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INTRUDUCERE 

Istoria, patriei este cea, d'ânteiu carte ce cată a fi pusă 

în mâinile junimii. Efectele miraculâse alle studiului isto- . 

riei naţionale le vedurim în 6nsuşi acestu seculu, ca să - 
mai fi, nevoiă de uă întinsă desvoltare a utilității şi 

importanţii acestui studiu. Şi de unde 6re ne veni uni- 

rea principalelor, daca: nu din preţi6sa chronică a ne- 
„muritorului Şincai? Aserţiunea. „cum că Românii s'ar 

fi putut apăra şi de Unguri şi de Leși şi de Turci, de nu 
sar fi despărțit în două domnii, ci ar î fost toţi sub un 

capu ținând la olaltă“ 1) arată de ajuns cât de multu re- 

comanda, Şincai generaţiunilor ce'i succeda „unirea prin- 

cipalelor.“ Ideea, acâsta atât de salutariă, străcurată în 

mintea, sa din studiul faptelor istorice alle lui Mircea cellu- 

mare, Stefan cellu mare, I6n Stefan şi Mihail cellu mare, 
şi reprodusă în chronica, sa, se patrond şi se propagd în 

secolul nostru de patriotul domnitoru allu Moldaviei, Gr. 

A. Ghica, prin tipărirea mai cu s6mă a, chronicei lui Şincal; 

————— 

") Sincai, Chronica Românilor, T. I, p. 377. 

 



HI. 

ea se efectud apoi prin stăruințele lui Alexandru I6n I, 
domnitorul principatelor-unite. Dela unire apoi ne veni pu- 
terea, dela putere independinţa, dela indepenâinţă regatul 
şi regele României. Şi cine, rogu-te, făcii aceste minuni? 
Cine — dintua naţiune pînd ieri jucăria străinului — ridică 
atât de sus edificiul politicu allu României, daca nu istoria?. 
“Temelia de viaţă. a gintei. românesci s'a pus; dar mai: avem de lucru spre consolidarea şi complectarea unui stat românescu respectabil, Istoria ne va călliuzi atât spre înlăturarea, pedicelor cât şi spre ajungerea, țintei; pentru- că —dupd cum dice un scriitoru — ca (istoria) fiind fâclia trecutului, pusă în întunericul presintelui, va lumina, vii- torul nostru, va dirigia paşii nostri în allegerea ocasiu- nilor favorabili spre a ne complecta, edificiul nostru poli- ticu. — Să înveţăm istoria. 
Aretând necesitatea absolută, că fie-care cetățenu e dator a cun6sce istoria patriei salile, să trecem la, planul acestei scrieri, la modul aşedării faptelor şi la autorităţile ce au servit de basă naraţiunilor dintr'ensa, M& măgulescu iară că voiu putea să asigur mai ân 

de partit, am câ 
am adoptat. Şi m'am străduit, prin cercetări adesea obo- sitâre, a presinta un tabel cât sa putut mai fidel a ve- chilor n6stre instituţiuni, fără a osteni răbdarea, lectorului Prin discusiuni: fărd ua, nevoia imperi6să asupra contra- dicerilor rumerse, ce am întempinaţ mai la totu pasul. Mulțumită publicării chronicilor şi archivelor nâstre istorice, precum Şi câtor-va, sutimi de chrisâve inedite, găsite de mine în îndelun 

A 
ce cutezu a presinta publicului, 

si 
i 

i 

E e su va lumina multu istoria, n6stră, pe cât se 
Aportă la instituţiunile României si chronologia dom. 

nilor Ţerrei-românesti, 
! i



III 

: Urmarea fără metodu determinat a acellor doi chroni- 

cari — Cantimir şi Fotino — modul aşederii instituţiunilor 

ce ei ne au conservat prin scrierile lor, părându-ne nu 

prea nemerit, am credut de cuviinţă şi mai nemerit să co-: 

ordinâm aşedarea, pe secole unor atare.instituţiuni, regu- 

lând apariţiunea contimporană a fie cărora dintr'ensele, 

' dupe cellu d'ântsiu document ce menţioneză, a, lor fiinţă. 

Cât pentru celle prea puţine instituţiuni sâu datine nedo- 

cumentate ce figureză în istoria n6stră, am adoptat—pe 

unele — ca pe nişte aşedemînte ce or ce societate constituită 
întru, țârră cată să le aibă, mai mult s6u mai puţin 

desvoltate, priimind spre susţinerea, lor tradiţiunea, drept: 

monumentu istoricu, mai cu semă cd datinele mai tote 

se află şi astădi în usanţele ţerranului românu. ' 

Lipsa, de documente mai vechi de cât celle cunoscute 

pină astădi, fiind uă stavilă neînvinsă spre a străbate în- 

tunerecul vechilor secoli ai evului mediu, ne â constrins 

să începem lucrarea n6stră din secolul ce a precedat pe 

acella allu renascerii; Şi cu tâte că istoria, găsesce în pro- 

vinciile Daciei principi români .şi în secolul alu IX-lea, 

ca şi la începutul secolului allu XI şi alu XIII-lea, mai 

cu s6mă după retragerea lui Batu-chan, lectorul nu vu 

găsi în opusculul nostru vre uă instituţiune mai vechiă, fiă 

ea şi mai antică de cât din epocha în care am trecut”, 

şi care — cum diseiu—începe cu secolul alli XIV-lea că- 
tre mizlocul căruia ambele principate (Moldova şi. Terra: 

romînescă) de care ne ocupăm, se găsescu'organisate, con- 

. stituite şi foncţionând în tâte ramurile administraţiunii lor. 

„ Apoi, afară de codicii de legi — despre a căror adoptare 

în principate am făcut numai menţiune la timpul cuve- 

nit—cată să mai spunem âsemenea că, în considerațiunea 

rarităţii şi vechimii unor instituţiuni, am pus pe celle 

mai multe dintr'ânsele în opusculul nostru, în tâtă între- 

gimea, lor, pând câtre începutul secolului allu XIX-lea; 

iar dela acestu timpu înainte le am trecut numai în e€-
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senţa. lor, pe temeiu că elle fiind. edite mai de curend 

şi respândite îndestul prin organele de publicitate, şi prin 

urmare cunoscute contimporanilor, reproducerea lor întregă 

în acestă scriere nu'i ar fi adaos altu meritu, de cât cre- 
scerea. volumului ei fără ai: mări şi val6rea. 

In opusculul nostru se vor gisi nu numai domnitorii 
creatori. a unoru 'instituţiuni, -ci şi aceia cari:le au con- 
servat şi au făcut a se conserva prin apărarea territo- 
riului românescu de vecinii săi cei. rivnitori la alle altora, 
Nu mai puţin, şi domnitorii ce au îmbunătăţit instituţi- 
unile n6stre —şi mai cu: s6mă, pe aceea a armatei — au 
Jocul: lor:cellu bunu. în istoria nâstră, 

* Şi cu-tâte că Wilkinson susţine că — considerând forma 
guvernului, gintea, legile, moravurile si datinele lor — 
aceste principate au' fost totu dauna atât de asemenate 
întru t6te, în- cât descrierea uneia, din aceste ţărri, face 
de prisos pe aceea ce ar voi. cineva “să o facă pentru 
ceea-l-altă, totuşi am luat ae Tegulă în . lucrarea n6stră 
ca numai atunci să nu facem vre uă menţiune în opus- culul nostru, cână aceeaşi instituţiune se află identică şi contimporană în ambele 9 ț&rri surori, şi cânâ—pe cât ne am luminat, din -fontânele istorice ce am avut la înde- mână — ea nu diferă nici în disposiţiunile ei celle mai fondamentale, nici în timpul adoptării ei. - Găsind apoi în cursul investigaţiunilor n6stre urme ne- institaiune o despre esistința, unora, din vechile nâstre instituţiuni, şi căutând far reuşită, a, i i 

S 
afla modul aplicării 10 ? deplina T,. am lăsat vii i iniase: acâstă lacună. | , iitorului să îndepliniască 

, P 
. 

A 
. 

| 

N peste acesta, pe când chronicele afirmă esistința unui piu, unui aşedemânt, unei demnităţ 
Pi € 

ți Gre-care, cum am tei pu Gre-care —şi chris6bulele nu facu nici secolu i aa «e ue acellei demnități de cât cu un rca cui aa uitu mai în urmă, ne am regulat lucra. este din urmă. De esemplu, istoria Moldo-
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româniei, puind introducerea oficiului de hatman în Mol. 

davia prin Alexandru. celu bunu (1490), pe când acestă, 

demnitate se găsesce; figurând :prin actele publice. numai. 

către finele secolului aliu XVI-lea, noi, în acestu opusculu, 

am urmat totu d'auna actelor publice, când am avut a 

allege într'aceste două fontâni istorice. 

Scim bine că modesta, acesta lucrare a nâstră, formată 

din spicuirile cullese din documentele citate, nu îndestu- 

„J6ză esiginţile unii istorii sociale şi politice a Românilor 
din provinciile Daciei traiane,. şi. nici scopul nostru n'a 

“fost acesta ; dar ridicarea unui atare edificiu litteraru fiind 

a viitorului faptă, avem. datoria săi preparăm dupd pu: 

tință materialul necesariu, pentru or câte din aceste pro- 

vinţii vom: putea avea fontânele necesarii. Şi precum un 

architect spre ridicarea unei binale priimesce dela unii 

RE varu, dela alţii lemnăriă, dela alţii piatră, osebit de zelul 

şi laborea meşterilor, de care tâte acestea cată, să ţiiă 

s6mă ; astfel şi cellu. aşteptat nu pâte de cât cu asemenea 

opuscule să ridice acellu pantheon litterar care va păstra 

faptele cellor. ce aii lucrat spre marirea și fericirea n€- 

mului românescu. 

Câte spunem noi aici în acestu opuscul au esistat, ânsă 

în chaos, în confusiune; noi le am pus la locul lor; şi 

totu ce este allu. nostru este cum am mai dis, numai 

metodul, este — cum dice nemuritorul Eliade Radulescu 

airea — numai puterea multă puţină ce avem de a pune 

lucrurile în rend la, locul lor cum să le vedă şi să le dis- 
tingă şi să le cunâscă cine are ochi de vădut şi urechi 

de audit. Principalele aşedeminte alle României fiind a- 

cestea, iarăşi o mai repetăm, cd noi n'am inventat nimicu, 

noi spunem celle ce au fost: istoria nu se intentă, istoria 

nu este uă ficțiune, istoria adeverată narră câte vede sei 

câte sciă din documente, din câte au esisiat: și esistă. 1): 

  

3) Isachar su laboratorul.
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Încă ceva: 

Din cei doi ochi ai istoriei — chronologia, şi geografia — 
am alăturat la scrierea n6stră, pe cellu d'ânteiu, adică 
chronologia, domnilor 'Terei româneşti pe secolii allu XIV, 
AV şi XVI, întemeiată, pe €nsuşi chris6bulele lor, măr 
ginindu-ne constatarea la acestu din urmă secolu , fiind 
că dela acestă epochă înainte, chronologia domnitorilor 
fiind mai lămurită, n'are nevoiă de vre uă rectificare se- 
Ti6să. Cât pentru cellu d'allu doilea ochiu allu istoriei — geografia — vădând împlinită, de alţii acestă necesitate sim. ţită mai de multu de biblioteca română, ne am abținut a o.mai tracta şi noi în acâstă scriere, mai vîrtos cd şi cadrul ei nu permitea, adaosul unii asemenea materii. 

Cât pentru limba, şi stilul în care am scris opusculul acesta ce îndrăsnim a .presinta publicului, ne am dis: fiind cd ua matr6nă onestă n'are nevoii să. dea cu dres pe faţă spre a fi presentabilă, am evitat pe cât s'a putut floricellele, nevoindu-ne totu dauna a face să fim pricepuţi de lectoru, şi prin aşedarea, ideii ce am dorit să, insinuăm şi să ma. nifestăm, şi prin intrebuințarea vorbelor, preferind totu dauna pe acellea cari dobindină dreptul de cetate în re- publica, nâstră litterariă, nu potu fi lăsate d'ua parte în favrea, unor archaismi ce nu potu mai multu figura de cât într'un vocabular ce îlu asteptăm cu nerăbdare dela înveţata şi labori6sa n6stră academiă, 
Dând publicităţii acestă nouă recoltă din istoria insti- tuțiunilor României, n'avem altă dorinţă de cât ca Românii să'şi cun6scă bine instituţiunile celle betrâ lor, care sunt totu de vă dată şi România de ţerrile circumvecine ei.
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Domnitorul. 

“Domnitorul fie-căruia, din ambele principate era auto- 

cratoru, necunoscend supremaţia ver-cării alte Puteri pînă 

la capitulaţiunile românilor cu P6rta otomană; şi nu îi
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. lipsa, nici unul din drepturile majestatice cu cari se mân- 

drescu suveranii cei mari ai altoru țărri. Afară, de D-deu 
şi sabia sea, nu cunoscea pe nimeni altul mai mare în 

ț&rra, lui. Resbelul, pacea, averea şi viaţa, tutulor locui- 

torilor depindea de voinţa lui 1). Cât pentru succesiunea 

la tronu, găsind în ua mulţime de chrisobule aserțiunea: 
„rogu deci pe urmaşul meu, fiă ellu din semânţa inimei 
domniei melle şi din n6mul meu, fii ellu —dupi păcatele 
melle — din altu n6mu străin, etc.*, nu mai stau la în- 
doială a declara cd nefiind nici o lege, în care primoge- 
nitura la, succesiunea tronului domnescu în veduviă să 
fii adoptată, confusiunea şi desordinea născute din am- 
biţiuni personale, producea luptele sterile de facţiuni, şi 
tronul era usurpatu ădesea, de capul facțiunii cellei mai 
puternice: de unul dintre fii domnitorului reposatu s6u 
de unul dintre rudele lui, sâu de unul dintre boierii țerrei. 
Astfel, lipsa unii atare legi salutarii, aducând mulţime 
de calamităţi peste țerră — prin resbele civile dintre preten- 

| dinţii la domniate, atât în 'Perra-românescă cât şi în Mol- 
davia, mai în totu cursul secolilor XV şi AVI, a slăbit 

" caracterul şi energia, naţiunii, a sfărmatu or-ce cugetare 
de mărire naţională, de inflorire şi prosperitate, a înlesnit 
străinului ocasiunea da se amesteca — fii şi indirect — în afiacerile din întru alle ţărrei n6stre, pentru nisce lucrări 
şi fapte cari privia, numai pe. fii ei, pregătind cu modul „acesta drumul decadinței naţionale - Veniturile cămării, adică lista civilă a, domnitorului, 
cum se dice astădi,. n'avea nici un amestecu cu acellea, alle tesaurului publicu, atit în 'Perra-romănâscă cât si în Moldavia.: Aceste venituri consta din produsul ocnelor, vămilor şi allu vinuritului, din decimăritul oilor, capre- : lor, porcilor şi stupilor 2). Elle se aduna, or vendendu-le unuia seu la mai mulţi antreprenori, or în lipsă, de an- treprenori, de marele vamaşu ?), 

Domnitorii administra tsrra cu consiliul cellor cinci 
in)
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boieri, ministrii săi, numiti boerii de suctu 4). Cu tote a- 

ceste, era, adesea chiamaţi la consiliu şi comandanții de 
cetăţi, puicalabi su starosti, mai cu semă în consiliul 
domnitorilor din Moldavia. 

“%) Cantemir, Descrierea Moldaviei, ed. 1875, p. 3%; Fotino, io3ropir sis nâ- 

Ja: Arias, cd. 1819, T, III, p. 343. 

=) Cantemir, Descrierea Moldaviei, p. 115; Fotino, i istogi 4 215 năhat Amo 
vas, T. III, p. 55, 

) Hasdtu, Archiva istorică a României, T. 1, P. 1, p. 4. 

„ Cantemir, Descrierea Moldaviei, p. 64; Fotino, isropiu zis mâl Au 

ius, T. II, p. 34. 

Consiliul administrativ. La 

“AMai nainte d'a specifica titlurile înalţilor demnitari ce 

compunu acestu consiliu, să limpegim numirea generică 

„de boieri. Boieri se dicea, toţi aceia câţi se afla seu fu- 

seserd în vre-ua dirigatori (funcțiune) publică. Numirea 

acesta de origine slavică parese a deriva din cuventul 

boliari, cu care populii slavi numiau în vechime pe n0- 

tabilii lor. Când s'a adoptat numirea acesta în ţărrele 

romănesci — dice Cantimir—nu ne este cunoscut, dar e: 

semplele populilor vecini, precum Serbii şi Bulgarii, ne 

arată că, officii boierilor sunt cu multu mai vechi de cât 

reîntemeierea statului Moldaviei 1): | 

„Am dis că domnitorii administra ambele aceste prin- 

cipate cu concursul obligatoriu allu cellor cinci mari bo- 

ieri cari erau consilierii sti. Acestia se. distingea între- 

dânşii prin următorele titluri: marele vornicu, marele lo- 

gofetu, marele tistier, marele spălar şi marele postelnicu, 

păstrând epitetul de mare pe cât timpu se afla în acti- 

vitate. Guvernul 'Tărrei-romănesci se osibia din acella 

allu Moldaviei numai într'aceea că în consiliul cellei d'ân- 

tiu îigura şi marele banu, care administra şi repre- 

senta Oltenia, şi numai când ellu se afla în resedinţa 
Tărrei-romănesci. Astfel foncţionarii acestia pe cât se a- 

tinge de fonâul dregătoriei lor, avea acelleşi attribuţiuni
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în ambele ţări surori differind puţin numai în gradaţiu- 
nea ierarhică 2). Cantimir şi Fotino uniți în afirmaţiunea 
că titlurile. acestea le au împrumutat românii dela im- 
periul romanu dela, Resărit, noi, cât pentru logofeti, vis- 
tier şi spătaru, priimim afirmaţiunea ; dar pentru numi- 
rile de vornicu, postelnicu,.... vorbe curat slavice—sun- 
tem de opiniune că ei le au împrumutat dela banatul 
Olteniei, ssu dela regatul româno-bulgar de unde adică 
ne a venit şi limba cancelariei statului - românu cât şi 
aceea a bisericei, : 

Deca ne am oprit la aceste cinci titluri, causa este c& 
„numai elle figureză prin chrisobulele domnitorilor 'Părrei- 
romănesci din acestu secolu, şi că mai numai pe dinsele 

-le a adoptat Alexandru cellu bunu allu Moldaviei, la a. 
nul 1899, despre care 6c5 ce dice chronicarul Miron 
Costin: Cât a stătut la domniă, îndată a făcut multe şi 
bune lucruri în ţerră, numerând acestu distinsu : chroni- 
caru — între cele-l-alte — şi pe aceste cinci titluri adoptate 
pentru boierii ce compunea consiliul administrativ allu acellui domnitor 3), şi cu tâte ci Miron Costin pune in- stalarea lui Alexandru cellu bunu la, anul 6909 (1401), dar acesta dată este ua erdre chronologică fârte neîn- semnătbre, de 6re-ce nu într'acestu anu ci în 6907 (1399) Alexanăru cellu bunu s'a suit pe tronul Moldaviei4).. Asa- dar, atât în 'Târra-romănsseă, cât. şi în Moldavia, consi- liul administrativ, format din titularii mai sus însemnați, aflându-se înfiinţață în acestu secolu, trecem la, specifi- carea funcţiunilor şi attribuţiunilor lor, începând dela aq- ministratorul şi representantul Olteniei. / 

') Cantemir, Descrierea Moldaviei, pag. 63 şi Gt; Fi Anntas. 'T, III, p. 344, > 
*) Hasâtu, Archiva istorică a Romaniei, p, 

.5) Chrisovul lui Mircea din .138) 7- Sincai, chronica Romanilor, T.1, p, 
*) Hasdeu, istoria critică a Romă: 

; p. 170 și 171. 
vre 4, dela, moşia Jiblea a mon 372: istoria Moldo-română, T, I, 

nilor, p. 90, ” 

. Cozia ; 
pag. 105. 

otino, totopia sis dlui
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OAicii, a 

Marele banu era, administrator şi judicătoru preste tâtă 
Oltenia, şi — afard de venituri — avea numai ua simplă 
supunere. către domnitorul 'Țărrei-romănesci. Ellu avea 
mai mulţi subalterni pentru administraţia, generală, a Ol- 
ieniei: un logofetu pentru affacerile de .canceleriă, un 
prefectu de tirgu, un condicaru care priimea, petiţiunile 
cellor ce avea procese, un administrator. asupra peniten. 
ţiarilor şi mai mulţi alţi foncţionari subalterni pe lângă 
acestia. Ellu presida înaltul tribunal allu banatului, în 
care pe lângă procesele criminale, mai resolva şi pe 
unele procese civile, şi da sentința în numele stu, sub 
semnatura sa propriă, întărită cu sigiliul său pussu cu 
ceră, s6u cerndlă, verde. Pe sigiliul banului se vede repre- 
Sintată imaginea, sa, ţiind în mână semnul dregătoriei 
selle, care era un baston îmbrăcat cu baga, şi cu sidefu; 
ellu mai avea dreptul să ţiiă şedinţă, să, cerceteze şi să 
resolve „procese or unde se află — fii în Craiova, în Ter- 
goveste' sâu în Bucuresti. 

Salariul. marelui banu consta, din venitul ce *i da van: 
darea dregătoriilor de sub ascultarea sea, din venitul ce “i 
aducea cei cinci bănişori ai cellor cinci judeţe, cari adu- 

| nând amendile dela ispaşe precum ș si pripasurile, le aducea, 
la casierul general allu banatului, osebit de tacsele ce mai 
lua, aceştia dela esecutarea cărţilor de judicată ale înal- 

tului tribunal allu banatului 1). 

1) Hasdtu, Archiva istorică a României, T. 7, p. y, p..98. Fotino, Îszopia 
2s nălut Acviaş, T. III, p. 455; cartea ineâită a lui Dobromir, banui Cra- 
iovei, cu anul 1078 (1569) 7-vre 11. (Cond. Mon. Glavaciocu), 

Marele vornicu. Dela, acestu mare funcţionaru depindea 

tote judecătoriile alle celor 13 judeţe de dincâce de Oltu. 

'Ellu resolva, definitiv procesele de omoruri, de tilhării, de 

furturi şi &nsuşi unele civile, afară de unele procese re- 

lative 1a proprietăţile fonciere rurale; dar cână decisiu-
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nile lui pentru celle civile de competinţa lui era apelate 

la domnitoru şi găsite d8 acesta! nedrepte, vornicul su- 

feria penalitatea ce otăra domnitorul. Yornicul respundea 

pentru buna seu râoa strejuire a fruntariilor ţerrei. In 
consiliul miniştrilor votul lui avea, greutate. Ellu avea 
canceleria sea, particulară precum și prerogativa d'a în- 
făţişa şi resolva procese în propriul s&u palatu; ellu sco- 
tea cărţile de judicată sub semnatura şi sigiliul seu, 
pussu pe cernâlă su pre cra verde, şi pe care sigiliu 
se vede imaginea sea şi semnul dregătoriei selle. Totu 
aceste attribuţiuni le avea, şi marele vornicu allu Moldaviei. 

Marele vornicu, fiind însărcinatu cu paza fruntatiilor, 
or&nduia pe toţi vătaşii de plaiuri spre paza potecelor, 
ş.— ca judicator generali — câte un Vornicellu în fie-care 
judeţu în circonscripţiunea, sea, spre esecutarea sentin- 
țelor date de dânsul şi mai virstos pentru adunarea, pri- 
pasurilor, ca şi pentru stringerea, banilor de la globirea 
proprietarilor de vite, cari strica, holdele si livedile 10- 
cuitorilor. ! ” ” . 

Salariul vornicului din ''ârra-r 
amendile adunate dela stricarea h 
pas primite de vornicei, din plocânele acestora, din darurile 
ce primiea dela vătaşii de plaiuri Ja, or&nduirea lor în foncţiuni, afară de obligațiunea ce mai avea acestia de a vinde — fie-care în plaiul stu — câte ua butiă de vinu în folosul marelui vornicu. Salariul marelui vornicu de peste Milcovu era venitul unor dăjăii din judeţul Birladu. Semnul acestei dregătorii era un baston de argintu pen- tru marele vornicu allu Ţerrei-romănesei, iar pentru cellu de peste Milcovu, un bastonu albastru împletitu cu auru », 

omânscă se forma dn 
oldelor, din vitele de pri- 

*) Chrisobul iîneditu alu lui Mircea din anul 1389, 7-vre 4, la mosia, Jible mon. Cozia; Cantemir, descrierea, Moldaviei. p, 64; Tunusli io ia ze hragias, eait. 1806, p. 33; Fotino, istopia, ris nă a: Arte “7, d al : 101; carte do judecată încâită cu anul 719% (1638) a marelui vornica China 
Rustea către popa £ i j 

i 

mosii popa Herea din Băjesti, judeţul Ifovu, (La proprietarul acestei
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Marele logofetu. Administraţiunea generală a. ţerrei 
esercitându-6: ânsuşi domnitorul; tâte petiţiunile sau re- 

_ elamările către dânsul se primia de marele logofătu, a- 

fard de celle relative la 'dăjăii cari se priimia de marele 

vestiaru. Osebitele cărţi de judicată dela autoritățile com: 

petente, chrisobulele, cărţile de scutiri, otărniciile de moşii 

făcute de subalternii marele logofătu și care se autenti- 

fica de calemul (canceleria) domnescu, se effectua prin 
ellu, trecea prin mâinele acestui mare cancelaru. Mitro- 

poliţii, egumenii, prin mijlocirea lui se instituia; monăs- 

tirile sub a lui veghiare era; correspondința aftacerilor 

străine trecea pe sub vederile lui. Ellu avea sub dânsul 

un allu doilea logofătu şi alţi mai mulți logofeţi şi lo- 

gofetei, servind cu rândul. Ellu înfăţisa domnitorului pe- 
tiţiunile şi sentinţele cărora urma să le aplice sigiliul 

domnescu, după voia ce priimise, trimiţindu-le în urmă 

unde privia. | 
Ca simbolu allu autorităţii sâlle, ellu purta un bastonu 

de argintu verde şi cu bulle suflate cu auru. . 

Pentru emolumentele lui, avea dreptul să iea, în anul 

dWânteiu allu orânduirii sâlle, daruri dela tâte monăsti- 

rile, afard de celle ce lua de la egumenii orânduiţi din 

nou. Lua tacse de la primirea chris6bulelor, când se în- 

tâmpla un avenemântu de domnitoru nou; asemenea 

lua tacse' dela, fie-care petiţiă şi dela or-ce acte eşite cu 

sigiliu din calemul domnescu. -- Salariul marelui logofătu 

de peste .Milcovu era venitul produs din unele dăjdii din 

» judeţul Cernăuţii 1), 

:) Hasdtu, Archiva istorică a-Romaniei. T, I PI  P- 9%: Fotino, îs opta 
ris zălat Aczias, T, III, p. 351, 464; Tunusti, istopia ris Biayias. p- 39; 
Hasdău, Archiva istorică a Romaniei, T. 1, P.1,p. 167 si 171. 

Marele vistieru. Acestu- demnitaru. a. cărui denumire 
viind din sarcina ce avea d'a pune toga (caftanul) asupra 

persânei pe care domnitorul o onora cu vre un rangu, era 

directorul canceleriei socotelelor de venituri şi cheltueli
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alle statului; ellu distribuia tâte cislele (repartiţia birului) în 
ţerră; toţi esfoncţionarii supuşi la dări şi tâte satele era cu- 
noscute de ellu; ellu cerceta tâte petiţiunile relative la dări 
şi la alte affaceri alle tesaurului; ellu da cărţile de scutiri 
si or-ce acte relative la imposite; ellu avea dreptul să 
judice în casa sea affaceri relative la veniturile și chiel- 
tuelele publice. Judeţii (soltuzii peste Milcovu),. pe cât se 
atingea de stringerea dăjdiilor prin oraşe, depindea dela 
autoritatea acestuia, Publicaţiunile relative la imposite, 
cari, Gupă priimirea consiliului şi aprobarea, domnitorului, 

"se trimitea spre esecutare, prin mâinele lui se effectua. — Ellu avea sub dânsul un allu doilea şi allu treilea vestieru, 
un casieru şi alţi mai mulţi foncţionari subalterni. Ellu 
nu lua parte la consiliul miniștrilor, de cât pentru affa- 
ceri privitâre la finanţe şi numai câna era chiamatu. 

Salariul acestui demnitaru se compunea din dările dela satele vestieresti şi din or-ce fel de chieltueli alle tesau- rului, fâcute în trebuința ţerrei ,. precum şi din tacsele cărților de vestieriă 1), 
- 1) Hasasu, Archiva istorică a Romaniei, 7, 1. p, I, p. 9%; Cantemir, Des- crierea Maldoviei, p. 82; Tunusli, î57 oa <tis Bihayiue, p, 107. 

Marele spătaru. Capul armatei şi în Terra-romanâscă şi în Moldavia se numi, „Spataru“ ; căci denumirea, âe hatmanu de dincolo de Milcov, a fost adoptată tocmai la începutul secolului allu XVII. Acestu j avea sub „comanda sea atât trupele s căllăraşi, pedestri, dorobanţi, fust 
„ celle de scutelă (milițiile). Ellu ay 
latul său pe cei ce depindea de 
consiliul miniştrilor lua parte cu 
săi. Ellu avea sub dânsul pe un 
gofetu, precum şi alţi mai mulţi s 

Semnul demnităţii sâlle era, 
flatu cu auru, 

Salariul 

oldate (retribuite) : 
aşi, roșiori, etc., cât şi 
ea voiă să judice în pa- 
autoritatea sea; iar la 
toţi cei-l-alţi collegi ai 

allu doilea Spătar, un 1o- 
ubalterni numiţi spătarei, 
un baston de argintu su. 

acestui demnitaru se compunea din următârele
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resurse : priimia un dar dela fie care ostaşu când acesta, 
se urca la gradul de ofiţeru (sutaşu). La orînduirea sea 

în foncţiunea de spătaru, fie-care ostaşu îi da căte ua 

pelle de vulpe, şi apoi pe fie-care anu câte unu carru 

de fenu 1). - 

- %) Fotino, iso tu ris mda: Auwias, T. III, p 473; Cantemir, Descrierea 
Moldaviei, p. 81. - , : : 

Marele postelnicu, mareşalu supremu allu curții, sedea 

totu dauna în picidre înaintea domnitorului, şi intra or 

când la dânsul fără să se anunțe. Ellu judica. or-ce pri- 

gonire dintre curteni şi cei-l- alţi imypiegaţi ai curţii dom- 

nesci. Ellu ținea, corresponâinţa cu ţările străine; ellu 

introducea, Ja, domnitoru pe or-care boieru voia să'l vor- 

biască pentru vre ua affacere s6u pentru a'şi lua, di6 buni, 

şi totu prin ellu, domnitorul trimitea respunsul stu. In con- 

siliu ellu n'aveu nici fotoliu nici votu, dar se admitea de 

multe ori, sâu din învoirea cellor-l-alti consilieri, seu — 

din ordinul domnitorului. In acestu casu ellu figura ca 

locoteninte allu domnitorului, şi stăruia pe lângă cei-l-alţi 

consilieri ca, să iea, decisiuni de urginţă pentru affacerile 

ce nu sufferia întârdiere, insistând după puţinţă a se im- 

plini dorinţa domnitorului. Avea sub a sea autoritato pe 

allu doilea, allu treilea şi alţi 12 postelnicei. a 

Semnul autorităţii selle era un bastonu de argintu 

masivu. 
Acestu demnitaru, find mizlocitoru la domnitoru pen- 

tru ver ce: afaceri, trăgea din acâsta osebite fol6se; şi 
apoi toţi cei ce învesmenta, toga (cafianul) îl da câte un 

presentu analogu cu rangul ce priimea. Iar peste Milcovii, 

credem a, fi avut drept salariu venitul din 6re- care im- 

posite alle prefecturei Sucevei, de 6re-ce pe timpul lui 
Cantemir se găsesce a fi avend venitu din 'acellea, alle 

Iaşului 1). 

) Fotino, iozogia zis zălat Acatas, 7, III, p. 435; Cantemir, Descrierea 
Moldaviei, p. 81; Istoria Moldo-românii, T. I, p. 105,
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Administraţiunea Judeţelor. 

Fie-care judeţu se administra de către un foncţionaru 
numit „marele: capitan de judeţu“, care se dicea, şi capi- 
tan. de margini, şi care erea în aceeaşi vreme şi coman- 
dantu peste ua miă de osteni din miliția judeţului res- 
pectiv. Totuşi, peste Milcovu, capitanii de judeţe, păstrând 
relaţiunile lor. militare cu spătarul, ca şi foncţiunea de 
administratori de judeţu, întîlnim la unele judeţe, din Alol- 
davia, sub numele de purcalabi sâu starosti a unor judeţe, 
pers6ne cari locuind mai totu dauna în resedință şi o- 
cupaţi pe lângd domniă cu alte sarcini alle statului, n'a- 
veau altu amesticu în affacerile judeţului, la care era nu- 
miţi, de cât a se folosi de unele din veniturile lui, în locu de ua retribuţiune ce urma să priimiască, pentru serviciile 
ce făcea în capitala domnitorului şi ţ&rrei. — Marii capitani era, şi judicători în judeţele lor, dar se vede că compe- tința lor era mărginită la procese de natură pote ca a acellor ce se resâlve astădi de judicătorii ae ocâle, de re ce, ei judica, resolva, şi esecuta decisiunile lor pe dată -dând ordinele necesarii pentru acesta, fărd a a, afard carte scrisă de judicată,; şi lipsa unor asemenea cărți din archivele n6stre, emanate dela autoritatea lor, affirmă dissele nostre. Acestă, atribuţiune o avea si căpitanii de plăşi în cercul juridicțiunii 

oceselor, marii căpitani era su- 
e era cellu mai mare judicător 
unea sa, ca şi marele banu in Oltenia. - N ” 

| Marii căpitani în județele dela câmpu, fiind însărcinati şi cu paza confinilor din acelle regiuni, era priviti ca mai mari în Taportu cu cei-l-alţi camaradi ai lor din judetele dela munte. Demnitarii acestia aveau în ţârră — dice TFo-
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tino—ua mare putere şi influinţă în affacerile ostăşesci 
cât şi în celle administrative.: 

Instituţiunea acesta a marilor căpitani de judeţe a, căror 

întreită foncţiune: de comandantu de ostire, de adminis- 

trator şi judicătoru de Judeţ, ne a tras cu deosebire a- 

tenţiunea. Noi credem ci ea este forte vechiă şi înfiin- 
țarea ei în regiunile acestea se ascunde în secolii ce pre- 

cedu pe acestu allu XIV secolu. In 'Terra-romăn6scă şi Mol- 

davia ea a, esistat pind către începutul secolului XVIII; 

în 'Temişiana pînă pe timpul Marii Teresei când a înfiinţat 

grănicerii; în unele judeţe alle Transilvaniei — Haţegu, Fă- 

gurașu, Monostor şi Boşar — pînă pe la 1848. Addusu-s'a 

ea de părinţii noştri în regiunile betrânii Daciei 6nsăşi cu 

colonisarea ei? Are ea, vre uă affinitate cu fiinţa mari- 

lor căpitani de provincii din Spania de astădi, a căroru 

attribuţiuni ne sunt totu atât de puţin cunoscute ca şi 

data, certă a. înființării lor la noi? Viitorul o va spune!). 

1) Fotino, îcropia ris za Azuias, T. III, p. 80; Hasdiu, Archiva !5- 
torică a României, T, i, P.1, pag. 171. Tunusli, isropim 1.5 Biagias, pag. 
38 și 61. , 

Municipalităţile. 

Tîrgurile (urbele) scu oraşele din ambele „principate To- 

mâne libere, mari su mici, se administra de un judeţu 

cu 12 betrâni din tărgulu în care ei era domiciliaţi. 

Credem ct instituţiunea acesta a esistat deja în acestu 

'secolu, fiind că chronicele dicu: „şi a început Radu Ne- 

gru aşi organisa şi întocmi ţerra cu județe, cu judică- 

tori, cu diregători şi cu alte aşedemiînte ce era în folosul 

domniei şi allu ţărrei 4 a esistat, fiind că pe la jumătatea 

secolului urmatoru, începe actele publice să vorbiască de 

6re-care lucrări alle unora din aceste instituţiuni atât în 

Moldavia, cât şi în 'Țerra-romănescă, ceea ce “probeză mai 

'multu ființa vechimii acestei instituțiuni iar nu & creaţi- 

unei ei în acellu timpu.
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Numirile de soltuzu ce se da judeţului (judelui), ca si 
aceea, 'de purgari ce se da betrinilor în unele terguri, 
mai multu peste:Milcovu, nealterâna intru nimicu fon- 
dul, competinţa, attribuţiunile și obligaţiunile personalului 

- ce dirigea acestă instituţiune, trecem la disposiţiunile ei; 
fiind de opiniune că noi am moştenit acestă instituţiune 
dela străbunii noștri, precum am moştenit dela denşii: 
capul şi înima, plumănii şi sângele, carnea şi osele n6s- 
tre; iar vecinii nostri — saşii — au împrumutat acestă ins- tituţiune dela, Romani, find cd a găsit'o folositâre. 

In ceea ce se atinge de competinţă şi attribuţiunile municipalităţii, noi recunoscând faptul cd D. Hasasu prin labârea sa a putut întruni membri cei risipiţi şi isolați ai corpului acestui aşedement, "l-am priimit în tocmai a- daogându-i numai — spre complectare— şi alţi membri ce am mai putut găsi şi noi în alte inedite acte publice. A- cum să păşim în statuarea, atât a, drepturilor cât si a da- toriilor membrilor ai acestei instituțiuni. ” Alegerea și Drepturile municipalității. Membri muni- cipalităților se alegea q comunitatea unui tergu pe fie- care anu, : 
Municipalitatea era: autonomă î urbane ; voina a căpăta dela dâns vernul nu poruncia ci intra în tocmâlă da dreptul cu densa. Celle mai multe documents menţionânăa totu-dea-una 

ru de 13, totuşi chiar 
a, represinta pe toţi  col- 

ponsabilu pentru sigiliul 

n cercul proprietăţilor 
a vre unu objectu, gu- 

singur județul era destul pentru legii săi, fiina numai ellu reg municipalu, : i | 
are importanţă, bună-6ră, vân- darea vre unei proprietăţi urbane, pe lângă membri or- dinari, se mai adaoga şi alţi membri ad hoc, si anume 

. 
.. 

. . 

* 
” 

preoții Şi diaconii domnesci, sâu vre ua căți-va betrâni din oraşu, 
E 

Fie-care municipalitate avea câte un sigiliu propriu,
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care se întipăria cu fumu: sigiliul Tergovestei era un 

vultur. bisantin,. allu Trotușului — un braţu cu ciocanu, 

allu Petrei —era ua, capră, allu -Botoşanilor — un păunu, 

etc., în giurul căruia se scriă slovenesce seu românesce : 

„pecetea, oraşului cutare“. 

Sfera acţiunii municipalităţilor.n nu se roărginea numai 

în cercul propriu allu t&rgurilor . respective, ci şi afard 

din târguri, asupra întregului territoriu dependinte scu 

ascultătoru de dânsele, în care se coprinde mai multe 

sate din pregiurul s&u. 

Datoriile muncipalităţii. Muncipalităţile avea Gatoriă de 
a apăra territoriului orăşănescu contra usurpaţiunilor, 

precum se vede din generalitatea documentelor ce le vom 

însemna mai jos: - 

De a cerceta şi dâca se pote, da împăcă, procesele 

"pentru vii, case, ete., totuşi partea nemulțumită pe so- 

luţia, procesului dată de municipalitate avea dreptul “de 

apel la domnitoru ; 

„De a certifica sub sigiliul municipalu, transacţiunile 

de proprietăţi între orășeni, precum -se vede. din gene- 

ralitatea documentelor ce vom însemna mai jos: - 

De a ţine un registru: de tote proprietăţile - oraşului ; 

De a veghia asupra aprovisionării oraşului în condi- 

ţiuni- stricte, cerute de usurile ţărei; 

De a aduna şi respunde fiscului gările cuvenite din 

partea oraşului ; o 

De a forma din orăşeni contingintele de 6ste cerut'în 

timpu de resbelu. 

Casa județului servia drept pretoriu allu municipalităţii. 

“Lucrările municipalităţii se scriau slavonesce. pînd a- 

prâpe la începutul sutei a XVII, totuşi se afiă acte mu- 

nicipale scrise românesce âncă din secolul XVI !). 

') Hasdtu, Archiva istorică a României, T. |, P. 1, p. X; -Chrisovul înedit 

allu lui Mihail Potrascu Vv. cu anul 7106 (1598) Iul. 6, către judeţul din Rom- . 

nicu Vilcii (AL. Cozia), cartea de juâicată încdită a judeţului Ghorghine, din 

Bucureşti cu 12 purgari şi bătrâni ai oraşului cu anul 7171 (1669) mai (Con
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Mon. Sarindarul);. cartea de juâicată înedită cu anul 709% (1588). Aprilie 9, a ” judeţului Tudoran din Tergovişte (Cond. Ep. Buzou); cartea do judicată a ju- 
deţului Siman âin București cu unul 7100 (1592) (Cond. Mon, Mihai-Vodă). 

Comunele rurale. Satele îşi avea. administratori şi ju- 
” dicătorii lor dintre țăranii satului respectiv, care se nu- 
mia judeţi de sate. Necunoscând ânsă cercul - restriîns 
allu 'attribuţiunilor: lor * administrative, ne mărginim a afirma, cellu puţin esistinţa unei atare autorități com: 
munale 1), 
» Melchisedecu, Chronica Romanului şi a Ep. de Roman, p. 295, 

| Puterea spirituală. . 
Fundarea administraţiunii bisericei în Târra-românâscă, se crede a fi fapta lui Alexandru Basarab (1327). Acesta a înfiinţat cele două cateare mitropolitane : una pentru Oltenia, - ceea-l-altă, pentru Vallachia-mare ; şi în adevăr, pe la 1892, se vede figurând în actele publice mitropo- litul Antim — numit în secolii următori archimitropolit — şi mitropolitul Atanasiu allu Severinului şi allu slăvitei cetăți egumenu. — Cât pentru fondarea, căpeteniilor cle- rului din. Moldavia, nu avem date certe spre a ne pro- -nunţa; totuşi putem Spune că 'în jumătatea a doua a 

doi ierarchi în Moldavia: Iosef si Meletiu, chirotonisiţi de archiepiscopul Antoniu allu Ga- liţii — care trăia, între anii 1371 — 1376 — contra competin- tei sâllle neavând ellu adică juridicţiunea, canonică asu- pra bisericei Moldaviei ci acella din Ochrida.. Acest fapt pote să se fi urmat — dice un prelat român —or din vre ua necesitate urgintă d'a avea țârra păstori cât. mai curând, or din causa depărtării. archiepiscopului Ochri- dei de Moldavia, or din .causa probabilă a veduviei de Chiriarchu în care so fi fost: aflat în acellu timpu ae opolia Ochridei; cu tâte acestea , intregimea aces- binecavent E canonice s'a împlinit mai în urmă. prin tori Timisă 'de archiepiscopul Ochridei păs- acestora, după Solicitarea făcută, de Iuga-voaă, . x
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Apoi, considerând că în vechime sau recunoscutu doi 

ierarhi în Mauro-Vlachia (Moldavia) şi cd în lista cate- 

drelor mitropolitane, scrisă în 1387, se găsesce şi mitro- 

polia Moldaviei; considerând cd afară de nitropolitul Su- 

cevei şi allu ţărrei de sus, episcopul de Romanu se întitula 

şi era numit în chris6bulele domnesci pînă pe la jumetatea 

secolului allu XVII, mitropolit de Romanu şi allu țărrei 

de jos, putem afirma esistinţa — ca şi în Terra-romănescă — 

a doi mitropoliți în coprinsul Moldaviei. —. 
Pe lingă acâsta, putem asicura că ambele aceste ţări. 

— întracestu secolu — își avea biserica lor regulată, cu : 

cathedrale . chiriarchicesci, cu monăstiri, cu .ieromonachi 

şi monachi, cu protopopi şi preoţi. 

Darde unde —ni se va dice — vine dreptul de juridicţiune 

allu archiepiscopului Ochridei asupra bisericilor din Dacia? 

Vom respunde îndată: | 

Justiniani, împeratul imperiului romanu dela Răsărit, 

în secolul VI, fiind născut în Ochrida, (prima justiniană), 

voind a da ua splendâre locului nascerii sâlle, *] a ridicat 

la rangul de archiepiscopatu, supuind juridicţiunii selle 

mai multe provincii, între care şi pe Dacia n6stră. Spre 

sprijinirea acestei affirmaţiuni, reproducem câte-va pasage 

din novella XI, publicată în magasinul istoricu, T. III. p. 803. 

„Am otărit — dice acestu împeratu prăsit din românii 

Epirului — în respectul preoţescu să o adornim (pe epis- 

copiă) cu celle mai mari prerogative, ca săntul episcopu 

allu primei justiniane, patriei nostre, să se înalțe la rangul 

nu numai de mitropolitu, ci de archiepiscopu, şi cele-l-alte 

provincii să fiă sub ascultarea. lui, adicâ: Dacia mediterană, 

Dacia ripensă, Moesia secunda, Dardania, provincia: Preva- 

„ litani, Macedonia secunda şi partea Panoniei secunde, în - 

care e cetatea Basiana (Basiaşu). | 

„Acum, fiind-că cu ajutorul lui D-deu, republica nostrii 

sa mărit întratâta, în cât amEndout ripele Dunării sunt 

populate cu cetăţile nâstre, şi atât Vimianiciu (pote Vidi-
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nul), câtu şi Recidua şi Literata, care sunt din colo de 
Dunăre, se află iardşi supuse guvernului nostru*,..., 

Dela acestă epocă datâză relaţiunile canonice alle bise- ricilor din Dacia : cu: autocefala, biserică a Primei Justi- niene (Ochrida) ai căria, episcopi purta şi titlu de patriarhi. 
In adevăr, Ochrida acesta, mânâră aâ prerogativele date de împăratul Justiniani, originaru — cum _V&durăm — din acelle locuri, făcână pe archiepiscopul ei allu doilea în ierarchia, bisericescă 'dupd ' archiepiscopul din Constanti. „nopole, şi cellu mai: mare dintre toţi cei-l alţi archiepis- copi, era capu alu tutulor vlădicilor serbesci. Dar nu mai puţin contribuia la Tidicarea si întinderea autorităţii primului prelatu allu Ochridei, şi fiinţa tronului stu în Yesedința Megalo-vlahiei, una din provinţiile Epirului, şi în urmă cuibul Suveranilor români ai regatului româno- bulgaru din evul mediu *). Ea 'şi a mai păstrat splendiaa, sea posiţiune puţini ani âncă după căderea Constantino- polei, când prin “uneltirile egoistice alle căllughărilor din 

, ”) D. Rizu Rangabe, ministrul Greciei pe lingă curtea Ber- 
linului, în ua convorbire ce a avut cu correspondintele unui 
diar german, în 1881, relativă la cestiunea anecsării Tesaliei la 
Grecia, a dis că Românii din Epir, Tesalia şi Macedonia ar fi 
Greci Tomanisaţi. Noi întrebăm pe D. Rangabe ce caută în 
uenţionatelo Provincii numirile de sate: Cruşovu, Căllăreţi, Văl- 
ni, Saracu, Cărpinişul, Vlădeni, Iepureni, s.a. 1, nume de sato 

cari so găsescu numai în România. Şi fiind.că sciu că D. Ran- se . o zoo ugo— cu iertăciune —şi veri şi uscate, fârd să ne 
Români aL prove iot îi a daogăm CĂ neadevăr a giăit d-lui. or omier an bn "eat? uni ta io 0. a -de Aurelian împăratul Ro il r; “așa cârie “ toni al 

satelor lor ga părE manilor; aşa cântă istoria : numele 
vor unii dn ci sa e acest adevăr, limba lor îlu afirmă. Dar 
facea Colloli mai tă ă su numele unei alte ginte, cum de bine, noi:ne ocupări out cum face astă-gi Tricup i fă lo 

torul și înteresoi p „de istoriă lar nu de educaţie, carac- 
Ş e unor individi. A 

.
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acestă, urbe, pornind în decadinţă, s'a. risipit mai tărdin 

cu desevârşire !). - 

') Hasd&u, Columna lui Traian, p. 663, an. 1878; Hasăău, istoria critică a 
României. p. 9, 125; Laurian, Magasinul istoricu, T. III, p. 303; istoria Molâo- 
română, p. 10%; Hasdeu, Archiva istorică a României, TI, p. 140, 

- Fundarea de mănăstiri. Totu în acestu, secolu, afard de 

vechia Mon. Strehaia aliu cării fondator. se găsesce âncă 

în sinul secolilor trecuţi, Vladislav Basarabu (1360) fon- 

deză Mon. st. Antonu, numită Vodița; Radul Basarabu 

(1372) fonasză monăstirile Tismana, Câmpulungul, Bise- 

Tica domnâscă din Curtea de Argeşu ; Mircea celu mare 

(1386)—pe aceea, numită Cozia: înzestrându-le cu moşii, 

țigani şi destinându-le pe. celle mai multe, .pentru asilul 
cellor ce vor îmbrăţişa, viaţa contemplativă a călughăriei 

şi pentru ospitalitatea callătorilor. — Peste Milcovu, Stefan 

II Muşatu zidesce cu piatră, în locul unei mici bisericuțe, 

Monastirea Nemţu, la anul 18398, în mărimea şi stilul 

în care se vede şi astădi. 

