiei, nu ar fi pututi . Rosia. vreo dată să arate in lume 
darurile sale cele firesci ce s'aii vădiutii, fâră oteârmuirea acestui duchii; trebuiă insă Rosia 
a fi. suppusă la acestui duchii, pentru ca să-li putemi vede totă lumea câtă este de mare 
si deosibiti, | i : 

Acestă inpărătesă după ce a priimitii schiptrurile rosesci, în vremea ce a inceputii a 
dă lustruri inptrătiei, sa intemplatii morte craiului lesiesciă Avgustii, duca Saxoniei. Deci 
fiindă chemată, de Lesi, pentru obicinuituli ajutorii ce de a pururea ceri la diete in vre-. 
mea ce facii alegere de craiii, ma trecuti cu vederea a nu arttă si In innăltiata pârtă, a-. 
câstă chemare obicinuită, si a cere ca si innalta. portă, ca o vecină a Lesilorii, să trimitiă 
soli pentru acesta in Polonia, si să fie dinpreună sârguitore la acâstă alegere. . Porta si a- 

„ r&tându că se indestuleză, cu totă multiămita, ca alegerea de craiii să fie din nâmulii Lesi- 
lorit Gr nu de aiurea, si cumcă n'are deosibitii interesii de a se face dintre Lesi veri-cine va
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fi, a răspunsii Rosiei, că nu are d'a trimite, solă, 'ci să urmeze a dă ajutorulii celii cuviin- 
ciosii. Deci trimetiendii inpărătesa Ecaterina solii, pe principuli: Nicolae. Repnină si.vro 
câte-va polcuri ca să se afle pentru ajutorii, s'a ficutii alegere de a fi craiti. Stanislaii Po- 
niatoski,. care si astădi crăesce cu indestulare. Multi din cel ce rîvniă a 'crăi, s'a turburatii 
pentru acesta, si aii urmatii a face r&svlătiri, si traitorii craiului si confederatiile. Rusii si 
stă in Polonia, spre ajutorulii craiului ce se alesese. Intiacstă vreme si Lesii pregoslav- 
nici fiindit bântuiti la slobozenia legii, de câtre Lesii catolici, ciunii si luteranii, si lipsiti de 
tote dreptâtile a dreptului norâdelorii, si de tâte privelegiile nâmului lorii, pentru lege, a- 
lergară la protectia si ocrotirea inpărătesii Ecaterinei, care si priimindui cu bracie inpără- 
tesci, se arătă protectriqiă dreptătiloră si privelegiilorii lorii, si a legii câtre Lesi. Lesiy ce 
cu multă zavistie nu suteriă alegerea craiului Poniatovski, cu mai multă neinultiămire nesu- 
ferindii si acestă ocrotire, alergară la pră-innalta portă, cerură ajutorulii innaltului devletii, 
de a se isgoni Rusii din tiâra lorii, si cu acestii mijlocii, de a se pută inpotrivi la protectia Ro- 

'siel ce se intocmise, si asupra. legii pragoslavnice, si asupra „craiului, si deteră făgădueli de 
a face hăridini de locuri si tieri la pră-puternica inpârătie pentru acestii ajutorii, : 

Cu inlesnire deci atitiară si aprinseră foculii răsboiului,. si inarmară pe pră-innalta por- 
tă asupra Rusilorii.- Fu scosit din vezaretii intieleptulii vezirii Muhsunii-oglu, ce nu vreă 
să dea suflare acestii atitiâri, fâră curentii, ; Se facil Hamza-pasia veziră, care. aridicâ solulii 
Rosiei la Edicule. La 1768 Septemv: se făci hanii Crimului, r&sboiniculit Iî-f uses 
rimii-Gherei. Peste puginii in urmă se fâcă vezirii Eminii Mehmedii-pasia iailiceiuliil Grizorie Gica 
care a esitii cu sangiagii-sierifă din Ciarigradă. Se făcă domnii Tierii-Rumânesci, Grigorie Ghi- 
ca, în loculii cumnatu-seii Alexandru Ghica, si domnit Tierii-Moldovenesei Constandinii Mavrocor- 
dati, in. loculii lui Grigorie Calimachii. Se faci tergimanii si Nicolache Siutiulii. Si purcese ordia la 
I6tii 1769 Martie la Isaccea, care ordic desăvinsitii socotinduse dinpreună si cu Ostci serascherilo: it 
e, eră alcătuită de unii milionit de ostasi. Rusii ce nu pohthiă acestii fâră pricină răs- „1530, dtanuiă 
boiii, si n'uveă nici o gătire din vreme, măcarcă priimiră cu bracie de fierii pe Kitâmit-( vodă, . 
Gherei, incă dela Genarie, căruia în cea după urmă iutimea gerului îi pricinui si morte, dar se siliă 
să stingă acesti jăratecit r&boinicit cu multe mijlâce. Mehmedii-pasia ce fi coprinsii de făgăduele 
rosesci fără vreme si fâră cuvântii, că-că a pricinuitii reulii inpărătiei cu acesti: scopos, pre- 
lungiă de a se face si năvălirea serascherilorii in Polonia, ce eră trebuinciosă, si inpletirea 
răsboiului a ordiei, ce'nu se cuveniă a fi zăbavnică, si vrândii să insicle pe iupăratulii, r&- 
mase insielatii de Rusi. Rusii ce-i făcei, fănăduelt pricinuitâre de pace, făceă si gătiri vred- 
nice de isbândă. Vezirulii umblă -dela Hau-'Tepesi la. Benderii, cândi Rusii mergeă dela La- 
ticiovii spre Camenitiă.  Vezirulu tăiă zahrcoa si tainurile ostasilorii ca să . fugă, si să potă 
cere pace câtre inpăratulă cu pricinuină. Rusii amăgiă pe vezirulii cu a.nu dă 'vâsboii, si 
a cere pace până va face a iseoni ostasii, 'Tâte aceste nenorociri ale inpăratului Mustafa 
se urmară până la Septemv. cândi Rusii făcură muhaseri Hotinul si pe Bosnali Mehmedi- 
pasia serascherulii. . Trimise devletuli pe Moldovangi Ali-pasia serascherulii dela Benderii, 
să mântui6scă Hotinulii, Rusii se traseră dela IHotinit in grabi, pentru ca să puie cu maj lesnire 
in mâini si pe Moldovangiii. - Se incredintiă inperatulii de viclesiugurile vezirului, 'si luâ pe- 
cetea dela vezirulii Hanii-Tepesi,: si-l luă si capulii in Odriii, luâ si capu dragomanului Ni- 
colae Sintiulii, cu pricină că ar fi fostii amestecati intraceste sfaturi, in Giarigradi. Dar 
tote fâră folosii, fiindii fâră vreme, că-ci ostasi nu mai r&mâsoseră.. Dete. pecetea Moldo- 
vangiului, cu cuvântii că a mântuitii Hotinulii, si fâră cuviintiă, că-ci nu eră omii de a cu- 
nâsce, că nu este cu putintiă a face clii la Octomv. cu 30,000 de ste, âceca ce trebuiă să 
facă Mehmedii-pasia cu unii mmilionii la Maie. Deci treci. Moldovangiii ostile la Camenitiă in Po- 
lonia, si in grabii fuseră stricate de Muscali, si ostile, si ypolipsis, a devletului, că-ci s'ait 
biruitii vezirulă, si fâră zăbavă stăpâniră Hotinulii Rusii, si totii câmpulii armici turcesci r&- 
mâindii părăsită de Turci. Treci Dunărea si ordia si vezirulii la Isaccea, si deunde si se 
nedăjduiă si se cuveniă să-iea Turcii stăpânirea in Polonia, se inpatroniră Rusii si de Mol- 
davia, si de Valachia, si pe domnulii Maldavici "li facură prizionierii la Galati, de unde si bolnăvinduse ducândulă la Iasi ai: muritii pe drumii. Pe domnul Valachici, Grigorie, crăst 
călcândii Bucurescii ostile volontarii prin comanda unui pol-polcovnicii, Nazarie Carazinii, si prin
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ajutoriulii si conalăsuirea Pârvului Cantacozinulii, ce eră atunci spatarii alii tierii, "li prinseră si-lă trimiseră prigionieri la Petroburgii. Călcă-voiii păstoriulii; după scriptură, eră atunci unnârile. Toti crestinii ce n'a chibzuitii cele după urmă, si care nu eră adăpati de sciintia politicescilorii otcâr- muiră, socothiă că Rosia are să aridice din lume, Sati celi pucinii din Evropa, t6tă stăpânirea tur- cescă; unil pentru rîvna legii, altii pentru pohta slavei, si altii pentru iubirea hrăpirii, se facură ostasi rusi, si cel mai multi si fâră comandiriă, altil crăsi de frica Turgiloră fiindule credinciosi, fugiă de densii să nu picră.. Principuli Ghica puteă să scape si să fugă la: Turci, dar fiindui fri- că să nu-si picrdiă capulă, cu pricină că n'ati ocrotită: ticra, cu 1500 de ostasi turci, ce-eră atunci in Bucuresci, si la sgomotuli celă dântâii ati fugiti fiindă isgoniti de 30 de Cazaci, “si de trei patru sute tierani volintiri, fâră arme, sa paradositii de mevoie. Bocrii ce ne aflamii la Bucuresci, ami cugetati, a trimite sociile la Cerasiii in Secueni, să le depărtânnui de primejdiie vădiute, unde si multi boeră s'a dusi de nevoie. Eii am. fostii poprită de câ- tre cel stăpâniă despre Rusi, cumii si de Spatarul Pârvuli, care si hrăniă dragoste asuprămi si ypolipsis d'inceputii, si atunci avendii n&dejde că voii vră să 1 faci slujla ce socothiă că pociă, mă silise a rămână. Fi si vădiendă- primejdia obseii, si aceea in care se află tigra, si mal vârtos invinovătirea câtre lege, că-l aridicase epanastasis asupra stăpânitoriloră, si | neputendii a, face pe spatarul să cunoscut primejdia, si a patriel si a dumnealui, după dato- . viemi cugetam să mă tragă; dumnealui ce gândiă că pâte să se facă domni tierii de câtre Muscali, aii adunatii o inpreunare: de boeril acei mal înari si-mal. bătrâni si cu mitropoli- tulă Grigorie, la carii. S'aii făcuți provlimă ca să 'mârgă doi boeri mari la feldmaresiulu ce atunci se află la Laticiovii, pentru ca să câră 6ste de paza tieril, si acesti doi boeni, u- nulă să fie, Michaili vistierulă frate-sei, si altul că prietenului, ce si ci m aflam vistieră mare, făcută dela Septemvrie 69, după Michailit Cantacozinulii. Deci ne orânduimii soli pen- tru acesta, . In urmă se mal orândui dinpreună si Nicolae Brâncovânulii logofetulă, de ca- re vistieruli Michailă 'si ascundeă chibzuirile, Pe cale mergendii "si" descoperi Michailă chibzuirile câtre mine la o gazdă intr'o sâră, cândă dormiă Nicolae, si. mă ispiti intrebân- dumă asiă: Feldmaresialulă cândă ne va porauci să facemii si alegerede unii domnii în tiâra , nâstră dintre. not, pe cine găseseii eii cu !cale? socotindii pâte că voiii răspunde, pe dumnea- lui spatarul fratele dumitale. Ei si . iam rEspunsi,. că nu găsesci altuli mai cu: cale decâtii pe mine. "MI dise si: Acestii răspunsii "li 'potii face toti boerii; Si ce indoislă al dumnea-ta? 7 disei. : "Mi dise: Daca ar fi sciutii frate-mieii asiă; mai bine ar fi fugiti la Turci. "1 răspunsel. că mai lesne sar fi făcutii de o cam dată domnit acolea, că-ci in Ev- ropa inpăratii domni asolută nu faci; "i arătat pildă, Transylvania, Timişvarulii, si Podolia, Smolensculi, si altele, si .d'abii, incepi a mă crede, si vădiândulii intristată, poftitorii dicân- dui: Acestea stai in mâna lui Dumnedieii. A dâua di purcesemii la Buzeii, unde, din no- roculii mieii, săsimii viindă in tiâră pe polcorniculi Nazarie, pricinuitoriuli răsvrătirii, si prietenul spatarului, dinpreună cu episcopul Buzeului Cozma, si Pantazi. Câmpinenuli clucerulii, aveă 6ste vreo patrudicci de. Cazaci, si vro 200 de ciobani, săteni si asemenea, cu carii mergeă in datu la Bucuresci;. "li intelnimă câtii pe unit mântuitoriui ală tierii; eli si intrebândune, unde mergemii, 1 arătâmii pricina. Omulii si ce scrisese că, ai câleatii Ti- ra-Rumânâscă, si adeverise acesta cu trimiterea de -prigionierii a domnului Ghicăi, mat seri- sese că, ail si stăpânită tiâra, si vrei să adevereze si acâsta cu trimiterea de boeri la Pe- „trupoli, ne dise, ce căutati a merge la feldmaresială, că-ci 6ste vine multă, mai bine să mer- | geti la inpărătie să cereti privelegii, ca cumii nu ar fi mai rămas. altă tecbă pe aici de Stăpânirea tierii, si numai privelegiile lipsiă; prinseră bucurosi solii să se intorci cu densulii la Bucuresci, să facă acâstă gătire. Eu atunci cugetai a găsi unii mijlocii, si să fugii, si să nu me gonâscă cinevasi. Deci liisai până se sfătuiră tot! mat Susii numitii cu Nazarie, de cele ce cră să câră, si mă dedei. somnului; săsîrsînduse sfatulii, se deteră dumnealorii som- | nului, si eii privegherii, si mergândii la, Nazarie 1 diset: Bine al socotiti dumneata să _tri- miti deputati la Petroburgii, numat fiindii-că la acâsta trebuie să fie conglăsuirea, tuturorii boerilorii celii puginii, că-ci trebuie să iscalâscă toti cererile, bine ar fi ca să fie chemati toti după unde sunt. Eli ce acâsta pohthiă mă întrebă si: unde sunt? "[ disei că unii se află Ja Cerasiii în Secueni, altii la Rucăr in Mușcelii. *Mi dise: Tu frate, să mergi să-i aducă
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la Bucuresci. Fii “i r&spunsei că mai multi asiii pohti să morgii si ei la Petroburgii, că-că 
cu acâsta, "li facui a nu. bănui că dâr am gânditii gânduli ce peste puginii Pamii pusă in lucrare. 
"Mi mai poftori vorba cu a-mi dice: Să mergi să aduci boerii la. Bucuresci, incredintiân= 
dui că este 6ste multă, si cii te voiu trimite la Petroburgi in urmă. "Mi luat dîoa bună, 
si purcesei prin plaiurile Buzeului, cu cârti câtre boeri poruncitâre să vie la Bucuresci, si 
mergândii prin plaiurile Secuenilorii sosi la Cerasiii, de unde luândumi soţia si pe 'mumă- 
mea si unii copilii ce aveam, trecui in Ardeli la, Brasiovii prin lazaretuli Buzeului, dinpre- 
ună si cu câti boeri se află acolo, si de locă insciintiat socru-mică, lui Iacovache, ce sc află, 
la ordie la Babadaghi. Bocrii cei din ticră sfătuinduse la Bucuresci, plecară la Petroburgi, 
cu mitropolitului Grigorie, Michaili Cantacozinulii, si Nicolae Brâncovenulu, si Pantazi Câm- 
pinianulii. 

Turcii după la serhaturi făcuri gătire să lovâscă ticra, si aianulii Pusciucului, vestitulii 
Celebi-aga, omi -intieleptii si cu ypolipsis, eră capii ostilorii, veni în ticră la mânăstire 
la Comana, unde aflânduse Nazarie, "ăi făcură muhaseră in mânăstire. Pârvuli spatarulii 
eră in Bucuresci, unde venise si unii maiorii cn 300 iagheri, si cu 2 tunuri, "li lu Pârvulă 
si purcese cu dânsulit la Comana, să isbăvâscă si mânăstirea si pe Nazarie, si fă prăpăditi 
si elit si toti ostasi rusi de totii. Unii generarii Alexandru Zametninii ce se afl la Tocsia- 
ni. fiindii chemati de Pârvulii, ait sosită la Bucuresci cu 1200 de 6ste, cu care Turcii in 
urmă Sait lovitii la mânăstirea Văcărescii, si aii fostii Diruiti in două rânduri. ! 

La Craiova se află -unii boerii ali lui Grigorie voevodii, caimacamulă Manole postelni- 
niculii, care aducândi si 6ste dela Diiii, si cu catancle ot prez Olti, ati lovitii volentirii 
ce se numniă Rusi, in dâu& rânduri. Deci fă chemati: de “Vidinii-valesi, Capicâranii-pasia, 
si-lu făcă bani la, Craiova, si-li trimise cu 6ste în Craiova, si după acâsta fî. orânduiti a 
veni Grăsi cu Celebi-aga spre Bucuresci, cu făgăduieli ca de vorii goni pe Rusi, să: rămâie 
domni, fă insă Dătutu si isgonitii de Muscali. Prâ-innaltuli devletă "li făcă domnii, aflân- 
duse vezirii, Halili-pasia, că-ci nu eră atunci cinevasi ca să ceră intr'acâstă vreme dom- 
nia; nui: dete insă semnele  domnescă, cu pricină că după ce va: veni la Bucuresci, 
i le va dă, si merse pe la Diiii în Craiova, făcă si boerii, si stă acolo adăstândă pri- 
măvara. Prâ-puterniculit inpăratit luândii pecetea dela Moldovangiii după ce aii fugitit la Ba- 
badaghi trimitienduli muhafizi la Cianacii-calesi, si, făcând vezirii pe fiului Aivazi pasii 
Halilu-pasia, care aii si făcută domni pe mai susii-disulii. Manole vodă; porunci să facă, gă- 
tire mare la Saccea, Deci Rusii trăgânduse din Bucuresci spre Focsiani ca să se unâscă cu 
feldmaresialulă in Moidova, veni Manole vodă in: Bucuresci, unde . veni si uni serascherii, 
Posnali Mehmedii-pasia. . Pră-innaltuli devletii trecândii Dunărea, la Cartanii, cu vreo 150,000 
de 6ste, si merse spre Hanii-Tepesi, unde se întâlni cu ostile rusesc ce eră ca 27,000, a- 
vendii comandirii pe en chef generalulii Petru Romantzov, care si după acâstă isbândă, Paă nuniti inpărătâsa, si feldmaresiali.. Tatimpinânduse ostile, a năvălitii. dalcâticil turci cu multă vitejie asupra Muscalilori. Rusii cu tote că sait spăimântati. forte multi de năvala othomănscă, dar tîneă r&sboiulii cu statornicie, despre o parte silinduse cu răbdarea si cu vitejia, despre altă parte făcândii rugi la Dumnedieii. Cu acstă desnădăjduire de .biruintiă 
mai pe scurti străduinduse, le sosi ajutorul norocului, dintro primejdie ce s'aii intâmplatii 
aprindiendulise gephandoa ce avea pin cară, care si invâlvoindi cestraordinarii velvori de 
focii, si.văpâi infricosiate, si socotindule dalcâlicii că sunt lagumuri si secretii, s'aii intorsi 
innapoi si ai năvăliti la fugă. Rusii iati gonitii ficândii năvalii până la uni locii, si ină părăsită, ca să nu dea, pricină de a, se intârce, dândi loculă urgiei, si asiă stăpâniră totii 
câmpuli armiel- turcesci, rămâindii biruitori si la acestă batalie a anului. ală doilea. Trecură 
Turcii la Isaccea si cruară la Babadaghi. Rusii se inpatroniră Crăsi de Ti6ra-Rumânescă si de 
Crimii, că-ci 0 armie ce eră în pântile locului cu deosibiti comandirii, isgoniseră si de acolo pe Turci, si Tătarii puseseră armele giosii, si trimiseseră si diputati la Petroburgii pe Siachin-Gherei, ca să ccră protectia inperatorigii. e o e 

„ „Intieleptuli inpăratu Mustafa, vădienduse bătutii. si Diruitii mat reii de nenorocire, de- 
câtă de vrăjmasil sc, dete pricină Austriei; indatorinduo si cu a-i dă unile locuri, : carele le 
vomii -arătă aiurea, cumii si cheltudla, răsboiului, care “i o si trimise pela Timișvară cu unii 
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aga, si aduse lucrulii: ca să priimâscă si să orânduâscă Austria o sumă de 6ste grea, .suptii oblăduirea, maresialului Hadicii, care stă gata in Ungaria si in 'Transylvania, -pentru ca. să intre in Moldavia si in Valachia asupra Muscaliloră.. Aduse si pe pacificurii  vezirti Muh: „Sunii-zad& Mehemedii-pasia, dela Morea, si-l făcuse 'Tuna-serascheri, si serdarii - peste atâ= tia uci tuiulii, dândui tâtă puterea pe deplinit asupra r&sboiului, si scotiendii din vezareti pe Halilii-pasia. Făci sahiibi devletii, pe silictari Mehmedii-pasia, dândui poruncă ca să stea la Babadaghi, si.să urmeze la .tâte, cererilori si povătiuirilorii serascherului Muhsunii- oglu.  Muhsuni-oglii deci, viindii dela Morea, trecă pe la Diii in Ti6ra-Rumănâscă, cu o „ordie de 80,000 de ste. Aduse si pe domnuli Mânuilii vodă, dela Diii Grăsi in Ticra-Ru- mânâscă. Rusii ce eră pugini in banatulii Craiovei, lăsară judeciele de peste Oltu, si se tra- seră in Bucuresci; vro câteva ortale ce eri la Rusciucii, trecură la Giurgiuvi . si .stăpâniră cetatea. | 
| Vezirulii Muhsunii-oglu si cu. domnulii Manuilii vodă, după ce ajunseră in Craiova, ne scrise si ndu& boeriloră ce ne aflami la Brasiovi, ca să merpemii acolo să ne afâmii in slujba devletului. Deci ei si cu unchiu-mici Radulii spatarulă . Văcăresculii, si cu vreo d6u&-dieci trei-dieci de boeri, amii purcesii pin Ard6lii, si esindii pin Jazaretulii Vălcani, aniii mersti la Craiova. Serascherulii si dela Craiova, aii mersi pin Romanati la Cule, si de acolea pe maluli Dunării la Giurgiuvi unde aii asiediatii ordia, si nu vreă să vie asupra Bucuresciloriă inzadarii, ci cugetă că -aii să gasescă mijlocii, pentru ca să si biruiescă cândi va dă răs- boiulii, sai cândii va cunâsce că nu va birui să-si păzâscă ypolipsis incat, e Acestea, urmânduse aici, si Rosia insciintiânduse de miscârile ce hotărise Nemtii a fa- ce, puse in lucrare idea ce aveă de a luă câte o bueată de locii din Polonia, atâti Rosia, cât si Prusia. La acâstă inprilegire, Austria. si făcuse pretensione, ca să se inpărtăsi6scă si ea de Galigia si Lodomeria, in Polonia. Rosia cu tote că nu aveă aleantiă atunci cu Nemtii, priimi cererea austriană, pentru ca să: poprescă r&sboiu Nemtilorii de asuprăsi, ce se puse- se in regulă după cererea Turcilorii.: Deci se trătălui mai lesne acâsta, intr'aceste trei ga- bineturi; si câte trele aceste puteri, se inpatroniră in Polonia de câte unii locii, Hadicii ce eră să, 6să in Moldavia să se bată cu Muscalii se găsi mat cu cale ca să 6să in Polonia . spre a se inpatroni de Galiţia, si Lodomeria, că-ci acestea. eră vâdiute. dobândiri. Polonia ce fă pricină nenorocirii inpăratului, că-ci pentru dânsa, aii ridicati răsboiulii, fă mai mare pricină de nenorocire, că-ci stânjini r&sboiulii Nemtilorii deasupra Muscalilori. - Acestea lucrânduse in lăuntru, 6stea othomanicâscă ce eră cu Mubsunu-oglu, nevrândiă ca să si6diă mai multii cu ordia la Giurgiuvii, că-ci se sicâldisise, plecară, fâr de voia, se- rascherului să vie la, Bucuresci, si găsiră la Popesci ostile muschicesci, bine intrinciate cu siantiură si cu tâte cele trebuinci6se, unde după ce s'aii bătutii multe dile cu Muscaliy, r&- maseră stricate si isgonite la, Giurgiurii. Inpărătia: vădiendii intârdiarea, Nemtilorii, si nesci-. indii ce se urmâză, pentru ca să aducă tărie trebii, trimise pecetea vezaretului lui Muhsunii- oglu. Muhsunii-oglu ce nu lăsase 6stoa să vie la Bucuresci ântâiii precumi am arătată, au- dindi că, s'a stricatii la Popesci după cum le proorocise, nici leaii mai asceptatii intârce- rea la, Giurgiuvii, ci ai trecuti la Rusciucii, si pierdiândă batalia la Popesci (că-ci asiă se arătă că este a lui) găsi pecetea la Rusciuci, si merse ca să erneze la Siumna, . | Ne intârsemi si not dela Craiova:cu domnul care se temeă să, mârgă la Diiii, avendă pricină cu' pasia, si mergândii la Hagecii, domnulii rămase asceptândii răspuns, la insciin- tiarea ce fiicuse la devletii, pe unde să 6să. Er not ne intârsemii la Brasiovii. Ci dar Nemtii ce luaseră parte în Polonia, nu găsiră cu cale a nu se arătă cu vreo tr6bă si câtre Turci. Deci făcură provlimă dinpreună cu curtea Prusiei câtre Muscali, pen- îru ca să facă, pace cu Turcii, si acâsta nu dâr cu preliminarii sati cu vreo garantie, ci nu- mai pentru a inplini unit buni oficii. Priimi Rosia, hotărîndii ca să se faci tractatulii la Foc- siani. Asiă Austria, ce eră invitată de Turci să facă răsboiii cu Muscalii, se vedii că face cerere de pace la Turci. Devletulii si socotind că Nemtii si Prusianii vorii fi mediatori in formă, priimiră, si se orânduiră soli, Sabica reizii Osmanii-efendi ce eră Bal6ni-sangiii, si cu Iasingi-zadă Osmanii-efendi muteveliulii, murahasi, si dragomanii acestii muchelemele se orândui socru-micii Jacovache Rizulu; orănduiră si Muscalii pe Grigorie Orlof, si pe Abreş- 

+
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kov,.si asiă veniră la Focsiani, unde merseră si despre partea Nemtiloră Tugut, si despre „partea Prusianiloră, Zeglin, ce se afli sol la Giarigradii. : Osmanii-efendi ce eră omii perier- 

„ «arme, si in vreme de armistritiii, adecă, de incetarea rEsboiului, la purtătârele de biruintiă. 

gosă, si vreă să aibă din tâte pârtile insciintiâri, m! scrise prin mijloculă socru-miei, Ia= covache, ca, să mă scolii dela Brasiovii, si. să mergi la Focsiank, Iacovache si-i arătă că fa- ce trebuintiă ca să incarce cu acestă trâbă pe solulă -nemtiescii. Deci Osmanii-efendi poh- ti pe solul Tugut să mă aducă la Focsiani. Solul Tugut, sai că ai uitată. ca să scrie la feldmaresialulii Romantzov sămi scotiă ună pasioportii de trecerea, mea prin tiâră, după cumii se cuveniă, fiindi-că eră suptii stăpânirea rosâscă, saii că aii socotiti că cu pasioportulit nemtiescii voii pute merge fără poprâlă, mai făcuti altu decâtii, trimitiendum! porunca lui Osmanii-efendi, aii scrisii- comandirului din Ard6lii, să-mi dea, pasioportii nemtiescii. Deci mi se dete unii pasioportii cu acestii mijlocii. «Acestă :boerii ali inpărătiei othomâănesci, ce merge la Focsiani suptă “protectia chesaricescă, fiindii chematii de soli la congresii, să trâcă cu pace»; si "mi făcură si multe cirimoniă Ja purcedere.  Eii cu tâte că vediui că acesti pa- sioportii nu pâte să fie din destulii, dar socothii că pote va fi scristi si la feldmaresialulii Ro- siei, solulii nemtiescii, si asiă purcesei, si mergând până la Focsiani aprâpe de coneresii, mă popriră Muscalil la strâjă, nelăsândumt să intru în congresii, .că-ci nu aveam pasiopor- tulii felamaresialului, ci dar rămăsei popritii cu corturile în câmpii -optu-spre-diece dile. Câ- tă turburare si mâchnire pricinui acâsta, lui Osmanii-efendi asupra solului nemtiescii, si câtă melanchonie luă solului nemtiesci, si câtă silintiă făcii ca să-mi scâtiă slobozenie să nu se rusîneze mat multă, fiescest-cine pote s'o cunâscă. Insă vădiândii eii că trecii atâtea dile, si voia nu mi se mai dă, si socotind că pote .curge din dus lucruri, saii că-ci ati apsifi- . sitii solulii nemtiescii ca să-i serie carte pentru acesta, saii că-ci pote va fi fosti rugatii de boerii ce eră aici in slujba Rosiei, pentru ca să-numi dea voie să mergi la Turci, hotării ca sămi scotiii eit voia,-care nu puteă să o tăgăduiâscă. Deci scrisel o carte la feldmaresiali in limba talienescă, intr'acestast chipii: «Ecelentia, domnule, si patronulii mieii, De vreme «ce noroculii si .intâmplarea, aii binevoitii ca să facă prigionierii pe mine, unii omii fâră de 
«astă-dată armele rusesci, mai vertosii avândii si pasioportii cu protectie chesaricâscă, pen- «tru vină, că-ci 'mi păzesci după datorie credintia, la stăpânii ce Dumnedică miaii orându- «iti, sunt dest&virsitii intemplârii multiămiti si norocului, că-ci miaii făcutii acâstă, deosibi- «tă cinste; unde nu facă altă rugăciune .Exelentii tale, fâră de numai, in vreme ce arderea «s6relui. 'mi pricinuesce multă tirănie, aflândumă& intrunit câmpii, mă rogii Exelentit tale ca «să fii trimisi cu uni c6si mai nainte si ci Ja loculii unde se află si ceilalti prigionieri turci, «ce s'aii făcutii prigionieri in vreme de resboiii si cu armele in mână, si voii â forte mul- etiămitii acestii faceri de bine, rămâindii.» Pecetluiă cartea si o dedei. maiorului suptii pa- -Za a câruia mă aflam, rugândumă ca, să o trimitiă cu poște ce-mergeă în tâte dilele la Iasi, „Eli si gândindi că dâr am făcutii intisap. la slujba rosâscă, 'mi fericiă noroculii; eii si ce sciam ce am scrisă, mă puneam in orânduidlă de călătorie lungă, si unde asceptam răspunsit - de acâstă poruică, a treia di vădiul: pe unii Melicov ce eră atunci diloglanii la soli, că veni cu poruncă ca să mă iea de acolea, si să mă ducă la solii turcesc să mă facă teslimii, si indată purcesei, si m& duse la Osmanii-cfendi, care si mă priimi cu libovii, orânduindumi si corturi si cele trebuincise. . 

” Deci rămăset acolea, si vădiul” că nu are de a luă săvirsire pacea, fiindă-că Qin solii - mediatori „nu eră garanti nici unulii, si dedeseră r&spunsi că ec! sunt mijlocitori pentru a-si inplini ună buni oficii, unde nici la muchialeme nu iaii lăsatii Rusii 'să intre, ci după ce se făceă muchialemâoa de. Turci si de Muscali numai, apoi mergeă si ci dela unulu la altul, ca să facă tălmăciri. Rusii si de loci ai propusii indipendentia Crimului. Osmanti-cfend; 8: voindii a, se strică muchialemâoa, - ci-ci nui dă mâna să se induplece la, acesti feli de conditii, aflânduse singurii din rigiali murahasii, dete respunsii că mai bine ar f priimitoriă ca să dea de toti Crimulă la Rusi, decâti să se facă indipendente cu lege turcâscă, si la g6mii să se pomenâscă. hanulii, 6 nu: inpăratulii aflânduse chalifii; Rusii ce acesti Scopos aveă, ca-in cea după urmă să ica de toti Crimuli, pecumă Vaii si luati, atunci insă fiindii= că nu le dă mâna pentru alte interesuri, rămase pacea neisprăvită, si se strică congresul. 

*
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Venise si poruncă. lui Orlof, să se intârcă, " că-ci nu eră  multiămitii feldmaresiâlulii, ca să s&virsi6scă numai biruintiele elit, si să nu stvirsiâscă si pacea. . Deci purcese Olof innaintea nâstră, si fâr de-veste viindii la Osmanii-efendi să-si ica, dioa bună, neafiânduse Iacovache de fagiă, iam făcută eii dragomanliculă până aii venitii Iacovache. Abrescov ai trimisă totii intr'acea sâră pe solul nemtiesci si prusianii la Osmanii-efendi, pobtindulă ca să innoi6- scă mutarechâoa alte 40 de dile, si clii cu Romantzov sunt plenepotentiarii de a face pace. Osmanii-efendi priimi a se face mutarechă nGuă, insă, ceri da se face cu vadă de sicse luni. Muscalii făgăduiră că vori scrie si vorii face silintiă. Osmanii-cfendi socotind .că este in- sielăciune. nu vră să mai ascepte, ci la inceputul lui Septemvrie purcesemii dela Focsiani, si mersemii la Siumna, pela Giurgiu.  Feldmaresialulii scrise vezirului o carte, -intru care a- rătă, că Osmani-efendi este in potriva pâci), si mai vruti să facă altă mutarechă. Ci dar vezirulii trimise pe unii Vazif-efendi hogea aianulii, si scrise o carte lui Osmanii-efendi. do- „ Jenindulii pentru acâsta, si ne-ajunse la Copăceni. Osmanii-efendi si trimise pe Vazif-efendi la Foesiani, ca să lege mutarechă de 40 de dile cu Abreșcof, si să ascepte acolo până va veni r&spunsulii si de acea de sitse luni, si după ce.va veni răspunsu de acea, de si6se luni, apoi să se intârcă Vazit-efendi la ordic. Ir Osmanii-efendi cu toti cu noi urmâmii călăto- ria la Siumna, de vreme ce Osmanti-efendi cugetă să se tragă dintr'acâstă slujbă, ce nul dă mâna ca să o săvirsiâscă. Viindii deci veste, că, s'au priimită si acea de 6 luni mutarech&, se orândui murahasii, Abdulrezacit reiz-efendi, si tergimani, Scarlatii. Caragea ce eră tergi- manii ali divanului, si se orândui loci de cougresii Bucurescii; curtea domnescă cea vechiă, si purcese Adulrezaci-efendi' spre Bucuresci. RI CE d Ei după ce am sosită la Siumna, siediândi m'am infăcisatu la prâ-innaltulii vezirit Musunii-oglu, si am dată si mahzarulă bocrilorii dela Brasiovii, si am fostă. priimită cu li- . bovii, orânduinduni si tainaturi, si cele trebuineidse; si am siediutii 30 de: dile. După acâsta am fostii trimisii Grăsi în lăuntru, pentru Gresi-care slujbe ale dovletului, si. orânduindumise unii divanii-ciausiii cu fermanii inpărătescii, câtre toti vezirii după marginea, Dunării pentru „călătoria mea, dândumise si. o emriname câtre boeri, a, vezirului, si mehtupuri ale innâltimei sale deosebite câtre generalii Ard6lului, am purcesii dela Siumna, si pela Rusciucii si Nico- poe si Diiii trecândii, am messă in Mehedia la lazaretii, si de acolo m'am dusi la Brasiovii răsi. , E i | La Bucuresci S'aii trătăluiti muchâlem6oa până Ja, Martie a vălâtului 1773 cândă ne- putenduse incheiă pacea, staii stricată muchdlemâoa, si s'aii inceputi 6răsi r&sbâele. Feld-. maresialulii aiictrecutii ostile rosesci peste Dunăre, si au făcută multe biruintie pe la Ca- rasu, pe la Babadashi, si s'aii intorsi 6răsi. innapoi in 'Ti6ra-Rumânâscă, si insusi ati mersiă la Iasi ca să erneze. - - i : Intracesti ani, la 1773, Maie, inpăratulii Romanilorii Iosifii II, vrendii ca să mârgă in Galigia si Lodomeria, în tierile ce dobândise atunci, trecândii pen hotarele Ard€lului aii ve- nitit si la Brasiovii unde ai siediutii si trej dile, si neaii făcută ndu& boerilorii rumâni ce eramii musafiri acolea, multă cinste, că-ci cumii ati ' sosită la conaculii unde eră gătitu, de loci aii trimisi pe dohtorulă inpărătiei sale, la noi unde cramii adunati toti, la gazdă la mine, si neaii dis, că «măcarcă inpăratuli . cercă intristare pentru NO), că-ci suntemit in- «streinati de patrie, dar are părere bună; că-că ne aflâmi acioindune in tiâra inpărătiel sale, «Si pohtesce, ca, a dâua: di la diece câsuri nemtiesci, să ne dea audientiă». "Deci după ce am făcutii multiămita câtre dohtorii, a dâua di ami mersi toti innaintea inpăratului. Eă am făcutit dragomanlicii boerilori in limba talienescă, si amii fostii priimiti cu atâta li- bovii si cinste, incâtă după ce neaii intrebati, si de suntemii multiămiti de generalulii ce- tâtii si de. chivernisitorii locului, si iamii arătatii adevâruliă, s'aii intorsii si aii multiămită generalului insusi pentru noi. Aiholz se numiă generalulii acesta, care ai si lăcrimatii de bu- "curie atunci. Cu t6te acestea aii datii poruncă, ca veri-ce pricină, vorii ave Rumânii nostri intre densii, să nu fie volnecii a-i judecă cineva, fâră de câtă noi între noi să-Y judecânmi, iucă si Ardelianii, atâtii parte ostăsiâscă câtai si politicescă, de va avă pricină cu vreunit Rumâni, Grăsi la, noi să vie să-si caute judecata. După acâsta neaii chematii ca,să mergemii ' „inti'acea, s6ră la casa generalului cetâtii, dinpreună cu . familiile nâstre, unde aii poruncitii
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ca să se facă asamblee. Deci sâra neamii adunatu toti acolo după poruncă cu jupânesele n$- stre, si viindii si inpăratulii la optii câsuri nemtiesci, intrândi in casă m'aii intimpinatii lângă | "usiă pe mine, si miait disă, Sinior Vacarescule, (că-ci 'mt aflase numele dela audientiă) te pohtescii si.te puiii în osten6lă ca. să-mi fact astă s6ră tergimanlicii. Indată eii inchinândumă iam r&spunsii că acâsta este cea mai fericită n6pte ce am intimpinată în lume de cândă . n'amii -născutii, “Si asiă luânduli de suptidra din stânga, m'am aflati intracestă Slujvă si cinste până la unii câsii după 12, nelăsândii nici ună boerii si nici. o jupânesă ca să nu facă vre 0 intrebare sai vorbă saii mângăiare, până cândi vrândii să mârgă la gazdă, neai che- matii ca, să mergeinii a d6ua di afară din cetate la l5gherit unde are insusi să facă esercitiu ostasilorii ce eră acolo. Deci mergendiă, după ce aii făcutii esercitiu, neaii ficutii crisi multe vorbe de mângăiare, si asiă nea sloboditii a merge la gazdele ndstre, si inpăratulii ai pur- . cesii in Ticra-Lesi6scă, | _ | | Râsboiulii totii se -urmă până la Dichemvrie a, acestul vălgtii 1773, cândiă bolnăvinduse intieleptulu inpăratii sultanii Mustafă, de asthmă, aii trecuti in cecalaltă lume, inpărătîndiă ani 16, lăsândit r&sboiulii deschisi. Eră omii cu mare duchii, si cu multă intielepciune, si nu eră grabnicii a face morte, dicândă că vietiuire nu pote dărui, - surdisiă multi la, inchi- sori pe vinovati, numai pentruca să cerceteze si să afle adevârulii bine, că-ci eră forte dreptit si politicosii, insă bântuitii de nenorociri, precumit am ar&tati. Până a nu muri, de două trei ori aii chemati pe frate-seii siachzadt Abdul-Hamidu, si Vaii sfătuitii multe mijl6ce de a inpărăti, măcarcă unii diciă că ar fi cugetati si sar fi siliti, ca să inpărătiescă pe fii-seii siachzadt Selimii, ce atunci eră mititeli, puindii mijlocitori pe Melecii Mehemedii-pasia ce atunci eră caimacami, atâtii câtre ulemali, câtii si câtre rigiali, si cumcă n'arii fi vrutii mat sus numitii să strice nobetulii saltanatului, insă nu scimii de putemii să dâmu crediemântiă a acesta, . a a - 

Stichuii : 

O picătură de norocii, nu noii boreanii de minte, ICR 
Unii omii diceă, voiescii să aibă, si nu sciă cu ce minte; 

Pe semne elă proorociă, ce va să fie *n vreme. 
Dar inticleptulă Mustafa dice si 'n astă vreme, 

De minte o stropitură voiii, de câtii de norocire a ! O adâncime a dobândi, fiă cu nenorocire. 

INPERATIA LUI SULTANU ABDULU-HAMIDU 1. 

La acesti vălâti 1773 mântuitorii, si 1187 hiîjretă, Melechi Mehmedă-pasiaţ APuă-Mamiaă 1. caimacamulii, scâse după nobetulii saltanatului, pe sultanii Abdulii-Hamidă cel dântâiii,si se sui in tahtă, si indată porni pe capizilarii chehaiasi cu hatisierifii la, Siumna, si innoi veza- retulii lui Muhsunii-zadă Mehmedii-pasia, si "i dete tâtă puterea in mână si asupra r&sboiu- lui si asupra pâcit. Deci vezirulii ca uni serdari-ecremit, orândui serascheri pe tâtă marginea, Dunării, pe cei mai vrednici ce aii socotiti că potii fi; si ai inceputii a face „gătire de răs- boiii. Inpăratuli dete privelegiulii celii d'inceputii ogiacului baltagiiloră ce-l stricase sultanii Mustafă, si făcă 6răsi iasigi-efendi cu beretă si ortacusiacii; avei, peunii Achmedii-efendi incă "de cândii eră siachzadă, pe care "lit făcă iasigi-efendi, si mai susii numitul avei, tâtă pu- tereo la inpăratulii. Schimbă, si pe caimacamuliă, si vezirulii Muhsunii-oglu se găti de răsboii si trimise osti in tâte părtilo; treci si Romantzov Dunărea, si se intimpinară ostile in multe pârti, si mai pe scurti, mai la tote pârtile. eră. Muscalii purtători de biruintiă; în cea după urmă lovinduse si armiile cele mari, rămaseră Turcii biruiti, si asi pe de tâte 'pârtile Du- nării făcândă Muscalil hugiumii, pentru ca.să. dea săvirsită odată unui r&sboiii supărătorii ca acesta, unii generală Caminiski ajungândii la Siumna si incungiurândii de tâte pârtile or- dia othomănâscă; ajunseseră strejile muschicesci până la unii satii ce. se numesce Dobrali, co este peste muntii. Emului, atâta incâti: ordia inpărătescă sfituinduse in muilte rânduri, si vădienduse stenoborisită, incâtă cândii vreă să trimitiă tătari la Giarigradii,: cereă' pasia=
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portii dela Muscali; ci dar hotăriră să câră pacea. Romantzov se află atunci în: pântile Cai= nargicului. Deci cerură Turcii mutarechă, si se hotări loci de congresii, Cainargiculiă, si a- -siă se orânduiră murahasi, Resmi Achmedi-efendi ce eră chehaiabeiii, si Munibu reizii-efendi; orândui si Romantzov pe generaluli pringipuli Repninii din partea sa, si la 1774, Julie 4, S'aii incheiati pacea la Cainargicii, rămâindu Crimuli indipendente, si in stăpânirea, Rusi- lorii r&maseră trei cetâti, Enicale, Chersulă si Câlburunulii din dreptulii Oziei, cu voie dea avă Rusii corâbil pe Marea-Nâgră ; innoindii si Gresi-care privelegii ale Aloldaviei si Ticrit- Rumânesci, cerândusi si cheltuicla r&sboiului; intrseră celelalte locuri la pră-innalta porta. Si asiă se inpăciuiră Muscalii. cu Turcii, nepriimindi alti mijlocitori pentru acâsta, si asiă purcese ordia inptrătescă la Odriii; se intorse si Romantzov la Iasi, si de: acolo se duse in lĂuntru. E o ii Devletii Gherei ce se afii, hanii, in vreme ce ai vădiutii că Tătarii trimiti deputati la Rosia, elă trecuse la Anadoli spre Sinopă, si vădiândă că s'aii incheiati pacea intracestă chipi, avendii si multi din mîrzali “si sultani, tarafă ali lui, fă chematii de dânsii la Crimi ca, să fie hanii. Deci trecă si luâ hănia. Rusii ce aveă scoposii ca să se facă Siachinit-Ghe- rei,nimicii nu diseră de o cam dată, ci rămase Devletii-Gherei hani. Vezirulii Muhsunu-oglu ple- cândi, după ce aii ajunsii la Odriii s'a bolnăvită forte Tei, incâtii ai si muritii, si aga-pa- sia ce eră hagi Eecu, ai dusă sangiaculii in Giarigradii, si saii făcutii veziră Izetii Mehemedii pasia. | 
" e 1274. „ La septemvrie 15 a .acestui vălâti, se făch domnii Tievei-Rumânesci Ale- " Alexandru Yesi- a ndru Ypsilanti ce stătuse dragomanii cu vreo d6uă tre! luni. mai nainte, Gri- 

lantiă, după pace, - și păi -Adpsai - . - - “ „vodă.  Jenrie vodă Ghica ce fusese prigionierii la Muscali, esise din robie, si nu sciii cu ce socotâlă, făcu rugătiune la devletii, ca să-i dea domnia Moldovei; acestă rugiitiune făcân- duo cerere si Romantzov, i se dete domnia Moldovei. 'Tergimani divanului inpărătescii in loculii lui Alexandru vodă Ypsilanti, se făcu Constandinii Muruziă, care in urmă ati stătutiă si domnii Moldovei. Si sosindune si ndu& poruncă inp&rătâscă la Brasiovii ca să ne pogo- rimă in tiră, mergândi si eii in tiră, am trecutii pe la, Silistra, unde găsindii pe Seitii Hasanii-pasia “Stanchioiuliulii, serascherii, unit vezirii plinii de bunătate, si iubitorii de faceri de bine, mă luă in mulță dragoste si-mi dete cinci mehtupuri câtre vezirulii, câtre chehaiă-beiii, câtre reiz-efendi, câtre iazigi-efendi, si câtre domnulii Tierii-Rumânescă, si printacestea a- rătândumi slujbe mă adresiă la devletii, "mi.dete si pe Ichingi-ciohodari, michmandarii, ca să m& ducă până in Giarigradu, si asiă purcesei dela, Silistra cu menzili si mersei la Gia- rigradi in ali treilea, Tândii, unde fusei priimitii si de vezirulii, si de toti ceilalti cu evmenie, si dândumise si fermanii arătătorit de slujbele credintii mele cei câtre devletii, si cu musa- adă, mă intorsei cu domnulii în Ti6ra-Rumânâscă, unde fusei orânduitii 6răst în dregătoria vistieriei in alu treilea rândii, o ă i | | „Se inlinisci t6tă otcârmuirea devletului, Unii gezaerli Hasanii-pasia ce se află in vre- mea r&sboiului serascherii la Rusciucii, fuse adusi la Ciarigradii, si se orândui capetanit-pa- sia; in adovtrii eră si omii vrednici, dar eră si epihirimaticosii. Intr'acestasi chipii curgeă lucrurile până la 1777, cândii Siachinii-Gherci făcândă la Crimii o systemă deosibită a sa, cu mijlocii de epanastasis, se făcii hanii la Crimă având si pro- tectia Rusilorii. Devletii-Gherei neputândă să stea la Crimii aii trecuti la Sinopii, cerendiă protectia, prâ-innaltului devletii. “Pre-innaltulii devletii si hotărî să-i dea ajutorii, si orândui pe Abdulah-pasia serascherii cu 100,000 de 6ste la Ismailii, orândui si pe căpitanit-pasia cu arma=- tăpe Marea Negri, ca să dea ajutoriă hanului Devletii-Gherei. Se porunci acestorii două tieri să facă si podii la Ismaili. Si intracâstă indEmânare de vreme, devletulii trimise pe Cară Hisart: "-zadă capigi-basia la Iasi, si luâ capulă lui Grigorie vodă. Făcă domnii Moldovei pe Costan- dini Muruzi, si tergimani divanului pe Nicolae Caragea.  Căpitanit-pasia eră poruncitii ca, să corisponderisâscă si cu Devletii-Gherei, si să cerceteze si la Grimii co, de va avă tarafă mare la, Crimii si lângă densulii numituli hani, sait de-lă vorii pohti Tătarii de a-lă av haniă, asiă să-l trâcă la Crimi, si să inseiintieze serascherulul dela Ismailii ca să năvălâscă si eli in Crimii. Trimisese poruncă pentru acâsta si lui Abdulah-pasia, ca cu acesti mijlocă să stri- ce indipendentia Crimului. Rusii ce intăriseră -cetâtile lori, Chersulă, Enicale si Câlburu-
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“mulii, cu oste câtii fâceă trebuintiă, ca unele ce eră ale lorii, trimiseseră, si .vreo dou& trei polcuri, spre ajutoruli luk Siachinii-Gherei, ce ăveă protectia lori. Acestea, fură de'ndestulii „ca să facă pe toti mirzalil si sultanii să priimâscă pe Siachinii-Gherei de hanii, si să nu mat voiscă pe Devletii-Gherei, mai vârtos că Siachinii-Gherei aii pututii lesne să aridice si YrO câti-va, din cei ce nul pohthiă, si să-i surgunâscă in tierile rusesci, au ridicati si viâtia la, -VrO_câti-va, si asiă ai r&masii han. Căpitanii-pasia ce se plimbă, cu armadă dela Synopii » la Oziiii, vădiândi că dela, Crimii vreo nădejde mn e, si: răimăneă ca tâtă lucrarea, de a se face Devletii-Gherei hană, să fie a pre-innaltului devletă; se trase la Giarigradii la vălctulu 1778 Octomvrie. : E La vălâtuli 1779,. pră-innaltulii devleti negăsindii cu cale ca să mai strice pacea ce aveă cu Muscalii, mai vârtosi fiindi si solulii Frangiei mijlocitori (că-ci făcuse Tranqia cu Rosia unii tractată de comergii si cu aleantiă, pentru mijlocul cu care se arttase.. Rosia „câtre Frangia, la r&sboiulii ce aii avutii cu Englezii, pentru coloniile, englezesci dela Ameri- ca, ce din indemnarea Frangiei făcuse epanastasis asupra Englezilorii, si prin răsboiulă si ajutorulii Frangiei, aii r&masu indipendente de câtre Englezi) sc orândui a se face o much6- -lemă la .Cara-agaciii in Giarigradii, la care fuse murahasii Abdulrezacii roizii-efendi, si solulii -Muscalilori din Giarigradi, si se innoi pacea ce făcuse la 74, cu Muscalii. E Imperatorulii Romaniloră Losifii II, -trăindii incă mumă-sa inpărătesa' Maria-Terezia, a, „cugetatii după răsboiulii ce ai avuti cu Prusienii pentru Bavaria la 79, ca să facă o ale- -antiă cu Rosia, pentru interesurile curtii sale. Marele duca Paveli, diadochuli Rosiei, luase „intru ali doilea căsătorie, pe Maria Feodorovna din casa de Virtemberg a Germaniei. Hotâ- rise si Iosifit ca să ica pe ceilaltă sori (locii albi) sogie. Nepotu-seii de frate, Frangisci II, ce aveă gândi să-lii facă, moscenitoriii, si coronii Austriace, si coronil imperiului, si cu ac6- sta să intemecze si mai multi aleantia Rosie, au - mersi insusi inconitii. suptii nume de con- “te de Finkenstain, până la Smolenck, si s'aii inpreunatii cu inptrătâsa Ecaterina ce venise in pârtile locului, si făcuse o alantiă intre aceste d6uă inpărătii, care aleantiă multe curtă nu 0 vădiură cu ochiii bunii. Aceste d6uă aleantie cc ati făcutii curtea. Rosiei, cu Francia si cu Austria, 1a pricinuită multii folosii. 
La vălâtulii 1780, sai intâmplati inârte intieleptei inpărătese Marii-Terezii, care în t6- tă vremea înpărătiei si craiel sale nu aii avutii răsboiit cu pră-puterniea inpărătie othomănâ- -scă nici o dată. Imperatorulii Iosifi rămase moscenitorii si casii de Austria, omii plini de duchi si de multe sciintie. Sa a “Intracestă vreme se află domnit Tierei-Rumânesci, totii intielepţulii Alexandru Ypsi- lant, care aii domniti 7 ani in Ti6ra-Rumânâscă, Cu trei ani innaintea, mazilici, mă făcuse -pe mine spatară ală tierii. La, vălâtuli 1781, Avgustii, făcuse după mine spatari pe Geor- gie Mavrocordatulă, si logodise si pe fii-seii celă mai mare beizadă Constandinii. Nu sciit insă din ce pricină s'a intemplată, ca luminatii fi a acestui bună otcârmuitori amândoi, la Di- chemvrie a acestui văldtit, să fugă, nu numai din curtea părintâscă, ci si din Ticra-Rumân6- -Scă, si să-trâcă in Ardâli.. Eă sciindu libovulii părintescii ali domnului ce aveă asupra îilorii, si mijlocului cu care 1 cresceă, si silintia ce făcea pentruca, să-i strălucescă in lume cu pro- cops6lă de multe sciintie. mai vârtosti vădiândii si multa credintiă cu care se purtă domnulii Ypsi- -lantit câtre prâ-puterniea inprătie, că-că am cunoscutii in faptă, atâtii in vremile vistioriei câtii si „in vremea spătăriei, ce nvam aflată slugindii intiacestă domnie a innăltimei sale, nu am pututii să daii la altii fuga acestorii dus indestulate odrasle, decâtii că, deosebi de dascalii clinesci, si deosebi de hogil turcesc, aveă si dascal evropei, si de limba franciozâscă si de limba talienâscă, 6meni „vrednici de laudă, si inpodobiti cu multe sciintie, si pâte din istoriile geograficesci luândii sevdă „ca să vadiă si tierile Evropei in simtire, si mijlocul cu care se otcârmuescii, si nefiind -cu putintiă ca să mârgă, sait cu voie inpărătâscă sai cu voia părintâscă, ai cugetatii, siliti  “fiindi de rîvna vederii, si de căldura, vârstii, să mârgă cu acesti mijlocii. S'aii ficutii ne- :vădiuti into nâpte din palaturile domnesci, si cea mai mare mirare ai fosti, cumi aii pututii „trece in a d6ua nâpte călâri, si cu două slugi, Omeni de felii Brasioveni, potecile plaiului : Prahovii, carele 'cu grei le puteă trece si dioa cei ce se călătoriă in tâtă vremea pe dânsele. -Rămaseră părintii acufundată int'o nepoyestită si jale si temere: si jale, că-ci pierduse doi
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fi, ce puteă fi pierduti amândoi si trupesce si sufletesce de a pururea; si temere, că-ci se află domnii, si domnii alti iînpărătiei othomănesci, si cu tote că prâ-innaltulit vezirii ce eră -Izetă-pasia in alii doilea rândi, care in rândulă dântâiii acesta eră ce dedese domnia 
“mai susii ar&tatului domnii, si măcârcă mai susti disuli vezirii mată. lăsată mijlociă . de 
mângiiare si de: cinste ce nu ai facutii domnului Ypsilantii, . dar vrăjmasii se inarma- 
seră, că-ci găsiseri indemânare de vreme de a piri. .Prietenil se .trăseseră, că-că pierdu= seră indemănarea de vreme de a mai ajutoră. . Serhaturile după .marginea Duriării insclbătă= 
cite pentru nizamulă Tieril-Rumânesci,. ce-l păziă mai susi disulii domnii cu multă străş= „Ricie, strigă intru o inprilegire de vreme ca acesta: Acesti ce fugii, nu sunt incai slugi, ci 
“sunt insusi fii ai domnului, loculii dela care fugi este pră-innaltulit .devleti othomânescii, “fericirea care părăsescii este indestularea domniei -Tierei-Rnmânesei, loculii la care năvăleseii 
este devletulii chesaricesci, unde câtii bisiugă ?:si câtă abondantiă ? - si câtă materie ? de a, „gândi si a cugetă veri-cine ce va vr&. . Intieleptulii domni, după scrisorile, după sfătuirile, 
după blestemele in cea după urmă, cu care prin multă trimisi făct filorii sei, pentru a se 
intâree, si fuseră inzadari; dar ântâiă alergă la pră-innaltă pârtă si făcă castrietă si prostire 
domniei rugânduse să-l mazilescă, si arătândii că nu mai este destoinecii de a oblădui, mă- 
carcă se mal prostise inai innainte si nu priimise p6rta, despre altă parte misicase tâte lu- 
crârile prin mijlocirea solilori dela Ciarigradii. In cea după urmă hotări. să trimitiă si 

“soli, la Beciii. pentru. acâsta, si “acel. hotăriti de a. merge.solii fusei ei. Ei si cu tâte că 
“cu unii ani si trei luni mai nainte pierdusem socia cea diântâii, fiica lui Iacovache, rimâ- 
indumi trei copii fâră de oblăduire de mumă, pierdusem si pe mumă-mea intracâstă vreme, 
si-mi r&maseră fil si mai fâr de oblăduire, gazretulii insă ce 'am câtre credintia pr&-innaltu- “lui devletii, despre o parte, că-ci socothiam intârcerea, acostorii dâuă luminate odrasle, a, 

„“fi o slujbă intocmai câtre inpărătie, despre altă parte, datoria ce aveam câtre domnulii Yp- 
silanti, pentru dragostea intru care mă aveă, mă făcură ca să lasi si casa si copil fâr de: 
oblăduitorii si pe insusi socia mea de alti doilea, Eleni Caragea, fiica tergimanului Iordache 
„4782, Xicolae |Caragea necununată, că-că, intracea di ce am purcesit” ci: la Beciii, sosise dela 
voă Cerasea. JCiarigradii prin mijlocirea domnului în curtea domnâscă.  î. Ea 

Deci la, Dichemvrie 26 a vălâtului 81, purcesei din Bucuresci cu.mitropolituli Grigo- 
tie, cu episcopul Râmnecului Filaret; cu banul Dumitrache Ghica, . carii eră trimisi .din- 
preună cu mine până in lazaretuli 'Timisiului pentru a, indemnă, pe mai susă arătatii lumi- 
natii coconi, să se intorcă innapot, si cândă nu vorii vră, cii să.mă duci până la Sibiiă, să 
“faci tâte luerârile, dor de voiii pută de acolo să facii ca să-i trimitiă Nemtil siliti, si cândii 
“nu va fi cu putintiă, atunci să mă duci la Vienna să-mi puiii solia in lucrare. După ce a- 
Jjunsemii la lazaretii si mersemit in Prasiovii, episcopulii, banulii, si ci, ficumii nultă silin- 
tiă spre a-i face să se intârcă, si nu inti:npinâmă lesnirea; prin generalulii Aiholtz alu Bra- 

“Siovului, ce-mi eră bine cunoscutii incă din. resmniritia, trecută, făcui multă strădanie să-l ieaii, “si inticlesei insumi că esise treba din mâna -lul. | . o 
„La, genarie 5 a vălGtului 82, purcesei la Sibiiii, comandirulii Ard6lului ce eră. genera- 

“luli Prais ?mi eră 6răsi cunoscutii, cumii si gubernatulii Ardâlului Brukentani, făcui tâte | 
„cele ce se putură si cu acestia, si nu fuse cu putintiă ca să mi se dea. A 

Deci la genarie 16, purcescă la Beciu incă cu unii boerii grecii pacharniculi Hurmuza= 
che ce-lii trimisese domnulii acolo :ca să mârgă inpreună cu mine, si cu tâte'că eră o ră 
forte grea, insă în optii dile am ajunsi Ja Becii. Cârtile de solie se: trimiseseră la cangi: 

“aria curtii cu secritarulii Raicovich. | N A a 
A doua di mersei la principulii Naonitz ce eră mare cangelariii ală curtii. După ce 

mă intimpină cu multe girimonii si cu multă cinste, "mi dise, să fiii incredintiaţii că sati 
trimisii poruncă la toti. generalii Ardelului ca să indemneze pe acesti doi principi să se in- 

"tOrcă innapol. După ce făcui multiămita cea cuviinci6să. si mă bucural că-că intielesei că ai priceputii Nemtii că nu este vre unii mysteriă deosebitii la mijlocii, intrebândumă principulă 
“Kaonitz cândi pohtescii să aibii audientiă la. inpăratuliă; e vrendi să-mi cautii treba cu te- 
meiii, răspunsei că mă rogii să fie ingăduidiă până va- veni răspunsulii dela Ardâlii,: pentru 

“ca sii vedemii, si de Sai intorsi principii in Valachia, la audientiă să nu mai facă rugă.
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ciune inp&ratului ci numai multiimită, cr de nu S'aii intorsi, atunci să-i facit si rugăciune, Priimi Kaonitz cererea mea, si dicându-mi că ci sciii să-mi cauti tr6ba, mă luă de mână si esimii în sala de asamblâe unde cră toti ambasiadorii curtilorii adunati si cele mal strii- ducite dame din Vienna, făcul cunoscintiă cu toti si mă intimpinară cu libovii :si cu cinste, atâta, încâtii ambasiadorulă Șpaniei mă si pohti ca să mergi la .balulii ce vreă să doaa d6ua s6ră el, după obiceiulă ce ai la carnavaluri. Până a nu sosi cii la Beciit, cu vreo dâuă- dieci de dile ma! nainte purcesese dela Becit in Italia marele-duca alii Rosici, Paveli, ce "venise acolea pentru logodna cumnate-sii ce am arătatii mal susit, si pentru o innoire aleantii ce făcuse aceste două curti, de care mă pliroforisii pe largit. Intracâstă scră dar princi- puli Kaonitz ce vreă să-mi arate 0 blană de samuri si o tabachere cu berleanturi ce-i dă- ruise granduca ali Rosiei, găsi pricină cu a-mi -lăudă -blanele de samurii: cu care eram cit inbrăcatiă, (că- că obicinuesci Evropeii să arate la aceste o semplicită si la Gmenii acei ce-i vedii ântâiu, si pe: mine la acâstă nsamblee m& descinsese damele si de brâii, pentruca să- mi vadia sialuli); după lauda ce-mi făcă principulă blanelorii mele, mă intrebă de ce pretiit sunt samurii,. "L răspunse. *MI dise: să-ti arctă o blană de samurii ce miati dăruită mMosceni- torulii Rosiei, si mă rogi să mio pretiuesci, Aduse blana si o puse p'unii biliardi. Ei în- tielesei pentru ce mio arată si cumcă nu eră scoposulit pretiuirea. "Î răspunsei cumeă bla- nele de samurii nică cândi este s6re nici cândii este npte nu se potii pretiui bine; acestă blană insă, socotinduse loculii dela care sait dati, si loculii la care s'ait dati, nu are pre- tii, si cii de o asiii fi vădiută si dioa, nu sunt destoinieit ca să o protiuescii. Cu acesti felii de întrebâri si răspunsuri am trecuti acea n6pte până la unii câsii după 12, si asiă m'am intorsii la gazda mea. 
A dua di duminecă amii priimitii cu ștafetă insciintiare dela Bucuresci că s'aii mazi- litii domnul Tierii-Rumânescă Alexandru Ypsilantii după cererea ce făcuse, si cumcă s'aă făcutii domnii Nicolae Caragea tergimanulii divanului inpărăteseii, si Michalache Siutiuli ce! eră capichehaiă ali tierii Sai făcutit tergimanii. Si-mi se scrieă de câtre mitropolitulă tie- rii si de câtre boerii dela Bucuresci, cumcă de' vreme ce sunt'si ci orânduitii Caimacanti si mi se coprinde numele in fermanulii inpărătescii. de căimăcămie, să lasii tâte trebile acolo si să viii la Bucurescă cu ștafetă. Ântâiii am .mersii la conte Cobensel ce eră vice-conge- arii, si dinpreună cu dânsuli am mersă la pringipulii  Kaonitz, si iami dati acâstă vesti- re. Principulă Kaonitz si mai intrebati cu mirare, pentru-ces'aii mazilit domnulit 'Ale= xandru vodă? aii dâr s'a turburatii pârta pentru dosirea fiiloră se? Ei si iam arâtatii că porta nu urmâză să se turbure, fiindit-că si. de ai dositii, aii-dositii Ja locii prietinescii, de- la care cândiă % va cere, nu are nici unii felii de indoi6lă,- că nui si va luă, si am arătată cumcă pOrta până acumii in farmă nu scie de: acâsta, numai principuli Alexandru afiânduse afară din sinesi pentru multa intristare sia, cerutii mazilia, si porta i o aii dati cu multă -. musaadă; deci fiindă-că ei sunt orânduiti unii logotenente ali domniei la reuentiă, face trebuintiă să purcediii. Mia disii: că nu pociii să purcegu până nu voiii luă audientiă dela inpăratulă; si indată ai făcută talhisit inscrisi la chesarulii pricina, si ei de acolea m'am dusi pela toti ambasiadoril de iam cheretisitii cu bileturi, si intorcândumă la gazdă să prân- diescii, ai veniti toti ambasiadorii la-mine. de mi'aii cheretisitii cu biletuzi. -Monsiu Bretaliu ambasiadoruli Franciei, ce eră unt omi cu unii deosibitii duchii, in biletă miaii făcutiă si chemare ca să mergi in ali treilea seră si la balulă seii, socotindă că voit siedt la Beciii, si-ml făceă ma) multe girimonii decâtii toti, pentru ca să arate cu acâsta deosibită schesis câtre pr&- innaltulă devletii, si eii m& purtam câtre dânsulă ca cu unii Turcii, si cercă mare plăcere. Naii tinutii insă acestea multă, că peste trei câsuri ati esttăi talhisuli buiurdisiti dela in- ptratuli câtre siambelanulii celii mare, ca să mă insciintioze să mergii a doua di la curte să-mi dea audientiă.la 10 câsuni. i | a Intracâstă seră am mersi la balul solului Şpaniei unde eră toti cei mari al: Beciulul, până si archiduca Maximnlianii fratele chesarului ce este acumii electorii ali Coloniel. A doua di la diece c6suri am mersă la curte, și intrândii in curtea d'ântâiii cu carâta, că-că in curtea, de a dâua numai familia inpărătâscă intră, m'am dată giosă la scară, si m'am suită intruni foisioră cu stâlpii de marmură ce-I. tînă let.in spinare. Inti”acea, curte 

37 .
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„dintai curtii nu se vedeă, nici pasere,. de câtii numai 'acel :ce: sunt orânduiti -de a priimi „audientiă, de vreme: ce guardia de ostasi este afară din curte. „Am trecută inti"o-sală unde „am găsitii unu din guardia corpului cea nemtiscă care si m'aii intrebati de sunt cii bo- „eruli dela Valachia, si ai cădiută innaintea mea, r&mâindu-mil slugile aci. Am mal mersi „d6uă sale până la usia divanului inpărătescii ce are tahtulii, 'si acolea găsindii trei guardii „din somatofylaci, unii Nemtiu, unit Unguri, si unii Lâchii, cu câiafeturile lori fiescesi-care, „Sai intorsii guardia cea Wântâii la loculii ci ce tîncă pusică, si dintr'acesti tret ce păziă aică cu sâbiile scâse ai câdiutii Nemtiulii innaintea mea, si am trecută prin divanu ce se numesce sala de audientiă, Acesta, are unii tahtă cu baldachini totii de aură lucratii, per- „d6oa ce se spânzură dela baltachină si closiurile sunt totit de sârmă si cu mărgăritară fru- mosii. Acâstă sală de o parte are ferestre, si de o parte are ferestre de oglindi.  Dintr'a- „esstă, sală am trecută in alta 6r.cu tahti mai micii de frânghie.  Dintraceea am intrati intr'o cameră mare unde păziă la usia gabinetului chesarului unit dejurii siambelanii cu chee, „Care acesta, eră si generalii, neaii priimitit cu cinste si neaii pohtitii cu girimonie să ascep- tâmii puginteli până va dă veste inpăratului, si mergânai se intârse ingrabi, că-ci inpăra- tulă eră intr'altii gabinetii si mai innainte; ne spuse: Acunnii ese, Napură să sfirsi6scă vorba Si se sună unui clopotielii si indată se repedi siambelanulii si trase dela perdea unii closii de firii si se ridică perdâoa si-mi făci semnii să intru în casă. Intrândi la usiă vădiui pe „chesarulă in mijloculii casii fâr de: capelă, in picere, si de locii călcândii dot pasi am inge- nuchiată turcesce, si puindumi capul in pămentă, vrândii să-lă aridici, m'am pomenitii cu „mâna chesarului la capi, dicândumi că nu face trebuintiă de acestă qirimonic, si să mă a- ridicii, si vrendi să-i sărută mâna, ait traso, si m'ait cunoscutii de cândii mă vădiuse la -73 la Brasiovi, si îndată minti disii: «Sinior Vacarescule, dumnea-ta in Vienna cumii ai fosti „cu putintiă a veni, aflândute si conselierii ali principatului?» Am r&spunsă cu multă, sme= "renie, că «ună principă plinii de jale si ună pringipaiii. plinii de intristăciune miaii dati la- «crămile lori in pumni, rugândumise ca să le aducii si să le versii la picidrele sfintei tale «măriri, si să pociii . printmacâstă, vărsare a lacrămelorii lorii să desiertii din comorile cele «nedesiertate ale milostivirii tale o clementiă spre a inveseli acesti ochi cu vederea intâr- «cerii acestori fii at principului Ypsilanti în Valachia.» Mai intrebatii «pentru ce pricină eaii. dositii?» Am r&spunsii că. ade se dă pentru vre unii reii, reulii nu este altă decâtă multa «indestulare si răsfăciăciune.» Maii intrebati «de aii duchii, si ce cugetâzi? Iam arătatii că „duchulii iati indemnatii să facă acestă - pornire, €r cugetulii nu urmâză a fi altii de câtă a „«se invrednici la mat multă indestulare de câtii aceea ce aii avutii in Valachia.» Mia r&s-. punsit că «aici acâsta nu se dobândesce asiă, lesne, ci si cu slujbă multă si cu vreme pre- lungită», si-mi dise «potii avă vreun venitii alii torii deosibitii de undeva?2 -"I arstai că «cine 'dosesce dela not, este lege a pierde si câte nemisicătâre are» "Mi dise,. «si cuinii ai «socotiti că potii trăi aici; aici singescii principi din Germania cu 20 Aorinti. 1Gfă pe lună, «dar trăcscii cu rendite dela casele lori.» Am răspunsii că,. «de ar îi pututi sci acesta pote „marii fi făcută acestă ind răsnela, ci rivna ca să vadiă lucruri ce nu puteă vedă cu voie, si „«tineretiele ia făcutii a face acestă. pornire care,. deosebi de văzută intristarea ce aii adusă „părintiloră, ai pricinuită si o gândită necinste patriei nostre.» "Mi răspunse că. eaii trimisi «porunci pela generali! Ardelului să-i indemneze a se intorce in tidră.»  Răspunseică «este «Si rusinea si necinstea ce sosotescii că potii ave de se vorii intârce, care numai cu indem- «nare nul va lăsă să se intârcă de nu vorii fi si siliti.» "MI dise: «cândii "voii sili, atinuă «asylulă. inpărătiei »: Răspunsei, că «asylulii . tuturorii inptratilorii este cinstea, inpărătiilorii, «Si de tâta lumea este rivniti asylulii tuturorii inpărătiiloră, pentru rifugiuli si scăparea tu- “jurorii, insă asylulă este asyli cândii se va socoti.ca unii aSylu, si cândii i se vorii păzi scannele si regulile lui; asşlulii se cuvine a-lii dobândi acel ce dosescii dela uni mare reii, - «Si peire, si primejdie, unii ca aceia când "li vorii află dela verr-ce inpărătie, atunci se cu-. «n6sce cinstea si canânele asylului; & tândă dosesce. cineva dela bine, pentru.a nu'petrece «bine, din nesciintiă numai si fâră nici o:vină, si mai vârtosii pentru a pricinui si altora «tei, acela cândă nu se va intorce silită, atunci se atingii candnele asşlului, că-ci este lu- «crulă inpotriva lori, si asylulă pentru a-si. păzi. insusirea lui, însusi. se, silesce din candnele
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«lui, să silâscă intârcerea aceluia. Alia, dis: «Bravo, dumnea-ta 'mi prăiesct cu duchii 'si. 
«cu dreptate, dar cum pociii să facă totii: trupulii ostăsiescii să o scie acâsta 2.5. Am disii căi 
«a fi totii trupulit ostăsiescii indisiplinată si pedepsitii, este destulii a sci, fâră de a intrebă,: 
«că sfânta ta mărire nu face lucrul in potriva nici a asylului nică a cinste inpărătesci,» : 
si.am mal disit: 'ePrâ-imilostive inpărate!, cit sciii că neindestularea clogventiei mele nu pâte: 
«trage -milostivirea inpărătescil tale mărirt asupra, acestii pricini, a căria nenorocirea, si vina. 
«de a nu se săvirsi după cererea solici mele, nu este alta de câti vârsta mea, că-că aflân- 

- dumă -celit mai tânării in adunarea consiliului Valachiei, neputintia' vârstei si bătrânetielorii,. 
«nu ai sloboditii să vie vreunulii din cet mai bătrâni, si în vârstă si în sciintiă, ca să potă «pricinui cu inlesnire acestă facere de bine lao obsce, si pe lângă ostendla ce cu multă cin-: 
«ste si slavă.a mea am tăcutii până a veni, "mi pierdii si pucina reputatie si ypolipsis dela; «toti pringipatulă Valachiei,: unde pe' lângă intristarea ce am din pricina acestui intemplâni,. 
«mi se mal grămădesce si alta, cu a nu mă fi pututi' arătă destoinicii a o săvirsi, si a nu: 
«fi fostii vrednici să dobândeseii dreptatea, nici dela insusi dreptatea ce esci inpărătia ta.».: „De o dată puindust mâna în pieptă, mia disii: “Ti făgăduiescii pe inpărătsca mea pa-: «rolă, că nici in tierile mele, nici in slujba mea, nur voiii tînă, si “1 voiit intârce în 'Turciia,: 
«fără de altu, nnmat trebue să-i aduci ântâiti aici, ca să le sigurefsescii buna, 'petrâcere;: 
«ci nu grigi, si te multiămesei cu acâsta?s- mă intrebâ. lam răspunsii ingenuchindi.: «că: «forte mă multiămescii, că-ci acesta este si mal inpărătescă faptă, că-ci este plină de iubire, «de omenire.» M'aii. cheretisitii de căimăcămie, si m'aă intrebati: pentru mazilie. miaii făcută; multe intrebâri, de Giarigradii. de " Valachia, de obiceiuri si altele, tiindune dâu& cesuri si: mai bine; si r&spundiendii la tâte după cuviintiă, iam: spusii că mă rogii să aibit voie să; purcediii că-ci mă grăbescii, si m'am rugată să aibă indoite pasioporturi, si de drumuli Si-, biului si de drumuli Timisivarului.. Le vel av, miai disii. Si mal stândi pugintelii, : neati. disii: « VE urezii bună călătorie,» si noi ficendă multiămita cu ingenuchiarea,. s'ait trasă la ga-» binetii, si asiă ami esitii din lăuntru, că-ci nu pote esi nimeni dela audienţia, din gabinetii. 
până -nu se, țrage, insusi ântâiii, |. a a, 

După ce am esiti din lăuntru, am mersi la gazdă, si la masă încă -aflândumă, at ve-. nitii unii cancelistii dela cangelaria curtii, si miaii adusit"d6ut pasiaporturi precumii cerusem la inpăratuliă, si deosibită poruncă câtre generalu Zetfisii, comandirulii Timisivarului, cu po-. runcă ca, de voiii merge dela Timistvarii (foci albii) să-mi dea diece husari cu cai de poşte inpără-. tesci, să m& aducă până la hotari. Si asiă sculândumă dela masă, am mai siediuti până ai in-: noptatii, si s6ra la si6se câsuri nemtiesci am esitii din Vienna, si 'am veniti la poştea dela, | Fisiementi si acolea am dormiti, i „ Patru. dile am siediutii în Beciti numar, si purcegândii am sositii la Timisivarii, si de acolea, sciindii -turburarea ce aii serhaturile fâră cuvântii, si. chibzuindumă că se vorii fi in-. sciintiatii si de mergerea mea la Beciii, si de asiii fi mersi pela Mehedia, cu husari! ce-mi: orânduiseră pentru paza drumului si pentru cinste, puteă să se facă svonii pela cafenele, .că. m'am dusii să aducii catane, 6r nu pe fit domnului, si ca să nu mat daii pricină de turbu-; rare ticrii, am-lăsatii acel drumii: ce-mi eră mal îndemână si. mai aprâpe să intru in tidră, si am veniti pela Sibiiii. | CE | „Aici sosindit am găisitii pe domnulii Ypsilantii purcesă la Giurgiu, si. cit: rămâindit aicl ca unii caimacamii, am insciintiatii-de tote mărier sale cu spatarulii Mavrocordatii ce pentru, acesta, 'lii lăsase aici. Deci după patru luni, aii purcesii 'si beizadelele dela Becit ca curi-. cril, si ai mersii la Giarigradii pela Beligradii. | IE După pasci aii venitii si domnulit Nicolae Caragea, care m'aii orânduitii 6răsi in dre-! getoria spătăriei in alti doilea rândii, si după siepte luni din voia lut Durnedicii intemplân-. . duse mârte si cet de a doua socie at mele, miait datii intru a treia căsătorie pe 1733, a cincilea fiică a măriei sale, la vălâtu 1783. | | Mieigid vodă Iupărătia Rosiet -dândusi nizamii  politicescilorii otcârmuiri celorii cuviincidse după cur-: gerea vremi) aii adusii cu atâta intielepciune lucrulii, incâtii insusi Siachinit-Gherei hanulă tătărescit prostinduse de .hănie, ai închinată Crimuli si tâtă stăpânirea la inpărătia  Rosiel: cu zapisă si cu tractatii, si elă s'au trasi in tierile rosesci, orânduindul inpărătâsa loci de.
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a siedă, si făcândut lefii pe anii câte 120,000 de: ruble. Ati făcuti pe pringipulă Potemkin gu= bernatii Crimului si tierii tătăresci, dândii acestii crăii si numirea cea, vechiă Tavrica Cher- sonisos, aii intratii si ostile rosesci intr'acâstă crăfe, si ai luato-in stăpânire. Solulă mo-: schicescii din Giarigradiă ati ar&tatii la prâ-puternica inpărătie curgerea pricini. Au făcută si solulii chesaricescii provlimă cumcă face trebuintiă a se indreptă hotarele nemtiesci că sunt strâmbe, cerândi Rusiava si o bucată din Bosna dela, apa Una, si diafendefsi si cere-. rile rusesci. : Rusii aii adusii o 6ste grea in Crîmi, si Nemtii aii coborit alta in tiâra un- gurâscă de giosii spre pârtile Varadinului si spre apa Tisii, maresialulii Laudonii se orân- duise ca să vie la Varadinulii coli mare. Insusi imperatorulii Iosifii aii veniti pela tâte a- ceste hotare, până si ale Ardâlului ale ticrii n6stre, ca, să vadiă aceste gătiri. Vezirii intr'a- cea vreme eră Halil Hamidi-pasia, omii fârte procopsitii, ce slugise si multă vreme la ca- lemulii divanului inpărătescii, si dela care divani-chiatibi, incă aHânduse si chiatibit ali tie- rii nostre lângă capichehaele, am invătiati si ci sarfu, la văltu 64 in Giarigradii. Acesta despre o parte, de locii aii poruncitii ca, să se facă sătiri de r&sboii, insă in taină. Tre ce- reri ai făcutii atunci la socru-mieii Neculae vodă: să facă gătire de podii la Brăila, să gă-: tscă o sumă mare de zaherea de făină..la Silistra, si să facă o mie de ostasi Turci lângă, măria sa, si câte trele să se facă in taină, si cu acestea câte trele m'am incăreatii ii, si leam gătitii fâră de a nu sei nici vistieria măcarii. De cândi mă aflam vistierii în alii patrulea. rând la 76 fă- cusem podă la Ismailii, si aveam catastichii de cherest&oa ce trebue, si de locă amii si gătitii chere- steoa tumbazilorii, si am ficut'o teslimii la Brăilii cu riza-pazar, si cu numiri cumcă tai cherestea, pentru trebuintia unii case ce are să facă vodă la Giarigradii. Zahercoa am cumpărat?o din ticra tur-". câscă si am 'măcinat'o la Silistra. O mie de Turcă iam făcută prin marifetulii besilegilorii : după la judegie, fiindă-că mă aflam spatarii, cari! fiindă presărati in tâtă tiâra, si I6fa li se: dă dela cămară prin marifetulii miei, nu eră vădiuti. Despre altă parte, mai susii numitulă. vezirii aii făcutii si multe mesifereturi, si in cea. după urmă vădiândii că a face răsboiă pră-; innaltulit devletii neafânduse gata de răsboiii, cu două inpărătii asiă mari, carele ântâii se: gătiseră de răsboiii, apoi făcuseră aceste propuneri la pârtă, si mai vârtosii că vădiuse ce se: intemplase în răsmiritia trecută, Sai găsitii: cu cale ca să nu se facă răsboiii, ci să facă ce- rerile amândurorii puterilorii, -si după acesta, fiindi-că vedea pe Rusi si pe Nemti si pe Fran-: gezi legati in aliautiă, ati hotăriti ca să alerge. la puterile luterane si reformate, adecă la! Englezi, la Olandezi, la Prusieni, la Danimarchezi, si la Sfeti, si să facă cu acestea 0 ale-: antiă ântâiii, si despre alta să facă 'din vreme gătive de răsboiii, si asiă in urmă să pornescă resboiit devletulii, si să isbândescă după scoposulii ce aveă. Acestii sfatii ai plăcutii la ob-: sce, că-ci intracea di aii tinutit mesiferetulii mai multii decâti si6se cesuri, fiindi de fagiă - toti ulemalii, toti pasii, toti ogiaghânii, si ogiaclii, ci dar la vălâtuli 84 Genarie s'ait făcută alte tractaturi pentru Crimă si alte cereri cu Rusii, pentru loculă dela Bosna si Rusiava cu. Nenmtii, si s'aii inpăciuitii lucrurile iscălinduse tractaturile. Incă dela 83 Avgustii venise domnii aică Michaili vodă Siutiulă, si după acestii tractatii ce s'aii săvirsitii la 54, Genarie, dedese pr&-puternica, inpărătie si 'Tieril-Rumânesci unii deosibitii hatisierifii cu mai multe privelegii. decâtii acelui ce aii dati le 75, care ait sositii aici la Fevruarie. Intieleptuli vezirii după ce: leaii făcutii acestea, de locii ai inceputii a lucră dizeniu celă mare ce am ar&tatii mal susii, că-ci' Englezii eră mâchniti intrascunsă cu Rosia, pentru ajutorul ce făcuse Frangiei, din pricina, a, câruia cu ncutralit€ armee pierduse n6u& colonii la America. Prusienii eră mâch- niti pentru aleantia ce făcuse Rosia că chesaruli.  Sfetii 6răsi nu potii vedă cu ochi buni atâtea eparchiy, cumii Livonia, Ingria, Filandria, si altele trecute in stăpânirea Rusilorii. O- landezii răsi avea pricini cu chesarulă, ci dar baronii Enslie solulă Englezului ce eră in Gia- rigradă nu găsi greotate de a face lucrare prin solii acestorii puteri ce eră în Giarigradii ca să aducă scoposuli la, săvirsire. Despre altă parte, intieleptuli vezirii incepi a face si ce- lelalte gătiri. Dela Iunie 2, a vălâtului 84, mă făcuse donmulit Michaili vodă 6răsi vistieri „intru ali cincilea rândă, cândi la Septemvrie veni fermanii ca să tăiemii cherestea de podi peste Dunăre de isnâvă care să o: ducemit la Silistra, si să trimitemii zaherea de trei feluri. la patru serhaturi, la Nicopoli, la Rusciucii, la Silistra, si la Brăilă, care leam si gătitii fâră zăbavă. Ne orânduisemii să facemă si din Tira-Rumânâscă si o corabie de armagă precumii
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maj făcusemit si la 76. Se orândui si serascherit la Ismail Siachinii Ali-pasia.' Tote ace: 
stea se lucrară de mai susii-disulii vezirii, care si desfăimânduse de unii altii si mat vârtosti 
de căpitanii-pasia ce aveă, multă putere pentru tractatulii ce făcuse, i se luâ . pecetea, si pe- 
ste pugine dile si capuli. Siachini Ali-pasia dela Ismail se făci vezirii, si merse la Iunie 
in Giarigradi, nu se făci insă pentruca să rămâie, ci pentruca să se facă innainte-mergă- 
tori la vezaretă lui Isufii-pasia.  Isufii-pasia fusese haznadarii căpitanii-pasii, apol "li fă-. 
cuse capigi-basiă si capichehaiă, apoi "li făcuse Mora-valesi, de unde si la văltuli 86 Fe-. 
vruarie se făcă vezirii, si Siachinii Ali-pasia se trimise 6răsi la Ismailii. 