Ospiciu de miseri. 

Radul Basarab, reintemeietorul Câmpu- Jungulvi, n'a pu- 

>P> tut să fii indiferinte către miserii şi nenorociţii din noua 

?r> 

= 

a 2 

IO 

1 

sea, resedință, şi în simtimentele selle umanitarii fondă. 

ospiciul de miseri de la, Măţeul de jos de lingă Câmpu- 

lungu pentru adăpostirea orbilor, schiopilor, ghirbovilor, 

ologilor, şi altoru miseri, înzestrânâu'lu €nsuşi cu acea, 

moşiă, Mâţău de jos, şi scutind populația acestor neno- 

rociti de or ce dăjaii de peste anu. 

Un asemenea ospiciu de miseri esista şi în urbea Ro- 

manu de:peste Milcovu. Chronica acestei urbe nu ne 

spune nimicu despre fondatorul stu, nici de zestrea, seu 

de mijlâcele ds întreţinere ce ar fi avut. De aceea, ne 

mărginim şi noi a menţiona esistința unui atare aşede- 

mentu, pe care îlu privin Î RE ia aflarea unor .docu- 

O , 

EETABALA cat
a 

Er aa sem Co 
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mente mai clare, ca ua creaţiune din acestu. secolu 3), 
:) Teulescu, Archiva română, p. 85 şi 89: Fotino, bazopiu <7s Dăayins, p. 60; Melchisedecu, chronica Romanului (urbei), p. 213, 315 si 316, 

" Puterea nranată, 

In ambele ţărri surori, cei mai de frunte osteni era do- robanţii, moştenind acestă sarcină din tată în fiiu. Cante- mir se .osibesce de Fotino, trecena pe Dorobanţi în 0$- tirea de scutslă (miliții); noi am lăsat lucrurile aşa cum le. au aşedat ei într'acâsta,. allungâna ânsă totu ceea ce am cregut co este un adaos făcut în timpurile mai noi şi în .împregiurări urginte. Mai era şi alte feluri de armă : fustaşii (suliţari), roşii de ţerră, sărețeii, vEnatorii, călăraşii,. aprodii,: copii de casă (garda domniască),: cari purta stindarâul tărrei,- precum asemenea si alte arme sub osebite “numiri. | ” „ Afară de oştirile de scutslă, (milițiile a căror înfiinţare se perde în vechime), creatorul oştirei permanente în 'Țerra românescă, se crede a fi Mircea, cellu mare, iar în Mol- dovia Petru Muşatu, domnitorul ei, amicul lui Mircea, cu care acella avea, dese întilniri âncă de când era nu mai coconu, 
" | Considerâna cg e o iînţeleptă prevedere ca ua, târră — într'ua adincă pace — să/'şi facă tote reparaţiile resbelu- lui; considerâna că un stat ce voiesce să trăiască, cată să fiă tot d'auna gata a face resbelu, ca să nu fis nici ua dată redus la nenorocirea â'a] face, Mircea pune te- meliile vieţei acestei înstituţiuni, Astral ellu —cellu d'ân- teiu — orenduesce a se da, oşienilor ca soldă câte doi bani roşii pe Qi, osebitu de merticul' de mălaiu de meiu si porțiunea, de carne, destinate fie-cărui ostânu ; si afară de celle-l-alţe straie, pe totu anul — la paşte — mai prii- mia aceştia câte un postavu pentru manta şi câte ua, chiveră nouă, Aşa dar Mircea, Radu, formâna oștirea per- manentă a format națiunea, căci acella, care a reuşit —
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dice istoricul Thiers—a, întocmi ua armată a mai, for- 

mat națiunea. Credem ânsă că Mircea s'a „ajutat multu 

în creaţiunea sea cu' projectele de organisarea - ostirii 

moştenite de la unchiul seu, domnitorul Vladislav Ba: 

sarabu. Cu tâte acestea Mircea, reclamă, dela națiunea 

pe care ellu a întocmito, nu affecţiunea şi admiraţiunea 

posterităţii ei, ci un cultu de tote dillele, ua statua 

în costumul său cellu elegant de cruciat, după cum 'l am 

v&dut noi zugrăvit pe păreţii interni despre uşi în Monăs- 

tirea Cozia. Credem că simtimentul şi titlurile Miricei 

cunoscute mai bine de generaţiunea ce ne succede, vor 

face ca acestă generaţiă, să nu sufere mai. multu les- 

pedea, ingratitudinii ce apasă. pe peptul unei naţiuni că- 

Tia, recunoscința nu'i a fost nici ua dată. străină. 

Atât în 'Ţârra- românescă cât şi în Moldovia oștirea se 

osibia : 

1. In oşteni scutiţi şi retribuiti, ceea ce constituia 

oștirea permanentă. . - " 

II. In oşteni scutiţi de dăjdii şi servind cu spesele 

lor, ceea ce forma oștirea de „scutălă, adică, milițiile, şi 

III, In glote seu oste în dobândă cum se dicea peste 

Mileovu. 

Oştirea permanentă. Bacd cum aşterne Fotiao cetele 0ş” 

tirii permanente pentru 'Terra- românâscă : 

Dorobanţi pedestri. . . . -...- 10000 

Talpeşi. . . . . . . . .. 200) : 

Catane . . . . „„* 2000 4000 

Roşiori de tera “elltiri). i 5000, 

Seimeni: pedestri ea... 2000, 

Ferentari -. . . o... cc... 8000 

Lofegii 
500 

Sărăței o... .. a 1000 

Socotelnicei , . . . e. e. + „1.500 

Vânători călări. ci. pt 1000 

a pedestri . . ... . . 300 |.
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Fustaşi (sulițari), slugitori căllări 
s a! 2000 Şi pedestri . . ., sn. 

“Lipcani căllări . ... . .. .: . 1000 
Călăraşi . i, 1000) 2000 
APIOdi oc... 500 
Garda domniască (copii de casă) - 500 - 

“Să asternem acum şi oştirea per- 29500 
manentă a Moldoviei dupe Cantimir: Ă 

Dece căpitănii de câte ua sută 6- 
meni fâcu , 1000 

Patru căpitănii germane (după 
straie) de câte ua miă 6meni. . . 4000 

Patru căpitănii străine ... . Pa 4000 
Două-deci căpitănii călăreţi de câte 

100 6meni . . 
2000 

Patru căpitănii lipcani de câte ua ” ' miă 6meni, . ., | "4000. 
Aşa, dar oștirea permanentă a Ro- „715000 mâniei era într'acestu secolu un numeru de 44500 oşteni -oscbit de oștirea permanentă a Olteniei despre care nea- vând date certe, n'am putut să puiu nici ua ţifră în pri- vința ei. 

e Milițiile seu oştirea de scutelă, Să trecem acum la mi- liţiile- asupra, cărora, Cantemir aplică proverbul: dela armă la sapă. Ostenii acestia, cari servia cu spesele lor si era, scutiți de tâte dăjdiile, în timpu de pace cultiva pamântul, Şi sub numirea, da catane de țerră şi martologi, şi peste Milcov de dorobanţi, priveghia trecătorele şi vadurile rîu. rilor ca şi confinii țărilor; iar în timpu de resbelu, pără- Sindu-şi lucrarea câmpensscă, din judeţele. în care locuia, şi formând un regimentu de câte ua mia 6meni de fie-care căpitâniă de Judeţu, alergau la apărarea, patriei însotind -oştirea, permanentă, 
” Aşa, Vallachia mare ce are avea la câte-va judeţe câte două şi trei căpitănii, n e dă dela celle 18 căpitănii ale



SECOLUL XIV. 21. 
  

sâlle, suma de 6meni . as. 18000 

Oltenia cu-celle cinci 'căpitănii alle 
sale . . .., Î. . . . - 5000. 

Moldovia cu alle « ci 19 căpitănii 

după cele 19 județe, ne dă suma de . . | 

6meni .., î. 19000 

„La care adaoghând şi celle 8 că- : 

pitănii de dorobanţi pedestri, adică - 

6meni . . . . . . . 8000 

Avem dar milițiile României peste 

totu un numer de. . . , „ 50000 
Deci, România avend într” acestu secolu: 

Ostire permanentă . , . .„... 14500 osteni 

Milițiile în număru de. . . . . . 50000. „ 

Avea peste totu ua sumă de. . . 94500 osteni. 

Glotele. Când vre un pericolu mare ameninţa Patria. 
domnitorul spre a ei salvare, chiema pe lingă ostirea 

permanentă şi miliții, pe toți flăcăii în stare de a purta 

arma, şi acestia lăsând sapa alerga din tâte unghiurile 

țerrei la capitală spre înrolare ; acestă nouă oştire purta 

numirea de gldte 

Căpeteniile acestoru oştiri, afară de domnitorul, capul 

ei supremu, se numia;: 

Marele spătaru, | 

Marele căpitanu peste ua miă,. 

Căpitanu de plasă la miliții. 

Vătaful peste cinci sute. 

Sutaşul — dincolo de Milcovu căpitan de sută — peste 

ua sută 6meni. 

Căprarul —căuşanul peste Milcovu— peste deco Omen, 

Armele lor era: sabia, fustea (sulița) cu două virfuri, 

unul: dreptu și altul încovoiatu în jos ca, cosorul, lancea, 

fustea simplă, ostia, scutul, arcul şi curcura (tolba) cu. 

săgețile, maciuca, cosa, şi securea cu coda, lungă 1). 

') Hasdtu, Istoria critică a Românilor, p. 83; Thiers, Histoiro du consulat
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“et de Pempire, T. XIII, p. 52%; Tunusii, îsropia ris Diayias, p.57; Fotino, 
tscopiu «îs mălat Aaxiaş, T. III, p. 935; Cantemir, Descrierea Moldaviei, 
p. 9% şi 94; Ilarion, Tesauru de monumente istorice T. III, p 181; Hasdsu, 
Archiva istorică a României, T. 11, p: 99, e cc cc. 

Legile României. i 

Dupd ce împăratul Traian a învins pe Decebal risipind 
şi stinghend în mare parte pe Daci şi făcând Dacia pro- 
vincia romană, a colonisato cu Romani. Nouii aceştia co- 
loni de bună s6mă au adus -cu dânşii în Dacia aşedemen- 
tele şi legile romane, şi aceste legi au remas în vigoare 
cât timpu a stat Dacia sub protestare romană; dar în 
urmă slăbind imperiul şi colonii Daciei, fiind părăsiţi 'de 
or ce ajutoru şi'rariţi- prin incursiile barbarilor, legile a: 
cestea nu s'au putut păstra de cât prin obiceiu: şi prin 
tradiţiune. De aici vine legea, Qisă obiceiul pământului atât 
la românii din 'Țârra-românscă cât şi la cei din Moldavia,. 
şi pe care noi îlu credem a nu fi altu ceva — dupe faptele 
urmate — de cât dreptul romanu, 'mâi multu seu mai 
puţin alterat prin voinţa domnitorilor 1).. 

*) Cantemir, Descrierea Moldaviei , p. 207; Tunusli, îstopia îs Biayins, pagina 39, ” Ma Ia - 

Proprietatea foncieră rurală. 

In urma constatării făcută de Cantemir, nu remâne în- 
doială că ambele aceste principate, dup colonisarea Da- 
ciei cu coloni Romani, au fost totu G'auna locuite de generaţiunile ce s'au succedat din acei coloni 1).. Apoi, u- sul ce era la Romani d'a împărţi colonilor pămentu cu ocaşiunea descălicării (colonisarii) a cătat si fi aplicat și în Dacia cea, pustiită de furiile resbelului ce Dacii sus- ţinuseră cu atâta înverşunare contra Romanilor: că a- cestu usu a fost aplicat şi în Dacia se vede adeverit prin ensuşi esistența, pînă astădi a descininţilor acestor coloni militari, numiţi moşteni s6u rezaşi, la care se pâte vedea documente că moşiile ce ei poseâi au fost în timpurile celle
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bătrâne, stăpinite de câte.şepte optu şi mai mulţi moși 2), 
cei d'ânteiu proprietari români ai moşiei ce locuiescu. Nu 

mai puţin se dovedesce acâsta şi. din reforma aşedemen- 

tului din acestu secolu a oștenilor numiţi dorobanţi cari 

au remas şi sub acea reformă militară a lui Mircea cellu 

mare, a'şi păstra datina moştenită dela moşi şi dela stră- 

moşi d'a fi osteni din tată în fiiu spre a'şi apăra moşia 

ce le remăsese dela acei moși. Cât pentru afirmaţiunea 
ce facu chronicarii, cum cd locurile târgurilor, branistile 

și locurile pustii, era, privite ca avere domnâscă (a sta- 
tului), şi.că domnitorii dăruia din acestea monastirilor — 

cari serviau de asilu. călugărilor săraci, infirmilor şi că- 

lătorilor, —precum şi militarilor—pentru servicii însem- 

nate aduse ţărrei, o admitem şi noi de bună şi înteme- 

iată, pentru cuvântul cd am vădut mai multe acte pu- 

blice de asemenea natură. 

"De aceea, pentru cuvintele :de mai sus, proprietatea 

foncieră privată fiina constatată, nu găsim pe totu terri- 

toriul principatelor de cât patru specii de proprietăţi fon- 

ciere rurale: . 

1% Moşii mostenesci seu răzăşesci (proprietate colectivă); 

„20 Mosii domnesci (domenii); 

30 Moşii boieresci (proprietate individuală) ;, 

40 Moşii mănăstireşci (proprietatea disă mână mortă), 
asicurate de obiceiul pământului. (Areptul romanu) prin 

urmatorele disposiţiuni : 

„Nimeni n'are voiă să planteze pe moşiă străină, viiă 

su pometu fâră scirea proprietarului ei ; 

„ Nimeni nu pote să pescuiască prin ghirlele şi bălțile 

dela ua, moşiă fârd scirea domnului moşiei ; 
Nimeni n'are voiă să calce pădurea stu livedea de fenu 

s6u holdele de semănături, reservate de domnul unei moşii 

pe sema sea; 
„. Cellu ce face casă pe păimântu străinu nu se pote bucura
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de' posesiunea ei, remăind ea avere a domnului acellui 

pământu.“ CI e a a a 
- Dar guvernul ca să puie stavilă abusului ce ar fi putut: 

să viiă or. dela ' proprietaru or dela plugarul ce voia să 
cultive vre un agru pe moşiă străină, stabilesce urmă-! 
torul urbariu &): : Sie ae 

'„Cellu ce semenă pe moşiă străină, cu sămânţa, labârea - 
şi chieltuiala sea, dă proprietarului moşiei din dece una,' 
adică decimă; i E ii 

- „Când un plugaru nu va cultiva agrul ce are pe ua 
moşiă străină pînd în trei ani; proprietarul acelei moşii 
pote dispune de acellu agru cum: va: voi; : 

„Câţi au vii pe moşiă străină, dau' din 20 măsuri vinu 
una domnului moşiei, ceea ce se chiamă o tastină,&.. 

") Cantemir, chronicul Romano-Moldo-Valachilor, T, II, p. 93, 9, 19%, 219, 216, 224, etc, ” - , DR: . 
*) Laurianu şi Bălcescu, Magasinul istoricu, T. 11, p. 254; Ilarian, Tosauru . > 

de monumente istorice, T. I, p. 391. - 
„2) Fotino, îcropia năs nat Aaxias, 'T, III, p. 406, 

Apărătorii onorii drepturilor si teritoriu= 
| lui Romaniei. 

Alesandru Dragomir Basarabu. — Carolu Robert, regele 
Ungariei, coprius de dorul concuistelor, năvălesce în Sep- - 
temvre din anul 1336 prin Severin în Ţerra-Românâscă. 
Domnitorul 'Perrei-romanesci, Alesanâru Basarab, în apă- 
rarea legitimă a, ţerrei sslle, îlu îotempină cu atâta coragiu 
în cât Carolu Robertu, perdenduşi totă 6stea, abia a putut scăpa din mâinele lui Alesanâru — prin potecele plaiului Cloșani, stravestit în straie de servu, în ţârra sea. Vitegii unguri! dicu chronicele ungare — prinşi ca 'pescit în mrâjă, cădeau ca muscele: de săgețile românilor! “ Petru Mușatu, domnitorul Moldaviei, -lovesce Ostea, lui Casimir, regele Poloniei, -care irrupses5 în pământul Mol- daviei la 1359 pe la St. Petru, cu atâta bărbăţiă, în cât distrughend t6tă, 6stea polonă, şi făcena prisonieri-pe cei . 
- 

Lă
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temaşi în viaţă, îi înapoiază regelui prin rescumpărare 
cu bani, oprind ânsă celle 12 steguri luate în bătaiă ca 
să ornamenteze, şi să le conserve în castelul de la Su: 
'c6va, spre a servi de încoragiare posterităţii la, fapte mari 
în apărarea patrimoniului străbunu,. 

Vladislavu A. Basarabu. Ludovicu-Carolu, regele Unga-. 
iei, numitu de Unguri cellu mare, dominat de năbădăile 
de care suferise şi tatăl său, şi sub pretestul, că Vla.-. 
dislavu, domnitorul 'Ţărrei-românesci, isgonind. garni- 
sona ungurâscă din Vidin, a restabiliţ dominaţia. lui 
Straşimir, regele Bulgariei, cumnatul lui Vladislavu şi in- 
nemicul ungurilor, porneşce oştirile selle în Bulgaria și 
reocupă Vidinul. D'aci caută să trecă Dunărea în 'Târra- 
româncă. Vladislavu se oppune îi înn6că mai multe 
şeici, facândui trecerea imposibilă ; dar luând şcirea, că 
altă 6ste ungurescă trece fruntaria în 'Pârra-românescă 
pe 1a Branu —cu totă opunerea vornicului Dragomiru, lo- 
cotenentele său, alârgă în acea parte de locu, sfarmă, 
acea armată de transilvăneni, ucide în luptă pe Nilolau, 
voevodul 'Transilvaniei, pe Petru vice-voevodul ei şi pe 

alte câpetenii, în cât ungurii cu multă trudă au putut 

scote cadavrele şefilor lor din mâinele românilor întări- 

taţi de ua dreptă resbunare. — In acest timpu —vera anului 

1370 — ungurii conduşi de Nicolau Gara, unul din gene- 
ralii lui Ludovicu ai oştirii ungureşci, dela Vidin, a isbutit 

să trecă Dunarea prin ploia, săgeţilor corpului de oştire . 

română, lăsat de domnitorul Vladislavu spre a opri a lor 

trecere ; au luato apoi în sus pe ţermul sting al Dunarii, 

avend şeicele la îndemână pe apă, au trecut prin .satele 
numite astădi : Cetatea, Pristolul şi Hinova şi au poposit 

la Severin, urmăriţi şi hărţuiţi de corpul de observaţiă 
românu, care se apropia şi se depirta de oștirea năvă: 
litâre după localităţi şi împregiurări. Apoi, mirosind. Că. 

vine şi armata română dela Branu, a cării avangardă $ si * 

sosise, în ajutorul oștirii române dela Dunare, Ludovicu
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—sub impresiunea nenorocirii - întimplată tatălui ssu în 
aceste regiuni, lăsând Severinul, pe la miezul nopţii trece 
repede şi în cea mai adincă tăcere pe la Rusava în Te- 
mişiana fărd altă ispravă. . , 

Tractatul lui Mircea-Radu cu Vladislavu, regele Poloniei, 
De şi în formă Sigismund, regele Ungariei, arăta dom- 
nitorului: Mircea, allu 'Tărrei-românesci tâtă amicia cuve- 
niti, într'ascuns ânsă conspira contra demnităţii suverae 
nului românu şi 6nsuşi contra siguranţiei statului acestuia, 
Aflând marele Mircea celle.ce se urdia de Sigismund *) 
contra.sa, şi temându-se -de ua lovitură fară veste din 
partei, încheiă un tractat de alianţă ofensivă şi defensivă, 
cu Vladislavu, regele Poloniei, din preună cu Petru Muşat, 
domnitorul Moldaviei, ca or cână vre una din părţile con- 
tractante va, fi atacată s6u va, deschide resbelu cu Sigis- 
mund, -turbulentul rege allu Ungariei, cele-l-alte două 

„Părţi să alerge numai de: cât în ajutorul  alliatei lor. 
Asicurat din partea acesta, Mircea respinge mai multe 
irupţiuni din partea turcilor dupe teritoriul românu. Ast-fel 
în 1895, Baiazet, sultanul turcilor, în dorința sa de- con: 
cuistă, intră în" 'Pârra-românâscă, şi domnitorul Mircea îşi apără teritoriul ţărrei selle. Bătălia cea mare se face la, 
Rovina lângt riul Ialomiţa, în 17 Mai 1395 ; Mircea, dis- truge 6stea turesscă cu desăvirşire, trece Dunărea, gonesce remaşiţele hordelor barbare pind la, confinii Adrianopolei, 
şi, coprindând Dobrogea, pune garnisonă română în Silistra, 

”) Acestu Sigismund striga mai tărdiu în Adunarea dela Lucu ca să so iea meşuri spre esterminarea a, totu n6mul ro- co nt un credinte vinu eg EMENAI Dace, ce uni potă lumina si risipi aberaţia, "mintală a acestui ougiatea t; do 6re-ce românii — ca, or si care n6mu —cată să Aa crodinui ai apa o - “ ic 10SI mai ântâiu intereselor nâmului şi țărrei lor, şi apoi să se ghîn- diască la împăcârea altor interese străine (Tesauru de : PI e : mento istorice, '7, III, p. 255), . monu
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Traotatul lui Mircea-Radu cu Sigismund, regele ungurilor, 
Vădând Sigismuna acestă faptă mare de arme, effectuată : 
numai de Mircea cu românii sti, şi convinghânduse că 'Turcii - 
nu sunt nebiruiți, se unesce- cu. projectul! prinților cres- . . 

. . tini —formatu în urmarea rugăciunii şi stăruinței impe- - 
ratorului romanu dela, Resăritu —d'a- porni ua cruciată 
împotriva turcilor, lovindu”i &nsuşi pe territoriul concuistat - 
de dânşii. De aceea Comitele de Nevers: (Jean sans peur), | 
capul. acestei cruciate, autorisă pe - Sigismund! ca să se 
allieze cu Mircea, să'lu înduplece a lua şi ellu parte la : 
acestă cea mai din urmă cruciată contra, necredincioşilor, 
In-urma, acestora, Sigismund. înţeleghânduse cu Mircea, 
încheiă un aşedemântu de allianţă, cu condiţii ca Mircea : 
să lase liberă trecerea oştirilor alliate prin ţerra sa, să îngă- 
duiască pe acestea a'şi face aprovisionarea, cellor.necesarii 
cu plată-pe bani gata si cu bună tocmâlă, şi să'şi unia- . 
scă şi ellu oştirile cu alle aliaților, luând parte ellu ân- : 
suşi: în. bătaia, dâca şi ellu Sigismund, va lua parte. In 
anul următor alliaţii au şi trecut oştirile lor prin 'Terra- - 
român6scă, iar Sigismuna cu ungurii sti prin Servia, şi în- : 
tâlninduse cu oștile lui Baiazet la Nicopole, s'a dat aici . 
acea vestită bătăliă în care Sigismund, părăsitu de un- ! 
gurii săi cei credincioși şi viteji, tocmai în fierberea, cea 
mare a luptei, şi creştinii, din astă causă, dar cărora alt 

minterea nu: le au lipsit 'nici coragiul nici devotamentul, 

au rămas cu desevirşire. bătuţi. o 
Tractatul lui Mircea-Radu cu Baiazil. După catastrofa 

dela Nicopole, Mircea cunoscând de aprope ce sunt şi 

pin unde pâte cineva să se rezime pe allianțele prin- 
ților creştini, sciind asemenea de mai nainte şi ipocri- 

sia şi perfidia şi ușurința lui Sigismund, contând pe cre- 

dința şi vitejia, fictivă a ungurilor sti; iard pe de alta, 

considerând și posiţia sea în „urma, ' nenorociri dela: Ni- - 

copole, d'a lupta singur. c'un inemicu atât de puternicu . 

ca Baiazet, trimete pe dată ambasadorii sei.la acestu 

2
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sultanu, cu însărcinarea d'a, lega, cu dânsul ua alianță de 
apărare, în nisce condiţii ce s'ar putea, primi de demni-: 
tatea, sa. şi a țărrei. selle. Baiazetu, măgulit de ua atare 
propunere, şi nu mai puţin de înlăturarea lui Mircea din : amicia cu Sigismund, accepe propunerea şi încheiă cu ambasadorii lui Mircea următorul tractatu coprinsu în- trun hati-humaiu :. | 
1. „Prin marea. n6stră clemenţă, Noi consimţim ca prin- cipatul de curend supus (bătălia de la Nicopoli), prin ne- biruita n6stră putere, să se guverneze după propriile selle legi, şi ca. domnul Ţărrei-românesci să. aibă drep:- iul d'a, face resbelu şi pace şi acella de viaţă şi de mârte asupra suppuşilor săi. - - 
„2. Toţi creştinii cari, âmbrăţişâna religia mahometană, vor trece în urmă âin ținuturile supuse puterii n6stre în 'Ţerra românescă, şi vor .deveni iarăşi creştini, nu vor putea să fiă reclamaţii şi atacați de nimeni pentru acesta. 3. Toţi românii cari Vor merge în vre ua parte din posesiunile nâstre, vor fi apăraţi de haraciu: şi de or ce altă căpitaţiă, . - : | „4. Domnitorii creştini vor fi aleşi de Mitropolitu şi boieri, 

e 
5. Der din causa acestei înalte clemenţe, Şi fiind că noi am scris pe acestu Gomnitoru raia (suppus) în lista. cellor l-alţi Supuşi ai noştri, ellu va f datoru asemenea de a da pe totu anul la tesaurul nostru imperialu trei mii bani roşi d'ai țărrei s6u cinci, sute lei de argintu în moneda. nâstrăe, 

| Datu la Nicopole în 805 a lunci Rebiul-eve] (1399), şi s'a, scris în archivele imperiale , Prin acestu tractat, sultanul recunâsce Tărrei-româ. nesci tâte drepturile de suveranitate a unui statu liberu ŞI independinte, cu simpla, escepţiune că Domnitorul re. 
1) Cantemir pune anul egirii la, 592 iar nu la 622,
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cundsce —la rendul s&u — supremaţia sultanului prin .da- 

"rea pe fie-care anu a acellui presentu de trei mii bani! 

roşii d'ai ţărrei. Va să dică terra avea să se bucure şi în vii- 

tor de tote. drepturile unui stat independinte ca şi pind 

acum. Dar nu trecură doi ani de la încheierea acestui 
tractatu şi Baiazet începi a face cereri ca dela ua 

provinciă concuistată cu armele, fâră să țiiă contu . de 

littera şi spiritul tractatului încheiatu. Ast-fel . ellu pre- 

tindea ca să i se trimiţă pe tot anul câte dece mii gal- 

beni sub titlu de tribut în locu de presentul prevădut 

în tractatul de allianţă, precum şi câte cinci sute de copii 

pentru corpul ienicerilor săi. Domnitorul Mircea respun- 

dând la aceste cereri cd ellu se ţine de celle aşedate în 
tractatu, se gătesce de luptă. 

Apoi, de şi Mircea-Radu şi domnitorii, urmaşii sâi, au 

avutu a respinge adesea câte ua năvălire de cete de 

Turci jefuitori din ţerră, dar ţera favorisată de starea 

de anarchiă în care căduse imperiul ottomanu după dis- 

fata lui Baiazet (1402) prin Tamerlan, a rămas cu dese: 

vîrşire independentă pint către deceniul ăntâiu alu: ju- 

mătăţii a doua a, secolului următoru 1). - 

*) Hasdău, Columna lui Traian, 1877, X-vre, p. 661 şi 669; Şincai, chronica, 
Românilor, T. 1, p. 307, 308, 321, 836, 337, 856, 365, 367 şi 375; Fotino, isroptu 
ris maia Autius, TI, p. 369; Tunusli, iccopia sis Bhagias, p p. 9%. 

Datine. 

Lecuri : - -- 

a) Dintele de callu. Când dinţii copiilor la schimbare 

iesu cu anevoiă, femeile ţărranilor din văille Carpaţilor 

şi ensuşi dela câmpii —spre a înlesni eşirea, lor —esercită, 

din timpuri nepomenite, vechiulu obiceiu de a atirna de 

gâtul copilului pătimaşu cu un găitan subţire, un dinte 

de callu, pe care— după ce ellu “şi a arătat miracul6sa 

sa virtute —îlu punu la păstrare ca să se serve cu dânsul 

si la alţi copii la periodul eşirii anevoi6se a dinților. Totu
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cu dintele de callu — după cel a pisat făcenau'lu pul: 
bere —se afumă cellu ce suferă de dureri de măsele s6u 
de dinţi. . E 

b) Balega de porcu. P'între medicamentele cu care se servescu ţărranii români, ca să tămăduiască -ranele pro- venite âin lovituri, trinteli sâu căd&turi depe cai sâu din Carre, cundscem cd cea mai usitată este balega de porcu, administraţă asupra, rani su umflăturei — ca cataplasmă — su dându suferindului să bea zema storsă din acestă „balegă; dar lucrezi mat iute — dicu ţărranii — balega de mistreţu când ea se pote găsi, | 
c) Nalba şi chrenul cu miere.. Când ţărranul pâti- mesce de tuse —spre lecuire — bea câiu de flori de nalbă, şi când bâla resistă, atunci iea hrenu cu miere de câte trei ori pe di, totu dauna pe ajunate. 

_ Prejudecări (prejug6s): 
a) Aiul şi pantlicuța roşiă. Ancă din cea mai adincă vechime, ţărranii — ca să 'şi apere copii şi mai cu sâmă pe cei Snovosi — cum îi numesc ei —de deochiu, punu în drepta frunței copilului un căţelu de usturoiu cu ua.pant- licuţă (cordeluţă) roşiă, Faţa (col6rea) Toşiă și aiul au vir- tutea d'a respinge acţiunea săgâtei ochiului celiui r&u. Când ânsă fiiul sâu fiiica vre unui ţărran s'a deochiat, se chiamă baba, satului cea mai pricepută la I&curi, ca să'lu descânte (fiind încântat). Acesta socesce, şi daca — făcând nisce mişcări cabalistice cu ambele ei mâini " împrejurul frunţei şi templelor deochiatului — îi vine să casce, face declaraţia către asistenţi cum cd în adevăr 5 bolnavul este deochiaţ, Apoi continuând acelle mişcări cu mâinele, care se paru că ar trage ceva afară din întrul capului, îşi începe cu glas Soptitor descântare ruptă. în durata ei numai qe căscături la Gr vâle — astfel: | | 

. „D'o fi deochiatu de fată mare. 

a Sa — între. 
e care inter. 

săi plesnâscă ochii,
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să'i pice cosiţele, să r&mâiă chială'; d'o fi deochiatu de 

muiere: .să'i crape tiţele, săi curgă laptele, săi ples- 

niască copilul la peptu; d'0 fi deochiatu de omu: să'i 

crape boşele, săi curgă purdiele.“ | 

Acestu blestemu terminat, g'adreseză cdire deochiu: 

„leşi deochiu dintre ochi, din faţa obrazului, din creerii 

capului, din sghireiul nasului, din rărunchi, din ficaţi: cv 

te ajunge blestemul de mumă, şi te du în pustiă unde. 

cocoşul nu cântă, unde omul nu vieţuesce, nici vita se 

adăpostesce. : 

Să rămâiă (cutare) curat, luminat, ca argintul străcu-. 

rat, ca aurul lămurat. Fii sănătos.“ 

Prediceri (presages): 

a) Depe sborul păsărilor. Când rendunellele sboră con-, 
"tiaumente aprope de suprafaţa pământului, anunţă schim- - .. 

barea, timpului spre rău, Când ciorele puse în stolu pe 

copaciu nu departe de casa, omului, şi facu ua concertare, 

seomotâsă prin gărăitul lor, sburând dintr'uă cracă într'alta 

şi manifestând uă vioiciune şi un neastimpă&ru escepţio- 

nalii, să te aştepţi la schimbarea spre rău a timpului. 

b) Depe glasul păsărilor. Când coțofana cântă dimineţa 

pe. gardu sâu pe vre un arbure aprâpe de casa ta, sosirea 

unei rude, unor Gspeţi cunoscuţi, anunţă ea, şi dâmna casei 

cati, să puiă fota (şorțul) spre gătirea gustării cellor ce 

peste curând cată să sosiască. — Când cucuvaia cântă pe 

ua casă, pustiirea acellei case anunţă ea. 

c) Depe internul corpului păserilor. Când placa dela. 
coşul unei păseri domestice —unei găini cum am dice—: 

este de un roşu desch's anunţă prosperitate şi bogăţiă în 

casa acolluia în acărui curte s'a prăsit; -când acâstă placă 

are ua gropiţă în partea, ei de dinainte, morte anunţă în 

casa acelluia în curtea căruia s'a prăsit acea pasere. 

Fiind că sătenii de la cari am cules acestea au declarat 

că tote acestea, obiceiuri esistă la dânşii din cea mai adincă 

vechime, le am aşedat şi noi întracestu secolu.
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Resursele venitusrilor MNomâniei. 

Veniturile publice consta mai cu s6mă din biru (darea 
personală), din dăjdiile impuse asupra industriei agricole, din venitu ocnelor şi vămilor. 

Birul, se plătia în bani, celle-l-alte se efectua din câte ua decimă (decime) din producte şi animale. Aceste veni. turi se regula „depe timpuri, necesitate şi împregiurări, 
de către consiliul administrativ. 

" Eacd dările din acestu Secolu: . 
Birul, decimăritul dela, oi, capre, porci, stupi, grâu, vinu, dela clăile de fânu cosit, carul de transportu (podvadă), globirile, darea de callu de poşte, serviciul celor trei dille pe an al satelor ţermurene la pescuitul morunilor pe Du- năre. Din acestea se deosibia veniturile cămării (ista civilă), care nu avea nici un amesticu cu acella alle tesaurului publicu. şi care consta din produsul vămilor, ocnelor, şi decimăritul oilor, porcilor, stupilor şi vinului. Aceste veni- turi ze aduna, or vendendule unuia sâu la mai mulţi antre- prenori, or se căuta adesea de Ensuși Gmenii as incredere ai domnitorilor sub vegnierile şi ordinile marelui vameşu, „Cantemir în consideraţiunea întreţinerii unei ostiri atat de numerose în Moldavia, dice cd veniturile produse din dăjdiile anuale era forte mari, de vreme ce numai dela : singuru Câmpulungul moldavu se stringea sub titlu de decimă, pînă la 24.000 oi pe totu anul. Şi noi, înteme- indune pe ua asemenea consideraţiune pentru Terra-româ- nescă, deducem că ambele țerri surori au trebuit să se bucure de un venit destul de însemnătoru 5. :) Fotino, îazo fa mie sa, 2 itzi. 0 au Siret recete CE plat salt acut ue iebul încat Cantemir, Descrierea Moldaviei p. 115 si 116; Hasadtu iv, ică 

mâniei, me Lc , Ş ; » Archiv8 istorică, a Ro- 

Domnitorii ce au bătuţ monedă, Mulțumită Stăruinţei cei fără pregetu a DD-lor Dimitre Sturzea şi Cesar Boliacu, astădi posedăm ua co lecțiune 5
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aprâpe complectă de monedele bătute de domnitorii am. 

belor ţărri. Reproducem dar şi noi numele acellor dom- 

nitori, cari s'au distins fabricând asemenea monede în 

acestu secolu, atât pentru Moldova cât şi pentru Terra- 

românescă întemeindune atât pe Jucrările Sus numiţilor 

archeologi cât şi pe unele din chronicele: n6stre locale. 

Moldavia, 

„« Bogdan ÎI , . . . . i 1350 — 66 

| Petru Muşat. . , , . + . . 1874—90 
Ştefan 1. . . . . 1890—92; 1895-—9 

Terra- Românescă, 

Vladislav Basarabu . , , . «- 1360— 78 

Mircea cellu mare. . . .' 19387—1418). 

*) Hasdsu, Columna lui Traian, anul 1876, p. 45; Boliacu, Tabelul daco-ro- | 
mane, Nr, 103 şi 104. 

Unităţi de mtsură. 

10 Pasul. Unitate de măsură de ua lungime potrivită 

cu pasul unui omu, 

20 Qăleta. Măsură de capacitate pentru cereale, care — 

fiind plină ci grăunțe—e de ua greutate aprâpe cât pote 
omul a o ridica cu înlesnire. Acestă unitate de m&sură 
se conservă şi astădi la românii din Transilvania şi Te- 

mişiana. 
30 Banul ssu bănişorul. Monedă, mică de aramă care, 

remânândune de la vechii bani ai Olteniei, nu covirşia 

valdrea unei centime franzozesci de astădi. 

"40 Vedra. Mesură de licuide, ecuală cu dece oca 1). 

*) Hasdău, Archiva istorică a României, T. 1, P-I, p. 9%; Chrisobul inedit 
alu Mirci Vv., 6893 (1359) Sept. 4, Romnicu, la satul Jiblea a Mon. Coziei ; 

Hasdtu, istozia critică a Românilor, p. 131. ,
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Călcarea jurămentului de alianţă a 

prinților crestini (regele Ungariei și 

allu Poloniei) neviind în ajutorul allia- 

tului lor Stefan cellu mare allu Molda- 
'viei), a adus retragerea lui Stefan dela 

Vallea-albă în anul 1477; iar nu vitejia 
'Turcilor, Muntenilor şi Tătarilor, cari— 
de şi stăpini pe câmpul de bătaiă—au 

părăsit cu grabă pământul Moldaviei. 

J6n Zimblacu (Esarcu, Stefan cellu 

mare, p. 03). 

SUMARIU. 

România adâptă legile âmpevrătesci numite basilice. — Adunarea 

generală a ţervei.— Reorganisarea puterii spirituale — Domnitorii 

ce sau distins edificând menăstiri.— Officii : marele paharnicu — 

marele stolnicu — marele armaşu — marele comis — marele portaru — 

narcle şatraru.— Administraţia justiției -- Tribunalul domnescu — 
proceduri—penalităţi — dreptul de preemţiune. — Comerciul și în- 
dustria. — Instructiunea publică.— Armata şi domnitorii ce s'au 
destins în apărarea ondrii, drepturilor” şi territorriului țerrei 
lor—tractatul lui Viad-— Vlad Tepeş cu Turcii.— Datine : Clopotul 
la cai— Bradul la iaunţi — Banul aursitorilor la nascerea copilu: 

lui şi banul oameşuluui la morţi — Marţile şi joile după paşti— 

Calul domneseu. — Veniturile României din vămi, ocne şi împo- 

site.— Domnitorii ce au bătut monedă. — Unităţi de mesură.
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- România adâptă legile imptrătesci 
(basilice) !). . 

Alecsandru cellu bunu allu Moldaviei, numitu ast-fel 
pentru virtuțile salle -celle mari, pe la începutul acestui 
secolu, vădând confusiunea ce se producea la resolvarea 
proceselor, prin aplicarea legilor nescrise, obiceiul pămân- 
tului, si care—cum am. dis—nu era altu de cât dreptul 
romanu, păstrat prin tradiţiă de la străbunii noştri, a 
priimit pentru Moldavia legile împ&rătesci numite basi- 
lice. Dar şi Radul cellu mare (1496) allu 'Ţârrei-românesci, 
în dorința sa'd'a îmbunătăţi instituţiunile țărrei salle, 
convâcă acea adunare a ţărrei, numită de chronicari „80- 
boru mare“, compusă din boieri şi cleru, şi între alte re- 
forme folositâre, adoptă şi densul pentru 'Terra-român6scă, 
legile numite basilice 1): 

1) Cantemir, descrierea Moldaviei, p. 107: Tunusli, icropia is Dhaxias, p. 61; Fotino icrogiu 275 - aid Aaxias, 'T. 11, p. 66; Hasâcu, Archiva. istorică a, României, T. I, p. 137, i , 

Adunarea generală (soboru) a tărrei. 

Când ţerra avea să întocmâseii legi s6u să resâlve vre 
ua cestiune de un interes general, să judice vre un mem- bru din înaltul cleru, pe vre un boieru de rangul Liu, căduţi în vre ua crimă, domnitorii convoca adunarea, ge- nerală a țărrei ca ea să res6lve cestiunea, - 

Acestă adunare represintâna națiunea, se compunea prin întocmirea ei, din mai tâtă inteligența de atunci a țărrei, adică + Sa 
1. Domnitorul, 
2, Consiliul său administrativ. 

iN] Collecțiunea de legi, aflate în stare de lui Basile macoedonânul, împăratul Constan fost promulgată, de fiul acestuia, Leon filos 911, portă titlu de Basilice depe numele t 

projectu în timpul 
tinopolei, şi care a 
otul, între anii 886- 

atălui stu, :
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3. Mitropolitul, episcopii, egumenii monăstirilor şi alţi . 
prelați din înaltul cleru şi 6nsuşi din clerul de jos. 
„4, Boieri mari şi mici, în funcțiuni ş şi fărd funcțiuni, şi 
„5. Toţi oficerii armatei. permanente. 
Domnitorul presida. Şedinţele se ținea în catedrala, ar. . 

chiepiscopală a țărei. 

Când votul ei. se confirma, prin jurământu, se făcea 
menţiune de acâsta în chrisobul de promulgare a acestui 
votu 1), - - - - - 

1) Laurian si Bălcescu, Magasinul istoricu, T. 1V, p. %5; Fotino, istopin 
rs zăha: Armxius, T. II, p. 65; Hasdâu, Archiva istorică a României, T. 
1, P. 1, p. 175; Laurian și Bălcescu, Magasinul istoricu, T, 7, p. 1%, 

Reorganisarea puterii spirituale 

In secolul trecut am constatat instituirea aşedământului 

archiepiscopatelor şi a clerului bisericei române, atât de 

dincâce. cât şi de dincolo de Milcovu. -Intr'acestu se- 
colu — XV — Alecsandru cellu bunu allu Moldaviei, reor- 

ganisând administraţiunea spirituală a bisericei. înfiin- 

ţ6ză - statornicind în Suceva lungă curtea domnescă — și 

catearala înaltului prelat allu' ţărrei, înzestrându-o cu 

moşii şi sate, şi, totu .cu acestă ocasiune,. pe lângă mi- 

tropoliţii de Bucâva şi. Romanu, mai fondeză şi episco- 

patul de Rădăuţi, determinând fiecării eparehii jude- 

țele salle. 

Dar complectarea reorganisării definitive a bisericei ro- 

_mâns, credem a fi făcută în a doua jumătate a acestui 

| secolu, în urmarea adică a corespondenței lui Stefan cellu 

mare—în 1456—cu Doroteu allu primei justiniane (0- 

ehrida), allu Bulgarilor, Serbilor, allu părţilor de miază- 

n6pte, ş. c.]., archiepiscecpu; de 6re-ce printr'ensa se pro- 

bâză cd principatele n6stre au dobindit deslegarea d'a'şi - 

alege elle mitropoliți după legiuitele pravile şi după în- 

stituțiunea sânţilor părinţi, effectuând punerea mâinelor - 

prin episcopii locali. în unire cu mitropolitul din. 'Terra-
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/ 
românescă,: pentru cellu din Moldavia; şi cu allu acestia; 
pentru cellu : din Târra-românsscă, „mai cu s6mă că ar- 
chiepiscopul 'Ochridei, din ordinul sultanului își a stră- 
mutat reşedinţa în Constantinopole însuşi în acestu timpu. 
Deci constatând din celle coprinse în cartea archiepisco- 
pului Ochridei cu anul 1456, autocefalia bisericilor ro- 
„mâne, trecem la, celle petrecute în Terra-românescă în” 
acestă a doua jumătate a acestui secolu. 

In adunarea generali a 'Țtrrei-românesei din 1496, 
Radu cellu mare, regulând posiţiunea mitropolitului Ol- 
teniei în condiţiunea de episcopu şi chiriarchu allu Rom- 
nicului şi noului Severin, ca şi aceea a mitropolitului din 
stânga Oltului în condiţia de archimitropolit, şi fondând 
episcopatul Buzului despre care pe la începutul secolului 
următoru se vede figurând prin chrisobuli şi numele a. 
cestui episcopu allu Buzăului — adoptă, şi ellu aședemen- 

“tul care regulză. personalul bisericei române despre care 
vorbescu' chronicele. : 

Ecd acestu aşedemântu : 
Mitropoliţii se alegu ae domnitoru, episcopi şi boieri, 

îndată ce tronul archiepiscopalu remâne vacantu. Can- 
didaţii se propunu dintre episcopi şi egumenii monăsti- 
rilor, avână ânteietatea, la Moldavia, episcopul de Romanu, iar la 'Fârra-românâscă cellu ae Romnicu. După effectua- 
rea allegerii şi aceea a punerii mâinilor a trei episcopi, domnitorul da îndată noului ales cârja, păstoriei, şi ilu trimetea la catedrala mitropolitană cu gardă, de ondre în trăsura domniaseă şi însoţit de marele logofstu spre wlu instala. 

Archiepiscopii ţărrilor române Ocupă în biserica orien- tală ua posiţiune escepțională, ceeace alţi mitropoliți nu o au, Ei, de şi nu se întituleză, Patriarchi, dar nu sunt supuşi nici unui din patriarchi, căci de şi lua pînă la ua vreme Dine-cuventarea dela patriarchul Ochridenu, dar nu se putea nici alege nici destitui de acesta. Ei avea, ace- 

. pole lgrti 

a
a
.



SECOLUL XV. 39 

eaşi libertate de acţiune în biserica română ca şi cei- 
L-alți patriarchi în bi: sericele lor respective. . 

Episcopii se făcea prin scirea domnitorului, alegerea 

mitropolitului şi a boierilor; se hirotonisia archierei — de 

nu era —de către mitropolitul; iar domnitorul îi da cârja 

păstoriei, pentru eparchia văduvită pentru care se alesese. 

Egumenii pe la mănăstiri, se orenduia de chiriarehul 

eparchiei respective şi se presinta domnitorului prin ma- 

rele logofătu. . 

Superiorii chinoviilor se alegea de comunitatea călu- 

gărilor, şi iarăși prin marele logofătu se presinta dom: 

nitorului dela care îşi priimia întărirea. 

Protoierei (potropopii) se afla în fie-care județu câte 

unul, orânâuit şi sub ascultarea chiriarchului eparchiei res- 

pective. 

„_ Preoţii tutulor bisericilor din ambele ţărri române se 

chirotonisia totu de chiriarchul eparchiei în cercul căria 

se afla domiciliaţi, și in care îşi alesese biserica la care 

avea să serviască 1), 

1) Laurian și Bălcescu, Magasinul istoricu, T..1, p. 27; Istoria Moldo- 

română, p. 10: și 105; Cantemir, 1 Descrierea Moldaviei, p. 156; Lunnsli, 
toropin. as Be uziac, p. 31 =PStin, isropia zis ză at Aaxrius,  T. III, 
pizina 315, 

Domnitorii ce s'au destins edificând monastiri. Mai mulţi 

domnitori. se distingu în acestu secolu prin clădirea de 

focarii religi6se, cari încăldescu şi astădi pietatea, creştină 

a n6mului românescu. Astfel in 

Terra-românescă : 

Vlad-Mircea (dracul) fondsză Monăstirile 'Tirşovul din 

Prahova, şi Glavaciocul din Vlaşca. 

Vlad:Vlad pepeșu, fondâză în 1457 Mon. Snagovul din 

jud. Ilfov, 

Radu-Vladu, fondeză Mon. Detul din județul Direboviţa 

în anul 1500;
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dMoldavia: , 
| 

Pe timpul domnitorului Eliaşu (1422) se edifică Mon, 
Pangaraţii ; | . | 

„ Alesandru-Bogdan, domnitorul Moldaviei, edifică în anul 1452 Mon. Bistriţa şi Moldoviţa: - 
Alesanăru, fiiul lui Ştefan cellu mare edifică în anul 1472 

Mon. Precista âin Bacău; , 
- Stefan cellu mare fondeză, în 1497 Mon. 'Taslău din judeţul Bacău; i 
“Totu Ştefan cellu mare fonââză Mon. Putna din Buco- vina, osebit de alte mai multe Mon. şi biserici X . 
*) Letopiseţele Moldaviei, T. I, p. 103 si 119, 

Ofiiaii, 

In secolul precedentu am descris numirile, drepturile, datoriile şi competinţa cellor cinci inalti foncţionari, con- silieri ai domnitorului ; într'acesta vom descrie denumi- rile şi attribuţiunile altor asemenea înalţi foncţionari, nu- miţi de Cantemir, boieri de clasea I-a. 
Marele Păharnicu. Acesta era purtătorul paharului dom. nescu; şi la sărbători mari — când domnitorul mergea la biserică — ellu îi aducea prescura, si vinul în paharu de argintu; asemenea şi la ospeţe „Yesmeântatu cu toga (caf. tanul), ellu oferia paharul cellu dânteiu cu vinu domni: torului. Avea, sub dânsul mai mulţi păhărnicei, şi lua parte la soluțiunea, proceselor în tribunalul domnescu. Salariul stu se compunea âin fol6sele ce trăgea, dela, pahărnicei, dela căminărit şi vinărit 1),. 

') Hasatu, Archiva istorică a României, 7. 1, P. 1, p.7, 74. 
Marele stolnicu. Aprovisionarea cu celle.de mâncare la hucătăria domniască: era încredinţată, acestui fonctionaru. La 6speţe acesta, dirigia, şi aşeda mesa, domniască, şi — veşmentatu cu toga (caftanul) — punea bucatele pe m6să, Ellu avea Sub dânsul mai mulţi subalterni. Lua şi. ellu
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parte la tribunalul domnesc ânsă fără semnu distinctivu. 