Căpitanit-pasia după acesta au .vrută să mai facă unii ciraclică, mai vârtosă găsind 
inprilegire de vreme, că-că eră trebuintiă ca să mârgă la Misirii cu armadă, pentruca să 
suppue zorbalele co se ridicaseră acolo. Deci fică cerere ca pe dragomanulit armadei să-l: 
facă domnii Tierii-Rumânesei. Acesta, de felulii lut eră ostrovânii, dela ostrovulii, 278, , 
Paros, si se numiă Nicolae Mavrogheni, si se aflase slugindii la alti dragomanil Siceite roti 
ai armadei mal. din nainte vreme. Două lucruri se .pricinuiă cu acâsta, de stricăciunea tieril,: 
unulă că-ci din dragomanii ali: căpitanii-pasil.nict odată nau stătutii a se face domnii, nici în: 
Valachia nici in Moldavia, ci dW'abiă am vădiută o, se face boerii, si incă boerii in dregăto-i 
rie. mică, ca agathomagici, mal vârtosti că eii am vădiutii si vechilit de tergimanii ali diva- 
nului inpărătescii, care aii făcutii si rechiapii la inpăratulă, să iea in urmă boerie în 'Ti6ra- 
Rumânâscă ca Scarlati Caragea; a dâua, că acesta nu eră unii omii crescuti la Fenerii ca 
si scie orânduelile Fenerului incai, sait ale pră-innaltei porti, unde rămânea să scie de aceste 
tienă, si de obiceiurile n6stre, cândi nici a grăi grecesce saii turcesce bine nu sciă. rumâ- 
nesce nu eră in viâtia lui cu putintiă ca să invetie, omii prosti si la fire si la gândiresi la. 
simtire, "li făcu insă domnii cu mirarea a tuturorii, la Martie 26, a vălâtului 86, si veni pen-. 
tru păcatele si peirea, tierii la sfirsitulii lut Maie aicl. Căpitanii-pasia că catatrexise pe vezi-! 
rulii Hali-pasia, cu pricină că aii iscălitii tractatulii, dar in adevârii elii aveă altă pismă si 
patimă asupra lui, de „vreme ce căpitanii-pasia nu pohthiă nic) intrun chipit a se face răsboiit : 
cu puterile ce sati arttatii mal susii. Dreptii-aceca purcese cu armada la Misiri. Isufti-: 
pasia lucră diseniuli celii inceputi de IMali-pasia, prin baronii Enslie. Mavrogheni sosindii in 
ticră, dete pricină tuturorii a rămână. incremeniti după ce. Pai vădiutii ictromă sait poznă a: 
firii a semnă. Ce să povestescit faptele si lucrârile acestuia, fiindumi Si rusine să le ieii: 
in condeii! De accea, si le lasii la cel ce scriii analele domnilorii ca să facă acestă ostenâlă 
după datoria la care s'aii suppusii. La văldtii S7, Genarie, mă făcuse vistierii din dvornecii, 
Mavrogheni, si in grabă vădiui du “trei fermanuni inpărătesci, unulii ca să trimitemit sumă” 
multă de zaherea la ambarăle Sacsiei, altul ca să trimitemii salahori si cherestea la Oz, 
altulu ca, să trimitemii cară, salahori, si cherestea, la Ismailii, cu carele mă incărcasem eit 
după datoria dregătorii a le săvirsi. Nu după multe dile vădiui incă unii fermanii ce ni se 
trimesese dela Ismailii, prin care făceă inpărătia serascherii pe Ali-pasia peste 100,000 de 
6ste, si scrieă ca in vreme ce inpărătia "li socotesce ca unii dulbuni, % porunciă să privâscă: 
misicârile vecinilorii, si despre o parte să le insciintieze inpărătiei, despre altă parte. să facă: 
si elă misicâri neintrebate, deci indată zugtăvii r&sboiulii in inima mea. aa 

Intracâstă vreme Siachinii-Gherei ce se odichniă în Rosia, se stenohorisise acolo, si ce- 
ruse vo ie dela prâ-puternica inpărătie, nu sciit cu ce indrăsndlă si nădejde, ca să fie priimitii 
in tierile turcesci, si i se dete, care si după ce aii esită in Bugiacii, aii inceputii a dice că 
este ticra Iul, si a face si alte misicâri necuviinci6se. Deci trimitiendii inpărătia "li sil a 
trece ]a Silistra mai în grabă, si de acolo 'li trimise la ostrovulii Rodos, unde peste puținii 
li si omori. Inptrătesa Rosiet nu sciii pentru care trebuintiă, venise la Crimii, pote ca să 
vadiă ti6ra cea nduă ce dobândise ; la acâstă plimbare. merse si imperatorulii Iosifii; si celii mat: 
ciudatii lucrulă că mersese si solulii Frangiei cel ce eră in Giarigradi, la Crimii. 'Tote a-. 
ceste pricini ciudate, turburară inimile Tureilorii.. Principulă. Potemkin făceă cereri de a; 

„ comerţii si de tractaturi ndut. Dezi Turcii incepură a face cerere ca să părăsâscă Muscalil 
Crimulă, si să se dea 'Tătarilori, si altele; la acestea neputendii solul moschicesci să răs-: 
pundiă, fă aridicati la edicule la Avgustii 5 a acestui vălcti, si după fetfaoa legii :se pro- 
povedui r&sboiii asupra Muscalilorii, si se porunci pasii dela Ozi ca să lovâscă Câlburunuliă
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si să intre in Crimii, si intmacea tâmnă de un-spre-diece ori aii năvălit.  Sovarov gencra= rulii insă ce'eră la Câlburunii, măcareă avcă pucină 6ste, dar s'a diafendefsită cu multă vi-.. tejie ocrotindii. cetatea, si suferindii multe râni pe trupulă sei. Pră-iunaltulii devletii ati 0-, rânduitii serascheri .pela tote serhaturile, aii făcută si hani la Cubanii care să iea Crimuliă. Inpărătâsa: Rosici ai orânduitii două armi, O armie supti comânda feldmaresialului Petru | Romantzov care aveă de a intră în Moldavia, si a coprinde Dunărea, aită armadă suptii oblă- duirea feldmaresialului pringipului Potemkin, care cră de a face răsbâie : in pârtile Oziei,- si in părțile Cubanului, aii orânduită si o armadă pe Marea-Nâgră. ae “Ei vedicidi că s'aii inceputii unii răsboiii ca acesta, si oblăduitorii tierii năstre. este Mavrogheni, m'am prostitii de 'dregătoria ce aveam. pentru ca să nu fiii amestecatii în fap-. tele mal .susi -numitului, fiiindă de totă netrebnice; aii inteatii intro idee ca 'să se facă se-. rascherii, si acesta, de a o catorthosi, aii săsitii mijlocă ca să stringă 6ste tureâscă cu I6fă. Două. interesuri socothiă să aibă dintacâsta,. unulii cinstea, ca, să se dică că cu plată dela. densulii tîne 6ste devletului, si altuli ca suptii acâstă numire să prade si să jefui6scă ticra,. de vrema ce tâtă Gstea care tincă cu plată, nu eră, decâtă cinci si6se mii de Smeni, si a- tâtii. la. devletii câtă si aici arătă că are 20,00) de. 6ste, si pe -acâstă, analogie făcea luâ:. rile 'si jafurile.. 'D5u& lucruri rele ati pricinuitit devletului, unulii (că propoveduindi in tâtă: ticră  turcâscă ci clii plătesce câte dieca lei la unit câlăretiii pe lună, si câte siepte la unii. pedestrasiii, Turcii. co: datoria legii si fetfaoa " suopuaeă ca: cu cheltuicla lori să mârgă la. Oste, audindii de 1sfa lui Mavrogheni, nu mergei la ordia inpărătâscă si la serhaturi, ci 'a-. lergă, aici; aici.eră' numai numele de 6ste multă, 6r plata eră pe 6ste pigină, acesta ca sănu. dea, falie, o ;otcârmaiă cu acestii mijlocă, priimiă pe câti Turci veniă, si le orânduiă tainuri,: că-ci nu le dă:cn vreo plată, ci cu jafuri, si urmă acâsta până eră aprope 'să se sfirsiscă luna, si atunci pe care vrea să. isgonâscă,- "1 tăiă tainuli ca să fugă si să nu ascepte vremea: lefil), 6r altulii, că cu numirea lefilori cumcă dă la 20 0%0 de 6ste din punga lui, si cu fainurile ce le hrăpiă dela tiră cu jafii si nu cu. plată, prăpădiă memlechetulii inp&ratului,: In multe. rânduri iam arâtatii aceste stricăciuni ce le pricinuiă, sila devletă, si la tiâră, daree să dicii, si cul să dicii.: Eli vădiândă că vezirulii are rivnă să aridice r&sboiii după tâtă dreptatea, si ne mai. socotind celo-ca se cuveniă, si cele de care eră tribuintiă, si se află lipsite, fă- ceă t6te misicârile ca: să grahăscă pornirea răsboiului, Zaherelile si cherestelile ce se de- dese intr'acestii anii din tisră, care poruncise inpărătia să le plătâscă din .haraciulii tieriy, eli leaii. fâcutii teberu,. si ai disii că le dăruesce 'inpărătiei, ca cumii înpărătia, cândă ar fi. vruti să le iea din tiâră fâră plată nu ar fi pututii, si“ca cumiinu ar fi fostii tiâra a inpă- ratului, dar cl arătă că le platesce cândiă si dobândiă dintracestea, Insumi Tamii vădiutii să scrie unii tacriri la devletă prin care arătă, că Nemtii nu numai w'aii aleantiă cu, Rusii, ci diceă că le sunt si vrăjmasi; insusi el mia arătatii tacrivulii acesta cândit li serieă, Pam. intrebati, 'si ce. vrăjmasie ai? mia r&spunsă că .nu voescii Nemtii să dea titlu de impera-: triciă inpărătesei Rosiei.: Auditi pozuă. de răspunsii, cititoriloră. Atunci ne mai dicândă. „alti, iam răspunsit: că aleantia: Nemtilorii cu Muscalii o: scie devletuli dela 50, si dela tractatuliă. de 84, insusi chesarulii prin: solulă sei la, Giarigadi aii arttato pre-inualtei porti acâsta; -: estimpi 'aii mersi. chesarulii 6răsi la Crimii, si poti să mai dici că n'a aleantii? la acesti tacriru n'are să-ti facă, altii r&spunsii pre-innaltulii -devletii decât să-ti iea capulii cu pri- cinuire că-ti bati joci. Nu scil tu, mia. disă, acesta este adevărului. Si ulevâratii,. ii nam: sciutii, că de unde 'socothiam că. voiii vede respuusulă ce 'am disii, am vădiută că-l vine r&spunsă cu aferină si cu slugă credincidsă, - „La Genarie a vălstului 85, aii aridicatii Nemtii răsbuiii. asupra portii pentru Muscalr,: Si generalii dela hotară, ati insciintiată pe pasil după la hotară pentru acâsta,- apol: solulă. ai arătatii, la Giarigradii, „si lur Mavrogheni iati venitii carte dela generalulii. Sibiiului, de propoveduirea răsboiului; dar până a nul veni acestă carte "1 veni: 0 caimă dela Melechi-pa- sia ce eră Vidini-valesi, prin care "i insciintiă de r&boiulii Neimtilorii, La Tevruarie 2 eră cândit m'aii chematii pe mine si miaii ar&tat'o, mergândă lam găsitii musicândusi barba, si "mi dise: vădiut'at Nemtii a aridicatii r&sboiii, bine *mi diceai tu, si acumit ce să faci? iam: disă: nu te teme, că inpăriitia de Lear fi crediutii de atunci te omoriă cumii tiam disii eii, ci. acesta 

.
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o stieă si crediământii nu tiati datii; numaă dela innăltimea ta, inpărătia nu cere-slujbă ca acesta de „cele gândite, ci numa slujbă de cele vădiute ; părăsescite insă de acestea si cere la devletii să trimi- „tiă unii serascherii să păzâscă ticra de vrăjmasi si not să-li hrănimii cu.zaherele după datorie, că -asiă se cuvine, si innăltimea ta, fil incărcată cu Slujbele devletului si cu trebile tieriy, âr trebile'răs- -boiului să, fie. asupra acelui serascherii... Nu putea să-mi dea ascultare; căci cu .acestii mij- loci i se aridică t6tă trâba jafuriloră din mână. Asiă vâdiendii si neputândă să-l mai su- feri, si mai vertosit temândume ca să numi arunce vro năpaste, precumii a aruncatiă la multi „nevinovati ca să-i jefuiâscă, si la multi pe 'care-laveă pizmă,. că-el % surguniă cu cartea lut „Ia cetatea Giurgiului, iam arătatii că cit nu pociii intraceste vremi ca să siediii aici în tic ră temendumă de: cele in potrivă, si am cerută ca să-mi dea voie să mergii la Giarigradii. | „tu casa mea mai vântosii că socia-mea eră si giărigrădâncă. Ilă si pohthiă să lipsescit „de aică, dar nu voiă să mergi la Giarigradi, unde ?mi făcă provlimă ea să mă ducii. peste Dunăre la unii: serhată de o cam dată (asiă *mI dicea) pentru ca să nu ccră si alti să niâr- „gă la. Giarigradui vediândumă pe mine, si-mi făzădui că de acolo 'ori cândii voii vră. să-l. trimiti casa 1& Giarigradii, o va trimite cu cheltuisla lui; si cii să viii lângă dânsul. Eă „Si ce mă multiămiam să lipsescii odată de a-lă mai vede, si să mergi unde mă voiii duce, „am alesii Nicopoia, numai că-că scium mintea si intielepciunea lui Selimii-aga Varnali-zadă. Se mat află trimisi acolo zălozii trei boeri. Iannache dvorneculii: Moruzi, Scarlată logofătul Ghica, si Tudorache paharneculii lulianc. Cu mergerea mea ai mal trimisă Mavrogheni si alti boeri, pe banulii Nicolae Brâncovânulii, pe Dumitrașcii dvorneculu Racovitiă, pe. Manolache „dvorneculii Uretiulesculii, pe Costache Ghica logofetulii, pe Dumitrache Fălcoianuli clucerulii, si pe stolneculii Alexandru Farfara. Două lucruri cugetase Mavrogheni, pentru, trimiterea u- „cestorit boeri, unuli (ca să arate la pârtă cândii va, îi inprilegire de vreme, că acest. bocră „ali avută corispondentiă cu Nemtii, si cu Muscalit : mai inainte, s: pentru ca:să nul. aducă in ticră intru aceste. vremi de aceca iaii trimisi zălogit acolo) si altulu că de va vre să iu: târcă in tiâră, vre unul dintracestia, să-li intorcă cu multă luare de „bani; precumilt ai si făcut in urmă dvorneculul Greciani, căruia % trimisese socia la Nicopoe, si pentru ca săo aducă, indărâtii după. rugăciunea S9, iati luatii ruşfetii t!: 10,000. Eii am cerută în multe rân- duri ca să-mi dea voie să-mrt trimitiă. socia la Giarigradii -precumii "mi. făgăduisc, insă n'a „fostii cu putintiă, socotindii că voiit merge si cit inpreună, că cr: pe mine singurii m'ait che- matii de multe ori :la Bucuresci, fâră de a-mi cere bani, fiindi-că aveâ ypolipsis la mine; ii insă: despre o parte vediândii dragostea intru care mă aveă, Selimi-pasia, care fiind omil de felă din -Nicopoli, si-aflânduse capigi-basia si aianii, si procopsită si intieleptii, “ dedese inpărătia trei tuiuri, aflâudune noi in Nicopoe, si-lii făcuse mnhafizi Nicopoit 'si . Culii,. des- pre altă parte ne putendii suferi să mat vâdiii pe Mavrogheni, n'am vrutit să viii, ci am sie- diutii acolea dela Martie până la Octomvrie, i i Pta | La Mantie deci, a acestui văletii, după ce aridicaseră si Nemtii r&sboiii asupra -devle- tului. ai esitii Isufii-pasia cu Sangiaculi din Giarigradă li Odriii.  Muscalit cu tâţe că a- veă aleantiă, cu Nemtii, că-ci Nemiil. aridicaseră si răsboiii pentru dânsit, feldmaresialulii Ro- mantzov insă hrăniă o mare uriciune asupra Nemtilori, incă din ceilaltă răsmiritiă, - pentru ci-cl. se diceă că-lii desfiimaseră Nemtii atunci. Deci. acumii mal multi grigiă ca să jâce pe Nemti, si să-i aducă in stare de a pierde râ&sboiele. si a rămână biruiti, de= câtii să facă insusi isbândă si:să fie purtătorii de biruintiă asupra. 'Tureilorii, că-ci de năvăliă din vreme dela Martie cu ordia, si cu comanda sa, nu numai. totă Dunărea ar fi Inat'o in stăpânirest, -slohodindă forte pucine tunuri, ci si peste Dunăre ar fi trecutii, cu iinlesnire, de vreme ce Turcii nu aveă gătire de ste din vreme .nici de haznele, că-ci pe Isulii-pasia, stânjinindulii inpăratulii a nu deschide răshoiulă, arătândui că nu are haznele,. ia răspunsii că se multiimesee să-l dea îcei bani ce dicea insusi. vezirulii că. se află gata, care am auditii că ar fi fostii numai 17,000 de pungi, 'si s'aii făgăduitii veziruliă că ce-va mat trebui va iconomisi clii de a-i giisi de aiurea; acesta insusi Hechinti-basia ali . inpăratului mia: spus'o, aflândumă li Rodos, si- aceștu „Hechinii-basia după mârtea lu! sul- tanit IHamidii,” făcenduse Miziri-molasi ai trecuti pela odos, si acolo siediândii trei dile, mia spuşii acesta că aii audito din gura inperatului, cu trei dile până a nu mută, Si "mi
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diceă că se tânpuiă inpăratuli inpotriva vezirului cu -aceste vorbe: miaii figăduiti, diceă, că -cu 17,000 de pungi ce se află aturici in haznţoa de cheltueli numai, are să facă acestii răs- boiii, si de atunci până acumit, iam trimisit trei haznele intregi, si după ce nu numai m'aii -făcutii biruintiă, ai pierdută si locuri, si acumii 6r “mi cere bani. Si-mi spuneă Hechină- -basia, că o s&ptămână de ar fi mai trăită inpăratuli Hamidii, ar fi aridicatii vistia veziru- -lul.. Stai vădiută insă peste puginii după ce Saii aridicatii v&sboiulit, că si moneda sai mic- :Siorati cu multă pagubă a opscil. : Ordia inpărătescă dar sosindii la Odriii, si vădiendii că Muscalit nici se pomenesciă nici se arată, nici la Hotinii nici la Benderii, -ait lăsati trâba Muscalilorii, asupra serascherului . dela Ozi, de Benderii, dela, Hotinii, si Ismail, si ordia cu toti devletulii ai purcesii spre Beligradu, si mergând până la.Nisiti, si vădiândă că nu eră inlesnire să mergă la Beligradă, de vreme ce Sârbii, indemnati de Nemti, esiseră din hotarele suppunerii câtre Turcă, si eră dela Nisii până la Beligradii toti aridicati in picere cu inpotrivire. Cu multă intelepciune Isufii-pasia, vezirulii, ai 'lăsatii serascherii la Nisiit, pe Feizi Sulcimanit-pasia Rumeli-valesi, si aii mersii cu ordia la Diii, en chibzuire ca să aducă răsboiulii in tierile vrăjmasiloriă, unde si de va fi purtătorii de biraintiă, -lesne va suppune pe Sârbi. La Diii sosindă dar, aflândiă si inlesnirea de a avă zaherele cu Dunărea, ai năvălitii pela Mehedia cu multă ciu- direa opscii, pentucă sunt locurile strimte si primejdi6se, bătăi pe Nemti la Mehedia, si merse veziruli cu stea până la Caransebesiit. Nemtii si pentru ajutorul Rusiloră, orându- iseră pe principulii Saxcuburgii, cu 30,000 -de 6ste ca să se afie lângă Muscali, dedese si comanda ordiei cei mari asupra maresialului Lasu, si la acestă comandă se află si impera- -torulă Iosifă, spre pârtile Sclavoniei se orânduise priugipuli Lichtenstain.. Insă rămâindă Nem- tit bătuti:si la Caransebesiii, la o batalie: n care fiind si inpăratulii trăgenduse spre Timişi- vară s'aii bolnăviti forte reii.: Acâstă isbândă a Tureilorit ai pricinuitii,. si multă indrăz- n€lă ostilorii othomănesci, si multă infricosiare ostilorii chesaricesci, care r&mâindă biraite si la Beligradiă, intrară Tuveii pe de tâte pârtile in banatuli Timisivarului, si pricinuiră multă robie si prăpădenie. Deci vezirulii se intârse ca să erneze la Rusciucii. Chesaruli bolnăvin- „duse si rămâindii cu olentă, peste unii anii de dile si muri; atunci insă după ce ati sositit la -Beciii, ai orânduitii alti comandiri pentru anuli viitoră, in pârtile Sclavoniet pe maresialulii -Laudonii, si in pârtile Ungariei pe maresialulii Hadicit. „. e Acestea urmânduse intiacâstă vară a vălstului 88 in pârtile hotarălorii nemtiesci, prin- cipulă Cuburgii socotindi că va ave ajutorulii Rusilorii, trimise unii generalii si călcâ Jasil, si luâ pe domnuli Ypsilantii prigionicrii si totă boerimea moldovenâscă. Hanulii ce se afă in Bugiacii si cu ostile turcesci merse asupra [asilorii, deci se traseră, Nemtil din Iasi €răsk innapol. Pră-innaltulă devletii făcă domnii Moldovei pe Manuili -vodă incă dela Sofia mer- gendii spre Beligradii, care trecândiă pela Nicopoe, si pela Bucuresci, aii mersi la Iast. După acesta Nemtii făcură Hotinuli muhaseră multă vreme, atunci sosi si 6ste dela Romantzov, si deteră Turcii Hotinuli, si asiă lăsânduli Muscalil in stăpânirea Nemtilori, merseră la Iasi, si isgoniră pe domnuli si pe hanulii: de acolo, carii se traseră in Dugiacii si la Galati; atâta. isbândă. ai făcutii feldmaresialuli Romantzov intr'acestă ană. -Er pringipulii Potemkin ce aveă comanda, Crîmului, luândii insciintiare de acestea hotări să facă, -Ozia muhasert, pe care in dioa de Sfete-Nicolae o si luâ cu iurusiii. N Noi ce ne aflamii la Nicopoe fâră de protectia lui Selimii-pasia, că-că "li trimisese in- “părătia la Benderii, intrunit  serhată lipsiti de tâte cele trebuincidse, si ca cumii eramiă inchisă, că-ci nu erami slobodi să mergemii aiurea, si nu numai nu ne aflamit atunci in vre o vină, -ci unii din noi aveami si meritii la devleti după credintia cu care neami purtati în cecalaltă rEsmiritiă, mai vârtosii cil. că aveam de atunci fermanuri si multe buiurulthiuri ar&tătore „de acâsta, intru care se coprindeă, arătarea credintii si altoră boeri; ami trimisit unii arzo= halit cu unulii din boent la pr&-innaltulii devletii intru care făceamiă rugăciune ca 'să avenii . voe si mergemii in Memalichi Mahrusă, la unii loci cumii este Odriiulii, unde să putemit a “ne inlesni petrecerea vietii. Acesti arzohalii după ce: ai luatii vezirulii, neaii trimisi r&s- “punsi să stâmii acolea până ce va face hotarire. După ce aii sosită la Rusciucii, viindi la „*Bucuresă, si pirîndune Mavyrogheni cu multe piri-mincin6se, dândii si la haznea o sumă de 

.
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bani ai pututii face ca să se trimitiă fermanii cu unii ciausiii inpărătescii, si să iea si pe: si6se din. noi să-i ducă la Rodos surgunii, si asiă lăsândune familiile la Nicopoe, la sfirsitulii lui Noemvrie amii purcesii după poruncă si ami mersi Ja Rodos. Intr'acestii felii ai cursti: lucrurile intracâstă &rnă, până la Martie a vălâtului - 89, cândii' bolnăvinduse inpăratuli, in: forte pugine dile ai trecută in ceealaltă lume, inpărătindii ant .16, si lăsându răsboiulii des-. chisă, e e . 
a INPERATIA LUI SULTANU SELIMU II, 

care înptrătiesce si astădi cu multă întielepciune, 

„La Rodos eramii acufundăti in multă intristare, (si nu pentru noi, că-că no - Selim IIi. si pe unde amii trecuti, si acolo amii fostii priimiti cu multă peripiisis si cinste ii de toti cei mari, ci pentru. familiile. nâstre, ce nu numai eră depărtate de noi, ci le lăsa- semi si intr'unii serhatu ca Nicopoli, fâră de nici o protectie omenescă) cândii ami luatii buna „Yestire că pră-puterniculii sultanii Selimii, fiiuli intieleptului Mustafă, chemati fiindii de cai- macami după nobetuli saltanatului ait. trecutii in tahtă la Martie a I6tului 1789 si 1203, care si pe vezirulii Isufii-pasia pesto puginii scotiândulă din vezaretă, la orânduitii sera- scherii la Diiu, făcendi vezirii pe Hasani-pasia serascheruli; pe Gezaerli Hasânit pasia ce 15 ani stătuse căpitanii-pasia, 6răsi "li se6se, si-lii fici serascherii la Ismailii, si se urmâ r&s-. boiulii intr'acestii anii, se aridicaseră si Şfetii cu răsboiii asupra Rusiloră, si le pricinuiă multă stânijinire_ de isbândă asupra; Turcilorii, se inpotriviă si Lesii cu multe supărâri asupra Mu- scalilorii, cu tote acestea până acumi semână resboiulii rosescii a fi difensivi. Pringipulă Cu- burgii asceptă, ca unitii cu Rusii să lovescă ordia.  Maresialulă Romantzov desfăimânduse: de otcârmuirea ce fiicuse până acumi, din care s'aii pricinuită, si Nemtilori stricăciune, si. Rusilori neisbândă, “i aridicâ comanda, din mână inpărătâsa, si cu mijlocii disgratiati se: orândui a sicdă la Jijica în Moldavia fâră trebă, si se dete si comanda sa totii asupra: prin- cipului Potemkin, care si veni la Iasi; maresialului Hadici intemplânduise mârte, se dete comanda sa maresialului Laudonii, care si fâră zăbavă făcândii isbândă asupra Turcilorii, luâ si Beligraduli, si Fethislamu, si Adacali, aduceă isbânde Nemtii si in Bosna, luândă cetâti; “se loviră si ordiile cele mari, din susii de Măxineni, in Râmneci, Hasani-pasia, vezirulă, cu- en. chef peneraru rosescii, Sovarov, omii vitâză si intieleptii, ce aveă 7000 de Muscali, si cu pringipului Cuburgi, ce aveă: 30,000 de Nemti,. si se strică ordia '"othomănâscă, dosindii: ve-. zivulă peste Dunăre, la care dosire s'aii innecati si invătiatulii Mchemedii: Hairi-efendi, in apa Buzeului. . DI a i -Mavrogheni in vremea ce aduceă Turcii isbânde în Bosna, si in Ungaria, aduceă si el! cu Turcii ce aveă aici isbândă pe la hotarele 'Transylvaniel, si apoi se intorceă si jefuiă mâ-: „ năstirile tierii, si Ină si odâră si sfintele vase dupin biserici, si rasele călugărilorii, si sfă-. rimă zidurile .curtilorii, cumii: ait făcută la Cozia, si la Argesiii, si scrieă la devletii.că ai luati dela Nemti Cozia-calesi, Er intracestă. ani ce s'aii inpotrivitii noroculii biruintiei la prâ-innaltulii devieti, neavândă. ce să mal facă. si Mavrogheni aici, că-ci nu aveă ce să mai prade si să mat jfuiescă, nici mai rămăsese boerinasiti si mazilasii, de ai dă dregitorie si: fâră de voie, si apoi "i jetuiă, si trimeteă caftanele pela judegie, si inbrăcă fâră de voie pe: cine audiă că are bani, făcuse si caimacamii la Craiova turcii, si chehaiă turcă, si: capigi-: larii chehaiă turcă, si neavând ce altii a mat face aici, cu pricină, că merge ca să-si facă. cercetare ordiilorii, umblă prin sate si inbrăcă pe tierani cu caftane, si apoi “i puncă la in-: chisâre -ca să-i dea, bani, fapte: ce nu leat mai vidiută Tisra-Rumânâscă, necinste care n'a: mal vădiuto domnia Tierii-Rumânesci. Spăimântati după acestea tote, aii lăsatii trei ichituiulit cu pugină 6ste in Bucuresci, si clii sai trasi la Giurgiuvii, de unde aii cugetatii unii dizenii „ca să facă o trecvă cu principulii Potemkin, intru care să lege, ca să nu viie Muscali si Nemti in tisră, si să tragă si cli Turcii din tiâră până se va face pace, nu 'sciii de ar fi. putut'o săvirsi; trimisul ce aii fostii incărcatii cu acestă solie ajungândii Ia Focsiani, si gă-: sindit. acolo pe pringipulă Cuburgă, ce cu tâte că fusese biruitorii la acestă campanie, darnu: 
u se: indrăsniă. să -viie Ja Bucures, pâte că-ci nu eră incredintiati că. va găsi zaherele; deci: 

” 38
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trimisulii lui Mavrogheni găsi mar cu cale să-lii incredintieze de tâtă neinegrigirea, si de za-.- herele, si. să-lii aducă Ia, Bucuresci, si să lase dizeniulii lui Mavrogheni nclucratii, si asiă se pogori si principulii Hohenloh la Craiova, si stăpâniră Tisra-Rumânâscă Nemtit. Pră-innaltuli devletii scotiândi pe acestii vezirii, făcu pe Gezaerliuli Hasani-pasia vezirii, care si merse. la Siumna. a | e - "Prâ-milostivulii inpăratii luândă insciintiare de starea nâstră, si că ne aflâmi la Rodos, si familiile nâstre la Târnova, dete poruncă prâ-innăltiatului Mustaă-pasia caimacamulii, ca să scrie la ordie la vezirulii, să ne, facă itlaculii negresitii, si in fermanulii itlacului să se coprindiă, că după porunca ce s'aii trimisi prin caimacamulii la ordie, si'asiă ni se făcă * - itlaculi si n6us, si boerilorii Filipesci, ce .eră, surguniti la „Meteora, cu doi ani mai nainte, pentru alte pricini. La Fevruarie a vălstului 1790, ne sosi itlaculii la Rodos cu unii iciii- aga alii vezirului, de unde si purcesemii ca să venimii la Târnova. Ajungendă la Chio, luâmt insciintiare, cumcă ar fi muritii Gezaerli Hasanii-pasia .vezirulii, si Sar fi făcutii vezirii, Ce- lebi-aga zadă sierifii Ilasanii-pasia, ce se află la Rahova muhafizii; după ce sosimii la: Cali- poli, ne incredintiâmii de acesta, | Mavrogheni ce venise pela Arvanitohori, dela Siumna, intr'acea 6rnă, si morsese la Șiș- tovii, ceră ca să fie orânduiti lângă Isufii-pasia serascherii la Diiii, si merse acolo. Hasanii- pasia Gezaerliulii cercase ca să afle uni mijlocii de a pută incheiă o pace, si cu. Muscalii si cu Nemtii, deci intimpinândi cereri mari, nu săvirsi nimici, până i se intâmplă si mâr- te de lingre. Celebi zade Hasanit-pasia, după ce sosi, despre o parte întări gătirile r&sbo- iului, despre altă parte pr&-innaltulă devletii indemnă si pe craiuli prusiană, ca.să se ridice asupra Nemtilorii, după datoria, aleantit ce făcuse cu porta. “ Chesaruli losifă murise, frate- sei Leopoldii ce eră ducă ali Toscaniei, se ficuse crai Ungariei, si moscenitorii casii de Austria, nu se făcuse insă imperatorii. Eră si Ungurii nemultiămiti de privelegiile ce le stri- case imperatoruli Iosifii, se făcuse si mare epanastasis la Tilandra austriacescă. Intr'acestii chipii curge lucrurile cândă principulii Cuburgii purcegendii din Bucuresci cu 30,000 de 6ste, ca să iea cetatea Giurgiului, fă stea, bătută acolo de 700 de Turci, si se trase 6răsi la Bucuresci. , - Craiulă prusianii vediendii starea intru care se află Austria atunci, socoti cu intielep- ciune că nu va putt Austria să facă răsboiii si cu Prusia, ci va fi dindestulii, ca numai să arate Austrie, că este aleatii si mediatori pentru "Turci, si Austria indată va cere pace cu prâ-innalta pârtă. Asiă-dar fiică craiulii prusianii acestă insciintiare. craiului ungurescii Leo- poldii, care si v&diândusi starea, intru care se află atunci, si trebuintia ce avcă de craiul prusianii, pentru corona imperiului, ce o cereă craiulii ungurescu, ceri ca să facă pace cu pre-innaltulii  dovletii, si să, fie craiuli Prusiei, si craiuli Engliterii, si Olanda, mijlocitori, si se orândui locii, Raisiembach, unde să, se facă adunarea trimisilorii acestorii puteri, pen- truca să inchidiă preliminariulii pâcii. “ Se e i Noi venisemi dela Rodos la Arvanitohori ali 'Târnovului, si ne găsisemi familiile in prâstă stare, mai vârtosii eii ce din patru copii ce lăsasem cu socia mea domnitia, cândi am mersi la Rodos, am găsitii numai unulă, După ce amiă sosită la Arvanitohori, n'aii tre- cutii vreme multă, si aii veniti; unii fermanii inpărătescii, ca să mergemii la Odriiii cu fa- iniliile nâstre, să ne odichnimi acolo. Deci mergândii si ajunsândi acolo la. inceputuli lui Iulie a vălstului 1790, n'am siediutii o septămână deplinii, si miaii veniti o emrinamă a prâ- innaltului veziri Hasani-pasia, intru care după ce desfăimă pe Mavrogheni pentru surgunfa n6stră, 'mi porunciă mie cu multe laude, si cu că findă trebuinciosii, numai decâtă să mă scolii să mergii la ordie la Rusciucă, care mehtupii se află cu multă cinste suptii păstrare, in archiviile casii mele. Ie i „__Decă indată luândumi soţia si unit copilii mai micii co aveam, la Odriii, luândii pe fii- micii cel :mare, am plecati cu menzilii, si am mersă la Rusciucii. In câsulii ce am sositii am descălicatii in ordie la bostangilarii oda-basia, care-si indată dândii .veste la luminatuliă chehaiă-beiii, chehaiă chiatibi-efendi, chemândum& m'aii luati si m'ait dusă dreptă la vezi- ruli. După ce m'ait priimită cu milostivire si cu cinste, mai -pusii de am siediutii, si in- tre alte” vorbe si intrebâri ce miaii ficuti pentru pricinile r&sboiului, si ale Tierii-Rumânesci,
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“miaii poruncitii să serii bocrilorii dela Bucuresci, si să le arâtii, că va, să viie ordia inpă- rătescă la Bucuresci, pentru ca să dea r&sboiii Nemtilorii, si că de va fi isbânda a Tureilorii. precumi si se nădăjduiă, si ar fi fostii, să nu dosescă vre unulii ci să stea, toti pe loci, si să ascepte venirea vezirului cu bucurie, că-că prâ-innaltulii devletii are multă milostivire asu- pra tierii, si ca de acestea, si mă incredintiă si cu mare jurământit pe Chitabul-azam pen- tru ca. să-i incredintieză si ei cu jurimânti. Fii si r&spunsei că in vreme ce sciti toti din Bucuresci că domnulii Mavrogheni 'se află la Diiii, si este halea domnii, si fiindă: isbânda tur- câscă are să viie la Bucuresci, nu este cu putintiă să-mț dea ascultare mie, si toti trebue să dosâscă. M8 intrebâ, până acolo'li urâscii Rumânii ? “1 rEspunsei arstândui si tote faptele lui, si-i disel, pe mine vel 'să' mă iei cu innâltimea, ta, mergând la Bucuresci ? "MI dise, ne- gresiti am să te caii, de vreme ce am să te trimitiii innaintea mea la Bucuresci. "1 răspunsei, lângă innăltimea ta de mă voiii află, si voiii audi că vine Mavrogheni €răst in tisră, negresitii voiit dosi unde ?mi va, dă mâna, numat că să nu-lii vâdiii.. Indată trimise si chiemâă pe lumi- natulii chehaia-beiii Feizulah-aga, pe pră-slăvitulii tefterdari Raicii Ali-efendi, si pe pră-slă- vitulă reisulii chitabu Biri Abdulah-efendi.. Sosindă acesti trei ministri, % puse vezirulii de siediură, 'mi porunci si mie să siediii, si dise ca să spuiii si innaintea acestorii rigiali,. a- cele ce am spusii. innăltimei sale, si le mai spuset incă odată, si de locii râspunseră rigia- lil că acesta trebue să se scrie la inpăratulii, si-mi dise vezirulii, mergi de scrie cârtile ce tiam disi, si-i incredintiâză că nu va mai fi Mavrogheni domni; % r&spunsel că voiii serie, numai mă rogi ca să vadiă si innăltimea sa, acele ce scriii; si cerul ca, să se facă dâuă po- runci să viie si ceilalti boeri dela Arvanitohori si dela Odriiii, ca, să se afle în slujba inpără- tiet, vrândii cu acesta ca să sistisescii si pe boeril ceialalti, si porunci să se facă dâuă fer- manuri si să mârgă devletii-tatari ca să-i aducă. Intmacea s6ră mă dete musafirii la frate- seii Celebi-agă, care ducândumă la Rusciucii in casele sale 'mi făcă ziafetii in sra: aceea a- ducendii si sazuri. A d6ua di mergândii la ordie, arttai seris6ria ce am scrisii la boeri la Bucuresci, care făcânduse tergimă, o trimise la inpărătie să se vadiă, Acestii-felii eră scri- soria: (Aci urmeză în manuscript două pagine albe, p. 259 si 260, cr scrisdria. lipsesce). Er mic ?mi orândui treba Tierii-Rumânesci ca să se caute de .mine tâtă, si atâtii robil din Ticra-Rumânâscă, veri Nemti, veri Rumâni, câti vorii veni la, inchisoria, muhzur-agâi, să aibii datorie să-i cercetezii ei, si să le facii tacrirurile, să le ducii la veziruli, si muhzur- aga Să-mi dea ascultare pentru dânsi ori co-t voit dice; 'mi orândui si ună harbagiii inp&- rătescii, ca să fie nelipsitii de lângă mine, si "mi porunci ca si cit să fit nelipsitii dela cor- turile vezirului, unde dintracea di am fostii nelipsitii din slujba inpărătescă, făcendi si dra- gomanlicii in divanii in tâtă curgerea de vreme ce am fostii la ordie intr'acâstă campanie, La Avgustii in una aii trecuti ordia inperitescă la Giurgiu, cu care inpreună trecendă si eii m'am aflatii nelipsitii până s'au intorsă innapol, Scrisorile mele ce am scrisă in ju- degiele Tierii-Rumânesci aii fostii dindestule la induplecarea si eredintia ce ai firesce' Ru- mânil câtre pră-puternica, pârtă, ca să pornâscă pe lăcuitorii a tuturorii judecielori după marginea, Dunării, să care zaherea si să vândiă la serhaturile turcesci, si să o vândiă la Turci aflânduse Nemti in Bucuresel. In hasulii “Giurgiului o mie si sicpte sute de familit veniseră cu carăle lori din Ilhovii, din Vlasica, si din Teleormanii, si hălăduiă suptă ocroti- rea mea in hasii, ca să se afle in slujba inpărătâscă, si pe unde lăcuiă in hasă le făcusem sate si orânduisem câte unit harbagiii inpărătescii prin t6te satele ca să nul supere cine- vasi, si pe tâtă-diua aducei in ordie câte o mic de cară si mai multit de vindeă cunmii vreă, feluri de lucruri,: fânii, lemne, zaherele de toti felulii, si. făceă alisiverisiit cu indestulare. Intracestii fel S'ai urmati până s'aii intorsi ordia innapoi si pră-innaltii stăpâni cu multă „bucurie se veseliă de credintia si sadacatulii „Rumânilorii, si nu Sati bântuitii nici măcari cu uviil pai. E aie In tâtă acâstă curgere de vreme, judecâtile si pricinile lorii se. câută de mine, si de câte oră veniă la cortulii micii cu poclGne, 1. luam insumi cii pe ci cu acele pocl6ne, si-i du- ceam pela rigiali cu pâclone, pe unii la chehaia-beiii, pe altii la reizii-efendi, pe. altii la tef- terdară, pe altii la ciausiti-basia, si arâtam că intr'adinsit ai adusti poelânele pentru dânsii, si le priimiă cu libovii stăpânii si le dăruiă galbeni dindestui. Iptracestii chipi am otcâr-
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muită trebile -ticrii cu multă plăcere a stăpânilorii,. până cândii S'aii făcutii avmistritia cu Nemtii, i e De Da a Da Avgustii 2 s'au făcutii mare sfatii la ataculii prâ-innaltului veziri, la care sfată am fostii chemati si ci, si siediândă ai inceputit vezirulii să arate că leat sositii hatisierifă, .ca să mergă să lovâscă pe Nemti, cu unii cesit mai nainte, de vreme ce si craiulii Prusiei ce eră aleatii alii portii, serică, in hatisierifii, că aii pureesii dela Berlinii, si aii intratii in Boe- -mia. Insusi vezirulii eră hotăritii să viie cu 6stea la Bucuresci, si aii cerutii dela mine: ca să dai in scrisii,. pe unde este mai cu cale să mergă stea la Bucuresci, si cu ce mijlocii. Inpăratulii: Iosifi murise, eparchiile belgice ale Nemtilorii aridicase capii cu epanastasis cu doi ani mai nainte, tâte tierile ce sunt suppuse la casa Austriei, nu eră multiămite de otcârmu- irile ce făcuse inpăratulii Iosifii. Clironomii rămăsese Leopoldi care nici cu corona ungu- Tescă nu se incununase, unde rămâne că ave, să se incoroneze si imperatorii Romanilorii, si “acâstă, incoronare urmă să. se facă, prin alegerea electorilorii, din carii eră si craiuli Prusiei unuli. Deci am arătatit vezirului că Nemtii nu sunt in stare ca să faci răsboiii'si cu craiulii Pru- sici, ci cit sunt incredintiati in chibzuirile mele, că la cea d'ântâii provlimă ce voră . face Prusienii câtre Nemti, este trebuintii Nemtii să ceră pacea cu noi, si eii crediii că vorii să-i puie si mediatori pe Prusieni, si sunt fâră de indoidlă că peste pucină vreme vomi ave si soli dela Prusia, aici; atunci insă, de se cuvine ca prâ-innalta pOrtă- să dea, pacea Nenmtilori Saii nu, rămâne la intielepciunea sfatului si la, vointia pre-puternicului inpăratii. Multe si altele după trebuintiă si după latoriemi am grăitii, care si nu se cuvine a intră in. condeiii de istorie, - Deci s'aii săvirsitii sfatuli hotarînduse ca la 3 ale lunii să purcâdiă ordia eni- ceriloră la Daia, si la 8 să purcedemii noi cu vezirulii; si aii si purcesii ordia enicerilorit la Daia, . | E | i, . La, 6 ale lui Avgustii aflândumă la Rusciucii m'am sculatii de diminâtiiă să mergi la Giurgiu, si. trecând Dunărea, si vrendii să esii din caicii in malulă Dunării la cortulă lui hagi Eieni-aga capigi-basia, unde a pururea csiam, am vădiutii deodată suptu cortii Evropei, muhurdarulit lui reizii-efendi Osman-efendi, si caraculaculă lui chehaia-beiii, 'mi diseră că sunt Prusieni si să mergi să mă intâlneseii cu densii, unde si mergând mă întâlnit cu conte Lisi, acesta de felul lui eră dela Chefalinfa, omii forte "buni, vorbiă, si talienesce si greceste, si avândit mare sevdă ca să vorbâscă grecesce, ati inceputii să-mi vorbâscii . grecesce, eii si temândumă ca să nu intielesă Turcii. ce cră acolea, că-ci nu. se cuveniă, am urmatii a-l grăi talienesce, si la cea d'ântâiii intrebare, *mi spuse tâtă pricina, venirii sale, si cumcă este solii si mijlocitori de pace. Eli venise po Dunăre dela Diiii si pricina venirii nu o sciă. vezi- rulii, măcarcă o proorocisem eii. “ÎI disei solulut ca'să nu mai spue nimănui. pentru ce aii veniti, până se va întâlni cu veziruli, si cit incălecai, si merse dreptii la veziruli, si-i spu- seci pricina, grăindii si altele. Peste d6uă câsuri fuse solulii adusă in ordie la deosibite cor- turi până i se tălmăciră cârtile, si la opt cesuri fuse adusi de ciausiii-basia, innaintea ve- zirului după obicei, si după ce i se citiră cârtile, "ii inbrăcară cu blană de samurii, si pe secretarii cu blană de cacumii, si pe stafierii cu caftanii, si se trimiseră &răsi ln “corturile sale in ordie, si indată se purcoseră cifte-tatari la Giarigradii cu insciintiare la inpărătie, Prâ-puternica inpărătie stat turburatii forte asupra .Yezirului, pentru ce să priimescă mijlo- cirea de pace, arătândi că craiuli Prusiei după datoria aleantii se cuveniă să: dea r&sboii Nemtilorii, ca si Nemtii, sai să câră si pacea n6stră dela Rusi cu interesurile portii, saii să se facă aleati cu nol si să arîdice răsboiii asupra Moscalilorit, si in adevârit acesta intere- . Sul prâ-innaltei porti, „i Ea | „> ” Deci-cu tâte că multi in taină arâtă vezirulul si la rigialit cei mai alesi că nu se er- vine să, dea pacea Nemtilorii, insă intru'mzadarii leat fostii ostenâlă, că-ci chehaia-beii si tefterdar-efendi socothiă că dacă vori incheiă, pacea cu Nemtii, pe Moscali “i .vorii prăpă- di cu multă inlesnire, si se află in idee cumcă după ce. vorii incheiă armistritia, cu Nemtii, Neratii le potii dă voie să trecă ostile turcesci pin Ti6ra-Rumânâscă, să trâcă, în Moldova, să mergă asupra Moscalilorii. Fii cu adevărată sciii unii obrazii care innaintea vezirului ai disit lut chehaia-beii si tefterdarului: în ceealaltă răsmiritiă n'ati avută răsboiii numai cu Moscalii, si ce isbândă ati făcutii? Moscalii vă făcuse muhaseră la, Siumna, si puțini. ai fostii să vă iea si
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Sangiaculii daca 'ar fi vrutii; si ce vă face să credeti acumi că: puteti să-i biruiti? nu carc- cumva stea care n'o avemii ? de vreme 'ce atunci la ordie nu eră mai. multi decâtii 53000 de: Oste, cu tâte acestea wati folositii nimici. Peste două dile saii făcută mare sfatii, si ogia- clil si: hogiaghâni, la acestii sfatii ci n'am fostii, sciii insă că chehaia-beji 'si tefterdarulii si dinpreună si vezirulii, aii călcatii piciorii, până incâtii aii trimisă si figăduidlă inpăratu: lui, că de vorii incheiă pacea cu Nemtii, ci icaii asupra lori ca să biruiâscă pe. Moscali; si asiă in 30 de dile reizii Abdulahii-efendi aii incheiati armistritia cu conte Lisi in Rusciuciă. 
o După ce s'aii incheiati armistritia ai cerutii vezirulii ca să trâcă: cu ostile pîn Ticra- Rumânescă la Focsiani, si n'aii priimitii „Nemtii, ci trecendii la Rusciucii ordia 's'aii răspân- ditii tâtă 0stea,. CI i o Ra „ Intmacâstă vreme domnulii Mavrogheni ati purcesi dela Diiii ca si viie la ordie, a- vendi cu dânsul vreo siâpte optii mil de 6ste, si vreo 20 de tunuri, si fiindă-că Rumânii 
printr'ună mahzarii, arătaseră tâte faptele sale la veziruli, si vezirulii la inpăratulii, aii ve- nită hatisierifă si ai trimisă veziruli pe ună sultanii, si pe frate-seii care eră capigi-basiă si mirahorii-paiasi, si intâlnindulii pe cale viindii, intrun satii ce se numesce Bela, iait tăiată capul si Vaii adusii la ordic, si chemândumă vezirulii pe mine mai trimisă la Lei- lecii-ciadiră, cu caftangiulii măriel sale, să-i vediii cupulă, si intorcândum& miati poruncitii să scriii la Bucuresci boerilori'0 carte ca din porunca innăltimet sale, si să le artti, „că dreptatea pră-puternecului inpărată aflândă de faptele lui Mavrogheni ce aii făcutii in Ticra- Rumânâscă iaii făcutii r&splătirea, si după poruncă îndată iam insciintiatu, si s'aii : bucurati cu totii. | i e e E „_____Naiă trecutii dile multe si se găti ordia ca să pureâgă la Silistra, -să mârgă asupra, * “Moscalilorii. Eii si socotindumă că in: Moldova nu am nică o trâbă, si neavândă acolo, nu urmeză. ca să mă" ducii nici cu ordia, am cugetatu ca să iernezii la Odriii, si să: trimetii să aducii si. pe socia-mea domnitia dela Giarigradii, că-ci o trimisesem la: mumă-sa s:0 va- diă; nam dusii si m'am rugati de vezirulii să-mt dea voie să mergit la Odriiil, si miau datii voie dândumi si fermanii inpărătescii, si 'd6u& emrinamele systatică 'cu inulte laude, carele si acestea se află păzite in scrisorile casii mele cu multă evlavie, si asiă purcegândi cu ciausiii inpărătescii am mersi la Odriii, si de acolo am trimisi si am adusi. socia, si am. ernatii cu multă cinste, că-ci eram iubiti forte si de Mola-efendi si de Bostangi-basia, de enicerii-agasi si de insusi caimacami-pasia Izetii Mehemetii-pasia, ce venise la Odriit, si cu care cinam in cele mai multe seri, si am petrecutii cu multă odichnă si cinste 'până la Fevr, :. : | a : o 

„Pre-innaltuli veziră plecândi cu ordia dela Rusciucii ati mersi la Silistra, si de acolo făceă, gătiri ca să mergă asupra Moscalilori, cândii Moscalii năvălindă fâră de prelungire: ai luatii Ismailulii, si Chilia, si Ahchermanulii, cumii si (loci albi). Ia = : Deci pră-puternica înpărătie ati trimisă de ai luati capulit vezirului, făcândă surghiuinii si pe chehaiabeia, si pe tefterdarii, si ai făcutii veziri Grăst pe pră-innaltuli Isufii-pasia. Chehaia-beiu se află atunci, fiiuli prâ-innaltului Chiamilii Achmedii-pasia, ' Haki Mehemedii- ci. SI cae o e - „> La Fevruarie eră cândii miaii veniti pr&-slăvită poruncă a luminatului chehaia-beiii la Odriiii, ca să mă scolii si să, morgii. la Siumna, scriindii si câtre aianulii Odriiului Mehemedii- efendi, să-mi dea toti felulii de ajutorii la purcedere.. Deci gătindumă fâră zăbavă am mersi 

i 

la Siumna. -:- | N a “Intracâstă, vreme se urmă la Şiștovii: congresul Nemtilorii...“ Din partea n6stră eră '0- rânduiti murahasi pră-slăvitulii reiz-efondi Biri Abdulah, si pre-invătiatulit Meche-molasinii si Ordu-cadisi, Ismetii: beiii-efendi, -si slăvituli Oruznamegi efendi Duri Mehemetii, aflânduse tergimanii Alexandru Moruzi, ce in urmă s'aii făcută si domni. Din partea Nemtilorii eră murahasii baronii Herbert, si conte Esterhazil.: Eră si trei soli, alii Engliteriy, alii Olandei, si conte Luchezini ali Prusienilori. Si cu tote că se incepuse congresulit dela Noemvrie, si preliminarele. pâcii 'eră hotărite, vădiânduse insă biruintiele Moscalilorii, Nemtii după datorie Prolungiă pacea, potrivindii vremea de a o săvirsi saii de o dată cu Moscalil sau 6resi-ce mai najnte. 

.
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. Ei după “poruncă m'am dusi la Siumna si infăciăsiândumă după datorie la - chehaia- beiii ântâiii, am fostii priimitii cu cinste orânduindumi si conacii aprâpe lângă pasia capisi, si tainuri. Vechilii de tergimanii se află bei-zad& Iordache Moruzi. După pucine dile mi- aii datii audientiă pr-innaltulii veziriă Isuf-pasia, cu multă, cinste, m'aii siediutii lângă iu- năltimea sa si m'aii tinutii mat multi decâtiă trei cesui. Prâ:innaltulii devletii adusese cu multe induplecâri si pe uni Mahmuthii-pasia dela Scodra (omii vitezii, si ce făcuse mai na- inte si rebelione) cu 30000: de 6ste a, lui, eră chematii pentru ca să mârgă asupra Moscalilori, nu se incredeă insă ca să trâcă Dunărea dela Vidinii mai giosii, că-ci se temea. Pră-innal- tulii vezirii Isuf-pasia două lucruri miaii cerutii, care sunt acestea; Să facii in Ticra-Rumâ- n6scă pe taină cinci poduri, pe Jiii, pe Olti, pe Argesiii, pe Ialomnitiă, si: pe Buzei, care poduri să le pociii intinde peste aceste ape in vremea ce va fi să trecă Mahmuthii-pasia de- la Diii, să mârgă la Focsiani ; să, gatesciă si pe alocurea trei patru mii de chile de zaherea, ca să se afle de va avă trebuiutiă Mahmuthii-pasia.. Ali doilea, miai dis, că de -vreme ce ai hotătire ca să trâcă ordia pela Silistra, si avcă gândii să intindiă podii la Silistra, in Ti6ra-Rumânescă, să daii ajutori la niscareva, „cherestea ce va fi trebuincidsă. Am arătati innăltimii sale cumcă, de voiii merge de fagiă in Ti6ra-Rumânâscă pentru ca să le facii ace- stea, Nemtii pentru prietesiugulii ce aii cu Moscalii, nu numai că nu-mi vorii dă voie ca să, fa- cii acestea, ci incă pote să se facă pricină să surdisâscă. săvirsirea pâcii cu noi, pentru ca, să nu pricinuiâscă vre unii reii Moscalilorii, că-ci de s'aii si inprietenitii cu noi, nu s'aii in- vrăjbitii cu Moscalii; de: voii merge pe; taină in Ti6ra-Rumânseă adecă tiptilă ca cum asi merge pentru altă trebuintiă a mea, podurile câte cinei si zaherâoa, pentru: Mahmuthii-pasia, le pociii găti pe taină, insă Mahmuthii-pasii voie de a trece dela Diiii nict de cumii nui vorii dă, Nemtii până se va face pacea, lorii, de vreme ce acestea, trebuiă să fie intocmite in capetele armi- stritii. am aretatii că si podii peste Dunăre la Silistra nu potii Nemtii să-i dea voie să facă, si incă iam disii mai multi, că iasi gasi mijlocii - să facă podulii, că-ci ostrâvele tierii nu le puseseră Nemtii în mutarechă, si nu diseseră in capetele mutarechelii, Ticra-Ru- mân6sca t6tă sau cu ostrovele ei până in matca .Dunării, să sc afle suptii stăpânirea, Nemti- lorii, până se va face pace, ci diseseră, numai, Tidra-Rumânâscă ce ami luati în stăpânirea, n6stră, să, se afle suptii stăpânirea Nemtilori; dar ostrovulit ce este in dreptul Silistei nu se unosce cu pămeutuli tierii, că-ci "li desparte Borcea. Aii becndisitii veziruli arătârile mele, si aii rămasii să le vadiă de.vorii esi asiă, cu 'tâte că incepuse a le cam pricepe. Pe lângă acestea, făcândumi intrebare si de domnuli tierii si de domnie, miai disi să mă gătescii să viii în Ticra-Rumânscă teptilii, si cu intielepciune, ce va, fi prin putintiă să-i slugescii. „Miaii dati o carte câtre murahasii dela, Șiştovii, -ca să-mi. iea, voie dela baronii Herbert ca să vii in Ticra-Rumânâscă sămi cauti: socotelele casit, si simi ieaii si pe noră-mea de aici ce cră logodită cu fii-mieu, si-i murise părinti. Deci am trimisi unii ciausiii inpărătescii cu fermanii ca să aridice pe domnitia dela Odriiii, să o aducii la Arvanitohori, precumii am si aduso cu mare cinste, si eii am mersi la Șiştavi, si prin mijloculii solilorii nostri luândiă carte dela, baionii Herbert, câtre conte Mitrofski ce eră comandirii în Bucuresci, am: venită la Bucuresci, unde dâuă poduri, ală Oltului si alii Jiiului, leam tăiatii cu inlesnire, prin mijlocul - răposatului . mitropolitului Cozmei, si prin mijlocii de preoti dicândii că taie cherestea pentru ca să facă mori, si am si datii bani pe densele. Poduli Argesiului si alii Ialomitit n'a fostii trebuintiă să le faci, că-ct sc afă si multe poduri si in dombazuri.  Podulii dela Buzeii am făcutii cu mijloculu episcopului Dositheii.: Am arvunitii si o sumă de zaherea prin mijlocii de 'Gmeni credinciosi, si acestea tâte leam gătiti cu mijlocii de nu m'aii. intielesii nimeni. Am trimisi si pe noră-mea la Arvanitohori, scriindii domnitii si o cunune cu fii-miei, si ci „mai siediândii vro câteva” dile in Bucuresci, am tvecutii la Șiștovii, unde 
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CONDICA” DIN DILELE MARIEI SALE PREINNALTIATULUI NOSTRU DOMNU ION COSTANDINU. ALEXANDRU YPSILANTU VOEVODU IN CARE SE TRECE NUMAI FERMANURI IMPERATESCI CHRISOVE SI CARTI DE ASIDOSII SI ALTE PRIVELEGIURI PRECUMU 
IN LAUNTRU. ARATȚA. 

Asti, condică manuscrisă, precumii si alta aserminea din dilele lui 1 Caragea vodă, leani „cumpăratii în anulă trecutii dela onorabilele domnii negutiătorii Martinovici, din cârtile răpău- satului profesorii Niceforii, ce se află in posesiunea dumnealui ca ercde. Amândouă aceste Condice sunt Griginale. Condica lui Ypsilantii are 128 foi scrise in folio, nepaginate. Scară nu a- re. In scara ce urmeză, făcută de noi, nu S'aii trecuti câteva acte, mai cu sâmă de asido- sii. Afară de vro trei documente şcrise in limba, grecâscă, tote celelalte sunt românesce, Nu publicâmii tâtă, Condica, ci.numai documentele ce ni s'aii părutii de mai mare importan- tiă pentru istoria dreptului publicii, pentru istoria financiară si economică a tierej. Ce feri- citi ami fi cândă ami avt pe fiecare din -seculii XIV, XV, XVI, XVII, măcarii câte o Condică de acestea. | | Etă, documentele ce se coprindii în Condica lui Ypsilanti vodă: 

1. Tălmăcirea pre-innaltului hată, ce Pai adusi măria sa vodă, si s'aii cititi în divanii, 1802, Noemv, 2. Tălmăcirea pre-innaltalui hatii, pentru privelegiurile ticrii, si s'aii citită in divanii, 1802, Noemv. 9, Tălmăcirea pre-innaltulut inpirătescii fermanii, peatru oile de mumbaiaoa Giarigradului, 1803, Mart. (în lim- ba grecâscă), ” : : , 4. Tălmăcirea pre-ianaltului inperătescă fermanii, pentru dâgile de tarsancoa inpărătescă, 1803. (în limba gre. cescă). “ o i i ” 3. Chrisovulii chiprovetiloră i Râmnieii dela Vel-Oenă i prez Oltii, 1803, Avg. 7. | ' 6. 20 cârti gospodii slobode ce sui datii la 20 cruci i cumpania chiprovetilorii sud Vâlcea, 1803, Ave. 1. . Chrisovulii cumpanii i târgu Jiiului sud Gorji, 1803, Ave. 1 [| - Chrisovulă cunipanii i Cerneti sua Mehedinti, 1803, Avg. 1. . Chrisorulii Ccumpănii cei nduă ot orasiu Craiovii sud Dolji, 1803. Avg. 28, 10. Cartea starostii dela cumpania cea nduă ot orasiu Craiovii sud Dolji, 1803. Sept. |. . 11. Tălmăcirea inptrătescului hatihumaiunii ce S'aii dati Ja sfirsitulă lunii lui rebiuiul-evel, Istii 1218, peutru dijmărită si vinăricii dela privelegiati, ca numai pe acestă anii cu Iti 1803, să se plătescă, fâr de a se mal urmă altă dată, care după ce s'aii cititi faţiă in divană, s'aii dată în păstrare la sfânta mitropolie, 1803, Iulie 19. Ia i - 12. Chrisovulă pentru dijmăritu si vinăriciu privelegiatiloriă, 13. Chrisovulă la mode 24 de negutiători pământeni din orasiu Bucuresci, 3 Iunie, (803, 
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14. Chrisovulă la mode 23 bliinari străini i mode 9 câlâle lorii de aici din Bucuresci, 1803, Octomy. 10. 15. Chrisovulii cumpănii cei vechi ot orasiu Craiovii sud Dolji, 1804, Fevr. 29. | 16. Cartea starostii dela acestă cumpanie, 1801, Fevr. 29, 17. 'Tălmăcirea sfântului hatihumaiună, 
18; Tălmăcirea pre-innaltului inptrătescii fermanii ce ” Dunăre, 1217, sfirsîtulii Ini sicbani, 
19, Anaforaoa vistieriului, si resolutiunea domniscă, pentru restituirea lui Alexandru Călmotescu in slujba cale- mului scii, 1804, Fevr. 20. - 20, Chrisovulii casii domnesci dela mosia Zimnicea sud Telcormanii, 1804, Fevr. 1. 21, Chrisovulii morii domnesei dela mosia Gârbovil sud Talomitiă, pentru mode 60 poslujnici, 1804, Pevr. 29. 

39 

ai veniti pentru trecerea ostiloră inpărătesei innagoi peste
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44, 
45. 
46. 
47, 
48, 
49. 
50, 
51. 
52, 
53, 
54, 
55. 
56. 
57 
58. 

_59, 
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+ Contructii pentru darea în arendă a tuturoră poștelorii, pentru trei ani, dela 4 Maiii 1804, până la 1 April, 1807. (in limba grecescă). 
+ Anatora dumnealorii boerilori, pentru lipsa lefloriă, 1804, Septemv, 9. . Anaforaoa de obsce ce s'aii făcutii pentru intocmirea dâjâiilorii, 1804, Octomv. 20. „ Chrisovulii ce s'aii făcutii pentru asiediarea dâjdiilorii tierii, 1804, Noemv. 5, „ 21 cârti gospodă legate, insă 17 câtra ispravnici la 17 judeţie, i 3 la părintii episcopi, si una la dumnea- lui caimacamulii Craiovii, pentru intoemirea Gâjăiiloră vistierii, 1804, Noemv, 20. + Chrisovuliă ce s'aii făcutii pentru banii lefloră Ja casa răsurilorii, 1804, Noemvy, „“L carte gospodii slobodă, ce s'a datii dumnealui bivvel banii Manolache Cretiulescu orânduinduse epistată a- supra casii lefiloră, 1804, Dikemy, 24. 

. Chrisovulă mării sale Costandinii vodă Ypsilantă, ce i'ai dată pentru oeritii a se căuti tâmna, ]a luna lui Octomv. 1805. 
. Chrisovulă mării sale Costanâinii vodă Ypsilantii, ce sai datii pentru seutela oeritului, 1805. . 18 Cărti gospodă legate câtre ispravniei la judegie de obsce, si la dumnealui caimacamulii Craiovil, pentru copiile de chrisve ce li se trimiti, atâtă pentra slujba oeritului că aii rimasă dea se căută crăsi tâmna la luna Ini Octomv. după vechiulii obiceiii, câtă si pentru mila oeritului ce aii hărăăitii, 1805 Iunie, 24, + 18 cârti din partea dumnealui vel-vistierii câtre ispravnici la judegie de obsce, si la dumnealui eaimacamulti Craiovii, totii pentru copiile de chrisâve ce se trimită, 1805, Iunie 24. + Chrisovulii răposatulu! clucerului Dumitrache, 1806, Mart. 15. 
Cartea satului Rucălului i a Draguslavilorii din sud Muscel, 1806, Maiă 15. + Chrisovulă dumnealui bivel-vornică Michalache Manu pentru mosia Leurdenii, 1806, Iulie, - . Chrisovuli divanului pentru r&dicarea vâmii la cele de mâaeare in polithia Bucuresciloră, 1809, Genar. 27. + Anaforaoa pentru cei vGnduti lăcuitori dela judegiu Vâlcii, 1804, April. 18. . Cartea calemului breslilorii dajnici, 1803, Tun. (. 

, Cartea logofătului de jâlbi, 1804, Iunie 1. . E „ Cârtile gospodii ce s'aii dată căpitaniloră de panduri pentru apărarea loră de dajăie si de alte angarir, 1802, Octomv. 27. 
+ Chrisovulă dumnealui banului Brâncoveanu, pentru beserica dela grădina dumi-sale de aici din Bucuresei, 1803, Fevr. 20, by i 

1 cartea dumnealui banului Brâncoveaniă pentru ind o sută soutelnici, 1803, Fevruar. 22. Cartea bisericii din mahalaoa popii Ivaşcă, 1803, Maiă 20, , 
Cartea lui Costandin sin Ianache Rahtevanu ce s'aii orânduită sarafă la vistierie, 1803, Avg. 26, Jalba si anafora Marii soții lui Bălăceună călărasiă. : , , 1 carte slobodă pentru mode 12 fântânari dela Craiova, 1804, Mart. 26. Jalba si anaforaoa dumnealui vistierului Stoichi. 
Anaforaoa Chrisanthii sogia lui Fotache log. 
Cartea log: Palda.. : . 
Cârtile ce s'aii datii logofetilorii dela casa riăsurilorăi. 
Jalba si anaforaoa lui Georg. Vasiliu sud Prahova. . : 
Diece cârti gospodii ce s'aă dată la 10 căpitani de panduri, pentru a scuti dijmărită i vinăricii, 1805, Iulie 25, Jalba si anaforaca lui Ilie ot mah. Coltii, - 
Cartea ciausiului de vistierie, 1806, Aprilie 9. 
Cartea dohtoriului Schina. . 
Cartea vistieriului Pană co s'aă orânduitiă log. la calemulii brestilorii, 1806, Iunie 24. Cârtile schitului Bradă, 1806, Iulie 7, i , Cartea lui Mihalache vătafă de plai. 
Cartea mânăstirii Sinai, 1807, Fevr, 4. | 
Cârtile ce staii dati căpitanilorii de panduri de acumii, 1807, Fevr, 14. Cartea lui Hagi Ionitiă ce s'aii orânduitii zarafi în loculă polcovnicului Gisdavetiă, 1807, Avg. 1. 

 



Il 

Talmacirea pre-innaltului hatu ce Tau adusu maria sa voda, si s'au cititu în divanu, 1802, Noemyr, 

« Alesule dintre domnii din nâmult Mesici, deosebitule din cei mai mari din turma, luk Isus, tu celii de mai nainte domnulii Moldovii, 6r acumii. miluitii cu domnia Tierei-Rumâne- sci, Xpsilantii, Alexandre zade, Costandine W., să se incheie săvirsiturile tale cu bine. Prii- mindi acâstă innaltă inpărătestă a mea poruncă, sciutii să-ti fie, că intâmplânduse la Ticra- Rumânâscă râsvrătire si pribegire celui de mal nainte domnii Michaiii vodă, până a se rân: „dui la numita Ticră-Rumânescă, uni cuviinciosii domnii, atâti spre otcârmuirea pricinilorii ce caută spre ostiri, câti si pricinilorii oblăduirit tierii, s'au adaosit si Qomnfa, Tierit-Rumâ- nesci la domnulii Moldovii de atunci, Draco zade Aleco vodă, carele nu s'aii arătată a fi des- toinicii la cele poruncite lui, din care pricină nu s'aii vădiută buna oblăduire a tierii, ce eră cerută dela cl, nici s&virsirea r&paosului raelilori, si ai. r&mast de totu. neisprăvite cele ce se cercă de câtre inpărătia mea dela, elii, adecă nizamulii tierii si r&paosulii raeli- lori; si făcânduse lucru aevea, că eră de mare trebuintiă, a se rândui altul în loculii lui, dom- ni harnici, ocrotitorii raelii, credinciosii, cercatii si intielepti, spre a inplini r&paosulii si „ odichna, raelilorii, care se cere cu de nadinsulii, si cumcă tu numitule domnii, la domnia, ta, cea dela Moldova teai siliti: cu tte mijlcele, si teai nevoiti la buna oblăduirea tierii, si la, cele spre ocrotirea raelii, si spre săvirsirea si inplinirea la tâte celelalte trebuinciâse slujbe câtre inpărătia mea, câte s'aji incărcatii la hinicta si credintia ta, purtândute la tâte spre plăcere; si fiindă cunoscutii la făcătâria de bine inpărătia mea, că si de acumi inna- inte, vei pune tâtă osârdia ca să areti plăcute slujbele tale si bune mijl6ce, care se cuvine, spre plăcerea si voia inpărătiei mele: acumiă la ali doilea dî a lui gemaziul evel, dininnal- „tele inpărătescile mele nili, si din luminate stăpânitâre faceri de bine, ti s'a hărăditii domnia Tierii-Rumânesci, incărcândute in totii volnicia cu nizamulii tierii la datoria ta cea, credinci6să, pentru care s'aii dati si ti Sai trimisi aci acâstă sfântă a mea poruncă, coprin- diătâre de domnia ta. Deci cunoscândii cu intielepciune, că hărădirea a numitei domnii, s'aii făcutii tîe pentru credintia si bună vointia inpărătii mele câtre tine, si cu scoposii ca să pui tâtă puterea, ta, pentru ca să otcârmuesci spre plăcere tâte trebuinci6sele pricini care se cerii si s'a incredintiatii la vrednicia, ta, si să câstigi tote mijlâcile cu carele să vie ti6ra la mai bună stare si sporire, de câtii cea dintâiii, păzinduse raelile ce sunt intensa, de supărâri si năpăstuiri;: plecândii de aici după porunca mea ce stati datii pentru acesta „Si de grabi mergândi la Ticra-Rumânâscă si asiediândute la scaunulii teii, să iei aminte, după cuviinci6sa datoria ta, si după hărnicfa ta, ca să oteârmuesci cu t6tă volnicia, tâte pricinile tierii, arătândi tâtă rîvna, ca să faci zapt: rapt: pe boeri si pe ceilanti, si. să ocrotesci de tâtă Superarea si năpăstuirea pe săraca vaiă, care acumii de curândii au pătitii multe r&otâti si pagube, si să păzesci fâr de scădere nizamulii tierii ce Sati dată prin sfântul hatihumaiuni, si să nu se intemple cel mai micii lucru in potriva nizamului tierii, care să se urmeze ne- smintitii de a pururea, trimitiândii necontenitii la Giarigradii multime de felurimuri de za- hrele, si oi, indreptândii cele poruncite trebuintie, inplinindă trebuineiâsile porunci, puindii
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la cale după cuviinciosuli chipii trebuintiele cele ce se cerii dela, inpărătescile mele serha- turi, si lucrând impărătescile mele porunci, si in scurtii să iconomisesci câtii de bine, si cu mijlâcele cele mai alese, tâte trebuinciosele pricini ale inpărătii mele, care caută la domnia Tierii-Rumânesci, si carele se lasă la, datoria ta, si luândă aminte totdeauna si indrep- tândă tâte spre. plăcere, să piizesci cea cuviinci6să unire cu zabitii puternicilorit mele ser- haturi, aretândii firâsca ta, hărnicie ca să indreptezi cu intielepciune si cu bună chibzuire fiesi-care pricină, si 'cheltuindiă. tâtă puterea, ta ca să nu se intâmple fâr de nădejde celii Toai micii cusurii si lenevire, să arâti credintia cea intru tine după cuvintia dreptâtii si in- tielepciunii, nevoindute cu tâtă inima ca să dovedesci inpărătâsca mea ipolipsis ce am a- Supra ta, si să areti rîvne lăudate si bune slujbe, prin care să crâscă inpărătâsca mea bu- năvointiă asupra, ta, si să publicuesci tuturoriă că inpărătescile mele mili sunt totdeauna h&- rădite cu bivsiugii câtre toti lăcuitorii tierii si s&raca, raiă, nevoindute din tâtă vârtutea, ca să tragi tote raelile care s'aii inprăsciatii inpregiurii, câstigândii mijlâce si chipuri prin care să se intemeieze, odichna, răsuflarea, -răpaosulii, sporirea si bună starea ticrii, si spre tâte acestea, să, insciintiezi scriindit la, pră-innalta mea. pârtă si pricinile trebuinci6se spre sciin- tiă, pentru care sai dati acâstă innaltă “poruncă, care priimindu-o,. să lucrezi urmând după cele ce se coprinde intr'ânsa Spre supunerea ta, depărtândute de toti lucru inpotrivă a acesti innalte inpărătesci porunci, care s'aii daţii la inceputulii gemaziul evel a, I6tului 1217. „ Asiă să scil si să credi sfântului inpărătescului miei semni. |, a 

    

- Talmacirea pre-iunaltulai hatu, pentru privelegiurile tierii, si s'au cititu in divanu, 1802, Nocmv. !) - 

In vreme cândii cu norocire s'aii săvirsâtii pacea si inpăciuirea intre pră-innalta si veci- nica inpărătia mea si intre inpărătia Nemtilorii, atuncea milostivinduse inpărătia mea la „Starea cea, din vremea răsmiritii ce ati suferită rainoa Tierii-Rumânesci, ai miluit?o cu sfântă poruncă de ertarea dâjdiilor, de haraciii, de bairamlicii, de rechiabie, si ginize. a „_„: Aseminea pe la injumătătiarea lui muhareliă a lstului 1206, s'aii mai dăruitii 6răsi sfânta mea poruncă, coprindiătâre de a nu se supără năpăstuinduse săraca raiă. Er în urmă viindii grecescii si turcescii arzmahzarii din. partea. celorii. din Ti6ra-Rumânscă,. mitropolitu,. episcopi, igumeni Si toti preotii după la mânăstiri si biserici, boeri, căpitani, si ceilalti zabiti, cu coprindere, că mal nainte de câti-va, ani. sati siliti. din pricina celorii ce aii.pătitii asupreli si necazuri in vremea, răsmiritii, de a părăsi cel „mai multi patria lorii. si a se depărtă dela ca, si a se prăpădi memlechetulii Tierii-Rumânesci si a, veni lăcuitorii la, ticălâsa stare, si că avândă mare supunere si ascultare la, pră-puternica inpărătia mea, si răzimânduse la, acea câtre ci milă si milostivire a inpărătii mele, ceri. a. se innoi pre-innalta poruncă ce s'aii datii mai nainte, coprindiătre de nizamulii Tierii-Rumânesci, si a multorii Siarturi, care s'aii cercetatit atunci la caidulii ce se.păzesce la inpărătesculii micii divanii, de fermanurile ce se. dati du- pă vremi, fiindii-că S'aii găsitii acolo coprinsi că la l6tu 1188, la jumătatea, lui sieval, s'a dăruitit la amând6ut tierile sfintele prâ-innaltele porunci inpodobite cu sfântulii hatihumaiunii, ar&tânduse acestea ce se dicii în urmă. |. , aa "> „Ca raelile a câte două tieri, Rumânesci si ale Moldovii, care coprindit locii de chelerii a pre-puternicii inpărătii mele, plătindă. după starea lori dajdea anului saii haraciulă, să nu se supere pentru multe fitesi-ce socoteli, -nici chiarii bani, nici cu alte ori-ce Cchipă. Tei Di . | . „: . . | ps EI ') Acesti hatisierifă se află in prescurtare la Engel, care dice că ja 23 octovre 1802 s'a citită Ia mitropoliă in presentia tuturorii boiarilorii; acelasi e publicatii intregă în limba "grecâscă de Fotino, si tradusii in româ- nesce de D. Sion; celi trimisă pentru Moldova se afă in Utricariii, INI, 181. Testulii nostra insă findă celă . oficială, publicarea Ii esactă în Tesauru eră neapărată. — Hatisierifală dela 1784, e publicată în traducere italiană de Raicevich (Osservazioni storiche, naturali, e politiche intorno la Yalachia e Moldavia. Vapoli 1788, pag. 270), si in limba germană, de ilofstetter, traducătoruliă lui Raicerich . (Bemerkungen iiber. die Moldau und YValachey), precumii si de Martens în Recueil. i
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„“Si-cândi se va intâmplă piră si. pricină, saii intre Tarci si intre d6uă raele, acestii fo- lă de pricină domnul Tieril- Rumânesci după vreme cercetândii cu dreptate pe geluitori si pe piritii să, inplinâscă dreptatea ce se va, dovedi. Er la hotărirea pricinilorii ce se va in- tâmplă, intre Turci si. intre raele, să fie in mijlocii si celii după vremi divanit-efendisi ali domnului, si alti zabiti. Er de se va intâmplă ca aceste pricini: intre Turci si racle, de a nu luă sfirsitii prin mijlocirea celori ce S'aii disă mai susti, ali lui divanii-efendi si altorii zabiti, dela cei, după vremi domnit Tierii-Rumânesci, si se-va, dovedi că gândulii acelorii ge-. luitori saii piîrisi Turci, este de a vitămă si a păgubi s&raca raiaoa, să nu se sufere a se supără si a se păgubi săraca raiă, pentru 'acestii feli de mincinâse si inpotriva dreptâtii davale si pîri. Er hotărîrea de acestă felii cu indoiâlă pricini să se facă innaintea: cadiului de Giurgiu, căutânduse judecata după dreptate, care cadă ai Giurgiului sunt: datori când se va rândui la ei vreo piră ca acesta despre partea domnului după vremi, să fie cu luare aminte a nu face nici de cumii lucru afară din dreptate si din pravilă, si nevoinduse a ave dreptatea, loculii ei si a nu' se năpăstui săraca -raiă; si incă a nu se supără săraca raiă, ducendui cu sila, a se judecă la altii loci, de vreme că sait scrisii fetfă coprindiătâre - ca, mărturia a unui raiă asupra unui Turcii este priimită si bună la pricini de clironomie, la. care să urmeze după fetfă. | a : - Si că câti din ascherlă sati altii, vorii face vreo gresiclă in lăuntru in Tiâra-Rumân6- „că, acestia, să se trimitiă la serhaturile din pregiuri si acolo să se pedepsâscă prin mari- fetu zabitilorii lori. a „Si măcarcă sunt multe innalte inpărătesci porunci, să nu cuteze in potriva nizamului ce S'aii datii mai nainte a întră in tiâră serhatlii si altii din lăcuitorit cazalilorii după Du- năre, si innalte poruncă Sunt, ca să surpe cășlalile care se făccă (la Ti6ra-Rumânescă mai nainte, si să se isgonâscă cei ce umbli, fără tr6bă netrebnici si Gmeni rei,; dar nu este de- parte de a se intâmplă ca unii ca acestia a se cere de a intră in ticră, si după ce intră er se vorii gâlcevi si vori omori unulii pe altuli, după accea să câră.. pretiuliă sângelui, si a- pucânduse de pîri mincinâse si cerendii lucruri si bani, a Supără si a păgubi pe săraca raiă, Pentru acâsta de acumiă innainte, afară din rânduitii si numitii cu numării: negutiătoni dela serhaturi, nimeni altulii să nu cuteze a intră in tiră. Si acestia crăsi cândă a a merge la Ti6ra-Rumânâscă pentru 'negutiătoria lorii să-si ioa teșcherele 'de voie dela zabitii lori, si ajungândii in tidră să arate acestii felii de teșcherea saii la insusi domnulii tierii sai la vechilulii lui, si luândii crăsi teșcherea, de voie saii dela domnuli Ticrii-Rumânesci saii dela vechilulii lui, asiă să se negutiătorâscă fâr de a cere la judegiele in care mergi pentru ne- gutiătoria loriă, nici cu sălășluire a se asiediă acolo, nici a ară, nici a semenă, nici a supără în „altii felii raelile, nici a dă selemahcâsă sai arvună, care acestea, t6te se coprindii intoe- + mai la innaltele porunci: ce s'aii datii mai nainte. pentru nizami, si se cade a se urmă, Si că pentru acestii felii de mincin6se davale, să nu se“ sufere a se rândui in Tiâra- Rumânescă mumbasîri despre partea vezirilorii si cadiilorii si zabitiloră, spre supărarea să- Tacilorii race. A ” Aa Si că câte locuri si mosii, saii mânăstiresci sati ale altorii obraze, care. cu sila si cu năpăstuire, s'aii stăpânitii de acesti felii de Gmtni netrebnici, si se numescii până in' dioa de astădi cu nume de raele, făcânduse pentru acestia destvirsită cercetare, si dovedinduse că se stăpânescii cu Dăpăstuire, să se intârcă la Stăpânii lorii cei adevărati. i? ” Si că de va fi trebuintiă de a se innoi si a se lucră cumii si mai nainte schela cea veche a Tieril-Rumânesci,. orasiulii de Floci, spre mai de folosii si mai lesne ducerea, de ce- „lori ce esi din ticră la alte tieri saii din alte ticri la Tidra-Rumânescă, să. aibă voie Iăcu- itorii tierii, a innoi si a umblă cu disa schelă, insă cu chipă de a nu păgubi pe prâ-innalta mea inpărătie, 
- | „Si cumcă nu se dă voie la negutiătorii Turci a tînc in lăuntru in tiâră mosă si cet- | felicuri, nici a pasce vite. 

a Si cumcă, . de vreme ce este popritii de a intră în Ticra-Rumânâscă cei ce mergii la 
dregătoriile lori, pră-innăltiati Vizirii miei, si prâ-cinstiti miri-miranii miei, abătenduse din | calea drâptă la dusulii si la intOrcerea lorii, si a luă dela raele fâr de pretiii cele trebuin-
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ci6se ale lorii, Gmenilori si a vitelorii lori, si a luă cat de olacii, si. făcândii alte cereri ca 
acestea, a bântui săraca raiă;pentru acâsta nici intr'unii chipă nu este vointia inpărătii mele | a se păgubi de acumii innainte raelile Tierii-Rumânesci despre partea, vizirilori. si mirimi- * ranilorii si a Gmenilorii lori, abătânduse din drumulii celă dreptă si intrândi în Ti6ra-Ru- mânscă. - | e | Aseminea, si cei cu pricini trebuinciâse ce treci, saii tătari, saii altii, la multe locuri dupin pregiuru acestii tieri, să nu se abată din drumulii lorii si să mergă in Ticra-Rumânâscă, nici să ceră cai de olacii mal multi decâti se coprinde la menzil-fermanii ce ati la mâinile 
lori. Asîjderea si cei ce se ducii cu porunci la numita, tiâră după vremi, să nu supere si acestia cerândii mai multi cai decâtii cele ce sunt scrise în menzil-fermanii ce aii in mâna lorii; si la inplinirea acestora ce s'aii disii mai susii (care acestea tote se coprindi la po-: runcile ce s'aii dati mai nainte) până acumiă de s'a intâmplatii vreo lenevire, dar de a- cumii innainte la tâte cele ce sai disii siarturi fâr de gresi€lă dea se păzi, se: va face mare osârdie. Er cine se va cuteză a face misicare în potriva, innaltelorit porunci, la pedâpsa a- cestorii felii de 6meni se va face tâtă silintia fâr de cea mai mică prelungire. 

Si cumcă, de vreme că sunt date multe 'innalte porunci, 'poruncitore cumcă cândii se ducii raelile Tierii-Rumânesci la casabale sate si târguri după. Dunăre saii pentru vreo trebă a lori de alisiverisiii să nu se supere de câtre haraccii si zabitil acestori pârti, nică cu cerere de haraciii si spenge, nick cu alte pricinuiri, nici Gmenii haracciilorii si colgii cu pricinuiri că cerii raele streine să intre în Ticra-Rumânâscă, si să umble :in eee si in colo. - Pentru acesta, se poruncesce si cu innalte porunci, celorii de se cade, si se oprescii acestia de acesti: felii de lucru. . - . 
Si cumcă, raelile si -lăcuitorii 'Tierii-Rumânesci să nu se supere de nimeni, după er- - tăciunea si slobozenia a Tierii-Rumânesci la dâjdii si căiafetii si portulii lori. cae 
Si cumcă, câte raele in Ticra-Rumânescă ari fi primiti legea turcâscă, nu poti a cere parte de moscenire dela părintii. si rudele lori; cercetânduse fetfaoa pravilii, fiindii-că acâstă pricină razimă la pravilă,:S'ait dati patru sfinte fetfale, coprindiendii cel dintâiui, că Nazarineanulă - cutare după ce va priimi legea, turcescă, si va muri tatal. lut cutare, nu pâte a-i fi fii-scii moscenitorii. Cea de ali doilea, Nazarineanuli cutare, bărbatu cutăriia Nazarinence, de va veni la legea turcescă, nevestii acestiia r&mâindi la legea ei si murindii ea, nu se face mo- : scenitorii et cel de aii priimitii legea turcâscă bărbatul ei. Ali treilea fetfă,: cutare Na- zarineani fecioru altui cutare Nazarineanii, de vă priimi legea turesscă, si va muri tatălii seit fiindi crestini, feciorulii lui nu se face moscenitorii lui. Ali patrulea fetfă, cutare Turcii, de va. ertă, robul lui pe cutare Nazarineanii, 6r acestii: robii după ertăciune va muri fâr de a priimi legea, turcâscă, cutare Turcii, stăpânulii sei, nu se face clironomi acelui ertatii cu- tare Nazarineanii. Deci aceste fetfale după coprinderea lori se cade a se urmă, cumit se cuvine, | Ma 
Si cumcă, măcarcă S'aii lăsatii si S'aii ertatii mumbaiaoa si de a se cumpără pe fiesă- care anii oi, cu innalte porunci, prin marifetu casap-basii după vremi, dar este de mare trebuintiă de a se aduce oi din tinutulă inpărătii “mele pentru tainaturile 'mirii si pentru hrana lăcuitoriloră Giarigradului, pentru acesta raelile Tierii-Rumânesci, să nu ascundiă oile: lorii de vândiare, ci cu pretiulii ce -se politifsesce să le vândiă la negutiători si gelepi. Si asiă, cu priveghiarea celui după vremi domnii alii Tierii-Rumânesci, să nu facă cusurii de a trimite la iarigradi câtii de multe oi, si aceste ol să le vendiă licuitorii Tierii-Rumâ- - nesci, numai la acei negutiători si gelepi carii le vorăi aduce in Giarigradă, 6r nu in alte: părti: | . : E a 

„Si cumeă, Ti6ra-Rumânâsea, fiind in locii de chelerii inpărătescii,, . și. fiindii-că cerirea si ducerea inmultimii de zahrele, este celii mai de trebuintiă, aceste dâuă tieri, Rumâne- sci si Moldovii, in loci de mucaesea, ce se dă mai nainte din tâte felurile de zahrele, care ară si samână, raelile tierii, să le cobâre necontenitii zahrele din destulii la schelile Dunării, si să le vendiă după pretiulii: ce se politifsesce la reizii corâbiilorii al capanului, vânaiândii zahrele la acei reiză carii vorit merge la Giarigradii,. 6r nu la alte pârti, dar fâr de a se: părăsi tieranii de arătură si sămânătură lenevinduse , că mucaeseiaoa zahrelil sati rădicatii,:
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'nici să se ascundiă .zahrâoa ce aii, cu gândi de lăcomie, si cu acestii. chipii raelile tierii să se folosâscă, si. să câstige, er lăcuitorii Giarigradului să “pătimâscă, stenohorie de hrană, La acestă pricină să pue necontenitit mare silintiă, atât cei după vreme domni, câtii si boerii. Si cumcă ori. ce gresidlă sati intemplati a se face de nevoie de: câtre: boeri si rae= lile Tierii-Rumânesci si ai Moldovii la r&smiritia trecută, acestea tâte până acumit “fapte si -Misicârile lori, S'aii ertatii cu desăvirsită ertare de câtre inpărătia mea, si nu va -pomeni “inpărătia. mea nici odinidră nici cu mustrare nici cu isbândă la, nici unulă dintre ei, pentru „cele trecute faptele lorii, si de acum innainte, pre câtii voră fi 'statornici la stâjiruli su- :punerii si ascultârii câtre pr&-puternica mea inpărătie, si vorii urmă, datoriile supusilori, neabătânduse din supunerea, ce :se cade, maii a vedă altii cevast din partea inpărătii mele, fâră numai de câtii milă, milostivire si milosârdie. - a Si cumcă la pricina, intre domnulii Tierii-Rumânesci si intre nazirulă Silistrii pentru hotarulii de matca Dunării să se urmeze cu luare aminte cea de mai pe urmă ali doilea " rândiă dată poruncă la 1âtu 77 coprindiătâre si de cele ce s'au datii mai nainte innalte po- „Tunci, . ME ” 
: ia Si cumeă boeriile Tierii-Rumânesci si a Moldovii de vreme ce se cade-a se dă in- „tre Greci si intre pământenii cei alest carei potii a le chivernisi bine si de credintiă., pen- „tru acesta, pricina boeriilorii, se lasă la, cei după vremi domni Ticrit-Rumânesci si Moldovii, 

"Greci câtii si din pământeni, protimisindii insă pe cei mai de trâbă din pământeni: boeri la boeriile ce sunt in nadinsu pămentenilorii. | „Si cumcă cândii va fi trebuintiă de cherestele pentru intemeiarea cetâtiloră dela Ru- „mele, să se tae acestea din muntii Tieril-Rumânesci si ai Moldovii, si să se care -la, locu- -rile ce vorii face trebuintiă, si luândii senetii pecetluit dela binaemeni să. se plătâscă fâr de lipsă pretiulii tăiârii si ali căratului acestii cherestele din banii haraciului Tierit-Rumâ- nesci si alii Moldovii, fâr de a, se scăde nici unii bani, ___Si cumcă vitele ce sunt în sâma. ustalii dela Mangalia si care sunt la ciftilicult Man- galii să se oprescă de acumii innainte a nu le pasce in tiâră, atâtii vara câți si rna, si iintracestasi chipii să se apere săraca raiaoa din paguba acâsta; incă sati găsitii trecuti in caidulii divanului ca la suruturile ce 'se vorit dice mai giosii, S'aii adaosti si celi spre. aju- toră i apărarea, lorii siartii: după mila si milostivirea inpârătii mele câtre ci, ca să aibă lu- „are aminte de acumii innainte, si ca să lucreze cele cădiute la indatorita, lori supunere, fâr de ase abate nici de cumii până la, unii firii de pâri din calea, dreptâtii si a supunerii du- pă datoria lori, si aducând mare supunere la domnii lori după vremi, făcândii silintiă si luare aminte la inplinirea inptrătescii slujbe, si depărtânduse cu mare luare aminte de celii mai puţinii cusură. Acele siarturi sunt acestea; 
Cumcă de acumii înnainte, să nu se câră dela Ticra-Rumânâscă mai multă de câtii si€- se sute nduă-spre-diece pungi de bani; r din tiâra Moldovii, mai multii de câtii o sută trei-dieci si cincă pungi si patru sute patru-dieci si cinci tl:, cu nume de haraciuli anului, care dajdie a fiesi-căriia tieri să se dea aici la Giarigradă la sfirsitul fiest-căruia anii, si “să nu se rânduâscă in havalele, . ă Si cumcă să se dea, din partea Tierii-Rumânesci nâuă-dieci de 'mil ti:, bani gata si lu- cruri la poclonulii bairiamului, si patru-dicci de mii rechiabie. Fr din partea, tierii Moldo- vii, pentru poclonulii pairamului în bani gata si in lucruri, nGuă-dieci de mii ti:, si rechiabie d6u&-dieci si cinci mit tl:, 6r mai multii să nu se ceră, „Si cumeă pentru domni să nu se câră pe fiesi-care anii banii mucarelului, si pre câtii nu se va intmplă vreo gresi6lă lui, si să se dovedescă, bine, să nu se mazilâscă, si dela dom- nil ce se orânduescii după Yremi, să nu se c6ră giaizele si avaeturi mai multii de câtii este obicinuiti din vechime, care aceste obicinuite giaizele si avaeturi să nu se ica dela raele, „ci să se plătâscă din veniturile chiarii. ale domnilorii, ocne, vâmi, si din rusumaturi, „Si cumcă cel după 'npregiurii acestori două tieri, past, cadfi, si alti zabiti, să nu fa- „Că cereri si să ceră hasuri si avaeturi a cărora, pagubă se razimă la s&raca raiă, si să nu



'312 „ti TESAURU DE MONUMENTE ISTORICE :: 

trimitiă despre.partea, lorii mumbasîri, numai 'si numai .de a luă bani, care acestea nu se „suferă .de câtre inpărătia mea. : Do aa i „- : 
Si cumcă cândi se: va intâmplă a se face mazili si a se rândui cei. din: dregătoriile -prâ-puternicii mele inpărătii, mai să dea nici uni felii de giaize si avaeturi lori. : Si cumcă din numitele două tieri din tâte felurimile zahrelilorii să se câră:sumă pe câtii nu se aduce supărare raelii, si cândii miria va cumpără . zahrea, din numitele tieri, să “se plătâscă pretiulii acei zahrele cu bani gata, si chiria să nu se incarce la raele. Er cândii "ori cumpără negutiătorii zaherele,. să se plătescă cu bani gata, cu pretiulii ce se. politifsesce. "Si cumeă fiindii-că se coprinde la acele date mai nainte sfinte porunci, după cumii s'a dis mal susii, că cumpărânduse oi din amând6uă disele tieri prin marifetu .saigiilorii si al „Gmenilorii lui casapă-basia, este pricinuitorii de pagubă si asuprire la raele, cumii: sait disii mai nainte, s'au ertatii să nu se facă acea cumpărătâre de oi, dar de vreme că este trebu- intiă de a se aduce oi din tinutulii inpărătii mele pentru tainaturile mirii, si: pentru . hrana -lăcuitorilori Giarigradului, pentru acâsta, raelile Tierii-Rumânesci să nu ascundiă oile lorii de vândiare, ci cu pretiulii ce se politifsesce să le vândiă la negutiători si la gelepi, si asiă “cu priveghiarea celor după vremi domni ai tierii, să nu facă: cusurii de a porni la Giari- gradă câtă de multe oi. si să le vândiă lăcuitorii ticrii aceste oi numai la, acei negutiători -si gelepi carii vorii să le aducă -la, Giarigradi, 6r nu la alte pârti. Pentru care si de acumiă 'innainte se va face silintiă si lucrare câte sunt de trebuintiă la acestea, | a 

-- Si cumcă cândii se “vorii:cere dela, d6uă tieri cherestele sati alte trebuincise de 'zi- diri, să se dea scire de suma cerută la domnii după vremi, si asiă să se care cele ce se “ceri, la hotarele acestorii. dâuă tieri, să se plătescă pretiuli tăiârii si căratului Ia raele de- la cei ce sunt meemuri la acestă „felii de binale, - cu mijlocii care să dea mâna, raelilorii, si “cu bani gata; dar.să nu se silâscă raelile:ale cără acestea ce se ceri, saii cherestea sai âl- “tele, afară din hotarele tierii lori. .. e ae aa Asijderea, cândii se va cere dela aceste du memlecheturi, .salahori si cară, să. se -plătescă fâr de a se scăd din obicinuita plata lori nici unii bani, nici să se prelungâscă :vremea plătirii. lori. . a Sa Si cumcă să nu se sufere a intră intmaceste dâu& memlecheturi afară, din negutiătorii -fermanlii, nimeni din pregiuruli Dunării lăcuitori si iamaci ,: cu scoposulii pagubii si vătă- “mârii raelil, si să umble intorcânduse pin tiâră, nici să 'are nici să semine locuri ce se cu- vine raelilorii a d6uă memlecheturi, .nici să bage vitele lori pentru păsiunea si hrana - loră; “6r cine va cuteză a face inpotriva acestui nizamii, să se pedepsâscă strajnicii. E: “Si cumcă de s'aii stăpânitii după pace locurile raelilorii,. să se intârcă la. stăpânii loră. Si cumcă, cândii nu va fi mare trebuintiă si grabnică pricină, să nu :se trimitiă-. cu mumbasiri la aceste d6u& memlecheturi despre „partea inpărătii mele, si.cândii se va; tri- mite să nu se -ceră plata mumbasieretului. lori dela, raele, nici să se zăbovâscă în ticră cu isvodirea a felii de felii de pricini. Acestea. siarturi adăogânduse la cele de mai năinte, să se urmeze totdeauna, si păzinduse. la mâinile loriă,- în vreme de trebuintiă, să se caute. cai- durile, fiesce-căria pricini dintracestea, si să se lucreze acestea câte se cerii; 6r cine: va cuteză inpotriva, acestora a face ceva, ori-cine va fi, ca să se pedepsâscă, să se arate la pră- puternica mea pârtă si să-si iea pedepsa. i e, „. Si. de vreme că Sai datii mai nainte poruncă, că boerii carii aji slugitii cu credintiă la prâ-puternica inpărătia mea si se supunii la domnii lorii „Să li.se dea chiarii treptile si dregătoriile care Sau invrednicitii mai înnainte de răsmiritiă » Si .să li se lase in stăpânirea loră mosiile lorit, incâtii fiindii-că se face silintiă si nevointiă de a se păzi totdeauna siar- turile ce s'au disii, si-ca să se drâgă si să se sporescă mosiile si coprinsurile boerilorii la care razimă traiul lori, si ca să aibă după vechiulit obicei folosurile ce li se cuvine si treptile dregătoriilori lori celorii de maj nainte, cu siartii, ca:să nu se lenevescă câtii ună firă de peri de a pune in faptă la cea indatorită. mare „Supunere si la porunca si vointia, domnilorii loiiă, si cândii se vori purtă asiă, să li se facă silintiă spre. ocrotirea, lorii, meta- cherisindui la dregătorii si păzinduse privelegiurile lorii, acesti felii de silintiă fiindă pricină „la sporirea tierii; se poruncesce boerilorii numitei tieră să se. lase de cererile fâră cuvânti
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si fâră cuviintiă, si mai vârtosii de acele cereri care nu poti suferi raelile din pricina pră- pădenii la care aii cădiutu ticra in vremea răsboiului. Er de nu se va Supune vreunulă din tracestia la porurica acesta, si inpotriva inpărătescii mele vointie va, păgubi. si va supără pe săraca raiă, si se va amestecă la lucrurile care nu i se cade, si va cuteză a se apucă de lucruri si cereri fâră orânduslă si afară din hotarele lui, care pricinuesci turburare ni- zamului si r&svrătiri, si de va stă inpotrivă la urmarea acestori bune orândueli cu care umblă domnulii lori spre indreptarea oblăduirii tierii si. spre odichna si mângăiarea raclii, si de va cuteză la vreo faptă fâr de vointia domnului sei, de vreme că cei despre partea inpărătfi mele alest si asupra lori rânduiti domni, ai tâtă volnicia a pedepsi pe acesti felă de nesupusi cu pedspsa ce li se cuvine; pentru care să se facă tâtă silintia de a pedepsi, după cumi s'aii disi, acesti feli de nesupusi, ca să aibă r&paosii si odichnă săracile raele, si paza nizamului tierij. : a 
Si cumcă dajdiea dupeste anii care se analogisesce la tâtă raiaoa să se adune dela toti după cumă cu dreptate va cădă in partea fiesi-căruia,. 6r nu cu unile 'mijlOce si pricinuiri fâră cale, unii din raele să se apere de -dajde, si partea lori să se incarce la ceilaltă raia; la acestea, tâte să se faci totdeauna luare. aminte, ca să se păzâsci drep- tatea, si de acesti felii de apărare fără cale să se facă depărtare, ca să se urmeze drep- “tatea, totdeauna. Si de vreme ce pentru acestea t6te siarturi, s'aii dată pe largi sfânta po- runcă plină de milostivire la lâtuli 1098, la luna lui rebiul-evel, la vremea inpărătii a po- menitului intru fericire pr&-slăvitului unchiului miei sultanii Hamitiă, (căruia fie milă si er- tare) care poruncă s'aii, găsitii trecută in caidii: cu tâte aceste mai susti dise siarturi, ce sunt pricinuitâre. de dresi si sporirea a disei Tieri-Rumânescl. si a nizamului ei, si pricina, de apărarea a multorii n&păstuiri a lăcuitorilorii; pentru care, după mila inpărătii mele asupra tuturori ticălosi si. nevoiasi, care se nasce din bunătatea si iubirea de dreptate: a inpărătii mele, si după inpărătâsca milostivire câtre raiaoa ce-mi este dati amanetă dela Domnulii Dumnedieii, s'aii fostii dati inpărătâsca mea poruncă la. Iâtii 1206, inpodobită cu sfântă ha- - tihumaiunii, coprindiătâre de cele d6ut porunci date mat nainte, una cu sfântulii hatihuma- iuni la dt 1188, cumă s'au disii mal sus, 6r una, toti cu acestii coprinsit la lctu 1198, vrând inpărătia mea si la cele pline de dreptate dilele inpărătii mele a, se urmă aseminca „ aceste" siarturi care se coprindii la porunca cea dată mai nainte, si ca să se săvîrsiâscă, r&- „“paosulii săraciloră, si mal vârtosii. ca să, se isprăvâscă cele spre indreptare si Sporirea tierii, -urmânduse lăudata, noimă, care se coprinde: la .ceilaltă. innaltă, inpărătâscă poruncă de ertare de dot ani după pace, după mila si milostivirea inpărătii mele asupra tuturorii lăcuitorilorii - tierii, 6r după inplinirea, ertârit de: doi any să sc:indrepteze cele ce ai a răspunde dajde, poclonulii bairamului, si rechiabie, giaize, si alte avacturi, după siarturile ce s'a disii mal Susii.. Acestea insă coprindiă poruncile ce Sai datii mai “nainte. Dar fiindi-că cu trecerea “vremil Sau. pricinuitii la unile dintre siarturile ce s'au arătatii mai susti turburare si cata- chrisis, Er după cele de. intre pr&-puternică inpărătia mea si intre inpărătia rus6scă urmitâre “siarturi, ahtinamele, are dreptate inpărătia rusâscă a face mijlocire pentru memlechetulii Tierif- -Rumânesci si ali Moldovii. . -. , : - Pentru acesta, spre intărirea inplinirii de acumă innainte a diselori siarturi, solul “el ce se află in Qiarigradi ai arătată la pră-innăltiata mea: pârtă „prin tacriră, avândii po- -runcă despre partea inpărătii lui ca să câră adaosi ln siarturile de mal nainte acestori ma- dele ce se vorii dice innainte, Sa 

Cumcă de acumii innainte vremea domniloră să fie rânduită până in si6pte ani deplini, "socotinduse din dioa ce se vori rândui domni, si pe câti nu se va arătă gresilă dovedită, domnii să nu se facă manzilt mat naintei vremii de sicpte ani, 6 intr'acestă diastimă de si6p- te ani arztânduse vina, de se va dă scire despre partea inpârătii mele câtre solulă Rusii, si e se va dovedi si se va incredintiă, că cu adevtratii „este vinovatii la gresidlă, numai la a- „cea vreme să fie slobodi a-l maziji, :.-- EI DI ME DE Dâjdiile, avaeturi, si Cereri ce s'aii isvoditii din noii in urma sinetului ce Sai făcută la l&ti 1198, să lipsâscă, si după acestii temeiă să rânduâscă si. să asieze domnii tierii in-. preună cu boerii dârile dupeste anii, si să le cisluscă după dreptate, si să aibă luare aminte 
10
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cei după vremi domnii „Tierii-Rumânesci a avă- ipolipsis la, anaforalile si arstârile ce va. fate după vremi solulii Rusii, atâti după acâstă inade a dâjdiilorii tâtii și de privelegiurile: tierii, si mai vârtosă pentru paza siarturilorii ce se coprindi la acestă, prâ-innaltă inpărătâscă, po- runcă. -. „ Ai E e Pee: Pentru ca să'se rădice si să lipsescă câtachrisis ce s'aii intâmplată adeci, la madâoa raeliloră ce nu daii biră, la scutelnicii boerilorii, si asiă ca să se usiureze greotatea acestii dâri fâră de orândudlă, să nu rămâe stobodii de. birit nici unulii din raele, afară din. suma scu- telnicilorii ce sunt scrisi. din vechime la vistierie, ci toti de-o potrivă să rădice greotatea dârii, si să se zăticnâscă cu totulii fiesi-care. supărare si ncodichnă câtre raele. despre . par- tea tacsildarilori dâjdiilori. . -. . Pa aie Si de vreme ce spre plata lefilorii. ostasilori din tiâră este trebuinciosii a se face o sumă de ajutorii si despre partea, Moldovii, aruncânduse dâjdiile deosebiti pentru acestia, să „se otcârmuâscă acestea cu dreptate după prâ-innalta poruncă ce se-va dă pentru acâsta. Si incă să se poruncâscă domnului cu: boerii. Tierii-Rumânesci pentru scâterea, câti de: grabii a ostasilorii din ticră, si pentru indreptarea lefilori după luni ce Saii disii mai susă. + -.. Si de vreme ce plata numitelorii lefi caută spre a se face tacsilii banii ce-sunt trebu: inciosi la acâsta, inplinindă domnulii acestă insărcinată datoria lui, în urma acesteia să se dăruâscă cu milostivire câtre. raelile 'Ticrii-Rumânesci 0. ertare de dajde unii anii deplină. „„ Câte orândueli se vorii face despre partea inpărătii mele de felurime de zahrea, de untii, de oi, si in scurtii, de cele ce se facă in Ti6ra-Rumânâscă, să se arate aicvea suma a- cestora la poruncile ce se vorii dă pentru acestea, si intracestii felii de innalte porunci. să se numâscă porunca si câtre boeri, si să se citâscă de faciă intru audiulii tuturorii în di- vanuli Tierii-Rumânesci. DI NR e „Si de vreme ce este a se face vorbă cu boerii, acestii-felii de cerire, ori. ce felii va, fi, de este putintiă, tacsili tâtă sai in parte, dela ti6ră saii ba; pentru acâsta rugămintea si ce- “rirea, ce vorii face boerii prin marifetu domnului lori să sc asculte, 6r pretiulii diselorii rân- dueli să se plătescă despre partea, mirii, fâr. de prelungire de reme, după pretiulă ce .se politifsesce, dar cu altii felii să nu .se facă mubaia. | i Er pentru zaherea, ce se cumpără pe fiesi-care anii despre partea mirii, să se plătâscă pretiulii după fiatulii ce se va, rupe pe fiesi-care anii la schela Brăilii, si pentru ca-să nu se incarce greotate la, raele, căratulii zahrelii, cărânduse angaria, celi după vremi domnii să se silescă cu credintiă ca să se rupă, fiiatuli: zahrelit la numita, schelă, socotinduse si chiria. Cele după vremi innalte. porunci ce se dai, si caută spre memlechetulă Tierir-Rumâ- „nesci, să se citâscă intru audiulii tuturorii la divanuli Ticril- Rumânesci, si după citania, lorii să se pue spre pază la condicile tierii. a e e Dreg&toriile tierii, să.se dea la pământeni, dar să fie in puterea domnului după vremi să al6gă si.să rânduâscă la acelea si din Grecii cei cinstiti si cu sciintiă si vrednici ace- stori dregătorii, si cândă se va intâmplă vre o supărare despre partea Grecilorii la dregă- toriile ce vorii fi rânduiti, celii .duipă vremi domnii să-i mazilâscă si să-i pedepsescă si pe a- cestia după cumii si pe pământenii boeri, si să-i silescă a intârce innapol cele ce aii luati cu n&paste. - E - „Câte cheltueli vori trebui pentru chivernis6la menzilurilorii dupeste ană, să le rându- „6scă si să le hotărescă pe fiesce-ce anii, celii după vremi domnii inpreună cu boerii divanului, „Si mai multi de câti suma cea rânduită să nu se maj iea, cu nici uni felii de pricinuire. 
Chivernis6la, spitalurilorii si sc6lilorii si podurilorii si altorii 'aseminea pricini care se cuvinii si sunt chiarii ale tierii, să se -facă havalea porunca domnului după vremi câtre bo- erii tierii, IN iu | o 
Si din călugări ce nu sunt legati la mânăstiri si mitropolitu, murindii cineva, cele ceră- mânii avutia lorii, să nu se câră de nimeni, ci să se facă tacsili prin marifetu domnilorii după 

. 

vremi, ca, unii veniti casii ce se cuvine la săraci si la sârmani si la alte fapte bune; cr din călugării ce sunt legati la mânăstiri, de va muri cineva, averea lorii .să se iea, ca unii venită. "mânăstirii la care ai fostii inchinatii,
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Pentru neferii ce sunt in slujba tierii din inceputii pentru paza ei, să-i rânduescă dom- nulii după vremi, făcândii vorbă pentru acesta cu boerii pământeni. i Câte mosii ale Tierii-Rumânesci si a Moldovil care sunt pe numele raelilorii hrăpin- duse si stăpâninduse cu nedreptate in Ti6ra-Rumânâscă, in pârtile Giurgiovului i Brailii si Cule, si peste Olti, &r.la Moldova, la tinutulii Hotinului, acesti felii de locuri hrăpite a Tie- rii-Rumânesci si a Moldovii, să se intârcă, si la innaltele porunci ce se dai de aceste pri- cini câtre cei ce se cade, să se hotărâscă vremea. . PIE A a | Si fiindii-că este denadinsă vointia inpărătii mele ca, după cumii. se arată maj Susii, să se facă luare aminte, ca de acumu înnainte, afară. din negutiătorii fermanlii, câti din licu- itorii pârtilori Dunării si din iaraci si altii, inpotriva siarturilorii vori vră să intre la, a- ceste. două: memlecheturi, si să se sălăsiluescă si să păgubâscă pe raele, să se zăticnâscă si să se isgonâscă acesti fel de Gmeni. i i “De acumii innainte câte prâ-inalte porunci se vorii trimite la aceste duă tieri să fie potrivite cu aceste siarturi si cu privelegiuri si obiceiurile tieriloră.  - „ - Să se săvirsiâscă tote mijlâcile si chipuri care pricinuesci indreptare, sporire si bu- nă stare si desăvivsitii repaosulii lăcuitorilorii tierii ce sunt suptii “acoperemântulii inpără- tii mele, si să nu se sufere vre -0 “faptă inpotriva, privelegiurilorii ce. saii miluitu -tierile printr'acâstă pră-innaltă. poruncă. Pentru acesta s'aii dati acestă prâ-innaltă poruncă coprin- diătOre' ca, după firâscă credintia ta, si după dreptatea, osârdia si rivua ta spre multiămirea inpirătii. mele, atâtii tu numitule domnii câtii „si boerii si lăcuitorii tierii, făcendă indatorita multiumire pentru acestea care v'ati invrednicită acumit „privelegiuri, si silinduvă la inpli- nirea rânduelilorii, care se vor cere prin innaitele inpărătescile mele porunci, potrivite cu cele: mai. susii scrise siarturi, să puneti totii felul de silintiă si nevointiă totdeauna, ca să iupliniti cele ce se cuviniă la supunere si. ascultare, si să isprăviti cele ce urmeză la supu- nere si. credintia vâstră, si să se: facă luare. aminte si .pază de a nu suferi .a se -intâmplă vre uni lucru câtă ună. firii de. perii inpotrivă acestii: inalte porunci, si inpotriva inpt- rătescil mele. vointie ce s'aii trimisi acii. . Deci, poruncescii ca tu, mai susii numilule domnă, să citesci acestă innaltă a mea poruncă inaintea, mitropolitului, episcopilorii, archimandritilori, si călugărilorii, si igumenilorit, si tuturorii  boeriloră, boerinasilorii, si lăcuitorilorit raele, si să publicuesci: noima. acestii arălătâre iubire de dreptate a inpărătii mele, si să incredintieză pe toti că, atâtă boerii, câtă si ceilaltă, raiă a tierii, pe câtii nu se vorii abate din calea cea dreptă, urmândii cuviincidsii Supuneri si ascultare, si dândi cea indatorită urmare la. prâ- innaltele inpărătescile mele porunci, voră fi in dilele inpărătii mele cei iubitore.de dreptate in totă .felulă miluiti: tâtă raiaoa, si cei slabi si neputinciosi, cu inpărătescile mele mili, si vorii câstigă necontenită si pururea, odichnă si r&paosii nemărginită. . A Er tu; mai -susti numitule domni si cel după tine domni, pe câtii faceti cele cutiinci6se la supunerea vstră si la multiămirea inpărătescilorii mele câtre voi faceri de bine, si săvir- siti câte se: ceri dela mai susă arătate inpărătescile : mele poruuci, să fiti incredintiati că, de nu se va 'arâti vreo gresilă a ta, dovedită si aicvea, - cerendii -mazilie si schimbarea ta, nu vei cercă grigea mazilii, si pre câtii te afli-la cea cunoscută si obicinuită credintiă si dreptatea, ta, vei rămână la domnia tierii; si nu numai se vorii pizi a pururea, tâte .siartu- rile ce s'aii disti. maj susii, ci 'se va “face si silintiă ca să Se urmeze, atâtii despre partea in- părătii mele, câtii si despre partea, vizirilori . miei cef mari. si slăvitiloră. vechilii inpărătii mele, câte S'aii invredniciti radlile tierii mili si r&paosii la fericite. dilele a prâ-slăvitului mo- siului miei sultanii Muhametii, asupra căruia (să plouă Domnuli, nemărginită ploe de ertare); si că: este adevărată si negresitii ca câti din lăcuitorii Dunării, serhaturilorii si altorii pârti mari sati mici, vorii cuteză, fapte in potriva nizamului ce s'aii datii, acesti felii de 6ineni, in. câsulii ce se va luă veste de relile urmârile lorii, se vori pedepsi cu cuviinci6se pedepse; si ar&tândă si incredintiândă tu, numitule domnii ali Tierii-Rumânesci, tuturorii boerilorii si celorlanti racle si lăcuitoriloriă tierii. noima: acestii pră-innalte porunci vei porunci si vei - orândui să fie napristanii.rugători câtre Domnulii Dumnedieii pentru indelungarea vietii si in- părătii mele si pentru intemeiarea slavii si măririi mele, păzindute de totii iucrulă inpotriva acestii innalte poruncii mele” ce saii dati la luna lui gemazeul-ahir, a vălâtului 1917. 
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III. 

. Chrisovulu chiprovetiloru i Râmnicu dela Vel-Ocna i prez Cita, 1803, Avg, 1. 

Starostea si cu cpitropi anume  : dela cumpania chiprovetilorii i Râmnici dela Vel-Ocnă ot prez Oltii, si tuturorii celorii dela acâstă cumpanie, câți se coprinde in foia lori, ce s'aii asiediatii la, vistierie, carii, vădiendiă domnia .mea, că, aii asiediimentii prin chrisâve domnesci, atâtii dela domnia sa, părintele domnii mele, Alexandru vodă Ypsilanti, cumii si ali domnii sale, fratelui Alexandru vodă, Moruzii, i prin alte chrisâve ale altori frati trecuti domni, mai din nainte câtii si mai după urmă,. de orânduelile dâjdiilori si a milelori ce sunt a li se păzi, după cumi printr'acestii cinst. chrisoviă, ce amii binevoiti a le dă, se coprinde, prin care hotărimă ca: ântâiii, cruci cinci-dieci si patru, în mode nou&-dieci si si6se, ce se coprinde numele lorii in f6ia pecetluită, să dea toti pe anii l: una mie duă sute nouă-dieci si siese, si ei intre dânsil să se cislu6scă,: dândă fiesi-care după puterea lui; si deosebită milă ami făcutii domnia mea, ca cruci dou&-dieci, în mode pâtru-dieci, carii €răsi se co- prinde numele lorii intacecast f6ie, totii dintre densii, să scutâscă drepte bucatele lorii de dijmărită i vinăriciii, si acestia să aibă a dă, de cruce pe anii câte ti: patru-dieci Si doi, care facii intr'unii anii la aceste cruci dout-dieci, tl: optii sute patru-dieci, si pentru aceste cruci d6u&-dieci fâcânduse alegire de câtre tâti obscea acestii cumpânii, să vie cu adeverintie is- călite de ceilanti, si li se vorii dă deosebite cârti ale domnii:mele pe numele loră de mila ce ami făcutii cu dânsii, a scuti dijmăritii si vinăriciii, care dajdie a cestora cu suma celoriă din susii, peste toti se faci intrună ani (l: două mie una sută trei-dieci si si6se; si acesti bani, să aibă a-i dă la vistieria, domnii mele după urmarea dâjdiilorii ce se, vorii orândui pe celelalte bresle; si deosebitii să aibă a dă la casa răsuriloră de toti leu: câte parale siei-spre-diece, precumii se urmeză si la celelalte bresle; €r mai multi dintr'acestă asiediă- mântă ce li stai făcutii de domnia mea de nimicii să nu “fie supărati. Asijderea să aibă volnicie acesti mai susii numiti negutiători chiprovetă câti sunt cu birulii lori la acestă cum- panie cărora să li se dea adeverintie dela vistierie pe numele lori, spre a. fi sciuti si cuno- scuti că sunt la acestă cumpanie, ca, să sicdiă cu casile lorii, la Craiova, la: Râmnică si la Ocnele-mari, să-si vendii marfa, lori cu rădicata, si cu măruntisiu in prăvălii, căutândusi or-ce alisăverisiii ari vră să facă, fâr de nici o smintâlă .de nimeni, precumii si de câtre dumnea- lori ispravnică intru nimici să nu se supere. La, inplinirea fiesi-căruia anii la diua Sfântului Vasilie adunânduse negutiătorii si cu epitropii, să iea sema starostii, si de nu va Â slugitiă bine, sait va fi făcutii niscareva mâncătorii, să .aibă, volnicie să alâgă dintre dânsii alti sta- roste, si prin scirea, domnii să-l asiedie staroste. : Starostea si cu epitropil să aibă voie să judece pe negutiători dela acâstă cumpaânie, cândii unul cu altul vori ave pricini, 6r cândiă | va ave vre :unii negutiătoriii pricină cu alti omii de'ticră, sati va fialte pricini mari de ob- sce, atunci să rămăe supti judecata dumnealui vel-banii.: Să aibă voe starostea si cu epi- tropii, ca să priimâscă la acestă cumpanie negutiitori streini câtii de multă, insă crestini serbi, si altfelă“ de ment, dândă in scire la vistieria domnii mele, ca să li se adaoge numele in cat. pecetluitii, sporinduse si suma, banilorii, Pe Armeni si pe Ovrei, carii nu voră fi lo- -gati cu birulii la vistierie, nică de cumi să nui priimâscă a tin prăvălii să vândiă cu mă- runtisiii, ci cândii sarii ispiti vre unulii dintracestia' să-si deschidiă prăvălie a vinde cu m&- Tuntisiulă, indată să facă scire dumnealui vel-banii, ca să-i isgonâscă. . Asijderea si negutiă- toril crestini carii nu vorit fi cu birii la acâstă cumpanie, saii legati cu deosebită dajde, la vistieria domnâscă, 6răsi să nu fie slobodi. a-si deschide prăvăliile să vândiă. cu măruntisiii. Cândii s'ar intâmplă să mâră vre unit negutiătorii crestinii fâr:de chironomi adevărată, să nu fie slobodi nimeni la lucrurile si marfa lui a le luă si a le vinde, ci starostea si cu epitro- pii mergendă, să pecetluâscă marfa si ce ar fi, si asiediânduse la unii locii suptii pecete, să facă scire la, domnie de tâte câte torii fi remase,' si asiă să stea, până cândii va veni stăpânii cel ce li se va cădă a luă acele lucruri, Pentrucă fiindii Gmeni streini si vrândă domnia mea să se adaoge acâstă cumpanie si cu alti streini duprin alte pârti, leamii făcutii asiediămentă pentru rânduli 'dâjăiilori .si- pentru alte obiceiuri. ce ai avută mai: din nainte, să fie in pace



. 
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si de cai de olacii, de inprumutâri cândă star intâmplă la alte refeturi, de fumăritii, de co- tărită, si de alte angarii ale tierii, pentru că aceste mili si orândueli ce se coprindii mai susit leaii avutii si mai din nainte, precumii am vădiutii domnia mea, chrisovulă domnii sale părintelui domnii mele Alexandru vodă Ypsilanti, 'si ali domnii sale fratelui Alexandru vodă Muruzii, i alte chrisâve ale altorii frati domni trecuti. Si pentru ca să se păz6scă ne- strămutată milile acestea ce se coprindi mai susi, am intăritit chrisovulă acesta cu pecetea si iscălitura domnii mele. 1803, Ava. 1. a a » 

    

IV 

Chrisovulu companii cei noue ot orasin Craiovii sud Dolju, 1803, Avg. 28. 

Starostea si cu doi epitropi anume dela cumpania cea n6uă a orasiului domnii mele Craiova sud Doljii, si tuturorii negutiătorilorii dela acâstă cumpanic, câtă se coprinde in t6ia lorii ce s'aii asiediatii la vistierie, carii fiindă-că ai avutii asiediimenti prin chris6ve domnesci de 0- rândudla dâjdiilorii si a inilelori ce sunt a se păzi după cumii print'acesti cinstiti chri- sovii ali domnii mele ce acumii întru acâstă de Dumniedieii hărădită ântâia nâstră domnie a Tieri-Rumânesci am bincvoită a le dă, se coprinde, prin care hotărimi: ca, cruci si6p- te-dieci si sicpte, in mode una sută cinci-dieci. si patru, să aibă a dă, pe :anii îl: trei mie una sută optit-spre-dicce, bani sici-dicci, i cruci sici-diecă si patru, in mode siei-dieci si pa- tru, pe anii îl: una mie patru sute patru-dieci, si numele acestora, se coprinde in f6ia pe- cetluită, cărora să li se dea adeverintie dela vistierie pe numele lorii, spre a fi sciuti si cu- *„ DOScuti că sunt la acâstă cumpanie, care faci peste. totii intr'unii anii, la aceste cruci una sută, "„Paâtru-dieci si una, tl: patru mie cinci sute cinci-dieci si optii, bani siei-dieci, si acesti bani Să aibă a-i dă la vistieria domnii mele după urmarea dâjdiilorii ce se vorii orândui pe man- zili, precumii si câte parale siei-spre-diece de totii leu ce sait intocmitii a se dă la casa ră- surilorii, pentni lefile celorit ce slugescii; Gr: mai multi.din acesti asiediimântii ce li s'au făcutii de domnia mea, de nimici să nu fie supărati; si după ruptârea ce li stati ficutii să aibă a le face starostea cisla pe dreptate după starea si puterea fiesi-căruia, purtându . gri- ja a le stringe si banii ruptoriilorii, ca să-i dea la vremea cea orânduită dela vistierie, La in- plinirea, fiesi-căruia ani la diua Sfântului Vasilie, ei intre densit adunânduse la uni locii, si luândă sema starosti!, si cândit nu se va purtă bine, să alâgă altulii dintre dânsii care. va socoti, si prin scirea domnii să-lii asiedie staroste, si cândii vorii cunâsee că sunt asupriti si năpăstuiti de staroste, să mârgă la dumnealorii boerii caimacami al Craiovei sai la is- „. Pravnicii judegiului, să-si arate jalba, ca să li se facă isbrănire, si cândit după acea alegire ce le va face nu se voră odichni vorii veni si la divanii de unde '5i va află tâtă dreptatea. - Am făcutii domnia mea milă cu densii, . ca pe drepte bucatele lori de dijmăriti i vi- năriciii să nu sc supere, să fie apărată de cai de olacii; de zahrele, de vase, de asternuturile musafirilorii, de fumăritii, de cămănăritii, si de cotăritii; mai adăogâmii domnia mea si ac6- stă milă cu dânsil, ca să aibă câte-o calfă de prăvălie scutită a ting Starostea, si mode doi Gmeni fâr de pricină, pentru căutatu trebilorii cumpanii; a fi apărată toti acesti cumpa- nisti si de vama butilorii, precumii si de avactulii ce ar „căută. polcov. a pretenderisi dela densii. Asijderea cândi star intemplă să moră vre unul dintr'ensii, să nu aibă voie'a pune dintr'alte bresle la cumpanie, ci numai feviori de ai lori, sai de ar veni vre unii din ne- gutiătorii streini care după mila acâsta ce amii făcutii domnia, mea arii vre să se asiedie in ticră, priiminduse. de cumpanie, să vie dintrânsii cu cartea dumnealui caimacamului i dela starostea si dela altii dintracesti negutiători, si arstânduse la domnia mea, asiă va intră la acestă brâslă, 6r intr'altă. chipi să nu între nimenea; să dea scire la vistieria domnescă pen tru câti vorii fi nai adaosă. până la inplinirea anului, ca să li se scrie numele în cat. vi- stierii. Starostea,si cu epitropii să. aibă, voie să judece pe negutiăturii dela acestă cumpanie, _“cândă unuli cu altulii vori A avendu pricină ; 6r cândă va ave vre unii negutiătorii judecată. cu altă omi de tiâră, saă arii fi alte pricini mari de obsce, atunci să râmâe,, suptii. judecata
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dumnealui: vel-banii saiia dumnealorii boerilorii caimacam ai Craiovei. Să aibă voie sta- rostea si cu epitropii, ca să priimâscă la acâstă cumpanie negutiători crestini Serbi si alt- felii de 6meni insă nu pămenteni: - Care aceste indreptâri leat ' avutii si dela, alti trecuti „domni, si pentru ca, să se păzâscă asiediimântuli si milele ce se coprinde mai susii nestră- mutată, amii intăritii acesti cinstită -chrisovii ce s'aii dati: dela vistieria domnii mele si cu domnâsca nostră pecete, in anulii dintâiii acel de Dumnedieit hăr&dite n6u& domnie a Tie- rii-Rumânescă, la anulă mântuitori, tolc pisah gospod 1803, Avg. 28. a EREI 

    

Y 

Talmacirea, inperatescului hatihumaiunu ce s'au data la sfirsitulu lnnii lui rebiniul evel lctu 1218 pentru dijmaritu Si vinariciu dela privelegiati, ca numai pe acestu anu cu lâtu 1803, sa se platesca, far. „de a se mai urma alta data, care dupa ce's'au citita faşia in divanu, s'au datu in pastrare PI o >" la Sfanta-Mitropolie, 1803, Inlie 19. -: : . 

„ “Alesule dintre domnii din nâmulii Mesii, indată ce vei priimi acestă pră-innaltă inpărătâseă andstră poruncă, să-ti fie cunoscutii, că din cele până acumii trimise de câtre tine scrise câtre pr&- innalta n6stră Pârtă, s'aii cunoscutii, cumcă: din pricina trecutelorii: răsvrătiri si următârelorii intâmplâri, ajungândă suma ce este datâre Ti6ra-Rumânâscă a o răspunde, la du mil de pungi de: bani, pâte si mai multi, si pentru următârele de multe feluri cheltueli ajunoândii Starea tierii la o ticăl6să schimbare, mai .vârtosii că din' pricina mal! sustii numitei datorii, cea mal mare sumă sai rădicatii cu grele dobândi, care si curgândii spre sporire, ticălsa raia dintw'aceste nesuferite cheltueli cu totulii păgubinduse, si din prelungirea, greutătilorii ajungândă cu totii la cea desăvirsitii neputintiă, cu totul vorii slăbi la răspunderea mai susii numitelorii datorii, si cumcă dintr'acâsta în adevârit se va prelungi răspunderea datorii mirii,” cândii nu se va gasi mijlocii, pentru aceste următâre, fâră indoâlă incetii inceti acestă datorie se va mai adăogă si se va mai spori. Pentru care si ficânduse cuviincisa chipzuire de câtre rivnitorii patrii boeri divaniti, carii cu tâte că pentru mai inlesnirea răspunderii numitelorii da- torii, mai. nainte până a se inmulti, sai fosti socotitii, ca să se intocmâscă o deosebită dajdie “ de obsce a se dă, de câtre tâtă raiaoa câte t]: 3 sai cinci dupii analogon puterii fiesi-căruia, dar pentru cea desăvirsiti cunoscută ticălosie si slăbiciune a săracilorii raele, cu neputintiă aă fosti a intră in lucrare mijloculă de mat susii socotiti, si 6răsi de altă parte fiindii cunoscutii că după următdrile greutâti intr” altă mijlocii: nu iea sfirsitii răspunderea inmultitelorii: acestora datorii, necontenitii ingrijindii ca să se chipzusscă unii altii mijlocii mai indemânatiă spre inlesnirea, acestui lucru orei, cu sfatii de obsce Sai .găsitii cu cale, ca din pământenii tierii ce sunt din vechime miluiti suptii 'umbrirea pre-puternicii nostre impărătii cu nedarea de * ori-ce felii de dâjaii, atât mitropolitu si episcopii câtii si ceilanti boeri, si cu unii cuvântii si tote mâniistirile, ce cu nume de mili sunt nedajnici, câtă: adică sunt slobodi de dajdie, să dea, intracestii urmitori ani dijmăritii si vinăriciii, insă dijmăritu, să se răspundiă de câtre toti după mijloculii ce din vechime Sail: obicinuită, cr vinăriciuli, să se răspundiă insă de câtre lăcuitori după vechiulii obiceiii, adică .câte cinci bani de vadră, 6r-de câtre -mitropo- litu, episcopi, boeri si mânăstiri, si toti ceilanti nedajnici, câte n6u& bani de vadră, si pentru „ca să lipsescă asupririle si nedreptâtile ce poti să se intemple la stringerea acestori mai susii numite alcătuite: dâjdii, să se urmeze cu luare aminte capetele si ponturile ce pentru âcâsta se voriă. intocmi dela vistierie. : Pentru care si ca să nu se mai câră în vreună felii de chipă nici de cumii vreo dată de acumii innainte acestă de acumii dare ce 'S'aii- chipzuitii spre a- jutoriulii tierii, cu cuvântii că Sati mai urmati acâsta si altă dată, tiaii făcutii ar&tare nu- mitii boeri cerândii de obsce cu anatoră prin rugăciune ca să se intocmâscă acâsta cu întărire din - parte-ti prin domneseulă teii chrisovii, coprindittorii si cu cele de câtre vol obicinuite bise- ricesci afurisenii, si mai vârtos ca să.nu. se mal câră aceste numite dâri dela cei. slobodi si nesupusi la dajdie, să se dea si innalta n6stră poruncă inpodobită cu sfântul nostru ha- tihumaiunii intăritii. asupra acestorii alcătuite pentru numitii nedajnici. Câtre acâsta si din cele 
. 

+ .
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ce scrii, S'aii. cunoscutii: că datoria ce este să răspundiă ticra la mirie, si 'celelalte datorii ce sai mai adunatii curgătâre cu grele dobândi ca să se răspundiă si să se iconomisâscă următârile cheltueli ale tierii peste putintiă, fiindii ca să se intocmăseă lucrulii inte'altii chipi, cu tote că, din cele mai susă de obsce chipzuite dâjdii, tâtă suma cea adunată, cumi este cunoscuti, d'abiă se adună la nduă sute de pungi de bani si nu:imai multă,: dar fiindii-că este nădejde cu acestă sumă a se mat usiuri, numitele: datorii .si din celelalte 'următâre Yo- nituri, care cu ajutoriulii lui Dumnedieii. este să se răspundiă mai nainte de 'datorii, va luă sfirsitii si acâsta. Asupra căriia si se cere ca să se facă cuviinci6sa prâ-innalta nâstră mu- saade la rugăciunea numitilorii boeri, . cunoscutii fie că acestă arătată, credincisă, rivnă a- tâtă din partea, ta câtii si din partea numitilorii boeri, s'aii. priimitii de bună si lăudată la prâ-innalta . mea putere. Deci după cumii scrii, dâmi si inprătâsca nâstră voie, ca să se iea intr'acestii curgătorii ant spre ajutoriulit tierii dela cei mai susii nedajnici numita, dare de dijmiăritii si vinăriciu, fâr de a se socoti acesta, de acumii innainte ca.o pildă urmată si alte dâti.  Asupia căriia S'aii dati acumii acdstă trimisă a n6siră pră-innaltă poruncă inpodobită cu sfântului nostru inpărătescii hatihumaiunii, care intielegânduo după intielepciunea ta, că după cumii S'ait găsitii cu cale si S'aii hotăritii cu chipzuire de obsce ca să se :xăspundiă intr'acesti, următorii anii numita dare de câtre.toti nedajnici, adecă mitropolitu, episcopi, mânăstiri, boerii, si toti ceilanti,. spre ajutoriulii' numitei datorii, s'a datii pră-innalta mea, voie de urmare, ca să se ica numai intr'acestu curgător anti numita dare, fâr de a se socoti altă dată dreptă pildă mai din nainte urmată, să urmezi după mijlocu ce. s'au disii, puin- dută t6tă, cuviinci6sa silintiă, spre s&virsirea acestii trebuintic, după vrednicia, si credintia ta. ingrijindi si mângăindu pe lăcuitorii raele pentru răsuflarea si odichna, lori.  Asiă-dar să urmezi după cumii printracestii pr&-innaltulii nostru inpărătescii hatihumaiuniă ti se po- Tuncesce, ferindute de ori-ce inpotriviri la câte, “i poruncimi. : 

    

YI 

Chrisovulu pentru dijmaritu si vinariciu yrivelegiatilora, 

Ion Costandinu Alezandru Ypsilantu W. Voj. mile. i gpodr. zen. Vlah. . 

Fiindii-că tiâra acâsta din intemplârile trecutelorii răsvrătiri ce ati pătimiti, nu numa! ai ajunsă la o prostă stare, ci si supusă aii rămasii: la o mare sumă de datorie, precumii de obsce este sciutii, pentru care incă de cândi pronia dumnedieâscă neaii adusii cu dom- nia la acestii scaunii si ami găsitii ticra intr'acâstă sarcină de datorie mamii lipsitii dom- nia, mea a pururea a ingriji de a se găsi mijlocii. de. mântuirea ci de aceeasi greotate, dar in- tâmplârile altorii nduă rEsvrătiri din vecinătate de dincolo ce sunt sciute pricinuindă tieriă „lângă aceeasi veche datorie 'si alte greotâti de cheltueli curgătâre, cu o: multime de left la „Ostiri pentru paza, ei, precumă sai ficutii vădiute si cunoscute de toti, si cu.alte cereri a- desea si grele, aii adusă pe. lăcuitorit ci a fi fâr.de putintiă si fâr de nădejde de a rădică acceasi sarcină veche a datorii. Pentru accea dar in multe : chipuri neami chipzuitii de a- cesta dinpreună cu prâ-sfintia sa alesul de Dumnedică mitropolituli _tierii i părintii epi- scopi si cu dumnealorii cinstiti si credinciosi boeril veliti ai divanului domnii mele, si; cu tote că s'aii iconomisitii de o ca dată prin inprumutâri de bani a se face usiurare de: cea mai multă parte a vechii datorii, dar fâr de plată de dobândi grele nu stati pututii găsi mijlocă, care dobândi mergândii spre sporire, cu câtii dar se ziboviă plata acestori datorii, cu atâtă mai multii urmă a se incărcă. Acestă dar mare sarcină a ticrii fiindă sciută tuturora, si. cuno- scută fiindii prâstă starea lăcuitorilorii intru care: aii ajunsi din trecutele răsvrătiri-"că pu- tere nai rămasă la dânsii de a rEspunde si acele datorii pe lângă curgătorile cheltueli ce avcă, arătatus'aii pră&-sfintia, sa mitropolitulii si cu dumnealorii hoerii pământeni cu fierbinte rivnă iubitori, patrii la acâstă mare trebuintiă a tierii, si vădiendă că intralti chipii nu pâte luă sfirsitii răspunderea acestori datorii care de ce mergeă mai multi se inmultiă, insust
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de sinesi ai chipzuită să ajute astă ună dată tiâra si cu din privelegiuli dumnealorii,. spre a se mântui dintr'acâstă mare sarcină, si prin auaforaoa: ce neaii făcutii la Iunie 8 a acestui ani neaii arătati că, prin socotâlă de obsce a părintilorii archierei, a dumnealorii boeriloriă halea' si manzili ali doilea si ali treilea, S'aii găsită cu cale ca estimpi intr'acestii anii să plătescă si mânăstirile i dumnealoră boerii si toti privelegiatii de obsce dijmăritii si vină- ricii, insă dijmăritu drepti, si vinăriciii câte nâuă bani de vadri, A cărora rivnă lăudânduo domnia mea, si priimindi anaforaoa ce neaii făcutii, amii si deosebiti si ami despărtitii din vistieria domnii mele venitulii co.se va stringe, ală dijmăritului si alii_vinăriciului privele- giatilorii, făcândă o deosebită casă întocmită, cu patru boeri ai divanului, la care să se stringă toti banii din venitul numitelorii slujbe la acestă casă, si prin cpistasfa dumnealoriă, cu „ scirea, si porunca domnii mele, să se dea in plata datoriilorii tierii, fâr de a se amestecă sati a se impărtăst vistieria sai cămara domnii mele la aceste venituri intru nimici. De altă parte, fiindii-că amii avutii domnia mea insciintiare din jâlbile ce ni sai dată, cumcă multă catachrisis se făceă mai nainte in pricina vinăriciului, că-ci vinăricerii in toti anii urmă de făceă incărcături la diece, dâuă, cu nume de obiceiii, si incă une-ori si mai multii decât la diece două si trei, si alte nedreptâti, care cu totulii fiindii nesuferite domnii mele, si vrândiă domnia mea ca să le rădicâmii acestea si să lipsescă desăvirsitii acele rele umnâri si. ne- dreptâti, nu numa! ucumii intr'acestii anii cândii ati a plăti si privelegiati toti vinăriciii, ci si dela lăcuitorii dajnici de obsce a nu le mai urmă vinăricerii nici acumi, estimpi, nică in= traltă ani viitori, ami porunciti ca prâ-sfintia sa mitropolitu si cu dumnealorii boerii de ob- sce, să. intocmâscă ponturile cele cuviinci6se si drepte, de urmarea slujbasilorii, carii aritân- dune prin anaforă ponturile ce ai chipzuitii leami intăritii domnia mea, si după ce s'aii fă- cutii mai naintea vinăriciului publică în tiâră la toti de obsce, prin tâte dâlurile i vâile, sa- tele si orasiele, trecânduse 1n condica divanului, leamu dati si slujbasilori atâtii celori o- rânduiti cu vinăriciu privelegiatilorii cât si cumpărătorilorii de vinăriciulii celi obicinuitii ală dajnicilorii, ca si unii si altii să se ferâscă a nu face câtii de pugină incărcătură mat multi, nici la privelegiati, nici la dajnici, hotârindi ca nu numai estimpii cândii plătescii toti de obsce „vinăriciii, ci nici în ani! viitori cântă ai a plăti numai dajnicii, să nu se mai urmeze acea incărcătură la diece dâuă saii măcarii la diece una cu nume de obiceiii, si pentru maj buna nădejde a nu se face vreo inpotrivă urmare după ce aii venitii vremea vinăriciului amtă rânduiti intr'adinsi din boeri credinciosi ai divanului domnfi mele cu sinăriciuli 'privelegia- tilorii, de a-lii căută in credintiă: cu drâptă orândudlă, indatorindii pe acesti boeri a ingrigi “si de unnârile cumpărătorilorii de vinăriciulii dajnicilorii, si asiă banii ce se vorii stringe dela tâte judegiele al venitului acestuia din vinăricială privelegiatilorii, să se trimitiă toti la nu- “mita casă, ca după cumii amii disii mat susii să se dea, în plata.. datoriilorii tierit; nădăjdu- “indi cu ajutoriulii lui Dumnedieii ca cu veniturile acestori slujbe si cu din altele ce ingri- "gimii domnia mea, se va iconomisi a se usiură si a se mântui ti6ra dintwacestă mare sar- cină a datorii vechi. Fiindit insă că acâstă dare, de a plăti adică estimpii si mânăstirile si boerii vinăriciă si dijmăritii, S'aii făcutii cu acâstă hotărîre ca numai acumii odată intr'acestă “anii să se urmeze la acâstă mare si deosebită trebuintiă, ce s'aii intemplati tierii, cunoscută si sciută de toti, r nu si altă dată intralti ani, pentru ca nu care-cumii-vasi să se mai câră si altă dată dela privelegiati acestă dare, ori cu cuvântii de ajutoriii saii cu pricină că sai “mai luati si altă dată, făcutuneai rugăciune de obsce sfintia lori. părinti archierei si cu “dumnealorii boerii prin numita anaforă, ca să se lege acâsta prin domneseulii nostru chrisovii cumi si prin putere de blestemi si afurisanie de a se păzi, si câtre acâsta să mijlocimii a se intări si cu innaltă inpărătescă poruncă, ca să nu fie privelegiatii altă dată bântuit; a cărora rugăciune, fiindii in adevâră dreptă si cu cale, ami priimit'o domnia mea, si făcân-: "duo cunoscută acesta la pră-innaltuliă devletă, aii bine-voitii prâ-puternica inpărătie. de a “dati iunaltă poruncă de întărire privelegiului pămâentenilorii, inpodobită cu sfântii si vred- nicii de inchinăciune hatisierifit inp&răteseii, coprindiătorii, că. acâstă arătată credincisă rîvnă "a patriotilorii s'a priimită de bună si lăudată la pr&-inualta, sa "putere, si hotărasce ca nu- mai intracestii anii urmânduse acâsta, altă dată să nu se. mai câră cu nici unii felii de cu- 
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„vânt, care inpărătescă poruncă după ce Sati cititii la divanii inăru audiulii tuturoră la adu- marca deplinii, trecânduse si la condica divanulti si a vistierii, S'aii “dati de domnia mea la Sfânta mitropolie, ca să se tie la păstrare în cinste. Deci fiindii-că acestă bună osârdie si rivnă ce au arătată sfintialoră părintii” arehierei si dumnealorit boerii estimpă, de au ajutatii tisra la acâstă mare trebuintiă si cu din privelesiuli dumnealorii, nu se cade a se luă drepti vreo pildă rea altă dată de a mai fi supărati cu pricină că sait mai urmată, ci pururea să. se păzâscă privelegiulu ce ai avută sfintele mânăstiri, dumnealorit boerii, nemurile, manzilii, ju- pânesile văduve, si câti eră nedajnici de aceste dâni, si să nu li se strămute scutâla care d'in- ceputi si din vechime ati avut'o, si precumi nici odinioră mai nainte aii mai plătită vină- riciii i dijmăriti, asiă si de acumit innainte să nu plătescă si totdeauna să fie apărati si ne- Dântuiti; ctă dar si printacesti domnesculă nostru chrisovii o hotărimii, o intărimiă si o legiuimiă acâsta, ca să se Păzescă nestrămutatiă, si prin putere de blestemuri si afurisanie ce “dela obscea păriutilori: archierei sait datii, o legâmii.ca nici să se mai câră altă dată, nici să se pomenescă măcarii acesta, pentru care măcarcă suntemă firii indoâlă că si domnia lori fratii domni ce in urma nâstră, după vremi vorii oblădui tiâra acâsta, nici vorii cugetă uni lucru ca, acesta a se isterisi pămentenii de uni privelegiii vechii, care Winceputulii tierii li Sai urmată si li- sau. păzit si carele este hărăditii si intăriti si cu prâ-innaltă inpărătescii. hatisierifă; dar cu tâte acestea dicemii, celii ce din sfetnicii si alti dregători ai doinniloriă vorii fi pricină de indemnare a se călcă acestă hotărire si legătură, si a se strică ună pri- velegiii vechiii ca acesta ali pământenilori, unul ea acela intocmai ca uni vrăjmasiă patrii: Si .ca uni călcătorii de blestemii si se socotâscă si să se osândâscă; pentru care si porun- cimii ca acestă domnesculi nostru chrisovi să se serie in condica divanului, in condica vi- stierii tierii, in condica logofetii de obiceiui, si la epitropia obscii, si să se dea la sfânta mitropolie in păstrare; si amii pusi “martori la acesta, pe iubitii nostri fii, Alexandru voe- vodi, Dumitrașcu voevodi, George vocvodii, Nicolae voevodii, si Ioanii voevodii, si pe dum- nealorii cinstiti si credinciosi boerii veliti aj divanului domnii mele: panit Dumitrașcu Ra- covitiă vel-vistierii, pană Scarlatii, Ghica vel-spat :, panii Manolache Cretiulescu vel-banii, panii George Mavrocordatii vel-post:, panii Radu Golescu vel-vornicii de ticra de susii, panii Isaacii Raletu vel-log: de ticra de sus, panii Costandinii Stirbei vel-log: de obiceiuri, panii Scar- latii Câmpinea, vel-vornicii de ticra de giosi, pană Dumitrașco Racovitiă vel-vornici, pană Barbu Văcirescu vel-vornicii, panui Mateiii Fălcoianu vel-vornicii ală obscirilorii, panii Istrati Cretiulescu vel-log: de tiâra de giosii, pană Michalache Manu vel-vornacii ali polithii, panii Iordache Filipescu vel-căminarii, pană Costandiuii Grădisceanu vel-pah:, panii Ianache Golescu vel-stol:, panii Theodorache' Văcăresculii vel-comis, panii Scarlatii Isvoranu vel-slug:, panii Ianculii vel-pit:; fostaiă ispravnicii la epistasia facerii acestui chrisovii dumnealui Isaacii Raletă vel-log: de tiâra de susii, scriinduse chrisovulă acesta, la ântâiulii anii dintru -ntâia, domuie a domnii mele, aici in orasiulii Scaunului” domnii mele “Bucuresci, la anii dela na- scerea Domnului nostru Isusă Christosii, 1803, Septemvrie:5. i | 
EI 

YI y 

, 

„Chrisovulu la lude 24 de negutiatori pamenteni din orasiu Bucaresci. 