Emolumentele lui era în 'Ţerra-românescă venitul bălții 
Greca, iar în Moldavia—pe lângă alte fol6se—mai avea, 

ca și cellu din Terra-românescă, porţiunea otărită de bu- 
cate din bucătăria domnâscă Î. 

1) Hasdeu, Archiva istorică a României, T. 1,P. , p. 7 şi îi 

Marele armașu. Pe lingă foncţiunea militarărescă, acesta 
mai avea, inspectoratul generalu allu penitenţiarilor; dânsul 

efectua ver ce pedâpsă otărită de tribunalul domnescu 

asupra criminalilor, şi ver ce esecuţiune capitală, Conser- 

varea stindardelor ţărrei era incredinţată, acestuia; sub 
a lui îngrijire se afla atât musica ostirii cât şi cea dom- 

“niască. Toţi țiganii domnesci “(ai statului) se afla sub a, 
lui administrare ; birul acestora şi aurul strîns de dânşi 
de prin rîuri la ellu se aduna; avea sub autoritatea, lui 

mai mulţi subalterni numiţi armăşei (lictori.) Semnul dem- 

nităţii lui era un pusdugan de argintu. Ellu ca ostenu era 

capul artileriei, Emolumentele lui consta din fol6sele ce 

avea dela hoţi, dela ţiganii statului, dela ţiganii aurari, de- 

la vătaşii 'de temnițe, dela aurul ce "lu da la curte, sal. 5. 

) Fotino, îszo, în 27 aăhat Auvias. 7. III, p. 356 şi 554. 

Marele comisu, Acesta era îngrijitorul staulelor (graj- 

durilor) domnescei, precum şi allu stavelor (ergheliilor) sta- 

tului. Avea sub dânsul mai mulţi comisei şi pe rahtivanul. 

Dresul trăsurelor curţii, îngrijirea de livedile sospod (dom- 

nesci) și de fenul necesariu, era una din “cele d'ântăiu da- 

torii alle sale. Lua şi ellu parte la soluţiunea proceselor 

la tribunalul domnescu. Emolumentele lui era fol6sele ce'i 

venia din chieltuelele pentru grajdurile domnesci, precum 

şi din venitul dela, satele comiseilor. Peste Milcovu ellu 

avea mari venituri de la, morile depe riul Prutu 1). 

*) Hasdtu, Archiva istorică a României, T.1,P.1,p. i şi 75 

Marele portaru (uşieru). Acesta avea sarcina d'a trimite
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„portărei spre esecutarea sentințelor tribunalului domnescu, 
“relative la immobile şi otărnicii. “Totu ellu avea şi pe 'aceea 
d'a merge spre întîmpinarea ver-cărul străin de distinc- 

-ţiune ce venia să întilniască pe domnitoru, Ellu avea sub 
dânsul un al doilea şi un allu treilea portaru şi mai mulţi 
alți portărei. Semnulu dregătoriei sâlle, când se înfățișa 
la domnitoru, era un buzâuganu jumătate de argintu şi jumătate de abanosu. Emulumentele lui eră tacsele pro- 
venite: dela esecutarea sentinţelor relative la immobile 1). 

") Hasdiu, Archiva istorică a României, T. I, P.1,p.16, 

Marele pitaru. Sarcina acestuia era să îngrijiască să fiă făina bună şi de ajuns, şi să se se6ţă pâine prâspătă în tote dillele, atât pentru mesa domniască, câtu, şi pen- tru aceia, ce priimia, porţiuni de bucate dela curte pă 
*) Hasdâu, Archiva istorică a României, T, 1, P. I, p. 171, 

Marele şetrar. Acesta avea în a lui păstrare corturile domnitorului şi acelle alle statului ; iărd în espediţiuni — la domnitorii de peste Milcovu — acestu dregătoru foncţiona ca prefectu de artileriă şi totu ellu alegea şi locul pen- tru aşedarea, castrelor D, " 
» Hasdtu, Archiva istorică a României, T.1,P.1,p.171.— Chrisobul'ine- ditu cu anul 6950 (449), Gherghița, allu lui Basarab Vv. Frănchiseti, ISvorani, scl, (Mon. Snagovul); Tunusii, pag. 21 şi 108, 

Și domn, la moşiile 
taropiu ris Biauios, 

Administrația i ustiţiei. 
Tribunalul domnescu. Cei ce nu se mulțumia pe sen- tinţele' scu otăririle date de marele vornicu Si adminis- tratorii de: județe, despre a căroru competinţă am vorbit în secolul precedent, apela la tribunalul domnescu. Acestă inaltă instanță judicătorescă so compunea din domnitoru, mitropolitu, episcopi —când ei se afla în reşedinţă — con- siliul -adm'nistrativ şi din boierii cei mari exfoncţionari. Ecă cum: descrie Cantemir salonul su pretoriul în care acestu tribunal îşi ținea, şedinţele. - -
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„Este ua localitate anume destinată în mizlocul pala. | 

tului domnescu. In acâstă sală la păretele din fundu este 

tronul domnescu, şi d'asupra acestuia ua icână represin- 

tând imaginea lui Iisus chriştosu când apare la judecată; 

înaintea icânei ua candelă care arde necontenit. In partea 

d'a stinga care, după usul turcescu, la români âncă se 

consideră mai de on6re, este scaunul mitropolitului dup 

gradul .s&u. In cea-l-altă parte de a drepta, la pâretele 

„salei stau boierii mazili (exfoncţionari). In mizlocu q'a 

drepta aprope de domnu, stă spătarul ținând spada dom- 

niască; ceva şi mai depărcioru—totu în partea dreptă — 

este marele postelnicu, în ordine cu mai mulţi postel- 
"nicei; Iar alţii, cari mai sunt necesarii în tribunal, pre- 

cum aprodii şi armăşei, stau drept în faţă cu domnulu, 
ca acesta săi potă "vedea, pe toţi.“ 

Tribunalul acesta era atât de severu și imparţialu în 

cât Ensuşi marele logofătu (marele canceleru), fiă acusat 

măcar. de. un simplu ţărran, când audia cd i se strigă 

numele, îndată trebuia să se scâle dela locul stu, şi să 

stea d'a stinga ţerranului, pînă să se alcgă și să se ter- 
mine procesul dintre dânșii. 

Procesele celle mai importante să cerceta şi se resolva 

față cu domnitorul, presidentele tribunalului. “După termi: 

„narea, cercetării și închiderea alegaţiunilor, mitropolitul 
şi toţi cei-l-alţi membri îşi spunea, opiniunea, chiar când 

ar fi ştiut cd domnitorul este de uă altă opiniune, iar boierii 

exfoncţionari numai atunci putea să vorbiască şi să'şi 

spună opiniunea când îi întreba domnitorul. Procesele 

celle mici le lăsa asupra boierilor judicători, cari cerce- 

tându-le acasă la dânşii aducea sentința compusă dup ve- 
derile lor, şi dâca ambele părţi litigante se mulțumia pe 

judecata acellora, sentinţa avea aceeaşi putere ca şi când 

"ar fi fost pronunţată de tribunalul domnescu; dar când 

una, din părţi credea. că i s'a făcut nedreptate, apela la 

domnitoru care, cercetând din nou procesul. și incredin-
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țându-se că apelantul afost năpăstuit de boierul judicătoru, mizlocind favâre, mită s6u: nesciință de legi, pedepsia as- pru pe acellu boieru. judicător, dar dâcă se vedea că ju- :dicătorul a fost drept şi nepărtinitoru în judicata lui, a- pelantul pe lingd perderea procesului, se pedepsia âncă cu bătaiă, fiina că ellu — numai din măncărime de gil- c6vă — a vătămatu .ondrea judicătorului şi a adus defăi- mare autorităţii. In asemenea casu apelantul se mai o. sindia âncă a plăti duplu spesele de judicaţă, părţii adverse, Procesele nu sta mult la tribunal „ Ci se termina în una şi aceeaşi di, seu dacă unele era mai complicate, să 

din causă de b6lă or de alte affaceri, totu se ținea, şe- dinţă de cei l-alţi membri, cari — aşedându-se fie-care în fo- toliul său — chiar aşa ca şi când domnitorul ar fi fost: ” Presinte — asculta, Şi juaica Procesele; dar în acestu casu ei trimitea, sentințele scrise la domnitoru, din preună cu un raportu despre totu decursul causei 1, 
1) Cantemir, Descrierea Moldaviei Awcireg, T. III, p. 541, - 

, p. 108 şi 109; Fotino tstogia 2315 nn 

” Oare-eare procedură. Din celle urmate la multe procese documentate, peste. Milcovu, şi din tradiţiă — la românii | 
de dincâce de Milcovu — ne-am convins că 

cu ua brazdă în capu, i 
traistă cu pământ pe capu 
sufletele lor, cum stă Tr 
şiile de prigonire, adăogânad — ca trupurile lor să n'aibă 
parte a se odihni în pământu de nu vor spune adevărul, — 
cum c6 pământul ce portă pe capnl lor este din moşia
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cuiare. Din acesta se înțelege cd pământul a trebuit să 
fiă luat din locul de prigonire. 

- Altă “procedură. In lipsă de documente — tot la procese 
de imobile şi patrimoniu —se cerea părţii ce -pornia ac- 
ţiunea: 6. 6meni. buni. (oneşti) de condiţia sea soţială şi 
secsul său, cari se numia juraţi. Acestia avea, datoria să 
jure că aretările lui Primus sunt adevărate, şi Primus 
căştigă, procesul. Daca însă Secunâus întempina. afirma: 

ţiunea cellor 6 jurați ai lui Primus cu alţi ai sei 12 ju- 

raţi, procesul se căştiga, de Secundus, remâind afirmaţi- 

unea cellor 6 juraţi ai.lui Primus fără nici ua val6re. 

Dacă âns& Primus opunea afirmaţiunii cellor 12 juraţi ai 

lui Secundus, 24 de juraţi,” atunci remânea afirmaţiunea. 
cellor 12 juraţi fără nici uă consecinţă juridică şi Primus 

căștiga procesul. “Dacă ânsă Secundus opunea cellor 24 

de juraţi ai lui Primus, 48 de juraţi, procesul se căştiga 

de Secundus. Cână ânsă or Primus or Secundus nu avea 

capacitatea a găsi jurători în modul şi condiţiunile mai 

sus descrise, delegatul tribunalului domnesc, dscă se afla cu 

acestă sarcină la faţa locului de prigonire, aştepta trei dille 
pe partea, câria incumba datoria da oppune juraţi îndoiţi, 
şi — dup împlinirea lor—pornia la reşedinţa unde îşi da 
raportul s&u de celle urmate împreună cu tote celle-l-alte 

acte alle procesului câtre tribunalul domnescu, care şi 

" otăra dioa spre a le pune în vederea domnitorului și cellor: 
l-alţi membri ai acestui areopagu spre a decide şi a da 

procesului soluţia. necesară, vestind tot de- uă- dată şi pe 

părţi pentru acea qi. 

Pedepsa calomniatorilor. Cellu ce se dovedia. cd a, adus 

calomnia (hulă, clevetire) contra altuia, se pedepsia espu- 

indu'lu mai multe dile în trgul- -cucului dela, marginea 

oraşului spre a se vedea de popul infamnia, efectuată, de 

acellu omu contra concetăţenului său. 

Pedepsa rebelilor, Cellu ce ridica armă contra domni-
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torului .țărrei, turburână liniştea, ei, se pedepsia cu per- derea vieţei şi confiscarea averei salle 1). 
') Hasdău,. Archiva istorică a României, 7. IP.1, p.a; Magasinul isto- 

ricu, T. 1, p. 20 și 210; chrisobul domnitorului Alexandru Mircea la moşia 
Chiseletul a Mon. Radu-Voâă ; Hasdâu, Archiva Istorică a României, 7 I, 
P. I, p. 47 şi 107; Chrisovul domnitorului Radu—Radu cu anul 7018 (1509), 
relativ la moşia Pirscovul a Episcopiei Buzău. 

Dreptul de preemțiune. In România străinii n'avea voiă, să cumpere ver un immobilu — moşiă s6u casă — fiind-că obiceiul Pământului se opunea la efectuarea unei asemenea transacțiuni. Indigenii nsuşi nu putea să contracteze ver uă acuisițiune immobiliară, fără ca mai ânteiu rudele vend&torului şi vecinii immobilului de vândut, să declare -Prin scris că ei nu Sunt doritori d'a cumpăra acellu im- mobilu. La casu când transacţiunea, se făcea fărd scirea scu consimţimântul rudelor de aprope s6u vecinilor immo- bilului, urmaşii acestora avea dreptul să revendice un asemenea, immobilu 1), 
. 

» Hasaâtu, Archiva istorica a Remâniei, T. 1], P, I, p. 87 şi 182; Cantemir, 
Descrierea Moldaviei, p. 131; Hasdeu, Columna lui Traian, p. 324 (1877); Chri- 
sobul lui Mihnea Alexandru domnitorul, cu. anui 7097 (1575) dela satul Chi- 

seletu allu Mon, Radu-Vodă, 

Comexrciul si iudustria, 
Esportaţiunea în ţărrile române consia mai multu din Producte, precum grâu, secară, ov&zu, meiu, cânepă, inu, 

lână, vinu, untu, miere, câră, pesce, sare, silitră, păcură, 
Ş. 6.1. Asemenea, se mai esporta cantităţi însemnate de 
vite : caii cei renumiţi ai Moldaviei era căutaţi nu numai 
de Poloni, dar Ensuşi de Turci ; oile n6stre era aşa de 
Tenumite la Constantinopole pentru carnea, lor cea, dulce 
ŞI Uş6ră la mistuit, în cât pe totu anul — dice Cantemir — 
se esporta peste 60000 oi numai din Moldovia pentru Con- 
stantinopole. Nu mai Puțin esportu se făcea, şi cu boi, 
bivolj, porci, cu pei nelucrate de vite, cu pei de jăeri, 
de vulpi şi veveriţe, precum Şi cu un însemna material
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de lemnărie pentru construcţiuni de case şi corăbii, în 
oraşele şi porturile imperiului otomanu. Marfa de natură, 

cellor de sus era oprit a se aduce în țărrile române; ba 

âncă chiar pe aceea a postavului de care avâm lipsă era 

oprit a se vinde cu un preţu .mai ridicat de cât cellu 

corentu din Lembergu de unde elle se aducea. 

Importațiunea se mărginea în prea puţine objecte. Ge- 

novesii ne procura pe lingă mărfurile coloniale, ferul, 

cositorul, s. c. 1. Veneţianii ne aducea sticlăria şi oglin- 

dele ; Florentinii — stofele numite floranțul şi belicosa ; iar 

Polonii — postavul, csrdele de arcu, săbiile, plumbul, s. a. ], 

Industria. Avem atunci nevoiă de prea puţine objecte 

din afară, fiind-că țărranca română era fabricantul tutulor 

objectelor necesarii vesmântării familiei salle : cu cânepa, 

inul şi lâna vitelor salle, ea îşi căpătuia straiele peniru 

toți ai casei. Pe culme — în casa ţărrencei române —se 

vedea iea ei cea măiestros lucrată cu propriile ei mâini, 

marama (probâda) ei cea transparentă, vâlnicul (oprecul) 

cellu cusutu cu flori şi fluturaşi, fota, zuvelca şi trom- 

bele de pînză. Ea, confecţiona cămașa, ițarii, ci6recii, min- 

t6nul, sumanul, zeghea şi gheba, soţului ei câre — la rîndul 

lui —pe lâng6 industria agricolă, pe lingă şciinta, d'a'şi 

clădi casă, d'a'şi face carru, plugu s. c. ., crescea vitele 

dela care avea lapte şi lână, crescea albinele cari îi da 

mierea şi câra, Tărranul din regiunea, din mizlocul Terrei 

—pe lângă lucrările agricole — se ocupa cu industria olă- 

iei: străchini, cenace, tipsii, cane, 6le, urcidre, bărdace 

şi borcane, era productu allu mâinilor lui depe timpulu 

iernei. Pioa țărranului din regiunile muntâse, da acea 

frumâsă și trainică dimiă în patru ite, albă ca zăpada 

şi desă ca pellea. Dâr dogăria: putine, boloboce, fedeleşe, 

butii, cofe (donițe), nu era cre totu producţiuni a indus- 

triei țărranului românu ?. Dar velințele, covârele şi 0se- 

bite stofe de lână nu era re şi nu sunt şi astă: di fruc- 

tul industriei femeilor române, laice şi călugărițe? Nu
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numai femeea română tărrancă, dar şi celle din stratele de sus alle societăţel se distingea prin lab6rea si indus- tria lor: Jjupăniţa, "după ce'si căpătuia familia cu straiele necesarii, . confecţionate sub nemijlocita ei Veghiere, de copilele ei şi femeile casei, se ocupa cu. facerea acellor covore. şi. chilimuri, țesute şi împletite cu atâta măestrie de gingaşele ei mâini. Multe vesmânte bisericesc conser-- vate. prin monastiri şi museele nostre, producţiuni alle acestor secole, probâză. maiestrâsa, labore a soțiilor vechi. lor noştri domni, a dâmnelor Şi jupănitelor române, De 

în timpul qe față. a Nu numai atâta, dar virtuțile cellor doi domnitori, — Mircea-Radu Şi Alexandru cellu bunu — cari amendoi apar. ținu mai multu acestui secolu, îi fă -ea să creeze atare 
instituţiuni, in cât să protejeze si în viitor atât naţiona- 
litatea Cât.şi interesele ţărilor ce era chiămaţi să admi.- 
nistreze. Ast-fel găsimu instituţiunea că numai românii 
avea dreptul a, esercita în țerră negoţul cu am&nuntulu, 
precum vendarea de pâine, carne, vinu, rachiu, miere, 
ceră,. ete., fiina liberi străinii a vinde numai cu ridicata 
(en gros) și asta după ce îşi vor r&fui tacsele vamale pentru 
marfa ce aduceau, şi 'și vor fi fost dovînâit permisiunea aa 
deschide Prăvăliă (duzhână). Ba âncă, în urmarea vechiului 
aşedământu, era. defens străinului d'a se căsători Cu-ro-
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niau —prin osebite acte publice— a, trage atenţiunea cui 

se cuvenia asupra legii cellei betrâne (sic) care opria, sub 

“pedâpsă de spinzurare, pe judani, armeni: şi greci dela 

cumpărarea de immobile, 'spuind limpede că străinii sunt 

liberi numai a lua cu chiriă locuri şi case dela români, 

iar călcând legea să se denunțe spre a'şi priimi pedepsa 

spinzurării. 1) ă | 

3 Hasdtu, Archiva istorică a României, T. 1, P.I, p. 57, 132; Cantemir. 
Descrierea Moldaviei, p. 131; Magasinul istoricu, T. II, p. 177; Hasătu, Ar- 
chiva istorică a României, T, 1, P, II, p. 172; Chronica lui I6n Neculcea, 

- Tractatul lui Cantemir cu Petru cellu mare allu Russici; Molchisedecu, Is- 

„toria Romanului (urbea) p. 37, . A 

Instrucţiunea publică. 

De 6re-ce limba, oficială ca, şi aceea a bisericei — în am- 

bele țărri surori —pînd câtre mizlocul secolului alu XVII, 

nu era decât cea slavonă, urma, negreşit să fii scâle de 

acestă limbă în țările române, căci fără fiinţa unor ase- 
menea aşedământe, şi bise:icile şi canceleriile -autorită- 

ților publice irebuia să fiă închise. Cum că a esistat din: 

cea mai adincă vechime atare scoli, se afirmă acesta atât 

de Tunusli cât şi de ua mulţime de chrisâve, dicând aşa: 

„și Sa scris acestu chrisobul allu nostru de cutare, dascălu 

de limba, slavonă, în slăvita cetate Tirgoviste s6u Suceva.“ 

De aceea, nici fii boerilor nu învăţa mai obicinuitu altă 

limbă de cât cea slavonă, în care dup ce se deprindea, 

a citi — fiind cd in acestă limbă nu putea, să studieze vre 

ua sciinţă alta —trebuia, să înveţe de rostu orologiul (c6- 

slovul), octoihul şi psaltirea. După care li se esplica evan- 

geliul, faptele apostolilor, pYintateucul s6u celle cinci cărţi 
alle lui Moisi şi celle Valte cărţi din testamentul vechiu, 
dar acestea forte: raru; căci scopul era st pric6pă ceva 

din bibliă. Tot acestea le învăţa şi fiicele boierilor, cu scopu 

ca să se deprindă cellu puţin a citi și a scrie cu atât mai 

bine în limba maternă. Şi era lucru rar, să înveţe cine-va 

limba acssta prin gramatica ei, pentru cd se găsia ane-
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voiă uă grămatică care să trateze acâstă limbă, Cantemir dela care împrumutăm acestea — abia a aflat ființa, unei ' asemenea grămatici, numită a lui Masimu Critanul, care şi acesta numai uă singură dată s'a tipărit la Aloscua, Dar educaţiunea fiilor e boieri nu se mărginea: numai la învățătura de carte, ci ei se mai ocupa cu dobinâirea cunoscinţei căllăritului, cu eserciţiul cu sulița la halca, “cu acella allu nemeririi cu Săgeta li țintă, precum şi cu or-ce deprinderi: cari învirtoşâdă corpul, âi elasticitate membrilor lui şi "i desv6ltă puterile musculare, cu un cu- ventu — cu or-ce eserciţiuri. cari complectă cualităţile nece.- sarii ostânului 5. 

2) Tunusli, isropin Tis Băayins, p. 82; Cantemir, Descrierea Moldaviei, „P. 110; Istoria Molâo-română,"p, 251, ' i ” 

Domnitorii ce sau distins în apărarea on6- zii, drepturilor» si territoriului tErroi los. 

Vlad-Vlad | Țepeșu. Acestu domnitoru care gonise în t6mna anului 1456 pe Vladislav Danu dupe tronul Terrei. Tomânesci, ocupând ellu tronul părintescu cu ajutoru tur. cescu, datu lui de Mahomet II, v&dând, pe de uă parte, în. vingerile efectuate de acestu concuerant ; iar pe de alta, pirotâla, perfidia, şi nici uă Saranţiă de a putea conta pe amicia şi ajutorul regilor, vecinii săi; după un consiliu ţinut cu mitropolitul și boierii săi, trimite la P6rtă am. „basadori cu instrucțiuni şi daruri, ca să reguleze cu densa vă allianţă scrisă, profitâna de Ocasiunea câna Turcii se afla serbând victoriile şi trofeele aduse de Mahometu cu înturnarea sa din espediţiunea ce fâcuse în Peloponesu si Iliria. 
” Tractatul se încheiă. Punem aici coprinderea lui : „Ţerra-românescă 'se va bucura de protecțiunea, Porții otomane plătindui pe totu anul câte dece mii salbeni. Turcii să nu se amestece nici cum în administrațiunea
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| 'Terrei-românesci, nici să aibe proprietăţi, nici să se aşede 
într'Ensa. - ă 

Domnul are deplină putere a declara resbel şi a încheia 

pace cu vecinii, când va voi, avend. dreptul. de viață şi 

morte asupra supuşilor sti. | 

"Câţi creştini se vor turci în 'Turcia si apoi. inturnân- 

du-se în târră vor îmbrăţişa iard creştinismul, să, fie ne- 

supăraţi şi:să nu se pâtă cere în dărăt. ; 

Românii ce vor merge în Turcia pentru afaceri, să nu 

fiă supăraţi nici pentru dăjdii nici pentru portul lor. 

Domnitorii să se al6gă — ca şi pînd acum—de mitro- 

polit, episcopi şi boieri. 

Dacu un turcu va avea judicată cu vreun românu, juăi- 

cata, si se caute la tribunalul domnescu dupe obiceiul 

locului, și decisiunea tribunalului să fii respectată. 

Turci ce vor veni în terră, pentru comerţu, vor. fi da- 

tori să arate de unde şi din ce locu sunt; şi dup ce 

vor cumpara s6u vor vinde marfa cu ridicata (en gros) 

numai în politii (urbi) iar nu şi în alto locuri, se vor 

înturna fără întârdiere îndărătu. 

Turcii comercianți nu vor fi liberi a lua. nici servitori 

nici servitâre dintre români, nici să'şi facă gemiă pe ter- 

ritoriul românescu. ! 

Igzar-firman să nu se dea nici unuia “din pământeni 

după vre ui plângere, şi nici un românu nu va putea fi 

ridicatu s6u dus de aici (din ţ6rră) la Constantinopole scu 

la o altă judecătorie turcescă. 1ja „1460. 
. 

') Tunusli, iszopia <fs Bhoyius, p. 1%; Wilkinson, “Tableau historique 

dela Moldavie et dela Valiaquie, edit 1821, p. 18. 

Aceste stipulaţiuni cari formâză autonomia 'Părrei-ro- 

mânesci, se găsescu âncă în diferite acte, precur_hati-_ 

şerituri, firmane, hatihumaiuri, date la osebite ocasiuni 

“şi cari se pot vedea în chronică. Teposatului Fotino, T. 

III, p. 369. : 
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Viad-Vlad Țepeșu și Mahomet II, Cu tâte că Vlad-Vlad 'Te- 
peşu a încheiat acest tractat, dar cunoscând lăcomia de bani .- a Turcilor — s'a pus pe lucru. Astfel ellu reorganiseză 
atât garda domniască - cât: şi oştirea: subordineză, * căpi- tăniile sub comanda unor noi şefi numiţi stratornici (ge. - nerali), — căpatuiesce oștirea cu munitii, tunuri şi pusci, măreşce cantitatea oştirii în cât numai numărul căllări- ]or” se suia — după - cum spune Chalcocondila —la 10,000 „ căllări, afard de numărul pedestrimii care, considerână institutiunea, oștirii 'creată de moşul său — pe care am descriso în secolul precedentu — credem că ea trebuia să se suiă la mai mult de cât întreit ca aceea a căllărilor. Ast-fel când Turcii au început a face cereri de bani peste suma regulată prin tractat, Vlad-Vlaa Tepeş ride de am- basadorii sultanului, şi acesta, infuriat pornesce el &nsuşi contra lui -'Pepeşu cu mai bine de :150,000 de turci, în primăvara anului 1462. Vlaa-Vlaa Tepeş îlu întempină la vadurile Dunării, şi atât la trecerea, turcilor dincâce . de acestu fluviu, cât şi la înaintarea lor spre Tergoveşte -— prin păduri şi locuri strimte —îi distruge — cum spune un martor ocularu — mai la, ua sută de mii de turci. Cu atâta, zelu şi iscusință, domnitorul acesta "şi a apărat ţârra - Şi dreptul su. Apoi trădat de ai săi fuge în Transilvania, Stefanu cellu mare allu Moldaviei — alle cărui taleute militare fiind ecuale cu mărâţa lui cugetare în efectuarea, unirii naţionale — cum s'a, suit pe tronul părintescu îsi organiseză ostirea și o îmbunătăţesce înzestrânduo cu tu- nuri şi pusei (sinețe). 
La 1465, cetatea Chilia, pe care Turcii o luase de la Radu cellu frumos, cade sub puterea neînvinsă a lui - Stefanu, împingând ae o „cam dată confinii Moldaviei Pind la Milcov. La 1467, dând acea faimâsă, frecătură lui Ma- teiasu Corvinul —la Baia —de unâe acestu românu rene.- Satu şi rege allu Ungurilor abia Scăpd cu trei rane în spate, concuistă parte din Transilvania, cu cetăţile Ciceul 

N
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şi Cetatea de baltă;--La 1475, genariu «17, Stefanu dis- 

"truge oştirea lui Mahometu II de: 120,000 turci, coman- 

dată de eunuhul' Soliman-paşa şi de :Ali-begu,: la lacul 
Rahova pe fluviul Birlad; bate pe -Radu cellu : frumos; 

domnitorul "Țărrei-romănesci, aliatul Turcilor, încorporeză 

acâstă târră, cu Moldavia însărcinând.-pe locotenentul său, 

Vintilă, cu administrațiunea ei, sevirsind: aceste . fapte 
mari de arme numai cu 40.000 luptători, La 1476, Iuliu 

25 se bate cu Mahometu II la Vallea-albi (Resboieni), dar. 
lovit de odată de trei părţi: despre apus de Munteni, 

despre sua de 'Turci.şi despre răsărit de: Tătari, şi aştep- 

tând în zadar sosirea ajutorelor promise de aliaţii sti (regele 

Poloniei. şi allu Ungariei), dă ordin. de retragere lăsând 

câmpul bătăiei în mâna inemicilor. Cu tâte acestea, Ma- 

hometu,- găsind căduţi pe câmpul de luptă peste 30.000 

turci, iar români moldoveni. numai 200, se returnă iute 

în terra sa jefuind-şi ardând în totu drumul său spre Du- 

năre, fără a. fi scutit de scărmnănările şi .hărţuirile ce'i 

făcea, Stefan urmăridulu. „La: 1497, Stefan distrughând — 

la 26 Octomvre—oştirea lui I6n Albert, regele Poloniei, 

în număru de 80 mii luptători, mai ântâiu la Cotnar, apoi: 

în pădurile Bucovinei, încorporeză ţinutul Pocuția cu ter- 

ritoriul Moldaviei. 

La atare fapte strălucite, polonul Mateiu Miechowski, 

cu tâtă durerea sea pentru nenorocirea regelui Albertu,. 

nu putu să se stăpîniaseă d'a nu striga şi d'a nu chiăma 

atențiunea, secolilor viitori asupra măreţelor fapte alle 

eroului românu; „0 Stefane? bărbatu minunatu și tic-- 

toriosu, care singur dintre toţi prinții secolului nostru, 

putuşi câstiga asupra Purcilor ua victoriă atât de mă- 

reță I* - 

Dar memoria lui Stefan nu este scumpă Românilor 

pentru celle 38 de bătălii căştigate cu legiunile sale con- 

ira Turcilor, Ungurilor, Polonilor; Tătarilor şi egoistului: 

Radu cellu frumos, aliatul turcilor, nu. Faptul capital :



54 . SECOLUL XV. 

de care numele „ui Stefan va fi în veci nedeslipit, este 
începutul esecutării a vechiul projectu de unire a tutu-: 
lor Românilor din regiunile dacice, sub sceptrul su, prin: 
anecsarea, 'Părrei-românesci şi a, regiunilor resăritene alle 
Transilvaniei, . administrate „Mai. mult sau mai puţin 
timpu de Stefan .prin locotenenţi s6i. Și lucru demnu de 
atenţiunea. 6menilor serioşi: mai nu esistă probe că ro- 
mânii din Dacia au iubit concuistele pentru concuiste, ne.-. 
găsind în chronicarii noştri de cât lupte pentru conser-. varea pământului lor s6u pentru revedincarea cellor.l-alte provinţii dacice usurpate de străini, ceea ce se va vedea. şi. în secolii viitori D, 
-*) Hasâsu, Archiva istorică a României, T. 1, P. 1, p. 7; Şincai, Chronica Românilor, T, II, p, 87; Hasdău, Archiva istorică a României, T, 1, P. II, p.. 8, 41, 40, si și 4, 

Datine. , | 
Clopotul la vite. Ca si nu se dedchiă caii, boii şi oile de ochiul cellu rău, țărranul românu atîrnă un clopotu de ghâtul vitei pe- care voiesca a o feri de deochiu. Dar la turme s'allege şi: se atârnă clopotul la animalul cellu mai frumosu pe care îlu face să mergă totu dauna îna-- intea,. turmei. Astfe] vede -cineva la ua ciredă de boi, câte un bou mare bine făcut, frumos, cu clopotul de: ghâtu, merghând înaintea ciredii; la oi asemenea câte un berbece — destins prin mărimea şi frumusețea, lui — conducând turma; asemenea, şi la capre câte un ţapu. Dar câna întracestea nu se -Săsesce un atare distinsu animalu, clopotul se pune unui asinu care e pus a merge înaintea turmei ca ochiul cellu r&u aţintânduse asupra - acestui animalu să, feriască turma, de deochiu. ă Bradul la nunți. Datina ae a pune câte o cracă cu frunză verde la porţile mirelui fiina forte vechiă, s'a păstrat si se păstreză şi astădi în Dacia, cu Singura, osebire cd ţăranii ne avend în aceste regiuni altu arbore verde pe timpul iernei, în care se contracteză ' mai multu căsătoriile, e
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cât bradul, îşi cumpără un puiu 'scu doi de bradu şi îlu 

înfigu la stilpul porţii mirelui, -fărd care—spunu ei — că- 

sătoria nu pâta fi fericită. De aceea se ducu în depărtare 

de mai multe postii. pentru. a face-ua asemenea acuisi- 

ţiune, privită de denşii ca ogurul cellu mai de căpetenieă în 

traiul cellu bunu şi prosperarea casei. ce. întemeiază. 

Banul ursitorilor și banul vameșului. 'Tărranul românu 
şi Ensuşi târgoveţul are datina ca îndată după nascerea 

unui copilu — puinâdu'l moşa în .albiă s%lu scalde — să 
arunce într'ânsa tatăl noului născut un banu 's6u ua mo- 

nedă 6re-care mai multu s6u mai puţin preţiosă,. dupd 

starea şi mijlocele părinţilor, ca săi fii — dicu ei —ursi- 
torile (destinul) în de bine, să aibă ellu (pruncul) berechetu 

şi parte de bani în cursul vieţei lui.—La morţi, românii 

l6gă de degetul cellu micu allu mortului un banu, ua mo: 

nedă cât de mică, ca să aibă — cum -credu ei—cu ce plăti 

mortul vama la trecerea riului în drumul ce face la locul 

de repaos — raiul — gătit cellor aleși. Dar cari sunt cei aleşi? 

întrebaiu eu pe un b&trânu din judeţul Prahova, care îmi 

comunico că şi în acellu judeţu esistă acâstă datină. Aceia,. 

domnule — îmi dise ellu — cari au făcut bine în viaţa lor, 

cari au pus peptu în apărarea ţărrei de vrăjmaşii ce au 

călcato, stricându”i legile şi răpindune ncă vitile şi bu- 

catele. . . . cei aleși sunt aceia cari ne au scăpat şi ne 

vor scăpa de asupririle si jugul străinilor — îmi dise bă- 

trânul — adăoghând, după ua scurtă pausă, cu întristare : 

mulţi chiămaţi, puţini aleşi! . 

Marţile și joile după paşti. "Țăranul românu a conser- 

vatu obiceiul din cea mai adincă vechime da serba mar- 

jile şi joile în cursul cellor no& septemâni ce urmeză 

după paşti. Celle noă marţi le inu ei pentru serbătiori 

ca, să, fiă feriţi de năwvălirile de oşti' străine, de resmirițe 

şi resbele; iară joile — casă nu Li se bată holdele de grindină 

(piatră) şi trăsnete, ca să aibă plâiă la timpu ţerrinele de 

bucate (pâini). Datina acâsta pe care tărranul o respectă
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şi astădi cu multă iogrijire, este atât de înrădăcinată în memoria, lui, în cât or-ce povaţă şi Ensuşi opunerea ame- ninţătâre a preotului din satul ssu da nu o serba, r6- mâne fără efectu, şi nu îlu poți face—or ce iai spune — d'a nu celebra aceste dille. Din contră le respectă ca şi pe sărbătorile 'duminicelor. De îlu întrebi pentru ce ellu ține atât de multu'lâ serbarea acestor 'dille, respunde cd aşa a pomenit de la străbunii săi, i Callu domnescu. Ver câna' ua moşiă trecea în posesiu- nea altei persâne prin donaţiune s6u cumpărătâre, pro- prietarul cellu nou, dorind a'şi asicura ua posesiune pacinică: asupra acestui objectu, trebuia să, sc6ţă ua carte domniască de posesiune; pentru care plătia tacsă un callu câtre dom- nitoru. Asemenea, tacsă, represintată, prin atare patrupedu, dau domnitorilor atât boierii cât şi mănăstirile — când se suia pe tronu domnitoru nou şi elle ceru prenoirea chri- sSobulelor de posesiune, —scu când li sa da ver un chrisobul de scutelă de dăjdii pentru bucatele de pe moşiile lor. Acestu 'usu afirmațu prin acte,. âncă din acestu secolu, se găsesce conservat în secolii următori, pin câtre finele secolului allu XVIII-lea. Şi fiind că boierii şi Mânăstirile era marii proprietari aj acestor ţărri, tacsa acesta, viiă, „callul domnescu: era mai numai în sarcina acestoru dou& specii de proprietari. Inceputul acestei datine cată st fiă ceva mai vechiu de cât din epoca ce ne ocupă, noi âns& am pus'o în secolul în care am găsit cellu d'ântâiu do- cumentu ce face menţiune despre esistenţa, ei 1. 
) Hasdeu, Archiva istorică a României, 7. I,P.1,p. 37; id. T.1,P.1 , p. 

*7; Teulescu, Archiva, română, p. 91; Hasdău, Columna lui Traian, 1876, p. 53. 

Veniturile României, | I. Vămile, Vama era de două Specii: vama mare şi vama. 
. 

. 
. a 

- e 

mică. Vama mare se numia atuncia când ea se lua de pe spe- cificata valore a, mărfurilor. coprinse în: carru, comform. . tarifelor de esportu şi importu' ce Vom vedea mai jos..
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Vama mică—cânâ se lua vama de carru, plătinduse ne 

tru un carru.cu marfă 12 groşi fârd a se scotoci în cir , 

şi numai după declaraţiunea posesorului. mărfei, co hp e Ş 

marfă din cea, oprită a se esporta şi importa şi cd o Be 
carcă în tergul cutare. 

„Din ehrisobulii lui Moisi Vladislav vv. domnitoru allu 

'Părrei. 'zomânesci, şi a lui Alecsandru cellu bunu allu Mol: 

daviei, relativ cellu dWântăiu la vama Calafatului ; cellu 

dallu doilea regulând în genere vămile, putem .statua 

următârea, tarifă, pentru diferite objecte de esportu şi im- 

portu din acestu secolu, cum urmeză : 

a) Esportul. 

  

Pentru un callu, tacsa de aspri a... 6 

» n bou, » -» » . 3. 

n 2 vacă, » » n băi 2 

„ două oi, » » n . 1 
„un sacu cu grâu, tacsa de aspri . 2 
„ ua butia cu vinu, „- 20 

„Ua sută bolovani sare, trei bolovani vamă 
Dece porti, tacsa de groşi 1 
Ua sută piei de veveriţă, groşi 1 

» n» m Vulpe, a 10 
n » n Giă, » 4 

a n n mielu, » 2 
» n » bou, n N 15 2 

b) Importul, 

De la postavu, pellăriă, cârde de arcu, săbii, cuţite,- 

cOse, sape, obiecte de cositoru, fâre de plugu, paloşe etc., | 

se lua vamă trei groşi de la un obiectu de valdrea unei 

grivne. Pentru marfa genovesă, precum mătase, piperu, 

camhă (ştotă aurită), tebencă (mătăsăriă), tămâiă, scorţi- 

şoră, vinu grecescu, etc., tarifa era trei groşi de la un 

Obiectu de valdrea unei grivne. .. 

In tâte târgurile se plătea osebită vamă când intra 

marfa în coprinsul' lor. 

Administratorul vămilor în ambele gari române, se 

numia vameșu; dar acesta numai atunci îşi esercita sar-
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cina sa—prin mai mulţi subalterni —când vămile în ge- 
nere scu parte din elle remânea nearendate, 

II. /mposite. Pe lingă dăjdiile din secolul trecut: birul 
scu ilişu (ca la 80 de bani de casă sâu fumu cum se dicea, 
atunci), decima de la, oi, porci, ceră, miere, jde la grâu 
(gălăta), vinuritul, carrul de fân, carrul de cărat, callul de poste, omul de 6ste (la, oștirea, permanentă), omul de ser- viciu la; cetăţi (salahoritul), mai găsim întracestu secolu și următ6rele: posadu (provisiuni pentru cetăţi) şi decima vinului de la cărcime Y, 

') Hasdtu, Archiva istorică a României, .T. 1, P. 1, p. 31, 181, 7, 159, 102 și 104; idem T. 1, P. II, p. 172, 6; chrisobul inedit allu lui Ylad-Mircea, in anul 0949 (1441), 1a satul Frănghisescii allu Mon, Clavaciocul, ” 

Domnitorii co au bătut monedă. 
| Moldavia. - o Zerra-Românescă, Alesandru cell bun 1400 — 383 | Radu Mircea e e 1419—20 Iliaşu eee e e + 1433—841 Vladu Dracu .., 1431 —45 »_ Ştefan , . . 14835—42 m "Tepeş 1156 —65; 1477 — 99. Bogdan ...... 1454—55 » V-lea . . . 1479-92 Petru Aron... 1456 —58 ” Ştefan cel mare 1) 1458—504 

1) Hasau, Columna lui Traian, anul 18%6, p. 45; Tabelu Boliacu, Nr. 102. 

"Unităţi de m&surxră, 

I. De monede: 

a) Grosu, monedă mică de aramă în usu peste Milcovu. b) Aspru, monedă mică de argintu tureescâ. Un aspru în timpurile mai noui se dicea, para şi prețuia trei bani. C) Grivna (grivenik), moneâs polonă, astădi rusescă, de uă valre de dece copeki. : 
II.' De greutăți: 

a) Cântarui, unitate de măsură de greutate. b) AMaja. idem ) 
” 

* Hasatu, Archiva istorică a României, 7, IP.I,p. 114, 116, 130 si G; 
Agenda de grads mMagasins du Louvre, Paris 181, p.64. : e
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Cellu co iubesce limba străină mai 
- multu de cât sunetele cele dulci alle 

| limbei mamei salle, unul ca, acella nu 
este demnu de numele de omu. 

(lerder). 

" SUMARIU. 
Offii = marele vornicu de terra de sus şi marele vornicu de 

țerra de jos—marele hatman —marele clucer—marele Jicniceru — 
marele medelniceru— marele cămăraşu — marele căminaru — marele 
vameşu— Aga.— Domnitorii ce s'au distinsu în apărarea intere. 
selor țerrei lor: Tractatul de pace dintre domnitorul Moldaviei. 
Bogdan Stefan şi regele Poloniei Sigismaund.—'Tractatul de alianță 
a lui Bogdan- Stefan cu Turcii — Tractatul de justiţiă înternaţio- 

nală între Stefan Bogdanu cellu june allu Moldaviei şi Sigismaind 
regele Poloniei— Petru Rareşu— Ion Stefan — Mihail celt mare. — 
„Armata : îmbunătăţirea oştirii— concentrarea de trupe—drapelul 
oştirii.— Puterea, spirituală — Domnitorii ce sau distinsu edifi. 

„când monăstiri.— Limba română — Arta tipografiei — Fabrica de 

hârtiă, — Spitale şi ospicii. — Comerciul românu — Protecţiunea, 
comerțului româniu.— Proprietatea foncieră rurală. — Sigiltul dom- 
mescu.—— Datine: Frăția de cruce—Crestarea la nasu.— Imyposile. 

— Domnitorii ce au bătut monedă.— Unităţi de mesură. 

Oficii. | | 

In secolul allu XIV am descris attribuţiunile celor 

cinci consilieri ai domnitorului, în secolul allu XY —attri- 

a 
9
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buţiunile boierilor de classea I; în acesta — de care ne 
ocupăm — vom adăoga câte-va denumiri ce se mai săsescu 
figurând prin actele publice şi Ensuşi prin chronicele 'n6s- 
tre, de 6re-ce figuranţii facu parte totu din classea Ia 
boierilor mari. 

Vornicu de ţerra de susu și vornicu de ţerra de josu. 
In locu de un.mare vornicu, la Moldavia, se găsesce în- 
fiinţaţi pe la finele acestui secolu doi mari vornici: unul - - 
de ţerra de sus şi altul de ţerra de jos. Cellu d'ânteiu, 
îşi esercita attribuţiunile sâlle numai în ţerra de sus, 
adică dela Iaşi pină la Hotin, Cerneuţi şi Soroca, avend 
pentru emolumente venitul judeţului. Dorohoiu ; cellu d'allu doilea foncţiona dela Iaşi şi pind la Dunăre şi Nis- 

"tru, avend pentru emolumente venitul judeţului Birlad 5. 
') Cogălnicânu, Leatopiseţele terrei Moldaviei, T.1, p. 2%; Hasd&u, Archiva istorică a României, T. 1, P. I, p. 138. 

i 

Marele Hatman. Demnitatea de „mare hatmanu se în. : truduse în -Moldavia câtre finele acestui secolu, luâna:o dela Poloni. Ca să potă marele hatimanu lua parte la 1u- crările tribunalului domnescu, s'a, dat acestui domnitor purcălabia. Sucevei. Ellu ca şefu allu oștirii — juâica, pe toţi militarii de or-ce armă. In şedinţele tribunalului dom- "nescu, ellu purta un baston roşu împletit cu sîrmă de aur, iar în fruntea armatei — un buzdugan. Cu inovaţia acesta, marele 'spătar alui Moldaviei a rămas numai cu attribuţia da purta, la, solemnități la brațul stingu “corâna domniască şi sabia domnitorului pe umărul din - acestă parte, în mâna dreptă sceptrul regal 1). 
*) Hasâtu, Archiva: istorică a României, T. 1,P.1,p. 154, 

Marele oluceru (chielaru).. După atribuţiunile foncțiunii ce esercita, demnitarul acesta s'ur putea numi astă-ai.: marele intendentu generalu alu oștirii. Datoria lui era ca cu banii ce priimia Gin tesauru publicu, să îngrijiască de aprovisionarea oștirii, atât în timpu de pace câţ si în 
.
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„cellu de resbelu precum şi.de darea la timpu a merti- 

-cului. Retribuţiunea lui se compunea atât din folosul ce 
trăgea dela distribuţiunea provisiunilor. destinate .corpu- 

„rilor, cât şi din acellea ce 'i remânea dela . cumpărarea 

meiului şi grâului. Lua, şi ellu parte la lucrările boierilor 

mari „Gveliţi) fără vre un semnu distinctivu allu demni- 

tății sclle 5. 

v Chrisobul domnitorului . Mihnea Alexandru către satul Chiselettul allu 

Mon. Radu-Vodă, cu anul 1037 (1575); Hasdtu, Archiva istorică a României, 

T, 1, P.I, p. 40. 

- Marele jioniceru s6u marele magasinaru. „Ellu stringea 
din ţerră grâul necesariu, pentru usul domnitorului, şi 

îngrijea. ca să se pună în magasiile publice. Ellu era în 

- 'Perra-românescă, sub. ascultarea marelui Cluceru 1). 

') Hasdău, Archiva istorică a României, T, 1, P. 1, p. 3. 

Marele Medelniceru. Acesta asista la ospeţe şi la masa, 
domniască, scoţend bucate pe taleru atât domnitorului 

cât şi Gspeţilor săi, vesmântat ânsă cu toga cu flori şi 

încinsu cu un briu de'stofă de mătase roşiă; 1nai avea 

sub d6nsul-și alţi subalterni, cari turna apă Gspeţilor 

domnesci la trebuinţă 1). 

*) Hasdău, Archiva istorică a României, T.1,P.1,p.157. - 

Marele cămărașu. Când oenele remânea, din împregiu- 

rări, nearendate, acestu funcţionaru le căuta, ellu aduna 

“venitul și îlu trimitea, la, cămară ?). 

') Hasdtu, Archiva istorică a României, T. IP. 1, p. 37. 

Marele căminaru. Acesta aduna, dicima, dela ceră din 

terr | 
Mirele Vameşu. O ând venitul vămilor nu se putea vinde, 

spre a se stringe de vre un antreprenor, marele vameşu 

efectua stringerea lui prin subalternii săi. 

Câte trei aceşti din urmă foncţionari, fiind ocupați cu adu- 

narea, veniturilor cămării, care privia pe domnitor, iar nu
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-pe :tesaurul publicu, n'avea scaun Ja tribunalul domnescu.. 
Tote -foncţiunile descrise în secolii precedenţi şi într'a- 

cesta, şi cari în fond sunt identice în ambele aceste țări, „au fie-care câte două şi trei foncţiuni boieresci subordinate. |. Către finele acestui secolu, găsim âncă un titlu de înaltu | foncţionaru împrumutat — cum „se vede — dela 'Turei: 
Aga su cum am dice prefectul poliţiei -avea inspec- “țiunea: asupra sergenţilor de polițiă din reşedinţă; ellu "era în acellaşi timpu capul oştirii pedestraşe în garnis6na, din reşedinţă. Liniştea pieţei, ficsarea preţului objectelor de mâncare, -privighiarea stradelor (podurilor ae lemnu) era în sarcina acestui demnitaru, remâină căpitanul de dorobanţi care ocupa aceste foncţiuni înaintea înființării. "agdi, ca un locotenent alu său |, 

') Tunusli, ioropia ris Biayias, p. 41, 42 şi 43; Hasdsu, Archiva isto- rică a României, T, 1,.P, I, p. 169 şi 170; Fotino, iszopia Tis Râhas Aanziaş, T. III, p. 6%; Cantemir, Descrierea, Moldaviei, p. 8, 

'MDomnitorii ce s'au distins în apărarea îns tereselor Terrei lor. 