De vreme ce 24 mode negutiători pământeni ce sunt veche brâslă a Scaunului dom- nii mele Bucuresci, ait avuti privelegiuri prin chris6ve si cârtile domnilorit de mai na- inte vreme, precumi si dela părintele domnii mele, intru care se coprinde, de a scuti adică drepte bucatele lori de dijmărită i vinăricii, - plătindusi dr6pta lori dajdie după orândudla vistierii, să li se păzescă pe deplinii si nestrămutatii. Deoscbitii de acâsta si pentru căutatu trebiloră ce facii lângă starostea za negutiători, cumii si judecâti, socoteli de mezaturi, care sunt .trebile obscii, dreptii ostenâla lori ati avută milă de li sai rădicati dâjdiile vistierii la mode siese, a fi scutiti de banii dâjdiilorii lorii, :si intre densii cu rânduri să se inpartiă să fie câte trei napristană, căutândiă inpreună cu starostea trebile ce li se vorii porunci dela Si 
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domnia mea si de câtre depertamenturile: judecătorilorii, ca să pâtă si ci a ave pirlegiit spre a-si căută si de trebile caselori lori. Asijderea ai avuti acestii privelegii, adică a scuti acesti mode d6uă-dieci si patru negutiători si cei ce Suntii cu dânsii la o cruce, câte o pivnitiă . de fumăritii, de cămiînăritii, de vamă, de vinii domnescă, si de ortuli vătăsiescii, Neamii milostivită domnia mea intru acestă de Dumnedieii hărădită n6uă ântâia domnie a Tie- rii-Rumânesci si leamă hărădită tote aceste mai susii privelegiuri. si leamii intăritii aceste mili ca să li se păzâscă totdeauna. După acesta hotărimii domnia mea si poruncimi, ca Starostea acestii bresle nici odini6ră să nu fie volnicii a scâte si a pune pe cinevasi Ja ac6- stă breslă din mode dâuă-dieci si patru ce sunt, cu numele lori asiediati in vistierie suptit pecete gospodi, fâr de numai cel ce-si vorii dă obscesca datorie sati cândii din milă dom- „nâscă se va ertă vreunul, atuncea, starostea, cu alegirea celorlanti negutiători ai acestii -bresle, pe aceli ce va arătă de vrednicii in cristi suptă iscăliturile lori, se va asiediă, insă din cei ce se vorii trage dintr'acestia, ca să nu rămâe isterisiti de orândusla nmului lorii ; cândii nu vori rămână din nâmuli unora ca aceia, atunci cu aseminea alegire a obscii ace- stii bresle, se va, asiediă dintre alti negutiători carii vorii fi destoinici, si vorii intră, intr'a- cesti mode d6uă-dieci si patru negutiătoră la, acestă Dreslă. Pricinile de judecâti ce vorii avă atâtii intre dânsii, cumii si altii de vorii avt cu ci, ântâiii să li se caute e câtre sta- rostea de negutiători inpreună cu negutiătorii acesti cumpănii, si cândă nu se vori pute isbrăni, atunci ori-care parte nu se vori odichni, dândă jalbă la judecata ce vorii fi orân- duiti din poruncă gospodii, să li se caute judecata.  Dreptii-accea ami: bine voitii domnia mea, si ca o cumpanie -veche ce sunt, si printr'acâstă a nâstră carte le intărimiă tote cele mai susii numite hărădite de a li:se păzi nestrămutate. 
S'aii dati acestă carte intărită cu domnâsca pecete si iscălitură dela vistieria, domnii mele la anulii mântuitori 1803, intru ântâiulă ană ali domnii n6stre, intru cinstită polithie a scounului domnii mele Bucuresci, scriinduse de Alexandru „log. vistierii, tolco pisah gospod, 1803, Iunie 1. 

| 

    

VIII 

Chrisovulu la mode 23 blanari streini i iude 9 calfile loru de aici din Bucuresei. 

Acestorii mode d6ui-dieci si trei blănari streini i mode n6u& câlfile lorii, Crăsi bliinari, ale cirora nume s'a asiediatii prin osebite foi suptii pecetea domnii mele, carii fiindu ne gutiători blănari Gmeni streini de feliulii lori si siedistori prin hanuri, veniti fiind de multă vreme aici în pământulii tierii, si având acesti cojocari streini si dajdea lori la vistierie deosebiti ruptâre, a dă mode două-aicci si trol din capi in capii, pol: sici-spre-diece, ca- 're facii tl: trei sute siei-dieci si optii, si mode n6u& călfile lori câte tl: optii pe anii, care facii tl: siepte-dieci si doi, si atâtii banii lorii câtă si ax câlfilori faci tl: pe anit patru su- te patru-dieci, carii bani să aibă a-i di după cumi se va orândui pe manzili; avândiă ci si „ ehris6ve dela trecutii domni, curnii si ali domnii sale părintelui domnii mele Alexandru vodă Ypsilantit, care stai vădiutii de domnia, mea; neamii milostivitii domnia mea asupra lori, si leami intăritii acestii asiediământii, ca si de acumii înnainte asiă să se urmeze, si pen-. tru stringerea, banilorii să-si alâgă dintrensii pe unulii, «cela să aibă purtare de griji a stringe dela toti si să-i aducă insusi la vistieria domnii mele. Er afară dintr'acestii asiediimântiă să nu aibă a se mai supără de nici unit folii de dajdie, ce s'ar intâmplă să 6să pe obsce, fâră: numai dintrânsii carii vorii tine prăvălii la ulitiă cu marfă să plătescă pe anii unii fumăritii pre vechiulii obiceiii, 6r in hanii de va ast odac de siediutii, pe aceea să nu se supere de fu- măritii, 6r neavândii dughână afară si va lucră la odaia din hanii, să plătâscă fumăritii ; si de cotăritii incă poruncimii domnia mea să nu se supere, fiindii-că marfa lorii nu se vinde cu cotu, si ca pe nisce streini % asiediâmi domnia mea suptii acesti privelegiă, să fie de acumii innainte Suptii purtarea de grijă a dumnealui vel-vamesiii ; de care "ti poruncimii vel- 
e
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vamesie, să fii cu priveghiare, si ori câtă altii vorii mai năzui aici in pământulii tieril, insă streini fiindă, să insciintiezi domnii mele de dânsii si câlfile lorii, ca să li se adaoge numele la f6ia pecetluită, si să li se dea seneturi gospodiă pe a mână, cumiă si acestora, ca să fie €răsi suptii acesti Privelegii; si de acumiă înnainte ori ce pricină de judecată : sai ce so- cotâlă va avă intre dânsii, numai vel-vamesii să aibă a-I judecă si a-i indveptă, &r cândă nu se va odichni pe alegerea sa, cu anafora să-i aducă innaintea domnii mele, €r altă jude- - Cători ori zapcii velici sait ori din ce trâptă, nică cumii să nu se amostice la judecâtile si socotelile ce va avă intre dânsil. Poruncimă' domnia mea dumneavostră vel-spat, i vel-agă, “vel-căpitanii za dorobanti, si alti boeri si zapcii carii după vremi vă veti orândui pe tergă ori cu vreunii asiediământii sai cislasi sai veri cu ce feli de slujbă, să aveti a vă feri de dânsii si câlfile lori, că cine se va cuteză a-i bântui Saii a le face vreunii valii peste po- runca domnii mele, să scie că va petrece scârbă de câtre domnia mea, si amit intăritii ac6- stă carte cu insusi pecetea si iscălitura domnii mele. tolco pisah gospod, 1803, octomvr. 10. 

IX . 

  

Chrisovulu cumpanii cei vechi ot orasiu Craiovii sad Dolja, 

Starostea si cu cpitropii anume (loci albii) dela cumpania cea veche a orasiului domnii mele Craiovii sud Dolji, si tuturorii negutiătorilorii dela, acestă cumpanie, câti se coprinde in fâia lori ce s'aă asiediatii la vistierie,. carii fiindiă-că a avutii asiediământii prin chris6ve domnesci de orânducla dâjdiilorii si a milelorii ce sunt a se păzi, după cumii prin- tracestii chrisovii alii domnii mele, ce acumii intru acâstă de Dumnedieii hărădită întâia n6- stră domnie a Tieril-Rumânesci, ami binevoitii a le dă, sc coprinde, prin care hotârimă, ca cruci cinci-dieci si patru în mode una sută optii, să aibă a dă pe ani, tl: dâuă. mie d6uă sute siei-dieci si optii, i cruci una, in mode unul pe anii tl: d6u&-dieci si unulă, si numele acestora se coprinde in fâia pecetluită, cărora să li se dea adeverintie dela vistie- rie pe numele lorii, spre a fi sciuti si cunoscuti că sunt la acestă 'cumpanie, care faci pe-. ste totii intrunii anii la aceste cruci cinci-diecl si cinci, tl: due mie d6ut sute optii-diecă; si n6u6, si acesti bani să aibă a-i dă la vistieria domnii mele, după uimarea dâjdiilorii ce se vorii orândui pe manzili, precumii si” câte parale siei-spre-diece de. totii leu co S'aii in-. tocmitii la casa risurilorii, pentru lefile celorii ce slugescii; 6r mai multi dintracestii asio- diământii ce li sai făcutii de domnia mea de nimici să nu fe Supărati, si după ruptorea. ce i S'aii făcutii să aibă a le face starostea, cisla pe dreptate după starea: si puterea fiesi- căruia, purtândă grija a le stringe si banii ruptoriilorii ca să-i dea la vremea cea orânduită. dela visticrie. La inplinirea fiesi-căruia unii, la dioa sfântului Vasilie, ei intre densii adunân- duse la uni loci si luând Sâma starostii, si cândii nu se va purtă bine, să alei altul. dintre dânsil care va socoti, si prin scirca domnii să-l asiedie staroste, si cândit vori cu- nâsce că sunt asupriti si năpăstuiti de staroste, să mârgă la dumnealorii boeril caimacani al Craiovil sait la ispravnicii judegiului să-si arate jalba ca să li se facă isbrănire, si cândă după acea alegire ce le va face nu se vorii odichni, vorit veni si la divanii de unde “si vori află t6tă dreptatea. Ami făcutii domnia mea milă cu densii, ca pe drepte bucatele lori de - dijmărită i vinăriciii să nu se supere, să fie apărati de cai de olacii, de zahrele, de vase, de asternuturile musafiriloru, de fumăritii, de căminăritii si de cotăritii, să aibă a tină si câte o calfă de prăvălie, scutită, a tină starostea si mode do! Omeni fâr de pricină i uni log: pentru căutatu trebilori cumpănii, a fi apărati toti acesti cumpanisti si de vama buti- lorii, precumii si de avaetu ce ar căută polcovniculi a pretenderisi dela dânsii. Asijderea cândii Sar intâmplă să mâră vre unulu dintr'ânsii, să nu aibă a pune dintr'alte bresle la cumpanie, ci numai feciori de ai lorii, saii de arii veni vreunit din negutiători streini care după mila, acâsta ce amii făcuti domnia, mea, arii vră să se asieze in ticră, priiminduse de cumpanie să vie dintr'6nsii cu cartea dumnealui caimacamului i dela starostea si dela altil dintr acesti negutiători, si arătânduse la domnia mea, asiă va intră la acestă breslă, 6r in-
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2 traltii chipii să nu intre nimenea; să dea in scire la: vistieria domnâscă pentru câti voră fi: mai adaosit până la inplinirea anului, ca să li se scrie numele in. cat. visterii. Starostea . si cu epitropii să aibă, voi: să judece pe negutiătorii dela acâstă cumpanie cândii unul cu altulii vorii fi avendă pricină, 6r cândi va ave vrounii negutiătoră judecată cu altii omă de: "ticră saii ar fi altă pricină mare de obsce, “atunci să r&mâe suptii judecata dumnealui vel- bani, Sai a dumnealorii boerilori -caimacami ai Craiovii. Să aibă voie starostea si cu epi- tropii ca să 'priimescă la acestă cumpânie negutiători crestini Sârbi si altii felii de 6meni insă nu pământeni. De se va intâmplă a veni niscare-va, negutiători streini cu mârfuri in o- rasiu Craiovii, Sârbi, Armeni, Ovrei, carii nu voră fi legati cu dajdia in vistieria domnii - mele, unii ca aceia să nu aibă voie a vinde cu mâruntisiu ci numai cu rădicata, 6r dove-: „dinduse că aii vendutii cu m&runtisiu, starostea cu epitropil să aibă a arată la dumnealui caimacamu Craiovii ca, să-i isgonâscă. De se va intemplă a muri vre ună negutiătorii stre- . “ină, nimeni să nu aibă a să amestecă la marfa sai lucrurile acelui mortii, ci starostea cu: epitropil mergândi să iea in scrisă si făcândă 'catastichii de tâte rămasurile celui morti, să se trimitiă la domnie aceli catastichii, si pecetluinduse de staroste si epitropi acele răma- suri, să stea suptii păstrare, până vorii veni elironomii cet adevărati de a-si luă acele rt- masuri prin scirea domnii, care aceste indreptâri leaii avutii si dela alti trecuti domni, si pentru ca să se păzâscă asiediământu si milile ce se coprinde mai susii nestrămutate, amii intăritii acestii cinstitit chrisovii ce S'aii dati dela vistieria domnii mele si cu domnâsca n6- stră pecete, in anulii dintâi acei de Dumnedică h&r&dită 'n6u& domnie a Tierii-Rumânesci, la anulii mântuitorii, tole pisah gospod. 1804, Fevruarie 29. MR 

  

x 

” Talmacirea sfantului hatihumaiunu. 

Tu domnule ali Tierii-Rumânesci, cea până acumii a ta arătată credinciâsă si cu rivnă si- lintiă si sârguintiă sai făcutii cunoscută la pr&-puternica mea, inpărătie (bine să-ti fie tie), nu este indoflă că si de acumii innainte, te vei osâreui cu tâtă silintia la cele spre odichna, săracilorii raele si spre paza, siuruturiloră. 
Lauda domniloră ali n6mului -Mesii, tu domnule alit Tierii-Rumânesci, Ypsilantii zadă Costandine voevodii, săvirsiturile tale să ti se inchee cu bine. Indată ce vei priimi acâstă, pră-innaltă inpărătescă a mea poruncă, sciutii să-ti fie, că cunoscute fiindii cele intocmite după prâ-iunalta inpărătâsca mea, poruncă, ce S'aii datii la trecutul Iti 1217, la sfirsitulă luminii lui - gemaziul-evel, spre întărirea nizamului tierii, inpodobită prin sfântulii si vred- niculii de inchinăciune hatihumaiunii ală miei, in care se porunciă domnului tierif: dinpre- ună si cu boerii pământeni, ca să pue tâtă silintia, străduinduse din tâtă vertutea, spre mai ingrabi, mântuirea, tierii de ostiri, si spre răspunderea, lefilorii loră, care răspundere a lefi- lorit Ivgată fiindii la luarea aminte a stringerii banilorii celorii trebuinciosi, numitul domnii ali 'Tierii-Rumânesci după ce va pune in faptă cuviinci6sa săvirsire a poruncii ce este pen- tru acâsta dată după innalta vointia mea, să dobândâscă lăcuitorii tierii asidosia in diastimă de unii anii depliriii, fiindii negresitii de trebuintiă la nizamulii tierii, de a luă sfirsitii din-- preună cu celelante si acestă câtre raele hărădită de unii anii asidoste, A E Acumii dar, fiindii-că din cele in scrisii arătate. la prâ-innaltă inp&rătesca mea pârtă atâtii din partea ta; câtă si din partea boerilori si a lăcuitorilorii arzumahzară, se face cu- noscutii, că după trebuinci6sile siuruturi a nizamului, gisinduse mijlâcile banilorii celorii chel- - tuiti spre răspunderea Icâlorii ostirilorit, s'a hotăritii în urmă publicatia asidosii, incepndu- se dela 20 ale lui Avgustii. Dreptii aceea si se cere, ca să se hărădiâscă pră-innaltă vo-: intia mea, si de vreme ce vointia inpărătii mele este numai si numai a se urmă 'tâte cumii Sail disii spre sâvirsitea nizamilui a a două tieri, si spre a dobândi de isnâvă cea de st- virsitii odichnă si r&paosii săracit lăcuitori, sait hăr&dită la acâstă cerire inpărătesca mea priimire, pentru care s'aii dati si acestă inpărătescă a mea poruncă,  inpodobită cu sfânt.
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hatihumaiunii alii mieii. Tu 'dar numitule domnii, sluga cea credinci6să si mai deosebită si ciraculii a prâ-puternicii mele inpărătiă si odrasla cea crescută din inpărătâsca mea mână, ' atâtii din cele până astădi arătate credincidse slujbele tale la câte: porunci inpărătesci teal:. „însărcinată si ti stai rânduitii, si mat vertosă din cele in faptă cunoscute :bune isprâvile” . „tale, doveditâre credintici si rivnii tale de cândă sai incredintiatii la 'credinci6sa ta vred-: nicie si hărnicie obliduirea Tierii-Rumânesci, spre apărarea si ocrotirea săracilorii raele si” spre s&virsirea si intregă paza a nizamului si ale siuruturiloriă pământului, si spre 'grabnică mântuirea a. tierii de câtre ostiri, si paza pământului, si spre trimiterea celoră de-hrană! lăcuitorilori Giarigradulut trebuincidselorii felurimi de zahrele, teai arătatii la pră-milostiva, ! si pr&-puternica inpărătia mea la, tâte lăudatii, cercatii, si plăcuti. Cea cu rîvnă - dar silin- ! tia ta este forte plăcută inpărătii mele, ar&tândute multiămitoriii' pentru cele hărădite tia faceri de bine de câtre făcătâria de bine inpărătia mea, si sârguindute ca, să stvirsiesei cele : ce se cuvin la, credincidsa cea de slugă datoria, ta. Pentru care totdeauna vel dobândi bune : rEsplătiri. a slujbelorii tale, si râdele credintii si a sadacatului teii. Ci fiindă-că din cele ce! până acumii cunoscute credincidse isprâvile tale, este doveditii că după datoria plăcuteloră : mijl6ce-si plecatului teii sadacatii vei urmă si de acumii innainte cu t6tă vârtutea si cu in-: tieleptiune totii acceasi rîvnă, cu osârdie si lăudată silintiă la tote: câte sunt pentru bună starea: ticril si odichua raelilorii, nu este nici o indoclă că Tierii- Rumânesci, ce este in lociă de che: lerii a prâ-puternicii inpărătii mele, necontenit i se hăr&diesce bogatele - mili ale inpărătii : mele.  Cunoscutii dar să fie iscusintii tale, că se cere despre partea ta, ca să pui si de a-" cumii inainte ttă silintia pentru paza intocmitului nizamii ali tierei, -si pentru ocrotirea! boerilorii pământeni celorii ce se vorii purtă cu supunere, si celorii ce vori urmă „după vo-" intia si povatia ta, si celori ce nu se vorii abate din datoria plecatei credintiei lori, cumii: 6răsi să pedepsescă pre cei ce vorii indrăsni să calce ori-ce din datoria plecatei credintiă lori, : serguindute la câte se cuvinii spre mângăiarea raelilorii si spre cea 'de stvirsitii odichnă si : răpaosulii lori suptii umbrirea milostiviril inpărătii mele. Asijderea că s'aii hărăditi prâ-innalta * inpcrătesca priimirea mea cu cea de unii anii asidosfe lăcuitorilorii tierii, numărânduse dela 20 ale lui Avgustii, cumii sai disii mai susii, dânduse cea trebuinci6să insciintiare de ac6-: sta, atâtit la calemurile dela basiii-muhasebă de Gizghe si de Maden, câtii si la inpărătâsca - mea zerphană si iratgeditii. | e 
Dreptii-aceea, și s'aii dati acâstă pr&-innaltă inpărătesca mea poruncă 'ca să te sârgu-" escă din tOtă vertutea de a urmă tâte cele de mal sustii ar&tate, si după vrednicia ce ai si! drâpta ta credintiă si sciintiă să săvirsiesci câte se cuvine spre eftihia si bună starea tierii : si spre paza nizamului. tierii, mângăirdii pe boerii cei ce se vorii purtă cu supunere si cu! credintiă câtre inpărătia mea, si pedepsindi pe cci ce se vori purtă cu nesupunere, ingri- gindi cu tote mijlâcile la cea desăvirsită odichnă si repaosulii lăcuitoriloriă tierii, incâti să; se râge lui Dumnedieii, pentru vecinica si bună starea a pre-puternici! inpărătii mele, fiindiă * cu luare aminte ca să nu se intâmple vreo inpotrivire la cele poruncite.  Asiă-dar. să ur- mezi si să credi la sfântul inpărătesculii miei semnii, depărtândute de tâte cele inpotrivi-” târe-a vointii iupărătii mele, : ăi „i a 

  

ĂI 

Talmacirea pro-innattatui inperatescu fermana ce au venitu peutru trecerea ostiriloru inperatesci 
ae “ inuapoi peste Dunare, n 

Slava domnilorii a nemului Mesii, alesule dintre cei mari a nâmului crestinescii, Ypsi-! Jantit Alexandre zadă: Costandine voevod. Indată ce vei luă, acestă prâ-innaltă inpărătescă; poruncă, sciutii. să-ti fie, că fiindi 'sciută si cunoscutii la făcătâria de bine inpărătia mea, că tu fiindii din mosii tei credinciosă slugă a pră-innaltei si vecinicii inpărătii mele, si din v6r-: sta tineretielorii tale neabătândute din“drepta câle a. plecate credintii si dreptăâtii tale, tot-:
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deauna: ai pusii t6tă puterea ta spre arătarea, faptelorii celori intielepte, plăcute, bune si lă= udate, si spre plăcere la orânduâla slujbelori ce ti sati orânduitii, cumii si de acumii inna- „ inte te vel nevoi cu tâtă puterea ta a arătă după plăcere bune Slujbe, si pentru acâsta, a- cumi in urmă din nemărginitele inpărătescile mele mili ti saii incredintiati la hărnicia, si - credintia ta domnia, Tieril-Rumânesci, care tiră din pucină vreme mai nainte aă fosti răş= vrătită din unile pricini, cu poruncă ca să te silesci cu luare aminte dândii lefile cele tre- cute ostiriloră ce eră strînse in tiâră, să desierti tiâra de ele; pentru care si acumii viindă despre partea ta la pră-innalta pârta mea, in scris aretare, insciintiezi pe largă că plătindă deplină lefle tuturorii celoriă din ti6ră ostasi, al tăiatii socotelile lori, dândă si in mâna za- bitiloră lorii tescherele de. călătorie, ca plătinduse să se intârcă, insă Arnăutii câtre pră- cinstitulă vezirulii miei Rumeli-valesi Ali-pasia după cea in scrisii cererea lui, 6r ceilalti 6- "răsi la tierile lori, si asiă trecând unii după altii de cindea la Nicopoli, aii lipsiti de totă: din Ticră-Rumânâscă grija ostiriloră, si că cel dintre capegi-basi ali pre-innaltei portii mele . pră-cinstitulii naziriă Achmetii, isprăvindi porunca ce aveă ai plecati, si trecendi pîn Bu- curesci este a 'se intârce la Brăilă, si câtre acesta, areti că citinduse intru audiulii tuturoră hatihumaiunulii celi dată pentru paza nizamului tierii plini de milostivire, publicuinduse câte | una, una, luminatele cele dintr'ânsulii noime, tâte căpeteniile tierii si săraca, rai S'ati invi- ată de isn6vă de bucurie pentru mijlocul câtre ei plinii de indurare si de milă, si pentru aperarea cea, mare, si toti de obsce cădiândii la pământii Sai rugată "pentru .indelungarea vietii si slavii.mele, si cumcă si tu după cădiuta din fire credintia si dreptatea ta, nefiindii lipsiti nici odată din cea după plăcere slujba si credintia ta, si cu tâtă oscrdia puindiă pu-. terea ta ce al spre a inplini si a pune la cale tâte cele. trebuinciâse si rânduite la indato- rita ta credintiă si slujbă, si cu mare riîvnă străduindute si părăsindă tâtă odichna, spre in- dreptarea' nizamului tierii si spre repaosulii săracii racle, te afli dată cu totuli spre a arttă mijlâce si chipuri prin care să tragi rugăciunile câtre Dumnedicii a lăcuitoriloriă tierii si neputinci6sele racle pentru inpărătia mea. Acestă fel dar. de engrafoni ali teii infăgi- sinduse la inpărătia mea, sait theorisită si s'aii intielesii tâte cele ce eră, scrise intr'ensulii câte una, una, ai ajunsă la inpărătesca mea sciintiă, si int'acestasi chipii arttatele intie- lepte faptele tale si plăcute si lăudate mijlâcile tale sati priimitii de câtre inpărătia - mea; pentru care tote acestea vei să aibi răsplătire acestorii credincidse slujbe si să te inpărtă- siesci celorii de obsce inpărătescilorii mele mili; si de vreme ce memlechetulă Ticrii-Rumâ- nesci tine locă de cheleri ali Scaunului inpărătii. mele, vei pune tâtă puterea ta ca să tragi spre tine pe lăcuitori si pe raele si să-i păzesci să-i ocrotesci de totii “necazulii si nedrep- tatea cu 'răpaosulă si cu odichna lorit, ar&tândii credincise mnijlOce si drepte fapte care acestea . se vorii' socati adaosi la cele trecute slujbele tale, Pentru care s'aii dată si ti Sati trimisă . acestă pră-innaltă a mea poruncă de laudă spre slujbele tale ce S'aii dist mai. susii. Ci dar, „cunoscând acumii că silintia ta cu rivna ce ai arătatii ca să curâtă 'Ti6ra-Rumânescă de o- stiri, si ca să se intârcă de isnovă la locii celi dintâiii nizamii ali tierii, si r&paosulii ra- elilorii, aii fosti pricina de mare plăcere, si ca de acumii innainte mal cu: 'a dinsuli se ce- re de câtre inpărătia mea să te nevoesci cu luare aminte si cu tâtă “sârguirea la lucrarea, după indatorituliă teii sadacată si dreptatea ta spre cădiute inticlepte fapte si spre lăudate slujbe si plăcute mijlâce ce caută la inpărătâsca mea vointiă, atâtii pentru bună starea tie- ri Si r&paosulii raelit câtă si la celelalte cerute trebi. Si să ocrotesci din boerii pămân- teni pe cei ce se pârtă cu credintiă după plăcere, pedepsindii si infrenândii pe cei ce voră cuteză a năpăstui si a necăji pe săraca raiă in potriva vointii mele... Săvirsîndii cu acestii felii de mijlocii starea cea bună a tierii, si să te sârguesci pentru tâte cele ce s'aii disii mai susii (după curiit este dovedit si mărturisitii că se va arătă hărnicta ta) ca să inplinesci după fir&sca ta ntielepciune, credintia si dreptatea ta, tote spre bună starea a inpărătescit mele tieri, si cele spre desăvirsitii „r&paosulă si odichna lăcuitoriloră si raelilorii, făcendii după tâte cele. trebuincise acei orânduite tie oblăduirea, tierii, si urmândă acel cuviinciose si intielepte! tale ocrotiri: a raelilorii, trimitiendi la Giarigradii multime de oi, si pricinuindă bivsiugii de totii felul de Zahrea, si puindă cu tâtă rivna la orenduslă după celă mai buni. chip tote trebuinciâsele treb! ale inpărătii mele, care cu innaltele poruncile mele ti se dai 
Di
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la plecată datoria, ta, si intacestast chipii incredintiândii si crescândă evnfa inpărătii mele la tine, după cerută plecată datorfa ta, să aibi gândi la tâte de a, câstigă inpărătesca mea plăcere, adăogândii de isnâvă alte lăudate slujbe spre cele trecute, si. luândii aminte cu t6- tă puterea ta să nu se facă nimici inpotrivă.. Pentru care si S'aii datii acestă innaltă a mea poruncă, pe care luânduo să o inplinesci, urmândii supunerii după cele poruncite mai susii, depărtândute cu totu Ja cele ce se inpotrivescii la acâstă innaltă poruncă a mea. Asiă să Scii si să dai credintiă la sfântulă inpărătesculă “miei semnii, ce S'aii dată pe la sfirsitulii lunii lui siebanii, I6tii 1217. a - 

    

XI 
Anafora damnealora boeriloru pentru lipsa lefiloru, 1804, Septemvrie 9. 

Ion Costandinii Alexandru Ypsilantii voevod boj. mil, î gospod. zel. Via). 

De vreme ce prin cercetarea si theoria ce S'aii făcută socotelilorii casii răsurilorii de câtre prâ-sfintia sa părintele mitropolitul si de câtre dumnealorii boerii divanului domnii - mele, se găsesce că lipsescii banii acestii triminii,. care lipsă curge din inpucinarea mode- lorii ce ai fostii, si fiindii-că cel ce ati slugită trebue să-si iea, lefile lorii; priimită este domnii mele acestă obseâscă anaforă, spre a se inplini adică banii acestia dela modele tierij. Fiindă insă că după firesca milostivire ce avemii domnia mea, câtre lăcuitorii nostri, voindii a pururea ali lori r&paosă si usiurintiă, pentru ca să nu le cadiă cu grei mijlocu r&s- punderii acestoră bani in trej câsciuri; de aceea dar hotărimii. ca, dela inceputulă urmă- toriului Septemv. peste dâjdiile canonisite.-să se pue pe fiesi-care lună a dă de totii mode- le câte o jumătate de leii, ca in diastimă de diece luni să se istovâscă “implinirea, ' acestorit bani. Pentru care si poruncimii dumnealui vel-vistierii, să faci nu numai cârtile nâstre de. publicatie câtre lăcuitorii tierit ca să le fie sciută, ci si osebite cuviinci6se poruncile domnii mele câtre ispravnicii judegielorii, spre a pune in urmare inplinirea acestii jumătâti de leii de totii modele pe fiesi-care lună peste dâjdiile canonisite, care bani să aibă a se trimite la, casa răsurilori. Er pentru urmarea dârii lefilorii, poruncimii ca priimindii casa lipsa bani- lorii acestii triminii, câte puginii, pugini, precumii s'a disii, după ce se va.istovi inplini- rea acestii lipse si se va înlesni plata lefilorii, atunci să incâpă a se dă, lefle pe fiesi-care d6uă luni, si dumn: vel-logofete alii obiceiurilorii asiă să urmezi. 1804. Septemy. 14. * 

(L. P.) | Vel-logofetii. 

Pro-Înnăltiate Dâmne N 
După luminată pitacu mărfi tale ce este coprindistorii pentru o triminie intrâgă ce fa- ce trebuintiă a, se plăti lefi si nu se ajungii banii casii răsuriloră, care lipsă nu .dor că se pricinuesce din anulii asidosti, ci curge mai din nainte pentru 'inpuginarea modelorit ce se află; după luminată porunca innăltimit tale adunândune cu totii la vistierie, si aducândii pe samesiulii casil răsurilorii, nea arătatii si neaii datii tâtă pliroforia de socotelile casit pâ- nă la sfirsitu lunii acestiia a lui Septemv. ali acestui curgătorii ani, si după veniturile ce ali avută casa răsuriloră, si după darea lefilori ce se urmeză cu catastisiele cele pecet. de măria ta, invederatii se cunâsce că lipsesce o triminie intregă, peste tl. 190,000. o Deci pentru acesti bani cunoscânduse că: se cuvine si este trebuintiă a se răspunde, ne- stândă altii mijlocii, fiindii-că cel ce ati slugitii urmeză să-si iea lefile, cu sfatii de obsce s'aii găsit cu cale a se inplini dela modele tierii, insă de va ajunge suma modelorii vistierii la 40,000, le vine to analogon câte tl: 5 de mode, si ca să nu cadiă greii tierii de odată, dar
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nici în vreme de. primăvară să 'nu fie lăcuitorii supărati si cu acesta peste dâjdiile. cele o- „bicnuite, cu scumpătate amii chipzuită, ca în trei câscii să se r&spundiă, tâtă acâstă lipsă a lefilorii, socotinduse, la mode 10,000, să se adaoge, insă tl: 2 de mode la banii menzilhana- lilorii, câsciulii. de ali doilea ot Octomvrie, si lâ diminia de Octomvrie si Noemvrie de mode po tl: 1: 60:, aseminea si la diminia de Dikemvric si Genarie '6răsi de mode po ti: 1:60:, si cu acestă mijlocii până la sfirsitul lui Genarie se inplinesce tâtă numita lipsă a dârii le- filorii ce este până la sfirsitu acestit luni Septemvrie, rămâindi in primăvară si lăcuitorii usiurati numai cu obicinuitele dâjdil. Er pentru urmarea dârii lefilori dela Octomvrie inna- inte, chipzuindă si acâsta, o găsimii a fi mai cu orândudlă a se plăti diminie 6r nu triminie precum S'aii urmatii până acumi. Părerea n6stră o arătâmi mării tale, 6r hotărirea cea de săvirsitii rămâne la mila mării tale. 1804, Septemv. 9. Dosithie ali Ungrovlachii. Dumitrache banii. “Dumitrașco banu. vel-bani. bivvel-banii. vel-log. velă vist. Radu Golescu velit vornică. Isaaci Raleti log. Costandinu Stirbei. Du- „mitrașco vornicii. Barbu Stirbei vel. vornică. Manolache” Grădisceanu vel-vornicii. Istrate Cretiulescu bivvel-log., vel-vornicii ali obsciriloră. Nicolae Racovitiă vel-log, 

    

Ne XII 

- Anaforaoa de obsce ce s'aăă facutu pentru intocmirea cajăiilora, 1804, Octomvrie 20. 

„si: Jon Constandinii Alexandru Ypsilantii Voevodii, boj.- mil. i gospod. zeml. Vlah. 
„„... Sail vădiutăi de domnia, mea acesti obscâscă anaforă ce no faci pră-sfintia sa, părin- tele mitropolitu.i dumnealor cinstiti si credinciosi boerii veliti ai divanului halca si man- Zili, pentru intocmirea si asiediarea dâjdiilori modelorii tierii, cumă si pentru suma cea tre- buinci6să a casii răsurilorii, spre plata, Iefilorii ce se daii, si măcarci, acâstă sumă a dârii dâjdiilorii nu este destoinică spre intimpinarea curgătârelorii eheltueli la. trebuintiele domnii si ale .tierii, tindă cheltuelile acestea. cu multii mai adăogate de câtii se urmă până acurmi, precumi acâsta este la toti de obsce sciută, si chiarii printracâstă anaforă, este netăgăduită si mărturisită; darii fiindă-că rivna, vointia si cugetulii domnii mele, privesce mai vârtos spre. odichna si buna stare a lăcuitorilorii tierii, grijindi pentru răpaosulii si usiurintia lorii mai. ântâiii decâtii pentru tâte altele. De. aceea dar, priimită este domnii. mele anaforaoa a- câsta, pentru: care si poruncimii dumnealui vel-vistieră, să faci domnesculii nostru chrisovi coprindiători cu intărirea acestii hotăriri, ca de acumii innainte să “se urmeze şi să se păz6- scă rândudla si intocmirea dâjdiilorii la modele tierit cu ajutârele lori intocmai după coprin- derea acesti anaforă, care chrisovi să se dea la sfânta mitropolie, ca să stea acolo în bună păstrare. Spre a fi însă acestă hotărită intocmire cunoscută si sciută la tâtă, 'ticra de ob- sce, poruncimii ca după acesti chrisovii ce se va face scotiânduse trei copii adeverite să se trimitiă la câte trele episcopaturile .tierii, ca să se afle si acolo în păstrare.  Asijderea să se trimmitiă si osebite poruncile domnii mele câtre ispravnicii judegieloriă insocite cu câte o asemine copie după chrisovii, ca să se trâcă in condicile ispravnicaturilorii, si să o aibă a- cesta a pururea, vasis si pildă innaintea lori, ca precumii domnia, nostră cu părintâscă du- rere si mângăiare ne arstâmii câtre licuitorit nostri, asiă si ei ca nisce buni - dregători să ingrig6scă si să urmeze totdeauna cele spre odichua, si usiurintia lorii, ca să nu li se facă vreo altă cerire inpotrivă, si să lips6scă cu totulii veri-ce felii de jafuri, asupreli si nedreptâti, că-l domnia mea, după cumit este tuturorii de obsce sciutii si de faciă vădiută, numai si numai pentru usiurintia, lorii amii vădicatii de asuprăle atâtea. greutâti de rândueli si hava- lele' ce “eră pe densil. Asijderea poruncimii dumnealui vel-vistierit, să se facă chrisovulii dom- nii mele si pentru deosebirea banilorii lefilorii de: banii vistierii, arătători că orânduimă e-- - pistatii ali casii. unulii din boorii pământeni, carele priimindii banii casii si urmânduse plata, lipsii ce este a se inplini la casă prin mijloculii ajutoriului aceluia care este rânduitu de mode po parale două-dieci. pe lună, să .se dea iefile pe fiesi-care dâuă luni, fâr. de a se mai
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amestecă vistieria de acumii innainte intru nimici la banii casii răsuriloriă, ci dela isprav- nicaturi să se trimitiă banii lefilorii dreptii la casă, fiindii indatoratii orânduitulii epistatii a-si dă socotâla pe totii anulii la obscea “dumnealori velitilorii boeră, carele în câtă vreme va bine iconomisi casa, si-si va dă drâptă si curată socotelă, va fi si nestrămutati dintr'a- câstă epistasie. Er pentru provlima ce ni se face ca să mijlocimă de a se rădică si fiatulii celorii 33,000 oi ale casapii-basii, fiindii-că pentru acesta, este trebuintiă a se face deosebi- tă schesis, rămâne ca, 6răsi cu sfatuli de obsce să socotimit, si făcândii cuviincidsă chipzuire precumii pentru celelalte ne vomit osârdui si pentru acâsta a se face cea după putintiă in- dreptare. 1804, Octomvrie 28. : ăi E 
(. P.) e Ia | Costandinii Ghica 

" - Yel-log, 

Pre-Iunăltiate Domne | E 

După luminată porunca mării tale ce prin pitacii ni S'ait dată, ca adunândune cu toti la ună locii si theorisindii asiediământulit co stati fâcută,. după extracturile ce aii adusi orânduitii asiediământari la vistieria mării tale, aseminea cercetând si semile care de o cam dată s'aii orânduitii si curge la fiesi-care d6u& luni una, să socotimii si -să chipzuimii cele ce se cuvinii spre buna intocmire si asiediare a dâjdiilorii, la. ce cale si rândulă adică trebue să se asiedie dâjdiile spre mai multă usiurintia si odichna, lăcuitoriloriă, si de este bunii mijloculii acesta ali diminiilorii, saii de cunâscemii altulii mai de folosit pentru r&pa- osulii licuitorilorii tierii, si să ar&tâmii innăltimii tale părerea. nâstră la acesta. Asijderea să chipzuimii :si pentru suma -cea trebuincidsă a casii răsorilorii. Theorisindii insă ca- tastisiele cele- pecetluite pentru lefile ce se daii, si vădiendii la câtă sumă se adună plata a- cestorii lefi, să scădemii răsurile casii din tâtă suna dâjdiilorii ce se vorii hotări, si să se deosibâsci venitulii casil, care să aibă a se trimite dela judecic drepti la casa răsurilorit, ca să nuse mai amestece vistieria nici de cumit la banii aceia, si să facemii si pentru ac6- sta, arttare mării tale prin anafora. Următori fiindii luminatei porunci, ncamii adunati cu totii la domnesca mării tale vistierie, unde theorisindii extracturile ce ait adusi asiediămen- tarii după la tâte judegiele, neainii pliroforisitii că asiediimântulii făcânduse cu inultii răpa- osii si usiurintiă a lăcuitoriloră, se adună in sumă de mode 40,620, pentru care si in toti chipulii osârduindune cu adâncă chipzuire, mamii găsitii altii mijlocii mai de folosulii si in- lesnirea lăcuitorilorii, de câtii a se urmă acehi de innăltimea ta socotitii chipti, precumil s'aii intocmitii si s'aii orânduitii a di, adică la d6ut luni o dajdie po ti: doi-spre-diece de mode, care intocmire este intocmai după coprinderea sfântului hatisierifii, unde se poruncesce să se urmeze dâjdiile ca la Idtulă 1783, care dâjdii atunci eră siese intrunii anii, si acumii €răsi aseminea. pe siese dâjdii să se lege, care acestă folositâre hotărire si rândudlă socotimii a fi cu destulă, usiurintiă, dupa catastasis ce-intracâstă vreme se află ticra, fiindi lăcuitorii „mângăiati si usiurati de atâtea alto.dâri si podvode ce necontenitii peste totii felul de vreme se urmă până acumii asupra lori, - care numai singură din firâsca mării tale milostivire, s'aii rădicatii si aii lipsita nu mai fi, adică: | 
Antâiii, oile mumbăelii Giarigradului, care eră o mare sumă, si se plithiă lăcuitoriloră cu fiati, din care nu pugine jafuri si smăcinâri se făcoă, lăcuitorilorit.cu acesta de câtre gelepi; acumii prin serguintia înnăltimit tale -ai lipsitii de totii fiatulii acestorii oi ale mumbaclii, si ai rămasit -a se stringe din ticră cu fiatii numai 33,000 oi ale casapit-basii, care si acestea se plătescii lăcuitorilorii cu multi mai mare pretiit. de câti se plăthiă în anii trecuti. | Alit doilea, atâtii untuli matpahlui din tâtă tiâra, câtii si untulii ce dă cole cinci ju- degie ot prez Oltii, pentru trebuintia Diiului, care si acâsta nu pucini pagubă si greotate pricinuiă, lăcuitorilorii, fiindii siliti cor ce nu aveă de-li cumpără cu pretiii nesuferitii si in- pliniă suma cea rânduită, innăltimea ta prin multă silintiă ce ai făcutii ai mijlocitii de s'aii rădicatii untul mutpahlui din ticră, si ai r&masii a se dă numai celii pentru trebuintia Diiului din 

. 42
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cinci judegie ot prez Olti, care si acela s'au pusi in .cuviinciosii nizamii, lipsindii strîngerea untului după la magaziile ce se făceă, pela ispravnicaturi unde mare nedreptate si pagubă li „se făceă la mâsurătâre de câtre priimitori, si mai vârtosii că nici plata acelui unti ori-câtă eră, nuo priimiă lăcuitorii, ci o mâncă unii altii. - Er acumi dai lăcuitoril untulii chiară la, negutiătorii cel rânduiti cari! “i ducii la Diii, dela carii prin măsurătâre drâptă "si ieaii inde- stulată plata lorii deplinii, cu care acestă rămâindă lăcuitorii in mare r&sufiare si folositi, sunt cu totii multiumiti. „ 
Ali treilea, pentru zahrcoa mumbaelii Giarigradului, care une ori nu se plăthiă nici decumii, 6r alte ori se plăthiă cu Gresi-ce si rămâncă, lăcuitorii păgubasi de dreptuli lori, acumi in luminate dilele mării: tale s'aii plătită intoemai după coprinderea innaltului inpă- rătescii fermanii, după fiatuli Brăilil ce sait tăiată, cu mare imultiumita lăcuitorilori. - „Alt patrulea, rândudla fânulut si a orzulut comisii i pitării care eră o grea dajdie s'aii rădicată cu totulii, si acumii si facerea fânului si cumpărătârea orzului celui trebuinciosă se cumpără dela vistieria mării tale cu bani pe sînii. 1 + Ală cincilea, rânduâla carălorii de ocnă, care in toti anii se urmă la luna lui Noemvrie, si eră o indestulată sumă, si in locii de cară li se luă lăcuitoriloră bani de cari poti: dâut- dieci, acumi ai lipsită cu totuli a numai fi a Ali si6selea, pentru câra care pe totii anulii eră negutiătorii indatorati a dă o indes- tulată sumă cu pretiă mai pucinii de câtii "i tîneă pe densii, acumii s'au rădicatii acâsta, le- gânduse si cu luminatii chrisovu mării tale a nu mal fi supărati negutiătorii cu acâstă cerire, 

. | Ali sieptelea, podurile polithii Bucurescilorii, care la bună venirea mării tale se află la 0 stare incâtit eră aprâpe a nu mai pută fi umblată polithia, multime de dobitâce omorin- duse, 'cară -sfărimânduse, si nesuferite necazuri si discolie pricinuinduse, nu numai lăcuitori- lorit tierani caril venii, după trebuintiă aici in polithie, ci si insîne -n6uă si tututorii Slujba- silorii domnii si aj tierii, acumi prin silintia si serguintia mării tale stati făcută si se facă tote din noii. - | a Ali optulea, pentru binaoa pusicării, pe care găsinduo măria ta, la, o prostă stare, strimtă, dărăpânată, si fâră trebuineiosile inprejmuiri, unde nu numai vinovatii, cândă se întâmplă vre- unora b6lă, neavândii vre-unii loci de spital a se deosebi, de multe ori se incingeă bâla intre dânsii, bolnăvinduse si cei sânătosi, din care li se intâmplă mârte la, multi, cumii si cel cu bănudlă "de vinovati pătimiă stândii la inchis6re inpreună cu vinovati si cu ucigasii, ne- fiindii yre unii locii de inchisâre osebită de a se tin până a se cercetă si a-si găsi indreptarea lori, ci nici judecătorii acelui depertamentii de cremenalionii si ceilanti zapcii ai pusicării nu aveă, o stare precumii se cade aprâpe de pusicărie, ca să caute cu lesnire pricinile vinova= tilorii, ci umblă din.lociă in locit. Pentru accea innăltimea ta, ca lucru ce este multii cu- viinciosă aici la, scaunulii domnii, intre alte obscesci bunttâti ce aj săvirsitii aici intracâstă ticră, al ziditii si al făcută din noi depertamentii, indestulatit spital pentru vinovatii bol- navă, grosii pentru cei cu bănudlă de vinovată, inplinindii si zidurile ce eră de lipsă si dără- pănate ale pusicării si alte inprejmuiră făcândii. , Ali n6uălea, pentru dâjdii, cu tâte că trebuintia de acumii a cheltuclilorii domnii si a- le tierii sunt cu multii may adăogate de câtii aceea ce urmă până acumii, dar innăltimea ta protimisindă mai multii usiurintia obscit de câtii folosulii si inlesnirea inplinirii cheltuelilorit domnii, cu mare sincatavasis al priimitii a se luă banii dâjdii cu multi mal puginii de câtu ceea ce dă mal nainte tidra, privindă cu ochii milostivi numai si numai la bună starea si rEpaosuli lăcuitorilorii, scădiendii si câte ti: unulă, bani n6ut-dieci, chiarii din suma bani- lori ce prin anaforaoa nstră, amiă fostii găsitii cu cale a se dă de mode, po tl: optii-diect “pe anii, rămâindă a se “dă numai po îl: si6pte-dieci si optii, bani trei-dieci, de mode pe anii „cu ajutorele lori. ” | ; Pentru care tâte acestea bunătâti, folosuri, faceri de bine si simtitOre usiurintie, ce din multă milostivie a innăltimii tale ati cercatii si aii dobânditii in faptă patria nâstră acumii in lu- minate dilele mării tale, lipsindii cele de mai nainte hrăpiri, asupreli, insărcinâri, jafuri, strâm- - bătâti si grele havalele;: nu  suntemii: vrednici de. altă multiumită, de câtii toti not inpreună
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si cu t6tă tiâra de obsce rădicâmii mâini de rugăciune câtre pră-innaltulă Dumnediei,, ân- tâiii pentru prâ-puterniculii nostru inp&ratii (a căruia putere si slavă să fie în veci), carele aji alesii si ati rânduitii pe măria ta domnii si oblăduitorii tierii acestiia, dela, carele tâte stră- lucitorele milostiviri ce prin sfântulii hatisierifi ai hărăditi tierii acestiia s'aii păziti intoc-. mai fâră clintire, si pentru indelunșzirea aniloră vietii innăltimil tale, si pentru bună stare in luminată scaunulii domnii, hâr&dîndii pe innăltimea ta, cu invrednicire de a, fi părtasii la amând6uă fericirile. „ | Deci,  fiindă-că, precumii ami disii, urmarea răspunderii dâjdiilorii are a curge după in- tocmirea ce S'aii făcutii de mode po tl: doi-spri-diece la, fiesi-care diminie, in care intră si plata lefilorii, amii făcutii deosebire ca, să vedemii câti dintracesti îl: do-spri-diece trebue a A se dă la casa răsurilorii pentru lefi, si câti ai a veni la domnâsca mării tale vistierie, si prin socotlă găsimii că ti: optit vechi, adică cu câte parale patru la leii, care faci tl:: optii, bani 96, acestia ati să se dea la vistieric, din care bani se dai simbriile ispravnicilorii, zap- ciilorii, avaeturile vistierii, si afară dintr'acestea, lefile hrana, si inbrăcămintea ostirilorii celorii n6u&, care taiă pe anii ti: 300,000, cumii si tl: 150,000, cumpirătorea fenului si a orzuluy grajdiuriloră domnesci si a, ostirilorii, si osebitii totii la acesti tl: optă, câte alte sici-spri- diece parale răsură la lei, care este socotită a fi pentru plata leâlori, si facă tl: trei, bani d6uă-dieci si patru, acestia să se trimitiă dreptii la casa răsurilori pentru plata, lefilorii, că- "că după suma modelorii asiediimântului de acumii, se ajunge plata Icfilorii pe suma ce curge acumii, si. asiă inpreunândă cei optii lei, bani n6ut-dieci si siese at vistierii, cu cel tl: tref, bani d6uă-dieci si-patiu ai casil răsuriloră, vine tocmai tl: doi-spri-diece, nici adiiogânduse nici scădiendusc, din suma cea rânduită de măria ta, a dă pe diminie fiesi-care mode cu ajutorele lori. Dar tiindii-că modele asiediământului din adiogarea Scutelnicilorii, ce se daii necontenitii si din di in di merge spre sporire după trebuintiă, atâtii pentru cei ce morii din scutelnici câtii si pentru cei ce se dă celorii ce se cinstesci? si se miluescii de măria ta, pentru a nu fi lipsiti de privelegiulii acesta care din vechime ni S'aii urmati si ni Sai păzită până acumi, după cumii si măria ta cu denadinsulii voesci să se păzâscă, si fiindiăi-că trebue să, socotimii si obicinuitulii scădismentii ce in toti anii se face spre primă- vară pentru mângăiarea si usiurintia lăcuitorilorii, nu este cu putintiă, numai cu acei 620 de lei ce prisosescit peste 40,000, a se iconomisi intralti chipii lipsa ce trebue să se intâm- ple modelorit pentru aceste numite dâuă trebuintie; de aceea dar, ne rugâmi mării tale de a ni se ascultă si a ni se priimi acestă. prâ-plecata nâstră anaforă, spre a se mal adăogă încă il: doi la dâuă câsciuri ce esti pe anii ale menzilhanaliloră, adică unii lei primăvara si altii leii tâmna, ca cu acestia să, se DOtă inplini lipsa aceea ce urmâză să se pricinuâscă din scă- derea modelorii, cu care acesta nici lăcuitorilorii nu se face vreo ingreuiare, si socotimii că. se va pută iconomisi si acele dâu& trebuintie, adică.a scutelnicilorii si a scăditmântului de - primăvară, se inplinesce si plata, lefilorii după catastisiele cele pecetluite, pentru care si ne rugâmii innăltimii tale ca acesti bani a diminii care sunt pentru plata lefilorii, să se trimi- tiă dela judegie drepti la casa răsurilorii, fâră a, se mai amestecă vistieria nici de cumii la banii acestia, de care să se dea si legătură, hotărită si intărită prin insusi luminatii chriso- vulii mării tale, atâtii pentru intocmirea dâjdiilorii cu mmijloculii ce arstâmii ma! susii, câtit si pentru deosebirea lefilorii de banii vistierii, si pentru plata, loră la fiesce-care d6uă luni, ca să se legiu6scă acestea a, fi statornice si nestrimutate, orânduinduse unulii din dumnealorii boerii pămenteni ca să fie epitropii, avendusi rândusla iratului seii, 6r a fi statornicii in e- pitropie, acesta, rămâne la, hotărirea mării tale. Asijderea si pentru acele 33,000 oi ale ca- sapii- basii ce.se ieaii cu fiatii, cu tâte că, după cumit arătâmit mat susii, acumit se plătesc cu pretiii mai mare de câtii se Plăthiă în anii trecuti, dar fiindi si acesta o pricină de pa- gubă lăcuitorilorii după atâtea, patimi ce ai pătimiti t6tă patria n6stră, cu umilintiă ne ru- gâmi mării tale să mijlocesci câtre pre-puternica inpărătie, ca, să se rădice si fiatulii ace- storă oi ale casapii-basii, si să se indatoreze. gelepii basia, ca si acâstă sumiă să o cumpere, 6răsl cu rizapazarii după cumii se cumpără cele pentru mumbaiă, si vecinică pomenire vei avă măria ta si pentru acesti ajutorii ce vei face tierii. 1504, Octomvrie 20, „ Dthe alt Ungro-vlach:, Dumitrache banii, Dumitrașco banii veli banii, Searlatii Ghica
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bani, Manolache banii, Costandină vel-log:, Costandin Filipescu vel-visticrii, Radu Golescu vornic, Stefanii Văcărescu vel-vornicii, Costandiniă Stirbeiii vornicii, Grigorie Brâncovianu vel-vornică, Barbu Stirbeiti vel-vornici, Manolache Grădisceanu bivvel-vornicii, Isaac Ra- Jetii bivvel log:, Istrate Cretiulescu bivvel log:, Nicolae Racovitiă vel-log:, Radu Slătinianu vornicii vel-vornici. i 
| 

    

XIV 

Chrisovulu ce s'au facuta pentru asiediarea dajăiiloru tierii. i 

Ion Costundinu Alexandru Ypsilantu voevodu, boj. mil, î gospod. zeml. Vlah. 
Rivna, si vointia care este desăvirsitii spre cele bune, axvendi fâr de indodlă pre Dum- nedieii intrajutorii, trebue in cea după urmă. să ajungă Ia, isprava scoposului seii, precumiit . si cugetulii acela care din' fire este buni apururea găsesce tote pirlegiurile si inlesnirile fa- ceriloră de bine. Acestea amând6uă, adică, cugetulii si vointia, cândă se voriă uni, intinde tare răsboiii asupra a totii felul de zăticniri si discolii, si. aducii putere inlesnitâre si chiarii acelora ce s'ar socoti mai neputineiosi. La câtii dar enohi se găsesc oblăduitorii de tieri si stăpânitorii carii de susii avândii firâscă cugetare si vointiă slobodă, si câtre acesta si pu-. tere prin .care să inlesnâscă săvirsîrea celorii dreptii socotite si bine chipzuite, si ori nu le. punii acestea, in faptă gresîndii, saii le punii cu Oresi-care catahrisis, pricinuindi cu acesta lorusi ântâiă păcatulii aharistii cei câtre Dumnediei, si alii doilea se facti neurmători duchov- nicescii aceia invâtiiituri, carea dice că putândii cinevasi să facă binele si nefăcândulă este „de o potrivă părtasiii si pricinuitorii reului aceluia care prin mijlocirea lucrâriloriă sale ce- lorii bune puteă să se intimpine' si să se isbăvâscă, După ce dar. dumnedieâsca providentiă neait incoronatii cu stăpânirea acestiă pravoslavnice tieri, 'socotit'amii domnia mea că, pre- cumi si cu acâstă oblăduire ai binevoitii a ne invrednici, asiă si spre buna chivernisire si indreptare asupra acestui norodii neaii rânduită, care acesta luânduo intru bună cunosciintia, n6stră cu frică dumnedicâscă fiindii intrarmati, ami hotăritii să punemii in urmare si in fap- tă tâte lucrârile si mijl6cile acelea câte in adevârii sunt trebuincidse si privitâre spre cele de folosulii si binele obsceseii, Pentru care fiindii-că din pricina a multorii feluri de intâm- plâri si prefaceri, ticra acesta aii cercati atâtea răotâti incâtii săracii lăcuitoră ajunseseră la, . '0 destvirsită desnădăjduire, si prâ-puternica. inpărătie (a căriia. stăpânire si putere să fie in veci) voindi buna stare a tierii, cumi si contenirea a multorii feluri de catahrisis ce dela o s6mă, de vreme, câte puginii, puginii, S'aii fostii intemeiatii si s'aii vârfuitii ; datai pr&- innaltii inpărătescii hatisicrifi, nu numai intăritorii celorii vechi privelegiuri ale tierii, ci si coprindietorii de câte-vasi alte nouă pronomil. - Asiă-dar, după ce amii sosită aici la, scau- nulii domnii, trebuintiă ati fostii ca si noi dinpreună cu dumnealor bocrii domnfi mele chip- zuindune să legiuimă cele pentru rânduli dâjdiilorii prin urmare unită cu noima inpărătes- cului hutisierifă, unde găsindii tiâra la o prostă si ticăl6să stare, norodulii et răsipiti fiindi si inpresciatii, cu unii cuvântii toti si t6te stările lorii aduse la mare dtr&pânare din perista- sis a răsvrătirilorii acelora câte sunt sciute că s'âii intemplată aici acumii intacestă tre- cută vreme, si pe lângă acestea insărcinată si cu .o mare si grea sumă de datorie la care pe de o parte vrendii să o păzimi si să o aducemi intru nestricăciune la bună stare cu r&- paosi si răsuflare de cele ce până acumi ai pătimiti, pe de altă, parte chipzuindune ca să găsimi cele mai destoinice mijlOce- spre săvirsîrea acestii folositâre rivnă ; ami hotăritiă ca ori in ce vreme la ori-care pricină de amii întimpină măcarii si discolii să le inlesnimii prin adesile chipzuintie si prin cea de sâvirsitii iscusintiă,. după cuventulă intieleptului . aceluia ce ai disii, nimica nu rămâne nebiruitii de câtre cea după putintiă necontenită silintiă si desăvirsitii prothimie, si asiă după ce ami adunati norodulii din prăsciare la una si. să- lășluintia lori, mamii incotată a ne oserdui, in totii chipulii metaherisindii grele osteneli si indestulate cheltuit pentru paza tierii de câtre multi fâcători de rele, cumii este sciutii, i
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de câtre turburârile ce incă si până acumii sunt necontenite in pârtile' vecinătâtii, cumi si de sarcina datorii amii curătito si am isbăvito.. Ami intărită cu innoire tâte privelegiurile de obsce a mililorii mânăstiresci i boeresti si a tâte breslile. Amii rânduită cu bună in- tocmire t6te dregătoriile si judecătoriile ticrii. Am adusă mânăstirile si clirosuli biserice- scit la cea dintâi rândui€lă si bună stare. Seslile polithii leamii adusii 6răsi in starea ce se cuvine, cu dascăli procopsiti si: cu adăogire de lefi, după trebuintia ce ami cunoscutii că este, pentru a cheltueliloră de acumii la hrana dascălilorii si la o indestulată sumă de uce- nici ce se află sporindii intru rodurile invătiăturit, Cismelile cele trebuinci6se norodului po- lithii Jeami adusă din părăduire la dregirea si fiintia lori cea dintâi. Podurile polithii Bucurescilorii care la, venirea nâstră leamiă găsitii in stare in câtă eră, aprope a nu mai pu- tă fi umblată polithia, acumii Sai făcutii si se faci tote din noi. Binalile puscării ase- minea, giisindule ia rea stare invechite strimte derăpânate si fâră trebuinciosele inprejmuiră, domnia mea ca lucru ce este multit trebuinciosiă la scaunulii domnii, amii zidită si ami fi- cutii din noi depertamentă indestulatii pentru judecătorii de cremenalioni si alti slujbasi al puscării; spitali a se deosebi cândi se boinăvescii vinovatii in temnitiă; grosi osebiti pentru cei ce suntii numai cu bănudlă de vinovati, cumă si zidurile ce eră de lipsă ale pus- cării leamit inplinită, si alte inprejmuii ami făcută, E pe lângă acestea tote neadormită, priveghiare -si multă osârdie ami pusit mai vârtosii pentru buna stare a s&racilorii lăcuitoră, nu numai păzindul si ocrotindui de alte osebite turburâri, precum Sati disii, cumii si de orl-ce jafuri si nedreptâti, ci: si multe greotâti de dâri si alte havalele ce eră pe dânsi! până acumi “prin silintia si serguiniia nâstră Sati rădicată de asupra lori. Deci acumii după sfirsitul anului asidosii cu care aii fostii ticra miluită si mângăiată de prâ-puternica inpărătie, trebu- intiă fiindi a se intocmi si a se asiodiă dâjdiile vistierii domnesei, de unde si dela carea arătată este că se inplinesci tâte dârile si cheltuelile. cele pentru trebuintia tieril, care dâjdil din pricina celorii fâr de rânduidlă si dese Sverturi ce se urmă până acumii amestecate drepte „si indoite,. venise la atâta catahrisis incât nu eră măcarii o di intru carea să fi putută ti- călosulă tieranii să se vază pe sine slobodii de câtre inplinitorit zapcii, că-ci incă până a nu: fi unulii isprăvită sosiă' celălantă cu alte cereri nduă&, lucru. fâr de omenie 'si nesuferitii, si acesta mai vârtosii adusese ticra la ticăloste si stare vrednică de milă. De aceea, dar vrândi domnia mea, ca si acesta să o punemii la o cuviinci6să indreptare, si să o intocmimă la o bună rânduiclă prin legătură hotărâtă spre usiurintia si buna stare a tierii si spre a nâstră vecinică pomenire; ami poruncitii mai ântâiii de sati făcutii noii asicdiământi modelorii fi- esi-căruia satii din tte judegiele după starea, in care se află acumii, care asiediământii făcân- duse cu multii răpaosu si usiurintia, lăcuitorilorii, si adunânduse tâte modele tieril cu aju- târele'lorii in sumă de patru-dieci de mie sicse sute dOu&-dicci; amii rânduiti domnia mea ca pr&-sfintia sa părintele mitropolitu i dumnea-lorit cinstiti si credinciosii veliti boeri a1 di- vanului domnii mele halea si manzili, theorisindă asiediământulii ce s'a ficutii după extrac- turile care S'aii adusă de orânduitii asiediimântari, aseminea cercetândi si semile care de o cam dată S'aii fostii orânduită 'si curge la fiesi-care d6uă luni o s€mă de mode po tl: doi- spri-diece, să socotâscă cele ce se cuvinii spre buna intocmire si asiediare a dâjdiilori. A- sîjderea să chipzudscă si pentru sunia cea trebuinciâsă a casii răsurilorii, theorisindă cata- stisiele cele pecetluite pentru 'lefile ce se dait, si vădiendit la, câtă sumă se adună plata ace- storă lefi să scadiă răsurile casii ca să nu se mar amestice vistieria nică de cumi la banii aceia, de unde ncaii veniti obscâscă anaforă scrisă la '20 ale trecutului octomvrie,. arătătâre că in totii chipulii silinduse cu adâncă chibzuire n:aii găsiti altii mijlocii mai de folosulii' si inlesnirea licuitorilorii de câtii a se di adică la fiesă-care d6ut luni o dajdie po ti: doi-spri- „ diece de mode, in care intră si plata lefilorii, care rânduiclă este intocmai după coprinderea inpărătescului hatisierifii prin care se porancesce ca să se urmeze dâjdiile ca la I6tuli 1783, care” dâjdii atunci si6se fiindă întruni ani, si acumii Grăsi aseminea pe sise dâjdil să se lege, care acâstă folositâre hotărire si rânduiclă Sati socotitii a fi cu destulă usiurintiă după catastasis ce intracâstă vreme se află tiâra, fiindii lăcuitorii usiurati si mângăiati de atâtea alte dâri si podvâde care acumii s'aii rădicatii de asupra lorii, si asiă făcândii deosebire ca
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să se vază câtit' dintr'acei ti: doi-spri-diece âii a se dă la domnâsca nâstră vistierie, si câtit trebue a se dă la casa răsurilorii pentru lefi, Sai găsitii prin socotâlă că tl: opti vechi a- dică cu câte alte patru parale la leii, care faci tl: optă bani 96, acestia ali a se dă la vi- stierie, din care bani se daii simbriile ispravnicilorii, zapeiilori, avaeturile vistierii si osebiti de acestea, 'lefile i hrana si inbrăcămintea, ostiriloră celor n6uă, care taiă peste tl: trei sute de mii, cumii si tl: o sută cinci-dieci de mii cumpărătârea fenului -i a orzului grajdiurilorii domuesci i a, ostirilorii si a altora, si osebitii totii la acesti tl: optii câte alte siel-spri-diece | parale, răsura la leii, care este socotită a fi pentru plata leâlorii, si facă t]: trei, bani d6ut- dieci si patru, acestia sunt a se dă la casa răsurilori pentru plata lefilorii, că-că după suma, modelorii asiediământului de acumi, se ajunge piata lefilorii pe suma ce curge acumii, si a- siă inpreunândi cet optii lei bani 96 ai vistierii, cu cei t]: trei, bani 24 ai casii răsurilorii, „vine tocmai tl: doi-spri-diece, nică adăogânduse nici scădiânduse din suma cea rânduilă a dă pe diminie fiesi-care mode cu ajutârele lori. 
Dar fiindă-că modele asiediământului din adăogarea scutelniciloră ce se daii neconte- . niti, si din di in di merge spre sporire după trebuintiă, atâtă pentru cet ce morii din seu- telnici câti si pentru cei ce se dă celorii ce se cinstescii si se miluescii de domnia mea, pentru a nu fi isterisiti de privelegiulii acesta care din vechime Sati urmatii si s'aii păzită până acumii, după cumi si insîne noi cu denadinsulii voimii a se păzi, si lângă acesta so-: cotindă si obicinuitulă scădismântii care in toti anii se face primăvara pentru mângăiarea si usiurintia lăcuitorilori, nu este cu putintiă numai cu acer 620 mode ce prisosescii peste patru-dieci de mii, a sc iconomisi intaltii chipii lipsa ce trebue să, se intâmple modelorii pentru aceste numite 'dâuă trebuintie. De aceea ni S'aii făcut rugăciune prin numita obsc6- Scă, anaforă; spre a se mai adăogă incă tl: doi la d6uă ciisciuri ce csii pe anii ale menzilii- hanalilorii, adică unii leii primăvara si altii leii tomna, ca cu acestia să se pâtă inplini lipsa, aceea ce urmeză să se pricinuâscă din scăderea modelori, cu care acâsta .nici lăcuitorilori “nu li se face vreo ingreuiare, si se nădăjduesce a se pută iconomisi si acele două trebuin- tic adică a scutelnicilorii si a scădiământului de primăvară, si se inplinesce si plata lefiloriă după catastisiele cele pecetluite. Si osebitii de acâsta ni S'aii făcutii rugăciune prin numita, anaforă, ca acesti bani ai diminii carii Sunt..pentru plata lefiloriă să se trimitiă dela judecie dreptii la casa răsurilorii, fâră a se mai amestecă nici de cumii vistieria la banii acestia, Care “anatoră după ce saii vădiuti de domnia mea, măcarcă acestă sumă a dârii dâjdiilorii nu e- ste destoinică spre intimpinarea curgătGrelorii. cheltueli la trebuintiele domnii si ale tierii, fiindă cheltuelile. acestea cu multii mai adăogate de câtă se urmă până acumii, precumii a- cesta este la toti de obsce sciută si chiară prin numita anaforă este netăgăduită si mărtu- risită; dar fiindii-că rîvna. si cugetul domnii mele privesce mai vârtosii spre ouichna si bu- na stare a lăcuitorilorii tierii, grijindă pentru r&paosulă. si usiurintia lorii mat ântâiu decât pentru tâte altele, de aceea si numai cu iubire de Gmeni amă priimitii domnia mea numita obscâscă anafori, si tă printracestii domnesculii nostru chrisovii legiuimii acâstă hotărită le- gătură si intocmire ca de acumii innainte semile dâjdiilorii dela modele tieriă cu ajutârele lori să nu 6să mai de multe ori peste anii, decâtii numai de si6se ori, adică la fiest-care dduă luni, nici să dea modele may multii decâtii po tl: 12 la fiesi-care dajdic, in care intră si plata, lefilorii. Asijderea să dea si acele dâuă câsciuri ale menzil-hanalilori unuli primăvara si altul tâmna cu adaosulii ce S'aii disii câte tl: unulă pentru inplinirea lipsi celorii de mai Susi arătate două trebuintie, a scutelnicilorii adică si a scădiămâutului de primăvară ; 6r pentru deosebirea acelorii câte tl: trei, bani 24, care sunt a se dă la casa răsurilorii pentru plata lefilorii, fâră a se mai amestecă, vistieria, intru nimicit la banii acestia, are a se urmă după intocmirea si hotărîrea ce prin deosebitii chrisovulit domnii mele. S'aii dati pentru a- cesta. Care acâstă hotărită si legiuită intocmire ca o făcută cu chipzuintiă si sfatul de ob- sce unită la noima inpărătescului hatisierifă care este coprindiătorii privelegiurilorii tierii, are a fi temeiul cel de acumă innainte otcărmuiri, si datorie fiindii a se păzisi a sc urmă intocmai; nimica nu ne indoimii că si cei din urma ndstră frati domni o vorii păzi-o ca si noi, fiindă precumii S'aii disii următâre hatisierifului, folositâre spre aducerea tierii la bună stare, si de fo- losulă lăcuitorilorii, . apărândui pe dânsii, de multe feluii de cereri si insărcinâri care in tre-
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cuta vreme aii cercatii. Dreptii-aceea, 'poruncimii dumnealui vel-vistieriii 'ca scotiândă după acesti chrisovii trei copii adevârate să se trimitiă la câte trele episcopaturile ticriă; asijde- rea să faci si cuviinciose poruncile domnii mele la tâte ispravnicaturile tierii cu urmare În-. tocmai precumii prin buiurdizma ce amă dată domnia mea la obscâsca anafora esci po- runcită si povătiuiti. Si pentruca să fie. crediută acâstă intocmire ce cu sfată de obsce Sai hotărită si sai legiuitii, si ca să se păzescă a pururea, statornică si nestrămutată, in- tărimii chrisovuli acesta cu insusi. domnâsca, nâstră iscălitură si pecete ; puindi si niartori la acâsta pe pră-iubitii nostri fii, Alexandru voevodii, Dumitrașco vocvodii, Georgie voevodi, Nicolae voevod, Ioanii voevodii, si pe toti dumnealori cinstiti si credinciosi veliti boeri at divanului domnii mele, panii Manolache Brâncovânu vel-banii, panii Cost. Ghica vel-log., panii Georgie Mavrocordatit vel-post., pan Costand. Filipescu vel-vist.,. panii Stefani Văcărescu vel-dvornicii de tiâra, de susii, pană Grigorie Caliarhi vel-spat., panii Grigorie Brâncoveanu - vel-dvornicii de tiâra de giosii, panii Barbulii Stirbeită vel-vornică, panii Barbulii Văcărescu. vel-dvornici, pan Scarlatii Slătineanu : vel-dvorniciă ali obscirilorii, panit Nicolae Racovitiă - vel-log. ali obiceiurilorii, panii Petrache Ritorisidis vel-dvornicii ali polithii, panii Dumitrache Racovitiă vel-clucerii, panii Michalache Racovitiă vel-pah., panii Alexandru Filipescu vel-stoln., pană Alexandru Negrea vel-comis, pan Radu Fărcăsianu vel-sărd., panit Said. Cornătianu vel-med., panii (loci albi ) vel-slug., panii Loană vel-pit.; ispravnică, si ingrijitoră fiindă la acesta dumnealui panii Cost, Filipescu vel-vist.; care acestii chrisovii făcenduse dela vi- “stieria domnii mele si petrecânduse in condică se dă spre a se păstră, neclintitii la, sfânta mitropolie, scriinduse la ali treilea anii ali oblăduirii n6stre, intru cinstita polithie a scau- nului domnfi mele Bucuresci, de Ghitiă Făgărăsianu Ing, de vistierie, la anulă dela mântu- irea lumii 1804, in luna lui Noemvrie 5, . 
21 copii S'aii scosă din poruncă după acestă chrisovă, din care trei intârinduse cu lumihată pecetea mării 

sale lu vodă s'aii trimisă Ia trez: episcoputuri, €r 17 Ja 17 judecie, cumă si una la dumnealui caimacamulă Cra- 
iovi!, ca să o citâscă in divan intru audiulă dumnealor boerilorii de acolo. , 

    

IV 

Chrisovulu ce s'au facuta pentru banii lefloru la casa rasnriloru, 

Ori-care intocmire din câte sunt in fiintiă, si mai vârtosii cele care cu bună scoposă sunt incepute si asiediate in pricinile cele obscesci, cândă se bântuescii de urmârile ce in - potriva bunei-vointie, nu se pote cuvântă câtă multă defăimare si vătămare pricinuesce, că-ci cele. inpotrivă urmâri in multe chipuri sunt mestesiugitâre să zăticnescă, să schimbe si să, aducă spre reii totii lucrulă bunii si folositori, turburândi si Smintindii orânduelile acelea care sunt cuviinci6se si bune. Si cândi insă cinevasi cu buni cugetii se nevoesce pre câti . este cu putintiă, si se osârduesce pentru cele de folosii, făcând incepere ca cele grele să le inlesnâscă, si cele ce sunţ inpotriva bunei-vointie să le apere, să le intimpine si să le in- drepteze de a nu se maj intemplă, nu este indoidlă că găsesce feluri de pârlegiuri si inles- niri indreptătâre. Cu câtii maj Yertosă domnii si stăpânitorii cărora dela Dunmedieă le e- ste incredintiată stăpânirea, si oblăduirea obsciriloră, fâră tăgăduidlă se cuvine a se sili cu tote mijlâcele, ca câte bine S'aii asiediatii si curgii în bună orânduiclă, să le intemeeze si să le intărâscă a se păzi nestrămutatii, 6r câte cu scoposii de bună incepere s'a asiediată si prohorisindi intr'ensele Gresi-care catahrisis, si oră cu vederea sai trecuti, sai bine nu S'aii limurită, să le aducă la bună intocmire si indreptare. Una dar din cele maj verhovnice „obscesei bune intocmiri fiindă si casa răsurilorii, adică cămara de unde se plătescii lefile tu- turorii de obsce slujbasilorii domnii si ai tierii, încă dela inceperea si alcătuirea ci de cândii prin sfatui de obsce sai intocmitii, sai fostii făcută asiediământii si orândui€lă, ca la dâjdiile ce plătescii modele tierii să se mal adaoge câte alte atâtea parale la leii, care să fie numai pentru plata lefilori a tuturori de obsce, boerilorii dregătorilorii i slujbasilorii si aceloriă câtt
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- prin chipzuirea domnii Sarii socoti că se cuvine a li se dă lefi după cuvântulii si dreptatea ce ar ave fiesi-care in parte. Si că banii acestia findii hotăriti numai. pentru lefi ca, să se plătâscă la vremea cea orânduită dreptulii fiesi-căruia, de aceea să vie si deosebiti dreptii la, casa, răsurilori suptii epistasia dumnealui vel-log. de obiceiuri, fâră de a pune mâna intr'ân- sii vistieria domnescă ca să se pricinu6scă dintr'acâsta, vreo zătienire plâtii lefilorii Ia, vre- mea, lorii. Acestă hotărire insă măcareă la inceputii aii fostii a curge cu acâstă orânduiclă precumi S'aii dis, dar nu Sai urmati nici sai păzitii intocmai, că-ci după vremi mat în- multinduse lefile si neorânduinduse banii pentru acelit adaos de Jefi ce se făceă, de multe ori nu numai că se zăticniă plata lorii din vremea cea hotărită, ci incă se intâmplă de r&- mâneă si păgubasi unii si de câte două triminii intregi, incă si nu pugină mâchnire se. pri- „cinuiă, acelori lefasi, păgubinduse de drâpta simbria. lori. ce aveă orânduită pentru slujba lorii, alte ori luândă vistieria bani dintr'ai lefilorit cu numire de inprumutii, si ncindemă- nânduse pârlegiii a-i răspunde in vremea ce se plăthiă lefile,. se pricinuiă 6răsi aceeasi ză- ticnire si pagubă. Acâstă dar. catahrisis fiindă de mare obidă slujbasilorii lefasi pentru ne- urmarea plâtii dreptului lori la vreme si pentru nedreptatea .ce li se făccă, cu a remână si păgubasi de simbria cea orânduită a Slujbci si ostenelil lori. . 
Pentru aceea făcutuneaii prâ-sfintia sa, părintele mitropolitu si toti dumnealoră boerii * divanului domnii mele halea si manzili obscescă anatoră coprindiătâre cu rugăciune de a lipsi acestă catalirisis si a se dă legiuită hotărire pentru plata lefilorii, ântâii ca de acumii inna- inte să nu se mai amestece intru nimieii vistieria la banii lefilorii, ci dela ispravnicaturi să se trimitiă dreptii la, casa, răsurilorii de unde la fiesi-care două luni să se plătâscă si lefile cele orânduite de domnia mea, care acesta fâcândunise si ndu& cunoscută că in adevârii e- ste o de fagiă vădiută nedreptate la toti slujbasii, pe lângă alte atâtea bunătâti si faceri de bine ce cu ajutorulii lui Dumnedieii. ami săvirstti in ticra si patria acâsta, precumii tote sunt sciute si chiarii prin numita obseâsca anaforă, pe largi arătate si mărturisite; ami bine- voită domnia mea ca si acâsta să o punemi Ja o bună indreptare, si asiă, priimită fiindune cea de obsce cerire si rugăciune co ni saă făcută, după ce mai ântâiii amii intocmit asie- diământulii modelorii tieriă, precumii este arătatii pe largit în deosebiti chrisovulii domnii mele, unde este legatii a dă fiest-eare mode cu ajutârele lori câte îl: doi-spri-diece pe diminie, insă tl: opti bani nouă-dicci si siâse ai vistierii din care să se plătescâ numai simbriile îs- pravnicilorii, ale zapciilorii si avacturile vistierii cele obicinuite, precumii S'aii urmati si până acumii, si tl: trei, bani d6uă-dieci si patru, ai casii răsurilorii, pentru plata celorlante lefi, care sunt socotiti acestă tl: trei, bani dâuă-dicei si patru, la banii vistierii, si vine de toti leu noă câte parale siei-spri-diece, amii hotăritii ca de acumi innainte să nu se mai ame- stice vistieria domnâscă intru nimici la bani casii răsurilorii, si poruncimit ca accă câte tl: trei, bani d6ut-dieci si patru, ce sunt a se luă. dela ficsi care mode pe diminie pentru plata lefilori, să se. trimitiă, dela ispravnicaturi dreptii la casa răsurilorii, ca să se dea orânduitele 

, 
lefi după catastisiele cele pecetluite de domnia mea. Pentru care si orânduimii deosebiti | epistatii asupra casil lefilorit unulă din dumnealorii boerii pământeni cu I6fă deosebită dela casă pe lună câte ti: una mic, carele priimindi banii casii, si urmânduse si plata lipsii ce este a se inplini la casă prin inijloculii ajutoriului aceluia care este orânduită, să se plăt6- scă si lefile la fiesi-care dâu& luni, fiindii indatoratii dumnealui mai susii numitu bocrii a-si dă socotâla pe totii anulii. Ja obscea dumnealorit velitilorit boezi. Si fiindii-că acâstă intoc- mire ce amii făcutii domnia, mea, si la, casa lefilorii, este de a se păzi intocmai precumii mai . susă se coprinde si nestrămutatii, de aceca, si dicemii, să se dea numitului boeri cpistatii o aseminea copie intocmai după coprinderea domnescului nostru acesta chrisovii, dinpreună si deosebită carte a domnii mele, ca să-i fie sciută bună orânduila, ce hotăriniii de a se păzi si la casa lefilorii, Er chrisovulii acesta. să se dea in păstrare la sfânta, mitropolie. Rugâmii dar si pe cel din urma nâstră intru Christ, frati si luminati domni carii dela dumnedicesca, bună vnintiă se vorii invrednici a f stăpânitori acestii pravoslavnice tieri, să bine-voiâscă a “întări si a păzi si domnia lorit acestă hotărită intocmire a orânduelii casii lefilorii, ca o cu- viinci6să ce este si folositâre lu toti câti pentru drâpta, slujba lorii si pentru cuvântulă ce aii fiesl-care in parte, li se plătescii si li se dati aceste lefi dela mai susi numita casă. „Dreptii 
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aceea, pentruca să fie credintă acestă intocmire ce cu sfatii de obsce s'aii hotăriti si S'aii legiuitii, si ca să se păzâscă de a pururea statornică si nestrămutată, intărimi chrisovulă acesta cu insusi domnâsca nâstră iscălitură si pecete; martori puindi pe pră-iubitii “no- stri fii: Alexandru vocvodii, Dumitrașcu voevodii, Georgie vocvodii, Nicolae voevodii, Ioanii voevodă, si pe toti dumnealori cinstiti si credinciosi veliti boeri ay divanului. domnii mele: pani Manolache Brancoveanu vel-banii, panii Cost. Ghica vel-log.. panii Georgie Mavrocordatiă vel-post., pană Cost, Filipescu vel-vist., pantă Stefanti Văcărescu vel-dvornici de tiâra de susii, pân Grigorie Caliarchi vel-spat., panii Grigorie Brâncoveanu vel-vornicii de tiâra de giosii, -panit Barbu Stirbei vel-dvor., panii Barbu Văcărescu vel-dvor , paniă Scarlatii Slătineanu vel-dvor- nicii alii obscirilorii, panii Nicolae Racovitiă vel-log. ali obiceiurilorii, panii Petrache -Ritoridis . vel dvornicii ali polithii, panii Dumitrașcu Racovitiă vel-cluceri, panii Michalache Racovitiă vel-pah., panii Alexandru Filipescu vel-stoin., panii Alexandru Negrea vel-comis, panii Radu Făr- căsianu vel-sârd., panii Saidă Cornătianu vel-med., panii (locă albii) vel-slug,, Panii Ioaniă vel- pitară ; ispravnică si iugrijitorii fiindii la acâsta dumnealui pană Cost. Filipescu vel-vist.; scri: induse, chrisovulii acesta la alii treilea ani ali oblăduirii nostre intru cinstita polithie a, sca-: unului domnii mele Bucuresci de Ghitiă Făgărăsianu log. de vistierie, la anulii dela mântui- rea lumii 1804, in luna lui Noemvrie. 

o 

    

XVI 
Chrisovula marii sale Costandinu voda Ypsilanta ce l'au datu pentru oeritu a se caută tomua la luna | : „lui Octomvrie 1805. : o : E 
Câte bunătâti se faci după vremi, ori de obsce saii în parte, care caută la -vreunii lu: cru sufletescii saii 'la vreo folosire a obscii, nu numai că trebue de a rămână ca nisce teme- “uri neclintite si nestrămutate in veci după toti cuvântulii dreptătii, ci incă sunt si lui Dum- nedieii bine plăcute si si de Gmeni sunt lăudate, si mai vârtosi pomenire vecinică si nemu- rire numelui aducii acelorii ce cu căldurâsă rivnă se 'silescii de'a le. sâvirsi. si a'le urmă, Acestea când de obsce toti Gmenii Sunt indatorati de dumnedieâsca scriptură a, le săvirsi, cu câtii mai vârtosii stăpânitorii cărora dela dumnediecsea, pronie li se incredintiâză oblăduiri de tieri si de norâde cu multii mai multii sunt indatorati a se ar&tă, câtre Supusii sei,- nu nu- mai domni cu stăpânire, ci si părinte. cu libovii, si a r&vârsă câtre densii câtii va fi prin putintiă totdeauna isvâră. de milostiviri dintraceea ce s'aii invrednicitii, următori. fiindii a toti ziditoriului,. Dreptii aceea si domnia mea pe câtii neamii luminatit dela părintele luminilorii ' dela care cobâră tâtă darea cea bună si totii darulă cel desăvirsitii, Winceputii de când dumnediessca; bunăvointiă nea invrednicitii a domni intraceste d6u& pravoslavnice pringipa- tură, chiămândii numele seii intru ajutorii, nu amii trecuti 'cu vederea, nu numai câte inbu- nătătiri ami cunoscutii că putemii a le hrtdi supusilorii nostri, de lcamii pusii in lucrare, leamii urmatii si leamii păzită, nesocotihdii intru nimici pagubile si grelile clieltueli: ale nostre, ci incă si câte rele amii vădiutii că se urmeză spre stricăciunea si paguba - lori, neamii silită si ncamii nevoiti de a le desrădăcină cu totulii si a le conteni, -precumi sunt cunoscute din domnescile nâstre chrisve si porunci ce S'aii dati. pentru acele pricină, si mai vârtosii si de obsce mărturisite si bine propoveduite. Dintre care acelea, una fiindii si slujba ceritului ce este venitii ală cămârii domnesci, care din vechime se obicinuiă 4 se căută aici în Ticra-Rumânâscă tmna pela luna lui Octomvrie, si- dela o vreme incâce domni ce aii fostă după vremi siliti fiindu de trebuintiă ai mutat'o de a sc căută primăvara, la câtii catachrisis ajunsese căutatu acestii Slujbe dintr'acâsta, 'si câte nEpăstuiri si nedreptâti se ficeă, săraci- lorii lăcuitori din pricina căutatului primăvara," vădiendule si măria Sa părintele nostru intru cea de a doua domnie a mării sale, de aceeasi rîvnă, Grăsi ati fosti silitii de aii mutată că- utatulă ci a se urmă după obiceiulii vechiii, adică tâmna pela luna lui Octomvrie. Dar nu s'a păzitii acea hotărire a mării sale de sevirsită, că-ci in cea după urmă la venirea, n6stră in- tr'acâstă tiâră amii găsit'o căutânduse Grăsi pe vremea primăverii, numai cu pricină că 'si la 
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tiera Moldovii totii intracâstă vreme se caută; si. 6răsi cu aseminea încă si cu mai multă ca- 
tachrisis si năpăstuiri săracilorii lăcuitori căutânduse, că-cl slujbasi! oeri după relile lorii nă- 
răviră n&păstuindii la scrisii cu sume mai mari de câtii sunt, si puindi vite sterpe adică 1ni- 
Gre că sunt cu miei in pântece, altele că aii câte doi miei, incă unii dintre cei mai fâră de 
sufietii slujbasi ai indrăsniti pe alocurea după vremi de ait scrisă si berbeci si qiapii in 
rândulii oilorii celorii. grâse. -Care aceste netrebnice urmâri ale lorii si jafuri neputândule 
suferi domnia, mea nici intruniă chip a se urmă, măcarcă ni se face si rugăciune prin anaforă de 
obsce a sfintia lorii părintilori archierei ai tierii si a tuturorii dumnealorii boerilorii nostri, ca 
să lăsâmiă căutatuli slujbei acestia de a se urmă răsi tâmna după vechiulii obiceiii alti tierii; 
dar domnia mea, precumii Ja altele asiă si la acesta, voindă mai ântâii si mai cu deadin- 
suli dreptatea 'si odichna săracilorii lăcuitori de câtit interesulii nostru, pentru aceea nu ami 
căutatii nică paguba cămârii- ce se pricinuesce cu micsiorarea sumei oieritului pentru inpu- 
ginarea mieilorii ce se cheltuescii din vremea primăverii si până tomna, ci incă fiindit-că 
in anul acesta aii apucatii de s'aii vândutii acâstă slujbă de cu primăvară si nu se pâte a 
se mai cere si la tâmnă alti oeritii, rămâindii de a se cere oieritulit tocmai la Octomvrie 
ali viitoriului anii cu I&tuli 1806, osebitii de paguba ce mai susii arătâmi, suferimă cu bună 
priimintia n6stră si: paguba analogului ce s'ar fi cădiutii să luâmii intr'acele siâse luni dela 
luna lui Aprilie si până la luna lui Octomvrie, numai si numai ca să desrădăcinâmi si aceste 
nedreptâti ce sai urmati până acumii s&racilorii lăcuitori, să vedemi pe supusii nostri pe 
cumii la celelalte si la acâsta multiumită si odichniti, să le dâmii si pricină cu acesta de in- 
demnare si spre mai multă sporirea dobitâcelorii lori, după cumi firesce o rivniinii acâsta. 
Si printr'acestii ali nostru domnescă chrisovii hotărimii si poruucimii, ca de acumii innainte 
slujba oeritului, ori in credintiă de va fi saii de se va vinde după obiceiii, căutatulii ei să fie 
tâmna, €r nu primăvara, după cumi s'aii urmati intracâstă tiâră din vechime, cândii sluj- 
basil oeri nu potă face vre o altă năpăstuire lăcuitoriloră, ci urmză cu luarea oieritului nu- 
mai pe vitele ce sunt vădiute si de fagiă, pentrucă este invederatii la obsce nedreptâtile ce 
aii pricinuită căutatulii ei de cu primăvară, care sunt cu totulii nesuferite omenirii, si nici 
o dată cu. nici unii felii de pricinuire, ori de pagubi a cămârii domnesci sai de trebuintiă. de 
bani a vistierii seu cu cuvântii că si la tiâra Moldovii totii primăvara se caută, să nu fie 
slobozenie a se mai căută aici intr'acâstă tiâră oeritulii de cu primăvară. Pentru care ac6- 
stă. hotărire si obscescă facere de bine ce ami săvirsită, nu numa! că pohtimii si rugâmii si 
pe cei .din urma nâstră frati luminati domni ce se vorii invrednici după noi dela dumne- 
die6sca bună vointiă a avă stăpânirea acestii pravoslavnice tieri de a o păzi nestrămutatii si: 
a o intări si cu cinstitele domniiloră sale chrisove, ci si suptii blestemii dumnedieeseii punemi 

"pe celii care se va cuteză a o mal strămută 6răst cu vre unii cuvântii de pricinuire desiârtă, 
să aibă a dă grei răspunsi innaintea infricosiatei judecâti a lui Dumnedieii pentru tâte acele 
nedreptâti ce se vorit mai pricinui săracilorii de câtre Slujbasi, ca unul ce insusi se face 
pricină acelorii r&otâti si n&păstuiri, si când de acumii înnainte, ori din parte bisericâscă . 
de va fi saii mirenâscă, ori.din cei ce sunt iscăliti la anaforaoa ce ni Sai făcutii acumă, ori 
diadochii lorii, saii altii, ori pentru vre unii interesii 'ală lori in „parte sait la vre o provlimă de se va induplecă si va sfătui sai va priimi să iscălâscă spre strămutarea, acesti! bune ho- 
tăriri, unulă ca acela ca uni vrăjmasiii ali patrii sale si ca unii iubitorii de r&otate să aibă 
inpotrivitorii pe Dumnedieii, si intru tâte apucăturile si câile sale eli si nemulii lui procop- 
s6lă in veci să nu vadiă. Si poruncimi ca acestii chrisovii după ce se vatrece in condicile 
a divanului si a vistierii, să se dea apoi in păstrare la sfânta, mitropolie. Dreptii-aceea spre 
intemeiarea, si paza a câte mai susii se” coprinde, "ii si intărimii cu insusi credintia 'n6stră, 
Ion Costandinii Alexandru Ypsilantii .voevodii, martori puindă pe pră-iubitii domnii mele fii: 
Alexandru voevodă, Dumitrașcu voevod, Georgie voevodii, Nicolae voevodii, Ioan voevodii; si totii sfatuli cinstitilorii si credinciosilori boerilorii celorii mart ai divanului domnii mele; 
pană Dumitrache Ghica vel-spat., .panii Dumitrașco Racovitiă vel-vistierii, panii Manolache 
Brâncoveanu vel-banii, panii Grigorie Caliarhi vel-post:, panii Stefani Văcărescu vel-dvornicii de ticra de susii, pană Isaacii Raletii vel-log: de tidra de susii, panii Barbu Stirbei vel- 
voimicii, panii Istrate Cretiulescu .vel-vornică, panii Scarlatii Slătineanu vel-vornicii alti obsci-
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rilorii, pană Costandinii Bălăceanu vel-logofătii de tiâra de giosi, panii Grigorie Băleanulii vel- logofâtii alii obiceiurilorii, panii Antonie vel-hatm :, pani Costandinii - Varlaamii vel-vorniciă ali polithii, panii Costandinii Filipescu vel-clucerii, panii Ioanii vel-căm : panit Ianache Golescu vel-pah:, pani Sierbanii Grădisceanu vel-stol :, panii Costache vel-comis, panii Radu Fărcă- sianu vel-sărd:, panii loani Caragea vel-med::, panii Cost, Greceanulii -vel slug:, pană Michaiit Perdicari vel-pit:, ispravnici si purtătorii de grijă fiind la acesta dumnealuy pană Dumi- trașco Racovitiă vel-vist:, si Sai dată chrisovuli acesta dela vistieria domnfi mele intru ală treilea ani ali domnii nostre, in luna lui Iunie a vălâtului 1805, scriinduse de Costandin Rătescu log. de vistierie. Da 
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” Ckzisovulu marii sale Costanâinu voda Ypsilantu ce s'au aatu pentru scutela oieritalui 1805. 

Frica lui Dumnedici dinpreună și milosârdia, fiindi amânduă rădăcinate in inimile stăpânitorilorii, batii răsboiii fârte tare asupra a ori-ce neinlesnire vorii cercă la săvirsirea, | facerilori de bine, care sunt datori a le h&râdi si a le r&vărsă câtre noroduli ce i S'aii in- credintiati dela Dumnedicit a-lă oblădui, găsescii tâte inlesnitele, mijlâce la ori-ce bună cu- getare vorii face, si facii pe cele mai grele a se săvirsi cu cea mal mare usiurintiă, acestea aduci cele mai innalte fericiri norâdelorii acelora ce se oblăduescii de acestii felii de stă- pânitori, si lorusi le sunt pricinuire nu numai intr'acestii vâcii de cea mai mare laudă fă- cânduse desăvirsiti iubiti norodului, ci si după săvirsire nemuritoriii le face numele cu po- menirea acelorii fapte bune. Dreptii-aceea si domnia mea, din vârsta pruncii, din vremea, ce neaii sloboditii versta de a pute face chipzuiri, alta mai cu deadinsulit n'ami cugetatii, de câtii cumii amii pută rădăcină in inima nâstră mai cu prisosintiă aceste  duă, până cândă dumnedie€sca pronie neaii invrednicitii de a si domni, cândii si firea neaii silitii de a, le face invederati cu feluri de chipuri la toti supusii nostri câti milostivulii Dumnediei neaii in- vredniciti a-i oblădui, si cu multă scumpătate silindune, nu numa! obiceiurile lori si prive- legiurile ce. aii avuti fiest-care leamii păzită si leami intemeiată, ci si altele multe leami maj h&răditii, si usiurintiă leamii intocmitii, si inbunătătini si facerl de bine leami săvîrsitii, s&rguindune a desrădăcină si orice felii de rele urmâri, jafuri si n&păstuiri ce ai fostii reii nărăvite intre densii, care aduci măchnire în inimile săracilorii; precumii si aici intracâstă de Dumnedieii păzită ticră, câte mângăiâri amii. făcută Supusilori nostri, sunt de fagiă inve- " derate si de câtre toti mărturisite; dar pe lângă acelea vădiândii si multe din obiceiurile tie- ril stricate si schimonosite, nu amii trecutii cu vederea de a face si la acelea indreptarea ce S'aii cuvenit. Adică, sfintele mânăstiri si metâsie care sunt lăcasiuri dumnedieesci unde se 'stvirsiescii sfintele rugi, lipsite de: milile ce din vechime ai avutii; si obscea dumnealorii velitilorii boeri care sunt otcârmuitori a tâtă sistima a acesti iubitre de Christ. stăpânire, dela mare până la micii, dela o vreme incâce lipsiti cu totulii rle privelegiuli scutelii oeri- tului si plătindi da valma cu .obidă vitele ce aii, intocmai ca si cel prosti fâră de nici o'de- osebire, cărora acestora, măcarcă . mai nainte li se dă dela vistierie o pugină sumă de bani cu numire de rădicătură de ocritii, dar fârte prâstă si de nimicii, si si aceea uneori li se di, 6r mai de multe ori cu feluri de pricinuiri nu li se dă. Er domnia mea, după rugăciunea ce ni sai făcuti prin anafora de obsce, adăogândii milostivire si la acesta, hotărimii -prin= tracesti ală nostru domnescii chrisovii, ca de acumă iunainte mitropolia, episcopiile, mână- stirile cele mari cu metâsiele lorii,. si dumnealorii veliti boeri, dela vel-bani si până la clu- ceru de arie, cumii si jupânesile văduve €răsi până la acestă trâptă, să aibă privelegiulii scu- telii oieritului pe tâte oile câte -va, ave fiescesi-care. drepte vite ale sale, precumii se urmeză si la tira Moldovii, fâr de a fi Supărati cu cea mai pugină cerere, ferinduse insă si mat sustii disii privelegiati:de a nu amestecă o streine tierănesci care plătescii ceriti, in oile sale, si făcendule. că sunt ale lori să nu plătescă oeritulii, păgubindii cămara, că-ci unulii ca acela dovedinduse intr'o vină ca acesta, de ori-ce stare si treptă va fi; nu numai că i se
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va rădică acesti?privelegiă ali scutelii osritului de nu-l va mai ave în totă vistia lui, ci incă osândinduse se va pune de va plăti si oeritulii indoiti pe acele vite ce cu viclenie ai - scutitii numindule. ale lui, si se va, si pedepsi fâră de milostivire ca unii nemultiămitori si necunoscătorii milii domnii mele si păgubitoră de dreptulii cămârii domnesci, Si acestii chri- sovii, după 'ce se va trece in condicile a divanului si a vistierii, apoi să se dea in păstrare Ja sfânta mitropolie, ca să fie sciutii si păzit si acestă privelegiii ce ami hărădită intr'a- cestă de Dumnedieii păzită ticră, si-mal susă numitilorii. Pohtimă dar si pe cei din urma n6stră frati luminată domni ce se vorii invrednici dela dumnedie€sca bună vointiă după, noi a fi stăpânitori acestii tieri, să bine voiâscă si domnia lori a intări acesti privelegiii ce amii h&rădită mai susi numitilorii, si cu cinstitele domniilor sale chrisâve. Deci spre intărirea si-paza a câte mai susii se coprinde, amii intăritii chrisovulii acesta cu insusi credintia, n6- stră, Ion Costandinii Alexandru Ypsilanti voevodii, martoră puindii pe pră-iubitii nostri fl: Alexandru voevodii, Dumitraşcu voevodii, Georgie voevodii, Nicolae voevodii, Ioani vocvodă, si totii sfatulii cinstitilorii si credinciosilorii boerilori al di anului domnii mele, pană Dumi- trache Ghica vel-spat:, panii Dumitrașcu Racovitiă vel-vistieră, pani Manolache Brâncoveanu vel-banii, panii Grigorie Caliarehi Yel-post:, panii- Stefani Văcărescu vel-dvornicii de ticra, de sus, panii Isaacii Raletii vel-logofătii de tiâra de susii, pan Barbu Stirbeiii vel-dvornicii, pantă Istrate Cretiulescu vel-avornicii, panii Scarlată Slătineanu vel-dvornicii ali obsciriloră, pană Costandinii Bălăceanu vel-log: de tiâra, de giosii, panii Grigorie Băleanii vel-log: al obice- iurilorii, panii Antonie vel-hat:, panii Costandinii Varlamit vel-dvornicii ali polithii, pani Costandinii Filipescu vel-clucerii, panii Ioanii vel-cim:, panit Janache Golescu vel-pah:, panii Sierbanii Grădisceanu vel-stol:,. panii Costache vel-comis, panii Radu Fărcăsianu vel-sărd:, pani loanii Caragea vel-med:, panii Costandinii Greceanu vel-slug:, panii Michaiii Perdicarii vel-pit:, ispravnicii si purtători de grijă fiindii la acesta, dumnealui panii Dumitrașco Raco- vitiă vel-vist:, si s'aii datii acestii chrisovii dela vistierta domnfi mele intru alu treilea anti alii domnii n6stre, in luna lui Iunie a vălâtului 1805. Scriinduse de Costandin Rătescu log: de vistierie, i 

    

- XVII 

Chrisovula divanului pentru redicârea vamii la cele de mancare in polithia Bacurescilora, 

aa + (Dela opseea divanul pringipatulai Valachis). 
Intielepciunea, dreptatea si iubirea de 6meni a stăpânirilorii ce oblăduescit. tieri si no- râde, nu se face vădită si mărturisită numai prin alcătairi de cuvinte mângăitâre, ci cândii si chiarii cu fapta lucrâză bunătâti si obscesci folosuri simtitâre si pricinuitâre de inlesnire, de indestulare si de inbivsiugare, mat vârtosii la cele ce sunt de trebuintia si hrana săra- cilorii; atuncea si oblăduirea, este următâre vointii si plăcerii celui de susii (dela care i s'aii datii stăpânirea si puterea) si supusii norodului acei stăpâniri se facii in adevârii fericiti prin lucrârile intieleptelorii mijlâce ale acei oblăduiri. Ca să fie dar oblăduirea divanului acestii tieră părtasiă acestorii mai susii arătate trei daruri, waii contenitii a pururea de a ast nIe- adormită priveghiare si desă&virsită ingrijire pentru ori-ce lucrare ar privi spre binele si fo- ” losulii opscii (pe. câtii insă neaii fostii cu Dutintiă, si pe câtă sciutele peristasis si iutielile vremii neaii sloboditi).si măcarcă o pătimire rea. care este vădiută că curge la opsce nu este trebuintiă a o tălmăci “prin multe cuvinte, de vreme ce chiarii fiintia acel r&utâti de sinesi face vădită si arttati si mărimea răului si felulit vătămârii ce pricinuesce; dar pen- tru că-ci răulii de care avemii a cuvântă se căzesce răzimatii la enteresuli stăpânirii, si asu- pra enteresului se poti găsi după vremi multe feluri de pricinuită, adică .de obiceiii vechii si altele.ca acestea ; de aceea, dreptatea si iubirea de Omeni ne silesce să arătâmii aicea des- lusitii si cu lumin6să descoperire, atâti râului ce curge, i pricina din care isvoresce, i fe- lulii vătămârii. ce pricinuesce, i inlesnirea mijlocului indreptârii ce se găsesce, cumă si binele
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i folosulii care dintracâstă indreptare opscea dobândesce, Deci asupra, rivnil ce ami disi că are divanulii pentru a Supusilorit sci bună petrecere, si asupra luârii aminte ce se face “pentru ori-ce pătimire a lorii, vădiândii că dela o s6mă „de vreme incâce curge in t6tă ti6- ra si mai vârtosii aici in polithia Bucurescilori o mare scumpete, nu numai la mârfurile ce “vint din tieri streine, ci si chiarti la aceste zahirele i legumt si altele de ale mâncârii, cumii si la cherestele i fânii si lemne de focii, care tâte acestea nu vinii din niscare-vasi locuri „depărtate si streine, ci sunt pământesci, adică se facii aici in tiră si se aduci spre vân- diare la oboruli târgului de afară, cumii si inlăuntru pe: podurile si pe ulitiele polithii, ca- ve scumpete 's'aii suitii atâta incâtii cea mai multă parte de Gmeni din lăcuitorii polithii fiindi cei mai multi s&raci, cârcă o cumplită pătimire de mare lipsă si distihie nepomenită, ne- putândust intimpină hrana, cea din tâte dilele care este o ncapărată trebuintiă a vietii si fâr de care nu este cu putintiă a trăi omuli, că-ci lipsind dela dânsul hrana, si incăldirea, isprava acestora este mârtea. Pentru acestă dar nesuferită pătimire a opscii săracilorii, chib- zuit'amii ca să vedemii care este pricina din care isvoresce reuli acesta, si aflâmi cu bună s6mă că cel ce se negotiâză cu acestea, de nimicii altii nu sunt siliti a le vinde cu asiă scum- pe si nesuferite pretiuri, de cât numai si numal din pricina vâmil ce plătescii, si din pri- cina rușfeturilorii ce dai Ia unii altii din dregători si zapcii, cu care încărcânduse lucrulii celii de vândiare sunt siliti si et a-l vinde cu pretii scumpii si nesuferitii, că-ci pildă avemii la acesta orasiu Câmpulii-Lungului din sud Musc. unde fiindii-că, după privelegiulii ce are din ve- chime, vama lipsesce cu totulii, de accea la orasiulit acelu a pururea este inbivsiugare si mare eftinătate la tote ale mâncării câte se vândii in tergulă de acolo, si este ca de mirare că multi din negutiători cu mârfuri, i multi din cei ce se negoti€ză cu pesciuri de Dunăre i de baltă, cumii si multă lăcuitori din pârtile dela vale, se scâlă dela, baltă si dela câmpii si ferinduse : tare a nu se abate la vreuni târgii din ceste-lante.orasie ale tierii, se ducii tocmat la Câm- pu-lungă de-si fact vândiarea, fiindi-că acolo nici agă nici pole. de târgi, nici vătafă de pescari, nici vamesiii nu este, nici ispravnici nu se amestică; ficânduse dar cunoscutii că acesta e. ste pricina din care isvoresce rtoa si vătâmătâria pătimire a sărâcilorii, si ne mai putânduse suferi jalnica strigare si multa obidă a lorii. caril audii si sciii că in tiâra Moldavii, vecina, n6stră, ce aii fostii si este intru o credintiă, intru o limbă si intru o asemenea oblăduire ca, si nof, nică la Iasi unde este cathedra Scaunului stăpânirei, nici la Focsianil Moldovii ca- rii sunt lipiti de Focsianii nostri, nici in alte orasie si târguri ale acei tieri nicăiri vamă, la zahirele nu este, amii chibzuitii ca, să găsimii ialesnirea. indreptâri! acestui reii, si n'amii aflati altii mijlocii mai de săvirsitii vici altă inlesnire mai cuviinci6să, de câtii să se rădice si să lipsescă aici în polithie cu totulii vama acestorii lucruri câte sunt de hrana si de în- căldirea Gmenilorii. La care măcarcă cu rădicarea vâmit acestori lucruri, urmă să se pricinu- 6scă scădere si pagubă la vistieria tierii, si măcarcă pentru o mare trebuintiă ca acesta a opscil cu cale si cu dreptate este ca stăpânirea, tierii care este muma norodului, să sufere pentru binele si folosulii fiilorii sei o pucină pagubă ca acesta, adică lipsa acestul puginii venitii ce-li luă din vama, acestorii lucruri, care acumă se rădică, a nu se'mai vămui, mai vârtosi că analogisinduse suma care lipsesce cu suma ce se pâte luă din adaosulii care acumi Sail chibzuitii a, se adăogă vama altorii lucruri ce pe anume sunt ar&tate la, catalogu vâmi- lorii acestui anii, este vădiutii că stăpânirea nu numai nu păgubesce nimicii,- ci incă cârcă mal multi folosii, pentrucă r&dicarea, vâmit se face la prâ-pugine lucruri, adică numa! la ale mâncârii si la ale incăldirii, si acestă, rădicare nu se face in tote orasiele si târgurile tierii, ci numai aici in târgulii Polithit, 6r adăogirea vâmii celori-lante lucruri se face nu numai aici in târgul polithii, ci si de opsce in totii “coprinsulii tierii, din care adăogire fiindi-ciă, se face unii folosii, care este destoinicii a inplini mai cu prisosii lipsa vâmii acestorii lucruri si din totă ticră 6r nu numa! din polithie, cu de crtatii este dar a, se face rădicare vâmil acestori lucruri si duprin tâte cele-lante orasie si târguri ale tierii. Dar numai pentru nă- prăsnicia, acestii vremi de răsmiritiă, intru care ne aflâmii, cândă curgătârele cheltueli ale vistierii tierii sunt si grele forte si necontenite, de aceea saii găsitii cu cale ca acumii de o cam dată.rădicarea vâmii acestori; maj giosii ar&tate lucruri să fie numai aici în târ- uulii. polithii, & nu si in cele-lante orasie -si târguri” ale tierii, 6r adăogirea,. vâmil la, cele-



2 

349 | *-“ TESAURU.DE MONUMENTE ISTORICE 

lante să se urmeze atâti aici in pelithie câtii si in t6tă tira de opsce, 6r după ce ne va 
milui Dumnedieii cu pace si liniscire tierii, atunci să se rădice negresitii vama acestorii mal 
josii arătate lucruri si in tâtă ticra de opsce, si să se urmeze pretutindinea intocmai ca si 
aici in polithie. Asiă-dar, ca să intimpinâmii lipsa acestul venitii alii vistierii, prin socotintia, 
i chibzuirea si aaltorii obraze de cinste ce ati stătutii vamesi după vremi si au bună sciintiă 
de ale vâmiloră rândueli, amii inbrăcatii lipsa aceea făcânduse adăogare la plata vâmil vi- 
telorii i la erbăritii, i la sei, i la untii, i la miere, si la cantari, .care adaosii este arttatii 
pe anume la tâte in catalogulii si in ponturile vâmilorii, ce S'aii intocmitii pe acesti ani, 
si €tă arătâmii si aici mai giosii 6răsi prin ponturi pe anume, atâtii pentru 'cele ce s'a 
rădicatii a nu se mai vâmui, câtit si pentru câte-vasi catahrisis ce se urmă până acumit si 
s'au r&dicatii de acumit innainte a nu: mai fi. " ! 

1. Vama dela târguli-de-afară si dela oborulii de acolo i dela târgulii-Cucului si din 
tâtă polithia Bucurescilorii, dela ozi-ce felii de zahirea, grâit, orzi, porumbii, meiii, scară, 
mălaiti, făină, f6nii, maldări, pesciuri, atâtii de Ti6ra-Rumânâscă câtii si de Ti6ra-Turcescă, 
icre rosii saii negre -(bez cele tescuite) fasole, linte, mazăre, bobi, c6pă, usturoiii, prazii, inuli, 
cânepă, vânaturi, i pâsări dumestnice, brânzuri, untii, Guă, casiii prâspătii, casicavală, pome- 
turi ork-ce feli vorii fi uscate si neuscate, legumi, zerzavaturi, lemne de foci, cărbuni, che- 
restele, rogojini, mături, i alte lucruri de lemnii, i vasă de lemnii si de pimântii ori-ce fe- 
lurime de care aducii ticranii, varii, sr-alte aseminea acestora, care se aducii pentru vân- 
diare in polithie, nici unile de acestea vamă să nu plătescă, nici altă dare la nimeni să nu 
dea cu nici unii felii de numire, rădicânduse aceste dâri cu totuli, ca de acumi innainte 
nici să se mai pomenâscă; să se r&dice si măjăritulii din Bucuresci i vătăsia de pescani, i 
vătăsia de precupeti, cumit si avaeturile ale zapciilorii, ca nici acestea să nu mai fie de a- 
cumnii innainte nici să se mai pomenâscă. 

2. Zapeiil spătăresci si agesci ce sunt paznici la margine pela ulitiele si drumurile ce 
intră in polithie să nu se indrăsnescă a cere nimeni nimicii dela, lăcuitori sait negutiătorii ce 
vorii aduce acestea de vândiare innăuntru polithii, âr dovedinduse vreunulii cu urmare in 
potrivă, acela să fie judecatii ca unii jefuitori si să se pedepsâscă cu strajnică bătaie in fa- | 
langă la r&spînthie prin scirea  dumnealorii zapciilorii celorii mari, adică a dumnealui vel- 
spătarii si a dumnealui vel-agă. Da 

"3. Paralele ce dela o vreme incâce s'aii obicinuitii a luă. ciausiu spătăresci dela toti 
caruli cu fânii ce intră in polithie, numindule .că sunt parale pentru scrisulii răvasiului de 
slobozenia. ce se dă a intrârii acelui fenii, acâstă luare de parale să lipsâscă cu totuli si să, 
dea r&vasiii fâr de plată, fiindui indestulă cele-lante venituri ale' ciausii, că-cl acesta se ur- 
m6ză numai ca să fie cunoscutii spătării unde se descarcă aceli fenii, pentru intâmplare de 
iazgănii, | a . 
„4. Sărăria numal estimpi are a se urmă, 6r dela-anulii viitorii innainte să lipsâscă 
cu totul -si să nu se mai numescă sărăria că este irati alii vistierii, ci toti de opsce veri-ce 
băcani saii negutiătorii să fie slobodă a vinde sare in polithie după nartuli ce: se va orân 
dui dela divanii, 6r celii ce se va dovedi vândiândiă in potriva nartului să-l pedepsâscă dun: 
nealorii zapciil cei.mari pe piele 6r nu pe pungă. | e , 
„5, Luminăria de câră rosie, 6răsi să lipsâscă cu totulii si nici acâsta să nu se mat 
numâscă că este iratii alii vistierii, ci toti de opsce veri-cine va voi, volnică si slobodi să fie a 
vinde luminâri de câră rosie, si urmândii vendiarea de câră curată, si după nartulă ce se va 
dă dela divanii, să nu fie supărati de nimeul cu nici unii felii de cerire de nimicii, Gr celii 
ce se va dovedi vândiândii in potriva nartului să se pedepsescă de câtre” dumnealorii zap- 
ciii cei mari, precumi S'ait disii mai susi, - - 

| 6. Dreptii-aceea, fiindii-că cu sfatulii si găsirea cu cale de opsce a smerenii nâstre mi- 
tropolitului, a episcopilorii i.a totii clirosu bisericescii si a, ttă câta bisericescă, mari si 
mici, S'aii făcuti acâstă hotărire ca de acumii innainte să, lipsescă cu totuli vama, dela tâte 
lucrurile câte anume sunt arătate mai susii, 6r adaosul să se urmeze numai la lucrurile ce 
sunt arătate pe anume in catalogii si in ponturi, lipsindii si câle-lante catahrisis. Are. dar a 
fi acâstă hotărire păzită si nestrămutată in veci, 6r cândă de acumii innainte vreunulii, ori
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din câta bisericâscă sati politicâscă, ori pentru vreuni enteresi alii seii sai ca unii colaca, ca să se arate părtinitorii acelorii ce ari voi să strice acâstă hotărîre ori la ce intemplare de vremi se va. induplecă ori insusi cl a priimi strămutare ei schimbare acestii hotăriri saii a indemnă, pe altii la acesta, sait si cine ar pute să se inpotrivâscă vointit acelorii ce arii vră să strice acestii bine alii săracilor va adiaforisi, unulii ca acela ca unii ret. patrioti vrăj- masiii de fagiă alit stracilorii si inpotrivitorii binelui lori să aibă pre săracii acestui norodii pirisi cu deadinsulii câtre Dumnediei, să fie supusii anathimil in veci, casa lui să rămâie pustie, să scurine datorniculi averea lui, si fiii lui să ajungă cersîndiă pâine, vinovată să fie focului ghenii, partea lui să fie intr'ună locii cu Iuda, si cu afurisitu Aria, să afle pre celt in troitiă slăvitii Dumnedici inpotrivnicii la dioa judecâtii, carile să-lii gonescă pre densulii intru viforuli sei, si să-l sdrobâscă pre eli ca vasulit olarului, să-si prelungâscă, mănia sa, din n6mii in nmii asupra aceluia, si să se stârgă numele lui din cartea, celoră vit. Amin, . 

1809, Genarie 27. 

  

XIX 

Anaforaca pentru cei venduti lacuitori dela: judegiu Vâlcii. - 

„Jon Costandină Alezandru Ypsilantii Voezodii boj. mil. i gospod. zeml. Piah. 

Sai cititi innaintea domnii mele anaforaoa ce ne face dumnealui vel- vist:, pentru care si poruncimii ca tâte aceste zapise ce sunt aici, acumi să se ardiă în foci in curtea domnfi mele de fagiă in vederea si a numitilorii inprumutători, precumii si pentru cele-lalte zapise ce sunt pela casile si pela, mâinile celorii-lanti inprumutători carii lipsescit pela alte judegie, poruncimii domnia mea dumn: vel-vist: să, faci poruncile domnii mele câtre ispravnici, ca si acelea, să se stringă tote, să le trimitiă aici, si de obsce să faci cârtile nostre la ispravnicii dela tâte ju- degiele, ca să nu se sufere a se mai urmă unii lucru ca acesta mai multă, făcând la toti sciută si cunoscută acâstă hotărire, că celii ce se va găsi si se va dovedi intru 0 urmare ca acâsta, pe lângă Spargerea zapiselorii, se vori si pedepsi cu ocna, cumii si ispravnicii sait zâpciii ce vorii suferi unii lucru ca acesta, nu vorii pute fi indreptată; si poruncimii cu ho- tărire, ca lăcuitorii satelorii acelora dela Vâlcea, ce ait datii aceste zapise la inprumutători, să fie in pace si nesupărati, si să nu p6tă numitii inprumutători nici odinidri a le face vreo cerire de bani, ci să rămâe păgubasi; pe lângă care acâsta se cădea a se face acumii si altă ped6psă acestorii inprumutători ce stati adusii de mumbâsirulii nostru aici, ca să facemii si celorii-lanti pildă, dar făcândune dumnealui vel-vist: rugăciune, ne milostivimii domnia mea de-i. ertâmi de altă pedâpsă. 
(L. P.) . o „1804 Aprilie 19 

” . Vel-log. 

Prâ-ânnăltiate Domne! 

După luminată porunca mării tale ce prin pitacii mi Stati dati pentru urmarea netreb- nică ce stai intemplatii la judeciu Vâlcii cu vândiarea unora din lăcuitori pela boerinasi si altii, orânduituli mumbastră tutungi-basia ali mării tale au “adusii' pe acesti mal jos nu- miti innaintea mea, carii s'au aflati in Bucuresci, si făcândă cercetare, cu tote că fapta lori este dovedită si netăgăduită, atâtii din cerectârile. ce S'aii făcută câtă si din zapisile cumpă&- rârii lăcuitorilorii ce s'aii adusi aici de mumbasirii, dar acesti patru negutiători diseră că el cu acâstă urmare aii făcutii bine satelorii. de iai inprumutati la trebuintiele ce ai avuti pentru răspunderea, dâjdiilorii vistierii si a Qatorfi lori după rugăciunea, satelorii, si insusi sa- tele neputendii să le plătâscă dobândă la bani, din bună voia lorii leaii dati nisce Gmeni să- 
..
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raci ca să le slugâscă nu a Dururea ca nisce robi, precumii aii veniti la audiulii mării tale, ci cu rândii, adică o săptămână la inprumutătorii satelorii, si o săptămână la insusi casile ace- lorii lăcuitori, avândii tocmâlă ca in ori-ce c6sii le va răspunde banii inprumutârii, să-si ie satele Gmenii innapoi, dar până aii mersi mumbasiru la, judeciii nu aii plătită satele banii, si de aceea aveă 6menil in poslusiania lorii. cu mijlocul ce se arată mal susi, si ac6sta nu ai urmat'o din capulă lorii, nesocotindu-o invinovătire, ci mai alesii facere de bine, precumii se urmâză si pela cele-lalte judegie din partea locului, făcândii acâstii tocmâlă cu satele prin sciintiă "de ispravnici si de zapeii; ami vă&diuti si zapisile acelea, si sunt intocmal cu a- cestă coprindere, adică, pentru facerea de bine ce aii făcutii satelorii cu inprumutarea, bani- lorii leaii datii unii săracii de omă să-y Slugâscă in curte, si cândii îi va plăti banii, să-si iea * Gmenil innapol; €r vinovati Starii cundsce cândii vre unii satii learii fi plătită banii: inprumu- târii, si ci nu learii fi dati Gmenii, si că mai bine ară fi fostii folositi cu dobânda banilorii de câtii cu slujba ce le ficeă acei Gmeni dati de sate, că-ci acei Gmeni socotindi slujba lori ca o angarie dela satii nu ficeă nici o silintiă, ci câtă vrea atâta, lucră, si cândii yreă veniă la slujbă, pricinuindă că n'aii pututii in cutare vreme să vie, avândii lucru caselorit lori. Deci, cu tote că negutiătorii arată că ati făcutii facere de bine satelor cu acestă inprumutare, dar sar fi cunoscutii ajutorii satelorii, cândi pentru Slujba, acelorii Gmeni arii fi scădiutii pe sa- te din suma capetelorii ce a inprumutatii, cr nu să socotâscă slujba lori numai dreptii do- bânda banilor, avândui în poslusiania, loră de atâtia ani, si nu pote să se socotâscă după dreptate slujba lori numai pentru dobânda banilor, si părerea mea, este, să se iea, zapisi- le dela ci, să se spargă de câtre măria ta, fâr de a mat satele indatorate a le plăti banii nici -int”0 vreme, 6r pentru cutezarea lorii ce aii făcută, rămâne hotărirea la porunca mării tale. 

- 1804, Aprilie 18.  * - „ Vel-vist: 
Nora, După acestă documentii urmeză în Condică 11 foi în care sunt insemnate numele cumptrătoriloriă 

si ale celorii venduti, precumiă si suma vândiârii. Cu suma de ti: 50 se cumptră până la cinci Omeni. Astă ne- gutiătoriă de âmeni se făcei mai cu semă în Vâleea, în Argesiă, în Mehedinti, in Gorjii, si incă câte odată si 
fâră zapise formale. In judeciulă Vâlcii se găsiră bani impramutati eu chipuli acesta, in sumă de d]: 13324; in 
Gorji, în sumă de 3392; pentru acestă din urmă sumă se vânduseră 103 men. - 

a Ba PRI Rt
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Astă Condică manuscrisă, precumii insemnarămii mai susii (pag. 305), o avemiă totă din cârtile r&pausatului profesorii Niceforii. Are 215 fot in folio, nepaginate. Scară' nu are. In scara ce urmeză, făcută de noi, nu s'aii trecuti actele de asidosie. Afară de dâuă docu- mente in limba grecescă, tâte celelalte Sunt scrise românesce, Nu publicâmiă t6tă Condica, ci numai documentele ce ni s'a părutii de mat mare importantiă pentru istoria; „dreptului publici, pentru istoria, financiariă si economică a ticril, Astă Condică, precumii si alte ase- mini documinte, la timpul sei le vomii dărui vreunui institutii publici, i „ Etă documintele ce se coprindii in Condica, lui Caragea vodă: - 
1 Tălmătirea pre-innaltului hat-sierifii pentru domnia mării sale lui vodă, 2 Tălmăcirea prâ-innaltului zaptii-fermană, 

, DU 3 Tălmăcire a vrednicului de: inchinăciune pre-ianaltii . hatihumaiuniă scrisă de insusi mâna inpărătescii sale 
măriri. 

: - | : i Dr 4 Tălmăcire a pr&-innaltalui vrednicului de inchinăcinne inpărătescii fermanii, : 5 Anaforaoa dumnealoră velitiloră boeri pentru banii proviantalar a se cheltui in trebnintile tierii. 1813 Martie 23. 
6 Anaforaoa dumnealoriă velitiloriă boeri pentru lipsa lefloră, după arttarea dumnealui bannlui Brâncovea nu, 1815 

Noemv. 20. 
: , Ia a i 7 Anaforaoa dumnealoră velitilorii boeri cu intărirea marii sale lui vodă, pentru adaosii câte par. si€l-dieci de lude la lefi. 1817, Genarie 4... Aa . - - Ra 8 Pitacă gospod ce sai citită la di âutâiii de anu noi, (in limba grecescă), E 9 Anaforaoa dumnealoră velitiloră boeri cu intărirea, mării sale lui vodă, pentru scădiământu „dâjdiilorii.. 1817, p- 

Genarie 8. . 
! E 10 Chrisovulii mării sale pre-luminatului si pre-innăltiatului nostru domnii Ion loaniă Georgiii Caragea voevodă, pentru rădicarea untulut din. 12 judeie, i pantru rădicarea carăloriă de sare, si pentru scăditmântulă dâj- 

diiloră pe diece luni, adică dela Fevr. până la sfirsitu lui Noemy, 1817, Genarie, : ... : : 11 Anaforaon dumnealorii velitilorii boeri si intărirca mării sale Jaf vodă, pentru pretiu ciloră de estimpii, adică fiatu la oile de mumbaiă, 1817, Maiă 25. me 12 Anaforaou dumnealor velitilorii bori eu întărirea mării sale lui vodă,. pentru adaosă ce s'aii mai făcutii la ba: | 
nii postilorii. 1817,: Iunie 3 ! i IN ” a i 

13 Anaforaoa dumnealorii velitiloră boeri intărită si de măria sa vodă, pentru avaetu poslajniciloră din Bucuresel, 
„..„„ Ce-se iea de câtre dumnealui vel-dvornicii 'ală polithir. 1817, Iunie 10, .. ERE ” Dr 
14 Anuforaoa dumnealori velitiloriă boeri, pentru pricina lui kir Ioan Scuta negutiătorii de aici ce face preten - 

tie pentru posti, 1814, Iulie 9, 
„. : i 

15 Chrisovulii săteniloră Rucăreni i Dragosloveni din sud Muscelii, pentru a fi osibiti de satele plaiului Dâm- bovitia, si de a păzi ei potecile si plaiulă In, 1813, Octomv, 27, e a 16 Chrisovulă damnealui căminariulai Chiriac ot divanii, pentru casile isprăvnicatalui din sud Vlașca 'ce leai 
făcută pe mosia dumnealui, 1817, Avg..30.- i a : 17 Anaforaoa dumnealur bivvel-vornicii Costache Samureasii, 'vechilulii căimăcămiek Craiovei, pentru răspunde- rea baniloră zahrelii luate de panduri în trebuintia ascherliiloră Adalii. Anaforaoa vel-vistieriului totă În acestă causă, si buiordisma mării sale. 1816. - E . o ae 

,
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18 Chrisovulă Răducanului biv treti log, sin răpos. cluceră Dumitrache. 1813, Mart, 3. „. 
9 Chrisuvulii a lude 23 blănuri streini, i lude 9 câlfile .lorii, din orasiu Bucurescir. 1813, April. 25. 

20 Chrisovulii a lude 24 negutiători pământeni cupeti. 1813, Mai 3. ” , 
21 Chrisovulii cumpanii din orasiulii Cerneti sud Mehedinti. 1813, Maiă 20. 
22 'Chrisovaulii cumpanii cei n6ut ot orasiii Craiovii. 1813, Maiă. : , 

23 Chrisovulii calemuriloră vistierii si a samesilorii după la judeţie. 1813, Iunie. 
24 Chrisovală cumpanii ot TVârgulii-Jiiului sud Gorjii. 1813, Iulie 2. . 
25 Chrisovulă cumpanii chiprovetiloră ot Râmnecu dela Vel-Ocnă ot prez Oltă sud Vâlcea. 1813, Iulie 2. . 
26 Chrisovulii cumpanii cel vechi a orasiului Craiovii sud Doljii. 1843, Iulie 2. , . 
27 Anaforaoa dumnealorii velitiloriăi boeri pentru pricina vinăriciului si a dijmăritului. 1813, Iul. 6, - 
28 Chrisovulii cumpănii streinilorii ot Caraeali sud Romanati. 1813. | 
29 Chrisovuliă dumnealui bivvel-clucerii Stefanii Belulă, pentru lude 45 seutelnici cu scădi&mântii, si 30 po-. 

slujnici fâră pricină de dajdie. 1614, Martie 10. 
30 Crisovulii mării sale lui vodă ce s'aii dati luminatului beizadea Grigorie Ghica. 1814, Mai. 

- 31 Anaforaoa dumnealorii velitilorii boeri, pentru intocmirea: dâjdiilorii tierii. 1814, Maiii 28, 
"32 Anaforaoa dumnealorii velitilorii boeri, pentru piata proviantului. 1814, Maiii 28. 
33 Anaforaoa dumnealorii velitilorii boeri cu întărire gospod, pentru intocmirea dâjdiilorii tierii, 1814, Maiă 28, 
34 Ponturile ce s'aii dată boeriloră asiediământari ce s'aii orândoitii pe la judecie. 1814, Avg. 1. 
33:17 :cârti gospod.slobode câtre lăcuitori la: indegie de opsce pentru asizdiământii, 1814, Avg.1.: 
36 11 cârti gospod slobode ce s'aii datii la .mâna dumnealorii boeriloriă asiediământari, 1814, Avg.'1. 
37 1 carte gospod slobodă-pentru asiădiământuli din polithia Bucurescilorii, 1814, Avp. 1, “ 
38 198 cârti goapod legate câtre ispravnici si câtre boerii asiădiământari la judegie de obsce, si câtre judeţiu dela 

orasiu Câmpu-lungii, pentru ajutorintia ce s'aii scosii de mode po tl. 12 nof. 1814, Avg. î. - 
39 Anaforaoa dumnealui vel-vistieră, pentru banii proviantului mânăstirilorii. 1814, Noemv. 18. . . 
40 Chrisovulii mării. sale lui vodă Ion Ioanii Caragea voevodii, ce s'aă datii pentru lefi. 1815, Fevr, 12. 
41 Intărirea anatorulii dumnealorii velitilorii boeri, ce s'aii făcută pentru lefi 1815, Fewuar, 20. îi 
42 Chrisovulă mării sale  pre-inuăltiatulni nostru domnii Iounii Georgie Caragea voevodii, ce s'aii datii luminatel, 

" „.“domnitie, Smaragdii Caragea, pentru lude cinci dieci seutelniei, 1815, Mart. 30, NE 
43. Chrisovulă mării sale Ion' loanii Georgie Caragea voevodă, ce s'aii dată cumpunii streinilori din Bucuresci. 42141815, Mat, 26. 7. (a . aaa 
44 Chrisovulă - mării sale lui vodă Ion loanii Georgiii Caragea. voevodii, ce s'aii.dată luminatei domnitie Ralu. - 

1815, Mat. 14, o , | , 
45 Chrisovulii mării sale Ion loan Georgie Caragea voevodii, ce s'aii dată luminatului bezdadea Costache Cara- 

gea. 1815, Mart. Nu N a : i 
46 Anaforaoa dumnealui vel-vistierii pentru prosthichiu la dijmărită, la oeritii, si la vinăriciii, 1815, Aprilie 26, 
41. Obacescii zapisă pentru ti. 420,000, ce aii inprumutatii ticra dela dumnealui kir Georgie Sachelarie, pentru 

„ridicarea ostilorii din Craiova; precumii si anaforaoa si întărirea domnâscă in acestă causă, i : 
48 Anaforaoa pentru .madeoa lipsei leâloriă, : Precumiă si, obscesculii zapisii de - inprumutare de îl. 223,650, dela 

dumnealui bivvel-vistierii Toanii Mosch. 1815, Dekemv. 1. ! e 
49 Anaforava dumnealui vel -vistierii pentru poslujnici. 1815, Noemv. 29; . 
50 Anaforaoa dumnealorii velitilorii boeri, pentru a se bitirdisi in bani salahorii si carăle ce urmeză ase dă din 
7: 3 „ti6ră in lueru cetâtiloră inpărătesel.. 1816, Mart,. 24, aa 
51 Anaforaoa si intărirea, pentru vândiarea huzmeturilorii. 1816, Mai 8, | 
52 .Socotelă de banii ce este ticra datâre.. -. NR Cc 
53 Chrisovuli ce suii dati luminatii domnii. Elenii Caragea, pentru mosia Ciorogârla din sud Ilfovii, 1816, 

prilie, : E N , | E : - a 
54 Cârtile logofetilorii de .vistierie ce s'aii asiediată acumii. 
55 Cartea schitului Văleni. 
36 1: carte. gospod legată câtre ispravnicii de IIfovii; pentru lonitiă Soitareă poslujnicii. 
57. Cârtile ce s'aii dată la unii din dumnealorii boerii ce mai giosii se arată, scutnici in loculă . poslujnicilorii 

din Bucuresci. 1814, Avg, 3. A i 
:58. Cartea bisericii din Rozi. 
59 Pentru podu dela Costinari. 
60 Logofetii vist. de li s'aii peceti, cârtile acumă. 1815, Oct. 
51 9 cârti ce s'aii datii pandurilorii ce aii slugită la isgonirea ce aii făcutii inpotriva făcătorilorii de rela ce se 
„_..: ivise în partea locului, 1815, Fevr. 5. . . a IE ” 
62 Cartea slugeriului Scarlatii Chitioranii ce s'aii asiediatii în loculă taică-seii log, de rămăsitiuri. 1814, Mart. 16, 63 Cartea lui Eftimie log, !- - Ia : . : Nu 
64 Cartea calemului rămăsitiuriloră, 
65. Cartea calemului condiciloriă, 
66 Cartea calemului scutnicilori. 
67. Cartea ealemului cestracturiloriă. : . e PI 

„68 pacii carte deosebită a medelnicerului Costandinii ecstractoriă, . 
69 Cartea calemului breslilorii dainice. . „i 
10 Cartea calemului capanului. - i 
71 Cartea calemului poslujnicilorii.
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72 Cartea calemului bresliloră slugitoresci, 
73 Cartea calemului. havalelilorii. - : 
74 Ipacii cartea vist. Aleco. 
75 Cartea ealemului jâlbiloriă, , 
76 Ipucii cartea pitarului Christache, , i: - 77 Cartea calemului răspunsurilorii. . - ! 78 Cartea log. Ionitiă Dârzeanii. 
79. Cartea lui Nicolae log. î. semesie. 
80 Cartea slugerului Searlată Chitioranu, 
81 Cartea slugerului Costandinii Dragodanii. 
82 Cârtile sarafilorii. » . 
33 Logofetii cei mici ai vistierii. 
84 Logofetii cei ce s'a orânduitii noui, 
85 Cartea lui Michaiii ciausiii de copii din casă de vist, 

-86 Cartea vistierului Costandinii Borănescu, 
87 Cartea dumnealui vel-vist, Grigorie Brâncoveana. | 
8S Cartea părintelui mitrop. Pogonianis. 
S9 Osebită carte a medl. Spiridonii. 
90 Cartea mânăstirii Brâncoveni î sud Romanati, 
91 Cartea medl. Răducanii Filitis. : 
92 De aici sc incepe a se trece privelegiură si alte cârti de asidosie. 1812, 93 Cartea păhărnicesii Sultanii Mavrodoolu. 
94 Cantea vornicesii Elenii Ipsilantine, 
95 Cartea postelnienlui Neguli îi Rusi-de-vede. 
96 Cartea vistierului Tănase, . 
97 Cartea dumnealui căminar, Iordache Golescu. 
98 Cartea dumnealui vornicului Radu Golescu, 

_99 Jalba si anaforaoa negutiătoriloră cumpănii streini din Craiova. ' 100 Cartea stolnecului Alexandru Vilara. PN 
101 Anaforaoa Calitii Doiceschir. 
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„ Talmacirea pre-innaltului hatsierifa pentru domnia mariei sale lui voda, 

- + Ântâiule ală domnilorii norodului Mesii, alesule dintre cei mat mari at nemului lut I- susii, celii ce al fostii dragomanii inp&rătescului mică richiapii, Ischerleti zade Ioani Caragea „voevodii, bune să fie s&virsiturile tale. Indată ce vel luă innaltulii acesta inpărătescii alii miei semnii, să-ti fie cunoscutii, că tu, fiindii-că esci, nu numai hrănitii cu pâinea si facerile de bine ale innaltei si neclătitei mele inpărătii, ce al arătatii si Ja cea d'intâiii si la cea de a- cumii din urmă dragomănie a ta semne de credintiă si de dreptate, si de: vreme ce din ve- chime sai obicinuiti, si este cu cuviintiă ca cei ce slugescii cu credintiă să se facă părtasi milelorii celorii nemărginite inpărătesci, osebitii de acestea, fiindii-că neamii incredintiati cum- „că tu esci destoinicii si la ale oblăduirii, asiediârii si intocmirii pământului; pentru acestea, tote s'aii iuvitii si câtre tine nemărginirea innaltelori acelora, inpărătesci ale mele milă si mări- mea, celorii mai de frunte faceri de bine ale singurei stăpânirii mele, orânduinduse după ale- gire domnia 'Ticrit-Rumânesci la tine, „care după asiediarea ce s'a făcutii intocmat si ase- mina cu celii de mare cuviintă de insine alcătuitii si intărită alt singurii stăpânirii mele, ce cu fericire s'aii dati pela 2 ale lui ramazanii ali curgătoriului: vălti 1227, "ti este una din cele nemărginite inpărătesci ale mele daruri si din cele de multi pretii ale pră-puterni- - cil mele hărădiri, si poruncescii ca după mat sustii numitul hatihumagiunii tu să domnesci in Ti6ra-Rumânâscă, intocmindi pricinile pământului cu obicinuita ta dreptate si credintiă, 0- crotindii pe săracii supusi si pe cel-lanti de obsce lăcuitori, in scurti, bine chivernisindiă t6- te pricinile acei oblăduiri, si trimitiendă la vreme inp&rătâsca miric la bogata mea, comâri, Saii la locurile ce se va face havalea, si cu multă serguintiă silindute ca, să trimiti necon- tenitii tote feliurile de zaherea după innaltele porunci ce sunt date, ferindute cu tâte mijl6- cile de nedreptate. Acesta să scii, si la sfântul micii acesta semnii să dal supunere, care Sai scrisii la 2 ale lui ramazanii ali anului 1227, in Giarigradii, | 

    

„IL. 

„ Talmacirea pre-innaltului zapt : formanu. 

 Alesule dintre domnii din nâmulit Mesii, lauda, mepistanilorii norodului lui Isusii, celii - ce mai innainte aj fostii dragomanii inpărăteseului mieii richiapii, 6r acumii domnii alti Ticrii- Rumânesci, Ischerletii zade Ioanii Caragea voevodii, liniscite să fic săvirsiturile tale. Priimindii acestii innaltii inpărătescii ali miei semnii, sciutii să fie tie, că răsboiulii ce aii fostii intre
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innaltă inpărătia mea si intre curtea Rosii prefăcânduse. acumi intru pace si prietesiugi, s'a 
orânduitii disă curgere de vreme pentru desiertarea, locuriloră, de trei luni dela intărirea 
tractaturilorii pâcii, care s'aii dati si s'a. luatii despre partea amendurora inpărătiilorii. Deci 
schimbânduse aceste întărite 'cârti la cinci ale lui regep, se inplinesce soroculii: desiertârii 

locurilorii la cinci ale lui sieval cândii se intârce si se face teslimii la innalta mea inpărătie 
câstigarea sa cea de moscenire Ti6ra-Rumânescă din preună cu Craiova; fostaii dar trebu- 
intiă de a se orândui si unii noii domnii la dânsa, omii destoinicii, ca să intimpine si să tă- 
măduiscă cu cuviinci6sa inbunare si mângăiare tâte nevoile si pătimirile ce ai suferitii lă- 

“cuitorii sei de câti-va ani incâce, depărtândii dela dânsii frica si săliișluindui pe ci in lă- 
casiurile lorii cele vechi, vrednici de a lucră mijlâce prin care să se facă numitii si indes- 
tulată si inlinisciti, ca să se inpodobâscă pământul. Acesti felii de omii cu multă iscusin- 
tiă, destoinicii a lucră de acestea, cunoscutii si cercatii, si după credintiă si dreptate, aflân- 
dute tu numitule domnii, si de vreme ce din vârsta, pruncii teal hrănită cu pâinea si milile 
innaltei mele inpărătii, si cu credincisile tale slujbe teai făcutii liudatii, arstândă fapte cre- 
dinci6se si lucrâri de dreptate, atâtii mai înnainte la capichehaialicurile* Tierii-Rumânesci 
si a Moldavii, câtă si in trecuta vreme la cea ântâiii si a dâua dragomănii ale jtale,&iteal 
făcutii mai alesii si deosebitii din cei de o' potrivă cu tine; pentru acestea tâte, cunoscândii 

„cumcă te vei sili de vei adună si vei 'sălășlui. pe cei răsipiti supusi. lăcuitori al mai susii 
numitei tieri la cele vechi lăcasiuri ale lorii, ferindui pe că de nedreptâti si de bântuiri,. si 
ntdtjduindi că vei. petrece cu. credintiă si cu: dreptate intocmai: după inpărătâsca' mea voin- 
tiă si: poruncă, de aceea amii ' orânduiti. asupră-ti una din cele innalte inpărătescă ale mele 
mili si din cele de' multii pretiii daruri, domnia Tierii-Rumânesci , la 2 'ale acestii luni ra- 
mazan, Si poruncescii ca după ce-ti vei săvirsi cele trebuinci6se ale tale pricini, rădicându- 
te de aici, pe cel mui indemânatii si cuviinciosit drumii mergendă la “Tidra-Rumânâscă, să 
te. asiezi in orânduitulii locii ce este pentru domni, puinduti tâtă intielepeiunea, la ale oblă- 
duirii pământului, după hotarăle orânduirii tale, ocrotindii pe săraci, bucurândă si mângâindă 
pe ori-câti din pricina trecutei r&svrătiri se vorii fi călcatii si se voriă fi păgubitii chiemân- 
dui. si sălășluindi pe cei răsipiti si inpresciati pîn Lăcasiurile lorii, si inpodolindii ticra cu oblă- 
duirea, si ocrotirea ce vei. face boerilorii si' săracilorii, si bine intoemindi pricinile tuturoiii 
supusilorii. - Pentru care s'aă si dati acâstă innaltă a mea poruncă, si-s'aii trimisi câtre ti- 
ne dinpreună cu cea de;orânduirea ta altă sfântă poruncă, din care incredintiândute că pen- 
tru de a te orândui tu domnii la Tira-Rumânscă acumii intr'acâstă vreme, pricina este, că-ci. 
nădejduimii' dela cea, intăuntru inimii tale sădită rivnă si credintiă, ca să faci in curgere de 
vreme scurtă, infrumusttiarea si inpodobirea pământului, ocrotindi pe săracă si silindute în 
totii chipulii ca, să petrecă in linisce si fâră turburare, purtândii grija numai si numai de lu- 
crarea pământului lorii, chiemândui si sălășluindui pe cei răsipiti, si tote lucrândii pentru fo- 
losuli si inbivsiugarea lorit. : Decă esci datorii indată..ce vei ajunge la Tiâra-Rumânâscă să 
pui in lucrare tâte câte mai susi ti s'aii arătatii, săvirsîndă ca în curgere de pucină vreme, 
tisra, să-si vie intru infrumusetiarea ci cea d'intâiii, săracii să-si aibă intru tâte răsuflarea, si 0- 
dichna, ca să se potă indeletnici numai la lucrarea pământului lorii,. fâră' de a fi ntpăstu- 
iti măcarii până-la unii fir de p&rii, si in scurtii, tâte feliurile de pricini ale Ticrit-Rumâ- 
nesci să, se asieze si să se alcătui6scă cu lăudatii si plăcutii mijlocii si“după cumit se ceri, 
săvîrsîndule cu vrednicia si credintia ce n&dâjduimii dela tine, ca să faci invederatii si ade- 

„ Văratii bunii ipolipsis ce avemii câtre tine, si ferindute in totii chipulii de a face lucrâri în 
„potriva bunei mele vointie. Deci tâte făcândutise cunoscute, si dai supunere la sfântulii. a- 

costa, alii miei semnii care s'aii datii pe la sfirsituli lui ramazan ală vâlâtulni 1227 în Gia- 
rigradii. .
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Talmacire a vrednicului de inchinaciune pre-innaltu hatihumaiunu scrisa de insusi mana inperatescii saie mariri, . 

Domnule ală Tierii-Rumânesci, fiindii-că precumi se coprinde intru acesti alii nostru pră-innaltit inpărătescii fermanii, cele. până 'acumii cu credintiă slujbe ale tale s'au. ar&tatii plăcute si priimite la blândetia nostră, spre semnii de bună cugetare a nâstră -si de peripi- isis câtre tine ti se trimite inpreună cu acesti alti nostru prâ-innaltii fermană unii hangerit inpodobiti cu pietre scumpe, inpărăteşcii ali nostru charii, pe carele, după ce va sosi acolea, in- „timpinânduli cu cele. de inchinăciune până la pământii pasuni ale priimirii, “li vel incinge la “câpsele credintii tale, si ca unulii ce esci mal cu deosebire rădicare a inpărătii nâstre (adică ciraci) cunoscândii că ai datorie de a face cuviincidsile multiumini pentru acesti in- p&rătesci ali nostru charii, vei aperă de nedreptâti si de hrăpiri raiaoa, n6stră, carea dela Dumnedieit s'a incredintiată ca unii odorii la sfântu nostru obrazii, si vei priveghiă spre a se păzi si buna unire i armonie intre prietenescile-nostre vecine curti, | - e 
Da 

Talmacire a pre-innaltului vredaicului de inchinaciune inperatescu fermanu. 

Alesule dintre domni din multi Mesii, lauda celorii intru cinste din norâdele cresti- nilorii, domnule ali Tierii-Rumânesci, Ischerletii zade Ioanii Caragea voevodii, săvirsirile tale fie cu bine. Printiacostii alii nostru pre-innalti vreduicii de inchinăciune inpărătescii fer-: * manii "ti facemii in scire că, pentru că-ci osci slugă credinciâsă și dreptii câtre pră-iunalta: si strălucita niostră inpărătie (a căria putere fie dela Dumnedieii păzită în veci), cumnit si pentru că-ci esci rădicare adici, (ciracii) alii inpărătii n6stre de insusi inpărătâsca nostră mâ-. „nă rădicatiă, si odraslă de insusi drepta nâstră stdită, asijderea si pentru că-ci în faptă. tiay ar&tatit credintia, si osârdia la feluri de intemplână, atâtii cândii teai aflati orânduitii. intru dregttoria dragomiinii cej mari a neclătitului si bine intemeiatului nostru divanii, câtii si de. cândii S'aii dati in mânăti domnia Tierii-Numânesei pentru vrednicia si credincidsa osârdie. ce ai, avândii eredinci6să supunere si tâtă ingrijirea de a săvirsi trebile pră-puternicit n6-: stre inpărătii după a nâstră vointiă, 6r mai alesii ai arătatii a supunerii osârdie cu trimite rea si ântâiii si mai in urmă a indestulateloră zahirele de multe felurimi la vârfovnica in- părătâsca nâstră cetate, precumii si cu cea grabă tăiare si: incepere de trimitere atâtii a che- restelilorii i a altoriţ cereri ce s'aii făcutii din Tiâra-Rumânescă pentru trebuintia innoirii co- tătilorii care neapăratii cu grabă si in pugină vreme ceremii a se s&virsi, la care pentru nai bună inlesnire nici noi nu amii orânduitii celă dintru în vechime urmati fiatii ali mirii, ci pen- tru ocrotirea săracilorii supusi amii slobozitii pretiuri cuviincidse ; dreptii-aceca, acestii fel de o- serdii ale tale intru tâte'acestea câte mai susă Sati disit, tia dobândită a nâstră plăcere si cuviinci6sele laude, cumii si silintia cea fâră pregetare care pui, spre a-ti arătă în totii chi- pulii ale tale multiumiri câtre bogatele mili r&versate dela prâ-inhalta si făcătâria de bine inpărătia nâstră, i nesmintita si bine intemeiata ta dreptate, acestea tâte. ai pricinuitii ndu& | nu pugină părere de bine, pentru aceea dar i dâmii . inpărătescile nostre blagoslovenil, . să trăesci cu bucurie, dobândindii din râdele credintii si a dreptătii tale, si de vreme ce după: a ta supunere si osârdie ce ai de a .ne aduce la multiumita slujbelorii tale, nădăjduimii că Si de acumii innainte aseminea purtândute, adică urmândii pr&-innaltei nostre vointie, si du- pă starea intâmplârilorii vei aduce la deosâvirsire buna stare a ticrii si'odichna lăcuitorilotii, precimii si ceruta de câtre noi în grabii innoire a cetătilorii o vei inlesni in totii chipulii. prin trimitere fâră intârdiare a celorii trobuineiâse câtre cci orânduiti asupra lucrârii : numi- telor cetâti, adică: lucrători, cară, cherestele, si altele aseminea; asijderea vei trimite „cit în- destulare și 'cele-lante câte sunt trebuinciâse pentru hrana lăcuitorilorii dela vârfovnica :in- părătesca nâstră cetate, adică oi i felurimi de zahirele si de alte semintie, ca să nu cerce: 

49
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cel de aici lăcuitori lipsă saii neajungere de cele trebuinci6se ale hranik; nădăjduimii, pre- 
cumiă amă dis, că vel arătă si de acumii innainte slujbe doveditâre ale credintiei siale in- 
tielepriunii tale. Dreptii-aceea, atâtii spre buna priimire si spre răsplătire a celorii de mai na- 
inte slujbe ce al făcută, câtii: si spre a-ti fi de laudă si de cinste, "i trimiteinii ună hangeri 
inpodobitii cu pietre scumpe, hari doveditorii numal si numai ali pră-innaltii inp&rătesciă 
nostre bună-vointiă câtre tine, si spre a te insciintiă pentru acâsta precumi si spre a-ti fi 
de laudă, s'aii datii si ti sai trimisi si acestă pră-innalti si vrednici de inchinăciune in- 
perătesci ală nostru. fermanii. Deci sosindii hangeruli care inpreună cu acesti pră-innaltă 
si vrednici de inchinăciune inpărătescă ali nostru fermani ti se trimite, “Ii vei intimpină - 
cu cele de inchinăciune până la pământi pasari ale priimirii, si după ce se vorii s&virsi ce- 
le obicinuite datornice urmâri- ale multiumirit, "li “vei incinge la brâulii credintici tale, si vei 
face cuviinci6sile rugăciuni câtre a totii puterniculii pentru indelungarea vietii nâstre i pen- 
tru vecinica buna stare, mărime si strălucire a inpărătii nostre, ci dar pliroforisindute că ce- 
remi ca si de acumii innainte, după datoria credintiel i a supunerii si a intielepciunil. tale, 
să aibi totă felulă de ingrijire si de silintiă ca să legi si să deslegi prin bună iconomie si 
otcârmuire ca ună priretiusiosii (?) cele ce privesc spre buna starea a acelui inpărătescii ali nos- 
tru memlechetii care ti s'aii incredintiati de săvirsitii, să aibi silintiă si ingrijire pentru a- 
părarea si ocrotirea -raelilorii, i pentru săvirsirea intru osârdie a tuturorit pră-innaltelorit 
nâstre porunci, si a tuturorii trebilorii ce ti se vori orândui, €r mâi alesi pentru a profta- 
ti cele trebuinci6se la orânduiti! bina-emini, adică lucrători, cară, cherestele si altele ce sunt 
de trebuintiă si care se ceri de câtre pră-puternica 'nâstră inpărătie pentru de isn6va zi- 
dire a inptrătescilorii ndstre. cetâti; aseminea să te silesci si pentru a trimite cu indestula- 
re cele trebuincisse mai multi si decâti ceea ce se ascâptă, aici la viîrfovnica inp&rătâsca, 
n6stră cetate, adică o si. felurimi 'de zahirele; in cea după urmă să te silesci si să ingri- 

jesci si pentru buna intocmire, ca prin bunii si lăudată chipă alii otcărmuirii să săvirsiescă . 
tote trebile câte se ascâptă dela tine si câte urmeză a le săvirsi celii după vremi domni 
alu Tierii-Rumânesci, urmânduse toti de odată si tâte cele-lante câte sunt trebuincidse spre buna 
petrecire si r&paosulii” raelilorii, ce de câtre Dumnediei saii incredintiatii inpărătii n6stre; 
asiă-dar osârduescite să te vedemii că te porti intru tote precumii mai susă sai scrisă, si 
arătând intru tote ceruta dela tine credintiă si intielepciune, să te silesci de a-ti păzi si de 
a-ti intări pră-innalta, inpărătâsca nâstră bună cugetare câtre tine, ferindute de tote cele de 
inpotrivă. i 
„* Sati scrisă la inceputulii lunii gemagiun-ahir, la anulii egir 1229. 

V 
- * Anaforaoa dumnealora velitiloru boeri peatru banii proviantului a sc cheltui in trebuintiele tierii. 

Pre-innăltiate Dâmne 

După luminată porunca mării tale ce stai datii la anaforaoa ce ai. fiicutii câtre innăl- 
timea ta, dumnealoră velitii boeri, cu rugăciune a li se dă lefile, de cândii s'a 'miluitii de 
câtre măria ta cu dregttoriile in care se află slugindii, si a se dă -si lefile. celorii-lanti ce 
slugescii tieril, ca să chibzuimit cu ce mijlocii si in ce chipii se pâte face ingrijire spre a se 
intimpină si a se inplini acestă netăgăduitii dreptii ali dumnealorii boerilorii si a celorii-lalti 
Slujbasi, si să arătâmii mării tale prin obscâscă anafora; adunândune cu totii la sfânta mitro=- ” polie, neamii adusit aminte că leginicu obiceiii aii fostii ajunsi ca după tote răsbile propo-: 
veduinduse incheiarea. păcii si vădiânduse intre alte legături ale tractaturilori si arădicarea- 
dâjdiiloră din ticră in soroci de dol ani, să se facă o chibzuire de câtre toti beerit tierii, 

"de unde să ser&spundiă cele după trebuintiă cheltueli ale tierii, cumii S'ar dice minzilh:, 
+
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lefile celorii ce slugesci mutpaculii domnii, treceri de musafiri si altele aseminea, după care să se analogisâscă unii ajutorit in t6tă ticra asupra ludelorii birnici, 'si printracesti ajutorii să se intimpine cele de mai susi arătate; acesta intocmai s'aii urmati după celă dintâiii răs- boii ce aii fostii cu Rusii, cumii si dupi celii de ali doilea ce ai fostii cu Nemtii, si asemi- „nea Sar fi cuvenită să se. urmeze si acumi, pentrucă atât “cheltuelile tierii, fiindă neapt- rate si netăgăduite, trebuescii să se intimpine negresitii, câtă si Jefile de obsce cuviintia, cere ca să se răspundiă. Dreptii-aceea, puindii mal ântâii innaintea ochiloră nostri pildile celoră de mal nainte vremi urmate, si apoi socotindule că fâr de o chibzuire nu este prin putintiă a se intocmi cararulii acestori trebuintie, socotimă că cu cuviintiă ar fi să se: scâtiă o aju- torintiă asupra ludelori birnici, numinduse numai pe două luni, care să se intocmâscă după a- nalogia cheltuelilorii ce sunt de trebuintiă, asupra ludelorii ce sunt sciute in vistieria mării „tale din extracturile dâjdiilorii ce vorii veni până la sfirsitulă lui Maiii, făcenduse cunoscutii si chiarii lăcuitoriiori prin cârti slobode chiari câtre densii, si acestii ajutorii nu area seur- mă pentru vre ună osibitii irati, ci.numal ca să se pâtă intimpină cele ce tiâra trebue să chel- tuâscă pentru intemeiarea si tinerea lefilorii si trebuinci6silorit obiceiuri; saii fiindii-că in cur- gerea acestori trei luni, Martie, Aprilie si Maiii, este vremea lucrului pământului, cândii toti lăcuitorii se află inprejmuiti in arături si in s&mânături, si după firescul cuvântă s'ar cuveni să fie mai inlinisciti acumii. si mai cu r&suflare decâtii in verl-ce altă vreme, socotimii, de se va găsi cu cale si decâtre innăltimea ta, po deo parte să se dea răpaosulii si răsuflarea lăcuitorilorii nefăcândulise nici unii felii de cerere, ca să-si pstă căută de hrana pămâatu-. lui, €r pe de altă parte, spre intimpinarea trebuintiloră si a altorii cheltueli făcute in netă- găduite trebuintie ale tierii, să se cheltucscă cu din banii proviantului ce se stringi in vis- tieria mării tale, si la incheiarea socotelilori câti dintracestia se vorii arătă cheltuiti, voră fi socotiti in datoriile tierii, carii se vori plăti 6răst cu din. iraturile tierii ce vorii esî mat in- colo cunoscânduse rodirea câmpului, după care să se pâtă intielege si indeletnicirea ce vorii pute să aibă si lăcuitorii, dar.pentru ca să se pâtă urni inpreună. cu chieltuelile tierii si chel- tuelile mării tale care după trebuintiă si leginicii obiceiii urmâză să se facă din ticră, de se va socoti de câtre măria ta, precumii ai binevoitii să indestulezi si alte datorii “vechi "ale tierii cu drepte venituri ale mării tale, aseminea, milostivindute si acumă invăltimea ta asupra, săracilorii acestii tiori carii aii cercati indestulă dărăpînare in vremile trecute, spre ună ajutorii a acestorii cheltueli să binevoesci a dă luminată, hotărire a mărfi tale, ca si husmeturile dijmăritului i ale vinăriciului, vendiânduse in vreme după vechiul 'obiceiii, să se dea in vistierie spre a se face iratii vistierii, si printr'acestii ajutorii se va cunâsce adă- ogirea si inmultirea, facerilorii de bine ce ai bine-voitii innăltimea ta a face pentru acâstă ticră, ce din bogată milă a milostivului Dumnedicii S'aii invrednicitii să fe incredintiată subtii o- blăduirea mării tale. 1813, Mast. 28. . | Ungro-vlach: Nictarie, Iosifii Argesiii, Costandie Buzeii, Cost. Filipescu vel-bani, Radu Golescu vel-dvornicii, Isaacii Raletă, Cost. Cretiulescu, Grigorie Brâncoveanu vel-vist., Gri- gorie Ghica, vel-log., Barbu Văcărescu, Dumitrașco Racovitiă vel-vornică, Grigorie Filipescu vel-banii, Grigorie Băleanu, Scarlat Grădisceanu, Istrate Cretiulescu vel-dvornici, Barbulă Stirbeiii, Dumitrache (ro trei nume nu se polii 'descifră,). 