Tractatul de pace dintre domnitorul Bogdan-Stefan alfu Moldaviei și între Sigismund regele Poloniei. Retusul Eli- sabetei, Surora regelui Sigismunq allu Poloniei, da lua în căsătoriă pe Bogdan-Stefan, domnul Moldaviei, Şi pre- tenţiunea. lui Sigismund da revendica Pocuția, cucerită âncd de mai nainte de marele Stefan, au adus între am- bele state vecine un resbelu care a făcut ca -amendouă să sufere mai multe relle şi nenorociri un timpu înde- lungatu. Și fiind-cd ambele principate era bulevardul Po. loniei şi Ungariei despre Turci, cum afirmă chronicarii Fotino și Gorschi, Vladislav — regele Ungariei —'si a pus tâtă mizlocirea, îndemnul Şi stăruința. câtre ambele părţi - ca să se facă, pace, de Gre-ce se Slăbise ame€ndous& prin lupte în profitul Turcului Şi. în dauna, creştinătăţii. Ast. fel la 10 Martiu, anul 1510, se încheiă tractatul de pace
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între ambii aceşti beligeranţi, pe un: picior de uă perfectă, 

reciprocitate, în care — într'altele — se garanteză libertatea 

comercianților români şi poloni, d'a trece reciprocu. în 

aceste state cu negoţui lor, plătind vamă dup legile res- 

spectivelor ţărri şi regulând totu-uă-dată şi: modul: solu- 
ţiunii aver-ce prigonire ivită între supuşii ambelor state 
vecine. Tractatul acesta prin art. . .-.. lasă, ces- 

tiunea, Pocuţiei, s'o resolve cum va găsi cu calle regele 

Unganiei, Vladislav, miziocitorul efectuării acestei păci, 

care — după cum se. putea prevedea — contra protestărilor 

salle, ci va fi just în apreciările salle, a dat soluţiunea 

sa de arbitru în favârea fratelui său Sigismund, şi ust- 

fel Pocuția a remas Poloniei pentru totu-d'a-una ?). 

1) Fotino, iszogia mîs mdha: Auxias, T. III, p. 62; Hasdău, Archiva isto- 
torică a României, T. 1, P. 1], p. 15 şi 186. - 

Tractatul de allianță a lui Bogdan-Stefan cu Turcii. Pe 

Ja începutul acestui secolu, Bogdan-Stefan — domnitorul 

Moldaviei — vădând necurmatele lupte dintre. Români şi 

Poloni, vădând reaoa credinţă a Ungurilor ca statu vecin 

cu statul românu, în resbelele ce tatăl stu a susţinut contra 

'Purcilor, vedend consiliul datu lui de tatălu s&u pe patul 

morţii, chiamă boierii şi clerul (inteliginta ţărrei Watunci) 

şi le pune înainte următârele două propuneri: 1% Putea-vom 

păstra —le dise ellu — suveranitatea şi integritatea țărrei 

n6stre (Moldavia), cu mizl6cele n6stre atât de împuţinate ? 

20 Este absolutu necesaru astă-di, este obligatoriu pentru 

mine a esecuta voinţa tatălui meu, declarată pe patul s&u 

de morte, de a recun6sce supremaţia Porții otomane şi 

a încheia, alianţă cu dânsa în neşce condiţii ce ne-ar con- 

serva moşia (Patria) părintescă de călcările unor vecini, 

pe cari străbunii şi părinţii noștri le-au respinsu numai 

cu puterea ?2—Da, respunse consiliul, s'o facem ca să ne 

putem odihni d'aceşti vecini adesea supărători, cd ţârra 

e mică şi nu pote să lupte şi cu Polonii şi cu Ungurii
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Si cu Turcii, Şi aşa, Bogdan-Stefan trimise cu instructiuni 
scrise uă deputaţiune, condusă de 'Peutul, vel logofătu, 
care să trateze cu sultanul Baiazet II spre _ încheierea 
acestei alianțe. 

Tractatul' se încheiă cu următârele condițiuni : 
„l. Porta cunâsce pe Moldavia de pământu liber și nesupus. 

- 
2. Legea creştină câre se ţine în Moldavia, nu va, fi nici odinidră călcată s6u turburată, având populul ei, bisericele s€lle libere ca şi mai nainte. 
3. Porta se obligă d'a apăra pe Moldavia de toţi cei ce ar putea să o. calce, păzindu-o în starea întru. care a fost mai nainte, fărd a i se face vre ua nelegiuire, scu să sufere ca să i se facă "vre odini6ră cea 'mai mică desbinare s6u despărțire. o 
4. Moldavia, va fi stăpinită şi administrată după legile şi cansnele sclle, fără să se amestice Pârta cât de puţin. 5. Domnii vor f aleşi de popul şi întăriţi de Portă, ca să domniască cât vor trăi. 
6. Domnii vor administra totu pămentul Moldaviei, şi Vor avea sub a lor ascultare ostași cu plată dela sine, - pind la do&deci mii O6meni, pământeni scu străini. 7. Moldovenii vor putea, ţine şi cumpăra ua, casă în Constantinopole pentru sederea, agenţilor lor politici, unde 

Ș 
vor putea face şi ua, biserică, 

8. Turcii nu vor putea cumpăra pămentu in Moldavia , Or a avea stu a se aşeda, nici “a, avea sâu a face g6mii nici întrun modu,. | 
| 9.. Domnul împreună cu totu populul, pentru semnu de: supunere, Ya purta grijă a, trimete pe totu anul prin doi boieri ai Moldaviei,- la, Portă 4 mii galbeni turcesci, adică 11 mii lei, 40 $oimi şi 40 iepe fătătâre. Aceste tâte: cu nume de Peşcheşu adică daru. 10; In: vreme de resbelu, domnul Moldaviei, asemenăa,
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după cum i s'ar porunci dela Portă, va fi în ajutor cu 

oștile sale la serviciul împărătescu 1).%. 1512. 

"3 Cogălnicânu, Archiva Românescă, ed. 11, 1800, p. 260, 264 și 2%, 

Tractat de justițiă internaţională între Stefan cellu 
june allu Moldaviei şi Sigismund. regele Poloniei. Un altu 
tractat între regele Sigismund şi domnitorul Stefan Bogdan, 
numit cellu june, din anul 1519 X-vre, asupra: adminis- 

tiaţiunii justiţiei internaţionale, .mai cu s6mă în casuri 
de violinţă şi de furtu cu amânuntă arâtare a procedu- 
rei şi a penalităţilor. — formatu şi acesta, totu în condi- 

| ţiuni de ua perfectă, reciprocitate de suveranitate naţio- 

nală între ambele state, ca şi cellu din 1510 — dovedesce 

” adevăratele relaţiuni. alle Moldaviei cu Polonia, relaţiuni 

ca “între or ce state suverane şi indepeninte D, 

» Hasdtu, Archiva istorică « a României, T. 1, P. 1], p. 1. 

- Petru Rareșu. Sultanul Soleimanu cellu mare cere, în 
1537, lui Petru Rareşu, domnitorul Moldaviei, ca, în locul 

pescheşului de 4 mii galbeni , prevădut la art. 9 allu 

tractatului din 1512, s%i trimită pe fie-care anu câte 10 

mii galbeni, şi ca domnitorii Moldaviei sd viiă la Con- 

stantinopole ta fi fie-care trei ani spre închinăciune. Cei mai 

mulţi din chronicari punu pentru causa “probabilă a espedi- 

ţiunii lui Soleiman aceste două pretenţiuni de mai sus; ânsă 

un diplomat austriac — Voranciu — contimporan, cunoscând 

- espediţiunile şi posesiunile lui Petru în Transilvania, şi uni- 

unea. de ginte a locuitorilor acestei ţărri cu Moldavia şi 

'Terra-românâscă, emite ua alti causă de ua gravitate 

multu mai seri6să: temerea sultanului de unirea naţio- 

„nală a Românilor. Si dim cuventul acestui diplomatu: 

„Soleiman — dice diplomatul Veranciu — se temea ca nu 

„cum-va, ocupând Petru Rareşu Transilvania, “Pârra-romă- 

„n6scă cu Moldavia, să uniască tâte trei țărrile acestea, 

şi să'lu sfarame (pe ellu, pe Soleiman), parte prin insi-
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„diile, parte prin puterea lor, lucru ce fără îndoială se și 
„putea crede. Căci aceste tărri sunt celle mai tari, prin 
„Munţii lor cei înalţi, prin pădurile lor celle dese, prin 
„stîncele celle mari, prin riurile cele repedi şi fără vaduri 
'„Sigure; prin căile şi potecele celle înguste; numărul 
„căllărimii lor te pune în' mirare, şi țărranii! atât sunt 
„de deprinşi de a, infesta inemicul în acelle locuri âif- „cile, în 'cât cella: ce 'n'a vedut cu anevoiă ar putea să „credă, asemenea, lucru.“ 
"Noi cregând că în adevăr acesta, a fost adevărata causă, 

acoperită: âns& cu vElul cellor două cereri manifestate, trecem la firul naraţiunii n6stre. Petru Rareşu respin- gend ambele acelle cereri de mai Sus se prepară de luptă. Sultanul vine asupră-i în 1538 Aug. cu ua artileriă de 225 tunuri, cu peste 150 mii turci şi mai atâțea tătari, Domnitorul avea şi ellu strinsă ua; armată ca la 70 mii 6meni cu care voia să întempine pe inemicul s&u. Dar Vădend pe de ua parte, puţinătatea oştirii sale în com- paraţiune 'cu aceea, a inemicului, precum şi lipsa de arti- leriă, necesară; iar pede alta, stăruința, clientului şi a micului s&u' prinţul Zapolia allu Transilvaniei, îndem- nându-l ca să 'se retragă or Singur or împreună cu stea, sa în Transilvania, Petru Rareşu îşi trimise flăcăii la vetrele lor, şi ellu se trase în 'Transilvania la cetatea sa, Ciceul. Soleiman furios, pustiesce Moldavia ai cării locui: tori în parte se trăsese la, munţi şi păduri ca să'şi scape viaţa; şi, în urma allegerii făcută de notabilii țărrei, cari remăseseră nedosiţi şi cari Tecunoscură tractatul din 1512 cu celle dou& modificări cerute, despre care am vorbit mai Sus, întăresce altu' domnu în administraţiunea, Mol. daviei, apoi jefuina tesaurii ex-domnitorului, se întârce în ţerra sa 1), o 
) Ilarian, Tesauru de monumente istoric, 7, III, p. 145. 

I6n Stefan. Sultanul Selim II cere lui I6n Stefan, dom- 
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nitorul -Moldaviei, în 1574, drept tribut 120 mii galbeni 

în los de dece mii, cum se învoise tatăl său, Soleiman, 

la Sucâva în.1538 cu -boierii Moldaviei; dar I6n Stefan 

—cu voia consiliului său administrativ — respinge. cere- 

rea sultanului, numindu-o batjocură, şi se gătesce de res- 

belu. Bătălia se urmă la Cahul lingd satul Roscanii: în 
11 Iuniu 1574. Vre-uă 40 mii români minus.183 mii 

căllări cu care trădătorul Ieremia Movilă a fugit la Turci, 

ținu peptu contra a 120 mii de Turci.—16n Stefan se 

luptă ca un leu, distruge cete întregi de Turci, sfărmând 

cu desevirşire corpul ienicerilor.—cu românii săi, cei mai 

mulţi ţ&rrani; şi fără udarea prafului dela celle 40 tunuri 

alle selle de ploiă, şi fără trădarea boieriior si, I6n Stefan 

eroul acesta, atât:de maltratat de sârtă, ar fi curăţit Mol- 

davia de Turci şi de pretenţiunile lor celle nelegiuite. I6n 

Stefan murind pentru patriă a trăit îndestul 3). - 

.) arian, Tesauru de monumente istorice, T, III, p. 209 şi 152. 

Petru-Mircea, In 1591, -domnină Petru-Mircea în -Mol- 

davia, Turcii — dupt obiceiul lor—dice Miron. Costin, tri- 

miserd de cerea bani mai multu de cât era adetul (le- 

gătura); dar.Petiu-Mircea, vădenă ţerra sleită cu dăjdiile 

ce era, în ființă, şi consultând pe ministri sei din cari 

uni îlu îndemna să dea că vor da alţii şi vor lua domnia, 

părăsi tronul dicând ca să nu se încâpă de la ellu acestă 

revoiă pe ţârră și să se facă obiceiu 1). 

1) Fotino, îstopia ris za Anzinş, T. III, p. 87. 

Mihail cellu mare. Luptele dintre pretendenţii la tron 
da pune mâna pe putere cu or ce prețu spre satisfacerea 

“ambiţiunii lor: personale, fără, nici un folos real pentru 

ţârră, au adus principatele într'ua stare de anarchiă care 

nu înceta de cât la intervale scurte. La situaţiunea acesta, 

moştenită de 1a secolul precedentu, s'a mai adăogat ames- 

tecul 'Turcilor —mai multu s6u mai puţin direct în afa-
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cerile n6stre din întru, protegind pe unii din pretendenți, 
cari nu se sfia a promite 'Turcilor mai mult de cât com- 
petitorii lor, şi apoi lăsa a se jefui țârra îngăduină pe 
&nsuşi cămătarii Turci ce'i împrumutase, a strînge ei 6n- : 
Suşi birul din ţârră spre a'şi refui îndoit creanţele. Ast- 
fel, averea, ondrea familiilor, viața locuitorilor, tâte se 
vătăma de aceşti barbari.” - 

In atari împregiurări, Mihail cellu mare (1398) vine 
domnu. în Ţerra-românâscă, sprijinit în Qobîndirea dom: 
niei de celle dou& Puteri occidentale. Ellu cunoscea situa: 
țiunea ţărrei, şi trebuia curând or să iea callea lui Petru- 
Mircea allu Moldaviei şi a lui Stefan I6n allu: 'Perrei-ro- 
mănesci, adică să părăsiască tronul, or să urmeze după. 
esemplul lui Aaron-vodă allu “Moldaviei şi a lui Alexan- 
dru Bogdan allu Terrei-românesci, adică să păstreze tronul prin unirea lor cu Turcii în a prăda şi a jefui ţerra; or să imiteze pe I6n-Stefan allu Moldaviei, care sa luptat şi a perit la Cahul în apărarea drepturilor patriei selle. A imita pe cei d'ântâiu nu era logicu, pentru că ellu nu luase tronul ca să'lu năpustiaseă ca aceia; a urma cellor d'allu doilea era a lăsa țerra pe mâna turcilor, a se face complicele lor la jafuri, şi a, se espune a fi peste curând destituit, pentru că politica 'Turcilor era—spre a slăbi terra-- ca să se schimbe cât de des domnitorii. Se decise dar AŞ scăpa, țârra imitând: pe I6n Stefan. In aplicarea, projectelor selle celle mari, domnitorul acesta . curăţă mai ântâiu capitala, şi țerra de 'Turci, şi, în 1595, câștigă victoria, cea faimâsă la, Căllugăreni numai cu 16. mii români — cât putuse aduna în pripă—cu un număru ore-care de tunuri, 'contra a 120 mii de 'Turci; apoi tre- când Dunărea în 1596 cu 120 mii ostaşi—dice Valter-— sfarmă, Nicopoli, Tisipesce Plevna, arde Rahova si alte cetăți şi castre turcesei, Iar bătălia de lângă Sibiu — făcută în Octomvre 1599 —o câştigă numai cu ua armată de 30 mii 6meni şi cu ua, artileria de vre ua 30 tunui, con-
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tra unui numă&ru multu mai mare de venetici. unguri că- 
pu ţi cu 45 tunuri. După acestă victoriă, uninâ Transil- 
vania cu 'Terra-românescă, trece în Moldavia. Ieremia Ao- 
vilă, domnitorul acellei țărri, fuge; românii Moldoveni prii- 
mescu pe Mihail cu braţele desehise, şi celle trei pro 

vincii mari alle Daciei formară un singur stat românescu. 

Soldat allu ideii cei măreţe — uniunea naţională —ellu ajunse 

in a o efectua pînă la un puntu. Dacia amorţită atâția 
secoli de ghiaţa desmembrării, cu care străinul îi para: 

lisase viaţa şi viitorul, se ridică radi6să și plină de juneţe 

la apelul eroului său. 'Transiivăneni, Moldoveni şi Munteni, 

toţi români de aceeaşi gintă, limbă şi religiune,  punu 

braţele lor la disposiţiunea eroului; Turcii -postiră trei 

dille aflând disfata dela Calugăreni, rugând pe profetul 

săi scape de mânia lui Mihail; Ungurii cei vanitoşi ţipă 

de loviturile ce le dă fiiul României; Tătarii cei selbatici, 

bătuţi la satul Putineiu din Vlașca, nu se mai mişcă din 

culcuşul lor. Dar columna de granit a reînvieri Daciei cei 

betrâne, piere prin trădare pe câmpii Turdei de mâna sica: 

rilor şi asasinilor cellui fără de lege 3). 

% arian, 'Tesauru de monumente istorice, T, Il. p. 157, 217 și 210; îd., 
T. Î, p. 197 şi13, - . 

Armata. 

"Din celle mai de sus aserţiuni: două relative la: dom: 
nitorii Moldaviei — Petru Rareș şi I6n Stefan — una la dom- 

nitorul Terrei-românesci, Mihail cellu mare, câte şi trei 
din acestu secolu, se pâte constata că instituțiunea armatei 

române din ambele principate, nu numai cd s'a conser: : 

vat în acestu secolu, ci 6ncă s'a îmbunătăţitu şi des- 
voltatu, de 6re-ce apărătorii ţărrilor române au avut cora- 

giul a se lupta cu cei mai sălbatici şi mai numeroşi ina- 

mici ai lor. 
Concentrarea de trupe. Concentrarea anuală a trupelor 

nu este ua inovaţiune a guvernului nemuritorului dom-
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nitoru Cuza, ci o renviere a acestei datine mult mai ve- 
chiă de cât secolul despre care ne ocupimu, de 6re-ce 
espresiunea emisă de domnitorul Negoi Basarabu în pre- 

 ceptele selle către fiiul său: „când veţi eşi să faceţi cău. 
tarea, (revista) oştirilor vâstre la anul, după cum este 
obiceiul,“ afirmă destul de clarii că datina acâsta sa prac- 
ticat și în secolul precedent. —allu XV — Neagoi suindu-se 
pe iron la începutul acestui secolu allu XVI, Şi apoi, ellu 
nu se mărginesce in preceptele lui în a prescrie numai 
conservarea, acestei datine; ci adăogâna cb ostenul cată 
să aibă dela domnitoru dreptate, onsre, daru şi servicii, 
revine asupra efectuării ei şi forte cu temeiu, de 6re-ce 
nici ua, ocasiune nu înlesnesce domnitorului putinţa de a 
vedea cu ochii sti aptitudinea în mânuirea armelor a 

„ostenului și de a afla p&surile şi nevoile lui. 1) 
1 Hasdtu. Archiva istorică a României, T. 1, P, II, p. 1%. 

Conservarea drapelului, asicurarea biruinţei, Nu numai 
concentrarea trupelor era ua vechiă instituţiune, dar ân: Suşi conservarea stâgului nu e ceva nou în scOla solaa- tului românu. Ec ce dice domnitorul Niagoi despre a:- câsta, comparând stegul ostirii cu mintea omului în stare normală: „mintea stă în trupul omului — dice acestu dom- „Ditoru — dreptu ca și cum stă stâgul în mizlocul r&sbo- „iului (bătăliei), nu se chiamă acellu r&sboiu biruit (per- „dut), măcar de are şi năvală grea spre sine: ei (ostenii) „totu caută stâgului; iar aaca, cade stegul, d'aci tâte ostile . „se risipescu şi nu se mai sciă unul cu altul (soldaţii). . „cum facu şi în cătro mergu.& 1) 

*) Hasdău, Archiva istorică a României, T. I, P. II, p. 19%, 

Puterea spirituală. -. 
Pe lingă episcopii Moldaviei descriși în secolul trecut, găsim — către finele acestui secolu — figurând prin acte publice şi episcopul de Huşi. Noi credem Pin la probe



SECOLUL XVI. 11 

contrarii, că creaţiunea acestei mari demnități a, bisericei 

„române de pestă Nilcovu, s'a efectuat pe la anul 1592, 

pe timpul lui Aron-Vodă, de 6re-ce găsim pe.cellu d'ân-: 

„tâiu episcopu allu acestei eparhii, anume I6n, într'acestu 

anu; şi mai cu s6mă, pentru că peste doi, trei ani dela 

„ acestă, dată se vede figurând şi prin chrisobuli, în. cuali- 

- tate de episcopu, numele chiriarehului acestei eparchii. 

Domnitorii distinși prin Jondare de. monastiri + 

a) Terra -romândscă : 

Radu-Vladu fondeză monastirea Dslu. 

Basarab Neagoi, fondeză monastirea de Argeşu, astădi 

episcopia de Argesu. 

Mircea-Radu III, "edifică biserica domnâscă din Bucu- 

„reşti numită astă-di Curtea-vechiă *). Totu acesta reedifică 

episcopia “Romnicului şi a noului Severin din Vilcea, la 

anul 1558. 

„Alecsandru Mircea .fond6ză monastirea Radu-Vodă şi 

monastirea Plumbuita. 

Petru Cercelu edifică mitropolia din mergovişte si bise- 

Trica, domnescă d'acolo. | 

„Mihnea Alecsanăru (turcitu) fondeză mon. Tutana. 

Mihail cellu mare fondeză mon. Mihai-Vodă, 

*) Palatul domnescu şi attenenţele cu biserica şi paraclisul, 

clădite de Mircea III în Bucureşti în secolul al XVI, lingă Dim- 

boviţă, din care astădi au remas numai biserica sub numirea 

de Curtea-vechiă, au esistat pînă la 1718, când —printrun incen- 

diu—s'au prefăcut în ruine. Curtea domniască în care se afla 

aceste clădiri, coprindea totu territoriul dintre albia Dîmboviţei, 

strada numită Șelarii, strada Gabrovenii şi strada Calpaccii (şep- 

carii); ea avea, doă porţi pe Dîmboviţă: una pe callea Rahovei, 

numită Porta din sus; ceea l-altă pe callea Şerban-Vodă, nu- 

mită Porla din jos. Pimniţele de sub palatu avea osebite eşiri, 

din care una resufla toemai spre respântia, în apropiere de ter- 

râmul pe care jace astădi berăţia, şi după versiunea altora, mai 

în Tergul-cucului. Acesti: tergu era un felu de oboru unde se 

vindea — totu dauna lunea — pînză, servete, ştergare, cămăși,
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-b) Boldavia: 

 Petru-Stefan (Rareşu) fondâză mon. Probata, Dobrovă- 
țul și Cipriana. , - 

Alecsandru Lăpușn6nu fondezi monastirile Slatina şi 
Pangaraţii. | | | 

Petru-Mircea (schiopul) fonasză mon. Galata, din delu, 
chinoviu de călugări, precum şi mon. Agapia din județul 
Nemţu, cinoviu pentru călugărițe. | 

Aaron-Vodă fondeză monastirea Aaron-Vodă în țerrina 
Iaşului 1), 

)M Cogălnicânu, Letopisetele ţărrei Moldaviei, T. 1, p. 159, 177, 203 Și 90, 

Limba română. 

„Cu -tâte, că limba română era copleșită de influința, lim- 
bei. slavone, după cum am vădut în secolii trecuţi, întra. cestu secolu ânsă& vedem uă mişcare 6re-care în limba română, găsim adică un începutii de emanciparea ei — prin osebite scriere — de cătuşele unei limbi ce nu are „Nici ua afinitate cu cea română. Ast-fel întempinăm trac. . tatul pentru educaţiunea, lui Teodosiu coconul, făcutu de către ensuși părintele s6u — domnitorul Neagoi Basarabu (1512) — şi scris în limba română cu litire cirilice, uă limbă 
itari, călţuni, .velinţe, scl. 'Tărîmul pe care se ținea acestu târgu, . cunoscut sub. numirea de obşte de târgul-cucului, era tocmai acella depe lângă grilajul de nord al monăstirii sf, George-nou. “Ruinele palatului domneseu! era toemai pe pământul dela Strada s6relui ocupat astădi de clădirile D-lui Pencovici, iar alle paraclisului ai cărui păreţi (arcale) âncă în picidre în 1825, păs- trând figurile coconilor şi domniţelor pe dânsele, se coprindea în curtea. caselor No. 2 din strada s6relui, d'a stînga portilor acestei curţi. 

Si . “Către finele secolului alu XVIII se găsesce un palatu dom. nescu şi ua curte de justiţiă (divanu) pe ua eminenţă dintre alu. Spiri şi monăstirea Mihai-Vodă. Ambele aceste edificiuri au fost prefăcute în cenuşă la începutul anului 1813 printrun incendiu, păstrând pind astădi numirea de Curtea-arsă.
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simplă cum trebuia să fiă ea pe'acelle timpuri, dar cu 

idei sâinstâse — distins mai cu semă prin poveţele'i i morale 

şi creştinesci ce eilu coprinde. 

Totu acestui secolu aparţine şi meritul compunerii şi 

emiterii cellei Wânttiu chronice românesci. Aducem 0- 

magiele nâstre de recunoscinţă memoriei vornicului Gri- 

gore Urechiă, pentru cd ellu —cellu dântăiu dintre români 

— puse piatra fondamentală edificiului istoriei nostre prin 

cronica sa, începând dela domnitorul Dragoşu, cellu d'ân- 

tăiu domnitoru allu Moldaviei, pând'la Aaron.vodă (1593), 

în nişte timpuri atât e turburate prin nelegiuirile Turcilor - 

şi strepetul armelor, încât mintea contimporanilor săi nu 

era dominată de cât cum şi unde să'şi găsiască un asilu. . 

spre conservarea vieții lor. 

* Acestă deşteptare, acestă, tendinţă a Românilor din am: 

bele principate, de a'şi esprima ideile înscris prin limba 

lor maternă, se cun6sce âncă şi din emiterea, a ua mul- 

țime de scrieri—totu cu litere cirilic6—a diferite acte 

private şi publice şi 6nsuşi domnesci în limba română, 

emanate mai tote în cea din urmă jumătate a acestui secolu. 

-Dar acestoru începuturi de ridicarea limbei românesci 

în posiţiunea ce i se cuvenia, li se mai adăogară 6ncă 

un contingentu şi mai eficace spre înălţarea monumentului 

nostru litterariu. Cea dânttiu carte tipărită în limba, 1o- 

mână la Sibiiu este un catechismu din anul 1546; iar 

la 1560 s'a tipărit la Braşovu âncd un catechismu în limba 

română (Prefaţa, psaltiri diaconului Coressi, ediţia din 1881). 

Pentru acest început credem a fi datori clerului vromânu 

din Transilvania. Psaltirea diaconului Coresi, tradusă din 

limba, slavonâs--ă în românesce şi tipărită în acestă limbă, 

pâte la tipografia de la Govora s6u Tărgoveşte, o men- 

ționăm aici ca pe cea, d'ântăiu fl6re în felul ei, născută 

şi crescută în Terra-românâscă. Cd ea aparţine acestui. 

'secolu o spune şi limba în care e scrisă. Anul 1577 se 

crede a fi anul în care ea a fost imprimată?),
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') Hasdău, Archiva istorică a României, T, |, P. II, p. 12;id. T.1,P.1,y 105; Hasdtu, Columna lui Traian, 1877, pag. 19, 275, 809, 957, 456, 272, și 273, 

Arta tipografiei. Pe câna în totu orientul nu se-po- 
menea de ver unu aşedemântu tipograficu, în 'Terra-ro- 
mânescă la mănăstirea Govara se conservă prin tradiţi- 
une, că foncţiona tâscurile unei tipografii cu littere ci- 
rilice. Pote că Psaltirea diaconului Coressi să se fi tipărit ensuşi în acestă tipografiă. Noi am vedut la D. A. Odo- 
bescu ua; liturghiă în limba slavonă tipărită pe timpul Mihnii cellu Rău (1508), şi am înţeles cd acestă rară carte se află astădi la biblioteca nâstră, publică din Bucuresti; 
pote că şi liturghia acestă e tipărită totu. la tipografia de la Mon. Govora. Chronicele n6stre nu facu menţiune despre fondarea unui atare aşedemântu tipograficu. Astfel fondatorul s&u fiindu-ne necunoscut, lăsăm timpului, care e tatăl cunoscințelor ommenesci, sarcina de a descoperi nu- mele acestui bărbat care şi-a: înzestrat ţerră cu un aşe- dăment atât de folositoru. Şi fiind că invenţiunea, tiparului face gloriă bărbaţilor cellor mari aj acestui secolu în res- pândirea, luminilor, cată, să căutăm fârd pregetu numele fondatorului tipografiei nostre, fiind datoria nostră şi a „generaţiunilor ce ne vor succeda a înpleti cununa nemuririi "pe fruntea, bărbatului ce a pus una din petrile unghiularii în luminarea fraţilor şi a posterităţii selle. Fabrica -de hârtiă. Strigarea de deşteptare a domnito- -Tului Neagoi Basarab prin tractatul său de educaţiune în “limba română, găsi un Tesunetu puternicu în inima lui Petru Mircea, Șchiopul, domnitorul Moldaviei. Acestu bunu patriotu, despre care avurăm ocasiune'a mai vorbi mai Sus, fu cellu d'ântâiu în provinţiile bătrânii Daciei, care 

oldavia. Fi memoria, lui 
Or care puntii de privire '1 am căuta!). 

) Hasdzu, Columna lui Traian, 1877, pâg. 231. 
Di
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. Ospiciu de binefacere. 

Noi am descris în secolul al XIV instituirea ospiciului 

de miseri din Măţâu de jos din judeţul Muscelu de către 

Radu A. Basarab, în care să se adăpostiască acei neno- 

rociţi căroru sorta nu le a, lăsat membri corporali necesarii 

d'a putea să'şi agonisiască, nutrimentul. La începutul a- 

cestui secolu găsim în fiinţă âncă două asemenea insti- 

tuţiuni de bine-facere în reședința de Argeşu a domnitorilor 

'Părrei-românesci : un spitalu de bolnavi în localitatea de 

la San-Mitroiu, şi altu ospiciu de miseri aşedat din aintea 

porţilor bisericei domnesci din Argeşu. ” 

Din nefericire, nu cun6ştem numele illustrului fondator 
allu acestor aşedemânte, nici zestrea cu care ellu urmeză 

să fi asigurat esistinţa fondaţiunii sâlle în viitoru. Dar 

fiinţa acestor aşedemâate se afirmă din ajutorul de întărire 
ce dă Viadislav-Vladislav Vv., prin chrisobul s&u cu anul 

7032 (1524), ca tâte brinzeturile cuvenite domniei din a- 

cest judeţu Argeşu, ver câte ar fi elle — seu brînză de 

burdufu seu caşu —să fii alle acestor două aşedemânte—. 
jumătate unuia şi jumătate cellui-l-altu — remâind de a: 

pururea venit allu lor de moşiă şi de patrimoniu?). 

) Hasdtu, Archiva istorică a României, T. 1 P.I,p. 1. 

Comerciul românu. 

Protecţiunea comerciului românu. Ua naţiune fără co: 

merciu şi industriă este ua naţiune fărd viitor. Sciind că 

incoragind commerciul ţărrei prin aşedemânte interne şi 

internaţionale, este a deschide callea supuşilor s&i spre 

bogăţiă, Petru-Mircea Şchiopul, domnul Moldaviei, încheiă, 

în acestu scopu cellu d'ântâiu tractat de comerciu cu Ie: 

gina. Elisabeta, domnitârea Angliei, în anul 1588. | 

Totu acestu domnitoru, vădând şicanele vameşilor din 

Galiţia în privinţa neguţătorilor români din Moldavia — 

născute — în urma neînțelegerilor internaționale din timpul 

lui Alesandru Lipuşnânul şi lui I6n-Ştefan — prin stră-
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mutarea făcută de acestia a lundinelor din Şipenețu la 
Hotin pentru a, îngreuia callea comerciului -galiţian, con: vâcă consiliul său de boieri şi nai mulţi neguţători, şi iea decisiunea: 10 de a restabili Și 6nsusi de a usura starea primitivă a lucrurilor; 20 de a alunga din țerră pe Judani, fiind pernicioşi negoțului național, măsura, pe care «ellu o espune astfel: “„In fine, să vă fiă cunoscută alungarea „judanilor din terra n6stră, nu ain simplu capriciu, ci din „causa disperaţiunii. neguţătorilor noştri, cari îşi perdu „timpul așteptând la hotaru sosirea cumpărătorilor de „vite, pe când judanii trecând alăturea si aducând Ja noi „postavurila leşesci, după ce le desfacu, îşi cumpără şi „Scotu vite din interiorul ţărrei, lăsând pe neguțătorii „noştri de la hotaru cu buzele umflate: noi nu le am re: „fusa să'şi cumpere vite Şi în interiorul ţării, dacă nu „le ar ajunge celle de la hotaru; dar ca SG rutineze pe „hegutătorii noştri, una ca, acesta na o putem îngădui,* Acestu Tesultat se comunică municipalităţii din Lembergu şi se cere concesiuni. reciproce “pre. a lui esecutare!). ') Hasdău, Archiva istorică a României, V, IP.Ip.1i. . 

Proprietatea toncieră rurală, 
Irrupţiunile si Tobiile esercitate de Turci în acestu secolu în Terra-românâscă ; năvălirile 'cozacilor si mai cu sâmă alle Tătarilor în ţerra de jos. din Moldavia, prădând si ar- dEnd mai cu sâmă, territoriul dintre Nistru şi Prutu, fometea cea mai nepomenită care a bântuit aceste provincii în anii 1574 şi 1585, în câţ terranul ajunsese a. se utri cu scârță, de copaciu Şi cu mohoru; iar mai virtos dajăile cole ses — ŞI varii pe car domnitorii, constrinşi de nesaţiul de bani al Turcilor, era nevoiţi să le impuiă, țerrei spre a se mentine „Be tronu, sunţ nisce motive — credem — destul de temeinice ca să convingă pe or-ce omu de necesitatea în care au „fost puşi câţi-va țărrani, să'şi vângă, moşia împreună cu personă lor, ca să scape de torturele fomei şi alle par-
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ceptorilor, cu simpla, conâiţiune de a fi'scutiţi de biru şi 

de tote mâncătoriile (dăjdiile) -ce vor - fi. Dar prin în- 

străinarea moşii împreună cu persona proprietarului ei, 

nu va să dică altu de cât d'a nu părăsi moşia pe care 

locuia, atât şi nimicu mai multu ; fiind că atunci — ca, şi pînd 

în dilele n6stre— val6rea unei moşii nu se socotia depe în- 

tinderea ei, ci depe numerul braţelor aflat în coprinsul ei, 

sciind că moşiile nelocuite n "aducea niciun venitu De : aceea, 

prin vendarea lor şi a moşiei lor, ţăranii n'au putut în- 
telege altu de cât luarea angajementului ca să nu'şi stră- 

mute locuinţa depe fosta lor proprietate — plătind dăjdiele 

- si celle l-alte mâncătorii pentru dânşii, cumpărățorui mo- 

siei lor, iar nu de afi sclavii acestui *cumpărătoru Pentru 

co în actul de vândare nu se. dă vre un dreptu cumpă- 

rătorului moşiei selle d'alu deslipi de moşia ce'i o vânduse, 

înstrăinând persâna esproprietarului la alţii fâr să fii 

_ însoțită de moșiă, căci atunci unde ar fi xemas angagia- 

mentul noului proprietaru d'a plăti Găjdiile esproprietarului 

şi de a'lu apăra de or ce mâncătoriă. In consideraţiunea 

dar cellor mai sus espuse, precum şi a libertăţii faaniliei | 

esproprietarului de care nu le vine la socotâlă să vor- 

biască cei ce susțin sclavia ţărranului, dicem că prin acelle 

cinci, şese zapise isolate şi schimbate între nişte par ticulari, 

cari s'au găsit pină acum de asemenea, natură, chiar de le 

am înterpreta, contra resonementului, nu e logicu a ge- 

neralisa şi a deduce — contra bunului simţu — că țărranul 

sar fi aat pe sine sclavul proprietarului căruia "i-a vândut. 

“moşia, sa şi pe sine, şi prin acestu „sine“ noi înțelegem — 

cum am dis — statornica, lui locuire şi hrănire „prin la- 

b6rea, sa pe mosia *i vendută, dându- şi dijma după obiceiu; 

pentru că nu esistă, nici un document în care să se vâdă, c6 

ţeranul român să/'şi fi vendut numai persona sa fard moşiă.”) 

n 
*) In archiva statului, ţin bine minte, esistă un chrisobul de - 

pe la.începutul secolului alu XVIII: acestu documentu dice că
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“Totu din causele menţionate se cunâsce:. pentru ce în 
ainbele principate la câmpu mai nu se află mosneni (rezași), 5. 
pe "când. p6lele munţilor. abundă, de felul acesta de „Pro- 
prietari. Cu tote acestea, unii din proprietarii cărora țăr- 
ranii — esproprietarii —le da decima din productele. ce ei 
făcea pe ţărrinile curaţate de ei de mărăcini, şi din vitele 
ce se nutria pe moşia lor, era prea mulţumiţi când țărranii — in dilele.de serbători--1e da, câte un ajutoru 6re-care la “lucrările lor agricole,. în. sunetul musicei lăutarilor, dar şi ei—ţ&rranii acestia era mulţumiţi, pentru că lucrarea lor era:mai multu ua, petrecere de cât ua împovărare, şi. mai cu s6mă, că acest ajutoru îlu da mai multu naşului, cumătrului :şi protectorului lor. Cei .ce. din contra, cerea țerranului mai multu de cât atât, îlu constrîngea a'şi lua lumea în capu. , - 

Cât pentru moşiile moOnăstiresci, mai toţi. locuitorii lor au venit în ambele aceste principate din Dacia ae mij- locu (Transilvania). In acestă provinciă Ungurii puind mâna pe t6te moşiile vechilor ei locuitori (moşii Românilor tran- silvani de astădi), prigonindu'i şi maltratându'i cu totu felul de atrocități neumane, ua, mulţime din vechii locuitori ai Transilvaniei, sau vedut nevoiţi. a'şi părăsi căminul pă- rintescu, şi trecând muntele, a se adăposti la noi pe aceste moşii monăstiresci, nelocuite în. mare parte în secolii tre- PI 
aflând domnia că vre ua câţi-va ţărrani din judeţul Vilcea s'au vândut pe sine—nu dice cu moşiă—spre a scăpa de dăjdii si închisori, şi cd fapta acesta fiind un mare păcat d'a se vinde creștin la creştin, domnia,po doua parte, desfiinţegă actele acellei vendări, pe de alta, otărasce ca cumperătorul să'şi perdă banii, și terranii să româiă liberi cum au fost mai nainte. Ansuși în secolul allu XIX 1882, urmaşii noştri vor găsi câte- va procese-verbale alo unor porceptori cari, neinţelegîndu-si competinta, au vândut lab6rea a peste 20 ţărrani unui proprietar s6u arondaşu; daratare acte publice desființându-se de guvernu, și acei perceptori pedepsindu-so cu destituirea si darea. lor în judicată, nu potu urmaşi noştri să afirme esistința Tobirii ţărra- 
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cuţi, şi probă — pentru acâsta —sunt chris6bulii de mili daţi 

Mânăstirilor de diferiţii domnitori, neputând: să se susţiă. 

numai cu venitul moșiilor lor. Negreşit co aceşti noi coloni 

au venit în ambele n6stre principate întrun număru prea 

restrins şi la diferite epoche, dar cu timpul ei s "au îm- 

multit, pentru cd locurile pădur6se și selbatice în care 

se adpostise îi apăra, de supărările ce suferia: .de Ja Turci 

şi Tătari, cei-l-alţi locuitori depe la câmpii. Pe aceşti coloni 

mai cu s6mă îi numescu chronicari noştri: „vecini“ fiind 

"veniţi din vecina, n6stră Transilvaniă. — Dar unii din egu- 

reni s6u stareţi—ca şi unii din cei-l-alţi proprietari mi- 

meni —trăiau în bună pace cu locuitorii depe moşiile lor; 

alţii ânsă asuprind pe ţărrani, acestia părăsia ua moşiă 

în care nu găsia linistea şi pacea promisă la instalarea 

părinților lor întrânsa, şi în care proprietarul nu se ţinuse 

de angagemântul d'ai scuti de biru şi. mâncătorii, după cum 

- se obligase la asedarea ascendinţilor acestora pe moşia sa. 

Acestă stare de lucruri, fiind un efectu directu alle cau- 

selor ce am espus mai sus, a dat nascere. unii aserţiuni 

mai mult de cât eronată 1 s'a dis adică cd domnitorul Mihail 

cellu: mare allu 'Terrei românesci ar fi intrudus. în î6rră 

„robirea ţăranului către proprietaru, aducându înainte — 

spre susţinerea acestei acusatiuni — esistinţa unui chrisobu) 

allu lui “Radu-Mihnea Vy., în care se pomenesce despre 

  

nului prin vândarea făcută de acei perceptori.— (Binele pubiicu 

din €8 Sept. 1882). 
, , 

Ast-fel dar s'a urmat şi în secolul acesta allu XVI cu acelle 

cinci s6u s6se acte. de v&ndare. Apoi, bine e, logicu 6, să luăm 

drept lege “abusul făcut de câţi-va particulari s6u &nsuşi de fonc- 

tionari d'ai statului ? şi leal și ecuitabil ar. fi să conchidem prin 

deducţiă că, pe temeiul acelui actu din Vilcea, de caro vorbesco 

menţionatul chrisobul, şi a cellor procese-verbale alle percep- 

torilor de care vorbirăm mai sus, in principatele române în se- 

colul allu XVIII şi allu XIX, tărranul românu a fost robu pro- 

prietarului de moşiă, că ellu se vindea ca vitelo ? Nu, nec logicu, 

căci ua asemenea încheere mar fi de cât efectul relloi- credinţe.
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aședemintul domnitorului Mihail cellu mare pentru aser- 
virea tărranului câtre proprietaru. Avem din aintea n6stră 
ua traducere depe acestu chrisobul, forte reu efectuată şi 
în tâlmăcirea literală şi în nepaza, idiotismelor române şi 
ensuşi în construcţiunea -fraselor în limba română, osebit 
de lacunele ce presintă ea ca, şi originalul s&u. In acestu 
documentu, găsim numai şi numai următârea frasă rela- 
tivă la aşegământul attribuit marelui nostru domnitoru: 
„Cum care pe unde va fi acella să fiă vecinicu' unde se 
află“, frasă care nefiind reprodusă — după cum am dis, 
cu. esactitate, atât din puntul de vedere gramatical, cât şi“din acella allu esiginţilor  naturei limbei române, ne permitem a o presinta lectorilui întrua construcţiune mai regulată şi cu espresiuni mai de înţeles: „ţărranul, or "unde se va găsi astădi domiciliat, să remâie statornicu acolo unde se află,“ Tcă fondul acellui presupus aședămentu, așa cum îlu găsim, cum îlu înţelegem şi cum credem că trebue să fiă înțelesu şi de alţii; şi din care noi nu vedem alt-ceva de cât ua măsură de ordine publică, ca ţărranii noştri să nu | pribegeze ca țiganii şi netoţii dintr'ua pădure într'alta, în prejudițiul agriculturei, finanţelor statului şi €nsuşi în interesul lor propriu. Şi nici găsim în acestă aserțiune vre un aşedemântu 6re-care de robiă a ţerranului românu, şi nici măcar umbra de vre un drept dat proprietarilor de a vinde pe cultivatorii s6i şi pe copii lor de ps moşiile pe cari ei se nutriau, despărţind ast-fel — după alegaţiunea lui Fotino — pe tată de fiiu şi pe acesta -qe părinţii lui, Și noi credem că acestă chronicar a fost el Ensuşi victima „unei erori de alţii făcută. Traducătorii vechilor chrisobuli | tâlmăcind în traducerile lor cuvântul Cea prin vorba vecinicu, în locu: de vecinu — căci „EYCEA“ va să dică pe românesce zecinu iar nu vecinicu -. şi apol substituind cuvântului zecinicu pe acella de robu, câna ens&și vorba tecinicu nu.va să dică de cât statornicu su nemutabil, "Fotino a cădut în errea făcută, de acei traducători — de
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care cei de peste Milcovu a remas feriţi — şi a scosu 

monstru6sa aberaţiune că țerranii români erau robi pro- 

prietarilor moşiei pe care locuia, fără să v6dă; că tecstul 

slavon dice curat „Eyck (vecinu) iar nu „paBzi“ (robu). 

Apoi daca mai e cine-va. la îndoială despre. veracitatea 

afirmării n6stre, bine-voiască să ne arate măcar un chri- 

sobul în care ţărranul românu să fie calificatu cu vorba 

„pABzi“(robu), no ăstora cărora ne au trecut prin mână 

sute de asemenea documente, şi atunci şi numai atunci 

vom părăsi afirmaţiunea ce susţinem. Către acesta, daca, 

un asemenea monstruos aşedemântu ar fi esistat, n'am 

vedea re pe la particolari şi monăstiri acte de vândareă |. 

țărranilor după cum găsim. sute şi mii de atare acte de 

vândări de ţigani? Aşa, dar; atât aşe demântul attribuit * 

domnitorului ce unise mai tâte provinciile. Daciei sub pu- 

ternicui său sceptru, cât şi aserţiunea co tărranii români 

ar fi fost în vechime, sclavi. ai proprietarilor pe moşiile 

cărora locuia, sunt nişte invenţiuni mai multu s6u mai 

, puţin reprobate nu numai de logica lucrurilor, dar de 

- Ensăşi faptele petrecute în aceste timpuri 1). 

") Hasătu, Archiva istorică a României, T. Ii, p: G; Istoria Moldo-Română, 

p. 216; Ilarian, Tesauru de monumente istorice, T. 1, p. 391; Hasâsu, Archiva 
istorică a României, T. |, P. I, p, 17 

Sigillul domnescu. * 

Ca să ne facem ua idei despre “siginul domnitorilor 
români din acestu secolu şi pend către începutul cuartului 

din urmă allu secolului XVII, să punem înainte-ne sigillul 

unui chrişobul din aceste timpuri şi 6cd ce: vedem : în 

“partea de jos a sigillului stă imaginile: domnitorului şi 

dâmnei cu corâne regale pe capu, şi ţiind între, denşii un 

arbore pe allu căruia verfu, se vede stână ua acuilă (vultur) 

cu aripile întinse; la drepta lui — mica figură a sorelui 

şi la stînga, aceea a, lunei; mai sus dasupra, capului acuilii, 

găsim corâna cea mare a țărrei în nisce dimensii relativ
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prea mari. 'Tâte acestea închise întrua circumferință allu 
căruia diametru nu trece de. patru "centimetri ; dincolo 
afară din acestă, circumferință — între acesta şi marginea 
sigillului — pe ecsergu (ua zonă, cerculariă aprâpe un centi- 
metru în lăţime) se citesce în limba slavă următorele: 
cu mila lui D-deu Io (cutare) VvV., fiul (cutăruia) VV,, 
domnu allu (numirea Terrei). 

Sigillul Moldaviei diferă de acella alu Ţărrei-românesei 
în aceea ci imaginea, dâmnei şi. arborile nu figureză de 
locu întm'Ensul, şi în locul acuilii se vede figurând semnul 
caput-bovis, Imatu de bună semă ae la cetatea cu acestu 
nume de lângt Galaţi. : 

Sigillul domnescu era de două forme : sigillul mare care 
se punea pe diplome s6u chris6buli internaţionali sâu pe 
vre un-actu de interes publicu ; Sigillul micu se punea 
mai multu pe ordinile domnesci, relative mai totu d'auna 
la interesul unuia stu a câţi-va particulari. Ambele aceste 
sigilluri se aplica pe câră Toşiă, iar cei-l-alţi funcţionari 
mari s€u mici îşi aplica sigillul lor numai pe ceră verde, nefiind permis a, se servi cu câră roşiă vre un altu func- 
ţionar — or-care ar fi. tostu gradul săi 1), 

1) Hasâtu, Archiva istorică a României, T. ], P. II, p. 9%. 

Datine, 

"Frăția de cruce. Dintre naţionalităţile ce ocupă orientul Europei, instituţiunea frătiei de cruce numai la români S'a păstrat întrun mod umanu şi crestinescu. Aceia ce voiau să se înfrăţiască îşi făceu reciprocu donaţiuni, iard când vre una din părţi nu .dispunea de vre ua avere îi - venia în ajutor vre unul âin patronii săi, făcenă ellu — acellu patron — donaţiunile necesarii către cea, l-altă parte. Aceste donaţiuni preceda totu dauna, efectuarea misterului care se făcea în modul urmitor: Se arunca întrun vasu ua mică cruciuliță, pâine şi sare, apoi ambele părţi pro- . nunța acâstă formulă Sacramentală : jurăm De cruce, pe
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pâine și pe sare a fi totu d'auna fraţi, şi a ne ajuta unul 

pe altul în tâte nevoile nostre. Dar când donaţiunile făcute 

era moşii, mergea, la biserică şi aci mărturisia, înaintea 

preoților şi populului adunat, donaţiunile acestia şi în- 

frăţirea lor. Urma apoi ospăţul oferit de fraţii de cruce, 

la care lua parte toţi vecinii împregiureni cu moşiile per- 

sânelor înfrăţite când acestia își dăruiseră moşii, precum 

şi alte persâne de distincţiune din localitate. Adesea se 

“scotea şi chrisobulu domnescu în care se constata atât 

donaţiunile cât şi frăţia de cruce, precum şi chieltuelele 

făcute cu dânsa )). 