    

VI. 

Anaforaoa dumnea!oru velitiloru boeri, pentru lipea, lefilora dupa aretarea dumaealui banulai Brancoveanu, 
1815 Noemvr. 20, | - 

Pre-innăltiate Dâmne 

La anaforaoa ce aii făcutii mării tale dumnealui bivvel-banii Grigorie Brâncoveanu, na- ' zirulii casil lefilori, cumcă după ludele cele cunoscute casii . lipsescii din banii lefilori din trecutele diminii până la sfirsitu acestii luni. Noemv.. tl: 172,533, bani 38, osebiti de lipsa 

1
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ce urmeză a fi si viitârele diminii spre:a se pută inplini tste lefile, atâtii cele trecute după 
catastisile ce sant pecetluite de. măria ta, câtii si dela Dikemv. innainte, după suna catasti- 
silorii ce se vorii pecetlui, ni se: poruncesce de câtre măria ta, ca adunândune cu totii la, 
unii locii si vădiendii arătarea ce ait făcutii mării tale printracâstă anafora dumnealui banulii 
Brâncoveanu, să facemit cuviintiosa chibzuire si să arâtâmi mării tale prin anafora; urmă- 
tori fiindi luminatei porunci neamii adunati cu totii aici la domnâsea mării tale curte, si 
lângă lipsa din banit lefilori de ti: 172,538, bani 38, ce arată dumnealul banulii Brâncoveanu 
că ate casa până la stirsitulii lui Noewmv., alăturândă noi altă ti: 33,768, lipsa lui Dikemv. 
si Genar. toti după lipsa lui. Octomv. si Noemv,, i alti 6699, ce ne arată - dumnealui banulii 
Brâncoveanu că lipsescii casii dela judegiulii Doljilorii din diminia lui Fevr. si Mantie,. se 
adună totă lipsa până la sfirsitu lut Genar. tl: 213,000, pentru care lipsă, -după cumii sar 
fi cădiutii să se scadiă tiâra dintPacâstă orândudlă a lefilori. câtii sar fi pututit spori: lu- 
dele,: asemenea se cuvine ca si acestă lipsă ce urmâză din. scăderea ludelori să se presare 
Grăsi pe lude, care si 'analogisindu-o noi pe suma de lude 15500, vine să dea de lude pot: 
14, ajutoră spre iuplinirea lipsii lefilorii până la sfirsitulit lui „Genarie, & de atunci innainte. 
să se'intocmescă ca să răspundiă ticra la orânducla. de banii lefilorii pe tâtă diminia câte alte - 
optii parale la: leii, adică peste tl: 15, parale optii, ce eră orânduiti a dă de lude la o dimi- 
nie; să mai dea alti tl: 2, par. 24, ca să se facă de lude la o diminie câte tl: 15,.parale 32, 
că-ci cu acestii adaosii se poti răspunde lefile pe. deplinii, de nu seva face insă vreo adă- 
 ogite la suma lefilorii saii vreo scădere la suma ludelorii, &r hotărîrea, rămâne la imăria ta. 
Se a aa a 1815 Noemi. 2%. .: 

„"iCostandinii Filipescu visticrii, Grigorie Brâncoveanu „bivvel-banii, Dumitrașco Racovitiă 
vel-vornicii, Costandinii Bălăceanu vel-dvonuicii,. Michalache Manu vel-dvornicii, Theodorache 
Văcărescu vel-vornicii, Georgie Filipescu vel-log.“Scarlatii Grădisceanu vel-log., Nestor clucerii. 

VII 

Anaforaoa dumnealoru velitiloru boeri cu intarirea marii sale lui voda pentru adaosu câte parale siti-dieci de 
lude la Ief. iza 

. 

"Ion Ioanu Georgiu Caragea. W. i gospod. zem. Vlah. 

— Priimită fiindune acestă obscâscă anafora a părintilorii archierei si a dumnealorii boe- 
rilorii, -o ' intărimi “domnia. mea si poruncimii dumnealui vel-vistierii, să sc facă, poruncile 
domnii mele. coprindistâre intocmai precumii mai. osii se arată. . 

: 3 i 1817 Genar. 8. 
(L. P) | « Da vel-log. 

Prâ-innăltiate Domne SR A 

După luminată porunca mării tale amii vădiutii anaforaoa ce ati făcută câtre innăltimea 
ta, dumnealui bivvel-dvornicii Costandinii Samurcasiii naziruli casii lefiloriă, cumcă cercetândă 
socotelile acestii case pe anulii trecuti 1816, dela Fevruarie ântâiii până la. sfirsituli lut 
Genarie 1817, după suma, ludelorii ce sunt sciute vistierii mării tale, se vede că lipsescii tl: 
41,321, din suma leflorii ce sunt orânduite a se plăti prin catastisiele cele pecetluite de mă- 
ria ta si prin pitace, oschitii de lipsa ce urmâză.a avt casa pe următoru anii,. dela Fevr. 
innainte, de nu se va face indreptare, cerândii ca să se dea luminată porunca, mării tale, să 
se facă chibzuire de unde să se inplinâscă atâtii banii ce lipsescii până la sfirsitul urmă- 

toriului Genarie câtii si de atunci innainte. Si fiindii-că ni se poruncesce de câtre innăltimea 
ta ca să” facemii chibzuire si să, arâtâmiă innăltimii tale în scrisii, amă urmatii luminatei po- 
runcă, 'si intrebândii pe dumnealui vornicu Samureasiii, câtii este: si lipsa ce are casa dela 

, 

|.
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Fevruarie innainte pe curgătoruli anii. până la sfirsitulii lui Genarie cu I6ti 1818, ne a- : rată prin socotelă in scrisii că venitu casiă lefilori celii orânduitii pe lude 16000, ce este suma „birnicilorii pe: si6se -diminiă ale anului, de lude po tl: 13, i'răsură la leii po parale optii, faci tl: 1497600, €r suma, lefilorii Grăsi pe 6 diminii, precumii sunt până acumii intocmite este tl: 1615$72, din care scădiânduse îl: 1497600, suma venitului, lipsescii până la inplinirea sumii lefilori tl: 118272, si cu tl: 41321, ce lipsescii din anul trecutii, se adună acâstă lipsă peste -tl: 159593. Deci, fiindă-că plata lefilorii dintru ântâiasi dată este: 'canoni- sită a se răspunde de lăcuitorii birnici al tierii, că-ci cei ce ieaii lefi se ostenescii in sluj- bele si trebile ticrii, găsimă cu cale ca pe lângă ti: 13, cu răsura lori ce dă până acumă ludele birnici, să dea de acumii innainte câte d]: 14:60: crăsi cu răsura lori, la leii, po pa- rale optii, adică cu adaos de tl: 1:60:cu răsura lorii, peste ceeace dă până acumă, incepen- duse acestii adaosii dela viitorulii Fevruarie, cu care adaosii se inplinesce lipsa lefiloriă: din anulii, trecută, este deplini si suma leflorii dela Fevruarie innainte, si mai prisosescit ]a: casă tl: 13207, a-i ave pentru vre o intâmplătâre trebuintiă, si se va dă luminată porunca mării tale. câtre dumnealui vel-vist: ca la, viitorele diminii ce se incepii dela Fevruarie in- nainte, să se intocmâscă răspunderea, lefilori de câtre lăcuitorii birnică la diminie de mode câte ti: 14:60: cu răsura lori, 6r intremânduse lăcuitorii si sporinduse ludele, atunci avalo= gos se vorii scăde si banii. lefiloră. 1817 Genar. 4. „ Nictarie Ungro-Vlah., Costandie Buzeii, Radu Golescu vel-banii, Grigorie Brâncoveanu, Isacit Raletii vel-vornicii, Michalache Manu vel-log:, Grigorie Băleanii vel-vornicii, Costan- dinii Caliarchi vel-vornicii, Iordache Golescu vel-log. 

VIII 

Anaforaca dumneuloru velitiloru boeri cu intarirea marii sale lui voda, pentru scadiementu dajăiiloru. 

Ion Ioanu Georgiu Caragea W. i gospod. zeml. Vll. 

Priimită, fiindune si acestă obseâscă părere a: părintiloră archierei si a dumnealorii ve- litilorii boeri, o intărimi domnia mea, si poruncimii domitale cinst. si credinciosii boeiule ali domnii mele vel-vist. Grigorie Ghica, pentru vândiarea husmeturilorii sait inprumutarea vis- tierii, să se facă urmare intocmai după coprinderea: de mai. giosii arătată ; asemenea, si pen- tru scăderea. dâjdiilorii vistierii să- se facă cârti slobode ale domnii mele câtre lăcuitori, ară- tătâre de acâstă milostivnică hotărire a domnii mele, si coprindi&târe 'ca pentru a lori de- s&virsită liniscita petrecere in svertu de Fevruarie si Martie i in svertu de Aprilie si Mai nici pe acei câte tl: diece si jumătate i răsura lorii de lude la unii svertii ce- rământi după scădi&mentu ce leamii făcutii din ţi: două-dieci si si6se, si părale siti-spre-diece, ce plăthiă | până acumi fiesi-care lude la unii svertii dinpreună cu răsura, să nul r&spundiă, fiindii-că cei mai multi se află cumpărători de nutretiuri peatru vitele lorii si multi 6răsi cumpărători chiarii de bucate pentru hrana lorii, din pricina nerodirii timpului ce sait urmati pe a lo- curea, 6r cu totii se află asupra primăverii silitori si serguitori in lucru pământului; ci in- - tru acele mai susii numite patru luni, să rEspundiă numai banii lefilori, i o parte din banii minzilh:, si la svertu de Iunie si Iulie vori răspunde dinpreună cu banii acestui svertii si pe cei de Fevruarie si Martie, cumii si la Avgustă si Octomvrie pe cei de Aprilie si Maii, v&mâindii la celi de alii cincilea svertii, adică la viitorulii Septemvrie si Noemvrie slobodi a rEspunde numai pe cei câte ti: diece si jumătate de lude i răsura lorii po parale optii la, leii, si intracâstă curgere de patru luni se va strimtoră vistieria la ale sale netăgăduite chel- tueli si se va iconomisi cumii va Dute, 6 după ce se vorii face asemenea, porunci ale dom- nii mele, să se orânduâscă cititori prin tote judegiele, ca să le citescă din satii în sati in a- udiulii tuturorii, si să lase si pela tâte bisericile câte o aseminea carte slobodă a domnii mele, ca si celii ce nu i sii citită în audiuli sei să potă citi in orl-ce vreme va avă in-
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deletaicire, si printr'acestii mijlocii să r&mâe cu totii incredintiati de buna-vointiă .a domnii mele. Câtre acestea, priimită fiindii domnii mele si “rugăciunea, ce ni se face printracestă anafora, de a se face adică si domiiescii ali nostru chrisovii pentru" ar&dicarea orândueliloră de carăle de sare si de untul Giarigradului, poruncimi dumitale, - ca să se alcătuscă unii * aseminea chrisoviă dela vistieria domnii” mele, coprindiătorii insă si legiuitori nu numai de aridicarea acestori d6u& orândueli a, carălorii de sare sia untului Giarigradului, ci si de câte alte orândueli din vechime. obicinuite in tiâră ami bine-voitii domnia mea de leami rădicatii cu totu spre odichna si răpaosulii obscii lăcuitorilorii, adică orânduâla, grâului si a lemnelorii isprăvnicii curtii gospodă, orânduâla fânului si a orzului  grajdurilorii comisii . si a Ditării i a altorii tainaturi, si. orânduâla fânului si a orzului minzilh : hotărindune acâsta ca tote aceste orândueli să se r&spundiă. in bani dela vistierfa domnii. mele, si să scape tică- losii lăcuitori nu numai de greotatea acestorii răspunderi, ci si de hrăpirile ce li se făceă prin mijloculii acestorii orândueli, si săvîrsinduse chrisovulii acesta să se trâcă mai ântâiti in condica, logofetii divanului domnii. mele, apoi să se trâcă si in condica vistierii, si pe urmă să: se dea in păstrare la sfânta, mitropolie, spre a stă dreptii lege mântuitâre de multele sar- cini si-greutâti ce ai fostii cercatii ticălosii lăcuitori. | 
a „1817 Genar. 8. (LPP). | | o : Vel-log. 

* * Pro-innăltiate Done 

La di ântâii de anii noii a următorului Genarie cu let 1817, citinduse in postelnicia mărfi tale luminatu pitacii ali innăltimii tale coprindiătorii de milostivnicu cugeti si buna vointiă ce si intru acâstă fericită di ai arătatii măria ta câtre obscea lăcuitorilorii al acestii pravoslavnice tieri ce s'aii incredintiată din mila lui Dumnedieii suptii drâpta oblăduire a in- năltimil tale, cu a se arădică de asupra lorii cu. totul si pentru stotdauna, mat ântâiui o- rândudla carălori de sare prin paguba cămârit domnesci, cu tâte că este răspundere a tierii din vechime canonisită, ali doilea orândudla untului din aceste 12 judecie de dincâce de Oltii, aseminea cu totulii si pentru totdauna, 6r respunderea cestul unti să se facă prin cheltuâla domnii la loculă ce se va, cuveni, si cea de ali treilea si mal simtităre facere de bine câ- tre lăcuitorii birnici, de a se scădă intracesti următorii anii dâjdiile vistierii ce se urmâză * in curgere de diece luni, incependuse dela Feovruarie până la sfirsitulii lui Noemvrie cu tl: "14112,000, din tl:.2,112,000, ce analogisescii a respunde după suma ludelorii tierii de acumii, vămâindii. asupra. lorii curati de răspundere, tl: 1000,000, care va să dică că se cunsce in fiintiă folosulă lăcuitorilorii birnici mai multi decâtii cu suma jumătate din ceea ce s'aă fosti intocmită a răspunde, altii nu putemii dice, decâtii cunoscândii in faptă osibita rivnă cumă si părintâsca, ingrijire ce al măria ta, pentru liniscita petrecere a acestui norodii, să aducemii multiumită din partei câtre măria ta, aflândune pururea rugători câtre milostivulii Dumnediei, ca, să invrednicâscă pe innăltimea ta la aseminea, faceri de bine, intărindii slava si puterea mării tale in pră-luminatulii scaunii intru multi si fericiti ant. Osebitii de acâsta vădiurămii totii in coprinderea acestui luminată pitacii că după acâstă bună intocmire a mării tale, carea si de este simtitorii folosii alii obscii lăcuitorilori si mal cu deosibire  alit birnicilorii; dar se aduce pagubă ma multii de 1312,000, insă peste 200,000 din ar&dicarea a dâu& numitelorii orândueli,. si 1112,000, din scăderea, dâjdiilorii, si acâstă pagubă nefiindii în stare vistieria mării tale ca să o sufere de odată, avândii netăgăduite cheltueli pe tâtă luna, s'aii găsitii cu cale ca trei slujbe,-a dijmăritului, vinăriciului, si oeritului, să se vândiă, si pentru estimpi numai după alcătuirea anului trecutii, ca cu adaosulii acestori vândiâri să se mai pâtă in- timpină, rămâindii pagubă curată tl: 412,000, 6 lăcuitorii -birnici cunoseii intru fiintiă fo- losii de 1112,000, din dâjdii, judecânduse acesti adaosă ca .unii ce folositorii în tâte chipu- rile, mai ântâiii adică că intimpină o simtitâre sarcină a lăcuitorilorii birnică, precumiă s?ati disti, simtindii cu totil folosulii din ar&dicarea orânduelilorii si din scăderea dâjdiilorii, si al doilea că și de este o. răspundere, cu adaosii peste ceca ce Sait fostii, urmatii în vremile tre-
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- a cute, dar nu numai se inpărtiesce pe“tâte treptele bez a privelegiatiloriă, dar si cei ce respundă „dai din ceca ce ai, adică din vii stupi si vite cu care se folosescii si se negutiătorescă, si Poruncesci mărfa ta ca adunâudune cu totii la ună locii să arătâmii mării tale si plecata n6stră pă: rere. După tâte chibzuirile ce ami făcutii, găsim acâstă părere cu desăvirssire temeinică, si intru adevâri prin simtitâre pagubă a .mării tale, mângâiare a săraciloră, după care dicemi si - n0l cu de obsce priimintiă si soglăsuire ca să se vândiă aceste treă slujbe după intocmirea, a- nului trecută, si incă fiindii-că vistieria lipsinduse de ale sale alcătuite venituri de acunii „ dela Fevruarie firesce nu se pote iconomisi la ale sale cheltucli, fiindii. orânduite si rein- contenite pe totă luna, dicemu să se vândiă de' acumii câte trele de se va găsi mușteriu, 6r căutarea lori să se urmeze la orânduitele sorâce, cu: asiediământă insă ca banii adaosului să se răspundiă pe lunj după analogie in trebuintia vistierii, 6r cel legiuiti la banil cel drepti in orânduitele vremi -a fiesi-căruia dintr'aceste slujbe, saii cândii nu se va găsi mușteriii cu pretiu ce se va cuveni si se va găsi cu cale de câtre măria ta, atunci spre intimpinarea, curgătoreloră cheltueli să se inprumute vistieria cu zapisile dumnealui vel-visticriii, puinduse amanetii la inprumutători adaosulii acestori slujbe, si acele zapise se vorii socoti incredin- tiate si adeverite din partea n6stră tuturorii,. fiind următâre părerii ce arătâmii. mării tale, să se inprumute insă vistierfa pe fiesi-care lună din banii adaosului acestori husmeturi, cu Suma ce va analogisi pe fiesl-care lună, socotinduse acestii adaosii venitii alui vistierii in cur- gere de diece luni spre intimpinarea banilori ce lipsescii din scăderea Sverturilorii, aseme- nea si dobândile i agio ce se rori plăti la aceste inprumutâri ai să se dea toti din pretia vân- diârii prostichiului ce se urmeză estimpii la aceste trel husrneturi. “i câtii pentru scăderea dâjdiiloru si vândiarea husmeturiloriă Sail inprumutarea vistierii, se va porunci dumnealui vel- vistierii ca să urmeze celor ca se vorii găsi cu cale de câtre mărfa. ta, .€r pentru aridicarea numitelorii dâuă orândueli ne Tugâmii mării tale să se facă si liminatii chrisovii domnescii, spre a fi veclnică pomenire a innăltimii tale câtră supusil lăcuitori al tierit, 1817 Genar. 5, Ungro-Vlah: "Nictarie, Costandie Buzeii, Constantinii Filipescu, Radu Golescu vel-banu, Grigorie Brâncoveanu, Cost. Cretiulescu, Isacii Raletiă vel-vornică, Barbulii Văcărescu. vel-vistierii, Istrate Cretiulescu, Cost: Bălăceanu, Michalache Manu vel-log:, Grigorie Băleanu vel-vornicii, Cost. Samureasii, Iordache Slătineanu vornici, Dumitraşcu Racovitiă, Theodor Văcărescu, Cost: Caliarchi vorn:, Michalache 'Racovitiă log:, Joan Stirbeii los:, Iordache Go- lescu vel-log:, Toma, Cretiulescu vel-log:, Pană Costescu vel-dvornicăi, Stefani Belu bivvel-log:, Cost: Dudescu bivvel-log: i | | | i 

  

1% 
Chrisovula maraii sale pre-luminatalui si precinnaltiatului nostra domnn Ion Ioan Geozgin Caragea W: pentru redi- carea untalui din 12 judegie i pentr redicarea carelora da sare, si pentru scadiementalu dajdiilora pe diece luni, . Ă adica dela Fevruarie pana la sfirsițulu 'lni Noemvrie. Me 

- 

7 . 
. „ Este netăgăduitii si mărturisit de câtre t6tă obscea intieleptilori, că intre părinti si fi in- socinduse ingrijirea, cu Supunerea s&virsiesciă 0 datorie intre densit, prin carea se innaltiă intru po- d6ba intielepciunii si de o potrivă se hrănesce intru dorirea, mângăiârii acestă falnică zidire a ome- nirii, carea S'aii clădită de câtre mântuitorulii nostru mai cu osibire simtitâre de câtre: orl-ce altă fiintiă ce avemi intru vedere, pentrucă părintii ingrijitoră aflânduse pentru innăltiarea, si crescerea fiilor lorii, privescă cu: tâtă rivna la ceea ce ar pută să le aducă rodurile fericirilorit, &r fit cunoscători fiindă de căderile supiinerii hrănescă simtirile părintilorii prin fapta: si dorirea mângăiârii ce aă câtre a lori firesci ocrotitori, si printr'aceste legate de câtre fire răsplătiri se s&virsiesce acea leginică datorie intocmai ca sfânta poruncă; după acâsta dar firâscă ase- menare, părinte se pâte numi Yeri-carele din dumnediesca bună-vointiă s'au invredniciti a fi oblăduitorii de norodii, cumii asijderea si fiii Verk-carele s'aii născută a fi suptii umbrirea de oblă-. duitori, pentrucă a acelui dintâiă este ingrijirea odichnil supusilorii lui, descoperirea dreptâtiloră
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loră, si in scurtii aplecarea a, totii felurilorii de mijlâce spre a lorii fericită petrecere, âr a acelui de ali doilea Supunerea, credintia si s&virsîrea celor după putintiă si după trebuintiă intocmite .hotăriri, si aceste tâte se asemănă cu urmârile datoriilorii ce mijlocescii intre cei firescă părinti si fil. Deci si domnia mea din c6su.ce neaii invrednicitii milostivuli Dumne-. dieii să oblăduimii asupra, acestui pravoslavnicii norodii, cunoseândit asuprăne datoria, oblă-. duirii intocmai ca o părintâscă ingrijire, nu amii incetatii cu a stvirsi câtre supusii nostri lăcui-. tori câte faceri de. bine neaii fostii prin putintiă si. neau. indeletnicitii indemânarea vremi- lorii,. si judecândii pîntre altele că reepunderile naturilorii ce din vechime eră obicinuită Jă- cuitorii să dea prin feluri de orândueli, nu numai că trebuii să fie sarcină simtitâre pentru dânsil si mat vertosi pentru cei ce se intâmplă să nu aibă felurimea, cererii, siliti fiindi u- nil ca aceia de câtre al lorii cislasi să le să&virsiâscă prin cumpărători de bani, ci si pirle- sii de hrăpire a -acestorii cislasi, carit cugetândii la ali lorii în parte folosii si cu totulii mântuire de o aseminea respundere, inpovoră pe cei mai nemernici at satelorii, adăogândă la acesti felii de .cheltueli; amii hotărită domnia mea să aplecâmii unii mijlocii prin care să inceteze unile ca, acestea, si incă din vremea asiediământului. ot Iti. 1514, de 'odată cu a- Siediarea satelori sai publicuitii la toti de obsce că ai lipsiti cu totuli: si din toti Co- prinsulii.. tierii. domnii .mele orânduelile de mai giosi, adică grâulii si lemnile isprăvnicii curtii gospod, 'si orândudla fenului si a, orzului grajdurilori domnesc, si a minzilh: -tierii, r&mâindi vistieria domnii mele indatorată ca să inplinâscă asemenea trebuintiă prin cumpă-. rătore de bani, precumii se si urmâză de atunci si până acumii, asemenea dar. si acumii vYo- imii domnia mea, să arătâmi in faptă Jucrârile milostivirii domnii mele câtre obscea lăcuito- rilorii, care odrăslescii din părintescă ingrijire ce avemii asupra supusilorii oblăduirii nâstre; la di ântâiii de Genarie a următorului anti cu l€tii 1817, ami aridicatii cu totulă si pentru tot- dauna si alte două orândueli ce se surmă în tiâră, adică orândudla carălori de sare ce din vechime cră obicinuită aici, si orândudla untului Ciarigradului ce se inpliniă din si6se ju- degie din ceste. două-spre-diece de din câce de Olti, care acâstă orândudlă se presără si asupra tuturorii bresliloriă. ce se află siedistori intaceste judegie, &r spre a, lori inplini- nire amii lotăritii domnia mea paguba cămârii prin scăderea venitului din vendiarea ocene- lorii, si osibită cheltudlă a vistiorii prin cumpărătâre de untii de unde sc va, put& si:cu pretiu ce se va găsi, ca să se teslimatisescă după trebuintiă la loculii ce se va cuveni, incredintiată fi- indii. domnia mea că prin r&dicarea si acestorii dâu& orândueli nu pugină mângăiare vor: cunâsce supusii nostri lăcuitori, si vorii rămâne intru desăvirsită veselie, cunoscânduse apt- -rati de asemenea răspunderi pricinuitâre de hrăpiri si dcosibite si necunoscute cheltueli, dar pentruca să aibă totdauna putere si tărime arădicarea, acestorii orânducli din ticră, adi- că atâtit cele ce incă dela asiediământii s'aii lipsitii, cumii si cele din urmă două, după care cu- noscândii cu totii usiurare din buna-vointiă a domnii mele, să ne fie si nduă vecinică po- menire intru vâculi de apoi, amii hotăritii domnia mea să rădicâmi acâstă 'aridicare prin chrisovii ali domnii mele: si tă alcătuimii acestii domnescii ali nostru chrisovii intăritorii aredicărilorii numitelorii orândueli din ticră intru a cincilea anii a întâia domnie a domnii mele, carele S'aii dati să stea in păstrare la sfânta mitropolie spre vecinică, lege a acestii bunci hotărivi care este intru desăvinvsită soglăsuire a obscii părintilorii archicrei si a dum- nealorii velitilorii boeri” halea si manzili, si Pamit adeveriti domnia, nea: chiasii cu eredintia si: pecetea domnii mele: marturi puindit pre prâ-sfintia sa duchovnicesculii nostru părinte mitropolită tiorii kir Nictarie, i pe prăciubitii nostri fil, Georgie vociodii si Costandinii voevodii, si pe tâtă obscea dumnealorii cinstitiloză si credincosiloru velitilorii bocri, dregă- tori ai divanului domnii mele, .panii Radu Golescu vel-banii, pani Grigorie Brâncoveanu vel-spat:, pană Costache Ylahutiii vel-post:, panii Isaacii Ralctii vel-avornică de tiâra de sustii, panii Grigorie Ghica vel-vist:, panii Istrate Cretiulescu vel-dvornicii alii obscirilorii, panii Mi- chalache Manu vel-log: de tiâra de susii, panii Grigorie Băleanu vel-dvornicii de tiâră de giosii, panii Costache Caliarhi vel-dvornicii, panii Iordache Golescu vel-log: de ticra de giosii, panii Toma Cretiulescu vel-log: de obiceiuri, si ispravnicii “fiindă pan Grigorie Ghica vel-vist, . - Si Sati scrisii chrisovulii acesta aici in orasiulii Bucurescilori scaunulii domnii melc de (lociă albii) log: za. vistierie! în anulii dela mântuirea lumii cu I6tit. 1817, "Genarie, 

  

==
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X 
Anaforaoa dumnealoru velitiloru boeri si intarirea marii sale lui voda pentru retiu oilorn de estimpa, adica „ fata la oile de mumbaia, " . . Jon Ioanu Georgiu Caragea . î gospod. davat. 'zeml. Vlah, 

Cu tâte că părintii archicrei si dumnealorii velitii boeri aii găsitii cu cale a se face la 
pretiulii fiatului adaosulii de. mal giosi ar&tatit, domnia, mea insă totii din aceeasi ingrijire cu 
avem pentru folosulii si buna petrecere a lăcuitorilorii indemnaty fiindi, na numai că prii- 
mimii adaosulă ce'se arâtă, mal giosii in anafora, ci incă may adăogâmi si noi peste acelii 
adaosii la felurimea vitelorii ce mat giosu arstâmii, adică pretiulii berbeciului sati a git cu 
miclii cigâi, să fie câte |: si6se, i pretiu berbeciulul Saii a0il cu miel Dârsane, să fie crăsi 
câte tl: si6se, si ciapulii sait capra cu eduli să fie câte U: cinci; dreptit-aceea cu adaosulii 
de mal susă arătatii intărindă domnia mea anaforaoa acâsta, poruncimiă dumnealui vel-vist: 
să. se facă cuvincisile porunci ale domnii mele de publicatie, ca să fie sciutui obseii Licuito= 
rilorit fiatuli pretiului acestori vite. . . 

Sa 
1S17 Maiă 9%, (pecetea gospod) | | Vel-log: 

Pri-innăltiate Domne | 

După luminată porunca mării tale ce prin domnescii pitacă ni Stat datii, cumcă. 
după ncadormita. ptiveghiare si- ingrijire ce at innăltimea ta, pentru câte privescii la bună 
Starea, tieriy, si a lăcuitorilorit bună Si liniseită petrecere, de trebuintiă aj socotiti măria, ta 
ca Si asupra fiatului cumpărătorii oilori de mumbaiaoa Giarigradului să Se dea unii nizamii 
cuviinciosii, ca si gelepilorii să nu li se pricinuescă mare pagubă, si licuitorii să coree Gresi- 

„care folosii, ci adnnândune cu totii la unii loci să chibzaimii pretiulii acestui fiatii cu mij- 
locii cuviinciosii si cumpănitii, si să arstâmii mării tale prin anafora; următori fiind lumi- 
natei porunci ncamii adunatii cu totii aici la domnâsca mării tale curte, si cerendit dela 
vistieria mării tale să ni se arate pretiurile ce Saii urmati după felurimea oilorii, ne 'incre- 
dintiarămii că urmarea fiatului până acumii ai fostii precumii mai giosii se arată anume, a- 
Supra căruia fiatii socotind si noi după porunca innăltimii tale a se face o cuviiincosă, Sporire, 
amit chibzuiti ca la felurimile cele dintâiă, atâtă ot cigâl câti si Dbârsane, să se adaoge fiatu 
incă, câte tl: unulă si jumătate, &r la tâte celelalte felurimi să se adaoze incă câte t: unulii, 
Precumii 6răsi mai.giosii amii insemnatii deosebi felurimea oilor cu acestă adăogire, 6r 
hotărîrea, rămâne a se face de câtre innăltimea ta. 

a | 
” 

1817 Mai 25, 
În ce chip se trmă fiatu | - 

In ce clipă saă chibzuită 
până acum: 

. acumiăi: Up. | OI Gas 
pr d. Berbecele saii Gia cu mielă. 5 20 220 Gia stârpă saii tortiât 3 25 215. Noatenuli de unii anii 3 15 

„OI RARSANE e a Terhecele sait Gia cu mielii 5 20 a Qin stârpă sai tertiân 3-10 2 10 " Noatenulă . 
3 10. A Ciapuliă saii capra cu edă d — 2 30 „Capra stârpă 
3 380 
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Ungro-Vlah: Nictarie, Losifii episcopii Argesiii, Costandie Buzeii, Grigorie Brâncoveanu, 
Grigorie Ghica, Barbuli : Văcărescu, Istrate Cretiulescu, Michalache Manu vel-log:, Grigorie Bă- 
leanu vel-vornicii, Costandină Caliarchi .vel-vornicii, Nicolae Golescu vel-log:, Alexandru Fi- 
lipescu -vel-log. . - Nestorii cluceriă. 

XI - - 

Anaforaoa dumnealoru velitiloru boeri cu intarirea marii sale lui voda pentra adaosu ce s'au mai facutu la banii posteloru. 

Jon 'loanu Georgiu Caragea 1. oj. mil. i gospod. zem. Plan. 
. 2 ” 

Priimită fiindune anaforaoa acesta a părintiloriiarchierei si a dumnealorii velitilorii boeri, 
o intărimii domnia mea, si poruncimit dumitale vel-vist:, să se facă cuviinciosele porunci 
intocmai coprindiătore precumii mai giosii se arată. 

N | 1817 Iunie 22, 
(pecete gospod) - Vel-log. 

Prâ-innăltiale Domne 

După luminată porunca mării tale ce ni s'aii dati la anaforaoa dumnealui vel-vist. adu- 
nândune la unii loci, ami făcutii chibzuire pentru banii ce ai să iea dela domnâsca, vistie- 
rie dumnealoră proeni epistati ai postilori, bivvel-vist. Ionii. Morhi, si bivvel-vist. Grigorie 
Romaniţii, până la sfirsitu viitorului Iulie, spre desfacere, care bani lipsesc din pricina ne- 
ajungerii ludelori, că-ci venitu postiloră cândi sait asiediată, s'au intociniti pe lude mai multe, 
6r nu pe câte acumii se află, de accea si lipsescii cei mai giosii. ar&tati bani, si cu sfatii de: 
obsce se giisi cu cale ca să se inplinâscă dela ticră pe trei diminii, fiindi-că tiro, este da- 
târe in cheltuelile postilorii Ia diminie de lude po tl. si€pte, care socotinduse pe 16000 lu- 
de po il. 21, facit tl. 336000, si cu acesti bani, se răfuescit tl. 315000, ce ne arată dum- 
nealui vel-vist. că ai să iea dumnealoră epistati, cr tl. 21000 ce prisosescii rămână pentru 

„cele obicinuite avaeturi ale vistierii, insă acâstă răspundere să se incâpă de acumii dela lu- 
nic, ca să se isprăvâscă la sfirsitu lui Noemvrie, a nu intră in haraciu, 6r hotărirea cea de 
stvirsitii rămâne a se face de câtre măria ta. 1817, lunie 13. | 

Ungro-Vlah. Nict., Iosifit Argesiii, Cost.. Buzeii, banu Brâncoveanu, banu Cretiulescu, 
Grigorie Ghica, Isaacii Raletii, Istrate Cretiulescu, Manu vel-log., Cost. Dudescu bivvel-log.. 
vornicit, Irisosc. vornicii, Grigorie Băleanulii, Cost. Caliarehii vel-vornicii. 

  

XII | , 

Anaforaoa dumnealoru velitiloru boeri intarita si de maria sa voda, pentru avaetu poslujniciloru din Bucuresci 
ce so iea de catre dumnealui vel-dvornicu alu polithii. 

Ton oana Georqie Caragea 1. boj. mil. i gospod: zeml. Vlah. 

Cu tâte că obicinuitulii avactu alit acestorii-:adeverintie se urmă mat nainte precumii 
se arată mai giosii intracestă obseâscă anafora, de se dă adică numai câte 10 parale la schim- 
barca adeverintii, -dar fiindă-că ac6stă dregătorie a vornicii de polithie vreunii deosebiti i- 
ratii legivitit alit seii nu are, decătii numai avactu ce se agonisesce din schimbarea acestori adeve- 
rintie ale poslujniciloriă din polithie, care este spre Gresi-care răsplătire a ostenelilorii obrazului ce 
după vremi se. află insărcinatii cu acestă dregătorie. De aceca,. chibzuindit domnia mea unit
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mijlocii cumpănitii, hotărîmi ca de acumii înnainte cândii se schimbă vornicia polithii si se innoescii adeverintiele poslujnicilorii, să iea celă după vremi vel-dvornicii de fiosi-care adeve- rintiă câte ti. trei, âr nu mai multi, ca cu acesti mijlocii, nică cei ce se află in poslusianie să cerce -discolia neaverii ce pătimiă până acuma, nici cei după vremi dregători ai acestii boerii să rămâe neinpărtiăisiti de respunderea ostenelii dumnealorii. 1817 Iulie 25. 

(pecete gospod) | _ Velklog.. 

Pre-innăltiate Dâmne 

Cu plecată anafora arătâmii marii tale că poslujnicii ce-i avemii aici în Bucuresti pen. - tru poslusiania casiloră nostre, numai ântâiii cândii se asieză in orândudlă acâsta a, posluj- nicii dă pentru adeverintia ce Ii se făceă de câtre: vornicia polithii câte diece parale pentru chârthie cernâlă si ostenela logofeticlului. Er dela o vreme incâce totdauna cândă se schim- bă vornicia polithil, li se facii si. lorij adeverintie n6u&, pentruca să li se iea avaetii,. care avaetii S'aii totii innăltiată din vornieie în vornicie, până ai ajunsi acuma de li se iea pen- tru adeverintiă, câte uni galbenă de îl. 14, si fiindi-că vornicia polithii se schimbă pe toti anulii, si cei ce intră intr'acestii felii de orândudlă a poslujnicii sunt de cea mai prostă sta- re, incâtii unii dintr'ânsii nu poti nici acei îl. 14-să-i dea pe totii anulii, unde aseâptă stă- pânii lorii. a se folosi cu ceva dela densii % mai ajută si din punga lorit la plata adeverin- tii, care acesti catahrisis fiindii-că nu este suferită la luminată audiult. mării tale, ne ru- Sâmii să bine-voescl a di luminată poruncă cu hotărire ca, să r&mâe poslujnicii apărati de acestă schimbare a adeverintieloriă cândii se schimbă vornicia polithii, ci după adeverintiele ce aii dela alti Yornici mai din nainte, să li se trâcă numile in cat, Polithii, ca: să tie sei- uti si apărat de zapefil plâsilorii, si numai la domnie nouă să li se. dea si lorii. adeverin: tie nduă de câtre vornicie, si să dea totii cumi dă mai nainte .câte diece parale de adeverin- tiă, ca, să remâe loci a, se pute folosi stăpânii cu poslusiania lori. 1817. lunie 10..; "Ungro-Vlah. Nictarie, Iosifii Argesiii, Costandie Buzeii, Radu Golescu vel-banii, Cost. Cre- tiulescu, Grigorie Ghica, Barbu Văcărescu, Isaacii Raleti vel-dvornică, Istrate Cretiulescu vel- dvornicii, Griaorie Băleanu vel-dvornicii, Cost. Samureasiii, Cost. Caliarehii vel-dvornicii, Ioanii Stirbeiii bivvel-log., Iordache Golescu bivvel-log., Grigorie Romaniti. | Nestor cluceră, ! 
Aia 

    

XIII 

Chrisovulu calemuriioru viatierii si a samesiloru dupa la juăecie. 

Fiindii-că, cu mila lui Dumnedicii: dinceputii de cândă ni sai incredintiati domnia si oblăduirea acesti pravoslavnicy domnescii nâstre tieri, mal ântâiii ami ingrijiti pentru a no- rodului obscâscă resuflare, puindii in lucrare, câte cuviintia aii cerută, ca să petrâcă fiesr care cu acea vietiuire după care aflândusi indestulare să ne hrănescă cu ale multiumitei sa- le semne, si nu ami lăsat după: acestea nici unii câsii imăcarii să tegeii fâră de a nu socoti chipurile si mijlâcele cele bune ale veri-căria inliniscită petrecere, si amii. intocmitii int in- temeiare câte nizamuri s'aă cuvenitii, găsindi la multe starea tierii cu schimbarea neintoc- mirii, si depărtată din cuviinciosa ci alcătuire.. Asiă-dar, după cerectârile ce amit făcutii domnia mea, dândunise o destirsită ineredintiare si pentru tagma vistierii, adică calemurile ce sunt insărcinate fiesi-care in parte cu deosebită trâbi, scădiută cu totu din intocmirea. sta- tornicii de mai nainte, asemenea «i pentru sameșii după la judecie, din. pricina râsvrătirii trecutei vremi, aii ajunsii la o mare schimonosire si până la celii mat desăvirsiut catahrisis, depărtânduse si buna orândudlă si liniscirea obscii, intemplânduse si multe zăticniri la cur- gătorele: trebuintie ale vistierii si ale tieri, urmânduse si lucruri inpotrivă, Deci, ca pentru o neapărată trebuintiă,. si ca unii lucru ce statornicia este unii temeiii intru care razimă in 
-
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« 
t6tă vremea cele mai bune alcătuiri si de folosire si de laudă spre intocmirea orânduelilorii si. spre sciintia tuturori mădulărilorii, ca să se urnâscă veri-ce” trebă atâta de bine incâti fi- esi-care cunoscândii fapta adevârului să o pâtă numi după cuviintiă isvorii ali intemeiârii nizamurilorii ; de aceea binevoindă domnia mea ami hotăritii ca să intărimii cu acestii dom- nescii alii nostru chrisovi ce saii datii cinstitului si crediciosului boeriă al domnii mele dum- nealui vel-vist. Costandin Filipesculi si tuturorii celorii-lanti boeri dregători al vistierii dom- nii mele, acea de mai nainte si din vechime nestrămutată statoimicie a calemurilorii visti- erii, si să se intemeeze in stare neclintită, inpodobinduse cei ce se voriă alege destoinică si practicosi calemgii după credintia si vrednicia cu care se voră arătă, cu milă si cu cinste dela domnia mea, ami orânduiti a fi în cancelaria vistierii 16 calemuri, adică samesiti alii visti- erii, cestractarii, log. de bresle, log. alii havaleliloră, log. de scutelnici, log. de slugitori, log. de vămăsitiuri, log. de capanii, log. de rEspunsuri, log. de poslujnici, log. de Jâlbi, log. alii răsurilorii prin care să se dea, lefile, .i condicari, si trei log. să aibă găzdiile Judegielorii, si si6se sarafi, numindule acestea dregătorii ale vistierii domnii mele, cu care amii insăreinati pe cei ce s'ait arătatii de câtre dumnealui vel-vist. de credinciosi si de destoinică de aceste slujbe, cărora să li se dea si deosebite cârti ale domnii mele, coprindittâre de trâba fiesi-căruia, cumii si pentru datoria supunerii ce se cade a ave câtre dumnealui vel-vist. si de privelegiulii ce nc- anii milostivitii a li se hăr&zi pentruca să slugâscă, fiesi-care cu oserdie, cu credințiă, si nică unuia să nu i se inalt facă nici odată schimbare dela calemulii la care se va află, nică să fie supusi calem- giil suptii vreo numire de dare, cu cuvântii de avaeti, pentruca să nu se inconteneze sciintia vistierii nici odată, strămutânduse chârthiele calemurilorii dela o mână la alta, cu adesea schimbâri ce fâră de orândudlă se urmă până acumiă, incâtii nici odată stăpânirea nu putea să-si afle intrâeă incestulare la intrebârile ce făceă, si asiă să fie neclintiti si nestrămutati acesti dregători sluj- basi ai vist domnii mele in tâtă curgerea vietii lori, fâră numai cândă se va găsi vreunulii in vreo vină cădiutu vădită şi cercetată, si va fi cu cuviintiă a lipsi, după scumpă cercetare ce se va face de câtre dumnealui vel-vist. arâtânduise invinoviătirea cu anafora la domnia mea, atuncă să se lipsâscă, să-si iea. si cădiuta r&splătire, făcânduse alegire de altii obrazii practicosit si cu sciintiă de acea meserie, si se va orândui in loculii celui ce va lipsi de in- sine domnia mea, a fi la aceli calemii, si după starea, ce va avt va. fi cinstiti si prin caf- tan precumii aii fostii obiceiulit de mai nainte intocmitii. Asijderea si pentru samesii după la. judegie, făcânduse de câtre dumnealui vel-vist: cu scumpătate alegire ca să fie 6meni de cinste, cu  sciintiă de socoteli, si cu praxis de ale judeciului unde se va orândui, să |i sc dea dela vist: cârtile domnii mele cu ponturi arătătâre ca să scie fiesi-care cuviincisa lui datorie si urmarea ce are să facă, si să fie si el de apururea nelipsiti si nestrămutati cândit vorii slugi cu dreptate, cu silintiă la meseria lorii, a-si avă in tâtă vremea catagrafie adovă- rată a stârii judeciului, extracturi de lude pentru tâte inplinirile din judeciă si pentru in- cheiarca socotelilorii, catastisie curate pentru breslile judeciului de scutelnici de poslujnici de slugitori si de veri-ce orândueli ale vistierii, si tote poruncile domnesti ce se vori trimite la judegii, să le aibă in păstrare, neamestecânduse la trebile condicării ce sunt pricini ale divanului domnii mele, indatoratii să fie suptă ascultarea dumnealorii ispravnicilorii a se sili. spre sevirsirea domnescilorii porunci si ale vistierii ca să iea săvirsire la vreme si fâră cusuri, ferinduse de urmârile cele inpotrivă, să li se păzâscă privelegiuli pe deplinii, a se află la îrcba sămesii neclintită si nestrămutati, afară numai cândii voră arâtă dumnealoră ispravnici” pentru vre- unul din samesi că ai cădiută in vreo vină, acela să se cerceteze la judecata vist=, si v&dinduise vina lui, cu anaforaoa dumnealui vel-vist: să se arate domnii mele, ca hu numai să lips6scă din sămesie, ci să se si pedepsâscă spre pilda altora, orânduinduse altulii în locii, care se va alege destoinică si cu sciintiă, păzinduse nestrămutatii intocmirea ce mal susii se arată. Dar pentru-că samesii după cuviinci6sa orânduslă d'inceputii s'aii le- gatit la vistierie, care dela o vreme incâce sati cunoscutii ca unii chipă de iratii ali vistie- rului celui mare, si din acâsta aii venită lucru supusă suptă catahrisis, hotărimi domnia mea ca samesii ce se vorii alege si se vorii orândui de acumii innainte, să dea la vistieriul celi mare ca o filothorimă numai câte l: una mie cinci sute, 6r nu mal multii. Acâstă bună intocmire si asiezământi ce Pami hotăritii domnia mea, atâtă pentru calemurile dregttori- 

o
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loră vistierii câtii si pentru samesii judegielorii, este o statornicie a orânduelilori tierii ce- Jori bine intocmite dela vistierie; poruncimii domnia mea, dumnealui vel-vistierii si dumnea- vostră altorii boeri ce după vremi vă veti află intr'acâstă dregătorie, să o păziti cu tâtă scum- pătatea si să fiti următori intocmai după cumi se coprinde, că-ci dintr'acâsta isvoresce 0- dichna si folosulii opscil si inlesnirea, săvirsirii tuturorii orândueliloră tierii si trebuintielori vistierii, si spre intemeiarea acestit bune orândueli, rugâmii si pe toti cci-lanti frati domni ce în urma n6stră % va invrednici milostivuli Dumnedieii oblăduitori acestui pământi, să se păzescă nestrimutată, ca să se invrednicâscă si domnia lori a li se păzi hotărtrile intocmai, si acestii domnescii ali nostru chrisovii trecânduse la condicile divanulut si ale vistierii domnii mele, să se dea la sfânta mitropolie intru păstrare, care s*aii adeveritii cu insusi credintia, domnii mele. Ion Ioanii Georgie Caragea W., puindii mărturie pe prâ-sfintituli duchovnicescu nostru părinte mitropolitu _tierii, Nictarie, pe pră-iubitii nostri fil, Georgie Caragea W, Cos- tandină Caragea W., si pe toti cinstiti si credinciosi veliti boeri dregători at divanului  dom- nii mele, panii Costandinti Filipescu vel-vist., panii Radul Goleseu vel-banii, panii Isaacii Ra- letii vel-vornecii de ticra de susii, panii Grigorie Ghica vel-log. de tisra de sustii, panti Bar- bulii Văcăresculii vel-vornecit de tira de giosti, pană Dumitrașco Racovitiă vel-vornecii alti treilea, pani Istrate Cretiulescu vel-vornecii ali patrulea, panii Iordache Slătineanu vel-log, . de ticra de giosii, panit Costandinii Sutiulii vel-hatmanii, panii Michalache Manulii vel-vornecă . depolithie, panii Michalache Sutiulii vel-spătarii, panii Costandinii Vlahutiiă vel-post., panii A- thanasie Christopolii vel-log. alii streinilorit pricini, pan Nestorii vel-clucerii, panii Aleco Mavrocordatii vel-căminarii, panii Costandinii Cretiulescu vel-pahar., panii Iordache Tufeanu vel-stoln., pană Scauavi vel-comisti, panit Costache Caracasiii vel-slug., panii Michaili vel- pitarii si ispravnicii, pani Costandină Filipesculă vel-vist, Scriinduse chrisovulii acesta la âutâiulii anii dintru ântâia domnie a nâstră, aici in orasiulii Scaunului domnii mele Bucuresci, la anii dela zidirea lumii Iti 7321, 6r dela nascerea domnului nostru Isusti Christos I6tii 1813, Iunie, de Nicolae log. za vistierie,. 

  

ĂIV 

Anaforaoa damnealoru velitiloru Doeri, pentra pricina vinăriciulai si a dijmaritulai. 1813, Iulie 6. 

(La acestă anafora lipsesce întărirea domnescă). 

Pre-innăltiate Dâmnc! 

Luminatii pitaculii mării tale cu intielegere cetindulii, ami vădiutii coprinderea si bună- vointia innăltimil tale “cea, cu inilostivire asupra lăcuitorilorii acestii tieri, spre a'se desră- dăcină chipurile hrăpirilori si catahrisis ce se urmeză la husmetu vinăriciului de câtre sluj- basii vinăriceră, a face o intregă chibzuire, să găsimii cele mai bune mijloce ca să nu mai cerce lăcuitorii nedreptâti si jafuri, dar nici husmetu cămârii să nu aibă smintâlă;' după po- runcă cu toti adunândune si chibzuindune in multe feluri de chipuri, mai ântâiii ami vediutit havalelile si cheltuelile cumi si datoriile cu care este insărcinată vistieria, miurți tale, ami privitii si la inpuginarea venituriloriă. tierii, câtre ac6sta sciuti fiindune si ntpăstuirile câte ait patimiti săracii lăcuitori din pricina slujbasilorii celorii hrăpitori si. nesătiosi, carile ur- m6ză la husmeturi si mai alesii la vinăriciu, ami socotiti pentru Gresi-care pucini ajutorii ală vistierii, a se intimpină pe câtii se va pută curgătârele havalele si. necurimatele cheltueli ale ticrii, să cunâscă si lăcuitorit cevasi mângăiare intru neputintiele loră, adică m anul acesta să se inplinâscă vinăriciii câte parale cinci de vadră i părpâruli după obicieiii, si pen- tru r&vasiă de nume câte. dâut parale, asijdivea si oeritu câte parale siâpte de 6e,' si po- clonuli dela cei ce vorit avă dela diece oi in susii de cârd câte til: doi, i numărătore câte parale patru, si de răvasii câte parale d6ut de nume, după cumiă mai pe largi se va
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arătă coprinderea prin osebitele ponturi ale acestui husmetii; si acestii adaosii.care se face 
Ja aceste d6ut husmeturi să se urmeze numai in anulii acesta, cr: dela anulii viitorii si in- 
nainte să fie urmarea husmeturilorii după vechiulă obiceili... Si după cumii bine ai voiti mă- 
Tia ta de ai hărăzitii vistierii husmetuli dijmăritului, vinăriciulu:, ne rugâmit” răsi să areti 
cea pe deplinii milostivire intracâstă vreme de trebuintiă, a se ajutoră -tidra intru starea în care se află, si vistieria la necurmatele cheltueli, a se hărăzi si husmetulii veritului spre in- timpinarea havalelilorii ;. si ca, să se 'desrădăcineze chipulii hrăpiriloră, fagiă fiind pră o sfin- 
titu mitropolitu ali Ungro-Vlahii, si pră-sfintia lori iubitorii de Dumnedicii episcopi, noi insîne ini ântâiii cu toti neamit făgăduitii hotărindune prin biserieâscă credintiă, cu care ne legâmii si innaintea mării tale, ca pentru ispravnici! judegielorii, pentru tahsildari si slujbasii hus- 
meturilorii, care se! vorii găsi cu cea mai pucină invinovătire sait urmare de catahrisis si năpăstuire, nu numai să ne apărâmi de dânsii a nu !e face celă: mai puţinii diafendipsis 
Sail să stâmit. cu rugiciune pentru ei, ci incă să fimă si davagii asuprăle a se pedepsi unii ca aceia fâră milostivire spre pilda si altora, 6r care din noi nu. va păzi credintia ce ami dat'o, să ție păcatu ntpăstuirii asuprăi, să aibă să dea, Semă câtre -nefăciarnicu si dreptulit judecătorii, să cadiă si suptii drâptă r&splătirea innăltimii tale; pentru care aducemii rugă- ciune câtre măria ta, ca să intăresci ponturile” acestori husimeturi cu strajnice luminate po= runci; si unde se va ivi vreo bănudlă saii va veni vreo jalbă să se trimitiă credinciosi cer- cetători, si carii se vorii dovedi intru invinovătire fâră milostivire să se pedepsâscă; trimitiân- 
duse si. deosebite strajnice poruncă câtre ispravnicii judegielorii, să inarijescă să fie cu pe- deplină priveghiare, să nu ingădudscă nici intr'uni chipii pe tacesildarii si slujbasii husme- turilori a se abate din coprinderea ponturiloriă cu cea mal mică inpotrivă urmare a n&păs- tuirii, sait să aducă supărare câtre lăcuitori, Gr carii din ispravnici se vorii uni cu tacsil- darii i cu slujbasii husmeturilorii in chipurile hrăpiriloriă si aP n&păstuirilorii, sai si cei care vori fi fâră ingrijire la inpotrivitârele urmâri, să se scâtii din isprăvnicie cu necizste si, să se si pedepsescă, si asiă n&d&jduimii că se vorii aridică jafurile, nedreptâtile si supărârile 
deasupra lăcuitorilorii. Chibzuirea si părerea nâstră printr'acestă plecată anaforă o facemii „cu- noscută mării tale, 6r hotărîrea rămâne după cumii se va găsi cu cale de câtre innăltimea ta, 

1813 Iulie 6. 

  

XV 
Chrisovalu cumpanii streiniloru ot Caracalu sud: Romanați, 

Fiindii-că după insciintiarea ce ai făcută la vistieria domnii mele dumnealorii isprav- nicii ot sud Romanati pentru lude patru-diecă si patru negutiători G6meni streini veniti acumii aici în pământulii tierii (âle cărora nume se: arată prin deosebită. f6ie suptii pecetea; domnii mele) că sunt fâră “pricină de dajdie, si că se cuvine a se asiediă si numitii la deosebită cumpanic, asupra cărora milostivindune domnfa: mea lcamii datii acestii cinstită chrisovii alii domnii mele, si iamii intocmitii la cumpania streiniloră ot Caracalii sud Romanati, prin care hotărimii că dajdia lori să aibă a o răspunde la vistieria domnii mele cu deosebită rupt6- re, după urmarea celorii-lante bresle de mazili, de trei or pe anii, si la fiesi-care dajde să dea de lude po ti: diece, cu răsura lori la leii parale patru, carele la aceste lude patru-dieci si patru socotinduse pe unii anii cu răsura loră faci tl: una 'mie pâtru sute cincl-dieci -si doi. €r mai multi dintr'acestii asiediiimentă ce amii fâcutii domnia tnea cu dânsii de nimicit să iu fie supărati, si după ruptârea ce li Sai făcută prin alegerea obscii si prin scirea domnii, să se orânduâscă unulii dintre dânsii stăroste după orândudla ce este si Ja cele-lante cum- pinii. care aceli staroste să fie datorii a le face cislă pe dreptate după starea si puterea fi- esi-cărția, purtând grija a le stringe si banii ruptorilorii, ca să-i dea la vremea cea orân-. duită dela vistierie, si la inplinirea fiest: căruia ani adunânduse ci toti la unit locit să-i iea s6mă starostii,, si cândă nu se va purtă bine, să alegă altul dintre dânsii care vori $0- coti, si 6răsi prin: scirea, domnfi să-lii asiedie staroste, si cândii vorii cunâsce că sunt aşupriti
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si năpăstuiti de câtre Starostea, să mârgă la dumnealul caimacamuli Craiovii să-si arate jalba, ca să li sc facă isbrănire, si cândă după alegerea. ce se va face nu se vorii odichni, vorii veni si la divană de unde 'si voră află tâtă dreptatea.  Asijderea si ori-ce pricină vorii avă intre dânsii cumpănistii să aibă a le cercetă starostea dinpreună cu doi trei dintre densii fâră de a se amestecă ispravnicii judegiului, făcândă milă cu dânsiy să aibă a scuti si pră- văliile loră de fumăritii de căminăritii si de cotăritii, asemenea si de cai de olacii i de alte Podvedi ce se vorii orândui pe.cei-lanti lăcuitori ai tieril, precumit si feciorii de cumpanisti ce se „vorii căsători, trimitinduse foi la, vistierie de numele lori iscălită de starostea cu doi trei: dintre dânsii, si asiediânduse in catastihulă vistierii, să aibă a plăti dajdia lori după orân- dudla celoră-lanti, si câti streini vorii mai veni spre lăcuintiă-la, mai susti numitulă judegiii Priiminduse de cel-lanti să vie cu carte dela ispravnicii judegiului 1 cu cercetare dela staro- stea si dela cei-lanti cumpanistă, si prin scirea domnii se vorii asiediă si ci la acâstă cum- panie, si pentru ajutorulă si slujba cumpănii să aibă a scuti starostea o. calfă la prăvălie din -Omeni fâră, pricină. Deci, ca să se.indemneze si alti din streini a trage si a veni cu lăcuin- tia aici in tiâră, si pentru 2 se apucă de hrana pământului, amii intăritii tâte aceste mili ce se coprindi mai susii a li se păzi nestrămutată, nai adăogândi domnia mea si acestă milă cu dânsil, ca, atâtii aceste.lude patru-dieci si patru cărora, să li se dea si adeverintie dela vistierie pe numele lori spre a fi sciuti si cunoscuti că sunt la acestă cumpanie, câtă si alti ce vorii trece de torii veni si se vorii asiediă prin foie pecetluită la acâstă a loră cumpa- nie, ale lori drepte bucate de dijmăritiă i vinăriciii să fie apărate; si pentru a li se păzi a- siediimântulii si: milile ce se coprindii mal susii nestrămutate, amii intăritii chrisovulii ace- sta cu pecetea si iscălitura domnii mele. 

  

1813. 

  

XVI - 

Chrisovulu dumnealui bivvel-cluceru Stefanu Belulu pentru lude 45 scutnici ca scadiementu, si 30 poslujnici fara | i “pricina de dajdie. - E : ! 

Fiindi-că darurile i facerile de Dine ale domnilor câtre credinci6sele lorii slugi sunt nu numai cuviinci6se drepte si plăcute lui Dumnedieii urmâri, ci incă si a pururea lăudate i vrednice de cinste, pentrucă a domnilori datorie după innăltimea politicescilorii oblădu- iri este ca să fie blagorodnici drepti si adevărati părinti ai norâdelorii care dumnedicsca, Pronie aii incredintiati intru a lorii oblăduire, să fie si milostivi i făcători de bine, sunt incă facerile de bine ale domniloră urmâri liudate si pentru cuviintia faptei, pentrucă firesce si credincidsele lorii slugi dânduse cu totu intru credintiă si intru ostrdie la slujba domnilori ce aii- orânduitii asupră-le stăpânul a tâtei zidiri ascâptă de a pururea după mila lut Dum- nedieii milostivirea si harurile domnilorit sei, Dreptii-aceea, incredintiândunise dela dumne- dicâsca pronie domnia acestii crestinesci tieză a Ungro-Vlachii, si invrednicindune dela Dumne- dieii indestulată putere spre faceri de bine după a nâstră rivnă, după ce amiă vidiutii dom- nia mea credinciosele cu osârdie slujbe si strădanii ale cinstitului si credinciosii boerii ali domnii mele, bivvel-cluceriă Stefani Belulă, nu numai câtre insusi domnia mea dar si câtre luminatii frati de mai naintea nâstră domni ai acestii tieră intru indelungată ani, si incredin- tiândune si de slujbele cele liudate ce asi ficutii numnitulii tieni acestiia, pricinuindi cu ale sale de pravili sciintie, prin statornică silintiă si prin oserdnică strădanie simtitorii folosii tierii, după indestularea ce amii luatii din mărturiile ce ani -vădiutii la mâna numitului, a- tâtă dela clirosulă bisericescii cât si dela tâtă, bocrimea, acestii tieri, pe lângă acâsta luândii domnia mea plăcere si asupra charactirului sei celui cinstitii i asupra cuvioselorii sale ur- mări si a bunii de a pururea petreceri in câtă. vreme SPamnii avutii domnia mea orânduitii e- pistatii asupra vistierii ali doilea a acostii dumnedieescii nâstre tieri, si luândi în socotin- tiă câti sunt de cuviincise si de drepte facerile de bine ale domnilorii, precumii mai susii Saă disă, amii bine-voitii domnia mei ca să inpărtăsimi din domnescile ndstre mil pe mai



368: | „î - "TESAURU DE MONUMENICE ISTORICE ! 

susă numitu cinstitii si credinciosii boerii ali domnii mele bivvel-cluceră Stefani Beluli, in: chipii de a se păzi domnesca nâstră hăr&zire si la fiii sei pentru a cărora bună stare numi- tulu cu multă părintescă dorințiă s'a oserduitii, si asiă iami hărăziti lude scutnici patru-' dieci si cinci cu.scădiimântii după cath: vistierii domnii mele, pentru care să fie datorit nu-! mitul să-i aibă de a pururea la satulit după mosia sa Băjesci in sud Muscelii, i uni da- scălă de a invătiă carte pe copiii lăcuitorilorii de acolo; alii doilea, trei-dieci Gmeni fâră pri-' cină de dajdie cu peceturi gospod pentru ajutorulii casil sale, carii să se păzâscă si după mortea numitului la clironomil sei cei după fire. Aceste de mai susă hă&răziri ami “găsit domnia mea cu cale pentru mai susii arătatele cuvinte ca să le hârăzimi mai susă numitu- lui cinstitit si credinciosii boerii ali domnii mele bivvel-clucerii Stefani. Delulii drepti mân- găiare a ostenelelorii si 'a strădaniilori sale intru eredincisse si bine plăcute slujbe; si poh- timil frătiesce .si pe cei din urma nâstră frati luminat domni pe carei Domnul Dumnedieii “1 va asiediă intru domnesculit scaunii alit acestii tieri, ca să păzescă să innoâscă si să in-. tărâscă nestrămutati acestii domnescit chrisovii alt domnii mele, ca si ale domniilorii sale. milă si faceri de bine să fie în urmă de altii innoite si in s6mă: tînute;. si amii întărită chri- sovuli acesta cu insusi domnâsca nâstră iscălitară si pecete, si cu credintia prâ-iubitilorit: domnii mele fii, Georgie: Caragea W.; Costandin Caragea W., marturi fiindă si dumnealorit cinstitii si credinciosi boeri veliti ai divanului domnii mele, panit Costandinii Filipescu vel- vist:,- pană Radulă Golescu vel-bani, panii Costandină Vlahutiii vel-post:,: pană Isaacă Raletit: vel-vorn. de tira de susii, panii Barbuli: Văcăresculii vel-vornieii de tisra de giosii, panit: Dumitrașco. Racovitiă vel-vornicii ali treilea, panii Iordache Slătineanu vel-vornicii alti '0p- scirilorii, panii Dumitrache Racovitiă vel-vornicii ali patrulea, pani Grigorie Băleanu vel-. log: de tisra de susă, panii Costandinii Filipescu vel-log. de tiâra de giosi, panit Costandinii Sutiulii vel-spătari, pană Fotache Stirbeiii vel-log: de obiceiuri, panii Grigorie Ralea vel-hat- mână, panii Alexandru Nenciulescu vel-vornicii de polithie, panit Athanasie Christopulo vel- log: ali streiniloră pricini, panii Nestorii vel-elucerii, panii Alexandru Mavrocordati vel-că- minarii, panii Nicolae Sutiulii vel-comisii si ispravnică, panii Costandinii Filipescu vel-vist:, si Sail scrisii. chrisovulii “acesta la anulii ali doilea dintru ântâia domnie a domnii mele; aici in orasiu scaunului domnii mele Bucuresci, la anuli dela nascerea Domnului Dumnedieii si mântuitorului nostru Isusii Christosii, 1814 Martie 10, de Chiritiă dascălulii slovenescă. 
"i 

XVII 

Anaforaca dumnealoru velitiloru boeri, pentra plata proviantului. 

Pre-innăltiate' Dâmne 

Ami cetiti cu intielegere si luminati pitaculii mării tale scrisă dela 16 ale următo-! vului Mai, si coprindiătorii că cu tâte că suma banilori de tl: 1508150, bani 60, pretiulă proviantului ce aii rămasă aici in tidră incă de cândii se af armia rosâscă, atâta vreme este de cândii se ceri a se plăti, dar măria ta, după părintâsca datorie si ingrijire ce ai pentru lăcuitorii tierii, p'ai incetatii in multe rânduri si in multe chipuri scriindi si ar&- tândă la locurile unde se cuvine, ca da va fi prin putintiă să rămâie tiâra cu totuli apăra-! tă de răspunderea acestorii bani, în cele după urmă insă după mijlocirile mării tale Sai ho-. tăritit a se răspunde acumii banii pe jumătate, 6r cel-lanti jumătate după trecere de multă vreme, pentru care acâsta aii venitii poruncă inpăratâscă. vrednică de inchinăciune, si po= runcesci măria ta ca adunândune cu totit la uni lccii să facemii chibzuire, de unde să sa: plătâscă acesti Dani; scintit să fie mării tale că sâmbătă la-23 ale următorului stringândune cu totii la sf. mitropolie, opseesce neamii sfătuită ca să iea săvirsire acâstă cerere cu: chipulii ce mal: giosii se arată. Cn tâto că acesti proviantii ce nit rămasii in! magaziile tieril in anulii trecuti Iti 1812, la luna lui Octomvrie, până a nu sosi măria tu aici în tidra,
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“Sai analogisiti la tâte stârile lăcuitorilorii ticril, si s'au hotărită' fiesi-care - că bânt.are să „rEspundiă, cumi si pentru. câtă proviantă ai rămasă prin magazii, făcânduse si osebite vân- “diâri, Sai 'striusă o sumă de bani până la tl: 1:30373, bani 56, bez rămăsitiurile si prici- nile ce aii mai rămasii, precumii ni se făcă ardtare de câtre” vistieric, dar acesti bant în a- nulii trecută la luna lui Martie fiind. vreme de asidosie si vădiândia că cheltuelile . vistierii “i plata lefiloră si alte felu de obicinuite trebuintie nict. cumii nu se puteă precurmă, ca să nu se supere lăcuitorii intracea vreme cu vreo răspundere de bani, cu sfat de opsce “ami făcuti arâtare mării tale prin anafora ca să se cheltuescă acesti bani ax proviantului “in trebuintiele ticrii, si cândiă sc va face Yreo cerere de dânsil, să facemă de isn6vă chibzu- ire de unde aii să se răspundiă, fiindă o datorie a tierii după zapisulii ce este dati; asiă- dar pentru acâstă. jumătate de sumă ce se cere . acumă, cate trece peste il: 750000, fiindi o datorie opscâscă, amii chibzuiti să: se cislucscă cu drâptă cumpănire: pe tâte stârile -tie- -ril, adică mănăstiri, nâmuri, postelnicei, manzili, ruptasi, cumpanisti, scutuică, poslujnici, bres- le slugitoresci si birnici, cumi si preoti, cu tâte că pentru molitva lori Sunt: indestule . chris6ve date după vremi ca să fie aptrati si ncbântuiti la veri-ce orândudli si angarea va “esi după trebuintiă, dar pentru ca să nu cadiă cu grei asupra nimunui si să se potă inde- etnici răspunderea cu inlesnire dela tâte „cele-lante stâri, sai socotită a se dă si numiti “intru acestă ajutorintiă, insă numai pentru astă ună dată, fiind datorie opscâscă si netăgă- Auită, si: pentru ca să nu fie acâstă cislă vreo sarcină simtitâre, acumii cândă tiâra se află În- sărcinată cu alte r&spunderi după trebuintiă, si in cumpăna asicdiârii ce urmeză să i se fa- "că spre a-si dobândi buna orândudlă, si nizamulii cel cuviinciosii, amii chibzuită să se sc6- "“tiă ajutorulă acestii respunderi de datorii la luna viitorului Genarie cu drâptă analogie a- supra tuturorii, precumă mal sustii sati disă, si acum de o cam dată fiindi-că se face ce-. “Tere să binevoesci măriu ta a dă o Sumă de bani din vendiarea a d6uă viitOre husmeturi, adică vinăriciu si ocrită, si câtă bani se voră dă din acelui ajutorii ot Genaric, să se ica in- „napoi spre r&spunderea celor ce Sau hotăritii a se ecsofisi cu: banii acestoră husimeturi, pentru care cu: oscbită anafora amii ficută arătare mării tale, si cândă se vorii mal cere Si ceă-lanti pe jumătate după multa trecere de Yreme, precumii ni se arată prin luminatulă pitacu mării tale, €răsi cu sfatii de opsce sc va face chibzuire de isn6vă, 6r hotărîrea cea de st- “virsitii rămâne la măria ta. 1814 Maii 28. , A Ungro-Vlach. Nietarie. Constandie Buzeii, Costandinti Filipescu vel-vist., Grigorie Brân- "coveanu vel-banii; Isac Raletă vel-vornică, Grigorie Ghica, Barbulii Văcăresculii vel-vornică, Radu Slătineanu vel-vornicii; Dumitrache Racovitiă, Grigorie Băleanu vel-log:. Costandină Filipescu vel-log:, Fotache Stirbeiă vel-log:, Costandinii: Cretiulescu. 
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XVIII 

Anaforaoa daomneatora xelitilora boeri cn_intarirea gospoa, pentru intcomirca dajdiilora tierii. 

Ion Ioanu George Caragea W. boj. mil. î gospod, zem. Vlah, 
„De vreme ce pră o sfintia sa părintele mitropolită i sfintia lor iubitorii de Dumne- -dieă părintii episcopi si dumnealorii cinstiti si credinciosi veliti boeri halea si manzili, priu- „tracestă anafora, ne face arătare, că temeiu intru care urmeză să 'razime veniturile vistierii "domnii mele, ce trebue să se agonis6scă in curgere de unii ani, spre a se pută intimpină cele du- peste anii netăgăduite cheltucii, si arătate cu socoteli anume in vilâgulii opscil adunârii,. este „Ca negresită suma ludelorii bimici din tâtă ti€ra domnii mele să se urce până la 25000, că-ci pe acesti numeri de lude s'aii făcutii si socotâla banilorii, 'si ca să se potă alcătui acestă, sumă de 25000 lude, chibzuesci toti de. opsce mijlâcile ce innăuntru se arată in sicpte pon- tură, tâte urmâri folositâre spre ajutorintia, satelori si sporirea cislasilorii; priimite sunt dom- „nii- mele: părerile ce intru acâstă anafora se coprindă,. si le intărimi domnia mea si hotă- | 

47 :
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„rmit: ca la inceputulit asiediământului să se puie tâte in lucrare intocmai precumii s'au chib- 
zuitii si s'a găsită cu cale, fiindii invederată dovadă că sunt tâte spre folosulit opscii lăcu- 
iitorilorii. Dar suma banilorii ce sai chibzuitii a se r&spunde de fiesi-care lude po tl. 200 
pe anii, in cinci sferturi, fiesi-care sferti po tl. 24, i ună haraciii po îl. 30, si două orân- 
dueli ale menzilurilori tierii, aseminea fiest-care po ti. 25, fiindii-că după multe necazuri 
si nenorociri ce ait avutii tira in tâtă vremea, răsboiului trecutii, cândit fiesl-care din lăcui- 
tori siaii prepădită dobitâcile si alte agoniseli ce ati avutii in prâjma casii sale din pricina 
urmatelorii r&svrătirăi, cumii si după răsboii intemplânduse din urgie ;dumnedieâscă inpr&- 
sciarea n&prasnicii b6le a ciumii mai prin tâte judegiele, ati popritii pe fiesi-care din alist- 
“verisiurile ce puteă să facă spre inbivsiugarea si intemeiarea pirlegiului sei, ami chibzuită 
domnia mea că se va judecă, sarcină simtitâre si va cădt cu grei lăcuitorilorii. Deci si. ho- 
tărimi domnia mea răspunderea de bani, peste ani, de fiesi-care lude po tl. 163 numai, in- 
părtinduse acestă sumă 6răsi după chipulii coprinderii acestii anafora, adică cinci sferturi, 
po tl. 22 la unii sfert de lude, unii haraciă po ti. 29, si d6u& orândueli ale minzilh. po tl. 
12 de lude fiesi-care, si acestea socotinduse pe 25000 de lude faci intrunit ani 4075000, 

si cul. 150000 ai bresliloră, i. cu tl. 80000 a, dâuă isprăvnicatuzi stueine, se adună (1. 4305000, 
la care inplininduse si răsura po parale optiă la leii in socotâla lefilorii ce se răspundă sluj- 
basilorii tierii tl. 861000, să se facă peste totii t6tă suma veniturilorii til. 5166000, €r din- 
twacestia tl. 4588000, să se cheltuâscă in trebuintiele tierii după socotâla ce saii vădiutii de 
câtre opscâsca adunare in sfânta mitropolie, si cel-lanti ce mai rEmânii, adică tl. 578000, să 
se cheltuescă in trebuintia minzilurilorit .tierii cu chipulă ce mai susă se arată, însă tl. 
293800, in plata de 3384 cai, po tl. 75 de calit pe anii, tl. 231840, din plata de 640 suru-: 
sii, po tl. 30 pelună fiesi-căruia, adică 87 din sud Slam-Râmnicii, i 47 din sud Buzei, i 178 
din sud Ialomitia, i 167 din sud Ilfovii, i 54 al postii Bucurescilorii, si 118 din sud Vlaşea, 
din lude 192, care va să dică pe la unile din judegie numai, unde fiindii minzilhanale multe 
nu Sunt satele in destoinicie să fie atâta sumă de surugii, si toti cel-lanti bicieasi din cele- 
lante judegie cumi si. rotară i dărvari să se dea in natură cu scăditmântii de câte. o jumă- 
tate de lude fiesi-care, după caidulă -si orândudla, vistierii, si cei-lanti bani ce mai r&- 
mâni până la inplinirea de tl. 578009, să se cheltuescă in socotâla inamurilorii, judecânduse 
insă acâstă reformă a, postilorii, nu vreo smintâlă sai schimbare contractului ce S'aii inche- 
iatii cu dumnealori epistatii la Dikemvrie stii 1812, ci numai 6resi-care schimbare a celui 
de alii doilea asiediământi ce s'aii făcuti cu. numitii la luna lui Maiii l6tii 1813, fiindii vre- 
„me de asidosie, si dâjdiile tierii nepuse in orândudlă, si mai vârtosii că o acâstă schimbare 
nu dOr că voimii domnia mea să o facemii pentru vre unii enteresii saii folosă alii vistierii 
domnii mele, fiindii cunoscutii si invederatii că făcânduse socotâla banilori minzilhaneliloră 
po îl. 24 de lude la 25000 lude se adună întruni ani. toti banii venitului tl. 600000, in po- 
triva cărora puinduse cheltuelile după chipulii de mal susi: se dovedesce cu indestulă intic- legere că banii ce aii să se inplinâscă din tiâră cu numirea minzilurilorii ai să se cheltu6- scă 6r în trebuintia minzilurilori, ci rivnindi domnia mea la repausulii opscii si la inteme- iarea, stârii fiesi-căruia am chibzuitii cu tâtă intregimea părerea duchovnicescilorii nostri pă- rinti si a dumnealorii velitilorii boert, după, care amii datii si insîne acâstă intărire. Er cândă dumnealorii epistatii nu vorii priinii a li se dă numa! po tl. 30 pe lună de surugiii, ci vorii cere ori po ti. 40 precumii li s'a plătitii până acumii, sai surugii in natură pe la tote men- zilhanalile după legătura contractului, care este si drâptă cerere a numitilorii din care nu 
poti fi depărtată nici odată, atunci 6răsi pe la mai 'susii arătatele judegie unde nu este mij- loci a se dă surugii in natură, vori fi indatorati ispravnicii a găsi surugii cu plată si a-i 
„dă in slujba postilorii, scădiânduse cu plata lorii in socotelile ce vorii trimite la vistierie, si li se'va tină în s6mă, păzinduse cu acâsta si tărimea contractului cu inplinirea trebuintii su- rugiilori postii, si r&paosulii lăcuitorilorii, nefiindii indatorati la atâta răspundere de ban! nu- mai pentru acâstă madea; 6r pentru fenulii si ordiuli minzilhanelilori, cu tâte că intr'acâ- stă anafora se coprinde a se plăti in bani, dar fiindii-că si acesta urmză a fi indestulă sar- cină pentru lăcuitori adăogânduse răspunderea banilor, ami chibzuitii domnfa mea că mai bine se cuvine să se dea in naturăcu ori-ce chipii se va găsi cu cale, si se va dă carari din
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vistieria domnii mele, sati de se va chibzui vreunii mijlocii ca, să se alcătuescă si pentru a-. cestă madea vreunii venită, se va dă de isnâvă hotărire. Intr'acestast chipii judecândii dom-- nia mea intocmirea ce se cuvine a se face, intărimă câte mai susă se arată, si poruncimă dumnealui vel-vistierii, ca la incepirea, asiediimântului să se pue tote in lucrare cu .bună orândudlă, si să se facă cunoscute lăcuitorilorii cu bună deslusire, ca să intielegă fiesi-care mila domnii mele si părintesca rîvuă si dorire ce avemii pentru dânsil. 
| 1814. Iulie 24, (LPP) : Vel-log, ' 

Prâ-iunăltiate Dâmne 

După luminată porunca mirii tale strinsândune cu totii Ja sfânta . mitropolie, amit cetitii cu intielegere luminatu pitacii alii mării tale scrisii dela. 21 ale trecutului Aprilie, si coprindiători că, apropiinduse vremea de ase pune in orândudlă dâjdiile tierii, si după a- rătarea ce s'aii făcutii innăltimil tale de câtre dumnealui fratele vel-vist:, că trebuintia chel- tuelilorit domnescii vistierii este până la tl: 4588660, Lez cheltudla minzilurilorii tierii, s'a dată intru a nâstră cercetare ca să facemii hotărîre, în 'ce chipii Sar cuveni ca să punemii: acesta in orândudlă, si că făcânduse si do câtre măria ta o 6resi-care periergie asupra aces- til de acumi stare a tieril, S'aii vădiutii că suma ludelorii vistierii ait ajunsii la o forte ma- re inpuginare, care acâsta aii odrăslitii si din intemplârile trecutei răsmiriti, smăcinânduse ' „multi din lăcuitori, dar mai cu deosebire din catahrisis ce se urmeză la stârile opscii, ne- " păzinduse cele după vremi intocmite prin testamentură opscesci si hotăriri i'chrisove ale mul- torii luminati domni ce Sai invrednicitiă oblâduirii acestui: pămenti, si cu tâte că spre a se clădi nizamulii tierit Sai făcută mării tale feluri de provlime, intre care una cu a se Strămută cu totii cele de acumit intocmite la* otcârmuirea tierii, - prin care si- de se vede că ar fi spre folosulii vistierii, ar&tânduse osebirea ce se urmeză la negotiuri dela o vreme in- câce în tâte felurimile, adică la vite, zahirele, cherestele, si alte producturi ale -tierii,. dar cugetu innăltimii tale depărtatii fiindii cu totii de alcătuită nout si neobicinuite. până. acumi, pe de o parte, aii indemnat pe măria ta de anu priimi nici unile dinti'acestea, 6r pe de. alta, răzimândă la arătarea cheltuelilorii dumnealui fratelul vel-vistierii, al dati intru a n6stră alegire si hotărire. si trebuintia cheltuelilori vistierii si ale tierii, si r&paosuli opscii lăcuitorilorii, Intru adevâri, prâ-innăltiate DOmne, se cunâsce mila si părintescu cu- getu, ce hrănesci măria ta asupra acestui norodii ce dintru a sa norocire prin bună-voin- "tii a milostivului Dumnedieii stai încredintatit oblăduiril mării tale, de vreme ce si entere- sulii visterii si r&paosulii opscii lăcuitorilorii leai datii suptii alegerea, si hotărîrea nâstră, in- grijindii ca nimeni intru nimici să nu cerce supărare si năpăstuire, 6r noi si de avem da- torie a fi cu ferbintidlă si dorire câtre tâtă opscea ca nisce pământeni ce suntemă, dar cu- noscendii că şi cheltuelile vistierii sunt nctăgăduite si după orânduelă, de odată cu totii intru o glăsnire neamii aflati silitori a face o intocmire asupra acestil. pricini, cu câtii este „prin putintiă mai folositâre şi cu multiumita tuturorii, avândii insă mal ântâiii innaintea o- chiloră, ce potrivirea stâri! de ma! nainte cu cea de acumii, după care amii cerutii să ni se arate suma ]udelorii ce sunt astădi in ticră, si ami vădiută că abiă se adună până la. 134342 lude; aseminea ni stai ar&tată si catagrafiile ce sunt in vistierie venite după la ju- degie. si neamii pliroforisitii că t6tă suma familiilorii birnici abiă se adună până la 91400; deosebiti ami cerutii să ni'se arate si 'cheltuelile ce are ticra in trebuinta minzilurilorii, si ni S'aii arătatii o socotâlă vrednică de “mirare, care nici odată nu s'a mai pomenitit aici în ticra nâstră, adică că peste ani taiă până la tl. 935796, plata eailorii i a bicicasilori si a inamurilorii bez altele ce se dai în natură, adică rotari dărvară fenii si ordiii, care si acestea, socotinduse in bani, rotarii i dărvarii po tl. 40, fenulii si ordiulii chila i carul po tl. 20, face tl. 579380, care va să dică peste totii, după socotâla ce vădiurămii, se urcă, cheltuclile postilorii inti'unii anii până la, tl. 1515176, bez meremeturile postilorii care si acelea cu des- „tulă greutate cadi pe sarcina, lăcuitorilori, Ni sai mal arâtati incă două catastisi, unulii.
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coprindiătorii de il. 1990253, ce sint d se dă în cheltucii si alte mărunte datorii “ale vist;. până la di ntâiit de Avgusti cândii are să se pue in orândudlă :dâjdiile tierii, trecând peste so-. roculă asidosii, si altul de tl.: 352048, datorii ale 'vistierii din socotelile ce sai theorisitii, care : aceste condeie adunânduse peste totii, se cunâsce invederatii că chibzuirea urmâză să se facă pentru tl. 8476137, după socotâla ce mai giosii anume se arată, insă: 45885660, catastihi ce s'âii arătatii mării tale de câtre dumnealui fratele vel-vistieră, pentru trebuincidsile cheltucli dupeste anii, - 
1515176, cheltuelile postiloră ce se adună întruni ani precumii se urmâză astădi. 1990253, cei ce sunt trebuinciosi până la di ântâit de Avgustii in. cheltueli si alte mărunte datorii ale vistierii. | e 382048, alte inprumutâri ce sai făcutii la, trebuintiele vistierii, si s'aii trecută la datorii in socotelile ce s'aii theorisiti, insă: | | 

92048, : dela dumnealui vel-spătarii Michalache Sutiu, in socotâla cămârii dom- | nesci din îl. 212048. A CI 140000, “dela dumnealui bivvel vist. Ioan Morh. 
150000, dela dumnealui kir Costandinii Belulii, 

8476137, . si acestia insă bez banii ce se certi in plata proviantului pentru a cărora r&spun- dere arătândunise luminatu pitacii ali mării tale, facemii arătare cu deosebită anafora, 6r a- cesti bani ce se arată mai sus, insă tl. 8476137, fiind o sumă forte mare, care si de e- ste după trebuintiă, dar nici cumi nu pâte analogisi, cu cea de acumii stare a ticrii, amii' chibzuitii ca să facemii alegire mai ântâiii de cele de peste anii trebuinci6se cheltueli ce ati să se cheltuâscă dela viitoru Avgusti, si apoi să vorbimii de cele trebuinci6se până la alcă-! tuirea dâjdiilorit i de datoriile ce mai sunt. Asiă-dar socotimii că la luna lui Avgusti spre Sep- temvrie, de va fi vremea cu indeletnicire si se va găsi cu cale, să se intocmescă asiediă- mântii intru a căruia .razimit ce va luă vistieria în tote stârile opscii să se alcătuâscă celii pugină si negresit suma dajnicilorii in 25000 Iude birnici, socotinduse aici dreptii matcă a vistierii cinci la unii lude, adăogânduse insă in suma catagrafiilorii la diece dâuă, adică fa- miliile ce nu se voră fi scrisă pentru feluri de pricint ce urmeză cândi se faci catagrafiile, i prisOsile ce se vorii găsi la tâte cele-lante stâri cândii se va face scumpă alegire, si posluj- nică ce s'aii găsită cu cale a se dă in dajdie precumii în giosii pe largii se arată, si asupra acestori 25000 lude să se orândudscă pe ani răspundere de bani po îl. 200.noi de lude, incepându- se dela Avgustii, cu acâstă inchipuire, adică cinci sferturi i unit haraciii si d6u& orândueli pentru cheltuelile minziluriloră î grajdului. gospod, precumii se arată, insă 
De lude po îl. 24, sfertu ot Avg. si Scptemr. 

, | „ Sfertu ot Octomv. si Noemv. 
30,  haraciulii de Dikemv. si Genar, 
24, sfertu lui Fevr, si Martie. 
24, sfertu lui Apr. si Maiii. 
24, sfertu lui Iunie si lulie. E 
25, orândusla minzilurilorii i a grajdului gospod de primăvară 

socotinduse pe 6 luni. “ 
” 25, orânduela minziluriloră de tâmnă, 

. , 200. „ | - Si in cei câte îl. 24 la sfertii să se socotâscă cheltuelile omurului doninii, ale cămârii, ale isprăvni-. cii curtii gospod, ale beilicului, ale serhaturilorii, si alte mărunte cheltueli, si plata iefilorii celorii ce slugescii tierii, adică dregători, zabiti ai judecieloră, neferi at Spătării, ai agii, si alte ogiacuri; in cei câte tl. 30, este haraciu inpărătescii ; in cel câte tl. 25, ce sunt să se inplinâscă cu două orândueli pe anii, să intre si cheltuelile postilorii, insă plata cailorii a inamuriloră i a fenulul si a orzului celii trebuinciosii, adică cu .inchipuirea ce mai josit vomit arătă, si fenulii i orzul grajduriloră domnesci, dânduse bani cu pecetluituri gospod din vistieria mării” tale, dreptă natură, si dumnealui .vel-comisă si dumnealui „vel-pitariă, si intr'acesti |
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chipii alcătuinduse acestă intocmire peste suma, venitului de 25000 -lude, care: după orându-, 6la de mai susii po tl: 200 de lude inpreună tocmai îl: 5000000, să se adaoge si dajdia bres- lilorii, asiediânduse dela vist. in tl: 150000 răsi precumii aii fostă in. trei tetraminii peste. pi anii, din care cea de Genarie să fie in socotla si cu numirea haraciului inpărătescii, si ce-, le-lante d6us pentru ar&tatele cheltucli ale vistierii, si să se adaoge si dâjdiile: du peste ană- a d6uă isprăvnicaturi streine ce sunt după intocmirea ce aii în sumă si acelea de tI : 80000, : precumii cu tahminii ni se arată dela vistierie, si să se facă peste totii tâtă Suma venituri-. lori dâjdiilori tl: 5230000, din carit scădinduse tl: 4588660, cei din socotâla ce stai ar6-. tatii mării tale de câtre dumnealui. fratele 'vel-vistieri, să r&mâie ti: 641340, carit să fie pen- tru cheltuelile postiloră tierii, 'schimbânduse tertipulii ce se urmeză astădi la. madâoa: postiloriă,: fiindii-că invederatii se cunâsce că este o mare dărăpinare a tierii, si nici odată nu se va. pute tine intiacâstă curgere. Dar spre mai bună pliroforie a mării tale; atâtii de veniturile. si cheltuelile ce mal susii artâmii, cumă si de tertipu' cu care socotimii că S'ar cuveni să se. pue postile in orândudtă, ficurămă mai giosii acestă inchipuire de socotelă, adică: 
3000000  facii cinci sferturi peste anii, po tl. 24 de lude la 25000 lude. . 750000  haraciii in Dikemv. si Genarie. .... 30 3 a 1250000 du orândueli cu numirea, minzilurilorii tierii si a grajdiului BOSspod, insă: „625000, orândudla de primăvară po îl. 25 de lude la, 25000 lude. i 625000, orânduâla de tâmnă. | . a 

1250000, ! Se | m 500000 e a - i 230000 se adaooă, insă: e | 150000, - breslile uni haracii si d6ut tetraminfi. : o 5000V, dâjdiile dela 2 isprăvnicaturi streine. a „ 230000, * a . Aa 3230000 | 
4988660_se scadă in suma cheltuelilorii pe unii anii. 
641340 râmânii pentru cheltuclile minzilurilori ticrii, insă: 

253800, pentru plata de 3384 cal po îl. 75 
169200, : --— — 5460 cară po îl. fâni 20. | i a 126900, — 1 — 8460 chile orzi po tl. 15. - . N 91410, ce mai râmânii să fie pentru plata inamurilorii. - e i 
641340, si surucfi: cumiă si rotari i dărvari, câti voră fi de trebuintiă, să se dea in natură, precumii aii fostă si mal nainte, cu scădiământă de câte o jumâtate de lude, si să nu se mai plătâscă in bani, precumi se urmâză acumi , fiindii-că, starea - intru care se află tiâra nu este destoinică a "râspunde atâta sumă de bani, si nică lă- cuitorii nu poti să le fie cu grei, fiindii lucru obicinuitii pela sate din vechime a dă bici-. casi in slujba postii, cândii insă se va urcă suma ludelorii birnici peste 25000, să se scadiă din suma de tl: 290 la lude, precâtii va analogisi sporu cel peste.25040 lude, ca să nu rtspundiă birnicii mal multi de câtii acesti tl: 5000..00, ce se arată nai susii; 6r pen- tru condiiu de îl: 1990253. ce sunt trebuinciosi până la di ântâii de. Avgustii, în cheltu- elile visterii si alte multe datorii, dândunise figădudlă de câtre fratele dumnealui vel-vist., că cu ajutoru banilorii ce s'aii scosii acumi pe Maiii, Iunie si Iulie, va iconomisi dumnealui ca la vreo îl: 400000, pentru cel ce mal rămână, adică tl: 1590253, ami socotitii să fa- cemit rugăciune mării tale ca să bine-voesci a 'dă în vistierie si unile din veniturile cămârii domnesc, adică dijmărită, oerită, si vinăricii, si dânduse in vistierie după multa trebuintiă ce este, să se vendiă, nu după vechiul obiceiii, ci cu adaostii, si. socotinii că nu va fi n& „Păstuire lăcuitorilorii, fiindiă-că ai să plătâscă din rodii si lucrură cu care se negutiătorescii si se folosescii, mal vârtosii că si pretiurile acestori producturi Sai inmultitii 'la vendiârile lori, si nu se potrivescii cu cele ce eră atunci in vremile: trecute cândă sai intocmitii de câtre stăpâmre iretiulii datorii respunderii; insă adaosulii să se alcătuescă in vândiarea la
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câte trele aceste: husmeturi cu -chipulii ce se arată, adică dijmăritu de litră po parale diece, . oeritulii de 6ie po parale diece, si vinăriciu de vadră po parale cinci, alăturânduse la tâte: acestea, ponturile ce s'aă urmati in anul trecuti; si intr'acesti chipi vendienduse, 'soco- timă că vorii. prinde. aprâpe pote. de tl: 1000000, acesti bani să se hotărâscă pentru r&s-.: punderea de tl: 1590253, ce ma! rămâni datorie până la viitoru Aygustă, si pentru cei ce nu se ajurigii spre ecsoflisis, cumi si pentru suma de tl: 382048, ce mai sunt datorii după: socotelile vistierii ce s'aii incheiatii, 'să se urmeze acestii adaosii la aceste husmeturi si pe a- nulii viitorii, si stringânduse pe s€ma. vistierii, să se dea negresitii în răspunderea, acestori datorii, spre a, se vedă odată tiâra limpede de totii, si să-si potă purtă ce:e dupeste anii 0-. bicinuite cheltueli cu linisce. Acestea tâte ca, să se p6tă pune in bună orândudlă si să ră-. mâie nestrămutăte cu indelungată tinere, urmeză, fâră tâgăduire să se intocmâscă hotară fâră nică unii felă de schimbare; si fiindii-că tiâra se află nu în vreo stare bogată, ci putemii dice- mal multi: săracă, după analogia rodirilori ce are si a negotiurilorii ce urmeză, care acesta firesce se intielege că sati pricinuită si din vremea r&svrătirilorii trecute si dir, urgia dum- nedieâscă ce s'aii intmplatii cu acâstă neprasnică, b6lă a ciumii, si de dlicemii că celă pucinii să se intocmâscă suma Indelori birnici până la 25000 lude, dar după inpuginarea intru ca-- re se află astădi, amii socotită:că numai din birnicil cel de acumii nici odată nu se pâte dă atâta spori, si asiă vădiândi că si suma poslujnicilorii după sporirea catahrisisului co stati ur- matii intr'acesti ani trecuti ati ajunsii să fie numai cei sciuti in catastisiele. vistierii peste „14000 lude, s'aii orânduitii 6răsi dintre noi doi boeri, adică dumnealui fratele Barbuli Vă- cărescu vel-vornecii si dumnealui fratele Grigorie Băleanu vel-log. carii ati făcută alegire de- la vel-cluceriă la vale până la cea din urmă stare fiest-care câtii. se cuvine să aibă; si pen- tru eparchil i boerii cel mari neamii făcutii insusi noi alegire, jertfindi din cet ce aveamii pe cei mai multi, spre ajutorintia satelorii, si poprindă pe sâma n6stră .mai puţini decâtii neaii fostii trebuintia, fiindii-că cunscemii intru adeverii prâsta stare a satelorii, . amii lăsată si intru alegirea si hotărirea mării tale pugine. obraze, adică trei luminate beizadele ce să-.: lășluescii aick în ticră, si vreo câte-va din cocânile văduve. Si după tâte acestea alegiri tră- gândi cinurile catastichului, vedemii că din t6tă suma poslujniciloriă cea, sciută vistierii, din 14346, se hotărescii de dajnici 3609 lude, si r&mânii buni poslujnici 10737 lude, fiindă insă si acestia pe mosii stăpânesci, că-ci câti se voriă găsi pe mosii streine după candnile.. oblăduirii acesti tieri si după caidulă vistierii cu uni cuvântă trebue să se dea in dajdie bez morari si vieri. Dar cu acesti ajutori numai a alegirii poslujnicilorii nu este din des- tul a se spori ludele ca să.nu cerec greutate la răspunderea banilorii, ci de se va găsi cu cale ne rugâmii mării tale cu osebitii testamentii să se intocmescă cu intregime câte mai giosi ar&tâmii: De | 1. Scutnici după cârti si chrisâve este unii darii alii stăpânirii hărăditii câtre cei. ce - li S'aii cuvenitii a se iupărtăsî, de aceea se si cuvine a se păzi intocmai câte cârtă sait chri- sdve vorii avă coprindere de $meni fâră pricină, prin cercetarea ce se va, face, fiindii inere- dintiâri date pentru cel ce sunt făcuti din adeverintile isprăvnicatului, arătândut că nu sunt din dajnicii vistierii, ci din cer fâră pricină cărora li s'a dati dela vistierie si peceturi dom- nesci, să fie: bună-vointia mării tale ca să r&mâie nesupărati; 6r pentru cârtile și chris6- vele ce voră fi cu coprindere de men streini, unica aceia dovedinduse prin scumpă cer. cetare că sunt ficuti scutnici din pămenteni si birnicii tierit, prin hatâruri si iconomiile dre- g&torilorii după la judegie, să se arate la vistierie de câtre asiediământari cu cath: anume al cul sunt, făcenduse cunoscutii si pricinile lori i mijlâcile prin care sai făcută, si de aici se va dă hotărire, in ce chipii să se urmeze, si cândii după hotărirea ce se va dă, se va luă dela cinevasi, acela ca unii inpărtăsită de acestă hărădire, prin mijlocirile ce va pută av, aducendit din pârtile streine Omeni, fâră să cunâscă cca, mal pugină inpotrivire de câtre dre- gători! judecielori, să -i se dea din acer 6meni streini scutnici în loculii celorit ce li se vorit luă, păzinduse ncclintită coprinderea, chrisâvelorii si a cârtilorii ce va av fiesi-care, si dregă- torii isprăvnicăturilorii să-si. urmeze datorii si credintii, ca; să nu se mal iea dintre birnicii Satelorii a se dă unora si altora scutnici după cârti si chrisâve, cu numire, că sunt 6meni > fâră pricir ă, sati să-i numâscă că sunt streini; 6r carii se vorii dovedi cu vreo urmare in-
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"potrivă ispravnici, să-si iea, cădiuta răsplâtire, si cel ce vorii avă acâstă h&rădire, de vorii „cercă vre unii chipii păgubitorii câtre domnâsca, vistierie, ca nisce necunoscători darului stă- Pâniril, să-si pârdiă privelegiu acestă spre pilda si altora, : DI 2. Aseminea să se cerceteze si tâte sineturile privelegiatilorii, nmuri, postelnicei, manzili, breslasi, cumpanisti, câti vori fi făcuti dela (loci alui) si până acumi, si de vorii fi după orân- : dudlă si caiduli vistierii, adică feciori si nâmuri de privelegiati, să r&ămâe bunt fiesi-care la orândudla intru care se 'va găsi, Gr câti se vorii dovedi că ai fostii birnici:al satelor si “priu însielăciuni si mijlOce de catahrisis sai făcutii intre privelegiati, să li se ica sineturile si să se dea pela sate cu adaosii de: lude a fi in rândul dajniciloră după cumii ai fosti si “mai nainte; aseminea si pentru cel ce se ocrotescii cu cârti de apărare, să li' se facă cerce- tare, că-ci cei mai multi sunt care fâră de nici o cuviintiă aii dobânditii acâstă apărare, si nu- „mil cel trecuti in vîrsta, b&trânetielori si cel bolnavi si sacati cumiă si cel ce rorii fi cădiuti in grele datorii si mare sărăcie, la aceia se cade să se păzescă acestă apărare, 6r dela cei- lanti toti să se iea, cârtile dela mâinile lorii si să se dea pela sate in cisla dajnicilorii, - 3. Breslile slugitoresci ce sunt pe afară pela judegie, adică siimeni, vânători, lefecii, talposi, aprodi, copil din casă, si altii, bez slugitoriy polcovniciilorii i al căpităntilorii după la judegie si ai isprăvnicaturiloră i al plăsilorii, de opsce si fâră osebire să se dea. pela Șate, incărcânduse cu lude după starca si puterea, lorii, si in locului acelora să se dea alti pela tâte stegurile din polithia Bucurescilorii. - 4. Satele cele rădicate să lipsescă cu totu din ocrotirea unuia si altuia, fiindii-că ocro- tinduse cu chipulii ce s'aii urmată până acumii si se urmeză pe alocurea si astădi, nu nu- mai pricinuescii scădere ludelorii vistierii, nefiindă .ncărcate după starea si puterea loră, plătinduse r&spunderile lori de câtre stăpânii ce ai, si acelorii stăpâni se facă hatâruri de “câtre dregătorii judegieloră, ci incă si de se intâmplă vreo orândudlă dela vistierie, cu ocro- tirea ce se face acelorii Sate, apărânduse de acea orânduslă, cade tâtă sarcina pe cele-lante sate, si pe alocurea dintr'acâstă, pricină si numai cercă indestulă greutate lăcuitorii la vert- ce angarea le vine după trebuintiă; de aceea fiindi Dbuna-vointiă a mării tale asupra în lrep- târii tuturoră stârilori, să fie luminată porunca mării tale, câtre cine se cuvine, ca. aceloră sate fâră de sfidlă să li se. facă catagrafi pe faciă, si după suma Gmenilori i după starea, ce vorii avă, să se asiedie cu ludelo ce se va cuveni, dândusc in -zaptulii isprăvnicaturilorit cu si tote cele-lante sate. | | . . „5. In vremile trecute pe la unile sate sii urmată ună nesuferitii catahrisis, scădiân- duse unii sati cu o sumă de Scutnici, si r&nâindă o bagatelă de lude a răspunde dajdia la vistierie, care si acea bogatelă se rădică de câtre unulă altulă, si r&mâneă sate a, poslusi „ da valma, fâră a se sci, care este scutnică si care este Dirnică, lucrul cu totu in potriva cai- dului vistierii; de se vorii mai află si astădi acestii feli de sate, să se cerceteze cu scumpătate, si să se al€gă dintr'ânsii scutnici anume din mijlozasi, după orândudla ce este, si birnicii Grăsi de o parte, carii să se asiedie după starea si puterea lori, si pe cet ce se vorii alege scut- nică, de nui vori lăsă satele afară din cislile lorii, să nu rămâie, scutnici, ci să se incarce satele si cu densii cu ludele poceturilorii, ce vori fi purtată, fiindă-că celui ce va fi avută -acesti scutnici. intwacelă sată, va să i să dea alti scutnici in locii din-alte sate, Grăst cu scădi&mântii de lude, după suma peceturilorii ce va avâ să tie, sciută si in cath: vistierii, dar si vistieria să fio volnică a dă scutnică ce vori lipsi fiest-căruia din suma -ce are a'ti- ne după cath: E | | „i 6. Să nu fie silisce mai giosii de cinci lude, saii fiindii-că satele acumi se află in prâs- tă stare, pe unde nu va fi prin putintiă a se legă siliscea de cinci lude, să nu fie mal giosii de patru lude sai celii Pucinii trei lude. Asemenea, să fie si mare luare aminte ca la fiest- care judegiii suma scutnicilorit si a poslujnicilorii să nu fie mai sus de câtii suma birnicilorii, precumii vădiurămii pe la unile judegie că se urmeză acumi, de va fi insă acesta cu inde- etnicire la, tote judegiele, a 7. De se va găsi cu cale si sc va priimi de câtre măria, ta,: să lipsescă cele in parte orândueli ce se facii pela judegie, adică de grâii, de fenii, de orzi, side lemne, si celi ce va avă trebuintiă de acelea să le cumpere cu bani-si să-si inplinâscă trebuintia, că cu chi-
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:pulii âcestorii orândueli mare smăcinare se face lăcuitorilori păgubinduse si nă&păstuinduşe din. tâte pârtile. - SRR i n Se Acestea tote puindule in Incrare cu pe deplină - botărire, si la. intocmirea, asiediimântu- „luă - orânduinduse asiediământari, boeri vrednici, cinstiti, cu frica lui Dumnedieii, si. cu sci- intiă de.acâstă . meserie, carii să fie cu dorire si câtre domnâsca vistierie si câtre stârile “lăcuitorilorii, nădăjduimii că nu numa! suma, birnicilorii va ajunge la numărulii de 25000 lu- “de ce s'aii disii mai susă, si rEspunderea dâjdiilori după .inchipuirea ce s'aii arătată, nu va “fi-yreo sarcină simtitâre, păzinduse drpta cumpănire, ci incă si in “toti coprinsuliă tierii : mării: tale 'se va tînă nizamulă oblădairii cu intregime, si nimenea intru nimicii nu va cercă „cea mai puţină n&păstuite sai nedreptate. Ac6sta este a nâstră plecată . părere, 6r hotări- -vea -coa de săvirsitii rămâne la măria ta. | 1814 Maii 2. -... - Mite, Nietarie, Costaudie Buzeii, Costandinii Filipescu vel-vist:, Radu Golescu vel-banii, Grigorie Brâncoveanu Divvel-bană, Isaacii Raletiă vel-tornicii, Grigorie Ghica, Barbuli Vă- cărescu vel-vornicii, Radulit Slătineanu vel-vornică, Grigorie Filipescu, Grigorie Băleanu vel-log:, - Costandinii Filipescu vel-log:, Fotache Stirbei vel-log:, Costandină Cretiulescu, Alexandru “Nenciuleseu vel-vornică. .. E III a 

    

XIX 

- Ponturile ce San datu bocrilora asiediamentari ce s'au oranduitu pe ia judeşie, 

i. 1. Boerii ce s'aii orânduitii cu asiediământulii la sud (loci albă) esindii mai ântâii în judegiii si umblândi prin sate să facă scumpă cercetare de câti lăcuitori se află in fiesi-ca- „re Sati, puindii innaintea ochilorii catagrafiile ce sunt făcute de dumnealoră ispravnici de “mal nainte, si câti voră găsi nescrisi int'accle catagrafii, oră birnici sai din ori-ce brâslă “voră fi măcari, să adaoge număru lori la, cinulii catagrafii, si să tie osebite foi de numele loră, fiindii-că în urma asiediârii are să dea de isnâvă catagrafi la: vistierie, arătătre de -coprinderea, fiesi-căruia sati, adică câte familil are intr'ensulii, in câte felurimi de Gmeni “se inparte, si cu câte lude s'aii asiediatii biniei lăcuitori, ar&tânduse intwacestia si câti vorii fi fruntasi, câti mijlocasi, si câtă câdă. i „o | „2. Indestulânduse de cea adevărată fiintiă a fiesi-căruia sati, pe câtă lăcuitori birniei va găsi să-i asiedie.la birii cu lude, după starea, si puterea “lori, căutândii drepti matcă a :ludelorii, “ca in totii . judeciulii unulii cu altulii să se socotâscă câte patru Gmeni la lude, -cumpâninduse insă starea fiesi-căruia, si făcendii bună chibzuire .la acâsta după negotiuli si loculă sălășluirii satului, ca să nu cerce nimeni intru: nimică n&păstuire peste a sa. putere. i 8. Câte bresle slugitoresci se vorii află prin fiesi-care' satii, adică siimeni, vânători, le- fecii, talposi,. nemti din portă, copii din casă, si altii, cu unii cuvântii, toti cei din brâsla slugi- :torâsca şă se dea la biră, afară numai din slugitorii polcovnicesci, căpilănesc, ai judegiului “i at scaunului isprăvnicatului si ai plâsilorii, asiediânduse: cu lude după, starea si puterea lori, “pentru: care orânduitii asiediămentari stringândule peceturile ce voriă avă la mâinile loră, să „le trimitiă cu cath: anume la vistierie, in care cath: să se arate cu ce lude Saă iucărcati, si “in locul acestora se va face ingrijire ca.să se dea altii din polithia Bucuresciloriă. "la Vlașca, s'aii CS eee eeoaee (si afară din dărvarii isprăvnicii curtii gospod. i a si afară din lude 20 dărvari al comisii, i lude 25 dărvari la Ilfov oo ieaza Val Ditr., si lude 47 ai isprăvnieii curtii gospod, insă 30. e | | vânători, si 17 pescari. - i „la Arges 3 o nncneeneeeceeee (Si afară din aurarii armăsii, - 
o “(si afară din (6tă brâsla dumnealui vel-baniă. | | 

la Dolji să se mai alăture: si afară din lude. 10. podi- 
cari ai Craiovil. 

„la jude: ot prez Oltă. „esse, 
a ui „== = (la Vâlcea să se mat alăture: si afară din aurarii armăsii,
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: 4. Slugitori polcovnicesci, căpitinescă, al scaunului isprăvnicatului si at plâsilorii, să fie la 
acelii judecii, numai lude (loci albit) după alăturata, f6ic, precumii este si caidulii vistierii, care f6ie 
Sai datii-in mâna boerilorii asieditimântani, 6r cele-lante pris6se ce'se Scutescii cu numirea 
slugitorilorii: să se dea la bir in cisla Satelori, asiediânduse cu lude după starea, si pute- 
tea, loră. | 

a Sa "5. Cât feciori de preoti, de diaconi, de seutnici, de poslujnici, si de bresle slugitoresci, se 
vorii află acumii insurati, si nu voii fi: intrati in cislele satelorii, ocrotinduse cu aceste -nu- 
miri, să se dea la biră cu ludele ce vorii pute să pârte, asîjderea si pris6sele - scutnicilorii 
Să 'sc dea in dajdie, adică de se vor găsi intrunit pecetă ase scuti „câte doi, fiindii lucru în' 
potriva orânduelii vistierii să rămâe pecet:: numai pe numele unuia si cela-lantii să -se dea Ja 
birii in cisla satului. .- 

o. | 
6. Câti poslujuici vori f pe mosii streine ai vezi-căruia vori fi măcarii, fâră oscbire, să 
se dea la birii, asicdiânduse culudele ce li seva cuveni, asijderea si toti poslujnicii ce vorii 
fi prin orasic, să se osebâscă insă 'vieri, morari si pescari, carii urmâză să se” sentâscă: in- 
tru poslusiania stăpânilorii lori, si de vorii fi prin mosii streine Sati prin orasie, .- ..: 7. T6tă suna poslujniciloră a acelui judeciii să se adune m (locii albi). Smeni după 
hotărirea ce stati făcută aici, urmând orânduitii asicdiimântari intocmai după cath: ce li 
Sai dati, 6r cândă peste acestii cath: voră cunâsee ci mai Sunt si alte obraze intacelii 
judeciii cărora orf după cădere sai “după. scăpităciune li se cuvine a avă poslujnici pe 
mosiile lori, indată să iusciintieze la vistierie, trimitindi si foie de acele obraze, ca să se 
dea hotărire de aici in ce chipă să se urmeze la acâsta, a E 
o 8. Pe câti din scutnici după cath: % vorii. cere satele în cislile lori cu lude, cu cu- 
vânt că sunt din fruntasii satelorii, si s'au asiediatii la acâstă orânduslă cu silnicie âr nu . 
cu volnicia si adeverintia satelorii, orândoitii : asiediământari să-i dea la Diră, si in loculii 
acelora să inarijâscă ca să dea altii din nijlocast stăpânilorii lori, spre a nu se Dănubi ni- 
menca de privelegiulii ce % este hărtditii, să trimitiă insă la vistierie atâti pecet: celui dati 
in dajdie, cumii si chipul celui noii, spre ai se dă alti pecet: pe numele si chipul lui; 
Gr scutnicii ce vori fi după chrisâve si cârti, cu coprindere in cârti si numirea lori de 6-. 
meni “streini, si cercetânduse se vorii dovedi dintre col adevărati - dajnici ax satelori. si 
vorii cere satele in. cislile lorii, numai decâti să se dea la bir după starea si puterea, ce 
vorii avă, după care coji inpartăsiti de acestă milă: si  h&r&dire voră rămâne ingrijitori 
a găsi Gmeni streini, fără insă să cerce vreo inpedicare despre partea dregttorilorii judeciu- lui, -si găsindui să-l arate. la. bocrit asiediimântari, ca să-i asiedie scutnici in loculă -celorii' 
lăpădati, si să. trimitiă la vistierie cath: de chipurile lori :spre a li se dă pecet: gospod. | 
9. Să se facă cercetare cu:de a mtruntulă la toti scutnicii de opsce, si după cath: 
si după chrisâve i cârti, si sii li se vadiă peceturile de sunt pe numele lorii, si de: voriă fi 
pe numele lori, să râmâe buni si cunoscuti de scutnică, &r de nu vorit fi pe numele lori si 
se scutescii cu alte peceturi, să li se iea peceturile dela mâini si să se: trimitiă la vistie- rie cu numele lorii ca să li-se dea alte peceturi pe ale lorii chipuri, aseminca si câti din- 
tr'ensii se vorii află buni Scutnici si nu vorii ave peceturi din vreo intemplare, cercetându- . 
se si aceea si găsinduse că sunt după orându€li, să li se ioa chipurile in scrisă, si trimitiân- 
duse aici, li se ori dă peceturi n6uă. i | - _"10.. Sate rădicate şi plătite dâjdiile lori ori de câtre stăpânii - mosiilorii acelorii sate 
sai si de câtre alti streini, de acumii innainte să nu maj fie, ci la esirea, dâjdiilorii să m6r- gă zapciu după obiceiti in sati, si să faci tacsilii. dela lăcuitori banii vistierii. „11. Prin tâte satele să facă scumpă cercetare sineturilorii privelegiatilorii, adică de n6- muri de manzili de ruptasi si de cumpanisti,. si pentru câte dintraceste sineturi Se vorii pă- 
și că sunt fâră de orândudlă, ori cu dovadă că din buni cislasi s'aii asiediatii la acestă o- 
Tândudlă a privelegiatilorii, saii ci se scutescii câte trei si patru streini la uni sinetii toti cu' de o potrivă putere, să se facă fâie anume cu deslusită tălmăcire a fiesi- căruia sinctii, si să se trimitiă la vistierie spre a se dă poruncă de urmare:ca să se indrepteze acesti ca- tahrisis; aseminea să se cerceteze si câte cârti de apărare n6uă €r nu :innoite se vorii gă- si in mâna fiesi-căruia, si de voră fi date pentru. bătrânetie si scăpătăciune sai sacatlicii, 
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precumii si este orândudla vistierii, să, se lase acelora ce le vorii fi avendii, carii să se si scutâscă după coprinderea sinetului, 6r de vorii fi cu stare bună si vori fi avândă acestii felii de cârti, pe de o parte să li se strîngă cârtile de câtre boerii asiediământari si să se trimitiă la vistierie, cr pe de altă parte, aceia ce se scuthiă să se dea in birii, incărcându- se cu ludele ce va cere trebuintia; intr'aceste sineturi insă să se osebescă cele ce vorii avă coprindere că li Sai hărăditi scutâlă după slujbă si credintiă, făicânduse mal ântâiii Cerce- tare, fiindit-că acelora li se cuvine să aibă acestă cădere; asijderea să se facă indreptare si „ cumpâniilorii, adică câti se vorii găsi la cercetare mat multi, peste numărul ce se coprin- de in chrisovu fiest-căriia cumpănii, să se dea negresitii la bir, precumii si câti se vori găsi dintre lăcuitori birnici tierani intrată la acâstă orânduâlă, răsi să se dea la birii, fiindă- că după coprinderea chrisâvelorii la acâstă orânduâlă trebue să fie numai din Gmeni streini. 12. Cătune legate la alte sate nici cumii să nu mal fie de acumii innainte, ci fiest-ca- re cătunii legânduse silisce după starea si puterea ce va avă, să i se dea numire de câtre boerii asiediimântari, si să se adaoge la ecstractii în rândulii celorii-lante sate in coprinsuli fiesi-căriia plâsi. | | 
13. Câti streini si alti Gmeni se vorii află intracelii judegiii fâr de nici uni felii de căpătâiu, adică negutiătorasi, arândasi, mămulari, sai si cu numire de logofeti, să se dea la birit pela satele unde se vorii află cu lăcuintia, r pe care dintrânsit vorii cunâsce boerii a- siediământari, că sunt cu deosebire si li se cuvine să intre la vreo orândudlă, să-i deoseb6- scă, si după .cuviintia fiesi-căruia, să-i arate la vistierie cu osebită insciintiare, ca, săse tri-' mitiă de aici sineturi după cererea boeriloră asiediământari; să fie insă la, acâsta mare bă- gare de s6mă, ca nici cei ce nu li se cuvine să dobândescă privelegiii, nici pentru vreo pis- mă să se dea, la dajdie cei ce se cuvine să se osebesci, - 14. Fiindă-că la darea scutniciloră din pricina. neingrijirii ai ajunsi unile sate ci to- tulă in dărăpinare, luânduse cei mai buni săteni scutniei si r&măindii câte trei-patru de cea mai prâstă stare pe câte o jumătate de lude, si ună lude, de aceea ami hotărît domnia, mea, ca de acumii innainte scutnici să nu se mai dea din silisce ce va fi mai giosii de trei lude, si pe unde va fi vreuni catahrisis precumii mai susii se arată, boerii âsiediământari prin intocmâla ce va, face cu satele la asiediământii, nbgresitii să indrepteze ca să nu se nă- - păstuâscă cei săraci ce iămâni in dajdie ; osebitii de acâsta, fiindii-că, pela unile sate se ur- m6ză uni lucru cu totii nesuferit, arădicânduse de totii .cu peceturi de scutnici, adică unt sată de diece lude dânduse nu peceturi, si mai rămâindă unii lude, se plătesce si acela de câtre părtasii peceturilorii, si intracestasi chipii poslusiescii da valma; prin alte locuri 6- răsl cu aseminea netrebnică urmare priimescii peceturi unile sate, cu numire de scutnici, si "si plătescii da valma, si poslusiania câtre stăpânii acelorii peceturi, si dâjdiile satului după ludele ce mai rimânii, si cu amândâut aceste chipuri nu este sciutiă, cine este dintrânsit buni scutnici după orândudla si caidulă vistierii, si cine este cislasiii dajnicii, de aceea amit ho- tăritii domnia mea, ca boerii asiediământari pentru unii ca acestia să facă mare cercetare, si veri-unde vorii găsi acestii felii de scutnici da valma cu satu, luândule peceturile, să al6- gă scutnicii din mijlocasii satului după suma peceturilorii ce voră fi, si 'pe de o parte săse dea pela stăpânii lorii, 6r. pe de altă pârte, să le trimitiă chipurile la vistierie, ca să li se dea alte peceturi n6uă pe numele si chipu lori, aflânduse insă cu ingrijire ca să se facă acâstă urmare cu bună intocmire, unde va găsi silisce mai susii de trei lude, după coprinderea de mai susit, 6r pe unde vorii fi sate care să nu aibă meidanii a purtă si suma peceturiloră ce aveă până acumii, si silisce de trei lude tocmai, atunci orânduitii asiediământari să fie inda= torati ca mai ântâiă să asiedie pe birnici în starea ludeloră ce s'aii disii, si apoi din cei ce vorii mai r&mână să alâgă scutnici ce vorii fi să ica pecetuni, care de nu se vorii âjunge a se inplini dintr'acelă sati, să se dea din alte sate ce vorii av sumă de lude mai multă, spre a nu se păgubi nimenea de dreptulii sei privelegiii, si cu acesta să se indrepteze de Sevirsiti catahrisis. ce se urmeză până astădi, făcânduse cunoscutii si vistierii si Satelorii, câti din sălișluitorii fiesi-căruia satii sunt buni birnici ai vistierii, si câti sunt scutnici sai si la al- te orândueli ce se vorii află. . :
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"La Musceliă sai disă: i 

15. Câti din lăcuitorii orosiant se vori află lăcuindii in vatra orasiului, aceia să se a siedie cu ludele lori in orasiă, si să se inpărtăsiâscă de privelegiulii lori, 6r câti se voră dovedi lăcuindii prin satele acelui judegiă, sai si prin ale altorii judecie, si se ocrotesciă cu pecetea, orasiului, unii ca aceia negresiti să se dea in biră cu numele lori pela satele “unde se află siediători. 
15. Asiediământulii fiest-căruia, sată să se facă după suma Gmeniloră ce va ave, i să se deu in scire tuturorii că după intocmirea asiediământului nimeni nu mai are voi să do- Sescă in altă parte, fiindii-că, unde “li va apucă asiediământulii, acolo are să si rămâie cu sălășluirea, si in cislile acelui satii unde “sI va dobândi hălăduintia. de unde si cândii se va indrăsni să fugi vreunii indărătnicii, săteniy ati voie dată de câtre domnia mea, ca si după cinci ani să-lii iea să-lă aducă la urma lui, si să inplinescă dela densulă câti bani "li va a- nalogisi din dioa ce va fugi până in dioa ce-l. va aduce, cândi are să-l bage '6răsi in cis- la satului, si de care cumii-va intracelti judegiii si in urma, catagrafil voră fi venită altă 1ă- cuitori din alte judegie, să se asiedie la loculi ce se vorii află lăcuindii, si să se coris- pondarisâscă orânduitii asiediimântari cu asiediământarii acelui judecia de unde vori fi do- sitii unii ca acestia, ca să se scadiă din suma, catagrafii de acolo, si să dea in scire sate- lorii că pentru acestia nu ai să maj facă nică unii felii de cerere, fiindi-că porunca si vo- intia domnii mele este ca, uni lăcuitorii unde' se află cu: siederea acolo să-si plătdecă si bi- ruli 6r nu la altă sată si Jjudegiă streini. a | 16. Fiindii-că neami insciintiatii domnia nica că si prin sate chiară pintre lăcuitori se urmeză indestulă năpăstuire la cislile ce facii intre densii, asuprinduse unii mai multii pes- te starea si puterea lori si altii mal puţinii, de aceea poruncimii să se facă sciutii prin t6- te satele, ca de acumii înnainte si cislasi si părcălabii să se orânduâscă de câtre ispravnicii judeciului cu scirea si alegirea satului, si să nu aibă voie satulii a-y schimbă nici odată fâră a nu dă in scire mai ântâiti la isprăvnicată, arătând cu bună dovadă invinovătirea celui ce va fi să se schimbe, ca si isprăvnicatu cercetând cislile satului, cumii si indreptârile ace- lui pirită, după dreptate să facă indestulare celui ce se va cuveni, după acesta părcălabulit sa- tului de acumi innainte să fie indatoratii cândii se va, face cisle in vre-unit satu, ori pentru dâjdiile vistierii, sati pentru cea mai puţină cheltudlă, să strîngă pe toti cislasi i pe toti 4- cuitorii ce se vorii află pela casile lorii, cumit si pe preotulii satului, si de faciă cu toti să facă cisla cu dreptă analogie ca să nu se n&pistusscă nimenea dintr'ensii, 6r când vre-unuli “se va cunâsce năpăstuită, oră că Pai ajunsii cisla banilori vistierii mat multi peste asa pu- tere, sai că ai cunoscutii că pretiuli lucrurilorii ce ai r&spunsi satulă in cheltueli sati “trecuti in cath: i rabojulii cislii cu incărcătură decâti ceea ce se cuveniă, unulii ca'acela fâră câtusi de pucină sfiâlă să jeluscă la zapciu plâsii si să-si câră indestulare la năpăstu- irea ce aii cercatii, si atunci zapciu va, fi indatoratii să cerceteze cisla satului, si să indrepte- ze cele ce va fi cu năpăstuire, si cândă nici de hotărîrea zapcfului nu va fi multiumită, 6- răsi fâră sficlă să jeluâscă la isprăvnicatii de unde. negresit urmeză să-st afle indestularea "după poruncile ce avemii date domnia mea. 

17. Fugari si tocmitori nici cumă să nu mat fie priimiti pe nicăini, deci boeril asie- diământari să dea in scire tuturori părcălabilorii si lăcnitorilori du prin sate, că celii ce se "-va indrăsni să priimescă fugari du prin alte sate, sai va tocmi vre-unulă precumii obicinu- escă, cumplită si strajnicii va, fi pedepsitii de câtre domnia mea, pentrucă nici odată nu vo- imi sporirea, si intemeiarea unui satii cu dărăpînarea altuia, ci hotărîmii ca fiesi-care din li- cuitorii birnici să se afle in cisla satulul unde "si va află si hălăduintia, si să 6să din 'ca- puli unora ca aceia relile cugetâri si nărăviri ce ai cu a sări din loci in locii, fâră a fi vre odată, ingrijitorii pentru întemciarea: stârii si pirlegiului lui, 6r pentru ca să inceteze a- cestii catahrisis cu totulii, boerii asiediământari să indatoreze pe părcălabu Satului, ca indată ce se va iuvi vreuni fugarii sai tocmasiă să-l facă, cunoscutii la zapciu plăsii, si zapcfu “la dumnealori ispravnici, ca să-l trimitiă innapoi la urma lui, si cândă părcălabuli se va in= 'drăsni să-l tăinuescă, cumi si zapciu nu va fi următorii poriincii de mat susit, amândoi de
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o potrivă .cumplitii se voră pedepsi, indatorinduse a: plăti dela dânsii tâtă suma banilorii ce va analogisi cisla pe acelit fugari, asîjderea si dumnealorii ispravnici: cândii nu vori fi cu băgare de sâmă la acâsta, negresit vorii fi cădiuti in mare răspundere ca nisce nerivnitori bunii intocmiri. -. Da | Ma a AI 

Ion Ioana George Carayea PP. doj. mil. i gospod. zel. Vlah, | 

Dumnea-v6stră boerilorii ce vati orânduitii cu. asiediimântuli lăcuitoriloră tierii domnii mele dintracelii judegii, vă poruncimii domnia mea, intocmai după coprinderea acestorii pon- tură să fiti următori, fâră de a face câtusi de pucină smintâlă saii cusurii, .că-ci veti rămâ- ne a dă rtspunsi innaintea domnii mele, si atâtii aceste ponturi câtii: si poruncile ce. sunt date pentru acâsta, si câtre dumnea-vâstră si câtre lăcuitori, din cuvântă in cuvântii să se t6că in condica judeciului, si să le. aveti innaintea; ochiloră, pentruca, să nu vă. abateti câ- usi de puginii. din câte v& poruncimi domnia mea. e 1814 Ava. 1. 

    

AXĂ 

17. certi gospod slobode catre lacuitori .la judete de opsce pentru asiezamertu. 1814 Avg. 1 

+ Pisah gospod. Vuă părcălabilorii sindiilorii si tuturori lăcuitorilorii din sud: (loc alb) cugetu domnii mele porniti findii cu totu. spre indreptarea tuturorii celorii intru nestator- nicie urmate, pintre câte altele amii voiti să: intoemimii domnia mea cu desăvirsită si bună orândulă, cea mai ântâiit oserdie ce sai clăditii în chibzuirile nâstre, aii fostii si este până astădi de a se iuvi in vederea tuturorii fericirea acestii pravoslavnice tieri ce dintru a milo- stivului nostru: Dumnedieii bogată milă stai. dati de câtre prâ-puterniculii nostru inpărată suptii oblăduirea: si credintia domnii mele.. Dreptit-aceea intru. acesti felii de bune-vo- intie hrănindune precâti neaii fostii prin putintiă ami depărtată .câte puteă să fie supăralni- ce pentru voi supusilorit nostri lăcuitori, si vădiândă în faptă necazurile şi nenorocirile ce ati cercatiă in tâtă vremea răsboiului trecuti, cumii: si după pace inprăsciarea năprasnicii bole a'ciumii ce prin multe locuri ai popritii alişverisiurile ce arii fi pututii să se urmeze spre intemeiarea vâstră, neamii induplecatii cu milostivire pentru unile ca acestea, ca să ingri- jimă cu t6tă rîvna pentru. buna petrecere si r&paosulă -vostru, si amii judecatii fâră de trufie că pătimirile vâstre simtindule chiar insîne domnia mea suntemit după a legii fire următori porunci- lorii dumnedieirii, că-ci inplinimit o datorie ce se cuvine să aibă unii oblăduitorii de norodii, si nu tă- găduimii lăcuitorilorii că suntemi datori si ca, unit oblăduitorii si ca unii părinte, să vă ocro- timiă, să vă: cunoscemii păsurile, si să chibzuimnii cele mat bune mijl6ce pentru indestularea fiesi-căruia după cuviintiă, dar amă luati sâma, cu de a mâruntu si la cea de opsce stare a “tierii, si amit vădinti că-se află intru o necumpănire forte mare, care acestă necumpănire nu numai că este pentru voi forte năpăstuitâre, fiindii-că la cislile ce vă faceti pentru veri- ce cheltudlă se va intâmplă in' satele vOstre, unii cârcă usiurintiă cu. sporirea Gmenilorii ce aii, si altii 6răsi greutate, din pricina inpuţinârii ce ati ajunsi cu feluri de ocrotiri ce se ur- -mEză, dar si pentru insine domnia. mea mijloci de instrimtorare la veri-ce hotăriri ce după trebuintiă S'ar cuveni 'să dea, de aceea amii socotitii că se cuvine si trebue negresitii să in- tocmimit' o asiezare de isnvă ca să depărtâmii cele ce sunt depărtate de dreptate, si n&dâj- duimii că cu acâsta se va face cunoscutii si adăvăratii cugetu alii oblăduirii domnii mele, si voi sciindii fiesi-care starea intru care vă veti află, si r&mâindii inpărtăstti cu a vâstră mul- tiumită de, milostivirea domnii mele, nu pugină veselie veti cercă vietiuindi de acumii in- nainte întru liniscită petrecere, după care sunteti datori să dati laudă si multiumită milosti- valui Dumnedieii, ca, unii. ce veti. rămână cunoscători fiintiei dreptâtii, si mai vârtosi că cu "acestă asiezare fiesI-care are să scie datoria răspunderii sale fâră de smintâlă; deci vă fa- cemii cunoscutii că după . chibzuirea ce s'aii făcutii - pentru. cheltuelile cele trebuincidse ale
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tierii; de câtre prt o sf, duchovnicescu nostru părinte mitropolitu tierii, iubitori de Durmne- dieii părinti. episcopi si tâtă opscea dumnealorii cinstiti veliti boeri, care cheltueli ai să se răspundiă in datoriile ce trebue să istovâscă ticra, adică, haraciuliă inp&rătescii si altele, i le- file celorit: ce Slugescii ticrij, beșletiui, ogiacuri, dregttori si altir, s'a găsită cu cale ca să Se alcătuâscă, răspundere de. ficsi-care lude pe anii po .tl: 200, in sicse sferturi, si. dâu&.0- rândueli. ale minzilurilorii, dar domnia mea, socotindii că-va cădă cu greii. asupra vâstră, lă- cuitorilorii birnici, ami hotăritii să răspundeti pe ant .numat po :163 -Jel, ' inpărtînduse 6- răst in 6 sferturi, in care sferturi intră; si haraciulii inpărătescii si d6u& orândueli ale minzi- urilorii, precumii pe largi in giosă vi se arată. Insă: |. . SE Ni „* 
RE tu: , : N 

„22, Sfertu lui Avg. si Septemv. -.. 
22, sfertu lui Octomv. si Noemv, 

"29, haraciii pe Dikemv. si Genar .. - 22, sfertu lui Fevr. si Mart, 
„22, sfertu lui Aprilie si Maii, 

12, sfertu lui Iunie si Iulie. 
12, orândulla minzilh. de tâmnă, 
12, orândusla minzilurilorii de primăvară, 

163. | o Er peste acesti bani să r&spundeii si răsură po parale S la leii, pentruca, să se dea în socotăla lefilorii ce. se răspundii dela vistieria domnii mele, si mai: multi să nu dati nimurui nici o para: cu nici un feli de pricinuire, că-că tâte leamii ardicatii domnia mea, de asupră- vă, si vamă hotăritii acâstă rEspundere de bani spre-a cunâsce cu totii. usiurintiă, si să vă puteti 'inveseli, peste acestia nu ati să vă c6ră nici ispravnicii nimicii, fiindii-că domni mea avemi să le plătimii simbriă -de acumi innainte cu indestulare, si vol trebue să r&mâneti mân- tuiti si nesupărati de tâte cererile; €r cândii se va indrăzni cineva, ori din zapeii saii alti -meemuri să vă jefuâscă cu: cereri mai multit peste porunca, si hotărîrea domnii mele, vă dâmu Xoie'si vă poruncimii fâră câtusi de pugină sfidlă să veniti cu jalbă la noi, si să vă arătată -pâsurile vâstre i năpăstuirile ce veti cunâsce, si vă incredintiâmii că fâră cea mai puţină in- târdiare veti cunâsce curiincisa indreptare spre: a 'vâstră odichnă, fiindii-că, usile divanului “domnii. mele a pururea sunt deschise pentru voi. Spre a se s&virsi insă, tote acestea cu vo- intia. multiumita si. folosulă vostru, amii orânduitii domnia mea „asiezământarii 1a- acelii jus degiii pe (locui albi) inpreună. si cu -(loci albii): ispravniculăe judeciului, carii alesi fiindă cu „totă sciintia si idea acelui judegiii cumii si vrednici i credinciosi si povitiuiti de câtre dom- Dia mea, indată ce vorii sosi acolo ai să, incungiure tâte satele, din plasă în plasă,:ca să-si iea sema cu. scumpătate, si să inticlâgă curatii starea si puterea vâstră, după care se va fa- „ce asiezământulii fâră de gresidlă, si cu dreptă cumpănire orânduindi in fiesi-care sati lu- 'dele ce se cuvine să pârte. Dar ca să cunâsceti si vol milostivnica mângăiare si. multa, a- jutorintiă ce are să vi se. facă cu dare de multorii feluri de Gmeni in cislile vostre, ami datii „domnia mea 17 ponturi întărite cu pecetea domnii mele in mâna arânduitilorii boeri, povă- - tiuitore în ce chipii ai să urmeze cu asiezimântu şi indreptarea, fiesi-căruia sată, si leamii „Poruncită ca, din cuvânti în cuvântiă să vi le citâscă întru audiuli tuturoră si in vil6gii de obsce; «ci dar citinduvise aceste ponturi inpreună si cu acâstă carte slobodă ce vă scriemii domnia „mea, să” intielegeti cu câtă rivnă purtânnii de grijă pentru a vâstră odichnă si incetare de veri- ce Dântudlă si nEpăstuire, si să multiumiti lui Dumnediei. Er ca să nu se urmeze si din partea vâstră vre ficlenie nepăstuitâre, pentru cei. mai nemernic! dintre birnici, vă poruncimii domnia mea, să vă arătati de Sine-v& la boeril asiezământari, ca să -vă facă asiezâmânti cu dreptate si precumii se cuvine, si să nu tăinuiti pe nică unulii. măcariă, că-ci atunci 'se va face. asiczământii. fâră, cumpinire, si reu ali vostru. va fi, pentru care si trebue negresitit să „dată, însi-vă de faciă drepti: adeverii. Să sciti insă că imal cu: s6mă ami poruncitii domnia mea, fiesi-care birnică să se asieze in cisla Satului, sait unde 'si va avă si hălăduintia acumii la intocmirea asiezământului, după care intocmire nimenca nu mai 'are voie să sară din locii 

i
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-in locii, ci să-si plătâscă dâjdiile in loculă unde se află sălășluitori; de aceea si se cuvine ca voi, cei mai statornici si neobicinuiti la, acestă felii de netrebnice urmâră, de acumiă in- nainte nick să mai ingăduiti pe cinevă a dosi dintre voi, nică să priimiti tocmasi după la alte Sate, că-ci după cercetârile ce avemii să facemii domnia mea, in urna, asiezământului, pe voi -avemii să vă pedepsimii fâră milostivire de o potrivă pentru amând6uă acestea. Asemenea ingrijire avândii domnia mea si pentru voi cei mai nemernici, vă facemii in scire că, insci- intiândune de n&păstuirile ce cercati la cislile vâstre de câtre fruntasii sateloră, carii vă in- -datorâză la răspunderi mai multi peste a vâstră putere, obicinuiti fiinâii a face mâncătoriă fâră dea judecă că cu acâstă urmare care este depărtată de ale omenirii legi, păcătuescii si innain- tea inpăratului cerescă si innaintea stăpânirii, amii hotărită si poruncimii ca de acumiă innainte si cislasi sipărcălabu satului să se orânduâscă de câtre ispravnicil judegiului cu alegirea satului, si să nu fie volnică sătenii a-i schimbă cândă vorii voi, ci si de se va cuveni să-i schimbe pentru vreo in- vinovătire a lori, mai ântâiii să jeluâscă la isprăvnicatii ca să se cerceteze pricina cu scum- pitate, si apol de se va află cine-vasi invinovătită, nu numai să-l schimbe după cererea si geluirea satului, ci incă să-lii si pedepsâscă ca pe ună indârâtnicii năpăstuitorii, jefuitori, si neurmătoră poruncilorii domnii mele, tolco pisah &ospod. a 

  

  

XăI 

17 Carti gospoă alobode ce s'au datu ia mâna dumnealoru boerilora asiezamentari. 1814 Avg, 1. 

Pisah gospod. Mântuitorului nostru Isusă Christosi indeletnicindiă incredintiarea oblă- duirii acestui pâmântii suptii îngrijirea domnii mele, neai si luminatii a nu depărtă câtre “tâtă opscea, lăcuitorilorii acestii ieri, câte se cuvine să lucreze unii oblăduitori si opscescii părinte, spre a vedă prin tâte pârtile inflorirea, fericirii, si intmaceste cugătâri aflândune, pu- -Turea, cu ingrijire neami serguitii din tâtă vârtutea, să aducemii intru mai bună stare câte „amii cunoscuti depărtate de buna intocmire. Dar luândă sâma si asupra, stârii judegielorii si a satelorii, amii intielesii că este cu totu în vedere necumpănirea din care, si vistierii dom= -nfi mele se pricinuesce multă pagubă si lipsă, nefiindi dârile sciute întru: statornicie, si lă- -cuitorilorii birnici o mare invălmăstre la răspunderile ce sunt indatorati să săvirsiâscă, dândii unii peste cuviintiă si dreptate, si altii ocrotinduse cu feluri de mijlâce năpăstuitâre; dreptii aceea si amii hotăritii domnia: mea că, acumii la inceperea dâjdiilorii celorii intocmite, să “punemii hotarii la tâte cele ce.cu nestatornicie sai urmatii, si să facemii o opscâscă indrep- tare cu multiumita futurorii, prin care si insine domnia mea inpreună cu toti săvirsitorii a- cestii bune intocmiri să dobândimii pofhală, si lăcuitorii birnici cunoscândă in faptă facere de bine si indestulare cu a loră multiumită să dea, laudă lui Dumnedieii, bucurânduse Si ve- 'selinduse pentru a lorii bună petrecere si odichnă. Si tă că orânduimii domnia mea la sud „ (locă albii) precumii si la alte judecie, asiezăimântarii pe (loci albii) si pe (loci albii) ispravnicu ju degiului, carii amândoi priimindă acâstă domnâscă a nâstră poruncă, inpreună si cu osehite ponturi întărite cu pecetea domnii mele, povătiuitâre in ce chipi ai să urmeze cu asieză- -mentulii, cumii si cârtile cele slobode câtre lăcuitori, să le cetâscă tâte cu mare luare aminte, si indată esîndi in judeci, mai ântâiii să cetescă cartea cea slobodă a domnii mele câtre lăcuitori, prin tâte satele intru audiulă tuturorii, si apol cu cele mai iscusite mijlâce si cu cuvinte dulci si povătiuitâre să facă a intielege pe fiesi-care multa rivna si buna-vointiă ce avemii spre a-i vedă intru fericire si nebântuită de veri-ce ar pută să le fie cu neplăcere si 'nemultiumire, si intacesti chipă urmândă să facă asiezămenti fiesi-căruia sati, după sta- rea si puterea ce va avă; si după suma ludeloră ce "li va asieză, să, dea ecstractii iscăliti de amândoi, pe fiesi-care plasă, în mâna zapciului, cumi si cidulă, pe fiesl-care sati in mâna părcălabului, ca să scie că pe acele lude aii să inplinscă banii ce cu osebite porunci ale “do mnii mele va fi să r&spundiă lăcuitorii birnici, Deci poruncimii domnia mea cu străjnicie orânduitilorii asiezământari, să vă feriti forte de voie veghiată, hatâruri si enteresuri, nesfi-
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induvă de locii asupra dreptului, si să asiediati fiesi-care satii după starea ce va ave, cău- tândii si la nums&rulii Gmenilorii si la, negotiulă lorii i loculii unde se hrănescă, ca nici să incărcati mai multii peste puterea satelori si în urmă să fie silită vistieria domnii mele a scădă din ludele ce veti asieză, nici să asiezati vreun satii cu lude mai puţine decâtii ceea, ce se cu- vine. Acumii este vremea ca să vi se cunâscă vrednicia, si credintia, si cândă prin amân- d6uă acestea aplecândii osârdia ce se cuvine să puneti ca, nisce alesi intru acâstă meserie, vă veti arătă cu slujbă plăcută, vă incredintiâmii că veti fi cu indestulare inpărtăsiti de mila domnii mele, cumii si inpotrivă, cândii vă vomii dovedi că nu sunteti următori celorii n6uă plăcute si pricinuitâre de.a Dv. laudă, 6răst' vă incredintiâmii că ne vomit turbură forte si veti rămâne a dă greit răspunsii innaintea domnii mele; pentru care si să sciti. că avemi să vă facemii cercetare, si urmâză să vă luati sâma pră-bine ca să nu vă depirtati câtusi de pucinii din datoria ce aveti, nici măcar să gresiti din vreo neinarijire, că-ci si pentru ac6- sta de o potrivă vă veti dojeni. Suma ludeloră ce nădâjduimi domnia mea să, se facă intr'a- celii judeciii peste totii după socotâla catagrafiilorii ce sunt in vistieria domnii mele se aduni, peste (locui albit), dar nu o hotărimii domnia mea, fiindă-că suntemii incredintiati din hărnicia Dv. si n&dăjduimii câ veti lămuri cu indestulă scumpătate câte prin ponturile domnii mele vi se arată spre folosulii si alcătuirea ludelorii, de aceea si se cuvine ca indată ce veti isprăvi asiezămeântulă judegiului desăvirsitii, numai decâtă să faceti ccstracti si fâră zăbavă să-l trimitetă la domnia mea; intr'acâstă diastimă insă să vă corispondarisiti forte adesea cu vis- tieria domnii mele, si să trimiteti perilipsis de asiezarea ce veti face in fiest-care plasă in- dată ce veti săvirsi-0, ca să vedemii de ajungeti la suma cea, nădâjduită; 6r acumii cu buna incepere a asiezământului puindii tâte in lucrare, să insciintiati urmarea ce veti incepe a face. Tolco pisah gospod. 
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1 Carte gospod sloboda pentru asiezamentulu din polithia Bucarescilora. 1814 Avg. 1. 

Pisah gospod. Molitfelorii vâstre protopopilorii i preotilorii, boerilorii de nâmii, boeri- nasilorii, manziii, cumpanistilorii, căpitanilorii, breslasilori,. negutiătorilorii, slugitorilori ru: feturilori, si tuturorii ;lăcuitorilorii din veri-ce câtă, ce lăcuiti in cinstiti orasiii alii scau-
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nului“ domnii mele ' Bucurescii, . Cu:: ajutoru lui Dumnedieii' indeletnicinduse - incredintiarea, oblăduirii acestii pravoslavnice tieră suptii ingrijirea domnii mele, din cesulă ce ami: sositii aici nu amii incetatit a ne sergui pre câtii nea fosti prin putintiă, ca să depărtâmi câte cu nestatornicie ari fi pututii să fie nesup&ralnice pentru tâtă' opscea “supusilorii -nostri lăcui- tori, socotivdii acesta, o datorie ce se cuvine să aibă unulii ce se inpărtăsiesce d6 numirea si puterea oblăduitorului, si pentruca să. intocmimii unii .nizamii de opsce ce se cuvine să fie intracâstă ti6ră, ami adăstată săvîrsirea sorocului .asidosii ce prin legăturile pâcii s'aă al-. cătuitii. Deci sosindit acea vreme, si intracestii felă de cugetâri aflândune domnia mea 'spre a se săvirsi cele alcătuitâre de: nizamu ce voimi să se dea si aici in orasiu domnii mele Bucuresci, 6tă că orânduimii domnia mâa boeră asiezământari si aici, precumă prin tâte ju- deciele, pe cinstitii si credinciosii bocru. domnii mele dumnealui bivvel-vornică Michalache Manulii, i pe duninealui vel-vornică ali polithii Alecsandru Nenciulescu, carii a să “urmeze cu asiezămentu orasiului, intocmai precumii intraceste ponturi se arată. . - e „_* 1, Fiindii-că din nenorocirea intemplârii, a n&prasnicii bâle a, ciumii, cataprafia ce este dată în vistierie nu pâte a fi. temeinică, de aceea, se cuvine să se facă catagrafie de isnâvă, si fâră de zăbavă pe fiesi-care plasă anume, si făcânduse cunoscuti felurimea 6nieniloră. ce sălășlueseii aici, să se osibâscă cet privelegiati, adică boeri de n6mii, boerinasi, manzili.. cu= peti; cumpanisti, cumii si scutnici i cei din brâsla slugitorescă câti vorii avă. peceturi prin mâini, si făcânduse o apă peste totii, insă cu arătare fiesi-care la “orândudla ce va:fi asie- zatii, să se protocolescă numele lori cu 'catastisile vistierii, si câti -se vorit: găsi că .se po= trivescă si aii sineti a: inână de privelegiu lori, să se cunâscă de buni intru acele: orându- eli si să. rămâe nesupărati, câti insă dintacestia vori avă sineturi vechi si nu leaii innoitii până acumii, saii si nu vorii ave sineturi de locii, cu cuvântă că sunt vechi -si Sciuti, pen- tru unii ca acestia să se facă osibitii cath: anume,. si să se trimitiă la vistieria, domnii mele spre 'a se dă cuviinei6sa hotărire, €r la toti cei-lanti „de opsce. bez mai susă numiti, adică ori breslasi saii poslujnici si' altii cu .alte feluri de numiri, să li s6 rate cu unii cu- vântii că ai rămasă biriiei. i - e » 2. Să se facă catagrafi si de câti poslujnici se vorii găsi sălășluindii aici, si să le vedeti sinetu- rile de sunt: n6uă 'saii vechi, ori si printre dânsii de sunt fâră . sineturi, cu cuvânti că sunt vechi. si sciută, după care catagrafie să trimiteti cath. la vist. arătând pricina, fiesi-căruia. - -î- 8 Aseminea cath, să se facă si de feciorii de n6muri i'postelnicei, manzili, câti adică dintacestia nu -vori fi intrati Jă; vreo orânduflă, si să se trimitiă la vist. ca, să se dca ho- 

i... 4. Polcovnici de judegie; cămărasi de ocnă i după la, schelă, vamesi, si altii asemenea, ce :se apără si se: ocrotescă cu numiri de Slujbe, si nici caftane nu vorii fi inbrăcatiă până acumii «nici la vreo orânduslă nu se vori fi aflândii, să se. arate: 6răsi cu cath: anume la viestieria domnii mele spre ase dă hotărire, o a „5. Cumpanin cea mare să se. cerceteze, si câti se vorii găsi după coprinderea, catastihului celui peceti: să rămâe buni si nesupărati, Gr câti se vorii dovedi prisâse, să li se facă cu- noscuti că ai rămasi birnică.: Ii a Au Da „26. Chrisovuli eupetilorii si alu cojocarilorii să se cerceteze cu 'scumpătate, si câti se vorii dovedi trecuti în foile cele pecetluite, să se cunâscă de buni, 6r prisosele să rămâie birnici. a o a a “7. Slugile cumpănasiloră câti voră fi insurati si se scutescii cu numire de câlfi in pr&- vălii apărânduse de. veri-ce orândudliă inpreună cu stăpânii lorii, să rămâe birnici. 8. Feciorii de preoti si altori privelegiati. ce numai pe numele părintiloră lorii sati „hărâzită privelegiuri si mili domnesci, să se cerceteze cu de amăruntuli si să trimitiă cat: pentru dânsii, ar&tânduse cu pricina lori, ca să se dea hotărire de aici, si de li sc va cu- veni, să se inpărtăsiâscă si aceia pe numele lorii de mila domnii mele. - - .9. Să se cerceteze si câte: cârti de apărare n6uă 6r nu innoite se vori - găsi. în mâna fiesi-căruia,. si de voră fi pentru bătrânetie si slăbiciune sai -sacatlicii,- precumii si este o- rândula, vistierii, să se lase acelora ce le vorii fi avândi, carii să so si scutâscă după co- prinderea sineturilorii, âr de voră fi cu stare si vorii fi avendii acesti felii de cârti, să 'se stringă .
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cârtile pe de o: parte de "câtre boeriă asiezământari, si să se' trimitiă la vistieri, €r a- celora, să li se arate că ai rămasă birnică printr'aceste sineturi; insă fiindi-că sunt unile cu coprindere 'că' s'a hărăziti privelegiu pentru slujba si credintia cu care sta purtatii la me- seria: ce ai fosti orânduită,. acelii ce s'aii inpărtăsitii de acâstă milă, boerit asiezământari - Yorii face cercetare cu scumpătate, si de se vorii incredintiă că unii ca aceia aii slugiti cu credintiă si li se cuvine acestă milă, să rămâie nesupărati, €r de nu aii slugită nici odată si s'a inpărtăsită de acesti felii de sineturi prin feluri de mijlâce, să li se ica cârtile dela mâini si să r&mâc birnici. | a , „10. Poslujnici din orasiii, cu unii cuvântă, a veri-căruia vorii fi, să se dea la biră, bez slugile -casii cumii si chelari. 
| : 11. Arendasi de mosii, de mori, si alti: 6meni asemenea ce se negutiătorescii aici in polithia si umblă fâră nici unit căpătâiii, de nu vorii fi intrati la vreo orânduslă, să r&mâe „ birnici, 6r pre care dintracestia vorii cunâsce boeril asieziimentari că sunt cu deosebire si li se cuvine să intre la vreo orândudlă, să-i deosebâsciă, si după cuviintia fiesi-căruia să-i arate la vistierie cu osebită insciintiare ca să li se dea sineturi după cererea boeriloră asiezământari, să fie insă la acâsta, mare băgare de sâmă, ca nică cel ce nu li se cuvine să dobândâscă, vreunii privelegiii, nici pentru vreo pismă să 'râmâe birnici cel ce se cuvine să se osebâscă, | | 

12. Cât lăcuescii afară pela orasie i sate, si plătesc dâjdiile lorii aici in polithia, să se scadiă de aici si să plătescă dâjdiile lorii acolo unde se află lăcuindii; aseminea si câți din săteni du prin alte judegie se afă sălăşluitori aici, si-si plătescii dâjdiile Ia satele de” unde. aii dositii, să se scadiă de acolo si să rămâie birnicl al orasiului, fiindiă-că domnia mea amă hotăritii, unii lăcuitoră unde se afli cu hălăduintia acolo să-si răspundiă si dajdia lui 6 nu in: altă parte, si pentru unii ca aceia să se corispondarisescă boerii asiezământari de aici cu: boeril asiezământari dela acele judeţie. A E | ăi 13. Fiindii-că sait datii hotirire câti iamaci să aibă fiesi-care ogiacii, să facă cercetare” si la acâsta, si câti se vor găsi mat multi preste insemnarea ce sai dati de ai, să r&- mâe Dirnici, si aceia insă ce vorii remână buni si cunoscuti de iamacă, să li se dea adeve- rintiele vistierii spre a fi cunoscuti totdeauna, făcând ingrijire ca să, nu fie negutiători, a-: rendasi. de mosii de mori de cârciumi, rachigii, cojocari, calpaccii, si altii asemenea 6- meni cu negutiătorii, ci să fie 6meni de rândi si maj vârtosit streini carii nu ati nick unii, felă de, orânduslă,. | - a : e A „14. Pentru suditi a veri-ce protecii voră fi, fiindii-că este dată porunca dom-: nii mele,: a se face alegire după care să se. dea hotărire, câtă aii să r&mâe buni suditi fie- 'si-căruia consulat, si celorii rămasi să li se protocălâscă patentile de câtre vistierie, si fiinâti-că acâstă alegire incă până acumii nu s'au sâvîrsitii, boerii asiczământari urmeză ca să aibă ingrijire de o cam dată a face numai catagrafie pentru 'suditi, si să-I lase nesupă- * rată până cândi se va dă ali doilea poruncă; de vorii dovedi insă că printr'acesti suditi sunt si unii carii aă cârti de privelegiuni, să li se stringă acele cârti si să se trimitiă la, vistie-! rie, fiindă-că unuli ce se ocrotesce suptii protectie streină, nu se cuvine să fie si inpărtăsitii . de privelegiu pământului. 
„15: Câtă vorii fi raele si vorii avă tovărăsie cu suditi. cumi si slugi ale numitiloră si: vorii fi insurati si cu stare si se vori vcroti in puterea tovărăsii lorii sai a stăpânilori, să li se arate cu uni cuventi că sunt.birnici si ai să se asieze după starea ce vori avt. „16. După alegirea ce vorii face boerii asiezămentari a, tuturorit acestora, ce vorii fi ca: să r&mâe birnici, să osebâscă dintr'ânsii Jude (loci albii)si să-i asieze in bresla slugitorâscă după osebita foie ce li se va dă. dela vistieria domnii mele, si după ce-i vorit asieză, să le tri-: mitiă chipurile si numele lori la vistierie după orândudlă ca să li se dea peceturi, 6r pe: cel-lanti birnici ce vorii mai rămână să-i asieze la ruptasi după starea, si puterea ce 'voriă avă, osebindui in tre stâri, insă cea d'intâiă dela tl. 60, până la 40, cea de ali doilea dela . 40, până la 30, si cea de alii treilea dela, 30, până la 25, intr'unii anu, asemenea, să asieze după stare si putere si pe Arineni i Ovrei ce sunt legati la vistierie cu numele loră, fă- cândi cunoscutii tuturoră acestori „ruptasi că darea răspunderii lorii are să, se urmeze: 
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de trei «ori intr'ună anii, socotinduse fiest-care dare pe patru luni, si incepânduse dela. di întâi de Septemy, ee ip Aneepeneuse dela dă Poruncimi domnia mea orânduitilorii bocri asiezământani, intocmai după coprinderea acestori! mal. susii ar&tate ponturi să fiti următori; intocmindă asiezimântu .orasiului Bucu- Tescilorii cu dreptate si după vointia si hotărirea domnii mele, fâră de a face , câtust. de puciuă smintâlă sai cusurii, 6r după săvirsirea, asiezămânțului să trimiteti catagrafie- curată la. vistierie cu rigle de câte felurimi de Omeni se află sălășluitori aici in orasiă, inpărtin- duse acâstă catagrafie pe plâst si mahalale, si deosebiti de acssta să trimiteti si cath, : a- nume de câti ruptasi se vorii alege buni, arătândii fies-eare cu sinuli.si porecla i loculii sălășluirii ce va avă, cumi si câte câtii s'aii asiezatii la ruptă fiesk-care, aseminea să trimi- tetă si osebitii catastihii de streinii Dirnici ce vori fi aică. Tolco pisah gospod. . -. Sie e AI 

e „XIII 

Intarirea anaforalii dumnealoru velitiloru boeri, ce s'au facutu pentru lef, 

Jon Doanu Georgie Caragea W. î gospod. zel, Vlah. i 

„Cu tote că pră-sfintia sa părintele mitropolitu i. iubitorii de Dumnediei sfintia lori e- piscopi, si tâtă opscea dumnealorii velitilorii boeri, ne faci arătare printracâstă anafora, că ajungendii suma ludelorii tierii numai la numeruli de 18000, 6r nu 25000, precumii se so- . cotise la trecuta lună lut Maiti Iti 1814, nici că este prin putintiă să se intimpine. chel- tuelile vistierii domnii mele, si găsescii cu cale a se inplini din ticră numai pentru trebuin- tia viestierii si a menziluriloriă tierii po tl: 200 tocmai de lude pe unii anii fâră răsură, in- părtinduse acesti bani in cinci sferturi i uni haraciii si d6u& orândueli de minzilhanale, fiosi-care sfertii i haraciulii po tl: 27, bani 60 de lude, cumi si fiesi-care orândutlă de men- zilbauale po tl: 17, bani 60, asemenea. de lude; 6r pentru neajungerea banilorii să se mai adaoge pe lângă acestia, alti tl: 78 de lude. pe anii, inpărtinduse si acestia dela di ântâiit a următorului Fevr. in si6se diminii, -po îl: 13 noul de lude Ia fiest-care diminie, si acesti bani făcânduse tacsilii prin dumnealorii ispravnicii judeciului, să se dea negresitii in lefile slujbasilorii tierit prin orânduită. intr'adinsii boerii nazirii ali casii lefilorii ce se va intocmi osebitii; dar domnia mea, socotindii acestă schimonosire de opsce la tâte dâjdiile, dîcemit că făcânduse acumii va 'pricinui lăcuitorilorii mai vertosă turburare de câtii folosii, pentrucă uninduse tâte dâjdiile du peste anii (însă numai cele ce sant intocmite pentru cheltuelile . -vistierii ), si analogisinduse pe cinci sferturi si unii haraciii una peste alta po ti: 27, bani 60, de lude, vine pe fiesi-care două luni mat multi de lude tl: 1, bani 12, de câti ceea ce sau hotăritii la asiezământii, adică po tl: 22 si răsura po parale optii la leii, care acestii prisosii si de se inbracă in câte cinci sferturi cu analogie din adaosulii ce se urmeză la s6- ma haraciului după a asiezământului intocmire hotărită, fiindii haraciulii de lude'po tl: 29 si parale optii la leii răsură, dar negresitii vine mai cu usiurare lăcuitorilorii să plătescă de lude la fiesi-care d6uă luni po tl: 22 si răsura cea, intocmită, si tocmai la sâma, haraciului po tl: 29 irăsura,. pentiucă acestă sumă se urmeză tocmai la, luna lut Dikxeinv, si Qenarie cândii licuitoril se află după săvirsîrea a totii lucru dupeste anii, si "si potii face negotiulii si alisiverisiulu cu celii- mat buni pretiii, afânduse fiesI-care inprejmuitit cu tâte cele trebuincisse atâtii pentru hrana casii sale câti si pentru nutretiult vitelorii ce va avă, si mai vârtosii că sciindi fiesă- care o s6mă nai cu osebire la lun hotărite, cu inlesnire se căpuesce din -vreme să-si in- | plinescă datoria fâră de a simtit vreo greutate saii strimtorare. De aceea si hotărimii dom-, nia mea, câtă pentru sferturile i haraciuli să se urmeze inplinivea banilorii în ttă tiâra intocmai si nestrămutatii precumii S'aii hotăritii si s'aii  publicarisitii lăcuitorilorii la asieză-. mentii prin cârtile domnii mele, adică la fiest-care sfertii po tl: 22 de lude, i la sâma ha- raciului po tl: 29, si la toti acesti bani răsură po parale opti la leii, care răsură să se so-,
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" cotâscă pe sâma cheltueliloră vistierii domnii mele, 6r nu in socotâla lefilori tierit, precumii s'au fostii hotăritii atunci cândii: se nădăjduiă suma ludelorii tieril. că vor ajunge până la 25000, asemenea urmânduse si la, dâjdiile bresliloră i astreinilori, si cândii. se vor adăogă ludele peste 'suma ce acumit sunt, atunci se -va, face de domnia mea chibzuire „pentru a se „Scădă lăcuitorii dajnici din banii ce sai hotăritii a răspunde pe - fiesi-care. sfertă i haracii; €r. pentru banii menzilhanelilorii, fiindă-că după suma ludelorii ce sai alcătuitii acumii, nu se ajungii acei câte tl: 12 i răsurile ce s'aii fostii hotăritii la fiesi-care orândullă de . siâse luni, hotărimii să-se inplinâscă de lude po tl:-13, bani 90 i răsura, ce s'aii arătată: po para: le optii la leii, care va să dică din cea ce ni se arată acumii mal pucini de lude cu ţ];2 peste anii, si toti acesti bani să se dea in priimirea epistatilorii, precumii s'aii hotăritii, si „cu tâte că cu acesti bani după suma ludelorii 'nu .se voră pută ecsoflisi epistatii casii men- ziluriloră până la uni banii, dar puginii cusurii ce va mat r&mână se va plăti din banil vi- stierii, ca să, nu cerce lăcuitorii adaosti 'simtitorii nict vreo schimbare de chipu dâjdiilorii ce li. s'au ar&tatii; pentru care si poruncimii domnia mea, asiă să se urmeze negresitii.. Er “pentru tl: 78 ce se găsescii cu cale să se adaoge la lude peste anii, in si6se diminii, “ince- Pânduse de la, următorului Ferr. po tl: 13 noul de lude, care bani Stringânduse in osebită „Casă, să se dea in plata lefilorit suljbasilorii tierii, cu tâte că este indestulă sumiă peste 'ccă ce s'aii hotăritii a se di, dar cunoscândii si domnia - mea fiintia neputintii din pricina. ne- „ ajungerii ludelorii la ceea, ce s'aii fostii nădăjduitii, priimimii chibzuirea acâsta ce ni se arată printracestă anafora, si poruncimii dumitale cinst: si credinciosii boerii ală domnii mele vel- vistierii, să se scâtiă acestă diminfe, arătânduse si lăcuitorilorii prin cârti slobode: ale dom= nii mele chibzuirea ce prin sfată de opsee S'ait făcutii, si să faci si chrisovii alti aomnfi mele pentru osebirea lefilorii tierii din vistieria doranfi mele câ si.-se orânduâscă osebită casă, si să orânduimii domnia mea si osebitii boerii otcârmuitorii si naziră ali CI, căruia i se vorii dă si cat. pecet. de câtre domnia mea pe fiest-care diminie, ca să scie in ce chipii să urmeze cu darea lefilorii; asijderea po= runcimii dumitale ca să publicuesci pe unde vei socoti si va fi trebuintiă inplinirea sorocului contrac: „tului dumnealorii epistatilorii menzilurilori dela viitorii Avg: ca să se găsesc muștorii, deva fi prin putintiă, să, se inbrace si cu fânulii i orzuli postilorii, dândulise banii ce prisosescii din cheltuelile vistierii, si să lipsescă natura, precumii ni se arată mal giosii intr'acâstă ana- fora, spre -a lipsi mijloculii de. năpăstuire ce incape la priimirea acelorii naturi, si câtre a- c6sta poruncimii ca să lipsâscă cu totu si felurimea orândueliloră in natură, cu urmare „in- tocmai precumi mai giosii se arată, O Da i Sau: - » 1815 Fevr, 20, Bă 
„Vel-log, | 

” (pecetea gospod). 