*) Hasdtu, Archiva istorică a Romaniei, T. 1, P. 1, p. 133 şi 143; Columna 

'ui Traian, 1837 Tanuar, p. 7 

Crestarea la nasu, Lipsa unei legi pentru moştenirea 

la tronu, după cum am arătat âncă în secolul allu XIV, 

aducând atâtea nevoi pe ţerră, mai cu s6mă în acestu 

secolu, a făcut a se intruduce un usu în ambele aceste 

principate, contrariu caracterului cellu blând allu Româ- 

nilor. Domnitorii îndată ce se suia pe tron, se asicura 

de persânele suspecte de a aspira la ocupârea tronului, 

şi pe unii pe cari îi credea mai periculoşi, îi ucidea,; iară 

pe alţii — or că îi credea prea puţin: periculoşi or dintr'un 

simțimentu de umanitate — se mulţumia a i cresta la 

nasu. Şi ast-fel aceşti pretendenți slutiţi, devenind ridicoli 

şi prin urmare necapabili de domnii, erau aduşi în posi: 

ţiune să perdă speranta, d'a ocupa, tronul. De la acestă 

măsură — dice Veranciu — nu scăpa nici fraţi, nici altu 

sradu de rudeniă de: nu fugia din ţerră. - Numai părinții 

erta, pe fii si aceştia pe părinţii lor ?). 

*) Istoria Moldo-României, p. 220; Ilariu, Tesauru do monumonte istorice, TNI, 

p. 160; Hasdtu, Archiva istorică a României, T. 1, P. 1, p. 107; Laurianu și 

Bălcescu, Magasin istoricu, T. 1, p. 147. 

Impositele din acestu secolu. 

Dările către Statu espuse în secolii precedenţi s'a mărit 

peste misură într'acesta, mai adiogându-se âncv şi altele. 

,
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Petru-Mircea (1560), domnitorul Ţerrei-românesci , a 
adaos ânc cinci aspri la biru (ilişu) seu darea personală, 
Alesandru-Mircea (1568) a adaos dajăia numită dia secă, 
Mihnea Alexandru (1577) a adaos dajdia numită ndpaste, 
a mărit cuantitatea dajdiei numită găleta de grâu (pâini), 
a. pus două decime la, dece stupi, şi a pus la biru pe ostașii 
numiţi roşii. Gostina, dreptul de a deschide cârcime, s'a . 
urcatu de Petre Cercelu (15838) la tacsa de 800 aspri. * 

In Moldavia, Despotu-Vodă (1561) a pus mari greutăţi (dajdii) pe ţerră ; Iancu Petru VV. (1580), prenumit Sasul, 
a scos în țerră decima pe boi (Văcăritul); Aaron-Vodă 
(1591) ânsă '% a întrecut pe toţi; ellu a obligatu pe totu țărranul să dea dajdiă câte un bou de nume. Dăjdiile se “împlinia câtre finele acestui secolu de perceptori români însoţiţi adesea ori de turci 1). 

* 2) Laurianu şi Bălcescu, Magasinul istoricu, T. IV, p. 274, 275 şi 246; Istoria Moldo-Română p. 225, 971, 273 și 280, ' N 

Doannitorii ce au bătut monedă). : - 
Moldavia. | Terra-Româncscă,. 

Stefâniţă. . . 1517—27 Mihail cel mare 1598 —601 Stefan Locustă.  1538—40 
Al. Lăpuşnenu 1552-61, 1561-66 
Eraclid Despotu 1561—63 
I6n Stefan . .. 1579—74 

') Hasdeu, Columna lui Traian, anut 1876, p. 45; Tabelul Boliacu, numitu daco-romanet Nr. 105, 108, 110, 111, 119, 113, 114 Și 118. “ 
Unităţi de m&sură. 

Unitate de mesură de lungime : 
10 Stinjenul, Ua lungime de optu palme domnesci (mari). 20 Funia (funis). Ua lungime de 12 stinjeni. Moşiile m&surându-se în vechime numai în latu, ho- tarnicii — în acestă lucrare — se serviau cu acâstă măsură agricolă numită funia. Bi măsura cele dous capete alle moşiei și mizlocul ei, apoi făcâna aceste trei cantități ua sumă, lua ua a treia parte din această sumă, si mani- festa — prin acâstă treime — mărimea, moşiei, dicend c& moşia cutare are stinjeni (cei coprinşi în treime) mâsă 1), :) Hasdeu. Columna lui Traian, anul 1877, p. 299, 

———
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Monăstirile ţărrei, "pentru orbitoro 
mită, sub viclenă taină, s'au cârcimă- 
rit şi s'au vendut do domnii şi de vlă- 
dicii străini no&, nu cu legea (religia) 
sfânta ci cu nâmul, la alte monăstiri 
din ţerri străine, sub vălul închinării, . 
făcendu-le şi chris6be fără scirea, sv6- 

tului şi soborului ţărrei. 

Mateiu Basarabu. 

SUMARIU. 

Officii : serdarul— slugerul. — Reformarea legilor. — Scolele pu- 

Vlice.— Limba română.— Băi publice.— Despre oştire. — Aşeţlemânte 

„prin care se înterdice închinarea monăstirilor ţerrei la alte mo- 

năstiri străine. — Proprietatea, foncieră rurală. — Aşegemântul sân- 

țitului sinod allu Moldaviei retativla cărţile calvine, şi la misionarii 

propagatori acestui eresa.— Domnitori ce s'au distins prin îndl- 

tare de monumele religidse.-— Lista civilă a Domnei.— Corporatiu- 

mile Greslele). — Tergu Baia din Mehedinţi şi Tergu Baia din 

Dorohoiu sâu esploetarea minelor.— Despre archonlologici.— Despre 

Tigani.— Datine: cera voşiă şi cera verde.— Modul dării foncţiunilor 

publice.— Venătârea domnescii. — Impositele,— Unităţi de mesură. 

Ofiicii. 

Serdarul. Acestă, demnitate era ostăsescă; ea corres- 

pundea, cu foncţiunea numită la apusul Europii: „mareşal
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de câmpu.& In Moldavia, serdarul comanda pe căllăraşii 
cellor doă judeţe, Orcheiu şi Lăpuşna. In 'Țerra-românsscă, 
pe lângă comanda unei brigade de oştire, mai -avea şi 
administraţiunea superidră a poștelor, precum şi sarcina . - 
de cuartir-maiestru allu. oștirii. Ac6stă, demnitate este îm- 
prumutată -de la 'Turci 5. 

') Hasd&u, Archiva istorică a României, T, 1, P. 1, p. 170; Fotino, isropia 7s nălut Aaxias, T. III, p. DOR, 

Slugerul. Attribuţiunile acestui foncţionar sta în apro- 
visionarea curţii domnesci cu carnea necesariă, Luând 
bani de la tesaurul publicu, cumpăra vite, le tăia şi îm- 
părţia porțiunile de carne şi de lumînări la slujitori (oșteni) 
şi la boierii curţii. Ellu îngrijia şi de hrana 6speţilor Turci 
şi Tătari ce venia în principate cu vre uă misiune officială 1). 

) Fotino, ioropirn ris nălat Aaiaş, 'T. III, p. 503; Archivaistorică a Ro- mâniei, 7. ], P. I, p. 171 și 108, N 

Reformarea legilor, 

Din causa limbei străine în care era publicate basili- 
cele, adoptate şi apropriate de ambele aceste principate, 
ivinduse uă mulţime qe dificultăţi în aplicarea lot, 6menii de statu din acestu timpu n'au găsitu altu mizlocu â'a 
scăpa d'aceste dificultăţi, de cât a face -ca, basilicele să -.. se traducă, s6u să se scâtă estrase depe dânsele: în limba vomânescă, şi apoi să se publice prin tiparu, ca: nu nu- mai să înlesniască pe depositarii justiţiei în a qa, dreptate cellor ce o mărită cu o convincţiune perfectă, că. a înţe- lesu legea, şi că a aplicato bine, ci âncă să concure ca şi inteligința ţărrei -să fii mai bine adăpată de dreptu. rile şi datoriile ce fie-care locuitoru cati să aibă în târra s2 dupi faptele .salle, ” 

| Cellu d'ântâiu pas în ajungerea acestui scopu lăuda. bilu, îlu făcu Basile Lupul, domnitorul Moldaviei, la anul 1646. In tipografia fongată de dânsul în monăstirea sa
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Trei-ierarhi —creaţiune şi densa a pietăţii şi munificenții . 

salle — acestu domnitoru făcu a se.tipări codul său.de 

legi numitu: Carte românescă de învățătura pravililor... 

pe care: împărţitorii justiţiei să o consulte şi să o aplice 

în resolvarea proceselor ce vor avea să judice. — Peste 

ş6se. ani, Mateiu Basarabu, domnitorul : Tărrei-românesci, 
respunse acestei nobile şi patriotice provocări a rivalului 

său în fapte mari, publicând şi ellu în tipografia sa din 

chiliile mitropoliei din 'Pergoveste, codul său de legi nu- 

mitu: Indreptarea legii. 

Iniţiativa, acestei mari reforme, luată de domnitorul 

Moldaviei are negreşit un merit netăgăduit, şi numele 

“autorului acestei creaţiuni românesci cată să fiă conservatu 

în memoria posterităţii cu sânțenii şi recunoscință. 

Ast-fel basilicele — după care se da justiţia, î în aceste țărri — 

se înlocuiră prin aceste coduri de legi estrase iară din 

basilice, în limba românescă și se întruduseră în admi- 

nistraţiunea -ţărrei!). 

1) M. Gogălniceanu, Archiva românescă, T. II, p. 16; Laurianu şi Bălcescu, 

Magasinu listoricu, T. |, p. 4. - - ' 
, 

Secolele publice. 

Dar faptul cellu mai meritos care illustreză, pe paginele 

istoriei nâstre numele lui Basile Lupul, este edidificarea 

unui collegiu mare de piatră, clădit în apropiere. de Mo- 

năstirea sa, 'Trei-ierarhi, în care pe lingd alte - învățături 

a făcut ca limba română să/și iea locul ce îlu usurpase 

ua altă limbă străină întrun timp de mai mulţi secoli. — 

In 'Ţerra-român6scă, Şerban Cantacosino, domnitorul ei, 

puse şi ellu mâna, la edificarea unui aşedământu de în- 

vățătură: ellu întemeiă sedla domniască (a statului) din 

st. Sava în limba elena, susţinută de domnitorii succesorii 

sti, cu retribuţiuni anuale din tesaurul publicu. 

d). Un profesor antăiu de sciințele filosofice. 
b) Un profesor allu doilea de litere, și
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c) Un profesoru allu treilea de limba grâcă vorbitâre, : 
forma personalul didacticu allu acestui: collegiu.. | 

"“Scâla slovenâscă care esista, din celle mai bătrâne timpuri 
în 'Perră-românescă, își urma şi în acestu timpu cursul 
învăţăturii ei, în localul unde este astădi gimnasiul Lazăr — 
cu doi profesori — unul primaru ȘI altul secondar — învățând 
pe elevi pe lângă limba slavonă şi pe cea română.. Ambii 
acestia, profesori era şi ei retribuiţi — ca şi cei de sus— 
totu din casa statului!). 

) Tunusli, iozopta mis Biceyirae, p. 81. 

Limba română. Mişcarea, literară din secolul trecut s'a 
desvoltat într'acesta cu un corent electricu mai presus 
de or ce prevedere omenâscă. Atât, guvernul cât și națiunea 
scuturară cătuşele ce' le împedica, d'a scrie şi a citi în limba 
părintâscă. Astfel actele offiiciale începură a vorbi româ» 
nesce pe la începutul acestui secolu, legile ţărrei, tradu., cendu-se în limba românescă, se înțelegu de toţi ce sciu 
carte românsscă, fiind că se esprimă în acestă limbă, Ose- bite producţiuni litterarii esu la ivială, între care cuviința 
cere să trecem mai ântâiu coqul de legi numitu : Carte 
românescă de învețatura pravilelor . 1. allu lui Basile Lupul 
şi. pe acella numit;:, îndreptarea legii allu lui Mateiu-Ba.- 
sarabu. Despre aceste ambe scrieri un contimpuran ăllu lor, străin, dice cd românii şi cei din Moldavia şi cei din Terra-românescă au considerat ivirea la lumină a aces- toru cărţi ca.ua bine-facere cerâscă, fiind cd ei citescu pe cărţi slavone fărd să le întelegă, limba, lor fiind cea românescă. 

Totu aici credem de cuviință a face menţiune şi a trece numele venerabilului Dositeu, Mitropolitul Moldaviei si Sucevei, dela, care avem ua psaltire tradusă pe românesce în versuri, şi tipărită prin stăruința sa, mai cu sâmă că acestu venerabilu păstoru e privitu în. genere ca funda torul poesiei nâstre litterarii. ”
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- Traducerea bibliei depe vulgata în limba română, suntem 

datori grămăticului (înv&ţatului) Nicolau Milcu, fostu a- 

ginte allu Terrei-românesci în Constantinopole pe timpul 

domniei lui. Grigore Ghica, iar tipărirea ei—zelului şi 

pungei lui Şerban Cantacosino, nepotu de fiică lui Şerban 

Basarabu.” "Totu acestu învățat a tălmăcitu şi tetravan- 

ghelul, a cărui trăducere în manuscris se păstreză şi astădi . 

în biblioteca dela Episcopia “Buzău. Acestă bibliotecă este 

tondată şi înzestrată de amicul. meu, reposatul episcopu 

Dionisiu Romano, acella “cu care cellu ce scrie acesteaa 
suferit împreună persecuţiunile şi închisorile cu care ne 
a chinuit străinul cotropitoru în resbunarea lui, pentru cd 

"i a scăpatu'prada din mână cu scularea românilor în anul 

cu adevărat allu mântuirii 1848. ii . 

Acestu Nicolau Milcu alle cărui stanci” iterari le 

menţionarăm cu veneraţiune, credem a fi fost vre un des- 
cindinte din fii naturali s6u pote —' ellu Ensuşi. — să fi 
fost fiiu naturalu allu vre unui domnitoru din Moldavia, 

de dre-ce Stefanită Lupul, domnitorul Moldaviei, a pus 

de la crestat la nasu; pentru cd scim, că numaicei ce 

avea căderea să ocupe vre ua dată tronul, era puşi sub 

ferula, degradării fisice prin tăierea nărilor de către dom: 

nitorii ce avea temere de a nu fi detronati su de a 

nu fi succedaţi la tronu de asemenea pretendenți. 

Sub guvernul domnitorului 'Verrei-românesci, Constantin 

Brâncovenul, succesorul lui. Șerban Cantacosino, venera- 

bilul și învățatul Damaschin, episcopul Râmnicului și 

noului Severin, fâcă a se vedea publicatu un evan- 

geliu în patru limbi, între. care şi cea română; apoi pe 
Vângt tipărirea unui anthologhion în limba slavonă, totu 

acestu 'prelatu mai dete uă a doua ediţiune a bibliei ro- 
mânesci, publicată mai nainte sub . auspiciile lui Șerban 

Cantacosino, ânsă mai corectă şi cu un tipar mai curat, 

precum şi alte cărţi românesci de devoțiune, traduse şi
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tipărite de densul în tipografia sa de la Romnicu, resi- 
dinţa eparchiei salle. Ă 

Mai multe chronice relative la istoria ambelor princi- 
pate, se ivescu în acestu secolu. Cellu mai important, 
âns& este acella allu înveţatului Miron Costin, tratând des: 
pre istoria Moldaviei. În Terra-românescă pe timpul lui 
„Şerban Contancosino iesu la ivială mai ânteiu cbronica 
lui Constantin căpitanul *) care tratâză despre istoria am- 
belor n6stre principate ;- apoi aceea a lui Teodosiu din 
Tunsi, cu alte patru chronice anonime, care t6te coprindu 
istoria 'Perrei-românesci de la Negru Basarabu pînă la 
Şerban Cantacosino. 
„Cellu, care ânsă a ridicat sus litteratura istorică a ro-. mânilor din acestu secolu, este învățatul Dimitriu Can- 

temir, domnitorul Moldaviei (1711). De la acestu bărbat. 
posedăm următârele scrieri: 

Chronicul moldo-românu. 
Divanul s6u gâleâva înţeleptului cu lumea. 
Istoria imperiului otomanu. 
Descrierea Molâaviei, sal. |. 

1) Laurianu şi Bălcescu, magasinul istoricu, T, 1. pag. 4,6 și 10; Melchiso- decu, chronica Romanului (urbea), p. 89,90 şi 121; Hasdtu, Archiva istorică României, T, 11. p. SI; M. Cogălnicânu, Leatopisele Moldaviei, T. 1, p. 2, 

Băi publice. 

- Un edificiu de bii publice, atât de necesariu igienii populului, depe planul edificiilor de băi publice din Con- stantinopole — de ua formă ovală — de marmoră, cu cupole, cu cabine numerdse, despărțit de ua parte pentru băr- baţi, de alta pentru femei, figureză pe la mizlocul acestui secolu, p'între celle-l-alte monumente ale resedinței dom: nitorilor Moldaviei. Creaţiunea acestui edificiu atât de PI 
” Acesta e ascendentul lui Petrascu po.care +1 a, decapitat Nicola Mavrocordat în domnia sa, d'ântâiu.
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folositor, o datorim totu domnitorului Basile Lupul care a 
lucrat și a înzestrat ţârra, sa cu multe şi bune instituţiuni. 

Despre oştire. 

Domnitorul Mateiu Basarabu îmbunătăţesce sorta, os- 

taşului românu, ridicându'i solda pînd la optu bani pe 

di; ellu măresce numărul ostirii ast-fel că archidiaconul 

Paul d'Aleppo în scrierea sa nu pâte trece fărb a vorbi, 

de dânsa. Noi—dice acestu învățat—furăm surprinşi de 

mulţimea ostirilor lui Mateiu, tâte împărţite în „regimente 

cu stindardele lor fie-care, şi allu căroru număru se suiă 

pînd la 100 şi la nevoiă pînă la 150 mii flăcăi. Ceea ce 

ânsă, adaogă ellu — crescă mirarea nostră — fu disciplina ce 

domina în acestă numer6să oştire, lucru ce vedurim cu 

ocasiunea sărbărilor crăciunului, în care cât ţini elle nu 

aflarăm nici un soldat beatu, sâu care să fi făcut vre ua 

gâlcevă cu vre unul din companionii s&i s6u cu vre un 

altu particularu. Ecd cu ce s'a susţinut pe tronul ţărrei 

acestu domnitoru un timpu de 21 de ani, cu tote. cur- 

sele întinse de turci spre ai lua domnia, viaţa ş şi averea. 

Gheorghiţă Stefan Ceurul (1653), domnitorul Moldaviei, 

dispunând de ua, oştire de 40 mii 6meni, a mânţinutu 

instituţiunea armatei cu totu timpul celu tulburat şi 
scurt allu administraţiunii salle. 

Constantin Şerban Basarabu (1654) conservând ceea, 

cea găsit de la predecesorul s&u, Mateiu Basarab, a dat 

osebite privilegiuri dorobanţilor şi căllărașilor, scutindu-i 

de decimărit şi vinurit; a îmbrăcat armata cu straie noi 

de postavu, precum şi pe căpitani, sutaşi şi căprari cu 

straie de pe condiţiunea şi gradul lor, şi la atâta dis- 

tincţiune şi iubire îi avea pe acestia în cât pre ade- 

sea-ori se ospăta cu dânşii. Disciplina, âns& care este 

viaţa unei armate nefiind priveghiată cu aceeaşi sân- 
ţeniă ca în timpul predecesorului său, a făcut ca ostirea, 
să'i aducă multe încurcături atâtu lui cât şi țărrei, 

4
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Turcii către finele acestui secolu aplicând art. din 
tractatul lor cu Moldavia, la câte-şi trele principatele ro- 
mâne, dispunu — prin ordinele ce dau — de puterea armată 

„a acestor trei țărri tributare, după cum le vine lor mai 
bine la secotslă, Ast-fel în resbelul lor cu Austria — 1663 — 
1664, domnitorul Eustatiu Dabija, suveranul Moldaviei şi 
Grigore Ghica allu Terrei-românesci, a trebuit — după orâi- 
nul sultanului — să însoţiască, pe celle turcesci în espedi- 
țiunea pornită contra Vienei, cu ostirile şi armata ce avea; 
iară voevodul Apafi, domnitorul 'Transilvaniei, fiind bol- 
navu şi trimiţend în locu-i pe generalul s&u, Gavriil Haller, 
cu un corpu de uă cam dată do 4.000 Gmeni, şi mâniin- 
du-se vizirul că ma venit ellu ensuşi (Apafi) în persână, 
a pus dea decapitatu pe bietul Haller dinaintea cor- tului său. Chronicele nu ne spun de numărul ostirii şi 
allu tunurilor moldave ce au luat parte la acestă espe- diţiune; dar elle nu trecu sub tăcere pe allu 'Tărrei-româ- 
nesci, Qicând că contigentul acesteia era de 11.000 Gmeni cu tunuri, corturi şi 4.000 căruţe de transportu cu câţe patru boi. 

In anul 1688, câte-şi trei domnitorii țărilor române: „ Serbanu allu 'Părrei-românesci, Duca alu Moldaviei şi Apafi Mihai allu Transilvaniei, ieau parte din ordinul sultanului la expediţia pornită din nou de Turci contra Austriei.*) 

  

”) In anul 1526, Soleiman sultanu distruge cu desăvirsire osti. rea, ungurescă la Mohaciu, la care Românii transilvani mau luat parte. Ungaria proprii disă şi alte provincii anecsate -ei depe vremi, după câţi-va ani de lupte sterile între casa Austriei si între croatul Ioan Zupalia, şi moştenitorul acestuia, devinu pro: vincii turcesci. Aradu, Temiş6ra, Oradia-mare, scl., formându sangiacuri a parte, so administreză de paşi turci, şi în palatul lui Mateiu Corvinul din Buda, reşedinţa, regilor unguri, se tolă- nesco vizirul cu trei toiuri trimis de sultanul Soleimanu spre administrarea, Ungariei > Casa Austriei stăpinesce şi ea câto-va judeţe din Ungaria despre nordu şi vestu pînă la Presburgu plătind ânsă tributu Turcilor pentru acesta. (Histoire de Ja mai.
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„Din tâte celle de mai sus espuse este evidentu cd ins- 

tituțiunea armatei în ambele principate, T'erra-românescă 

„Şi Moldavia, s'a îmbunătăţit şi s'a conservat şi în acestu 

secolu, cu tâte călcările şi spoliile esercitate de 'Turci 

asupra, acestoru ţărri 1). 

) Fotino, Îstopiu «îs nat Auxias, 'T. III, p. 855; sa. T. m. 1, pe 19%; Hâs- 
:dău, Archiva istorică a României, T. 1. P, I1,p. 76, 89 și 92; Şincai, chronicul 
Românilor, T. II, p. 9, 95, 183 şi 134. 

Aşegămontaul prin care se înterdicc dedi- * 
carea unora xnonastiri din "[Grra-româ- 

nâscă la alte monastiri streine. - 

In anul 1640, Mateiu Basarabu, domnitorul Ţerrei- 

"românesci, vedând specula şi jaful ce unii din fostii 

domni şi vladici străini făcuseră cu monastirile ţărrei, 

convâcă adunarea generală (soborul) cerend' ca ea să iea 

“ua decisiune în privinţa acestor mănastiri usurpate de 

călugherii greci, spre a se restitui ţărrei adică să se 
„puie iarăşi sub îngrijirea, călugărilor români după cum 

  

son d'Autriche, William Cox, T. II, p. 383). Transilvania admi- 

nistrată de vosvogii ei, ca şi în trecut, se mai ţine cât-va timpu, 

apoi păstrându-şi autonomia ca şi celle l-alte două principate 

române,se administreză totu de voevodii ei plătindu ânsb tributu 

Turcilor pină la pacea de la Carloviţi (1699) dintre Austria şi 
'Turcia, timpu în care trecând sub autoritatea Austriei, s'a admi- 

” nistrat de un guvernator trimis dela Viena care?i a respectat 
autonomia ei, parlamentul ei şi celle l-alte alle ei instituţiuni 

pînă la 1868, confirmând-—în totu intervalul acesta—projectele 
de legi ce ea își da prin parlamentul său, totu d'auna marele 

prințu allu Transilvaniei (împăratul Austriei). La acestu anu de 
„nsgră aducere aminte, Austria adat-o pe mâna Ungurilor dela 

Pesta, care? a sfărămat şi autonomiă, şi parlament şi institu- 
-țiuni; iar Temişania, şi după menţionata pace (1699), a rămas 

totu sub Turci pînă mai târdiu. (Ge. Sincai, cronica Românilor, 

T. III, p. 185). 
In a doa jumătate a acestui secol, în care scriem acestea, 

Ungurii au făcut a:se repeta, fabulele ce unii din acestă stirpe 
„întroduseseră, în secolii trecuţi în mai multe scrieri istorice,
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elle au fost destinate de creatorii lor; şi totu de ua-dată 
„să se aşede, ca mănastirile zidite de dânsul şi de străbunii 

sei — Basarabii — să. nu pâtă nimeni după vremi alle în- 
china met6şe la a le monăstiri străine din alte tărri, 

1 Totu clerul, t6tă. boierimea, — civili şi ostaşi superiori 
„cu gradul—iea parte la soluţiunea unei cestiuni pe care. 
străinii jefuitori o făcuse să se străgăniască dintrua di. 
într'alta folosindu-se de resbelele civile ce pustiise, în anii 
din urmă, ambele. aceste țărri surori. 

Mateiu, încongiurat de ministrii săi şi de înaltul cleru, 
presidsză adunarea, Logofătul cel mare — marele cance- 
laru — comunică adunării că monăstirile Tismana, Argeșul, 
"Brădetul, Dlul, Glavaciocul, Snagovul, Mislea, Vallea, , - 
Tinganul, Potocul, Runcăciovul şi Menedecul, zidite şi în- 
zestrate. cu moşii şi ţigani de pietatea domnilor români 
ai acestei țări — din vechime — s'au închinat în urmă, de - unii domni și vlădici străini la alte mânăstiri din țerri PIN , 
cumcă ei, Ungurii, ar fi descendenţi ai acellor Huni, cari—se -Sciă—au devastat multe tărri din Europa pe la mizlocul seco „ului allu V-lea, când este cunoscut de obşte că Ungurii sunt veniţi în Europa tocmai pe la finele secolului allu IX-lea. „Acestei insinuaţii erronate a Ungurilor, noi oppunem affirma- țiunea eruditului profesor do istoria generală dela universitatea - din Hoidelbergu,. care dice că, după cercetările moderne, s'a dovedit că Bulgarii slavonisati sunt adevărații descendinţi ai Hunilor, împinşi de ua cam dată câtre marea Negră, şi marea, de Azofu de alte popore. (Weber, Histoire universelle, 7. IV, pagina 50). . 

, Asemenea cresii istorice întelnesce lectorul în celle mai multe istorii alle Ungariei, scrise do nisco scriitori plătiţi de şovinistii Unguri după vremi şi repetate în urmă, de alţi scriitori adăpaţi din acelle fontâni. Ast-fel găsim că puternicul regatu allu Bul. garici şi acella atât do întins allu Serbiei, ca şi ducatele române — Moldavia şi Ţerra-românâscă, în evul mediu, ar fi fost supuse regatului Ungurescu, fără să probeze atari aserțiuni, însirate în acello istorii de jactancia ungurâscă. Noi, spre restabilirea, adevărului, dicem că, câte țărri din celle menţionate spun ei
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străine, „pentru orbitore mită, sub viclenă taină, cărciu- 

„întărind şi vângdend. (acei domni şi vlădici străini) săntele 

„aceste monastiri alle țerri şi lavrele domnesci, făcându-le 

„melășe dajdice altor mănăstiri din țerri străine, cu chri- 

„Sote de închinăciune, fără scirea sfeatului ţconsiliul admi- 

nistrativ) şi fără toia soborului ţârrei (adunarea gene- 

rală),“ guvernul pune în vederea adunării spoliațiunea, 

şi nelegiuitele aceste fapte, cerând a se restitui ţărrei 

usurpatele aceste mănăstiri, şi totu de ua data, fiind cd: 

domnitorul Mateiu Basarabu a reparat pe unele din aceste 

mânăstiri cari se pustiiserd şi se ruinaserd sub mâna 

cea vitregă a străinului, precum Cozia, Bistriţa, Govora, . 

Cotmena, Iazerul, Gura Motrului, fondate acestea de pie- 

tatea, străbunilor săi, şi a rezidit pe altele din temeliă, 

precum Câmpu-lungul, Sadova, Briîncoveni; Arnota, Căl- 

dăruşanii, Mon. dintr'un lemnu, Măcsineni, Drăgănesci 

de la Ruşi, Brebul şi Plătărestii, guvernul prin organul 

c6 1 ar fi stăpinit, atâtea inesactităti comitu în paguba adevă- 

rului istoricu. Dar Bulgarii şi Sârbii, vecinii noştri, cu ai căroru 
străbuni părinţii noştri au fost totu dauna în legături de cus- 
creniă şi în bune relațiuni, vor sfărma ei 6nsuşi acelle allega- 
țiuni neîntemeiate. Cât pentru bâriirile aduse asupra României, 

le spulberă potecele plaiului Cloşani cari au vădut şi mânia lui 
Alesandru Dr. Basarabu, domnul Ţărrei-românesci, si fuga lui - 

Carol Robert, regele Ungariei ; le spulberă satul „Branul“ care 

a privit pe Vladislavu Basarabu distrugând armata, şi ucidând 

pe voevodii lui Ludovic-Carol, regele Ungariei; le spulberă, pe 

acelle bârfiri, oraşul Baia Qin Dorohoiu unde Stefan-cellu-Mare, 
domnitorul Moldaviei s'a umplut de gloriă sfârmând hordele lui. 

Tăateiu Corvinu, pe care abia] a scăpat fuga— rănit în trei locuri 

în spate—de loviturile acollui maiestru . aria resbelului. (Vedi 
în acâstă scriere pag. 24, 25 şi 52). 

Ecă cum a stăpinit Ungaria principatele române în evul-mediu 

şi la începutul istoriei moderne; 6ccă felul de omage do supu: 

nere ce domnitorii români au făcut suveranilor Ungariei. 
Ensuşi în timpul presinte, guvernul unguresc din Pesta — 

dice diarui „Observatorul“ din Sibiu—s'a apucat să traducă în
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marelui logof&tu, cere a se asigura prin aşedemânt obs- 
tescu — administrarea, şi a; acestora numai de către că- 
lugării. români ai țărrei, şi să nu se pâte instrăina, şi 
închina după vremi la, vre ua altă Monăstire din alte țări. 

Adunarea generală a țărrei, după ce vorbi venerabilul 
Stefan, archimitropolit allu Ungro-Vlachiei, lovind cu auto- 
ritatea sa sacerdotală spoliaţiunea bisericei române de 
către acei venetici prin trădări, intrigi şi mită, decide: 

:»10 Calugării străini cari au coprins numitele mănăs- 
tiri, să fiă lipsiţi de deânsele, şi să li se iva dela mâna lor 
îndată or ce cărţi, chrisobuli s6u drese vor avea pentru 
densele dela, acei domni şi vlădici străini; şi de le vor 
ascunde, or când se vor arâta cu dânsele, să se iea, Şi 
să se spargă (să se rupă) ca nisce cărți făcute cu strim- 
bătatea mitei, în silă şi fără scirea şi voia soborului ţărrei. 

20 Mânăstirile fondate de domnitorii tărrei cei betrâni 
şi reparate de domnitorul Matei Basarab, precum şi acellea 

  

unguresce €nsuşi numele de botezu allu Românilor din provin- ciile de sub ascultarea, Austriei, ca să nu figureze în actele officiale nume românesci. (Diarul „Românul“ din 3 Octombre 1882, p. 757). 
Nu numai istoria, dar atât geografia provinciilor române do sub Austria—prin schimbarea numirilor a ua mulţime de sate românesti în unguresce— câţ Şi statistica Jor le-au falsificatu Un. gurii cei sovinisci. puind numărul Ungurilor la 15 mili6ne, fără să spuiă cd în acestu număru se coprinde;: 
-6,000,000 Slavi sub differitele lor numiri; 
3,500,000 Români în provinciile: Maramureşul, Bucovina, | Chrișania, Timişania şi Transilvania, ; 4,600,000 Unguri; 
100,000 Saşi s6u Germani; a 500,000 Secui, Armeni, Judani şi Ţigani; 

15,000,000 Peste totu în Ungaria şi în provinciile anecsate ei de' Austria la 1868, precum si în Bucovina, răpită din Mol- davia în secolul trecut, 
Acesta e adevărul adevărat, iar nu fabulele cu care sovinistii a împuiat urechile Europei Occidentale mistificând istoria, -
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"clădite din temeliă de munificenţa şi pietatea sa, remânu 
neclătite pentru totu d'auna, sub d'adreptul administrarea 
'țărrei şi a clerului său; şi să nu se pâtă elle instrăina 
şi închima — - după vremi —]a vre ua altă mănăstire străină 
“din alte ţărri de către domnitori, vlădici, boieri, de către 
“nimini, or-cine ar fi.“ - | 

"Şi clerul îmbrăcat în vestmintele salle saocerdotale, ţiină 

în mâini făclii aprinse, după ce marele logofătu citi votul 

emisu de adunare sub forma de mai sus—cu voce tare, 

Gupd ce clerul cu archimitropolitul Tărrei afurisi pe ver. 

“cine va călca acestă decisiune, fiă ellu domnu, mitropolitu, 

episcopu, or boier mare va fi s6u de țerră (românu) seu 

străinu, acellu omu cu îndemnătorii lui — dice pontificele 

românu—să aibă a moşteni blestemul archiereilor, archi- 
“mandriţilor şi a toţi preoţii ţărrei. Apoi stingând lumi.. 
mările cum este legea blestemului — dice chrisobul — adaogă: 

'ast-fel să se stingă şi pomenire şi casă şi semânţa căl- 

cătorilor acestui aşedemântu 1). 

1) Brezoianu, Atănăstirile gise închinate, anecselo dela fine; Teulescu, Ar 

chiva română, pag. 23 și 84. 

Proprietatea foncicră rurală. 

Atât în codul de legi allu lui Vasile Lupul cât şi în 

acella allu lui Mateiu Basarabu, găsind câte-va articole 

relative la proprietatea, foncieră rurală, le publicăm aici 

spre sciința doritorilor. de a cunâsce starea lucrurilor şi 

în speciă pe aceea a proprietăţii fonciere rurale din acestu 

timpu: 

„Cellu ce va ara şi va semăna în vre ua ţârrină fârd 

scirea şi voia proprietarului ei, perde rodul laborei şi a 

semânţei ce a pus. 

Un plugaru ce va cuteza să'şi carre snopii de grâu, se- 

mânat pe pimentu străinu, fără scirea proprietarului acellui 

“pământu, perde rodul depe acellu pămentu. 

Cellu ce sâmănă pe pămăntul altuia, cu semânţa, la-
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bârea şi chieltuiala sa, va da decima din rodul căpătat; 
dar fiind într'altu modu va fi blestemat de Dumnedeu. 

De va lua cine-va pământu pentru a ?lu cultiva, și se 
va toecmi să împarță pe din două cu proprietarul locului, 
şi de nu va lucra pământul cum so cade ci aşa, fite cum, 

„acella să nu iea, nimicu din rodul ce-va face .acellu pă- 
mântu, pentru cd cu minciunile lui a înşelat pe domnul 
acellui pământu. | . | | 

Cellu ce va face casă pe pământu străinu fârd scirea, 
Şi voia, domnului acellui pământu, nu pâte să se bucure 
de posesiunea, ei, remâina dânsa în posesiunea domnului 

“acellui pământu1).« | 
') Indreptareu legii, p. 311, 315 şi 325, 

„Cellu ce va fi voit să fure bou din cirâdă şi va fi gonit 
pe văcaru, lăsând turma fără păstoru stricându-se din 
acestă, causă şi alte vite din stavă (ciredă) de către fiare 
selbatice, aceluia să i se scoță ochii. | 

Cellu ce va fura plugu su feru de plugu scu jugu, și. săsindu-le, să se socotiască dilele de când s'a furat lucrul 
pînd în dioa când s'a găsit, si furul să se îndatoreze a plăti pe tâtă dioa câte 12 aspri (2 potrinici_ de. argint), 
cât adică se plătesce Qioa de lucru unui omu (dioa de lucru se plătia cu 12 aspri). 

| Cellu ce va tăia viii roditâre s6u pusori (cârlige) şi pomi, să i se taiă mâinile şi Să plătiască şi paguba. 
Cellu ce va da focu la păduri ardând copacii, să se pecet- luiască la mână şi să plătiască şi paguba îndoit, 
Cellu ce—de pismă —va pune focu la casă scu la aria cu grâu su la clăile de fenu alle cuiva, cu focu să se ardă unul ca acella). 

:) Carte românâscă do învățătura pravilelor, art, 2, 3, 5, 6 și 7, 

Domnul unei moşii ce va priimi un țărran de airea, pe moşia sa, se osîndesce a plăti 12 litre de argint la domniă
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şi 12 litre proprietarului depe a, cărui moşiă a fugit acellu 
tărran, înturnând și pe ţărran la urma lui 1.& 

*) Indrepturea legii, p. 314; Archiva, românsscă, p. 19. 

“Intre proprietarii de moşii şi locuitorii depe dânsele 
pin în acestu secolu inclusiv, nu găsim ivită — afară de 
asicurarea, proprietăţii mobilă şi immobilă, contra lovi- 
rilor ce i s'ar fi putut aduce — nu găsim, „dicem, ivită 
nicăiri vre-uă neînțelegere între proprietar şi t&rran, pen- 
tru vre-uă pretenţiune acellui d'ântâiu peste decima dela, 
producte şi vite; căci daca uă atare gâlcâvă ar fi fost esis- 
tând, negreşit or Basile Lupul or Mateiu Basarabu ar 
pus vre un articolu relativ la ui asemenea pretenţiune 
în codul lor de legi ce au promulgat fie-care, precum şi 
vre un act represiv spre stuvilirea gâlcevei care a tur- 

mentat aceste două stări de 6meni ale societăţii române în 

secolii următori. Certa era dar — după cum se vede în ultimul 

articolu de mai sus — numai şi numai între proprietarii de 

moşii, intrigând ei— proprietarii — prin promisiuni şi con- 

cesiuni câtre ţărrani, în paguba altora din proprietari, 

cum să'şi atragă fie-care mai mulţi locuitori depe alte 

moşii străine pe moşiile lor, ca să nu le stea moşia lor 
'pustiă şi prin urmare fără venit. Acesta, se constata des- 

tul de clar, după cum am dis, din cellu din urmă articolu 

allu legii espusă mai sus, ceea ce ne scutesce a da stării 

de lucruri, relativu la proprietatea foncieră rurală din 

acestu timpu, uă altă mai întinsă desvoltare. 

Asşecdementul sânțitului sinod allu MIolda- 

viei, relativ la cărțile calvine i misionarii 

propagatori acestui cresu. 
1 

„In anul 1641, Basile Lupul, domnitorul Moldaviei, v&- 

dând respândirea a mai multoru cărţi bisericesci în limba 

român6scă cu dogmele calvine; vădând propagarea, ce se 

făcea prin misionari trimişi din Transilvania în care con-
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fesiunea, calvină se înrădăcinase, cu scopul d'a face pro: 
seliţi, convâcă sinodul ţ&rrei, compus —depe vechiul obi- 
ceiu — de mitropolit, episcopi si egumenii tutulor mănăstiri- 
lor ca să chibzuiască şi să iea uă decisiune spre împedicarea 
unii atare mişcări resturnătâre religiunii statului români. 

Sântul sinodu, adunat la Iaşi, convingându-se din 
citirea acellor cărţi, că în adevăr elle coprindu eresuri 
calvinesci, şi ascultând şi probele aduse despre mişcările 
misionarilor în scopul lăţirii eresului lor, otărasce ca, tâte 
cărţile! acellea să se adune şi să se dea focului, or unde 
şi or când se vor ivi; iar misionarii să se goniască peste 
fruntarii, ca nisce turburători ordinii bisericesci şi politice 
din ţerră. | - 

Deci instituţiunea sânţitului sinodu era în acestu secolu 
în vigre în partea de peste Milcovu, şi — după cum vom 
vedea — ea s'a conservat şi alucrat şi în secolii următori 1). 

] Melchisedecu, Chronica Romanului (urbea), p. 259. 

Domnitorii ce s'au destins prin înălțare de monumente 
religidse : | “ 

"Terra-românescă : 

Mateiu Basarabu fondsză Mon. Căldăruşanii, Maesinenii, 
Sadova, rezidesce Mon. Câmpu-Lungul, Sărindarul, s.a. |: 
pînă la 40, 

' 
Constantin . Şerban Basarabu, fondâză mitropolia din Bucureşti. 

| 
Şerban Cantacusino fondeză Mon. Cotroceni. 
Domnitorul Constantin Brâncovânul terminză Mon. st. 

„__George-nou din Bucuresti, începută, de Antoniu-vodă Po- 
pescul, moşul sociei d'ântâiu a Brâncovânului. Monăstirile 
„ROmnicul“ din urbea R6mnicul-Sărat şi cea „dintr'un lemn“ din judeţul Velcea &ncă sunt fondaţiuni alle pie- tăţii Brâncovânului. 

N
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- Moldavia: 

-- Ieremia Movilă fondezi, Mon. Suceviţa. 
“Stefan Tomşa » „  Soleăi. Ma 
"-Barnofschi - nm ' Hangu, Dragomira şi 

Bărnova. | E i 
" “Basile Lupul fondeză Mon.. Trei-ierachi din! Iaşi 1), 

3) M, Cogălnicânul, Lotopisoţele ţărrei Moldaviei, câut 1852, T, I, pag. 27, 
253 și 261. : 

Lista civilă a Domnei. . 

" Lista civilă a dâmnei de peste Milcovu se constituia 
din decima, veniturilor produse din dăjdiile t&rgului Bo- 
toşani, având orânduit pentru stringerea ei un osebit 
cămărașu allu său. Afară de acâsta, mai priimia, şi dela 
ţiganii statului — pe totu anul — câte patru oca auru, adu- 

nat de aceştia de prin riurile Moldaviei. —Dâmna, 'Terrei- 

românesci — osebit de una miă dramuri de auru adunat 

de ţiganii aurari de prin riurile Dâmboviţa, Argeșul, Oltul 

şi Topologul, şi adus: dâmnei de către aceztia. pe.totu 

anul ca, dajdiă a lor; şi osebit de aurul cumpărat. de 

dânsa dela aceştia, neavend ei voiă să vândă airea aurul 
ce culegea mai multu peste acea uă miă dramuri — îşi 

complecta lista sa civilă din dajâia sărăritului munţilor 

Buzeului şi Săcuienii : locuitorii din satele vecine cu aceşti 
munţi de sare, ca să aibă voiă a lua sare din aceşti munţi 

pentru trebuința casei lor, plătia d6mnei pe fie-care anu 

câte 60 bani de familiă s6u de fumu cum se dicea, atunci 1). 

A) Cantemir, descrierea Moldaviei, p. 17 şi %: Tunusli, iscopira ris Bha- 
ras, p. 101; Hasdtu, Archiva, istorică a României, T. 1, P. II, p. 103. 

Corporaţiunile (Wreslele), mai tărdiu 

isnafurile. 

Esistinţa unui atare aşedemântu nu o întălnim de cât 
în secolul al XVII-lea. Aşedemântul acesta se pâte devide 

în două categorii distincte.
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a) Meseriaşi și industriaşi. 

d) Comsreianţi cu am&nuntul si cu ridicata (en gros). 

Afară de aceşti meseriaşi, industriaşi şi comercianţi, 

femeile române cari se ocupa cu fabricarea pînzei, că- 

„mdășilor, cdlţunilor, ițarilor, velinţelor, etc. îşi desfăcea 

objectele eşite din mâinile lor la Tirgul cucului — local 

ce era în Bucuresci spre nordul şi resăritul de lungă grădina 

st. Gheorghe riou; iar la Iaşi în apropiere de Mon. Golia— 

" fărd să facă parte din vre una din aceste categorii s6u 

corporațiuni pe cari le vom specifica la valle. 

„Bed aceste corporaţiuni: 
T. Corporaţiunea postăvarilor ce fabrica postavul gros 

în regiunea Bucurestilor ce se chiamă astădi suburbia 
postăvari. 

TI. Corporaţiunea olarilor — fabricanți de dle, străchini 
tipsii, talere, scl. Ea îşi avea, usinele în suburbia numită 
astădi olari. 
IL Corporaţiunea dulgherilor şi zidarilor; 

IV, - » cărămidarilor şi olănarilor; 
YV. 1 chiristigiilor. 
VI. x lăcătuşilor, ferarilor şi covacilor; 
VII, n - tabacilor su argăsitorilor de pei; 

„VIII, n pantofarilor, cismarilor şi papuciilor; 
IX, n croitorilor ' plăpomarilor şi salvara- 

giilor; 
XS. p Ptlărierilor, căciularilor, şi mai tărdiu 

işlicarilor, calpacciilor şi sepcarilor; * 
XI. Corporaţiunea basmangiilor, fabricanţilor de tisti- 

mele şi de şamalagele; 
XII. Corporaţiunea, blănarilor şi cojocarilor; 
XIII. „- lumînararilor şi săpunarilor; 
XIV. n şelarilor, pe strada din Bucuresci nu: 

mită şi astădi şelari; 
XV. Corporaţiunea argintarilor şi juvaergiilor; 
AVI. x căldărarilor şi sfecinicarilor; .
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XVII. Corporaţiunea potcovarilor; 
VIII. . » - barbierilor; | Aa 
ȘIR. . a rachierilor, cofetarilor, cărciumarilor 

şi povarnagiilor (fabricanți de spirtu, rachiu, scl.); 
„Xă, Corporaţiunea, păinarilor (brutarilor), simigiilor (co- 
vrigarilor); a h 

„ XXI. Corporaţiunea, pescarilor. şi precupeţilor; 
SRI. » măcelarilor; 

XXIII. 2 cavafilor ; 

SXIV. » păccanilor; 

ZA. » ciresarilor (comercianții de vite); 
XĂVI.. „, braşovenilor, pinzarilor; 

XIVIIL , marchitanilor (mărcelarilor) ; 

XVII, lipseanilor. 
Pusă sub patronatul vre unui sântu, fiă-care corpora- 

țiune îşi avea sigillul său şi stindardul s&u osebit, pe care 

era săpatu şi zugrăvit figura acelui patron. 

Ua stărustiă (curatellă) compusă din trei membri aleşi 

de majoritatea corporaţiunii pe fie-care anu, întărită de 

guvernu şi presidată de cellu mai bătrânu din cei.trei, care 
se numia şi staroste (bătrânu), represinta corporaţiunea. 

Fie-care corporaţiune era ua persână juridică. 

Curatella îşi avea cancelaria sa, registrele şi archiva, 

sa cu personalul necesariu de inpiegaţi. 
Curatelia judica tâte procesele dintre membrii sei, re- 

lative la disciplina s6u specialitatea, corporaţiunii ce re- 

presenta, precum şi pe acellea dintre perticolari cu vre 

unul din membrii corporaţiunii, pe cât privia la frauda 

or falsificarea, or nesciința, or nesevirşirea la timpu (ter- 
menu) a objectului specialu cu care vre un membru se 
însărcinase să, facă către vre un particolar. Totu ea re- 

prima or ce cutezanţă a străinului d'a esercita vre una 
din profesiunile corporaţiunii salle fără autorisaţiunea 

„curatellei. . 

Spre susținerea membrilor curatellei şi chieltuelelor cu
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cancelaria şi personalul ei, fie-care membru al corporaţiunii 
contribuia cu un ce, dupd clasificarea făcută, de curatellă. 
"Naiestrii ce se abătea de la datoria lor prin lucrări greşite, 

seu necomplecte şi neguţătorii ce vindea marfă. falşă su 
prâstă s6u da lipsă la, vândare era respundători înaintea. 
curatellei care, la 1-a abatere îi amenda, la a 2-a îi punea 
la carcere şi la a 8-a îi opria de la esercitarea meseriei 
lor, s6u le închidea prăvălia, (dughiana) de era comerciantu.. 

Lucrătorii, calfele şi discipolii (ucenicii) era cunoscuţi. 
de „maiestri“ numai după declaraţiunea curatellei. Ea. 
declara pe calfă de maiestru şi pe discipolu de calfă în 
urma, cercetării făcută candidatului de a sa sciință, 

Corporaţiunile acestea prin represintanţii lor, erau da- 
t6re a lua parte cu stindardul lor înainte, la or ce pro- 
cesiune (alaiu), se făcea cu paradă în care figura capul 
statului, | | . 

Nimeni nu putea esercita ver ua meseriă, industriă : 
seu comerciul cu de amănuntul şi cu ridicata fără au: 
torisaţiunea curatellei respective. Ast-fel, corporaţiunea — 
prin curatellă — garanta societatea (publicul) despre sci- 
inţă şi moralitatea maiestrului sâu comerciantului ce eser- 
cita vre una din aceste profesiuni. Sa 

Dajdia impusă de guvernu asupra corporaţiunilor se 
repartisa şi se aduna prin curatellă dela, membrii corpo- 
poraţiunii şi se trimitea guvernului, 

Unele din curatelle îşi avea carcera, lor spre arestarea 
delicuenţilor, altele se 'servia cu carcera dorobanţiei, agiei 
scu spătăriei!). 

:) Condica de socoteli a lui Constantin Brâncovânu; tradiţiunea şi alte acte publice încâite; Regulamentul organicu, Bucureşti, 1832, p. 45 şi 46, 

„Instituţiunea acestă, de Şi paralisată în acţiunea ei salutariă de guvernele ce s'au succedat, totuşi s'a conservat ore-care remăsiţe dintr'6nsa, pînă către începutul jumă: tăţii II a secolului allu XIX. |
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Tergul Baia din Mehedinţi şi tergu Buia 
din Dorohoiu (esploetarea minelor). 

La târgul Baia din judeţul Dorohoiu se esploeta în 
vechime minele d'acolea, dar se vede câ elle producea 

mai multu feru, oţelu şi aramă, prea puţin auru şi ar- 

gint; de aceea moneda de auru ce circula în ţerră din 

colo şi dincâce de Milcovu era străină. Dar este positiv 
cd, pe timpul lui Mateiu Basarabu, se esploeta regulat 

“mina de aramă de la, tărgul Baia din judeţul Mehedinţii. 
Metalul în formă de piatră negrici6să ce se estrăgea — 

„ dice Paul d'Aleppo — din nişte puțuri forte adinci din 

acestă localitate, se curăța, si, lucrându-se cu multă mă- 

iestriă, se făcea dintr'ensul diferite obiecte!). 

1) Melchisedecu, chronica Romanului (trbea), p 143; Hasdtu, Archiva isto- 
Trică a României, T, 1, P. II, p. 105, - 

Axenontologia. 

În acestu -secolu ne putem ocupa şi despre celle trei 

categorii în care se găsescu împărţiţi boierii.. 

Afară. de membrii consiliului administrativ în care de 

la un timpu se mai vă&du figurând şi câte unul din alţi 

demnitari, toţi cei-l-alţi boieri sunt împărțiți în trei clase. 

„1. Cei de prima clasă se numescu veliţi (mari) când 

sunt în esercițiul foncţiunii lor. Acestia sunt: marele: 

stolnicu, marele comis, marele medelniceru, marele 

cluceru, marele serdar (campo-duce), marele slugeru, ma- 

rele jicniceru, marele :pitaru, marele .şetraru, marele 

armaşu, marele portaru (uşieru), aga, ftori (al doilea) lo- 

gofătu, postelnicul allu doilea, treti (allu treilea) logo- 

fătu şi căpitanul de dorobanţi. - 

“Toţi boierii aci numiţi, pe lângă foncţiunea ce le da 

E gradul lor de demnitate, mai avea privilegiul ca în totă 

țerra — or unde s'ar întimpla, să petrâcă —să asculte şi să . 

res6lve procesele dintre locuitori fără a da sentinţa scrisă,
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— pricini mici de poliţiă pentru delicte —âreptu pe care 
boierii de a doua şi a, treia clase nu îlu avea. 

Serdarul, logofătul allu 'goilea și allu treilea, postel- 
nicul allu doilea şi căpitanul şi dorobanţi, de şi sta sub 
ordinile altora, cari în clasea poerilor mai aveau acell6şi of. 
ficii ca şi ei, şi prin urmare ar fi mai multu ca să se 
numere în clasea, II, totuşi fiind în starea lor oficială, 
era mai onorifică de cât a acellor din clasea II şi a 
III-a; şi fiind co ei cată să fii în tote dillele pe lângă 
domnitoru, aşa aveau şi ei scaun între poierii cei mari, si 
se bucura de acellași privilegiu ca şi denșii. 

" Yotu de prima clase a boierilor mai era şi acestia: 
vameşul cellu mare sâii inspectorul vămilor, şi cămina- 
xul care stringea, decimele datorite domnitorului din ceră, 
Însă nici unul aici altul m'avea scaunu anumitu în tri- 
bunalul domnescu, ci cata să stea unde le ordona dom- 
nitorul; dar nici întrun casu nu poteau avea scaun mai 
sus de serdarul, 

Il. De clasa II a boierilor de divan (tribunalul dom- 
nescu) se ţinu: . 
Spătarul allu doilea, Jocoteninte allu marelui Spătar 
Paharnicul  , » » » „ Paharnicu,. 
Vistierul n » x > » Vistieru, 
Stolnicul » » a » » Stolnicu. 
Comisul ,: „7 » » „ Comisu. Medelnicerul ,  , » , „ Medelnicer Clucerul 2 » » a „ Cluceru. Slugerul » - 3 » » Slugeru. Jicnicerul » » a » » Jicniceru. Pitarul a »' » » Pitaru. . Şetrarul » 2 m 5 Setraru, Armaşul a » n > n Armaşu. Uşierul 2 

„_» Por taru, IL. In classa In, a boierilor de divariu se numeră : Postelnicul III,
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“Spătarul III. 

Paharnicul 

Vistierul 

Comisul 

Slugerul 

Jicnicerul  , 

Cămăraşul de slugeriă. 

» „ Jicniţă şi 
4 Vornici de pârtă. 

> 

2 

> 

bă 

Toţi cei l-alţi foncţionari mai mici ai Statului, precum 

marele camarieru, vătaful de aprogi, — de stolnicei, — de 

pdhărnicei, cuparul, ciohodarul, medelnicerașii, cămărașul 

din întru, vătaful de copii (de garda domniască), sal., se 

numescu boiernaşi. 
"Avem dinaintea nâstră patru scrieri cari se ocupă de 

archontologia ambelor ţărri întracestu secolu. 

19 Relaţiunea, misionarului catolicu din timpul lui Şerban 

Cantacosino; 

20 Scrierea illustrului Miron Costin ; 

30 Căllătoria, archidiaconului Paul d'Aleppo, si 

40 Deserierea lui Cantimir, domnul Moldaviei. 

Câte-şi patru aceşti scriitori nu diferă în fonâu, dar se 

osibescu între elle la prioritatea gradului şi mai cu seamă 

în tratarea acestei materii mai pe scurtu s6u mai pe largu, 

de pe informaţiunile negreşit ce urmeză să fi avut autorul 

respectivu, Noi luând de temeiu pe aceea a exdomnito- 

rului Moldaviei, Cantimir, am reprodus dintr'6nsul ceile 

scrise mai sus, credend cd ellu — ca fiiu de domnitoru 

şi ca domnitoru ellu &nsuşi — bucurându-se de mizlocele 

celle mai suficiente — a avut ua cunoscinţă multu mai 

esactă și mai aprofundată de starea lucrurilor ce espuserbm 

întracâsta, de cât cei l-alţi ce menţionarăm mai Sus i), 

2) Laurian și Bălcescu, Magasinul istoricu, T, V, p. 3; — Hasdeu aseara 

istorică a României, T. 1, p. 169; idem TI, P.II, p.75; Cantemir, es 
Moldaviei, p. 63.
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Despre țigani. 

Numai ţiganii — gice Fotino — sunt sclavi în România. 
Ei se împartu în domnesei (ai Statului), boieresci şi my- 
năstiresci — dăruiţi unora ain Monăstiri de domnitori âncă 
din secolul XIV, altora — în secolii următori. Cei dom- 
nesci pârtă felurite numiri şi profesiuni, , 

Tiganii domnesci. — a) Rudarii, aceștia faceau ălbii,' lin- 
guri, fuse, copăi, talere de lemnu, Suvelniţe, covăţele, bli- duri, şal. —b) Aurarii dau în locu de dajdiă câte trei sau patru dramuri de auru pe anu la domniă, pentru dâmnele — sociile domnitorilor — atât în Moldavia cât şi în 'Terra- românâscă, Şi aveau voiă să'lu culâgă după riurile acestoru ţărri. Asemenea meseriă având şi ţiganii Mânăstirei Cozia, domnia îi lua pe sâma sa îndatorânâu-i a plăti la mona. Stire numai câte un leu de sălaşu (familiă); iar bâiaşii aurari se numiau aceia cari scotia aurul săpâna în piătre. — €) Ursarii, aceştia se preâmbla prin țerra cu urşii îm- blândiţi, pe cari îi juca pe-la, casele particolarilor peniru căştigu; ei se ocupa şi cu prăsirea şi crescerea asinilor şi catârilor; ei mai făcea, şi pepteni din cârne de bou, perii şi bidinele din p&ru de porcu. — d) Lâieţii, aceştia, erau ferari şi lăcătuşi; ei făcea clești, vătraie, securi, da- race, pirostrii, cuie, dregea brâşte şi lacăte, şal. Toţi aceştia erau nomadi, strămutându-se din locu în locu sub corturi şi se afla sub administraţiunea marelui armaşu. Tiganii boieresci Şi mondstiresci se numescu cu numirea generică, zătraşi. Ei erau cu deseverşire lăsaţi în dispo- Siţiunea, stăpinului lor, şi domnia nu avea nimicu a face cu dânşii. Ei locuiau prin sate Și prin terguri şi isbutia la tâte meşteşugurile la care îi aplica, fiind forte dibaci. Stăpinii lor îi întrebuința mai cu semă la diverse serviciuri domestice. Femeile şi fetele lor erau puse mai multu la, : lucrul din întru allu casei; băieții Şi bărbaţii se întrebuința ca servi, bucătari, pâinari, vizitii, căruţari, ferari, şi mulţi
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din ei erau buni zidari, buni meşteri lemnari, croitori şal. 

Cu deosebire ei erau şi sunt forte îndemânatici pentru 
musică, şi cântă cu vidra, cu cobza, cu muscalul (naiul) 

destul de bine. Ei cântă şi din gură de minune de bine, 
şi — fără a, avea, vre ua învăţătură sistematică — compunu 

. şi cântece forte dulci în cât şi musicanţii europei îi ad- 

“miră chiar astădi 3). Ă 

%) Cantemir, Descrierea Moldaviti, p. 25 şi 130; Fotino, tezopia, 715 ada 

Auxias, T. III, p. 403; Tunusli, tcropia ris Diayiac, p.59 * 

Datine, 

Cera roșiă și cera verde. Atât archidiaconul Paul d” Aleppo 
care se afla către finele ântâiei jumătăţi a acestui secolu 

la curtea domnitorilor Mateiu Basarabu şi Basile Lupul, 

cât şi istoricul Cantemir afirmă ct în Moldavia, şi 'Perra- 

“românescă, usul vechiu nu permitea nimănui — nici a 

cuteza cineva, — G'a sigilla ua, scrisâre cu câră roşiă, acesta 

fiind prerogativa domnitorilor : cei l-alţi sigilla cu câră 

verde; esistinţa acestei datine se confirmă, şi prin cărţile 

înedite ce avem de la banul Olteniei şi de la marele vor- 

nicu allu 'Părrei-românesci 1). | 

:) Hasdtu, Archiva istorică a României, n, I,P.,p. 20; Cartea, lui Dobro- 

mir banul Craiovei cu anul 7078 (1569); Cartea vornicului G. Rustea cu anul 

7196 (1688). 

Modul dării foncțiunilor. In ambele aceste ţărri, în ajunul 

S-lui Basile, toți poerii cei mari în serviciu, administratorii: 

şi toţi dregătorii tribunalului domnescu, de câte trele gra- 

dele,- se presintă în salla de audienţă a domnitorului de- 

punând înaintea lui insemnele autorităţii lor, fiă bastonul 

de argintu s6u or-ce semnu şi se retragu. N6ptea, dom- 

nitorul trimite la fie-care s6u ua confirmaţiune scu ua, 

demisiune; cellu reintregatu s6u înaintat în foncţiune 

priimesce insemnele cu un vestmânt (toga) de onsre; iard 

pers6na, pe care voiesce a o depârta nu priimesce nici un 

mesagiu, ceea ce ecuivaleză cu ua destituire. In cursul
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anului nu se face .nici ua înaintare în vre un officiu, nici 
ua destituire — afară de casuri de abateri. forte grave — 
ci numai la circumeisiunea,, în prima .di a anului nou. 
Atunci fârte de diminâţă, toţi asistă la biserică — la utreniă 
(opY%pov), de acolea mergu să feliciteze pe domnitoru de 
dioa anului nou sărutându-i mâna areptă, După liturghiă, 
ei servescu la mâsa domnâscă pină sera, îmbrăcaţi cu 
straiele lor de ondre; a doua, di se punu cu domnitorul la banchetu, și serviciul se face atunci de cei ce facu acestu serviciu de ordinar în celle-l-alte dille de peste anu la mâsa domnescă. 'Totu atunci, boierii trimitu domnito- rului plocâne (daruri), fie-care după gradul foncţiunii ce “ocupă. Dâmna de asemenea trimite veşmente de on6re nevestelor şi fiicelor boieresci, care şi elle la rindul lor — trimitu plocâne d&mnei 1), 
*) Cantemir, Descrierea Moldaviei, p. 127 ; Hasătu, Archiva istorică a Ro- „mâniei, T, 1, P. TI, p. 91. 

Venătărea domnescă. In timpurile celle vechi, domni- torii principatelor române — ca cei maj mulţi suverani ai altoru State — iubia, Şi făcea adesea, vânători, mai cu scmă prin păduri mari şi munţi. Ca popul d&dat cu totul armelor, 'românii avea, plăcere a lua, parte la, asemenea eserciţii, când elle se făcea la, timpuri în care lucrările meseriei lor agricole nu era vătămate , fiind şi elle un fel de lupte Tesbelnice, pentru care le si prefera totu d'auna, : altor eserciţii corporale. In unele timpuri, ânsă& domnitorii — Suveranii noştri — fiina avend pasiune pentru acestu esercițiu, lăsa, datoriile administraţiunii 'Perrei în deplina - voinţă a consiliului administrativ, şi — abusând de puterea * . lor — luu, pe tărgoveţi şi pe ţerrani cu dânşii, cât mai mulţi la v&nătârea, domnâscă, fără nici ua, consideraţiune pentru părăsirea, labârei (muncii) cu care aceştia îsi susținea esis- tenta şi a, lor şi a familiei lor. Din acesta apoi, multe Teclamări şi Ensuşi împrotiviri. Unii din domnitori, spre a impedica ivirea unor asemenea, nemulțumiri, au statuat 

+
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2 ta 

— pentru efectuarea, v&nătorii domnesci — ca ea să se facă 

numai în dilele ce cadu aprope de finele cellor patru po- 

sturi alle bisericei orientale ortodocse şi au ordinatu ca 

în acelle dille tte stările locuitorilor țărrei, boieri, ne- 

guţători şi satele. împregiurene localităţii de vănatu, să 

ia, parte cu toţii la vănâtorea domniască. Acţiunea cestora 

din urmă se mărginea, numai a intra prin păduri, a scor- 

moni şi goni vânatul prin strigările şi -chiotele lor; iar 

v&natorii avănd ocolite mărginile din tâte părţile, şi parte 

cu cânii de vânatu, parte cu laţiuri, ucidu şi prindu forte 

uşor „vânatul gonit de ţărrani din păduri prin chiotele lor. 

Pentru încoragiarea venătorilor, era usu ca domnitorii să 

puiă şi să dea câte un premiu pentru fie-care animal 

vânat: aşa, pentru un iepure se da un remunerar de 25 

aspri; pentru un mistreţu, un taleru; pentru un ursu, 

un galben, si pentru ua căpri6ra 80 aspri. 

Unii domnitori, vedând murmura ţărranilor că adesea 

dillele destinate de ei laborei holdelor, 'şi le consuma, la, 

vânătoriile domnesci în prejudiţiul acestei labori, începură. 

_ a face aceste vânători mai numai cu soldaţii. Ast-fel Mateiu 

Basarabu îşi făcea v&nătorile selle numai cu soldaţii, fără 

nici un concursu din partea țăranilor împregiureni cu lo- 

N 

calitatea de vânatu. 

Dup ce se termina vânătârea, animalele celle curate 

cari sunt bune de mâncatu, se aducea, parte la bucătăria 

domniască, parte se împărţia pe la poierii şi căpitanii 

- oştirilor; iar celle necurate, precum lupi, vulpi, urşi, pisici 

sălbatice, veveriţe şi altele de felul acesta, se da paicilor 

(servitorilor domnesci) cari se folosia binişor din pieile lor. 

Din timpurile celle b&trâno — dice archidiaconul Paul 

WAlleppo — se obicinuiesce ca la mâsa domnescă să fă 

, servite — la aceste dille mari — bucate provenite din pro-, 

pria vănătâre a domnitorului. 

„Ceva, mai multu. 

„ Atâtu sunt aplicaţi de multu românii la venătore că
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în curtea fie-căruia boieru mare — dice autorul sus citat —. 
se găsesce totu d'auna câte ua mică menageriă de ani- 
male, spre petrecere; compusă din lupi, urşi, cerbi, ciute, căpridre, şal., s6u din paseri selbatice, precum cocori, lebede, păuni şal., tâte ținute şi îngrijite pentru distrac- țiunea familiei şi a Sspeţilor ei. Dar nu numai prin curţi ci Ensăşi prin casele lor, găsesce cineva, podsla acestora, acoperită cu pei de ursu, căpridră, şi cerbu, espuse tâte spre vedere, ca nişte trofee netăgăduite de iscusința lor la eserciţiul vânătorescu 1), - i 

1) Hasdsu, Archiva istorică a Romaniei, T, 1, P. II, p. 89; Cantemir, Des- <rierea Maldaviei, p. 104. 

Despre îimposite, 
Lăsând d'ua parte veniturile cămării domnesci, găsim către finele acestui secolu urmnătrele imposite: : 10 Birul de jerră (Qarea personală), numitu scma mare şi scma a doua. 90 Gălcta de grâu. 30 Impositul pe cai, boi (văcăritul), ş. c. 1. 40 Impositul pentru aprovisionarea oslirii şi cetăților. 50 Carrul de podrodă, 60 Carrul de fenu.. '70 Împosilul Pentru tribut (haraciu). 80 Impositul Dentru ploconul împăratului. 9o Impositul Dentru ploconul hanului. 100 Impositul bairam Peschesu ce se da la îm- p&răţiă şi la turcii magnați. — Celle mai multe âin acestea, se da. în bani. : . Peste Milcovu, mai găsim unele numiri ce nu figureză în tabelul de mai Sus, care privesce numai pe Teârra-ro- mânescă, precum impositul numitu mierea âmperătescă, şi afară de slișul (darea personală) cell vechiu, se să- sescu efectuându-se şi sulgiul, unsul, lupul ş. c. 1. Aceste imposite se plătia de tâte stările societăţii ro. mâne, precum: | 

Brsla*) veliților boieri, | | 
”) Se găsesce întrebuințată aici numirea de bresle, numai pen- tru a arăta categoria, dăjdnicilor, aa -
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Brâsla boierilor mazili (esfoncţionari). 

> slugitorilor (ostașilor). | 

„  popilor vlădichii (mitropolitului). 

» m episcopilor.. 

_„  neguțătorilor. 

-„  aprodilor (gendarmi). 
» ftori (allu doilea) armaşilor. 

„ armenilor. 

„  Jidovilor. | 

„ chiprovicenilor (scriitori de pe la autorităţi). 

„  braşovenilor. | 
„ mânăstirilor. 

»  Sutaşilor. 

„  dorobanţilor (garnisona din resedință). 

Boierii erau scutiţi de darea personală către tesaurul 

publicu ; asemenea mai erau scutiţi şi de decimăritu (de- 

cima de stupi şi mascuri) şi de vinăritu către cămară, iară 

ceritul îl respundea către acesta numai la, fie-care trei ani. 

Impositele către tesaurul publicu se regula, după încu- 

viințarea consiliului aâministrativ, cu analogiă pe fie-care 

judetu; iară cisla (repartiţia) — spre aşedarea birului — 

câtu să dea fie-care satu dintr'un judeţu spre acoperirea 

sumei impusă acestuia de consiliu, o făcea purcalabii de 

sate cu administratorii judeţelor !). 

1) Condica de sototeli a lui Constantin Brâncovenu; Fotino; iczo ta 215. 

adla, Aaxiae, T. III, p. 545; Hasdiu, Archiva istorică a României, T. Î- 

p. 95, 120 şi 19, 

Unităţi do n&sură în usu în acesti secolu. 

a) Unităţi de m&sura monetariă : Leul (talerul) valora- 

120 banisori roşii (aspri de aramă) s6u 40 parale (aspri de 

argintu); galbenul, numitu constandă, valora 150 banişori 

roşii; galbenul ungurescu ; 180 aspri. Leul bătut valora. 

patru șalii su patru lei proşti. Potrînica (constanda de 

argintu) valora şese aspri..



114 SECOLUL, XVII. 

b).! Unitate de mesurd Dentru suprafață : Ua falce = 
cam cu două pogâne = cam cu un ectaru. ! 

c) Unitate de mesură de capacitate : Merţa = cu ua Săletă == cu ua baniţă == cu 20 oca grăunţe ]), 

1) Hasdău, Archiva istorică, a României, T. 1, P. 1, p. 62, 79, 87 ȘI 112; Con- dica de socoteli a Brâncovânului ; Indreptarea legii, p. 317; M. Cogălnicânu Archiva românescă, ed. I], T, I, p. 19,
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Politica internă: „adu!l şil desbracă“. 
Politica esternă: „dă-le şi'i împacă“, 

. ” - Deparaţianu. 

SUMARIU. 

Fanarioţii. — Ore-cari privilegii boierilor. — Scdlele domnesci — 

Limba națională, — Reforma lui C. Mavro-cordalti. — Casa re- 

surselor. — Aşegdemântu de concesiunile offerite ţerranilor cu oca- 

siunea emigrărei lor d'ântâiu (1745) ca să se retorne în patriă.— . 

Proprietatea foncieră rurală.— Spitalele. — Clerul — Aşedemântu 

prin care sinodul bisericei române întergice priimirea, călugărilor 

străini la demnitatea «e chiriarchi la cathedrele archieresci ta- 

cante din Moldavia — Fondarea episcopatului de Argeşu — Dom- 

nitorii ce s'au destins edificând monastiri. — Aşegdomântul pentru 

întergdicerea judanilor d'a locui prin sate. — Aşedămentu pentru 

întergicerea, străinilor de la, eserciţiul drepturilor politice şi civile 

în țerră. — Aşedomentul de concesiunile ojȚerite (errantlor cut oca- 

siunea emigrării d'a doua (1767) numită cea mare, ca să, se re- 

târne în patriă. — Administraţiunea, : poliţia rurală — reorgani- 

sarea poştelor — casa de eleimosine. — Officii: anarele vornicu de 

țerra-de-sus şi cell de ţerra-de-jos — marele logofetu de țerra-de-sus 

şi cellu de țerra-desjos — marele vornicu III — mavele vornicu IV — 

marele zornicu de cutiă — marele logofet de obiceiuri; tăle aceste 

denumiri se întroducu în Terra-românescă, iar demnitațea de banu 

în Moldavia.— Venituri — Reorganisarea vamilor — Venitul Terrei-
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romdnesci pe 1767 — Imposite diverse. — Reorganisarea adminis- Zrării Justiţiei — Tribunalulu dommnescu —sântele institute seu pra- | vilnicesca condică.— Unităţi de mesură. , 

Fanarioţii. 

De şi sarcină ce ne am luat am mărginit?o pînă aici 
numai la limpedirea putinci6să în espunerea instituţiunilor României, totuşi în consideraţiunea că mai tâte chronicele: n6stre vorbind de domnitorii ce au administrat aceste principate în acest secolu, numescu acesta durata de timp (1710 — 1820) epocha fanariotilor ne am vedut constrinşi să dicem şi noi ceva, să ne arătăm şi noi, adică, opiniunea ce avem despre dânşii 'în ceea ce S'atinge de naţionali- tatea, acestor 6meni. Şi cu atât mai mult ne am luat coragiul să deschidem acest parintesu în firul naraţiunii n6stre ct €&nsuşi Cantemir care sa ocupat cu descrierea instituţiunilor Moldaviei pe la începutul secolului al XVIII, face --în cursul descrierei sâlle — mai multe abateri de natura acâsta. Şi mai cu s6mă CO: domnitorii fanarioți mişcându-se după instrucţiunile secrete ce aveau de la Constantinopole, au făcut a dispare una câte una din ta. bernacolul vechilor nostre aşedământe, legile cele mai esenţiale în conservarea naţioualităţii nâstre, înlocuindu-le cu altele. o [ ! | - Cea 'mai mare parte din domnitorii fanarioți Si cea mai mare parte din familiile ce “i însogiau la venirea lor în principate nu erau Greci, cum îi numesc unii chronicari, ci Italieni *) su Români din Macedonia**) după cum ne-o 

”) Mavro-cordatti, Mauro (Cozoni), Vergatti, Lapatti, Calligari, Lahovari, Pardicari, Ventura, Cosadini, Sordoni, Plaghiano, Mo. rusi, Carussi, Coressi, Verussi, Derussi, Leventi, Cerlenti, Cincu, Geni, Notara, și alţii. - ”) Vlahuţi, Darvari, Disescu, Tâva, Musicu, Goga, Moscuna, Ciomaga, Cianaca, Boscu, Castrişu, Aurelu, Duca, Verghi, Giu- vara, Dumba, Patciura, Bardaca, Viliu, Tulea, Venetti şi alţii.
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spune semnificaţiunea şi terminaţiunea numelui lor. Der 
atât cei d'ântâiu cât şi cei din urmă erau greciţi: naţio- 

nalitatea lor sburase cu ocasiunea, crescerii lor prin şcâlele 

grecesci din Constantinopole. 

Imp&ratul Constantin fondând imperiul romanu de la 

Orient a adus cu sine din Italia mulţime de familii italiene 

cari "şi au. păstrat limba părinţilor, lor pînd către finele 

secolului YV, când limba. oficială, a imperiului distrusă ne- 

încetat de scâlele şi popii greci,. şi âncd şi mai multu 
de vermile cosmopolitismului, a cătat să facă loc gergului 

grecu numit: romaichi glosa. Ast-fel e credința nostră. 

Şi pentru că spuserSm că cosmopolitismul e causa cea 

"mare. a distrugerii limbei romane, a decadinţii imperiului 

şi mai târdiu a, peririi lui, să ne permită, lectorul a ne 

opri puţin în desvoltarea acestei cause. Cosmopolitismul 

nu este altu ceva decât antithesea patriotismului, precum 

focul este antithesea apei, precum întunericul este anti- 

thesea, luminei. Cosmopolitul n'are patriă: ubi pascor, îbi 

patria, dice ellu; deci pântecile este patria lui. Verdarea 

(ghiondia) nu scobesce arborele pădurii cu furia cu care 

cosmopolitul sapă arborele. vieței unui nemu.. "Unde pa- 

rasiţii aceştia domnescu — sub diferitele” lor numiri seu. 

denumiri — virtuțile cetăţenesci ce au ilustrat naţiunile 

în vechime, ca şi în timpii moderni, se stârpescu în na- 

scerea lor, şi în locul naţiunii care este. arborele vieţei 

unei ţărri, nu vede cine-va de cât o turmă de 6meni în- 

trecându-se în esploetarea lor reciprocă — când le lipsesce 

veri ua, categoriă de Gmeni de ua altă specie de credinţe 

— spre îndestularea, stomachului lor, fără nici o idei de 

avânt şi glorificare a virtuţilor cetăţenesci.. - 

Dar aceea ce âncă de la începutul evului mediu a po- 

pulat suburbia fanarul din Constantinopole. a fost domi- 

națiunea Genovesilor, Florentinilor şi Veneţianilor asupra 

insulelor Ciclade, Sporade şi Ionice, asupra, Peloponesului, . 

asupra Leventului întreg, prin comerciul, flotele şi colo-
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niile lor — în tot cursul evului mediu pînă şi mai târdiu. 
La, începutul secolului XIII (1202 — 1261) reînfiinţându-se 
imperiul Latinilor, mai multe colonii italiane — prin ve- 
neţiani âncă Sau grămădit în capitala lui Constantin - - 
cellu Mare. : | i îi 

Şi spre mai multă sprijinire a affirmaţiunei nostre n'a- 
vem. de cât să ne-aruncăm ochii pe câte-va nume de. 
familiă alle acellora ce le-au mai conservat âncă şi 6n- 
suşi epitetul de nemu -„romeos“ ce acesti străini "lu aw 
păstrat pînă către anul 1830, când — împinși de limba 
ce vorbiau şi de influința. mişcării grecesci din Pelopo- 
nesu —cei din Constantinopole Pau părăsit înlocuindu'lă 
cu „grecos;“ 'iar cei din principate, identificânau-se cu 
națiunea română descinsă şi dânsa din aceiaşi străbuni, 
au părăsit cu dăsăvârșire nisce erori de naţionalitate ce 
şcolele grecesci le străcuraseră' în urechile şi sufletele 
străbunilor lor. " „ 
Dar — lăsând d'ua parte nationalitatea acestora — noi 

nu înțelegem aici sub numirea de fanarioți de cât unel- 
tele de esecutare a politicei Porții în -principate în acest 
secol. Cellu d'ântâiu domn fanariot —Nie. Mavro-cordatti 
—se puse de P6rtă mai ântâiu domnu în Moldavia, apoi: 
se strămută în Teârra-românsscă, fără a se ţine semi de 
vechile n6stre legături ce avâm cu: dânsa, care nu o au- 
torisa să pue şi să scâță pe domni după bunul său placă, 
Inteligența ţărrei neputâna să se oppuiă d'a dreptul, pro- 
fită de ocasiunea ce'i qă mortea lui Nicola Mavro-cor-: 
datti şi allege cu unanimitatea voturilor Ja domniă pe 
Constantin, fiul defunctului, care — născut şi crescut în 
principate —nu mai era privit ca veneticu. Pârta, aprobă. 
Acesta este singura, punere legală ae domn în 'Terra-ro- 
mânsscă, ca şi a lui Mihai Racoviţă la 1704 — în Mol- 
davia — în tot cursul acestui secolii. Domnitorii se schim- 
bau une-ori pe luni şi pe săptămâni dup capriciul şi în- 
teresele Sultanului, vizirilor şi Ensuşi al femeilor din ha-
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remul acestora, dându-se domnia acellora cari da mai 

mulţi bani padisahului şi slugilor lui, or— care ar fi fost 

peţitorul. Şi cu tote ct şi în secolii precedenţi s'au ef- 

-fectuat —une —ori— de către acest aliat şi protector per- 

fid asemenea călcări de drepturile acestor ţărri, dar nici 
întrun secol altul lovirea instituţiunii aşedării domnilor 
ma ajuns gradul de desirâu ca în secolul acesta. Şi nici- 

o-data, cupiditatea,. rapacitatea, despuierea. ţărrei — prin 

îmilarea — .ca, şi: adaosul necontenit sub osebite forme 

—a imposilelor, effectuate de domnitorii ce..se succedau 

fâră nici un scrupul, şi esecutate de dânşii asupra ţărra- 
nilor români prin. felurite privațiuni şi torturi — n'au 

ajuns culmea neruşinatei lăcomii de bani şi spoliatiuni 

patentate ca în acest secol. Locuitorii casă scape de 

suferințe, ori se ascundeau prin păduri, ori fugiau airea 

şi mai cu sâmă dincolo de Dunăre pe pământ turcesc, 

unde jafurile erau concentrate mai mult asupra cellor 

avuţi. Lucrurile âns8 erau pregatite şi ticluite de mai 

nainte de cabinetul turcescii, âncd de la, începutul acestui 

secolu de când adică se urdise jaful şi despuierea ţărrilor 

acestora. Nicola Mavro-cordatti, cum se puse pe tronu, 

desfiinţo oștirea română, temelia esistinţei ţerrilor-ro- 

mâne, mai în totalitatea, sa, luându'i armele şi puind pe 

soldaţi la bir; fiiul s&u Constantin urmându'i pe tronu, 
risipi şi puţinele remășiţe lăsate de tată s&u pentru pa- 
radă şi pod6ba, curţii, servindu-se în ţinerea ordinei cu 

câte-va cete de: mercenari străini 1), 

1) Fotino, îgto ice mîs zbu: Anwias, T.III, p. 357; Hasdău, Columna lui 
Traian, 186 Octombre și Decembre, 1877 Fevruare şi Marte; Chronica lui 

Jenache Cogălnicenu; chronica lui Niculcea, ş.a. 1, 

e 

Oare-care privilegii boicrilor. 

Ancd de mai nainte, boerii de la marele logotătu pind 
la - marele stolnicu era. scutiţi: de biru (ilişu), iar termi-: 

nând or destituindu-se din aceste . foncţiuni, respunâea
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dajdit ca şi or-care mazilu. In Moldavia Constantin Mavro- 
„ cordatti în domnia: G'ănteu a Moldaviei, prin chrisobul 
său din 1736 Martie, dă privilegiul ca boierii şi.cu fii 
lor — începând de la marele logofătu pînă la triti logof&tu 
„—fiă ei în foncţiune seu fără foncţiune, să fiă ertaţi şi 
apăraţi de dajăia maziliască ce da pe anul). 

*) Cogălnicânul, archiva romănâscă, 'T, II, p. 171 Şi 190, 

Seblele domnesci publice. 

Moldavia, Institutul de învăţătură publică, fundatu de 
„Vasile Lupul în Iaşi, se păstreză şi în acestu secolu. 

- Grigore — Mateiu Ghica (1727)—în a doua a sea domniă 
—?i a făcut şi dinsul 6re-care îmbunătăţiri, ellu a, aşedat 
ca onorarii profesorilor de matematică şi filosofii ce se 
preda totu în limba elenă, în collegiul Basile Lupul, pre- 
cum și ai acellora de limba română şi slavonă, să se 
dea de către boierii foncţionari (halea), mai pe urmă de 
preoţi, scutind âns& pe acestia de dăjdiile ce era datori 
să dea, vistieriei. — Dar Constantin Mavro-cordatti refor: 

„mMând acestu aşedemântu, a decis ca preoţii să fii scu- 
tiţi de totu felul de 'dare, şi onorarii profesorilor să se 
respundă din tesaurul publicu. Apoi, luând domniatul 
țerrei iară Grigore Mateiu Ghica, (1785) -a, întrudus iar 
or6nduiala de mai nainte, adică ca onorarii profesorilor - „să se respundă totu de preoţi, otărînd ca, să dea fie care 
preotu câte doi lei pe anu pentru fondul destinat între 
ţinerii şedlelor, și să fiă scutiţi de alte dăjdii către te- 
Sauru, regulând totu de ua dată şi ţifrul remunerării 
personalului didacticu: primului profesoru să i se dea pe 
anu câte 860 lei, cellui d'allu doilea 120 lei, şi câţi 
bâni vor prisosi peste fondul alocat să se întreţiiă şco- Jarii silitori săraci. — În 1764 luând domniatul Moldaviei 
Grigore A, Ghica a edificat lângt Xitropoliă un palatu 
spaţiosu pentru învăţătura, publică, a scutit pe preoți de
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dăjăiile către tesauru, cu condiţiunea ca să dea pe totu . 
anul câte patru lei în alimentarea fonâului pentru între-- 
ţinerea collegiului şi profesorilor, făcând primului pro- 
fesoru 1500 lei pe anu şi cellui d'allu doilea 600 lei. 
“Câtu pentru onorarii cellor de limba română şi grecescă 

vorbitore, nu se vede făcută, vre ua deosebită îmbunătăţire. 
Țerra-românescă. Pe lângi scâla de limba slavonă şi 

"română ce esista din vechime la St.-Gheorghe-vechiu din 

Bucuresti, spătarul Mihai Cantacosino — pe la începutul 

acestui secolu — cu ocasia edificării mănăstirii s6lle nu- 

mită, Colțea din Bucuresti — fondeză âncă ua scâlă de 
“limba slavonă în curtea 'acestei mânăstiri otărînd şi celle 

necesarii chieltueli pentru întreținerea, ei. In a treia a sea 
domniă (17835), Constantin Mavro-corâatti, reorganisând 

collegiul domnescu din Bucuresti, adaogă pe lângă lim- 

bele elenă, slavonă şi română şi pe cea italiană; dar în 

domnia sea din 1761 face ca egumenul mănăstirii St.-Sava 

din Bucureşti cu 6menii săi să se retragă din încăperile 
acestei mănăstiri, mutându-se la mănăstirea Văcăreştii, 

remâind casele şi chiliile monăstirii St.-Sava la disposiţiunea 
profesorilor şi studenţilor collegiului; dar venitul acestei 

mânăstiri căutându-se de egumenii de la Văcăreşti şi St. 
Gheorghe-nou, să se întrebuinţeze la reparația întreţinerii 
încăperilor collegiului şi mânăstirii. — In 1765, domnitorul 

Stefan Racoviţă, v&dend neajunsul întreţinerii personalului 

didacticu din collegiul St.-Sava, si allu scâlei din St.-Gheor- 

ghe-vechiu din Bucureşti, numai din venitul mânăstirii 

Glavaciocul, affectat âncă de mai nainte la acâstă între- 

ținere; mai adaogă şi pe acella allu mânăstirii Delu, totu 

în condiţia ca si acesta să fiă adunatu prin îngrijirea mi- 

„tropolitului, care va face a se respunde regulat pe fie-care 

lună, onorarii profesorilor, mai adăogând pe lângă cei 

doi de elinesce — pentru filosofii şi inatematici — âncd 
unul de gramatica elenă. Dar pentru limba română şi 

slavonă din scâla de la St.-Gheorghe-vechiu, negăsind făcută
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nici ua modificare la local, personal şi învățături, se în- 
țelege că, aședămentul a rămas totu în starea de mai 
nainte, sub. îngrijirea âns& — ca, și collegiul St.-Sava — 
a mitropoliţilor după vremi. - 

In timpul resbelului din (1769—1774) dintre Rusi si 
Turci, risipindu-se personalul didacticu din colegiul St. 
Sava din Bucureşti, domnitorul Alesandru Ipsilante a în- 
grijii pentru aducerea, si complectarea personalului nece- 
sariu, precum şi pentru restaurarea edificiului ce amenința 
cădere. Totu într'ua vreme, afară de venitul produs din 
dajdia. preoţilor şi din acella allu cellor două mănăstiri 
affectate la întreţinerea scoleloru domnesci, a mai obligat 
pe tte mănăstirile a contribui — prin cişlă — pentru ua 
întreţinere mai cu lurgesă a profesorilor, cărora le a orîn- 
duit onorarii de ajunsu, precum si pentru unu ajutoru 
mai indestulătoru către studenţii săraci; iar pe lângă 
sciințele de mai "nainte a înfiinţat şi catedra de theologiă!). 

:) Cosălnicânu, Archiva românescă, T. 1, p. 2%1; Tunusli,: îaro în Tis: Bihayias, pag. 82; Teulescu, Archiva romiână, p. % și 115; Fotino, isro, ia 
îs nalat Anuiag, p. 560, ” 

- Limba națională. Afară de dificultăţile pusse de străini 
în callea desvoltării limbei naţionale, şi afară de învătul. . 
moştenit din secolul precedent de a presinta limba na- 
ţională totu în veşminte străine corpului ei, limba nâstră 
a făcut şi ea 6re-care progres mai cu s6mă în litteratura, 
bisericescă. S'a ivit şi în acestu secolu un lucâferu de 
acelea care revărsând lumină, că viaţă naţiunilor. Vena- 
rabilul Cesariu, episcopul Râmnicului şi noului Severin, 
destins prin erudiţiunea, laborea şi talentul său, înzestreză, 
biserica română cu traducerea şi tipărirea cellor 12 mineie 
în limba română. : 
Paternitatea unui tabelu chronologicu allu domnitorilor 

Terrei-românesci şi mai cu s6mă, a, istoriei domniei lui 
Constantin Brincovânu pînă la 1707, o recunâstem laborii: 
bunului patriotu Radu Greesnu. ”
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Marele logofătu Ienachiţă Văcărescu, bărbat erudit şi 

bunu patriotu, âncă s'a distins cătră finele acestui secolu 

prin lucrările sâlle litterarii. De la acestu bărbat ne a 

remas ua chronică a Vărrei-românesci; dar ceea ce îi illu- 

streză mai. multu memoria sa este crearea şi tipărirea 

cellei d'ântâiu gramatici romănesci tipărită: la. Viena 

în 1787. 
Peste Milcovu, s'a destins prin chronicele ce au scris. 

şi Acsinte chronicarul. Dar acella care a lăsat „un corpu. 

complectu a chronicelor Moldaviei — începând din timpurile 

Dacilor şi urmând pînă către jumătatea acestui secolu — . 

este I6n Neculcea, atâi de interesant în espunerea faptelor. 

Apoi vine Nicolau Mustea, diiacu bătrânu la:divanu,. 

a cărui chronică de .la 1662 pînă la 1729, ne lasă unele 

pagine nu mai puţin interesante a acestor timpuri. 

enache Cogălnicânu . âncd scrie chronica sea în .acestu. 

secolu, şi se crede a fi unul dintre cei ce a descris mai.. 

bine starea socială din aceste timpuri. 

Inv&ţatul. episcopu S. Clain din Transilvania este cellu 

d'ântâiu dintre români care s'a 'ocupat cu lexicografia. 

Acestui prelat îi suntem datori acellu project: de dicţionaru 

cu ajutorul căruia învățații români,.ca Episc. Bobu, Vasile. 

Colosi, Petru Maior şi 1. Teodorovici, au dat în sec. allu XIX 

dicţionarul: româno-latino-german-ungar, tipărit la Buda. 

Cât pentru organele de publicitate — tipografiile — se 

afla pe la începutul acestui secolu în Țerra-român6scă, 

nu numai ua, tipografia românâscă — în care s'au tipărit: 

mulţime de cărţi bisericesci .prin stăruința lui Damas-. 

chin, episcopul Râmnicului şi noului Severin; dar âncd 

şi ua tipografii grecâscă, dovedită, cu cărţile tipărite: 

întinsa, precum : Ilpooxvwnrăptoy 705 &iov "Opos 105 

“Adovoc, Bucuresti, 1701, ş. al.1). | N 

1) Mineiele din 1780 şi 1781; Ilarian, Tesaurul de monumente istorice, T.], 

pe «+. Cogălnicenul, Letopiscţele Moldaviei, T, 1, apond. 1, 2. ş. alt; ibid. TIT 

"vid. T, III; Victor Langlois, Le Mont Athos, p. 109. 

5
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Netorma lui Constantin Mavro-cordatti. 
Dorinţa cea înfocată a lui Constantin Mavro-cordatti 

fiind reformarea vechilor n6stre instituţiuni, cu scopul — 
dicea ellu— de a desfiinţa multe abusuri moştenite și de 
a mări veniturile ţărrei, o împlinesce acum în anul 1741, 
în a treia a sea domniă în 'Terra-românsscă. De aceea, 
conside: ând celle- petrecute sub alţi domnitori în aseme-! 
nea casuri, şi după înţelegerea luată, mai din ainte cu 
fruntaşii . ţărrei, convâcă adunarea generală care, după 
Gre-care desbateri neinsemnătâre, votâză următorele re- 
forme, pe care domnitorul le întăresce şi le publică în 
t6tă ţerra, făcână a se citi prin terguri şi prin biserici 

“în dillele de serbători : 
1. Se desființeză dăjaiile d'asupra tutulor mănăstirilor - 

din ţerră, suprimându-se totu de ua dată şi milele ce 
aceste monastiri lua prin chris6buli domnesci dela vămi, 
ocne s.c.l. | 

Se întocmesce ua comisiă de dece persâne allese din: 
tre egumenii cei mai distinşi prin pietatea lor — ca să iea socotelă, la începutul fie-cărui anu, de venitul şi chel- tuelile făcute în cursul anului încetat de către egumenii monăstirilor respective, | 

Impositul asupra preoţilor se suprimă. 
. Grosurile (închisorile) ce protopopii ținea prin. judeţe pentru mâncătoriile lor, se suprimă. 
„TI. Impositul asupra boierilor se desfiinţeză, si făcen- du-se alegere şi impărțială, unii se vor numi dnteiu, alţii allu doilea şi fii lor nemuri, | 
III. Veniturile ce primia ca daru boierii şi cocânele se suprimă, rânduind fie-căruia 1&fă potrivită cu venitul de care s'a lipsit. Se mai Orenduiesce cu acesta şi salariu boierilor ce nu avea foncţiuni. 
IV. Cheltuelele ce se facu prin sate de dregători pentru affacerile publice, încetezi d'acum înainte, de Gre-ce unor atari dregători li S'au, Or&nduit salarii uela vistieria.
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V, Se ridică dela căpitanii de judeţe puterea şi stăpi- 

nirea ce avea, peste judete din ţerră, şi în locule se orân- 

duiescu ispravnici, luaţi dintre boieri pentru fie-care judeţu 

cu salarii din vistieriă potrivit cu demnitatea lor. Pro- 

cesele ivite în coprinsul judeţului încredinţat administra- 

__ţiuni Jor, se vor resolva de dânşii. Acestia vor proteja pe 

locuitori atât de mâncătoriile ce se facu cu aşedarea cislei 

de pîrcălăbii de sate, cât şi de or-ce asuprire li s'ar face 

de alţi foncţionari. 
VI. Strănepoţii boierilor se numesce mazili, şi de astădi 

înainte ei remânu nesupăraţi de decimărit şi vinuritu, 

având a da numai dajdia personală de patru ori pe anu. 

Bresla logofeţilor de vistieriă cari sedii afară pe la 

sate, se schimbă în aceea a mazililor; asemenea, şi aceea 

a logofeților de divan (impiegaţii pe. la ministere), pre- 

cum şi alte bresle mai mici. 

VII, Numărul slujitorilor (ostenilor), spătăreilor, arma- 

şeilor; aprodilor, şi allu gardilor domnesci, se reduce, supu- 

indu-se la dajăiă toţi aceia ce s'au desfiiințat. Asemenea 

se reduce şi numărul slujitorilor dela câpităniile d'afard. 

Spătăreii, vistierei, roşii. păhărnicei, postelnicei, vizitii, 

comişei, şetrărei, şi alţi subalterni ai dregătorilor cu acel- 

laşi nume — fiind mulţi prin sate—se punu la dajdiă. 

VIII. 'Târranii dupe moșiile boieresci cari dau acestora 

Gre-care dăjâii, se supunu toţi la Gajdiă către vistieriă, 

- dându înlocu-le boierilor câte un număru 6re- -care de scu- 

telnici. 

IX. Ver-cine şâde pe moşiă străină să facă clacă şi 

să dea dijmă, proprietarului moşiei depe obiceiu. 
X. Dăjăiile sub numele de văcăritu, pogonuritu, peceți, 

haraciu, ploconul,baiaramului, pescheșul şalt., se suprimă. 

„XI. Dăjăiile se vor respunde la purcălabul tereului stu 
“Satului în care locuiesce dajnicul iar nu airea. 

"SIL. Se aş6dă ca fie-care tărran să dea câte dece lei 

pe anu, în patru sferturi, adică câte doi lei şi şese deci
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bani la fie-care sfertu, cu cisle drepte la totu omul și 
-pe capete, şi pe bucate, și din dece Gmeni unul să dea 
câte cinci. lei .pe anu.“ 

Recensemântul făcut în acestu anu a dat 147 mii băr- 
-baţi cari sau aşedat la darea generală, afară de bresle. 

Venitul tesaurului s'a mărit cu adaosul la plata oeri- 
tului câte 16 bani, la vinuritu câte 6 bani de vâdră, la 
decimărit câte 13 bani de stupu şi de porcu; vămile s'a . 
lăsat după aşedemintul lui Grigore Mateiu Ghica, preţul - 
sării dela ocne s'a ureatu v&ndându-se cu câte 180 bani 
suta de oca, 

Constantin Mavro-cordatti unesce venitul cămării (ca: 
seta sea privată) cu venitul tesaurului publicu, făcându 
ua singuri casă din care se plătia: tributul Porții, chel- 
tuelele cu magnații ei, darurile ce se trimitea, la pași, 
cheltuelele cadiilor depe margini, salariile, milele, şi alte 
cheltueli, iar restul remănea, în folosul stu 1), 

') Teulescu: Archiva română, p, G4; Tunusti, icropiu Tis Biayias, p, S7. 

Casa resurelor., 

In urmarea art. III allu reformei de mai sus, Cons- tantin Mavro-cordatti, înființeză în 'Tărra-românâscă ua. casă centrală numită casa resurelor, în care să se adune toţi banii destinaţi la, retribuirea foncţionarilor publici, alimentânâu-o cu câte 4 parale la leu din veniturile gene.-. rale alle tesaurului publicu. Şi pentru administraţia aces- tei case orânduiesce un boieru de clasea I-a cu câte ua miă lei salariu pe lună, un casieru cu câte două sute cinci-deci lei pe lună şi doi copişti cu câte ua sută lei pe lună spre ţinerea contabilităţii. 
Un asemenea aşedement se gisesce întocmitu. şi în Moldavia, cu defferința numai că venitul de patru parale la leu se află suit la 14 parale la leu de Gr. A. Ghica (11764), ceea ce se dovedesce din chrisobul domniiorului



SECOLUL XVIII. „127 
  

Moldaviei Constantin Morusi, cu anul 1779, cure modi- 

fică acest aşedemântu cu disposiţia ca .la, neajungere a 

plăţilor din destinatul acesta fond pentru salarii, să se 

mai scţă un sfertu pe ţerră 1). 

) Fotino, i totopin ris zălra Acxiar, T. III, p.G20; Cogălnicenu DM., Archiva 

romândscă, T, II, p. 175 ! | 

Aşedămentul de Congesiunile oflerite ţerra: 
nilor cu ocasia emigrării lor ca să se re- 

torne în patriă., . 