Pre-innăltiate Dâmne 

După luminată porunca mării tale ce: prin pitacii ni s'aii datii, adunândune cu totii la sfânta mitropolie, amă vădiutii lipsa ce are vistieria, neputenduse intimpină trebuinciâsele dupeste anii cheltueli, din pricină că-ci la, intocmirea dâjdiilorii tierii ce sait fostii făcutii prin obscesca nâstră anafora dela Maiii din anulii trecutii, si la Avg. S'aii asiezati dâjdiile, se so- cotise că la asiezământii se va sui suma, ludelorii dajnici până la 25000, 6r acumii ispră- vinduse asiezământu M'abiă: ai ajunsi suma ludelorii la 15000, pentru care fiindi-că cheltu- elile tieril dupeste anii ce s'aii fostii inbrăcatii pe 25000 lude sunt neapărate si mijlocii de inpuginare nu .este, cu sfatii de opsce ami găsitit cu cale să se adaoge dâjdiile după suma, de 18009 lude ce s'aii pututii intocmi acumnii la asiezământii, adică să dea de lude pe anii po tl. 200, drepti fâră răsură, in siese sferturi, la sfertă de lude po tl. 27 bani 60, in care sfertuni intră si. haraciuli inpărătescii, si se faci pe ani la lude ti. 165, incepânduse aceste dâjdii dela viitorii Aprilie ântâii, si la lude 18000 faci pe ani tl. 2970000, lângă care adiogândă si l. 276000, insă 180000 ce sunt dâjdiile breslilori cu răsură cu totii, si ai a-i răspunde si de acumii innainte fâră de a se pomeni nume de răsură, fiindă obicinuite breslile a 'dă aceste dâjdii, i tl. 96000 dâjdiile streinilorii asemenea facii tl. 3246000, din care scâdiendi tl. 3103960,
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cheltuelile  vistierii- dupeste anii, în care sumă. intră si-fenulii i orzulă grajdiului gospod i ală pitării, socotinduse t6te in bani, rămână prisosti îl: 142040,. si-cu tl.. 95425, ce'sunt legati prin contractii epistatii. postiloră ca să plătescă orzulit si fânulă ce se. aduceă, la. posti, insă carulii de fânii po tl. 5, si chila de orză pouil. 6, facii tl. 237465, cu acesti bani să ingri- jâscă, vistieria a, face contractii.ori cu insusi „epistatii 'postilorăi sai cu: altii in vreme cuvi- "inci6să, cărora să le dea si bani din vreme spre a cumpără fânulii si orzul. celi trebuin- ciosit, cumii si comisia i. pităria si iisprăvnicia de. curte, tâte naturile .câte sunt trebuinci$se pentru curtea domnâscă să le cumpere-cu riza-pazar din banil ce li se vorii dă dela vistie- vie, 6r din ti6ră să nu se iea nimicii cu orânduslă in natură, nici pentru aceste trebuintie nici pentru alte obraze veră-cine va fi orândudlă să nu se facă nimunul măcarii de câtă de * pucini natură sai altă angarie;. să mai dea tiâra si pentru cai i alte cheltueli ale postilorii de lude pe anii po tl. 35, in dâuă sferturi, unulă. primăvara, si altulii tâmna, la fiesi-care - sfertii de lude po îl. 17 bani 60, insă-sfertu de primăvară de -estimpii ali postiloră să se incâpă dela 15. ale viitorului Mart., spre a nu veni cu greii lăcuitorilorii, dar. să se socot- scă dela -Fevr. 1, €r pentru t6tă suma lefilorii celorii ce. slugescii.tierii “să se iea deosebiti bani din ticră de lude po tl. 78, din care să nu iea vistieria nici unii banii cu nume de ha- vactii, si să se răspundiă acesti bani aj lefilorii in siâse diminii, la fiesi-care diminie de lu- de po t].:13,, care răspundere să se incâpă dela di ântâiii a acestii luni Fevr,, si fiindă-că de multe ori nu numai se zăticniă plata loră din vremea .cea hotărită, ci incă se intâmplă de r&mâneă si păgubasi uni de. câte d6u& triminii intregi, din care nu puţină măchnire li:se pricinuiă, păgubinduse de dreptă simbria lori, alte ori luândii vistieria bani dintr'ai lefi- lori cu numire de inprumutit, si neinpirleginduse a-i răspunde in vremea ce se plăthiă le- file, se pricinuiă aceeasi măchoire si pagubă; de aceea cu toti de obsce ne rugâmit mării tale, să se intocmâscă o deosebită casă pentru lefi, unde să se orânduâscă de câtre măria ta “unulii din dumnealori boerii pământeni simandichi si. evcatastati, cu I6fă după cumii se va găsi de câtre măria ta cu cale, a fi nazirii casii, avândi si unit samesiii pentru priimirea si “inpărtirea banilori, lefi, indatorinduse ispravnicii dela tote judegiele prin luminâtele poruncile mării tale, ca banii lefilorii săi stringă deosebiti, si să nui amestece in banii vistierii, nică săi lase in remăsitiuri, ci pe tâtă diminia săi istovâscă si săl trimitiă dreptii la casă unde să 'dea și vistieria ecstractă, ca să scie casa câtă este suma ludelorii la fiesi-care. diminie, binevo- indii măria ta ase face pentru acâstă casă a lefiloriă si luminatii chrisovii mării tale după chrisovu mării sale Costandinii vodă Ypsilantă, cu hotărire ca de acumi innainte să nu se mai amestece: intru nimicii vistieria la banii lefilorii, ci dela isprăvnicaturi să se trimitiă dreptiă la casă de unde pe  fiesi-care dâuă luni să se plătescă lefile cele orânduite de măria.:ta, a- vândă datorie boeră naziri ali casii, la, fiesi-care si6se luni a-si dă socotâla, la opseea dum- . nealorii velitilori boeri. Er pentru tl 1320304 bani 96, ce se vâdă că lipsescii spre plata „ datoriilorii tierii i a, cheltuelilurii vistierii până la sfirsîtu lui Genarie I6tii 1815, i pentrul. 60642, din tl. 180642, lipsa a ludelorii 6842 si pe sfertu lui Fevr si Mart. bez tl. 120000, al lefilorii ce se inplinescii pe acesti. sfertii, în usiurarea acestori datorii găsimii cu cale ca „si intracestii următorii anii să se vândiă husmeturile cămâril totii cu adaosul ce. s'a vân- „dută în trecutu anii, adică dijmăritu po parale diece, i oeritu po parale diece, si vinăriciu po, parale cinci, din care să-si iea cămara numai banii drepti ce ait fostii obicinuiti din ve= chime de luă, adică dela dijmăritii po bani:13, i dela oeriti po 'bani. diece, si dela vină- vicii po bani 5, 6 prisosu să se dea in piaia numiieluri duiviii, si apoi la anulii viitorii să r&mâe slujbele acestea a se urmă totii cu plata cea, obicinuită din vechime, fâr de vreunii adaosii, si pentru cusuru datoriilorii ce va mai rămână neplătită, după ce se va dă adaosulii mai susii numitelorit slujbe, vomii chibzui de unde să se dea. Aceste intocmiri se socotiră de câtre noi si se hotăriră că se cuvinii a se urmă, care de se vori găsi si de câtre măria ta cu'cale, se vorii întări si se va dă poruncă a se pune in lucrare sia se urmă până cândii prin cea vrednică de laudă si dorire de tiâră ce at mnăria ta se va mai adaogă suma lude- lorii peste 18000, ce sunt acumii, .6r atunci să se scadiă ceea ce se va cuveni după analo- gie din tl. 278, ce dicemii să dea peste totii ludele pe anii; atâta numai ferbinte ne rugâmii mării tale, ca naturile i orânduelile. si havalelile să lipsâscă cu totii a nu se cere nici de cumiă
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dela tiră. (afară numa din hâvalelile ce se ceri cu porunci inpărătesci), asijderea ne rugâmă a se dă de câtre măria ta strajnici porunci spre a se face o drâptă cumpănire tuturorit sa- telorii fiesi-căruia: judegiii, ca nu unile: să. fie ocrotite 'si altele năpăstuite, ci tote de o po- trivă după suma birnicilorii ce ai să-si porte sarcina dâjdiilorii, si unulu la altul privindiă "să cunâscă in faptă că se păzesce dreptatea fâr de osebire; să lipsâscă si catahrisis ale îs- pravnicilorii i jafurile zapciiloră-i: a polcovnicilori si a căpitanilorii ce aii. suitii avaeturile la pretiuri mari pe care le .inplinescii dela sărmanii lăcuitori cu feluri. de eftirale si. pricinl ne- drepte, cumi si a slujbasilorii husmeturilorii,. că-ci. sati nărăviti reii a asupri si .a incărcă pe ticălosii lăcuitori, pe care! not 'ca nisce pământeni "i -dorimii, „si măria ta ca uni domni drepti si milostivă se cuvine a-i ocroti de tâte hrăpirile, că-ci de se si adaogă suma de bani a dâjdiilori după cumii arătâmii mai susă, dar lipsindi naturile si. orânduelile de havalele i catahrisis si jafurile slujbasilorii după afară, care pricinuescii mare stingere si sărăcie lă- cuitoriloră, socotimi că nu voră: simti atâta greutate, si vomit rămână si noi cu toti pururea rugători. câtre milostivulii Dumnedieii pentru bună-starea, si intărirea mării tale în pre-lumi- natu scaunii. până la adânci bătrânetie. 1815 Fever. 13, Sa a » (urmeză iscăliturile) . Aa 

  

XX 

„Chrisovulu marii sale Ioa Ioanu Georgie Caragea W,, ce s'au data campanii streinilora din Bucuresci.- 

Pintre facerile de bine ce s'a serguitii toti oblăduitorii după vremi să intocmâscă la cei de suptii a lori stăpânire, nu pucină ingrijire ai avutii, precumiă pildele arată la toti de opsce, si pentru câti din streini, din. pricina” vremelnicilorii intemplâră, părăsindusi hălăduintile nascerii lorii, ai n&vălitii supti hrana nădejdii la umbririle acelori stăpâniri, si intru ade- verii multi Sai inpărtăsitii de cele mat cuviinciose mângăiâri prin care cunoscândi . datoria, multiumite) ai pricinuitii'si indestulă bucurie oblăduitorilorii, ca unora cari! inbrăcisiândii ale iubirii de. omenire legi, s'a arătatii în faptă limani isbăvitori celorii .rătăciti. Asiă-dar n&- vălindă si intr'acestă pravoslavnică  tisră ce din bogată milă a dumnedicirit sai incredin- tiatii suptii oblăduirea, domnii mele, o sumă de Gmeni dela Alvanitohorulii de decindea, -ca- „Til din intâmplârile trecute. lăsândust pământurile si. negutiătoriile de acolo, .siaă alesi locii - de vietuire aici, si "si faci alişverisiurile prin mijlocirile negotiului acestui pământi, aii că- diuti cu rugăciune câtre domnia, mea, să fie legati cu dajaia lorii la unii locă, prin alegere de staroste, ca o s6mă-de negutiători suptii numire de cumpanie, spre a nu fi smăcinati în vreunii felii de .cerere de câtre zapcii, Slujbasi ai polithi Bucurescilorii, adăogândă intru a- cestă rugăciune că, ca nisce 6meni streini, să li se hăr&zâscă: acâstă milă de mângăiare,. in= „tocminduse asiezarea loriă, precumii se va socoti de câtre stăpânire. - Deci  priimită. fiindă domnii mele acâstă cerere si 'rugăciune a lori, leamii dati. acesti: domneseii alit nostru chrisovii prin care "li alcătuimii legati la, vistieria, domnii mele supti numire de cumpania, streinilori ot Bucuresci. cu legăturile ce mai giosii se arată. E i 1. Câti se vori alege. să se arate la vistierie cu fâie anume, ca după acea die fă- cenduse cercetarea cca cuviincidsă de câtre cinst: si credinciosii boeruli domnii mele dum- nealui vel-vist., si dovedinduse că intru adevârii sunt streini, precumii mal susii se arată, să se facă cath: aseminea la vistierie de numele fiest-căruia, si să se incredintieze cu pece- tea domnii mele, ca nu care cumvasi printracâstă numire de cumpanie, fâră cercetare si prin viclenie, să, intre si alte felurimi de Gmeni ce vorii fi la altă orândudlă. 
| 2. Prin cererea celorit mai mari al lori: să se facă alegere: de ună staroste dintre dânsii, pe care să-lii arate la vistierio ca să se. orânduâscă prin osibită carte a domnii me- le intr'acâstă epistasie. a A i "3. Dajdia loră să fie de capii in capii po tl: patru-dieci si cinci peste totii anulii, care bani făcenduse tacsili- de starostea lori să se dea la vistierie. prin log. dela calemu breslilori,
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răspundiânduse :po tl. cinci-spre-diece de omii la fiesi-care. titraminfe, precumii se urmeză dâjdiile si. celorii-lalti cumpănasi, 6r de nu vorii fi toti in 'stare ca aceea incâtii să pâtă răs- punde peste ani po tl: patru-dieci si cinci tocmai, aii voie să se: cisluâscă intre dânsir du- pă starea si puterea ce vorii avă, dar la vistieria domnii mele să istovescă după cumi mai Susii s'au disă, si la sfirsitul fiest-căriia titraminţi să fie datoră acelă staroste să al6gă a- cea foie pecetluită cu log: calemului, ca câti vorii fi morti si fugiti să se scâtiă, arătân: duse insă cu bună dovadă, cumii si cândi i se voră mal. adăogă, “să se alătureze, si .intr'a- cesti chip să se pecetluâscă altii cath. de isnovă.. i e „+ „4. Ac6stă cumpanie legată fiindii la vistieria, domnii mele, ori-ce pricini sg va. urmă intre dânsii ati să se caute de dumnealui vel-vistierii, fâră de a 'se supără de câtre vreunit alti dregători, o e i, i E E aa „5. Au'voie, găsindii si alti streini asemenea lorii, să-i alătureze la acâstă "cumpanie, . insă ar&tândui mai ântâiii Starostea .la vistierie, ca să se facă cercetare cu de a. mă&runtu, si să se dovedâscă de voriă fi intru adevârii streini si .fâră de nici unt felii de altă pricină, carii incărcânduse cu numile lorii la cath. celii pecetluită de câtre domnia mea, datorii este Starostea să răspundiă si pentru aceia po îl. patru-dieci. si cinci pe fiesi-care anii, măcarii de si nu vorii fi toti in stare ca accea, pentrucă de-i vorii priimi intru a lori orândutlă si dintr'ânsii nu vori avă stare bună, sunt datori acesti cumpănasi să se insărcineze la ale lorii răspunderi si cu prisosulii ce va mat fi până la inplinirea de tl. patru-dieci si cinci ce cere vistieria, domnii mele din capi in capi peste anii, | 6. Slugile si câlfile dela prăvăliile lori câti vorii fi neinsurati să fie nedajnici suptii ocrotirea stăpânilorii, insă până la vârstă de. d6u&-dieci de ani, 6r câti vorii fi insurati cum si cei ce se vor insură de acumii innainte, să fie dajnici, si de-l vorii priimi in cumpania lori (fiindii insă streini) aseminea să-I arate la vistierie ca să se asieze in cath: celi pecet- luiti, răspundiândă si aceia Grăsi po tl.: patru-dieci si cinci pe ani, 6r. prăvăliile ce vori tind să fie supuse la tâte dârile după obiceiu pământului. a „7. Pentru -acâstă intoemire ce din mila domnii mele li :s'aii hărăziti, să dea ' chezăsie unuli pe altu cu zapisii câtre vistieria domnii :mele. că intocmai voră fi: următori celorii legate. - .-: EI DE N IE - -. +. 8. Si spre a fi sciutii fiest-care dintr'acestia la slujbasii polithit cumi si la alti dregători că este 'din -orândudla acesti! cumpanii - după catastihulă ce se va pecetlui de câtre doninia „Mea, să se dea.iu mâna fiest-căruia adeverintia starostii-protocălită si. de. log: . calemului, „care log. pentru fiest-care adeverintiă să aibă a luă cu numire de - avaetiă câte patru-diecă sicinci ban. ae ia i, Si spre a se păzi 'tâte acestea neclintite si nestrămutate leamii intărită domnia, mea acestii' domnescă alii nostru chrisovă “cu credintia si pecetea domnii mele, martori puindă pe pră-iubitii nostri fii, Georgie voevodii si Constandinii voevodii, si pe toti cinstiti si cre- „dinciosi veliti boeri dregători at divanului domnii mele, pani Radu Golescu vel-vist,. etc. ete, si S'aii scrisii chrisovuli acesta in cinstiti orasiii ali Bucuresciloră, scaunulii domnfi mele, intru ali treilea ani ali ântâit domnii n6stre, de Nicolae log. za vistierie, la anulii dela mântuirea norodului I6tii 1815 Mart. 26. at 

    

XAV 

. Anaforaoa dumnealui vel-vistiera, pentru prosthichiu la dijmarita la oeritu si la vizaziciu, 

Pri-imnăltiate Dâmne | 

După cumii dintru inceputii cugctulii si vointia înnăiltâmer tale aii fosti pentru” multe bunătâti patrii si lăcuitorilozii acestii tieri cu feluri de usiurâri ale trebuincioselorii. cereri . „Si cheltueli, asemenea, vădiutii este că si pentru salahorii si cariile cetâtilorii inperătesci, ca să-si ai-
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bă lăcuitorii răpaosulii si odichna până la sfirsitu lut Maiii, a-si face semânăturile cu indestu- are. pentru hrana, si alişverisiuli lorii, teal .milostivitii invăltîmea ta, si al trimisi de ai gă- sitii Omeni din tisra turcâscă cu plată de bani si s'aii dati dreptă ceruta sumă a, salahori- | 
pundeă cu cislă de câtre lăcuitori, dar spre cea de stvirsitit - bunătate si-cugetă ali innăl- time tale câtre a loră '“usiurare, fiindii-că este si sumă, mare de bani, cii găsescii cu cale a nu. se mai cislui acesti bani pe ludele tieri!, ci incă si.la acesta: răversânduse milostivirea mării tale, să, fie luminată, poruncă cu a se mai face uni .prostichiii la câte trele husmetu- rile incă 'de câte două parale, adică la dijmăriti i oeritii, peste parale diece ale vândiârit a- nului trecutii si bez trei parale ale prosthichiului, pentru trebuintia, chieltuelilorii Adalit, al- te d6uă parale, cu care: se facii la fiesi-care husmeti parale cinci-spre-diece, âr la vină: riciă peste parale optii, însă cinci ale vendiârii si trei ale prostichiului, €răsi câte 'dâu& pa- rale, si să se facă parale „diece, fiindi-că cu acestă Chipii, atâti cumpărătoru ce va fi ală acestori husmeturi nu are nici o pagubă, de vreme că cu acestă prosthichiii prin contractii i se dă dela cochil-vechi, si lăcuitorilorii este 0 bagatelă, că-ci plătescii acesti prosthichiii, fiindă mat cu usiurare a respunde acâstă datorie pe drepte bucatele lori, de cât când toti banii pentru plata salahorilorii si a carălorii până la sfirsitu lut Maiii, Sar. inplini cu cislă pe lude 6răsi de câtre dânsi!, 6r hotărirea cea de săvirsitii rămâne a se face de câtre măria, ta. a 

1815 Apr. 26, 

    

„AĂVI 

Obscescu zapisu de imprumutare dela kir G. Sachelazie. . _ 

Jon Ioanu Georgie Caragea W. doj. mil. d gospod. 'zeml. Vlah. 
V&diânduse si. de câtre. noi acesti obscescii zapisii alii părintilorii archierei si alii obscii dumnealorii boeri, următoră intru tote anaforalil ce Grăsi de câtre. părintii :archierei si ob- Scea, dumnealorii boerilorii ni s'aii făcut dela 11 totii a acestii luni, "li intărimi domnia mea, spre a-si avă fiintia si urmarea, sa. nestrămutată, ca să fie adică răfuitii din adaosulii dijmăritu= lui si a oeritului „viitorului anii cu I6tii 1816, intocmai precumii se arată mai giosă, care a- daosii să fie si zălogii acestii inprumutâri, până la cea des&virsită răspundere, spre “mal » multă incredintiare a inprumutătorului _».. 1815 Noemv. 19. „ (pecetea gospod) | - Vel-log ! 
După multa si netăgăduita' trebuintiă ce are tira a se inprumută, tl: 420000, spre ră- dicarea ostirilori din Craiova, ce aii fostii orânduite de pră-innaltă si vrednică de inchinăciu- ne inptrătâscă poruncă în potriva Adaliiloră, găsinduse mal ântâiii mijlocii de r&spunderea, acestorii bani din adaosul dijmăritului si ală oeritului anului viitori cu I&tii 1816, precu- mi in deosebită anafora ce amii făcutii câtre măria sa vodă se arată pe largi si cu deslu- sîre, incredintiâmii cu acesti obscescii zapisi, adeveritii prin iscăliturile nâstre, că 1a acestă mare trebuintiă s'aii inprumutatii ti6ra tl: 420000, adică patru sute dout-dieci de mii lei, dela dumnealui kir Georgie,. Sachelarie, care bani să se văspundiă dumisale. din adaosulă ce mai susii- Sai disii, adică a dijmăritului si a, oeritului viitorului anii eu I6tii 1816, inpreună. cu dobânda lori po til: si€pte si jumătate la pungă pe lună până la cea de săvirsită răspundere; si spre mai bună incredintiare se dă zălogii mai susii numitulă adaosii de dijmăritulit si oerituli viitorului anii cu Iti 1816, ca să fie plătitii si răfuitii de acestă inprumutare,. fâră câtusi de pugină pricinuire 1815 Noemv. 13. Ungro-Vlah Nectarie, Costandie Buzeii, Costandinii Filipescu -vist, Radu Golescu biv- vel-bani, Grigorie Brâncoveanu, Costandină Cretiulescu, Barbu Văcărescu vel-vist., Dumitraş- co Racovitiă, Costandin Bălăceanu vel-vorn., Michalache Manu vel-vornici, Istratc Cretiu-
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lescu, Dumitrache Racovitiă, Grigorie Băleanu vel-vornici, Grigorie iFilipescu, Theodorache" 
Văcărescu vel-vornicii, vel-log., Costandinii Filipescu 1og., vel-l0g.. - vel-log., Alecsandru 'Fili- 
pescu' vel-vornici. i i i ae e 

0 Don Loanu Georgiu Caragea W. doj. mil. j gospod. zem: Val: | 

“- Priimită fiind” domnii mele arătarea 'si chibzuirea ce ni se face printr'acâstă - anafora: 
a părintilorii archierei si a obscii dumnealorii velitilorii boeri halea si manzili, o intărimă 
domnfa mea, si 'hotărimii ca să se urmeze adaosulit si pe anulit viitorii cu I6tii 1816, la a- 

ceste d6uă husmeturi dijmăritu si oeritu, spre indeletnicirea răspunderii cheltuelilorii Adalii, 

intocmai” după coprinderea ce:mai 'giosă: se arată, care adaosii să fie zălogii la kir Georgie 

Sachelarie pentru tl: 420000, cu care aii inprumutatii tidra in trebuintia.. mai susii numite- 
lorii cheltueli, după cumii se adeverză prin obscescii zapisii ;. dreptii-aceea si priruncimă dum= 
nealui vel-vist., acumiă de o cam dată până 'la răspunderea banilorii acestui adaosii din huz- 
meturi să se facă venitit la vistieria domnii mele inprumutarea! de îl: 420000, €r după ce 
se 'va plăti si se vorii r&fui :cu cea. intocmită dobândă a lori, atunci se va face veniti acelăi 

adaosi .si se va stinge inprumutarea .din catastisiele vistierii ca o socotâlă răfuită si isbrănită: 

ai NR ae i 1815. Noemv. 15. -: » 
(pecetea gospod). : | Vel-log. pă 

, 

Pre-innăltiate Domme o. 

După luminatu pitaciă alii mării tale scrisă dela 10 ale următorului Noemv., si coprin- 
diătoră că cu ajutoru milostivului Dumnediei prin puterile biruit6relori ostiri ale pră-pu- 
ternicului nostru inpăratii: (a căruia mărire fie vecinică intru slave si biruintie) se apropie 

săvirsivea necazurilorii Adalii, prin care se iuvesce întru fiintiă si cu bucurie la tâtă opscea 

isbăvirea acestii ticălose tieri, si că nu pucină cheltuclă urmânduse, să vedemii socotelile ce 

Sat trimisi innăltimit tale de câtre dumnealui caimacamu Craiovii, asupra cărora făcând 

chibzuirea' răspunderii, să arătâmii innăltimil tale prin anafora,:6r mai.cu deosebire să do- 

vedimii acumiă de o cam 'dată mijlocii a se găsi in soroci:de cinci saii multi optii dile, tl:. 

400000, adică patru sute de mil, carii să 'se ;răspundiă spre .cea de.săvirsitii. isbăvire, că-ci 

intr'altă! chip nu.este prin putintiă a se rădică ostirile; -intocmai : următori. fiind, 6tă a- 

stă-di la 11 toti 'ale următorului stringândune. cu toti la sfânta mitropolie, ami cerutii mai 

întâiii socotâla: ce s'aii trimisă de câtre dumnealui caimacamu, si ammii vădiutii că este in- 

tocmită dela Iulie trecută, adică în urma socotelii ce:ni s'aii mai arătatii dela Noemv. ali 

anului trecută si până la sfirsitu lui Iunie ali acestui următorii anii cu I6tă 1815, pentru 

care stai făcută chibzuirea si prin anafora. vaii ar&tatii mării tale, si cumcă se adună ac6- 

stă socotâlă in. sumă de tl: 602219, adică si€se 'sute d6u&:mii două sute ndu&-spre-diece, pâ- 

nă la '15 ale urroătorului Noemv., asiă-dar chibzuindune de unde este: mijlocii a.se răspuri- 

de acesti bani, altii venită nu ami pututii găsi, de câti să se urmeze adaosii la două huz= 

meturi ale' anului viitori, adică la dijmăritii si la oeritii, si acestii adaosii să fie cu o pară 

ma! multi peste ceea ce s'aii urmatii intr'acestii ană cu obscâscă anafora,: 6r. din ttă suma 

. vândiârii scădiânduse pe sema domnii banii ce vorii. analogisi după vechiul obiceiii, cei de 

adaosti ce vorii rămână să'se dea in socotâla sumii ce mai susii se arată de tl: 602219, că-ci 

intracestă chipă făcândune socotâla, intocmindii insă vândiârile precumi s'aii datit intr'acestă 

anii, se ajunge baniy; si spre mai bună pliroforie a mării tale, insemnarămii la vale. si soco- 
tâla ce amii făcuti: . o i Aa Si 

. 

+
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260000, s'aii vândutii dijmăritu, po parale 10-litra. 
367000, sai vânduti oeritu, asemenea po parale 10.: :'- -: 
637000. | DE | _ 
188100, analogisesce cel din -urmă -adaosii de trei parale numai dela aceste dâu& huzme- 

| turi precumi S'aii vândut după opseesca, anaforă în socotâla cheltuelilorii Adalii. 
851100... | aia a i o 
62700, _ipacii analogisesce adaosii de o pară peste cele trei la tl: 627000. 
877$00,. se adună peste totii vendienduse po parale. 14 amând6ut. 
242333, se scadi cel ce aii să rimâe pe sâma domnii după vechiulă obiceiii, insă: 

tl: : 
120000, -dijmăritu, socotinduse po bani 14... 
122333, oeritulii, asemenea socotinduse po bani 10. 
249333. a , i p 

635467, rămână a se răspunde in mai susi numita, sumă. Er după săvirsirea acestii chib- 
zuiri vădiendii trebuintia numărătorii .netăgăduită acumii, si mal vârtosii după coprinderea 
luminatului pitacii alii mării tale prin care ni se poruncesce a se găsi in sorocii de cinci di- 
le sai multi optii, tl: 400000, la care trebuintii si cu osebire privind ca pentru o isbăvi- 
re a tierii, amii intratii în vorba acestorii bani spre rădicarea ostiriloră din Craiova, si vă- 
dindii că, altii mijlocii a se numără nu este decâtii a se luă cu inprumutare, amii chematii 
totii acii. la mitropolie innaintea nâstră pe kir Georgie Sachelarie, si făcândui cunoscută ma- 
rea trebuintiă cumi si binele ce are să săvirsicscii de obsce la toti de va, face acâstă 'in- 
prumutare, cu t6te că aii provalisitii neindeletnicirea inprumutărilorii ce se urmâză, nu din 
ncvointiă ci din pricina trebuintii ce arc fiesi-care asupra negotiului, dar in cele după ur- 
mă cunoscândii insusi grabnica si netăgăduita trebuintiă s'aii arâtatii: cu toti osârdnicu, făgă-' 
duinduse că negresitii până in soroeii de diece dile va numără ti: 400000,: unde i se va; po- 
Tunci, dânduise insă si tl: 20000, agio po tl: cinci la sută, pentru” paguba ce dice că are să 
cerce cu trasulii politilorii din alte piatie, cunii si ineredintiânduse cu zapisii din partea tie- 
ril, adeveritii prin iscăliturile nostre tuturorii, si intăritu si cu luminata pecetea mării tale, 
prin cangelaria logofetii divanului,  dânduse si printr'acestă plecată a nostră anafora 'zălogii 
spre răfuirea acestit inprumutâri, adaosulii dela vendiarea dijmăritului si a -oeritului a viito- 
rului anii cu I6tit 1816, care, spre mai bună incredintiare a numitului inprumutători, . bine 
ar fi, de se va socoti de câtre innăltimea ta, să se vândiă de se vorii găsi mușterii după, căl-: 
carea Iâtului 1816, făcenduse havalea cumpărătoru că in vreme să r&spundiă banil ce se ta cu-: 

"veni inprumutătorului; asiă-dar amii si făcutii zapisuli inprumutârii de tl:: 420000, adeve- 
rindulii cu toti, si Pamii datii in mâna numitului negutiătorii, care intărinduse de câtre in-' 
năltimea ta, i se va porunci unde să răspundiă banii, 6r pentru Gresi-ce lipsă ce firesce-se' 
urmâză după a n6stră chibzuire din socotsla dobândii ce are să se răspundiă inprumutăto-: - 
rului până la spargerea zapisului, dicemii, de se vorii vinde aceste d6uă huzmeturi:eu mal 
mare. pretiit. de câtă estimpii, să se răspundiă .dinti'aceli adaosii, r de se vori vinde pre-.. 
„cumă S'aii vândută intr'acestii ani sait si mal puginiă, să se facă cădiuta indreptare cu: chi- 
puli ce se „va socoti. Acdsta este a. nâstră pirere, pentru care după poruncă nu lipsirămii. 
a o face cunoscută mării tale, 6r anii innăltimii tale fic dela Dumnedieii multi si indelun- , 
gati intru fericire. 1815 Noemy. 11.. .- i! 

Ungro-Vlah. Nictaric, Costandie. Buzeii, Costandinii Filipescu: vist.; Radu Golescu biv= 
vel-banii, (ele. ete.) -: i e i De) 

, - 

, 
4 
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XăVII 

Opscescu zapisu de inprumutare dela dumnealui Ioanu Mosh. 

Jon Ioanu Georgie Caragea W. boj. mil. i gospod. zel. -Vlah. - 

Dumnealui vel-vist. priimită fiindii domnii mele acestă anafora, a dumnealorii boerilorii, 
poruncimii ca să se pue in lucrare, cu urmare intocmai precumii mai giosii se coprinde. 

1815 Dichemv. 5. 
(pecetea gospod). Vel-log: 

Pro-innăltiate Dâmne 

După luminată porunca mării tale ce prin pitacii ni s'aii datii, pentru madâoa lipsii le- 
filorii ce ai arătatii innăltimil tale dumnealui bivvel-banii Grigorie Brâncoveanulii nazirulii 

“casil lefiloră, că lipsescii casii până la sfirsitulii viitorului Genar. tl: 213000, cumcă nu pote 
fi suferită la părintesca, ingrijire ce al innăltîmea ta pentru lăcuitoră de a fi supărat! cu câ- 
tusi de pugini la acestă lipsă, ci să găsimii mijloculii inplinirii din altă parte, si să ar&tâmii 
mării tale prin: anafora; neamii adunatii aici la domnâsca mării tale curte, si altii mijlocii 
nu puturămii găsi decâtii să se vândiă vinăriciu anulu! viitorii 1816, cu adaosii de d6ut-dieci 
si doi de bani peste cei canonisiti din vechime cinci bani de vadră, adică din bani 31 ce 
aii fostii estimpii de vadră să se scadiă bani patru, ca să cunâscă lăcuitorii usiurintiă, si la 
anulu viitorii să se vândiă peste totii po bani 27 de vadră, care facii' parale nduă i părpă- 
ruli după obiceiă, si vendiâriduse intracesti chipii după asemânarea vendiârii acestui anii, 
urmâză să prindiă adaosului tl: 225831, bani 40, precumii se arată in socotâlă mai giosă: 

o bani: ii 

335833: 40, s'a vânduti estimpi, po par. diece si unii banii. Na 
43333: 40, cei ce analogisescit pe patru bani de vadră. | 

292500: . —, r&mânit vândienduse po bani d6u&-dieci si siâpte adică nu parale. 
66668: 80, se scadii cei ce se cuvine pe cinci bani, si rămână pe s6ma domnii, sia mi- 
______:„_liloră ce sunt hărăzite prin chrisâve domnesci. 

225831: 40, rămână al adaosului: Sa | 
213000;, —, se scadit dintr'acestia cererea casit lefilorii ce are până la sfirsitul lui Genar, 
12831:  40,' mai prisosesci, | a 

Dar fiindii-că până la. numărătârea banilorii viitorului vinăriciii este indestulă z&bavă 
si casa lefiloru nu pâte să aibă acestă adăstare, fiindii indatorată a face răspunderea lefilorii 
la orânduita vreme, mal vârtos că intre lefasi sunt multi 6meni s&mani carii numai la a- 
câstă Î6fă n&dăjduescii, amii socotitii că se cuvine să se facă 6răsi o obscâscă inprumutare 
cu zapisii adeveritii prin iscăliturile nâstre, puinduse si dreptii amanet pentru sigurantia 
inprumutătorului adaosulă acestui vinăriciii ce mai susii se arată, intocmai precumă S'aii ur-: 
mată si la trebuintia cheltueliloră Adalii la cele-lante huzmeturi a dijmăritului si a oeritului, 
care bani să se răspundiă toti in cath. la casa, lefiloră,- ca să pâtă dumnealui fratele 
bivvel-banii Grigorie Brâncoveanuli să intimpine trebuintia si să multiumâscă pe toti le- 
fasii de drâptă I6fă ce ai a luă până la sfirsitulii viitorului Genarie; pentru care ami poh- 
tită cu toti pe dumnealui fratele vel-vist., ca să găsâscă vreunii negutiători să inprumute 
casa, lefilorii cu tl: 213000, ce are lipsă, incredintiândulit cu chipulii ce mal susii ar&tâmii, 
si fiindi-că inprumutătoruli după pilda, ce avemii si după cannile negutiătorii urmeză să 
câră si agio si dobândă po îl: siâpte si jumătate la pungă pe lună până la vremea vinări- 
ciului, care bani pâte să se urce până la tl: 40000, si prisosulii din adaosii nu este mat multii 
decâtii ti: 12831, bani 40, precumii se arată la socotâla mat susii, si lipsescii aprope de tl: 

- 28000, dicemii că de se va vinde vinăriciulii cu pretiii mai mare decâti intr'acâstii urmă-
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toră anii, să se dea si acelii adaosii totii intracâstă socotâlă de agio si dobândă, €r de va lipsi Gresi-ce după vândiare, fiindii o bagatelă, să se facă de câtre vistierie cuvinci6sa chib- zuire, după chipul ce se va socoti, si de se va găsi cu cale de câtre innăltimea ta. 
| „1815 Dichemv. 2. | Ungro-Vlah Nictarie, Costandie Buzeii, Costandin Filipescii vist., Radu Golescu biv- "vel-bani, (etc. ete.) „ 

Jon Ioami George Caragea VW. boj. mil. i gospod. zem. Vlal 

Vădiânduse si de câtre noi acestii opscescit zapisii a părintilorii archierei si ali 0p- scii dumnealorii boerilorii, următorii intru tâte anaforalii, ce 6răsi de câtre părintii archierei si opscea dumnealoră boerilorii ce ni S'aii făcutii dela 20 ale trecuti! lunii lui Noemv,, si-l intărimă domnia mea, spre a-si avă fiintia si urmarea sa nestrămutată intru tâte intocmai precumii mai giosii se arată, | : e a ă 1815 Dichem, 12, (L. P.) | . Vel-log, 

După nctăgăduita datorie ce are tiâra a se inprumută tl. 223650, adică dâuă sute dâut-! diecă si trei de mil siâse sute cinci-dieci, spre intimpinarea lipsit lefilorii ce este ca să se. plătâscă celorii ce slugescii tieri! până la sfirsitu viitorului. Genarie, găsinduse mijlocii may. ântâiii de răspunderea acestorii bani din adaosulii „vinăriciului anului viitori cu l&tă 1816, precumii mai pe largii cu deslusire se arată prin anaforaoa ce ami făcutii câtre măria sa vodă,. incredintiâmii cu acestii opscescii zapis adeveritit prin iscăliturile nâstre, că la acâstă tre- buintiă s'a inprumutati ticra tl: 223650, adică dâuă sute d6ut-dieci si trei mit siâse sute. cinci-dieci, dela dumnealui bivvel-vist. Ioanii Mosh, care bani _Să se r&spundiă  dumi-sale din adaosuli vinăriciului din tâtă ticra a anului viitorii cu Iâtii. 1816, precumii mat sus sati disii inpreună cu dobânda lorit câte tl: si6pte si jumătate la pungă pe lună, până la cea desăvirsiti r&spundere, 6r de nu se va ajunge suma adaosului vinăriciului spre desăvirsită r&fuire a a- cestui zapisii, sigurivsindii pe dumnealui inprumutătorii printracestit zapis. ca, de se va in- templă la anulii viitorii scădere la rodirea viilorii, si nu va coprinde adaosulii vinăriciulut suma ce va avă să iea inprumutătoru, lipsa ce va fi să se adaoge ori la acelasi vinăriciii sai la oeritu din anulii viitorii; si spre mal bună incredintiare î se dă dumnealui. zălogii mai susii numitu adaosii de vinăriciii, ca să fie plătiți si răfuitii de acâstă inprumutare cu chipu ce se arată, fâră câtusi de pucină pricinuire. 1815 Dichemv. 1.. -. Nictarie Mitropoliti, Costandie Buzeii, Costandinit Filipescu vist., Radu Golescu bivvel- "banii, Costandini Cretiulescu vel-banii, Dumitrașcu Racovitiă vornici, Michalache Manu vel- vornicii, Grigorie Filipescu vel-vornici, Theodorii Văcărescu vel-vornicii, Michalache Raco- vitiă vel-log,,. Scarlată Grădisceanu vel-log., Fotache Stirbeiii vel-log. 
' 

  

, XĂVIII 

Anaforaoa dumnealui vel-vist. pentru poslujnici. 

Pre-innăltiate -Dâmne 

"La I6tii 1614, innaintea intocmirii asiezământului, prin opscâscă chibzuire a prâo sfintii sale părintelui mitropolitu tierii i a iubitorilorii de. Dumnedieii părintii episcopi si a tutu- rorii dumnealori velitilorii boeri halea si manzili, S'aii dati hotărire ca prin doi boeri, adică dumnealui bivvel-vornecii Barbulii Văcărescu si dumnealui bivvel-vorneci Grigorie Băleanuli, - să se facă alegirea catastisilorit poslujnicilorii, si după chibzuirea ce vorii face dumnealoră,. să se hotărâscă, câti.se cuvine să aibă fiesi-care, privindii insă la acâsta ca să se păzâscă
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căderile 'tuturoră de:opsce după starea mosiilorii si după haractirulii obrazului, după care si stringânduse ' dumnealorii numiti boeri.]n uni locii, aii făcutii alegirea ce aii găsitii cu cale pe carea dânduo în theorisis 'opsceseii la sfânta mitropolie s'aii: mai indreptati, si în cele după urmă -S'aii dati carali prin sfatu tuturoră, ca suma poslujniciloră in totă tiâra să nu fie: mai: multi decâtii 10546, precumii intracestă alăturată cath. suptii No. 1, care sau fosti păstratii atunci in vistierie, dreptii matcă numărului celui hotăritii; se arată cu deslusîre, in- „ semnânduse câti are să rămâe pe numele fiesi-căruia, - Intr'acâstă alegire si hotărire puindii temeiit: si vistieria, siaii 'intoemitit ponturile asiezămentului cu asemenea coprindere dicândii la fiesi-care judegiii suma pslujniciloră acelui judegiii are “să rămâe atâtia,; după osibitii :cath. ce se trimite, si acesti atâtia de- la, tote - judegiele i :polithia Bucuxresciloră se cuviniă să coprindiă - numărulii. celii de 0p- sce:hotăritii, dar in: ce 'chipii: sai lucrată accată urmare, nu 'scii, că in locii -de 10546, ce.;se cuveniă să rămâe după venirea catastisilorii asiezământarilorii, s'aii pomeniti vistieria cu 16660, care va să dică, nu numai prisosii peste cei hotăriti, ci si peste . cci sciuti vistierii mat multă, si celii mai de mirare lucru este, că intr'aceste catastisie se coprin- de si obraze care nici cumii nu ai fosti cunoscuti vistierii că ai poslujnici; cit insă 'Sluga mării tale, dupa datoria ingrijirii ce trebue să ami la slujba ce mi sai incredintiati, vădiândii -cu osebire 'catahrisis inpotriva hotăririt opseii dumnealorii boeriloră, amii. asternutii acestii alăturatii cath. supții No. 2, coprindiători numai de suma poslujnicilori du prin ju- decie ii orasiele după afară, cumă si altă 'cath. de suma poslujnicilorii ce se află aici în po- lithia- Bucurescilorii, si arâtit mării tale plecata mea părere: Poslujnicii Bucuresciloră să r&- “mâe buni: nesupărati' ca, unii osebitii, harii, atâti pela; boeri, cumii si de: mare trebuintiă la niste Gmeni săraci si jupânece văduve, sai si de i se -va face vrev alegire si vreo pucină indreptare la unile' obraze, să sc facă prin vistierie, âr pentru .poslujnicii după afară, adică dela judegie i orasiele duprin judegie, să se orânduâscă trei-patru boeri ce se voră hotări de câtre innăltimea ta, carii puindi de isnâvă suptii vederea dumnealorii tâte - aceste catas- tisie să facă alegirea ce vori chibzui pe judegie,: după cea d'intâiii opscescă hotărire a dum- - nealorii, făcânduse insă, acâsta. musaadea la suma de 10546, ce sait fostii. hotăritii atunci să se socotâscă numai pela, judegie, âr nu si in orasiu Bucurescilorii, rămâindii acestia din orasitt pe din- afară, precumiă s'aii dist mai susii, cumii si peste cei hotăriti la unile obraze: să r&- mâe precumii S'aă intocmitii la asiezământii, fiindii trebuinciosi după stârile mosfilorii dum- nealorii unde-"I aii. Asemenea, 'să se deosebâscă si vierii celorii ce vorii fi având numai vii Er nu si “mosii, i pescarii pela unile obraze cu deoschire, fiindii o Dagatelă si harii obicinuitii din vechime ; r după ce se va face acâstă alegire si se va arătă mării tale prin anafora de câtre” dumnealorii orânduitii bocni, pe de oparte acelui alesi cath. să se tie in domnâsca vis- tierie, drepti matcă si sumă legiuită â fiesi-căraia, 6r pe de altă parte să se scâtiă catas- tisie pe fiesi-ce judegii, “arătătâre de câti are să tie fiesi-ce. obrazi, si să se trimitiă iscă- lite dela vistierie. câtre dumnealorii ispravnicil judegielorii, poruncindulise că suma ce se co- piinde intracelii cath să o cunâscă „de buni poslujaici,. cr prisosulii ce va fi, pentru care si acâsta se vorii trimite osebite foi, să-l incarce pela, sate cu lude, corispondarisinduse pen- tru starea si pirlegiu lori cu vistieria. Asemenea să incarce si pe cei ce vori fi cu totu necunoscuti vistierii, si după ce va luă săvirsire acâstă asiediare de câtre ispravnici, să tri- mitiă si dumnealori la vistierie catastisie, arstândii anume pe poslujnicii ce are fiesi-ce o- brazii, numindă cu deosebiti condei pe vierii celorii fâră mosii, i pe pescarii pela judeciele ce ori fi, a cărora sumă să se adune intocmat după ceea ce li se va, trimite dela vistierie, trimitiândii asemenea si perilipsis de ludele cu care vor: spori judegiele pe plâsi si pe sate, ca să se vadiă in fiintiă tolosulii acestii urmâri, Dar după acâstă deslusită intocmire să fie strajnică poruncă a mării tale, ca să nu mat aibă voie ispravnicii nici a schimbă poslujnici vici a dă altii-in loculi .celorii morti nici a, adăogă peste cath. 'ce li se va trimite, ci unile ca acestea, să se facă cu poruncă dela vistierie, si vistieria va ingriji ca să fie totdeauna suma cea hotărită in perii fâvă a se mai inpugină 'ca unii lucru de opsce hotăritii, priimirii si mă- rii tale, si int'acestii chipit să se păzescă totdâauna nizamulii hotăririi; asemenea să se in-. datoreze ispravnicir ca să dea foi. iscilite în mâinile părcălabilori,- arătătâre. de numele po-
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slujnicilorii ce vorii fi in fiest-ce sâtii, ca să se facă sciută si lăcuitorilorii acâstă hotărire, si să nu li se iea Gimeni din sati cândă va fi vointia slujbasiloră, fiindii-că, acâsta este. spie dărăpînarea, satelori, si din ani în anti să se. prefacă catastisiele judegielorii anume, ca să fie totdeauna sciintiă cu lămurire de numele acelorii Gmeni ce sc vori află suptii numirea poslujniciloră, si să nu se strămute 'nici odată prin scădere suma ce se va hotări la fiest- cine, cr, hotărirea cea de săviisitii rămâne la buna-vointia mării tale. - 
18:5 Noemv. 29. 

- Vel-vist, 

Pră o sfintia ta părinte mitropolite si sfintia sa iubitorilorii de Dumnedieii episcopi si toti dumneavostră veliti boeri halca si manzili, să theorisiti arătarea ce ne face printr'acâstă anafora dumnealui vel-vist., si chibzuindii cele cu cale să arătati domnii mele in seristi. 
1815 Noemv. 29. 

| - Vel-log, - 

Jon Ioanu George Caragea YP. boj. mil. î gospod. zel, Val 

Măcarcă peste suma poslujnicilorii ce'se coprindii in obseesca anafora ot IGtii 1814 Maiă S, peste .adaosuli ce s'a mai lăsatii la unile obraze în urma, acestii intocmiri (bez vierii ce- lori ce ai numai vii, i pescarii deosebitelorii obraze) se mal face acumii și osebitii adaosii de poslujnicii ce găsescii cu cale sfintia lori părintii archierei si dumucalorii boerii printra- cestă opseâscă anofora, dar fiindii-că: în rândul boerilorii pămenteni sunt si altii sălășluiti si asiezati aici in pământul tierii cu starea căsnicii lori după vremi, unil insă ma! din na- inte, altii mai din urmă, si au rămasii niestrămutati de aică, care toti acestia s'aii cinstitii după cuviintiă si cu cinuri de boerii, având aici si. case i mosii (piecumii sunt si chiar din cel. trecuti în cath.), si unil ca acestia ce nu s'aii trecută în cath. si aii mosii ca nisce pământeni avândi tiebuintiă si cădere de poslujnici, priimitii este domnii mele de a se inpăr- tăsi si aceia de acestii donmescii ali nostru har de poslujnici, după intocmirea poslujnici- lori ce s'aii hotăritii prin opsessca, anafora ot I6tii 1814 Mai a părintilorii archierej si a dumnealorii velitiloră boeri halea, si manzili innaintea asiezământului. Dreptit-aceea,. inpreu- nă, si cu adaosu de mai susii arătatii, intărimit domnia mea, si acâstă de acumi opscâscă a- nafora, si poruncimă dumnealui vel-vist, ca intocmai să se urmeze. | Aa | ăi Mu “1816 Genar. 25. 
„(pecetea gospod), - .- .. iu | „. Yel-log, 

Pre-innăltiate Domne 

După luminată porunca mării tale adunândune cu toti aici la -domnâsca curte, amii vă- diutii arătarea ce aii făcutii mării tale printr'acâstă anafora dumnealui vel-vist. pentru rân- dulii poslujnicilorii, Ja care făcândii si noi cuviinci6sa chibzuire, arătâmii innăltimil tale că suma poslujniciloră ce prin sfatii opscescii s'a hotăriti a fi 10737, si Sai arstati mării tale prin opscâsca nâstră anafora carea s'aii intărită si cu luminată pecetea mării tale, se curi- ne. să remâe totdeauna a se păzi nestrămutată, dinpreună insă si 'cu adaosulii de: poslujnici ce s'aii mai lăsatii in urma acei intocmiri la unile obraze, fiesi-căruia câte câtii stai soco- titi după starea si trebuintia mosiilorit ce au, i vierii celorii ce ait numat vii 6r nu si mo- sii, si pescarii unora, deosebite obraze, fiindii o bagatelă, si obicinuitii din vechime a avă a- cele obraze pescari, i poslujnicii de aict din orasiu Bucurescii, ce s'ait lăsatii Grăsi pe sâma obrazelorii ce-i ai; si osebiti de acestia, fiindi-că unile obraze din boerii pământeni “ce Ii se cuvine să aibă -poslujnici, si la intocmirea catastihului sumil cet hotărite de 10737, sai uitatii de nu s'aii pusă, să se dea acumii: si acelora trebuinciosi poslujnici după starea fiesi- căruia, 6r cel-lanti câti prisosescii din suma adaosului ce.arată dumnealui vel-vist. că s'ati găsitii după catastisile boeriloră asiezământari, să se facă venitii vistierii, cumi si nizamuli
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ce ati chibzuitii dumnealui vel-vist. a se urmă de acumi innainte la acestă madea, a posluj- nicilorii, lamii găsitii si noi cu cale, si se 'va dă luminată porunca, mării tale de a se pune in lucrare si a se urmă intocmai, 6r hotărîrea cea de săvirsitii rămâne a se face de câtre 
mărfa ta, „1816 Genar, 12. 

„ Nictarie Mitropolit, Costandie Buzeii, Cost. Filipescu:vist., Radu Golescu vel-bani, (etc.) 

XXI. 

Anaforaoa. dumnealora velitiloru boeri pentra a se bitirdisi în bani salahorii si carilo ce urmeza a se da din tiera 
n in lucru cetatiloru inperatesci. - : 

“Jon Ioan Georgiu Caragea W. Voj. mil. î gospod. zel. Vlah, 

„ Priimită fiindii domnii mele acestă obseâscă anafora a părintilorii archierei si a. dum- 
nealorii boerilorii, o intărimii domnia mea, si poruncimii domnia mea dumnealui vel-vist. să 
se facă domnestile nâstre porunci câtre ispravnicii judeșielorii, coprindiătâre intocmai pre- 
cumii mai giosii se arată, „1816 Martie .26. 

„= (pecetea gospod). - Vel-log. 

Pre-innăltiate Dâmne 

„După luminată porunca mării tale ce prin pitacă ni s'aii dată, că priimită fiindă mării 
tale rugăciunea ce amii făcută prin anafora de opsce dela 7 ale următârii luni, cu coprin- 
dere de a se bitirdisi in bant salahorii si carăle ce urmeză a se dă din ticră in lucru cetâ- 
tilorii inpă&rătesci si intacâstă vară a următorului ani, pentru destoinicile cuvinte ce arătâmii 
intraceeasi anafora, ai bine-voitii măria ta să se indeletnicescă si acestă strădanie a săra- 
ciloră, si scriindă unde s'aii cuvenitii; s'aii găsitii mijlocă de a se bitirdisi;: ci să chibzuimi 
in ce chipii să se urmeze acâstă inplinire dela tiâră si să arătâmii mării tale prin anafora in 
scrisă: următori fiindă neami adunată cu totii aici la domnesea mării tale curte, unde ne- 
au artati dumnealui fratele vel-vist., că la tâte cetâtile sunt trebuinciosi intracestii anii 
3400 salahori si 580 de cară pe lună, pentru care ne arătâ dumnealui fratele vel-post. că: 
după oserdi6sa silintiă ce ai pusii măria ta s'a catorthosită acestă bitirmea de salahori si 
de cară, a, se plăti de fiesi-care salahorii si cari pe di poti: unuliă, bani trci-dieci, de care 

„ ami si rămasii cu totii multiumiti si rugători câtre milostivuli Dumnedieă pentru acâstă ma- 
re facere de bine ce al arătatii măria ta câtre săraca, tiâră cu acâstă mare usiurintiă cei se 
face, Domnul Dumnedieii să te păzâscă intru luminatu scaunii până la adânci bătrânetie cu 
tâte cele de fericire; ca să aibă ticălâsa tiâră totdeauna mângăiare si usiurintiă la acestii felii 
de greutâtă si nevoi ce se intâmplă, ca: dela unii părinte doritoră ce ami cunoscutii pe mă- 
ria ta dintru'ntâiasi dată; si asiă, făcândii socotâlă de trebuinciosit bani, adică adunândii su- 
ma, salahorilorii si a carălorii în 3980, po parale cinci-dieci pe di, faci pe lună îl: 149250, 
si analogisindui la lude 16000 ce se află astădi tiera, vine de lude po tl: 9, bani 40, pe lună, 
si acâstă, inplinire să se încâpă dela April. 1, indatorinduse boerii ispravnici ca după isto- 
vulă banilor al fiesi-căriia luni să trimitiă la vistierie ecstractă si perilipsis de socotâlă, 
poruncinduse de câtre măria ta, boeriloră ispravnici, ca să infrâneze pe zapcii a luă acesti 
tI: 9'si bant 40, fâr de răsură si altă incărcătură, dândi si r&vasie zapciii iscălite de dânsii 
la mâinele pârcălabilori pe fiesl-care lună de priimirea acestori bani. 1816 Martie 21. 

“ Ungro-Vlah. Nictarie,. Costandie Buzeii,: Costandinii Filipescu, Radu Golescu, (etc. ete,)
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XXE. 
Anatoraoa si intarirea pentru vendiarea huzmataitora. 

Ion oanu Georgiu Caragea W. Doj. mil, î gospod. zel. Viah. 

Vădiânduse si de câtre domnia mea, coprinderea de mai giosii, ca de se va găsi muş- teriii să se răfuiască socotâla ce se arată, să se dea, 6r de nu, să se vândiă fiesi-care huz- met in vreme, si priimită fiindune arătarea ce ni se face asupra acestii vendiâri, ami indu- plecatii insîve pe kir Georgie Sachelarie să le ica intr'acestii pretii, încă cu tl: 6374, mai multii peste acestă socotâlă, adică peste totii dreptii tl:. 1363357, din. care, acesti tl: 6374, sunt adăogire dobândit până la facerea zapisului de vândiare; pentru care si poruncimii dom- nia mea dumitale vel-vist. să se facă zapisulii vendiârii de acestă pretiii pe numele numi- tului negutiători, si răspunderea, banilorii să fie precumii se arată, mal giosii, adică col le- | giuiti bani din vechime ui fiesi-căruia huzmetii să se răspundiă la obicinuitele sorâce in câ- Sciurile cele sciute, 6r bani! adaosului dela tâte să se răspundiă la facerea contractului, pe care răspundere să ingrijesci dumneata a se luă opscescile zapise de inprumutare răfuite cu dobânda lorii de stvirsită, si căutarea fiesi-căruia huzmetii să se urmeze in vreme precuimii Saă urmatii si în anii trecuti, | 1816 Maiu 10. . (L. P.) Aa Vel-log. > Pro-innăltiate Dommne . 
După luminată porunca mării tale ce prin pitaciă ni S'aii datii,. ca să ne adunâmii la ună locii, si să facemiă chibzuire pentru datoria ce ni sc arată că mai este ticra, datâre tl: 1356983, capete i dobândi si agiile amând6uă, spre asc ecsoflisi tâtă acestă datorie ce o arătâmii mai giosh in condce anume, in care sumă a datorii intră si dreptul cămârii dom- nesci ceare a luă dela, aceste trei huzmeturi, si se găsi cu cale ca oeritulii pe acestii anii Iti 1816 să se răspundiă de 6e po parale aduă-dieci si sise, i dijmăritu po parale 17 de litră, si vinăriciulii de vadră. po parale dicce, si găsinduse mușterii cu acesti pretiii, dreptii tâtă ră- fuirea si plata datorii ia dreptului mării tale la vreme, cumii si tâte cheltuelile si avaeturile cele canonisite, asiă se vori dă de acumii huzmeturilc si va remână tiâra slobodă, de dato- rie, fâră a mai avă datornicii a mai cere dela tiră vreo dobândă, câtă de. pugină cerere; 6r cândii nu se vorii găsi mușterii a cumpără huzmeturile cu aceste adăogiri. spre răfuirea a totă datori, ticrit, urmeză a fi ingăduitori datoinicii până se vorii vinde huzmeturile la vremea lori, si atunel li se va plăti datoria, cumii si dobânda câtă se va face până se vorii „Vinde câte trele huzmeturile, insă acestă vondiare a huzmeturilorii cu adăogire ce se. a- rată, peste răspunderea cea din vechime obicinuită să se facă numa! pe acestii anii, ca să scape ti6ra odată de datorie, 6r de aici innainte să se urmeze după, vechiuli obiceiii, insă dijmă- ritu po bani trei-spre-diece, vinăriciulit po bani cinci, si ocritu po bani diece; acâstă chib- zuire amii făcuti si nu lipsimii a arâtă mării tale. «1816 Maiii 8. (urmeză îscăliturile). 

. - SOCOTELA DE BANII CE ESTE TIERA DATORE. . Ul. bani, - . . E . ” 400000 »  inprumutarea ce s'aii făcutii dela kir Sachelarie.. 20000 2___agio după asiezământulii ce ati fostă. 
420000 ». Noemv, 183, lâtii 1815. | N ae „87800 > * dobânda acestorit bani socotinduse pe si6se luni, p "202219 . ». ipaci luati cu inprumutare dela numitulii negutiătorii, spre răfuirea, socote- E liloră celoră'până la 15 Noemv, 1815, care s'aii ar&tatii la, sfânta mitrop. 15166 51 dobânda acestori bani pe 5 luni dela 13 Dichem. până la 13 Maii. 235503 . 54 ipacii in trebuintia lipsi lefiloră, insă: e
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tl. bani. DI 
213000» cel luati la casa lefilori cu inprumutare. 
10650  » . agio a lorii po ti: 5 la sută, -- 
11853 54 dobânda acestorii bani dela 2 Dichemv. lâti 1815, până 
E la 13 Maiii. e 

Sa 233503 54 | 
Sos 105 i a o 

309001 . 80 :se adangă banii doinnesci care intră în suma, hotăririi, insă: 
a 120000 .-»  dijmăritii po bani 13, a 

aa „122333 . »  oeritii po bani 10. | = 
E „66668 80 vinăriciit po bani 5, în care intră si milile, 

309001 80. St ” .. 

Â 121969 .. 65. . | 
137293 -»  S'aii mal cheltuitii in trebuintia Adalii dela 15 Noemvrie până la 25 Di- Ea | chemvrie, 1815, in urma arătârii socotelilorii,: A a 

- 1356983 65 adică unit mileoniă trei sute cinck-dieci si siâse de mil nsu& sute optiă- 
a „ diecă si trei, bani sii-dieci si cincl. 

“Trecută in condică. . Bivvel-pacharnici.. 

XXI 

Cartile calemariloru vistierii !), 

Cartea calemului remasitiuriloru, 

„- Oredinciosii boeriului domnii mele Cost. Chitioranu bivvel-sărdarii si log. alii calemu- 
lui r&măsitiurilori,. carele fiindii-că s'aă aflati slugindii la acestii' calemii incă dela Jâtă 75 
si până acumii, căutândii :intracâstă curgere de vreme slujba sa cu. credintiă si cu. bună o- 
rânduâlă, nu s'aii invinovătitit la meseria sa câtusI 'de câtii, si: acumii, după nizamulii ce prin 
chrisâve si cârti domnesci este dati la vistierie mai din nainte, să aibă a, fi mal susă nu- 
mitulii boerii crăsi la slujba 'si purtarea de grijă ali acestui calemii ali vistierii domnii me-= 
le. Deci să aibă datorie si de acumii iunainte a fi nelipsiti dela vistieria domnii mele, ase 
purtă cu t6tă supunerea si credintia, la poruncile domnii mele si la povătiuirile dumnealui 
vel-vist., să aibă purtare de grijă pentru tâte rămăsitiurile vistierii a se face poruncile dom- 
nii mele si a se orândui si mumbasiri pentru inplinituli lori, 6r care 'vori fi pricini de a 
se rădică, după cercetările ce se: va face, să facă si „peceturile domnii mele! de rădicătură, 
să tie si venituri de tote rămăsitiurile ce sunt ;suptă pecete, si socotâla banilorii ce se in- 
plinescii dintacestea să: aibă a, o tind suptii purtarea sa de grijă, să facă la vreme si pe- 
ceturile rădicăturilori oeritului, si să iea dela acestea calemie, de răvasii câte cinci parale, 
asemenea si tâte cheltuelile cele obicinuite ce se faci dela vistierie, după cumii sait urmatii 
până acumiă să aibă a se urmă si de acumii înnainte a se face prin mai susii numitu boeră; 
si acestea păzindule să fie nelipsită si neschimbatii din dregătoria acestui calemi, si pentru 
slujba sa să-si aibă 16fa, cea orândoită dela, vistieria domnii mele, si osebitii de scutnici! ce-ă 
are in cath. vistierii după orânduâla cinului sei, să aibă a tină si alti-lude diece scutnici 
cu pecet. gospod, carii iait avuti si până acumii apărati de. rândulă. dâjdiilorii vistierii i de 
alte orândueli si podvedi pentru poslusiania si ajutorulii casil sale, cumi si o pivnitiă aici 
in orasiulii domnii mele. Bucurescii scutită de tâte orânduelile si dârile ce dai alte pivni- 
tie. . Dreptii-accea: spre intărirea. ai câte mat susii se arată i s'aii dati acestă carte a dom- 
nfi mele, prin: care -i se intăresce si dregătoria' si milile ce leaii avutii, că-ci intr'acestasi chip 
poruncimit să se urmeze, PI a a „1813 Genar.. îi 
') Vedi si «Chrisovulă calemuriloră vistierii si a samesilorii după la judecie »pag. 363,



CONDICA DE CIIRISOVE A LUI I. G. CARAGEA VODA 401 
In Condică staiă si cârtile celoră-lalte calemuri, Tâte aceste cârtă sunt asemini cele do susă care o publica- 

rămiă drepti modelă: ele nu diferi decâtă numai in partea care determină atributiunile fă-cărur calemii, Asii, în car- 
tea calemului Condicilori, dată in mânile boeriului Spiridonii bivvel-medclniceră, se dice: =8ă aibă datorie a fi ne- 
«lipsită dela vistieria domniei mele, a se purtă cu tâtă supunerea si crediatia la poruncile domnii mele si la po- 

- «vătiairile dumnealui vel-vistieră, să aibă purtare de grijă a epistasi la scrisulă poruncilor domnii mele si ale vistierii 
«ce se stvirsiescii prin dregătoria sa, si să le trâcă la Condică, asemirtea si Tispunsurile ce vină după la dumnea- 
«lorii ispravnicii după la județie, si 'alte insciintiâri delecate să le aibă intru păstrarea sa, să ingrijescă a dă 
«cârti pentru strîngere de sate de 6meni streini! după caidulă vistierii, a trece la Condică chrisâvele si cârtile ce . 
«se daii de asidosie si de Scutelnici i mill pela unii altii, a dă cârti de zapeii prin judeţie după caidulă vistierii, 
«cumii si de a le trece numele la Condică, a A sciuti Cine anume din ce vreme sai orânduită si la ce judegiă, 
«si acestea păzindule să fie nclipsită si neschimbată din dregitoria acestui calemă, si pentru Slujba sa să-si aibă 
«lEfas etc, etc. In cartea calemului Scuteluiciloră, dată in mânile boeriului Grigorie Palade bivvel- medelniceriii, 
se dice: «să se ingrijescă de a pururea pentru cei ce aă scutelnici la catastihi i prin chrisâre si Cârti, ca au- 
«dindă că ai murită vreuaulă, să arate dumnealui vel-vistierii de a se seste din cut., si seutelnicii să se lapede 
«in dajdic, să grijescă si pentru ori-câti scutelnici se voră întâmplă a fusi, fină în poslusiania stăpâniloră, să 
«se fercscă ca altii in loculii acelora să nu se dea; aseminea si pentru scutelniii ce voră arătă stăpânii că aă 
«muritii, comă si cei ce se I€ptdă in dajdie, si in loculii acelora se rorii cere altii, până nu va priimi pecetlu- 
«iturile cele vechi ale acelorii seutelnici, cârtile vistierii de cercetare si lepădare să nu le dea; si crăsi pentru cer 
«morti, până nu va priimi carte dela ispravnicii judegiului că este mortii cu adeviratii, să nu facă cidulile dum. 
«ncalui vel-vistieră de a ]i se dă altii in locă, si după acele cidule si cârti, aducândă adeverintile dumnealoriă 
«ispravnicilori de numele si chipurile scutelniciloră, să le dea alte peceturi nduă dela vistierie, si peceturilo cele 
«vechi să la dea la dumnealui vel-visticră, ca să se spargă de domnia mea; €r cândă se va intemplă a sc r&- 
«pune vreun pecetluită dela mâinile scutelniciloră, să adovereze dumnealoră ispravnicii judegiului că este răpusii 
«cu adevrerată,ţ si asiă prin scirea dumnealui vel-vistierii să se dea altulă; să grijâscă ca la tâte.semile, cânâi 
«se incheiă socotelile judeţiului cu vistieria, să iea for iscălite dela ispravoici de ori-câti sutelnici se vorii fi dată, 
«după cidulile si cârtile vistierii, si de cei co se voră fi lepădatii la dajdie dela acelă judeciă, cu numele Scu- 
«telniciloră si a stăpâniloră, ca să fie senetă in vistierie, si asiă să se incheie socotela judegielorii cu vistieria, 
«si să se tie în scmă acei Scutelnici dati; să fie datori la tote semile să facă, cath. de scutelnicil toti ce voră fi 
«buni la fiesi-care judeşiii, scotiândă pe cei lepădati, si adăogânqă pe cei ce se vorii dă la fiesi-care scmă, si 
„atâtă acele catastisie câtii si cârtile de insciintiare pentra cet morti, i foile ispravnicilorii ce sunt datori a tn- 
«mite la vistierie la fiesi-care inchoiare de sâmă de scutelnicii ce voră fi lepădati i dati, si adeverintiele ce se 
“daii de numele si chipulă scutelniciloră, să le aibă la bună păstrare, a se adă ori-cândă va d trebuineiâse, 
«a avă cafh. curată in tâtă vremea de numele tuturoriă scutelniciloră ce vorii fi făcuti cu pecetluituri pela judegie, 
«atâtăă după catastihii câtă si după chrisâve si cârtI; si acestea păziadule să fie nestrămutatii din dregătoria a- 
«cestui calemii; si pentru slujba ostenelelori sale să aibă I6fă» etc, etc. In cartea calemului Ecstracturiloriă, a 
dată in mânile boeriuluy Costandini bivvel-medelnicerii, se dice: «să ingrijescă ca tâte cestracturile ce vinii de 
“semile tierii si do veri-ce alte orândueli, să le aibă a pururea in păstrarea sa, cumii si cândii vinii ccestrae= 
«turi nuă după la judegie, să le protocălescă cu ale vistierii, de sema, trecută, ca să fie după orândudlă; să tie 
«si catastihă de toti dumnealor boerii ispravnici după la judegie, i de samesii jadeţieloră, cu aritare din ce 
«vreme s'a orânduită, cumă si archondologie de toti dumnealoră boerii domnii mele, si in ce dregătorie s'aii 
«cinstită ; să ingrijescă ca Ja vremea vinăriciului, si a tutanăritaluy, să facă coturile cu care se măsâră vasele 
«de câtre vinăriceri, i cele cu Care se măsdră tutunulii; si acestea păzindule, să fie neschimbată» ete. etc, In 
cartea calemului Bresleloră dajnice, dată in mânile bueriului Manolache bivvel-ispravnicii de curte, se dice: «a 
“iogriji pentru dâjdiila breslilorii, ca la vreme cuviincidsă arătânaă dumnealui vel-vistioră, să se scâtiă după o- 
“rândudlă ; a face arătare, atâtii pentru cei ca vorii fl a se asieză 14 manzili, sai la cele-lalte bresle ce sunt 
«legate la acesti calemă, cumă si pentru cel morti ce se rorii scâto după foile de pricini ale dumnealoră isprav- 
«nicilorii judegilorii, ca după porunca ce va luă să urmeze a fi cu purtare de grijă de a innoi sencturile si chris6- 
«vele cumpaniiloră cânaă se va dă poruncă, precumă si a face cârtile domnii mele de apărare, la cer ce din 
«manzili i cele-lante bresle se va ertă; si acestea tâte păzindule» etc, etc, In cartea calemului Capanului, ată 
în mânile boeriului Scarlată Stoenescu bivvel-slug. se dice: «să privegheze a pururea ca o nctăgăduită datorie 
“A sa spre sporirea materialurilorii ce mergi la eapanulă inpărăteseii ală Giarigradului, si spre indestularea ne- 

„ «gutiătoriloră fermanlii capanlii; nizamurile ce sunt în madoa capanului, să le păzâscă intocmai, săvirsîndule in 
“vreme pe deplină, fâră a tăinui cea mai mică pricină păgubitâre capanulai, si să se arate totacauna cu dreptă 
«arătare pentru orl-ce pricină a capanaului, si cu supunere cuviincidsă câtre dumnealui vel-vist,, neindrăsnindiăi a - 
„face cea mai mică misicare in treba capanului fâră scirea dumnealui .vel-vist, Acestea dar păzindule» etc, etc, 

- În cartea calemului Havalelilorii, dată in mânile boerinlui bivvelavist, Alecsandru Carabulea, se dice: «să aibă . 
«suptii păstrarea sa condicile havalelilorii ce se vorii orândui in ticră după vremi, cherestele i zahrele, erijindiă 
«cândii vreunile din havalele nu se va săvîrs? Ia vreme să facă arătare dumnealui vel-vist, ca să se facă volnicii 
«domnesc intru săvirsirea lori.» — Să may insemnâmiă că sarafil vistierii aă totii acea I€fă si acelesi bencficie, 
ca si logofetii calemurilorii, Eră logofetii cer mici, ai mode 2, vro patru dintr'Ensi mode 6, si unuli 8 mode, si 
toti câte o pivnitiă scutită. In Condică staii numele tuturori sarafilorii si logotetilorii, | 

s 

    

FINELE TOMULUI IL + | 
5i 

 



V. 
VI. 
VII. 

TABLA TOMULUI II 

Ioppecourt, Histoire des troubles de Moldauie. (Istoria turburârilorii din 
Moldavia, de Ioppecourt).. nenea nenea eee eee eeneneeaaeeeeaeease . 

Lugubre Monumentum Annae Madylownae. (Monumentii lugubre la mormân- 
tulii Anei Movila). ceeace eee nea eee eee ee eeeeeeaeaeea one nana sesaeaae 

Okolski, despre Movilescă „eee eeeeeeeeasee inna aee oana ae enoeneeneeannanoae 
7 Documente Ms. din biblioteca, contelui Dzialynski din Kornik in Posnania. 
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_ ERRATA CORRIGE 
In tomulă I o er6re esentiale a rămasii neindreptată: 

Pag. 396 1594 spa 
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îi none "Page: 82, ord.-- 2; aveăăs -. ... avea să -. ” — 48, — 11, Pasiae — — Pasia 
memo — —, — 13, crediniosi credinciosă: 

— 384, inf. 4, păzisi . păzsi 
364, — 2, filothorimă filodorimă. 

„. Alte erori 'de tiparit mai puginii insemnate usiorii le va indreptă lectorele binevoitoiiiu, Altele sunt erori” ale originalelorii 'care' le lăsarămii neatinse.“ : ” | 
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