In urma, reformei făcută sub domnia lui Mavro-cordatti, 

Ţerra-română intrase — dice Fotino—pe ua calle bună, şi | 
din di în di progresa spre îmbuniătâţire, viind locuitori 

a se statornici în țerră şi din alte. provincii vecine. Dar 

- politica Porții d'a schimba domnii cât de des spre a le 

lua bani, împedica, şi zadarnicea or ce îmbunătăţire s'ar 

fi putut efectua. In adevăr, nu trecu câte-va luni dela, 

promulgarea, menţionatei reforme, și Porta orânduind. 

alt domnu în Terra-romănâscă, acesta spre a strînge 

mai mulţi bani desfiinţo cu totul reforma în partea ei 

finanţială, îmmulţind sferturile şi întrebuinţând din nou 
văcăritul şi tote celle-l-alte dăjdii de mai nainte, în cât 

terranii spăimântaţi atât de asupririle şi maltratările unora 

din proprietari, ca, şi de greutatea, dăjdiilor, au fugit prin 

ţerri străine luând —cum se dice—lumea în capu. Numai 

în anulu 1843 au emigrat peste 15000 ţărrani, şi numerul 

„lor atât de mult se împuţinase în cât la recensementul 

" cut în 1745 abia s'au găsit '70 mii ţerrani în t6tă ţerra. 

Totu starea acesta de lucruri esista, şi peste Milcovu. 

Locuitorii de multele văcărituri — dice “hronica — ce se 

scotia pe terră, îşi vindea, vitele ca să scape de tirania 

perceptorilor. „Iar boierilor le părea bine—dice enache 
Cogălnicenu, căci mânca fieşte care şi avea, ridicături (di 
se da foncţiuni mai înalte) dela acestu domnu (I6n Mavro- 

cordatti), şi cei mai mulţi boieri dela, acestu domnu s'au
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ridicat, mai alesu cei ce şedea la țerră, și de atunci au făcut 
bani toţi boierii.“ Desmoralitatea — dice alt chronicaru — 
uscase pînă într'atâtu inimele boierilor Moldoveni, în cât 
departe d'a se face modele de virtute cum trebuia să se 
facă, ei rivalisa, cu străinii în -mâncătorii şi jafuri despoină 
pe fraţii lor. .| 

Constantin Mavro-cordatti, care luase iară domnia. Terrei- 
- românesti, la 1744, pentru a patra ră, vădend starea 
"de jale și despopularea țărrei prin emigrarea țărranilor 
în anii precedenţi, convingindu-se cd causele acestei 
pustiiri nu sunt de cât dăjăiile şi asupririle unora din 
proprietarii de moşii prin sporirea labârii țerranilor. pe 
moşii dupe capriciul lor, convâcă în tâmna anului 1745, 
adunarea generală, cerând ca. dânsa să găsiască 6re-care 
mizl6ce de reparare a răului care a adus pustiirea țărrei. 
Acestă adunare, pătrunsă: de însemnătatea cestiunii ce era chiamată să resolve, iea — în primă-vâra anului 1746-— următorele resoluţiuni. 

„10 Ca cei înstrăinaţi după ce vor veni în ţerră, să potă a'şi face locuinţă, şi celle pentru chivernisela, vieţei, să aibă odihnă şi să fi ş6se luni firă dăjdii. Iar după acesta nartul dăjaiilor să, se sciă pe anu de omu câte talere cinci, respunşi la patru Sferturi, iar mai multu nu.“ 20 Să fii neopriţi a, se. aşeda pe or ce moşiă vor voi, dar să lucreze stăpînului moşiei pe anu câte ş6se dille, şi dijmă să dea din tâte semenăturile lor. Şi spre înce- „tarea temerii de vre ua, pretenţiă din partea, proprietarilor pe a căroru moșia au locuit mai nainte, stăpînirea va da, or căruia din instrăinaţi va face cerere, carte osebită de slobozenia sa pe acestu aşedementu.« 
„Acâstă lege tipărindu-se s'a, trimisu — după usul de atunci de publicitate — de s'a citit, în dillele de serbători, în tâte bisericele din țerră spre sciinţa şi cunoscinţa cellor la care privia 1). 

*) Laurianu şi Bălcescu, Magasinul istoricu pentru Dacia, 7, IL, p, 293, .
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Proprietatea foncieri rurală. 

- Claca. P&nd câtre începutul acestui secolu, ţărranul nu 
se vede a fi obligat câtre proprietarul moşiei pe care lo- 
cuia si se hrănia, de cât a da dijmă din productele ce ellu 
agonisia, pe moşiă. Dar fiina trecută Oltenia — — pentru căţți-va 
ani —sub Austria şi acâsta întruducânăd în partea locului 
pirjolul omucidu: cu: care proprietarii Unguri chinuia pe 
țărranii din Temişiana şi 'Pransilvania, pe moşiile pe care 
acestia locuia, au început şi proprietarii de moşii din .Va:-. 
lachia mare şi Moldavia a ridica osebite pretenţiuni ca 
țerranii să le facă şi lor dille de labâre, câte 24 şi 48 'de 
dille pe anu, cum se făcea adică în drâpta Oltului. Şi unii 
din proprietari — fiind puternici şi influinţi — şi constrînsese 
pe ţerranii depe moşiile lor a le lucra câte un număru 
de dille pe semă proprietăţii. 'Tă&rranii v&dându-se impilaţi 
a şi început a dosi, adăpostindu-se de ua cam dată pe alte 
moşii unde găsia uşurare şi dreptate. 
 Beco începutul ghilcevei dintre proprietari şi t&rrani. 
Adunarea generală a 'Terrei- -românesci, vădend acestă 

neînțelegere şi resvretire între țărrani şi proprietari, cu 
ocasiunea votării reformelor din 1741, reguleză — fără 
să, resolve — re cum şi cestiunea acesta, prin următorul 
art. IA. din acelle reforme: „t&rranii se obligă ca pe a 

cui moşiă vor ședea ei, acelluia să'i facă clacă şi să'şi 

dea decima dup obiceiu.« Eecd cellu d'ânteiu documentu 
în care întilnim termenul de clacd (corvee) s6u dille de 
labore. 

Dar asupririle au încetat cu acestu valiativ$ 
In anul 1745, ţărranii aduşi la desperaţiă prin împilările 

proprietarilor, fugu cu gramadă din ţerră şi nu se întorcu 

pîn0 ce adunarea, generală a ţărrei din următorul anu, nu 

le oferă — în privinţa proprietăţii rurale —următârele con- 

cesiune: Să fiă (t&rranii) neopriţi a se așeţla pe or-ce moșiă 
tor toi, dar să lucreze stăpînului moșiei pe anu câte şese 

, ,
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dille, şi dijmă să dea din tote semănthuirile lor. Si spre 
încetarea temerii de vre o pretenţiă din partea proprie- 
tarilor, pe a.căroru moşiă au locuit mai nainte, stăpîni- 
Tea ta da or cărui din însirăinaţi vor voi a face cerere, 
carte osebiiă de slobozenid pe acestu apegementu 

») Laurianu și Bălcescu, Magasin istoricu, T. III, p. 

Urbariul lui 1. N. Mavro- cordatti pentru moșiile monăs- 
tiresci din Moldavia. Fratele lui Constantin Mavro- -cordatti, 
I; N Mavro-cordatti, ce domnia în Moldavia pe la anul 1744, 
întețit de cererile egumenilor de la mânăstiri prin. necon- 
tenitele lor reclamări, cum că locuitorii dupe moşiile m&- 
năstiresci, nu vinu şi nu lucrezi pe moşiă mai nimicu în 
folosul mănăstirilor, cu consiliu obştescu, emite următorul 
urbariu: 

„Lot omul casnicu ce va şedea pe moşiă monăstirescă, 
or omu domnescu or boierescu or slugitoru or ce fel de 
breslă, ar fi, să aibă a servi 12 dille în folosul mănăstirii, 
or cu claca, or cu carrul cu boii, or cu sapa la ori ce fel 
de lucru va fi orenduit (pe moşii) de egumeni. Asemenea 
va da și dijmă din produsele sale după obiceiu. 

Terminând lab6rea de 12 dille, locuitorul să'şi câră de 
la vornicellu (isprvănicellu) revaşu cum că a finit labârea 
cellor 12 dille. 

Le este oprit egumenilor a primi pe moşiile moănăsti- 
'Tesci locuitori depe moşiile boeresci, dar întemplându-se 
una ca acâsta, boierii sunt autorisaţi ai lua depe moşiile 
monăstiresci şi a'i aduce la urma lor. Cât pentru 6menii 
străini — or cât de mulţi ar veni —sunt liberi egumenii 
a'i primi pe moșiile m&niăstiresci, lucrând şi aceştia, dillele 
otărite cum s'a aşedat mai suse)), 

') Gogălnicenu, archiva românescă, 'T, II, p. 1609. 

* Emanciparea țerranilor de pe proprietățile  fonciere 
rurale prin despăgubire. Cu puțin timpu dupd chiamarea şi
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“darea, de drepturi ţărranilor ce emigraseră în tărri străine, 
guvernul 'Terrei-românesci audind murmura cellor l-alţi 
săteni remaşi în țârră, că pentru imbunatăţirea sortei lor 

nu se face nimicu, projectd ca să îndulciaseă şi sorta a- 

cestora. Ast-fel în 1746 —spre tâmni —convâcă adunarea 
generală a ţărrei, și puindu-i înainte plângerile. ţărranilor, 

ca dânsa luând în cercetare suferințele şi cererile acestora, 
să: iea ua detisiune spre .potolirea nemulțumirilor. 

Adunarea se stringe în catedrala mitropolitană din Bu- 

-cureşti după vechiul usu, majoritatea boierilor desgene- 

raţi, calificând de „servi“ pe locuitorii depe moşiile pe 

cari locuia fără vre ua probă fondată, decretu, fărd nici 

ua considerațiune pentru dreptate, emanciparea, sătenilor 

“prin restâmpărare depe moșiile din ţerră, plătind fie-care 

capu de familiă țărranu câte dece lei proprietarului scu 

.monăstirii pe a cării. moşiă se afla aşedaţi, nu ânsă și 

acelior proprietari, cari nu vor voi să priimiască nici ua 

plată drept rescumpărare. . 

„Venerabilul Neofitu, mitropolitul Ungro-Vlachiei, sufle- 

tul acestui faptu (emanciparea) umanu și românescu, care 

a presidat adunarea, a emancipat — cellu d'ântâiu —pe toți 

“ sătenii depe moşiile mitropoliei fard nici ua plată de res- 

- cumpărare î). 

*) Laurian şi Bălcescu, Magasinul istoricu, T, II, p. 34; "cartea incâită a 
- mitropolitului Neofit din acestu anu, i în archiva statului. 

Urbarul lui Constantin Mavro-cordatti. 'Trecem aici şi 
„regulamentul scu cum se dicea în vechime —pontul făcut 

sub domnia lui C. N. Mavro-cordatti, pe care noi îlu cre- 

dem făcut îndată după rescumpirarea ţărranilor, neavend 

ellu ua dată scrisă, 

1. „Totu clăcaşul trebue să lucreze 8, 10 scu 12 dille 

pe anu, după cum se va învoi cu stăpinul moşiei, care 

se îndatoreză săi dea câmpu, livede, lemne de construc- 

--țiuni şi de arsu, s. c. 1.
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2. Pentru acestea, ţărranul trebue să mai dea stăpi- 
nului moşiei decimă din tste semnăturile, a cincea dela 
fenu şi a; doua-decilea din roii dela albine. a 

-3. Pentru totu stupul trebue să dea stăpinului moşiei 
trei parale pe anu, şi pentru totu mielul — două parale 
vera şi patru ierna; şi-pentru toti turma de oi, unu 
mielu şi a decea parte din brinză. Pentru ua capră tre- 
bue să plătiască patru parale, şi pentru un porcu cinci. 

4. Nimeni nu pote sădi viiă pe moşia străină, nici li- 
vede de pomi. roditori fără voia stăpînului ei. 

5. Asemenea, : ţărranul nu pâte pescui pe moşiă fără 
voia stăpinului ei. A 

6. Dar pâte vena unde va voi. 
7. Nimeni nu pâte vinde vinu, rachiu si alte băuturi 

spirtose fără voia stăpinului mosiei. 
8. Nimeni nu pâte avea câmpu, livede s6u locu de se-. 

menături de cât acellea ce'i va, alege stăpinul. | 
9. Când un ţărranu va fugi pe subt ascuns din satu, 

și nu se va întârce în trei septemâni, stăpînul are voiă 
a da .casa lui altuia, 

10. 'Părranul păte a'şi lăsa satul pentru ua pricină bine- 
cuvântată şi cu voia stăpiînirii, altmintrelea, stăpinul îlu 
întrece la urma sa. | “ 

11. Pentru lunca, de izlazu care nu trebue stăpinului, 
tărranul se pâte folosi de dânsa, plătind şese parale; iară în aceea care e pentru trebuinta stăpînului, nimeni nu pote băga vite fărd voia lui. 

12. În munţi asemenea nu pote băga vite să pască, fără învoirea, stăpânului moşiei 1). 
1) Laurian şi Bălcescu, Magasinul istoricu, T, II, p. 2%. 

Adunarea generală a Moldaviei sfărmând uzurparea libertății țerranilor. de către proprietarii rurali, declară cu solemnitate că țerranul românu n'a fost nici ua dată robu. Cu câţi va ani în urmă după rescumpărarea, țărra- 

p
a
.
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nului din 'Terra-românâscă, Constantin Mavro-cordatti, a- 
flându:se domnitoru în Moldavia, vădând aceileşi suferinţe 
și întempinâd acelleşi plângeri —ca în 'Terra-românscă — 
şi în acea parte de locu, chiamă și în -Moldavia adu- 
narea, generală a ţărrei ca, luând în cercetare nevoile țăr- 
ranilor, numiţi acolo „vecini“, să reguleze şi în acellu princi- 

"patu posiţia lor.—In 6 Apriliu, 1749,.se ţină acea şedinţă . 

memorabilă în monăstirea 'Trei-ierarhi. De şi acestu local 
era destul de spaţios, membrii adunării, compusă din 

cleru, boierime. şi altă obşte — un personal de vre 165 
deputaţi — abia putea să resufle de înghesuială. 'Părrănimea 

in straiele ei celle curate de serbătâre împlând curtea. Mo- 

năstirii, aşteptă decisiunea inteliginței ţărrei întrua affa- 

cere dela a cării soluţiune depindea prosperitatea şi vii- 

torul ei. Şedinta se începă: clerul scâse mai ântâiu 
Gin altaru sântele moşte spre a îi sărutate de represin- 

tanţii ț&rrei, şi, venerabilul Nichifor-Mitropolitul Sucevei 
şi Moldaviei — făcând rugăciune încetişoru şi bine-cuvân-. 
tând adunarea, deschise ședința dând semnalul spre a se 

putea începe 'desbaterile. Se citi mai ântâiu pitacul dom- 

nescu în care se arăta plângerile cum că unii din stă- 

pîinii de moşii s'au obicinuit a vinde pe vecini ca pe robi, 

şi ai împărţi cu împărțâala ca pe ţigani, că alţii punu 

numele sătenilor. de pe „moşiile lor în foi de zestre, des- 
părţind pe copii de părinţi, luându'i în casă la serviciul 

„lor, şi'i mută dela un locu la altul, nefiind nici ua.lege 

care să autoriseze la aturi fapte ; că tâte acestea, domni: 

torul puindu-le sub vederile adunării, cere—spre odihna . 

Omeniler şi încetarea nemulțumirilor —să se lămuriască : 
ce va să dică vecinul, ce volniciă ? ce drepturi au stăpânii 

moșiilor asupra lor, cum trebue să“ stăpîniască, ca pe 

robi? ca pe ţigani? și cum a. fost obiceiul şi cum să se 

urmeze în tiiloru 2 — La cari cestiuni — dice cartea cea 

mare —cu toţii au respuns mărturisind adevărul: „cd ve- 
„Cinii robi nu sunt, nici se stăpinescu cu nume de robiă,
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„cari cu femeile. şi copii lor slujescu pe tote dillele, stă- 
„Pinilor săi. Iar vecinii numai partea bărbătescă slujescu, 
„Scoțend la lucru numai un omu dintr'ua casă —măcar 
„Câţi feciori va: avea omul — asemenea siujescu ca şi lă- 
„turalnicii; iar partea femeescă nu slujesce, nici au acea, 
„Supunere a robiei; că vecinu va să dică sdtenu megiasu 
„Fără moșiă, atât numai că din satu nu este volnicu să i6să. 
„(să se strămute), care poruncă este şi dela domniă şi a 
„vistieriei “şi a pravilei, poruncind: sătenul să nu fid vol- 
„hicu a eşi din satu, și de unde ta eși să se dea la urmă, 
„care rânduială s'au- păzit şi de reposaţii domni cei ve- 
„chi—cum sau vădut la chris6bulii lor — c6, când s'au 
„Pirit două sate pentru un sătânu, de unde s'au dovedit 
„că au fost de baştină (origine), acolo s'au dat. Numai 
„îndrăsnela unora din stăpînii de moşii “i au supărat fără: 
„Calle: cu vinderile şi împărțirile şi mutările ce s'au 
„Purtat dela un locu la, altul, le-au dat pricină de jalbă, 
„părendu-le lor uă supunere ca de robiă. Care lucru a . 
„Se vinde vecinii, s6u a se despărţi cu împărţială, s6u 
„â-se da în foi de zestre, pe fraţi, s6u a se muta din- 
„tun satu într'altul, s6u a se schimba numai pe 6meni 
„fără moşiă, 'sâu pe copii ai despărţi, n'au fost volnici 
„Stăpînii satelor (moșiilor), și nici de acum înainte acestă. . 
„Yolniciă asupra lor nimeni să nu o aibă, că nu este cu. 
„Calle. Şi când s'ar vinde moşia, 6menii să nu se vândă, 
„ci ca nişte săteni a. satelor 'în satu să remână, făcând 
„Slujba obicinuită; ânsă Şi Slujba să o facă cu nartu 
„(dille otărite) 24 de dille de omu intrun anu — or la ce 
„lucru se va, pune — şi să, dea, decimă de... pe moşiă, 
„Aşa, mărturisim şi ne priimim ; şi ca să fiă păzit acestu „aşedemântu, ne-am iscălit cu toţii, care aședemântu să „se întăriască şi de măria sa vodă, *), : 

  

Ă ) Acestă chartă magnă-—cum o numesce D. Cogălnicânu— întărită de domnu, este de 7 palme lungimo, şi de 5 palme lă- : țime, căptuşită cu maltef verde şi acoperită cu 165 iscălituri,
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Concesiuni date țerranilor emigrați la 1768. Dar în 'Târra- 
românescă năpăstuirile la moşii — ca şi la, dăjdii — parvenind 
la un ecces covirşitor, ajungând cum se dice cuțitul de osu, 
ț&rranii iar începură a dosi în ţărri străine, lăsând țerra 
despopulată şi pustiă. Starea acâsta de lucruri constrinse 

pe domnitorul Al. Sc. Ghica, în 1768, să facă mai multe 

concesiuni ţ&rranilor pribegiţi numai să se ritorne în pa- 

“triă. Punem aici numai concesiunea. relativă la proprie- 

tatea foncieră rurală : 

„Ţărranii pentru şederea lor au voiă, ca or unde şi or 

pe a cui moşiă le va plăcea, locul, să, mergă să se aşede, 

şi de către stăpiînul moşiei—or care ar fi—nici o supe- 

rare nu vor avea, fiind că și slujba ce sunt aji: face s'a 

regulat întracestu felu, adică să aibă ai clăcui la anul 

ântâiu trei dile, la anul allu doilea şese, iar dela allu 

treilea anu înainte, câte nouă dile pe anu şi mai multu 

nu. Vor da asemenea după obiceiu deciuială din fineţă 

şi din semenăturile ce vor avea pe moşiă, iar din gră- 

dinele ce vor avea pe lingă casele lor—or ce vor face — 

nici un felu. de Gijmă nu vor da nimănui 1). 

) Teulescu, Archiva română, p. 120, 

Legea agrariă a Țerrei-românesci din 1780, Espunem 

acum în extract şi legea agrariă din 1780, cea din urmă 

cunoscută în acestu secolu, de acestă, materiă, mărginini- 

du-ne la finele ei a face şi noi ua, simplă observaţiune. 

"IL. „Locuitorii ţărrani au să lucreze clacă domnului mo- 
şiei pe care locuiescu, câte 12 dille într'un anu; iar de 

se va aşeda domnul moşiei cu dânşii mai pe puţine dille, 

şi se va, dovedi una ca acâsta, să nu pâtă în urmă săi 

silescă pentru 12 dille. , 

din care nu s'a putut descifia tâte. Originalul se află în museul. 

dela Odesa.—Noi ne- -am servit cu copia din Archiva românâscă, 

T. ÎI, pag. 9ă. „j
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II. Să dea otaștină la 20 vedre ua vâară, iar să nui 
siliască a da bani. | 

III. Locuitorii au să. dea deciuială la proprietarul pă- 
mântului pentru tâte rodurile ce va face pe moşiă, afară 
ânsă dela grădinele ce are împregiurul casei lor, 

IV. Locuitorii pentru fânul ce vor cosi pe moşia ce şedu, 
au să dea dijmă din dece clăi de fenu una. 
_V. Pentru grâul şi orzul ce s6mănă au să dea din dece 

clăi una. 

VI. Pentru porumbu au să dea din dece banite una. 
Acestu articolu s'a modificat în urmă otărându-se a se 

lua de pogonu câte patru baniţe de porumbu srăunțe, 
ânsă baniţa de 22 oca. 

VII. Pentru stupi să dea de tâtă matca câte bani trei, 
iar pentru roi nu au a Ga nimicu. 

VIII. Pentru capre, au să dea de capră câte bani doi, 
atât vera cât şi ierna. 

IA. Pentru rimători mau a a nimicu, dar nici să în- 
drăsniască să '$i bage rimătorii în pădurile oprite. 

X. Proprietarul îşi alege celle mai bune locuri alle 
moşiei pentru trebuința lui, dar nare voiă să iea Jocu- 
rile curăţite şi lucrate mai nainte de locuitori, 

XI. La bălți pote locuitorii să pescuiască dând din dece 
una proprietarului. E 

XII. Dela perdelele de oi ce sunt în fâtăciune pe moşiă, 
are să iea domnul moşiei de tâtă perdeoa câte un mielu, 
şi câte talere unul, şi au a şedea, acolo perdelele dela 
Bunavestire pind la St. Gheorghe. 

XIII. Când proprietarulu moşiei nu va avea de lucru pentru celle 12 dille de clacă, locuitorii —în locul acestor 
dille.—îi vor da câte un zlotu (80 par.) de casă. Proprie- 
tarul moşiei nu pâte să ducă pe locuitori pentru lucru la altă moşiă într'ua depărtare mai mare de două scu cellu multu trei câsuri, | Si
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S&verşind espunerea acestei legi, facem observaţiune 
asupra aserţiunii dela art. IX, cum că:. locuitorii nu potu 
bdga vite în pădure oprită — pădurea, tăiată, de curând dela 

care se opresce intrarea vitelor trei patru ani spre cre- 

scereal ăstarului — din care deducând dicem: că în celle 
l-alte păduri neoprite avea dreptul să bage vite fârd vre 

ua plată osebită pentru păsciunatu, şi cu atât mai multu 

susţinem acestă afirmaţiune că nu găsim în testul acestei 
legi nici ua disposiţiune luată în privinţa erbăritului vite- 

lor mari *). 

Spitalele. 

I. București. — a) Pe la începutul acestui secolu, spătarul 
Mihai Cantacosino, fondând spitalul Colțea și înzestrându'lu 

cu moşiile: Sfelnica şi Sidnicu cu Vărbilău, precum şi 

cu munţii Nemţu, Ceugscia, Unghia mare, Colţul lui Balbesu, 
Pleșuva-mare şi Pristolul de pe Doftana, ascdă ca pe lângd 

îngrijirea de biserică zidită, acotea de densul, să se întreţiă, 

două spitale pentru răniţi, cu chirurgu şi cu ua farmaciă. 

b) Către finele jums&tăţii ântâiu a acestui secolu, dom- 

nitorul Grigore Mateiu Ghica, întemeind spitalul Pante- 

leimonul. cu ua bisericuţă, înzestreză umana sa fonda- 

țiune cu moşiile: Ziliştea şi Soresca, Chirnogi, Lisandra 
şi Sbirglesele, Odivoia şi Viera, Bucșani, Păpeni, Stănești 

şi Dedulești, cu un locu la Lescidre, Seciul şi Pia. Con- 

diţiile sunt să se întreţiă: 

Un spitalu pentru răniţi, 

pp bolnavi, 
un medicu, un chirurgu şi ua farmaciă, osebit de un altu 

.) Legea acesta agrariă se găsesce în a doua ediţiune a co- 

dului numit „pravilnicesca condică“, pentru editarea căruia sun. 

tem datori d-lui C. Brăiloiu, acestui cetățeani alle cărui lucrări 

în litteratura juridică sunt deja cunoscute publicului. 

+
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spitalu pentru molevsiţii de ciumă la schitul St.-Visarion. 
" Afară de zestrea donată de fondatorii acestor două sta- 

bilimente — Colțea şi Pantelemonul — ua, mulţime de par- 
„ticolari s'au întrecut prin donațiile lor în susţinerea, acestor 
stabilimente. Iar nu numai particolarii, ci ensuşi guvernul 
nu s'a argtat mai puţin jelos pentru prosperitatea unor 
atare aşedemânte de bine-facere. Ast-fel guvernul a pus 
la disposiţia administraţiei acestor aşedământe venitul 
averii nemişcătâre a peste 12 mânăstiri şi schituri, anume: 

Mănăstirea Găiseni, cu moșiile Badenii s6u Zădăriciu, 
Clinciul s6u Surlarii, Ghineştii, Muntele Galbenul şi Vă- 
meşoia, Poiana:lungă, Buneştii, Urlueştii şi Vallea- babi ; 

Mănăstirea Sinaia, cu moşiile Amarul, Măneciul; Tigoiul, 
Olărenii s6u Cotâsca ; 

Mânăstirea Poiana, cu moşiile Murul, Pantazi, Nisiposa : 
şi Vallea-manti ; 

Mânăstirea Tirsorul, cu moşiile Căţiașul, Ploieştorii, Ha- 
budul, Bălaia şi Vaideştii; 

- Schitul Fedeleşoiul , cu moşiile Vatra Pedeleşoiul, Li- 
“vedea din Vilsance, Muntele Olăbucatul, parte din Buda 

şi Ciomiăgeşti ; 

, Schitul Berislăveştii, cu moşiile Sămbotinul şi Ciofrin- 
genii-Poienari, Vatra schitului Berislăveştii şi Rădăcineştii. 

Schitul Cornetul, cu moșia vatra, Cornetu; 
Schitul 'Titireciu, cu moşia Mârghia; 
Schitul! Măcsineni, cu moşia Plopul sâu Sania ; 
Schitul Brebu, cu moşia vatra Brebu; 
Schitul Şerbăneșştii, cu moşia vatra Şerbineşti ; şi 
Schitul Pespedile, cu muntele Pleșuva şi cu vatra. Les- 

pedile. 

€) Domnița Bălaşa, fiica rep. domnitor Const, Brincovânu, 
şi sogiă a banului Lambrino, âncă a venit în ajutorul lumi- 
nării naţiunii sale şi omenirei suferinde. Pe lingb biserica 
ce p6rtă numele stu, destină prin donaţiă — casa, si totă 
averea "i, să fie azilu pentru Scăpătați şi orfanotrofi, casă
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de ajutoru pentru fetele sărace şi orfane, precum şi scolă 

de înveţătură pentru candidaţii de preoţiă, Iar averea ei 

în moşii din allu cărora venit să susţine şi astădi insti- 

tutele acestei fondatrice, sunt următorele 13 moşii: 

In judeţul Ilfovu : Gurbăneştii şi Belciugul, Manolache 

s6u Mora banului şi Culla, Ciumernicul ; 
In judeţul Dâmboviţa: Sâvestii-Braniştea, Mătăsarul şi 

Crovul; 
In judeţul Muscelu : Delniţa Gorgani; 

In județul Vlaşca: Găujanii; 

In judeţul Ialomiţa: Sărăţenii; 

In judeţul Prahova: Fundenii; 

In judeţul 'Teleormanu: Necșestii şi Băioşii. 

"d) Ospicii de alienaţi. Pe la finele acestui secolu esista, 

un stabilimântu de alienaţi furioși în chiliile din Curtea 

mănăstirii Sărindarul de pe calea Victoriei; iar cei ne- 

furioşi se țineau şi se căuta în stabilimentul din chiliile 

în curtea, bisericei St.-Vineri-herăscu. Cei d'ântâiu se ținea 

în lanţuri. Credem că aceşti nenorociţi se întreținea din 

venitul acestor sânte locaşuri. 

€) Către finele acestui secolu păhărnicesa Maria Min- 

culesa, fundeză — în judeţul Buzău — un ospitalu de bolnavi 

cu testamentu în regulă înzestrându'lu cu următorele 

immobile : Moşia Rătesca, Ulmii, moșia de la Cândești, 

via din delu Cândeştilor, via de la Săpoca, moşia Zărneşti, 

moşia Gârlaşi, ua m6ră cu două râte în tergu Buzău, 

două locuri de cârcimă, idem. Ni se spune că fondaţiunea 

acesta ar fi suferit multe loviri şi despuieri. Nu e dar 

destul a face cine-va asemenea acte de pietate, dar să 

preveză în actul de fondaţiă m&suri nu numai pentru ua 

bună administraţia, ci âncd şi pentru conservarea averii 

cu care a înzestrat fondaţiunea sea 1). 

') Ietopin căjs Bhayiac, pag. 82; Mon. “oficial din 1564, No. 275; Binele 
public, 117, 1591, Aprile.
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II. /ași. Spitalul St. Spiridon din Iaşi. Creaţiunea acestui 
stabilementu s'a constatatu a fi ua faptă a munificenţei 
familiei neguţătoresci „Bosie“. Acestu stabilementu se 
găsesce funcţionând pe la anulu 1755; dela acestă dată 
apoi, se succede diverse donaţiuni făcute stabilementului 
de particulari, precum şi ajutore din partea guvernului. 
Noi, potrivit cu scopul acestei scrieri, espunem în esință 
numai istoricul donaţiunilor acestui aşedământu, precum 
şi ajutrele date de Statu, astfel: 

Serdarul Dediu Codrianul (1759), face donația 'acestui 
aşed&mântu moşia sea Serbăuţii; domnitorul I. Teodor 
(1759), ua parte din moşia, sea, 'Crăinicenii ; Alesandru 
Neculcea (1760), partea din moşia Crdinicenii; Ioniţă Vir- 
năvu (1760), moşia Septelicii; clucerulu Rosettu (1766), 
moşia Petrosul din Basarabia; stolnicesa, Ecaterina Donici 
(1787), moşia Chilișoia cu părţile din Bosieni şi Tudoreni; 
Ecaterina, fiica şetrarului Stefan Ene (1781), moşia, Ruşii; 
monahul Ilie Dabija (1789), schitul său Resboieni, cu tâtă averea sea mișcătâre şi nemişcătore; Anica clucerâsa (1798), partea sea din moşia, Oncenii ; Ioniţă şi Elie Burchi (1798), părtile lor din moşia, Oncenii, Ferdcenii şi Pindia, şcl. 

Ajut6rele făcute de Statu sunt: | " Domnitorul Constantin “Racoviţă (1757), dăruiesce sta- bilementului St. Spiridon venitul moşiei Tirgu-Ocna şi locul 
domnescu din târgul Galaţi; domnitorul Stefan Racoviţă (1764), pune sub ascultarea aşedementului St. Spiridon: monăstirea Precista din Romanu, cu tâtă averea ei si cu met6sele ei, biserica St. Samuil din Focşani şi pe acella, din Bodeşti cu averea lor; domnitorul Gr. A. Ghica (1766), îi face donaţiă jumătate din moşia domnâscă, (a, Statului) Bălţile; domnitorul C. A. Ipsilant (1799), pune sub pro- tecţia, acestui aşedămentu schitul Stavnicul şi schitul Lie. ştii cu tâtă averea lor, |
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Clerul. - 

Aşegemântulu sinodului. bisericei române prin care se 
interdice priimirea căllugherilor străini la demnitatea de 

chiriarchi la catedrelea rchieresci veduvite din Moldavia. 
Domnulu Moldaviei, Constantinu Racoviţă (1749) audind 

răpsiirea popolului Moldaviei, contra amestecului ipocri- 

tului cleru din fanaru, care—sub masca religiunii — lucra 

şi în acestu timpu — ca şi în secolii trecuţi —spre înteme- 

ierea esploetarii averii bisericei române, prin osebite căi, 

mai multu s6u mai puţin ascunse, şi mai cu s6mă prin 

punerea, de mitropoliți străini la catedra archiepiscopală 
a Moldaviei; vedând drepturile şi datinile neprescriptibile 

alle țărrei, moştenite dela părinţi, d'a nu lua şi da nu 

alege —la vacanţă — mitropoliți, de cât din clerul românu 

allu țărrei; vădând schimbarea cea dsă a domnitorilor — 

mai toţi străini —şi prin urmare înâifferinţi de interesele 

celle mai vitale alle naţiunii; vădână câ aceşti domnitori 

nau respectatu şi nu vor respecta nimicu de cât ordi- 

nile cellor ce iau trimis spre domnire seu mai bine spre 

jefuirea ţărrei — în simţul su, de românu — chiamă sănţitul 

sinodu allu Bisericei autocefale române spre a chibzui ca, 

printr'un aşed&mentu — puind stavilă astuţiei şi uneltirilor 

clerului bisantin —să reînfiinţeze vechia instituţiă a& Mol- 

daviei care respinge pe or-ce străinu dela, tronul sacer- 

dotal allu archiepiscopatului Sucevei, precum şi dela celle- 

l-alte eparchii episcopale alle. ţărrei. . 

Sânţitul sinodu se presid6ză de venerabilul Mitropolit 

Iacovu. Şedinţa se ţine în catedrala mitropolitană din Iași. 

„După ce se pune în vederea prelatilor români espunerea 

de motive de mai sus, după ce membrii sănţitului sinodu 

îşi formeză, convincţiunea de pericolul cu ar ameninţa 

averea şi demnitatea, bisericei române, dâca s'ar lăsa âncă 

necercuit râul printr'unu nou aşedemântu, sănţitul sinodu 
emite următorul aşedemântu:
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„Otărim şi legăm — dicu prelaţii români — ca, fie când, 
atât în vremile ce le vom trii noi, cât şi în celle viitâre a 
urmaşilor noștri, ca nici de cum obiceiul (aşedemântul) 
țărrei, altă-dată să nu se mai calce (fiind că se căicase 
în vremea invasii din. 1692), nici să se strămute, ci or- 
când va avea trebuință ţârra, de păstoru la vre uaeparchiă, 
să urmeze după obiceiul țărrei şi din pământeni să se alegă 
mitropolit şi episcopi. far străinii nici ua dată să nu se 
priimiască, nici să mai intre altul străinu la păstoria vre 
unui scaunu cu mizlocire de bani, s6u măcar şi fără bani, 
s6u:cu prieteni _să'şi isprăviască (gindul) împrotiva pra- 
vilei (legii) şi obiceiului pămentului, Datoru să fă atât 
soborul bisericescu cât şi cellu politicescu, dela mare pînă 
la micu, ca să stea cu toţii ajutoru dreptăţii şi obiceiului 
țerrei, şi sfinta pravilă a, se călca nici- cum să nu ângă- 
duiască, nici să priimiască pe un călcătoru ca: acella, nici 
să aibă sfînta Mitropoliă vre ua strimbătate ca acesta cât va trăi acesta de D-deu păzită ţârră,e - 

Apoi afurisind cu grâsnicu blestemu pe toţi cei ce vor 
călca acestu aşedementu, dice : iar cei ce îlu vor apăra 
şi îlu vor păzi nestrămutatu, adică d'a nu se Driimi nici! 
ud dată străini or la ce scaunu archierescu all ferrei, s'a fiă ertaţi şi bine-cuvăntaţi şi de D deu domnul şi de Sfinţitul sinodu în veci, aminu 9 | 

*) Cogălniceanu, Archiva romăntscă Partea II, p, 279, „DP 

Fondarea episcopatului de Argeșu. In urmarea, stăruinţei . archiepiscopului Perrei-romănesci , după înțelegerea ce luase mai ânttiu Si densul cu episcopii, archimandriţii si protopopii din ţerră, domnitorul Alesanâru Morusi (1'798), vădând necesitatea înfiinţării unii. noi episcopii, aprobă „Cererea capului bisericei române prin instituirea unei noi eparchii, sub numirea, ae „episcopia de Argesu,“ ofterind pentru -resedința noului chiriarchu, frumâsa Monăstire de Argeşu cu tâtă averea şi moşiile ce avea, şi puind sub
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ascultarea noului prelatu totu clerul din judeţelo Argeșul 

și Oltul 1). 

') Fotino, îscepia sis ză at Arias, TI, p. 915- 

Domnitorii ce s'au destins edificend Mănăstiri. Nicola - 

Mavro-cordatti edifică Mon. Văcărescii de lingă Bucuresci; 

Grig. Mateiu Ghica edifică Mon. Panteleimonul, asemenea. 

lingv Bucuresti spre r&sărit,și Constantin N. Mavro-cordatti 

edifică Mon. St. Spiridon-vechiu în întrul urbei Bucuresti. 

Asşcdementul pentru interdicerrea juda» 

nilor la locui prin sate”). 

„Domnitorul Moldaviei Gr. A. Ghica (1764), v&dend ci 

judanii, ce lua în arendă cu anul unele din moşiile din 

Moldavia, nu se tinea nici ua dată de contractele legate. 

cu proprietarii, sub fel de fel de pricinuiri şi amestecături, 

aducendu-le mai mult pagube si supărări de cât vre un 

folos, vădend cs locuitorii țerrani remând câte cu ceva 

datori după btuturi, judanii — 'arendaşi scu cârciumari — 

ca nisce înselători ce sunt — dice documentul — îi încarcă. 

Şi i năpăstuiescu mai mult cu îndoit şi întreit de cât au 

să iea, păgubind şi sărăcind pe țărrani. Căci jidovii aceştia 
— dice bunul acesta domnitoru — fiind Omeni săraci fără. 

Sirmaia (căpital) năzuiescu la totu felul de mizl6ce spre 

a putea prin înșelăciuni si'și agonisiască traiul. 
Pe aceste temeiuri, destul de bine determinate, men: 

Da NI 

*) Originea cuventului evreu, nefiind cunoscută, şi finalul său, 
ca si bă 2 » 

Li 

al denumirilor israelit $6u-judeu, neavend terminația „anu“ 

care spune după limba nâstră românescă, originea unei stirpo 

S<u a unui individ ca: ploieştânu, craiovânu, bucovinânu, s. al. 

no vom servi spre a artta stirpea acâsta somitică cu denumirea 
de Judanu, ceea ce spune și prin rădăcină şi prin terminaţiă 

co Origina ei derivă de la, vechiul vegalu al judei. Pentru acest 

dese credem că şi ilustrul 1. E. Rădulescu s'a servit spre a, 
mna acestă stirpe tot cu acsstă numire.
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ționatul domnitoru interdice judanilor capacitatea arendării 
de moşii, hanuri, cârcime şi nsuşi locuinţa lor prin sate. | 

Aşegdământul acesta întărit şi în a doua a sa domniă 
(1774) de acestu domnitoru, a fost confirmat în urmă, 
după usul din acest secolu, nu numai de succesorul său 
— Const. Dim. Morusi (1778) — ci Şi de succesorul acestuia 
Alesandru Cousţ, Mavro-cordatti (Deliul) (1782). S'a lăsat 
însă libertatea judanilor de a locui pe la târguri (oraşe), cu tâte că 6menii aceştia — dice documentul — nu'si ținu viața de cât din vicleșugurile si ndpăstuirile ce facu lo= cuitorilor. 

. 
„ Lectorul pâte fi convins acum că persecuţiunea reli- gi0să de care — în ipocrisia, lor — ne acusa judanii din centrul şi apusul Europei, că am esercita asupra .conna- ționalilor lor, este ua curată calomniă ; pentru că causele interdicerii fiind bine limpedite în chrisobulul menţionat, numai orbii şi surdii s6u cei ce vor să fii astfel, potu să mai credă esistența vre ua dată a [vre unii persecuțiuni 

religi6se în România. Ya ginte care trăiesce în tâte statele fărd să se contopâscă cu locuitorii vre unuia, ua ginte care nu'şi ţine esistinţa de cât din comereiul cellu micu — care trebue să fiă pe mâna indigenilor iar nu 6speţilor — și din camătă, e prea vătămătâre — când e numerosă — 
pentru or-care Stat care a priimit'o în senul său, iar pentru 
Statele celle mici e pericul6să 1), 

') Cogălnicânu, Archiva românsscă, edit. II, 1862, p, 129, 

Aşedământul interdicerii străinilor da avea drepturi politice Si Civile în târră, 
Stefan M. Racoviţă, domnitorul Ţărrei-românesci, în 1764, cu consiliu de obşte, v&dend năvălirea a mulţime de străini în ţârră, unii cu nemul sciut, alţii proști şi nesciuți, unii fără meşteşuguri, iară alţii cu meşteşugu : cojocari, croitori, slătari, simigii, paceagii, pitari (brutari), casapi (măcelari), şi alţii — cei mai mulţi — goniţi din
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patria lor, pentru multe feluri de r&utăţi şi blestămăţii | 

ce făcea acolo, unii însurați în ţerra lor, ş'apoi se însura 

şi aici luând fete de pământeni şi de boieri şi prin aceştia 

apucând la dregătorii cari nu sunt — dice documentul — 

„de obrazul lor, lucrul ce vatămă interesele pământenilor,... 

vădend aceste şi altele, decretă următorul aşedământu: 

10 De astădi înainte, nimeni din străini să nu se mai 

îns6re aici în pământul ţărrei, luând fată de pâmântânu, 

şi pămentenii iară să nu îndrăsnâscă a'şi da fetele seu 

alte rudenii după străini, măcar cine ar fi acei străini; 

căci cei ce vor urma din contra, să sciiă că cei însuraţi 

se vor isgoni peste graniţă cu femeile lor, luândulise averea 

pe sema domniei, şi atât părinţii fetelor, naşii şi preoţii 

ce vor cununa se vor da judecății spre a'şi iua pedâpsa. 

Dar fetele străinilor au void a se mărita după pământeni, 

fără ânsă de a încuiba pe'ai sti dici în țerră. ” 

20 Străinii ce s'au însurat aici în ţerră înainte de acestu 

aşedemântu, sunt suferiţi a locui în ţârră, dar să se as: 

tempere d'a se înălța, la alte boierii, ci să remâiă în starea 

boieriei în care se află astădi, supuşi ca şi pământeni: 

la legile ţărrei; iar neastimperindu-se din uneltirile lor, 

se vor isgoni şi aceştia cu femei cu totu peste graniţă, 

lânduli-se averea pe sâma domniei. 

30 Străinii nu au voiă să cumpele moşiă. viă, casă, 

mâră, prăvălii, nici ver ce immobil; iar cei ce le au avut 

cumpărate înainte de acestu aşedământu, să le stipiniască 

cu pace, remâină şi ei a păzi orînduiala de mai sus. 

Acestu asedământu , în care se dice limpede co nu 

privesce pe. românii din Moldavia, se găsesce întărit de 

domnitorul susmenţionat şi promulgatu după tote oren- 

duelele obicinvite în acest secolu. 

Bed cellu d'ânteiu document ce am întimpinat în acestu 

secolu pînă acum, în care botul cosmopolitismului nu se 

vede virit; singurulu. documentu în care licărescu. 6re- 

care garanţii ca națiunea română să nu se recrute din
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gundiele'ce puterile vecine aruncă în principatele române, 
ca foncţiunile publice să nu se degradeze, ca nâmul (clasea) 
boierescu să nu se batjocorâscă, ca câștigul de la lucru 
Şi afaceri să remâiă pe s6ma pămeântenilor D. 

') Laurianu şi Bălcescu, Magasinul istoricu, 7. II, p. 177; Brezoianu, MO- năstirile gise inchinate, la anecsele de la fine. 

Aşedemântu de concesiunile oflerite t&rra- nilor cu ocasiunea emigrantției a doa sâu cea amare (1767) ca să seo xetârne în patriă, 

Rapacitatea turcilor âin preună cu aceea a agenţilor 
lor din ţerră făcând imposibilă ua administraţiă regulată, 
domnitorii ca să respundă esiginţilor stăpînilor lor dela 
“Constantinopole şi adesea interesului lor propriu, scotea 
— peste dăjdiile ordinarii — altele noi firă nici ua consi- 
deraţiă de starea miseră a țerra nului romanu, aşa : 

Grigore-Mateiu Ghica a scos celle 12 sferturi. 
Mateiu Ghica »  Ploconul stegului. 
Constantin Racoviţă »  ajutorinta, 

» Mavro-cordatti „ : mucarelul. 
» Racoviţă a:mai scos unu văcăritu. | 

Stefan „m "4 Teînființat dajdia pe monăstiri 
şi preoţi. 

Scarlat Ghica a reînființat . ploconul stegului asupra 
boierilor. Di - , 

Alecsandru Ghica a urcat dăjâiile breslelor. 
Gr. A. Ghica a înfiinţat două zaherele. : 
Acestea se petrecea în ambele țărri surori. Sferturile ajunsese a fi câte unul pe fie-care lună si de multe ori se lua şi îndoit (Fotino E. III, p. 547). 
Boierii din 'Ţârra-românâscă, — dice Wilkinson la pa- gina 168 — s'au consolat ânc de mai nainte de puţina probabilitate a unei apropiate schimbări, luând ua parte „activă în sistemul general de rapacitate ce se esercita asu- pra compatrioţilor lor de un ordin inferior,
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„Ruşfeturi şi apucături — dice enache Cogălnicânu — 

„nu se mai socotea câte lua toţi din tâte părţile, 'sfer. 

„turi şi dăjdii mai pe tâte lunele şi mai de multe ori 
„Si îndoite, având pe lângă ţinuturi (judeţe) Gmeni greci, 

„la cari acei de locu (indigenii) nu căutasprea bine, că. 

„Wavea nici ua chiverniselă. Şi aşa cu mare străşniciă 

„petrecea acea domnii, dar dicături. (cântece), jocuri și 

„preumblări de ajuns.“ Și lăutarii cânta vechiul cântecu 

allu lui Miron: 

„Măria ta, 

cu paharul îndesesce, 

dar cu birul mai răresce. 

& 
e . . . . . . . - 

Ca să scape atât de supărările. ispravnicilor cât şi de 

alle pârcălabilor, ţ&rranii, cărora aceşti esecutori nu le 

lăsase de cât sufletul în 6se, năpustindu-şi satele și ascun- 

dindu-se prin păduri şi munţi, prefera mai bine a îi mân- 

caţi de fârre sălbatice, şi turmentaţi de fome, sete și 

frigu — de cât să zacă prin carcere, suferind totu felul 

de privaţii şi torture dela perceptori. Unii — din .cei ce 

se înlesnia—fugia cu copii cu totu peste otare în ţări 

străine; iar prin satele atât de populate. şi: vesele oâi- 

ni6ră, nu remânea de cât cei fărd mizl6ce da “putea dosi 

s6u da se strămuta airea: ologii, orbii, bolnavii, b&- 

trănii, copii orfani şi urletul câinilor vagabonţi. Viforul de 

crudelitate allu birarilor pustiise totul; corbii. mâncând 

carnea, nu lasă în urma lor .de cât 6sele înşirate alle 

victimelor lor, şi lăutarii la astă urgiă! cădutiă pe ţerră, 

cânta : : : 

„Birul greu, nodveaa grea, 

Vai de munculița mea; 

Unde mergu, ş'or ce facu, 

Eu de ciocoi nu mai scapu. | Pa
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„Pelin beau, pelin m&nâncu, 
Cu pelin sâra mă culcu, 
De amar și de pelin 
Al meu suilet este plin. 

_0! leo leo! spurcat ciocoiu : 
Uite în sat. la noi te aştept, 
„M& lovesc cu pumnu în pept, 

„Ca p'un lupu să te jupoiu.. 
"Să se ducă, pomina 
Din Cerneţi la Slatina, 
Şi din Slatina în Focşani, - 
Şi d'acolo în Botoşani. 
De la baltă pin la munte 
Să picnim ciocoiu în frunte)“, 

Starea acesta de lucruri născută din greutatea dăjaii- lor şi tirania unor propietarii de moşii, trăgend seri6sa atenţiune a lui Al. Sc. Ghica — domnitorul Terrei-româ- nesci, care încredinţindu-se că ea este ua consecuinţă ine- vitabilă a greutăților si impilărilor. la care a fost-supuş țerranul, nu perde timpui şi prin înțelegere cu consilierii. sti, lovesce — dupd putinţă —r&ul în cuibul lui, dănă chri- sobul său din 6 Fevruariu 1768. Prin acestu documentu ellu chiamă a se înturna în patriă, pe toţi cei înstrăinaţi (emigraţi), promiţindu-le ușurare la Sreutăţile lor, în ur- mătorele condițiuni numai să se întărcă în ţerră cât mai mulţi, | 
| Aşedementul de concesii. 10 Dajdia li sa otărit a fi de trei mâini, adică să dea cellu fruntaşu pe anu talere dei) 12; cellu d'adoua, pe anu talere S; iar cellu d'atreia talere 6, cisluindu-se pe aceşti bani ei între dânşii depe dreptate; şi de cât atât mai multu nu vor fi supăraţi, 

”) Vegi difiniţia, „ciocoiuluie de 1. Hel. Rădulescu, în Isaharu.
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nici bintuiţi de nimeni, fiind luată acestă otărire cu sta- 
torniciă pururea, 

2. Vitele lor—or câte vor avea —vor fi apărate de văcă- 
ritul străin 1). 

3. La vremea oeritului —or câte oi vor avea—la dece 
două se vor scuti a nu plăti oerit pe elle. 

4. Pentru şederea lor au voiă ca—or unde şi or pe 
acui moşiă le va, plăcea, locul —să mârgă să se aşede, şi de 
către stăpînul moşiei — or care ar fi — nici ua supărare 
nu vor avea, fiind că şi serviciul ce sunt a'i face s'a 
regulat întracestu felu, adică să aibă a'i clăcui la anub 

dWântâiu trei dille, la al doilea şese, iar de la allu treilea. 
anu înainte câte noă dille pe anu şi mai multu nu. Vor 
da asemenea — dup obiceiu — deciuala din fânețe şi din 

sem&năturile ce vor avea pe. moşiă, iar din grădinile ce 

vor avea pe lungă casele lor—or ce vor face —nici un. fek 

de dijmă nu vor da nimenui,. : : 

„De aceea — dice chrisobulul _vegenă « cu toţii aceste mili 

folositbre şi pe “dreptate ce vă arătăm, nu trebue să aveţi 

altă îndoială, nici să vă mai sfiiţi cum-va—şi, ci să vă 

îndemnati unii cu alţii, şi cât de mulţi să năzuiţi la 
"locuinţa, pămentului ţărrei, şi bine încredinţaţi să fiţi, 

co tâte aceste mili şi uşurințe ce vă arătăm printr'acestă. 

carte, de a pururea, vor fi păzite şi nestrămutate, şi veţi 

trăi în linisce şi fericire, ocrotiţi de or ce supărare, pre- 

cum să păzesce — adaogă chrisobulul — neclintita şedămân- 
tul altor atâţia străini *) ce au venit, trăiescu şi petrecu, 

şi cari au aflat milă, uşurinţă şi dreptate dela domnia. 
mea. Deci, năztiţi cât de mulţi fără sfială la locuinţa 
pămentului țărrei, şi veţi afla cu toţii milă, uşurinţă şi 

„dreptate pe deplinuk ). 

*) Teulescu, Archiva română, p. 120. 

  

*) Români transilvăneni, apăsaţi de asupririle proprietarilor 

unguri, dosiţi în principatele 'Țerra românescă şi Moldavia.
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Administr atia. 

Poliţia rurală. 1. Alesanăru Ipsilante, domnitorul Terrei. 
xomânesci, vădând abusurile „ce se făcea de căpitanii de 
plăşi. cu globirile la cari supunea pe locuitori pentru. gil- 

„cevele şi certele dintre dânşii, cari căpitani nu puteau în 
ignoranța lor, judica şi specifica, gravitatea - delictelor, şi 
apreția gradul de culpabilitate allu delicuenţilor, globind 
pe cei ce nu se cuvenia, absolvind pe cei ce merita a fi 
Slobiţi, şi căutând — în locul interesului ordinei publice — 
mai totu dauna pricină. năpăstuitâre locuitorilor ca să pâtă 
a'i jefui şi predă, otăresce: i 

a) „Se suprimă cu totul foncţiunea de căpitanu de plasă, 
Şi globirile ce era un „venitu allu marelui vornicu. Resol- 
Varea, unor atare procese, se strămută în attribuţiunile 
ispravnicilor judeţului către care se vor adresa sătenii ce 
vor voi a reclama contra or 'cărui le-a făcut vre ua ne- 
dreptate. Venitul ce trăgea marele YVornicu din globiri i 
se va împlini dintr'ua altă ramură de venit allu ţărrei. 

D) „Or-cine va cerea, pagube la holde prin stricăciune 
de vite, să reclame iar la ispravnici cari vor decide prin 
carte da judecată dreptul său împlinindu-i paguba; iar de. 
ciuială ce este obiceiu a da cellu ce iea din ceea ce iea, 

„Să o dea pe jumătate cellu îndreptățit, ânsă după împli- 
nire, şi ceea l-altă jumătate să se iea de la acella alle 
cărui vite au făcut stricăciune, şi acâsta, peste paguba îm.- 

„plinită posesorului holdei, Cădând stăpînul vitelor în re- 
cidivă, ispravnicii vor însciinţa stăpînirea ca posesorul să se pedepsiască, fârd alu Supune la, gl6bă după obiceiul 
de mai nainte.“ a - 

II. Fiind cd vornicei ca să'şi îmmulţiască venitul şi să'şi 
umple pungile lor, lua vitele locuitorilor depe unde le avea lăsate spre pășune — în câmpu — sub pretestul că le a găsit într'alte locuri, numindu-le:. perdule, şi nu le înapoia pro- prietarilor lor pînă nu lua dela ei banii pripasului; iar pe
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altele — ascundându- le de vederea pugubaşilor — aceştia le 
perdea cu desevirşire în folosul vornicieilor ce'şi le apro- 
pria, se otărasse;. | . 

Foncţiunile vornicilor se suprimă din ic: pentru totu- 
dWuna. Când ânst se va întămpla pripasu, când adică ua 
vită străină cu adevăratu perdută, ar nemeri lângd vre 
un satu-şi nu s'ar ivi păgubaşu după densa, atunci satul 
unde ea va nemeri, să iea vita aceea, în păstrare, şi viind 
posesorul ei—a doua-di or a treia-di s6u pînă într'o sep- 
temână — să fiă dator a da acelluia la care va găsi vita lui cea 
“erduti, 30, de bani de vită pentru colacu şi pentru păs- 
trarea şi nutrirea vitei, și aşa să'şi iea vita. Jar neare- - 
tându-se pînă la ua septemână proprietarul vitei, să o 
ducă la ispravnicul judeţului luând de la acesta colacul 

“de 30 de bani de vită, împreună cu recepisa care va co- 
prinde specia vitei, semnele ei, numele și satul locuito- 

rului ce a adus vita. Ispravnicul luând vita seu vitele — 

de voi fi mai multe —şi aşedendu-o spre căutare, când se 

va ivi proprietarul ei şi va dovedi cd în adevăru vita este 

a sea, să o iea, dând de callu un leu şi 30 bani, de ri- 

mătoru 30 bani, de 6iă s6u capră G bani; iar mai multu 

să nu se supere cu vre ua altă cerere, nici să se dosiască 

(ascundă) vitele Gmenilor, căci ori când se va dovedi una. 

ca acesta ispravnicii vor fi respurdători şi pedepsiţi.“ 

Acest aşedementu !) de poliţia rurală s'a publicatu ce- 

tindu:se prin biserice, t&rguri şi în totu coprinsul ţtrrei, 

în anul 1776. 

') Teulescu, Archiva română, p. 173. 

fReorganisarea postelor. "Toţi caii postelor din țerră să 
se cumpăre cu bani domnesci (de la tesauru); asemenea 

şi nutreţul lor, precum şi cheltuielile ce nu se vor putea 

acoperi din venitul postelor, să se plătiască dela tesauru. 

Caseie de poşte cu câte trei patru camere — de ajuns
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pentru odihna 6speţilor trecători — cu curtea si grajdul 
lor, să. se facă afară din satu. 

Postaşii scutiţi de biru şi cu salarii câte 90 bani pe lună, 
să fiă neînsuraţi. 

Fie-care poşte se va administra de un căpitanu care va 
tine conâică de toţi pasagerii 1. 

') Fotino, îstopin sis ndlat Aariag, T. ur, p. 558, 

Casa de eleimosină (cutia milelor), Spre a putea să se 
ajute 6menii scăpătaţi şi săracii din Bucuresci, se fondsză 
ua casă dir: care să se ajute asemenea nenorociţi, şi car 
se numesce: cutia milelor. Pentru alimentarea acestei 
case, se pune obligaţiune tutulor foncţionarilor, începenă 
de la domnitoru, a vărsa, la acestă casă la fie-care triluniă, 
câte ua sumă otărită. Acesta s'a aplicat şi clerului în ge- 
nere, ca și comercianților. Osebit de aceste resurse s'a 
mai otărit ca or-ce particolaru, prin testamentul cu care 
va regula averea sea după m6rte, să prevedă ca ua atreia 
parte să o-lase la cutia milelor. Cei fără moştenitori au 
să'şi reserve dintr'ânsa un ce numai pentru grijele su- 
fletului W, _ 

') Tunusli, icropia 7îs Bhayine, p. 217; Fotino, istopia ms ză: Ag- 
vias, T, III, p. 558, 

Oltiicii, 

Vornicul de țerra de sus şi vornicul de țerra de jos. P&ny 
la 1761 era în 'Pârra-românâscă numai un singur mare 
Yornicu. Intwacestu anu Const. Mavro-cordatti a mai creatu 
âncd unul, numindu pe unul: zornicu de jerra de sus si 
pe altul: zornicu de terra de jos. Cellu de terra de sus | 
era, guvernatoru şi judicătoru peste ceile ş6se judeţe a- 
pusene: Oltul, Argeșul, Teleormanul, Vlaşca, Ilfovul, şi 
Dâmboviţa; iar cellu de ţerra, de jos, peste celle ş6se ju- 
deţe răsăritene: Focşani, Buzsu, Sacuieni, Prahova, Mu- 
scel, şi Ialomiţa. !
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Marele logofetu de țerra de sus și marele logofătu de 
terra de josu. Remâind marele logofătu sub titlu. de lo- 
gof&tu de Terra de sus, s'a creat de către domnitorul A- 
lesandru Ipsilant; demnitatea de: mare logofătu de Terra 
de jos, puindu-se judicătoriile cellor şese judeţe resăritene 
sub ascultarea acestui demnitaru, şi remăind celle s6se 
apusene sub ascultarea, cellui l-altu mare logofătu de Terra 
de sus. Totu acesta mai esamina şi procesele resolvate 
ce eşia din canceleria, domniască, priimind atât de la chri- 
sobuli cât şi de la cărţile de judicată 6re-care tacse. Emo- 
lumentele acestui nou demnitar era, 16fă lunară şi scu- 
telnici; ellu era de dreptu membru tribunalului domnescu 
şi purta baston de argintu. 

Marele vornicu al-IIl-lea şi marele vornicu al.IV-lea. Am- 
bele aceste foncţiuni s'au creatu sub domnia lui Alesandru - 
Morusi în 1798. Ambii acesti demnitari n'au altă sarcină 
de cât a judica în tribunalul veliţilor împreună cu cei-l- 
alţi boieri. Portă şi ei baston de argintu, au emolumente 
şi scutelnici. 

“Marele vornicu de cutiă. Alesandru Morusi desființând 
epitropia ce administra casa de eleimosină, a înlocuit”o 

prin crearea, acestui demnitaru, trecendu.-l între boierii de 

starea ânttiu. " 

Marele logofetu de obiceiuri. Acestă foncţiune este cre- 
ată de Alesandru Ipsilante în a doua-a sea domnit (1796), 

în 'Vârra românâscă. Sarcina acestui demnitaru era d'a ţine 

condică ceremoniilor curţii şi obiceiurile locale în care se 
„inscriau tâte disposiţiunile politice şi clericale, recepți. ' 

unile personelor mari şi alte asemenea. Ellu era membru 
de dreptu allu tribunalului veliţilori boieri; ellu purta, bas- 

ton de argintu şi avea sub densul un logof&tu ; emolumente 

lunarii şi scutelnici avea şi. densul. 

Demnitatea de banu. Alesanăru Ipsilante, domnind în 

Moldavia pe la 1783, întruduse şi în acâstă parte dem-
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nitatea de banu care era numai din câce de Milcovu, cu 
prerogativa d'a se socoti în r&ndul boierilor classei I-a 1). 

') Fotino, ictozia nîjs da: Annias, T. III, p, 460, 404, 467, Și 472; Toci- 
lescu, Archiva română p. 150; Cogălnicânu, Archiva românescă, T. II, p. 183 

Venituri, 

Reorganisarea vămilor. În vechime, venitul vămilor— 
după cum am v&dut — era prea moderatu. 8% păstrase obi- 
ceiul ca să se plătiască vamă numai pentru obiectele ce se 
vindea în oraşele domnesci ; iar pentru marfa ce se esporta - 
su importa, în terră se plătia — în timpurile mai noi —câte 
“80 bani de carru (vama mică). Grigore — Mateiu Ghica, dom: 
nitorul 'Ţerrei-romăneşti, în anul 1733 a reformat vechiul 
aședemântu, modificâna regulamentul tarifelor, şi a admis 
vama cea mare în genere, sporind cu modul acesta forte 
multu venitul vămilor. Noul acesta, aşedementu s'a, men- 
ționatu în totu cursul acestui secolu. Acestu domnitoru 
a înfiinţat şi în Bucureşti ua casă pentru vămi sub nu- 
mirea de Carvasara (Caravan — saraiu). Aici se deschidea, 
marfa ce se importa seu esporta din țerra, şi —prin va- 
meşul cellu mare — se lua câte trei la%j din preţul ob- 
jectelor—iar nu pe carru —de la neguțători; dar la tă. 
gurile de pe afară vama se lua după tarifă îndoit, 12 
sate giur împregiurul Bucureştilor şi alte câte optu împre- 
giurul altor oraşe, era scutite de acestă dare, pentru or- 
ce marfă s'aducea su se scâtea din oraşu. Dar Grigore 
Mateiu Ghica, în celle trei domnii alle selle în Moldavia, 
a întrudus de bună s6mă noul său aşedemântu şi în 
partea locului, ca să măriască şi aici ramura, acâsta de 
venit a tesaurului; şi noi credem că tarifa vămei cellei 
mari —sc6să după testamentul cellu vechiu allu vămei — 
conservată de bunul patriotu D. Nicu Virnavu de care: vorbesce archiva românsscă, este tocmai aşedământul cellu vechiu allu lui Grigore — Mateiu Ghica, modificat pote ceva, mai în urmă, de 6rece nici în vre un documentu editu
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în vre ua f6iă publică, nici în vre una âin archivele 
nostre istorice publicate pînd acum -—fărd numai în ar: 
chiva “românâscă — nu se face vre ua menţiune despre, 
vre un altu aşed&mântu s6u de vre un tabelu de nis- 
care-va tarife vamale altele în aceste timpuri, ca să ne 

mai îndoim ct noul acesta aşedământu — astădi vechiu — 
n'ar fi datoru paternitatea sea Teposatului - domnitor Gri: 
gore Mateiu Ghica 1). 

II) Fotino, izropia cîs nădat Arias. T. III, pag. 552; Cogălnicânu Ar- 
chiva românescă, T. II. pag, 242. | ” 

Venitul Țerrei-românesci pe 1767: 

1,145 014 dela celle 12 sferturi şi două îndoite. 
62,571 ,„ bresle. 

56,014 , preoți. 

29,09 , străini. - o , 
9,000 „ monăstiri. ! 

8,000 „ ploconul stegului şi ajutorința dela boieri. 
11,i98 , - » 2 x > mazăli, 

57,000 ,„ celle doă zaherele. 

919 ,„ străini ungureni. 

218,500 , oierit. 
60,650 ,„ decimărit. | 

45,900, vinuritu (v&drăritu). 
2,100 „ pogonuritu străinilor. 
4,000 ,„ văcăritul. 

7,955 „- tutunuritul, 
115,000 ,„ vămi, 

150,000 „ocne. 

30,211 ,„ vizir-chislasi, din care 25 mii lei se tri- 

mitea sultanei Valida. 

2,014,625 

Venitul acesta, anual une-ori se urca, şi pînă la 2,500,000 : 

lei. Dar din acâstă sumă cată să osebim atât venitul ocne- 

6
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lor şi vămilor cât şi pe acella allu dâmnei care intra la 
cămară, adică era, allu domnitorului, Se observă pe lin 86 
acâsta că birul, adică dajdia în bani, numit “vel semă şi 
ftori semă, s'a înlocuitu cu celle 12 sferturi. Nu putem 
ânsă să ne esplicăm causa, pentru ce adică venitul dela 
celle l-alte imposite despre care vom vorbi la valle, nu - figureză şi elă într'acâstă dare de s6mă, căci fiinţa acestoru imposite se constată atât din condica de socoteli dată de 
egumenii de monastiri către comitetul (epitropia) cellor dece egumeni, instituit prin alineatul I alu art. 1 alu reformei lui Constantin Mavro-cordatti, cât şi €Ensuşi din „ €hronica Tunusli. Era Gre venitul din aceste imposite — după cum înghînă acestă chronică, affectat. totu pe s6ma Dâmnei? Să priimim acestă ipotesă pînă la probe con- trarii, şi—trecând la espunerea menţionatelor imposite — să căutăm a le comenta s6u esplica depe &nsăşi. fontă. nile ce am putut găsi. | 
Imposite diverse, — Fumuritul era ua dajdiă de câte şcpte lei ce se lua; dela cârciumile din Bucureşti şi Craiova. - | | 
Lumiîndritul. Nu era nimeni liberu să facă s6u să vendă Jumînări de ceră, de cât cumpărând acestu dreptu cu apaltu „Şi să vendă după tarifă, 
Sărăritul. Dreptul de a, vinde sare în Bucureşti se cum- p&ra cu apaltu şi se vindea după tarifă. 
Feruria. Asemenea şi ferul. 
Tutunuritul bălților. Comercianţii din satele dela bălti plătiau câte 60 bani de familiă. - | ” Măjăritul. Vendătorii ae peşte dela bălți sâu eleştaie, plătiau pentru peştele săratu câte 3 lei şi 40 bani qe carul cu doi boi,. şi, câte sâpte. lei ŞI 40 de bani de carul cu patru boi; iar pentru cellu prospătu, câte 3 lei si 12 b. “Gostinăritul, Neguţătorii cari aduna mascuri (porci), plă- „tia, pentru fie care capu câte 8 bani.
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FErbăritul. Cei ce aduna boi şi vaci pentru comerciu, 

plătia pentru fie-care vită câte 24 de bani, iar pentru 

capre câte 8 bani. 

Săpunuritul. Cei ce fabrica săpunu, plătia câte 1 banu 

de oca la săpunul ce făcea. 

Cântăritul. Marfa ce se vindea cu ridicața —s6u î în Bu- 

cureşti scu la pâlciuri —nu putea, să o cântăriască de cât 

acella ce —cumpărând. dreptul — făcea cântărirea cu cân- 

tarul domnescu, luând câte 10 bani la 100 de oca. 
Am fi dorit să putem aşterne — cu acestă ocasiune — 

şi veniturile Moldaviei, dar neavând vre un documentu 

din acestă epocă, remâne în sarcina viitorului a împlini 

acestă Jacună. De vom arunca ânsă ua căutătură asupra, 

faptelor istorice din secolii precedenţi, în care şi institu- 

țiunile şi legile şi datinile, şi norocirile şi suferințele şi 

virtuțile, pînă şi viciile guvernanților şi guvernaţilor, fiind 

acelleaşi în ambele ţărri surori, putem presupune — având 

în consideraţii şi mai aceeași întindere territorială — c6 

venitul Moldaviei — ca şi cheltuelele — era, mai acelleaşi 

ca alle 'Tărrei-românesci, fiind aceiaşi aginţi cari le im- 

punea şi făcea a fi adunate în ambele ţări. 

Cât pentru cheltueli cari nu se vădu scrise, e mai multu 

de ' cât probabilu cd elle corespundea cu veniturile; iar la 

neajungere, domnitorii cari acum — după cum am disu — 

nu era de cât nisce agenţi turcesci, scotea dăjdii noi ca să 

acopere deficitul su spoliaţiunea ţărrilor de către turci. 3) 

") Tunusli, ts sropiaa rs Biayias, p. 99, 93, 91 şi 101; Condica de socoteli T10- 

nastireşti din archiva Statului; Cantemir, Descrierea Moldaviei, p. 17 şi %, 

Reorganisarea administraţiei justiției. 

„Pentru Bucuresti s'au aşedatu patru departamente (juai- 

cătorii): trei cu boieri judicători din clasa II şi a III, şi 

unul cu din boieri veliţi exfoncţionari: 

a) Două din celle trei departamente, compuse cu din 

boierii din clasele mai de jos, judica, procesele civile şi.
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decidea după legile înfiinţate, iar la unele casuri după obi.. ceiul pamântului (dreptul romanu). La fie-care din aceste departamente era or&nduiţi logofeţi (scriitori) care păs. tra, condicele în care se transcriau cărţile de judicată, precum şi un esecutoru de fie-care departamentu. | b) Unul din celle trei depratamente, compussu iară din boieri din clasea mai de josu, judica, procesele criminale, având la a sa disposiţiă: unu condicaru, un al doilea şi al treilea armaşu. Marele armaşu ținea şi ellu conâică sigilată cu sigillul domnescu, în care trecea pe toţi crimi- nalii prinşi în resedință sâu afară din resedință. Ellu nu putea aplica vre ua, pedâpsă dela, sine, de cât în urmarea unei sentințe a acestui depariamentu. 
c) Departamentul ssu tribunalul veliţilor boieri, ju- dica procesele apelate dela celle două departamente mai mici, având putere a desființa, cărţile - de judicată date de instanțele de jos, cari nu se găsia drepte, şi a da cărți de judicată părţilor îndreptăţite, neputâna lua cărţile de judicată alle acellor instanțe de jos dela mâna cellor ce le aveau, mai nainte de a fi înfăţişate la tribunalul dom-: nescu când făceu cerere ca, să se judice de domni toru. Acestu tribunalal veliților, avea si ellu Slujbaşi subalterni: un logo- fătu al III-lea cu patru scriitori, din care unul ţinea con. dica, în care trecea cărțile de judicată. Eu mai avea şi un esecutoru la ordinile s6lle. 

” Esecutorii în serviciul departamentelor (tribunalelor) nu aveau voiă să dea soroce de înfăţişare, să aresteze s6u să libereze pe vre unu) din cei judicaţi, făr decisiunea ju- dicăţii; mai ales aca, Prin sentinţă se” decidea să se vendă averea cuiva, nu avea, voia să fucă acâsta mai nainte ca sentința să fi confirmată de domnitoru. 8, Tribunalul domnescu. Cână domnitorul presida, tribunalul veliților se numia Tribunal domnescu, Domni- torul ținea şedinţă publică în acestă localitate de ao şi nsuşi de trei ori pe septemână: Lunea Miercurea si
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Sâmbsta, judicănd apelaţiile cellor ce nu s'au mulțumit pe 

sentinţa tribunalului veliţilor boieri, unde deca .găsia că 
apelanţii au fostu năpăstuiţi, le da dreptatea; iar deea 

sentințele apelate se găsia drepte, atunci nemulțumitul 

se pedepsia. i 
Totu la tribunalul acesta — Sâmbăta —se revisuia, şi sen- 

tințele "departamentului criminalu. 

Tribunalul veliţilor seu domnescu se găsesce compus, 

Qupă noua acesta reorganisare, din 12 persâne: 

109 Mitropolitul s6u archiepiscopul. | ii 

20 Marele banu. 

30 Vornicu de ţârra, de sus s6u judicătorul ţărrei de sus. 

40 Vornicu ţ&rrei de jos s6u judicătorul ţtrrei de jos. 

"50 Logofătul s6u marele cancelar şi păstrătorul sigillului. 

Go Vornicul allu III, jud. ordinar allu Tribunalului. 

- 170 Vornicul allu IV, judicător ordinar allu tribunalului. 

8o Logofătul de obiceiuri a cărui foncţiune particulară 

era să adune tribunalul. 

9o Vornicu de cutii. - Ă 

10% Yornicu de politiă. 

110 Clucerul seu conservatorul codului de legi, şi 

120 Clucerul de ariă. 

Relativ la acestu tribunal, marele logofătu avea datoria 

să, urniască, lucrările ca să potă procesele a fi cercetate 

Marţia, Joia şi Sămb&ta, să cerceteze: condica în care se 

trece reclamările către domnitoru, să vedă d6ca esecutorii 

au îndeplinit . resoluţiile domnesci puse pe reclamări şi 

deca au regulat termenii de înfăţişare însemnate pe densele. 

La fie-care judeţu s'a instituit căte un judicătoru cu 

un logofetu, care avea datoria să ţiiă ua condică în care 

să aibă trecute tâte sentinţele (anaforalile) ce va da acellu 

judicătoru. Procesele de moşii din coprinsul județului se 

judica de ispravnici. 

Pravilnicesca condică, Puină i la cale — dice documentul 

reformatoru — traducerea şi tipărirea sănlelor institute 1), 

3) Condica lui Ipsilante,



160 - SECOLUL XVIII. 

s'a “obligat judicătorii a'şi regula hotăririle lor după aceste 
institute, fărd a trece cu vederea, obiceiul pământului. 

Salariile judicătorilor s'au otărit să se dea dela tesaurul 
publicu după gradul judicătorului 1). 

1) Fotino, cropia ss ndiat Aczias, T. LI, pag. 558; Tunusli, isropire 
TTs Bhuyias, pag. 217; Wilkinson, tableau historique geographiquo et poli- 
tique p. 46, 

Unităţi de mtsură. 

Mesuri de lungime: stînjenul se sub-împarte în 8 palme, 
palma în 12 degite, degitul în 12 linii. Cotul se sub-im- 
parte în S rupi, rupul în doi grei.: „: 

Mesură de suprafață : Pogonul se Sub-imparte în 1296 
stinjeni patraţi, s6se prăjini lăţime şi 24 prăjini lungime, prăjina de trei stinjini. 

Mesură monetară. Leul se sub-împarte în 40 parale, 
paraoa în 3 bani sâu 2 lăscăi. 

Mesură de greutate. Cântarul se sub-împarte în 44 oca, ocaoa în 4 litre, litra în 100 dramuri, dramul în două tenchiuri. i | 
Mesură de licuide.. Vedra se „sub-imparte în 10 oca,; ocaoa în patru litre, sal... - 
Me&sură de capacitate pentru cereale. Chila se sub-îm- parte în S baniţe, baniţa în 50 oca. Baniţa mică e ua m&sură de 22 oca,
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1821. 

, „So petrifică braţul 1a bondele metalici, 
Şi când intr'ânsul bate oqelul Tiraniei 
Rescapără schintela divin” a libertăţii, , 
Ş'aprinde inimi, sufletu, herou devine sclavul.“ 

Heliade Rădulescu, 

1831... 
„La rend Românilor eșiţi, 
Mergeţi po calle dreptă, 

Slava strămoşilor vestiți 
In calle vă aştepiă“,: 

| „Z. 4. Văcărescu. 

SUMARIU. 

Administraţia justiţiei : reformarea codicilor de legi — roor- 
ganisarea, instituţiunilor judicătoresci din 1832 — reorganisarea 

acelloraşi înstituţiuni din 1865. — Restituirea drepturilor princi- 
" patelor d'ași avea domnitori români. — Regulamentul organici. — 

Aşedemântul învețăturelor publice — Limba română. — Institu- 

țiunea ostirii. — Comerciul, Vămile şi Ocnele. — Reformele ce- 
rute prin proclamația mișcării de la 1848. — Tractatul de la 
Balta-liman scu distrugerea autonomiei principatelor. — Restituirea, 

autonomiei principatelor prin tractatul de Paris. — Convenţia de 

Paris. — Unirea principatelor întrun singur Statu. — Clerul: 
„fondarea episcopiei Dunării de jos — revendicarea mânăstirilor 

dise închinate. —. Statulul organicu din 2 maiu 1564. — Institu. 
ziţuni diverse : Intergicerea gudanilor da cumpera venituri de moşii
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— emanciparea tiganilor — legea comunală — legea 0rganică a 
contabilităţii generale a Statuiui — legea constitutivă a curții de 

* contatri — legea consiliurilor Județene — callea ferată Bucuresti 
Giurgiu — aşedementul telegrafo-postal din 1864. — Proprietatea 
foncieră vurală. — Spitalele. — Imposite : contribuţia personală, 
— contribuţia foncieră — legea patentelor contribuția de poduri 
şi şoselle. — Legea de mesuri şi greutăți, : 

Administraţia ăj ustiției. 

Reformarea codicilor de legi. In deceniul allu doilea din 
acestn secolu, adunarea generală (boieri veliţi) din 'Perra- 
românescă, compusă în timpul acesta — cum se vede — 
numai din-buierii clasei 1, v&dând contradicerile din celle 
trei legi: 10 codul promulgat în secolul trecut, 20 codul 
nescris numit obicesul pământului (dreptul romanu) şi 

„89 basilicele, combină câteși trele aceste aşedemeânte for- 
mând un singur codu, îlu aprobă şi promulgă sub numirea 
de codul Caragea, fiind născut în timpul lui Caragea-vodă. 
Că acâstă lucrare s'a făcut ast-fel, se vede din ens&şi pre- 
faţa cellei d'ântâiu ediţiuni, unde se dice că acestu codu 
o fost priimit de veliții Doieri; din care se înțelege că 
acesti veliţi boieri s'au adunat, "1 au citit, ?] au desbătut, 
"1 au aprobat. Dupd formele dWatunci ellu se vede con- 
firmat cu sigillul domnescu,. Ellu este producțiunea lab6rei 
marelui logofăt Nestoru şi Atanasiu Christopolo , ambii 
fii ai popolului românu. 

Totu în acellaşi timpu şi pentru acell6şi motive şi cu 
acelleşi mizlâce, se effectueză, şi în Moldavia acellaşi faptu 
pentru modificarea legilor. Codului acestuia i s'a at nu- mirea de codul lui Calimachu, ca unui aşedement înfiinţat. - 
sub domnia acestui domnitoru. 

Ambele aceste coduri de legi se tipărescu, cellu d'ântâiu 
în limba română cu littere cirilice, cellu d'al doilea în limba gr6că care traducându-se se tipăresce Şi ellu în 1833, în limba română totu cu littere cirilice. 

„ Reorganisarea aședementelor judicătoresci din 1832. In
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urmarea regulamentului. organicu se înființeză câte un 
tribunal în capitala fie-cărui județu; iar în Bucuresti pe 
“lângă 'un tribunal civil împărţit în două secţii, altul cri- 
minal şi altul comercial; ua curte apelativă civilă în dou& 

secţii, na curte apelativă criminală, una comercială şi ua 

înaltă curte de justiţiă. In Craiova ua curte apelativă în 

două secţii: una, civilă şi alta criminală, 

Celle aşedate şi effectuate în Bucuresti şi judeţe în ra- 

mura acâsta, dincâce de Nilcovu, s'au întocmit şi dincolo 

la Bahluiu. | 

În deceniul al patrulea, codul comercial al Franciei 

se recunâsce de Adunarea generală ordinară ca lege în 

'Perra-românescă, iar la începutul deceniului allu septelea 

se adoptă şi peste Milcovu acellaşi codu. Către finele de- 

ceniului al patrulea se suprimă din codul Caragea, dreptul 

de preemţiune la proprietăţile urbane şi rurale; iar în 

deceniul al cincilea, dreptul nemărginit de: a revendica 

usurpări de pămentu se prescrie şi ellu Ja 30 de ani. Nu 

numai atât, dar multe din instituţiunile din Terra-română, 
modificânduse, se emite în deceniul acesta o a doua edi- 

țiune a regulamentului organicu, în care se coprinde mai 

tâte aceste modificări întruduse în legislaţiunea nostră. 

In deceniul al şeselea se adoptă în Merra-română codul 
penal al Franciei din 1810 modificat, precum şi mai 

multe osebite legi vechi modificate, altele create din noii, 

publicate tâte atât in Ţerra-română cât şi în Moldavia. 

In 1862, după convenţia de Paris se înființeză curtea 

de casaţiă, şi în 1864 se întroducu în administraţia ju- 

stiţiei codul Napoleon şi codul penal al Franciei. 

Reorganisarea acellorași aședemente din 1865. Refor- 

marea, radicală a administraţiei justiţiei e ua faptă laudabilă 

a domnirii lui Alesanăru 16n I, dar acestă modificare fiind 

îndestul de cunoscută din publicarea şi promulgarea legii - 

numită organisațiunea judicătorăscă, ne mărginim a areta 

nascerea şi aplicarea ei în totu coprinsul României. — 

(Bibl. de legislaţiune, 1873, T. 1, p. 766).
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1824 
Restituirea dreptului principatelor dW'aşi 

avea domnitori români, 

Cupiâitatea şi rapacitatea, beilor fanarioți şi a sateliților 
lor, firmanele: celle adesite a le Porții, despoierea, aşede- 
mentelor ţărrei în favârea altor aşedemânte străine, esilul 
şi sugrumarea patriotului Alecu Ienăchiţă Văcărescu în- 
temniţa, de la Tulcea, esilul banului Constantin Bălăcenu, 
protectorul scâlelor române, la Castoria, în temerea ob- 
ştescă cu şi acesta va fi ucis ca cuscrul său —]a Tulcea pe la 
începutul acestui secolu — trecuseră peste marginile răb- 
dării cei proverbiale a Românului. Dar fiind că numai din 
eccesul tiraniei scapără schînteia, divină a libertăţii, Ro- 
mânia își aruncd giulgiul, îşi sfarmă lanţurile şi ridicân- 
du-se din mormântu radi6să, arată lumii că voiesce să 
trăiască cu numele ei propriu şi prin fii sti, 

Slugerul Tudor Vladimirescu mediteză şi face projecte 
spre înlăturarea rellelor de care sufferă țerra sa; ellu 
adună arme în micul său castelu de la via de lângă Cerneţi 
âncd din anul 1817. Indată după mârtea, lui Alesandru | Suţu, 1821, strânge un corpu de 12000 panduri esercitaţi, în mare parte, la arme âncă din resbelul (1806 — 1812) 
al Ruşilor cu Turcii, la care aceşti panduri cu 'Tudor, căpitanul lor, luaserd parte activă, si comunicându-le focul sacru de care ellu era inspirat spre liberarea patriei de jafurile străinilor, pornesce cu denşii la București. In pro- clamaţia sa de la, Craiova, cu data din Fevruariu, Tudoru, după ce stiematiseză hoţiile multiforme şi tiraniile vene- ticilor ce căduseră ca locustele pe ţerră, spune că ellu nu s'a sculat asupra Porții, dar cere dreptate de la aânsa mărginită în următorele două puncte: 
"19 Să se restituă țărrei vechiul ei dreptu da se admi- nistra de, domni români, şi | . 20 Inalta Portă să înceteze cu trimiterea firmanilor
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în țerră, căci numai ast-fel vor fi respectate privilegiile 
ţărrei coprinse în tractatul lui Vlad-vodă cu Mahomet II. 

„ Adăogând în menţionata proclamaţiune, că ellu nu 
lăsa pe caimacami (ocoteninţei) domnului cellui din nou 
orînduit, să iea administraţia țărrei în mâinele lor, pînă 
ce Porta nu se va rosti în privința cellor două punturi 
menţionate. 

- Dupb trădarea, şi asasinarea lui Tudor, şi după potolirea, 
revoluţiunii, după disfata dela Drăgășani, unde — afard 
de Oltenul I6n H6rcă cu câta lui— Ipsilante cu adunătura 
sa de jufuitori şi despuitori de biserici, nu s'au âistins 
de cât prin fuga lor, Porta effectu6ză numai cererea es- 
primată în cellu d'ântâiu articolu din menţionata procla- 

maţiune, aşedând fărd allegerea, adunării generale a ţărrei, 
domni români în ambele principate. La venirea noului 

domnitoru în Bucureşti, patrioții ce mai remăseseră din 

companionii lui Tudor, conduși de fraţii Cuţui din Mehe- 

dinţi, se revâltă declarână că nuinai când Porta va. asi- 

cura neamestecul s6u — prin: ordine verbale. su scrise şi 

firmane —în administraţia țărrei, vor recunbsce şi ei pe 

noul domnitoru şi se vor risipi pe la casele lor. Oamenii 

revoluţiunii îşi aşedaserd cuartirul general în monăstirea 
“Topolnița din Mehedinţi ;. ispravnicii (prefecţii) “judeţului 

cărora se trimisese din Bucureşti câte-va sute de merce- 
nari cu care să reprime revolta, avea ordin ca prin ne- 

goțieri: să puiă mâna pe fraţii Cuţui, capii revoltei. In 

adever, ispravnicii cerură dela aceștia, ua întrevedere, spu- 

indu-le prin trimisul lor cd desbinarea ce esistă între gu- 

vernu şi 6menii revoluţiunii, nu vine de cât din neînţele- 
gere care — ei credu — că va dispărea după acea întrevedere, 

Fraţii Cuţui cerură spre effectuarea. acestei întrevederi, 
să li se asicure mai ântâiu persâna lor prin înapoierea 

mercenarilor la Bucureşti, şi prin zălogirea la monăstire 

a două persâne de dinstincţiune din Cerneţi, anume treti- 

logofetu Vasile Strimbânu şi un altul. Ispravnicii acordă
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acestă cerere. Fraţii Cuţui esu din mânastire a, treia-di 
apr6pe de prînz, ispravnicii însoţiţi numai de ua căprăriă 
de cinci şâse slujitori, îi aşteptă şi "1 priimescu cu poli- 
teţă. Negociaţiunile se începu şi se urmeză când mai cu 
aprindere, când mai cu linişte; dar cam peste ua oră-— 
tocmai când se sorbia, cafelele — oștirea, de mercenări căl- 
lări se ivesce de ua dată din nişce văi pe regiunea dintre 
mănăstire şi locul occupat de negoţiatori, ast-fel ct co- 
municaţia cu monăstirea a fraţilor Cuţui este cu dese- 
Virşire tăiată, atunci ispravnicii puind mâna pe fraţii 
Cuţui, îi trimitu la Bucureşti legaţi şi escortaţi “de vre 
ua sută de mercenari căllări, conduşi de un cărsărdar, 
Porta înşciinţată. că hoţii — cum îi numia guvernul d'a- 
tunci —s'au prins, ceri ca să i se trimiţă ei la Constan- 
tinopole spre ai pedepsi. Dar guvernul din Bucureşti ca 
să nu se vâtăme dreptul țerrei prin ast-fel de procedură, 
da trimete pe criminali la Constantinopole, puse cu grabă, 
ensuși în n6ptea sosirii ordinului Porții, de descapitb pe 
câte trei fraţii. Adoa-di dis de dimință, bucureştenii alerga, 
să, priviuscă trei capete înfipte încâte ua prăjină, toc: 
mai pe locul din suburbia St.-Vineri, unde astă-di este gri. 
diniţa D-lui advocat Maniu. Capetele fraţilor Cuţui cari au 
cerut respectarea, autonomiei țărrei, după ce fură vedute 
trei dille în starea acesta de spectacolu, s'au îngropat 
fără nici un fel de țeremonia. religi6să .în curtea, puscă- 
riei, piaţa st. Antoniu *), 

- - Uşurată de acestu pericolu, Porta urmd cu darea or; 
dinilor Şi firmanilor câtre domnitorii ţărrilor române, pînă la resbelul ei cu Ruşii din 1828 şi tractatul de Adrianopole. 

Negulamentul oxganicu, 
Sub ocupaţiunea, rusă dintre 1828 — 18834, Românii, atât cei de dincâce cât şi cei de dincolo de Milcovu, având 

”) Episodul acesta ni s'a, comunicat de serdarul Ioniţă Găr- durânul şi pahanicul Petre Buril6nul în anul 1838, amendoi b&- trâni respectabili în oraşul Cerneţi, capitala judeţului Meheainţi din acellu timpu,
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pregătit un project; de regulamentu de mai nainte, îşi 
manifestară dorinţa d'a fi aprobat şi pus în lucrare. Ad- 
ministraţia rusă dirigetă de generalul Chiselef, îiea în 
mâinele s6lle acestă affacere, şi printr'ua comisiune com- 
pusă din boieri din ambele ţărri, aş6dă basele unui statut 
organicu care reguleză întrun modu mai corectu aceeaşi 
administraţiă pentru ambele țărri surori, Projectul acesta 
d'administraţia generală numitu „regulamentu organicu“, 
se voteză de adunările generale respective din ambele 
tărri şi se întăreşce de Turcia şi Rusia, lucru privit de 
Români ca ua, călcare a autonomiei lor; pentru că în 
totu cursul secolilor trecuţi nu se pomeneşce ca Turcia 
să fiă fost făcut vre un actu de ua asemenea natură, scu 
să fi ridicat vre ua, pretenţiune în a recunâşce su con- 
firma, ea legile n6stre, şi cu atât mai puţin avea acestu 
dreptu guvernul rusescu care, luându-și titlu de protector 

allu principatelor, urma să apere autonomia acestor tarri, 

iar nu să împingă mâna Turciei spre a o: sfărma, mai 

cu s6mă că în tractatul de Adrianopole, întemeindu-se 

pe €nsuşi capitulaţiunile n6stre cu Porta, capitulaţiuni 
cari nu dă dreptu nimănui a se amesteca în administraţia 
acestor principate, în care cunoscendu-ni-se dreptul de a 

legifera, în tâtă libertatea, se dice — în acestu tractat— 

ci ni se restituă drepturile şi privilegiile consacrate acestor 

ţărri prin menţionatele capitulaţiuni. 

Atât Grigore, mitropolitul Ungro-Vlachiei,. care se op- 

puse amestecului Rusiei d'a presida prin agenţii săi adu- 

narea legislativă a ţărrei, cât şi I6n Văcărescu care, ame- 

ninţând prin târgoviştenca sa: 

„La rend Românilor eşiţi, 

mergeţi pe calle dreptă, 

Slava strămoşilor vestiți 

în calle vă aşteptă...“ 

amestecul Rusiei în lucrările adunării legislative, plătird 
,
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cu esilul cutezanţa lor. Cellu d'ântâiu sufferi esilul stu 
la Chişnău, cellu d'al doilea la Câmpu-lungu. 

Regulamentul acesta se promulgă, şi către anul 1831 
» deveni constituţiunea ambelor principate române. Fed în 
estract fondul acestei legi generale organice : 

Capitul 1. Aşedând regule pentru formarea adunării gene- 
Tale estraordinară, prescrie elementele din care se com- 
pune ea şi cualităţile candidaţilor la domniă, precum și 
modul alegerii domnitorilor de către acestă, adunare. 

Capitul II. Aşegi modul formării adunării generale ordi- 
nară, elementele din care se compune ea, timpul şi modul 
foncţioniării ei, datoria ei d'a cerceta, socotelile tesaurului 
publicu şi alle tutulor caselor publice. Încoragiarea in- 
dustriei şi comerciului, ținerea scâlelor publice șcl., şi 
dreptul adunării da înfățişa, domnului cererile şi nevoile 
ţerrei, facu parte, din acestu capitul. - 

Capitul III. Regulâză, finanţele şi totu ce are înclinare 
cu acestă ramură de admiaistraţiune. Ellu otărasce facerea 
recensementului la fie care şepte ani. Totu ellu reguleză 
drepturile şi datoriile unvia către altul,a clăcaşilor şi 
proprietarilor de moşii. 

IE 
Capitul IV. Intocmesce consiliul administrativ ordinar, compus din ministru de interne, din cellu de esterne şi allu finanțelor; iar consiliul administrativ estraordinar îlu face a fi compus din toți miniştri. 'Totu în acestu capitulu se aşcdă și datoriile şi competinţa, fie-căruia ministru. 

”. Capitul V. Vorbesce şi statuiâză asupra libertăţii comer- s 
ciului, despre vadurile şi schelele şi a liberii navigaţiuni pe Dunăre. Totu ellu coprinde şi prevede măsuri asicu- rătore pentru întreţinerea şi îndestularea populului, şi ose- bite întocmiri relative la căile de comunicaţiune pe uscat şi pe apă, 

„Capitul VI. Coprinde aşedarea unui cordon (earantine) pe ţ&rmul sting allu Dunării, |
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Capitul VII. Se ocupă stabilind un aşedezmintu pentru 

înfiinţarea, oştirii, numită „strejă pământâscti. E 

Capitul VIII. Reorganisând judicătoriile de tâte gradele 

şi adăog6nd 6re-care proceduri, prevede înfiinţarea lucră- 

rilor pregătitore pentru facerea unui cadastru, ţinerea; ar- 

“chivelor, păstrarea actelor publice, scl. 

" Capitul IX. Coprinde tâte câte privescu la titlurile şi drep- 

turile boierimii, la numirea în foncţiuni, la administrarea 

averilor bisericesci, la, darea de drepturi politice şi civile, 

la, regularea monăstirilor închinate, la recompense şi pen- 

* siuni, scl. 

Celle mai multe din, aşedemintele coprinse în acestu : 

regulamentu se aplică în anii 1832 şi 18383. Ast-fel admi- 

nistrațiunea generală a ţărrei, a a judeţelor, municipalităţilor 

oraşelor, justiţiei, finanţelor statului, începe a foncționa 

dup acestu regulamentu. Totu la începutul acestui al 

patrulea deceniu se clădescu carantinele pe rîpa stingă, a 

Dunării,. se înfiinţeză seminariile, se reguleză veniturile 

mănăstirilor, se reînfiinţeză scâlele publice, se întemeiază 

magasiile de reservă, se înființeză, oștirea scl. Unele din 

aceste aşedăminte având nevoiă de 6re-care desvoltare, - 

relativă, la, începutul aplicării, reînfiinţării şi îmbunătăţirii 

lor, vom procede vorbind la timpu împarte pentru densele. 

Dup cum se vede, constituţiunea acâsta — în genere 

vorbind —avea multe bune cualităţi; şi dacă unele din a- 

şedeminte —coprinse într'ensa — precum. osebitele scutiri 

ce'şi crease boierimea şi facerea, acelleia asupritore legi a- 

grariă atât de năpăstuitore pentru ţărrani, € consacrând prin- 

cipiul servituţii prin obligaţiunea ţărranilor d'a servi —pe 

tot anul—la, curtea proprietarului câte 49 de 6meni din 
satu la, or-ce serviciu îi va pune, — dacă, unele aşedeminte di- | 

cem —ar fi fost întemeiate pe dreptate ş si umanitate, şi dacă, 

Sar fi fost aplicate şi celle l-alte bune “aședeminte remase 

neaplicate la 1833, şi dacă mai cu s6mă s'ar fi păzit de 
guvernanţii ce s au succedat măcar acelle aşedăminte puse 

: 2
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în lucrare la, 1832 şi 1883, credem ci acestu statutor- 
ganicu ar fi adus multu bine ț&rrei, mai cu s6mă în viaţa 
materială,- 

„Aședemântul înv&țăturelor publice. 

Provedința, care a păstrat națiunea română prin. fur- 
tunele atâtor secole, trimițând din când în -când câte ua 
stea dirigentă ca să o conducă câtre farul mântuirii, pro- 
dusse şi pe la începutul acestui secolu pe venerabilul 
Veneamin Costachi, mitropolitul Moldaviei, persnă â 

„cării lumini, patriotismu şi osteneli în celle bune şi mari 
fapte putând servi posterităţii de esemplu, le trecem şi 
noi pe paginile acestui opusculu. Virtuosul acesta băr- 
bat —pe la 1804-— fiind archiepiscopu allu Moldaviei, iri- 
mite cu a sa cheltuială, doi tineri — fii de preoţi — în strâi- 
nătate pentru studii. Ellu fondeză la Socola în 1816,cellu 
dânteiu seminaru pentru instrucţia clerului, şi prin stă- 
ruinţele lui se deschiâu scâle elementari la. mon.. St. Ni- 
colau din Iaşi cu profesori români aduşi din Transilvania, 
cu orânduială ca onorarii acestora, să se plătiască, din 
veniturile schiturilor Rafail şi Duca. Materiile comunicate 
băieţilor era: limba română, istoriea, Aritmetica, geo- grafia, şi teologia. Moruzi, fondatorul fontânilor din Iaşi, mai adăogă seminarului dela Socola şi alte venituri. — Dar collegiului Srecescu, intreţinut de stat, şi care se con- serva: şi pe la începutul acestui secolu : după stăruința. bunului acesta prelat i se mai adăogd -şi un profesor de geometriă. Pers6na ce'şi luase acestă sarcină era Ge, Asachi, un alt bunu românu alle 'cărui fapte litterarii se- vîrşite rai în urmă în Moldavia, meritând recunoscinţa posterităţii, "i am dat locul cuvenit în opusculul nostru: Pe la 1833, legca instructiunii publice din regulamen- tul organicu se aplică în Moldavia, de generalul Chiselef; Colegiul Basile Lupul fonţionâză în acestu timpu în limba română; epitropia înv&țăturelor publice trimite şese
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tineri pe la universităţile străine spre studiul: a osebite 

specialităţi. In 1835, domnitorul Mihail Sturza fondeză 

-ua scâlă de fete şi pe la 1840 academia disă: JMihdilenă. 

Ast-fel în deceniul IV din acestu secolu, învățătura în 

Moldavia se compunea: 10 din scoli începătâre în capi- 

tală şi în celle mai multe oraşe capitale de judeţe; 20 din 

collegiul Gin Iaşi, şi 30 din academia cu trei facultăți: 

filosofii, legi şi teologiă cu catedra la Socola, .osebit de 

scâla de ingineriă civilă, de scâla de pictură, de scâla 

de fete şi institutul de arte şi meserii, tote aceste fonc- 

ționând în osebite stabilimente clădite într'adins. 

Dar în 1846 se vădă ca “din chiar senin cd domnito- 

rul Sturza voiesce să modifice regulamentul instrucţiunii 

publice. Ellu orendui ua comisiune ca să cerceteze sta- 

rea învăţăturelor publice, şi acestă comisiune găsi cu calle 

să se reformeze multe din aşedemântele . instrucţiunii 

publice întrun sens antinaţional. Avântul ce luase limba 

naţională speriase diplomaţia rusă în projectele salle, care 

neputând impune limba rusă ajunsese să ceră impunerea 

unei limbe străine. Acâsta se petrecea în acellaşi timpu 

—dupd cum vom vedea —şi în 'Terra-românescă. 

In 1851, Grigoriţă A. Ghica, domnitorul Moldaviei, Gând 

libertatea, presei, tipări chronica lui Şincai. Ellu fondeză 

un internat de 80 burse, precum şi mai multe decimi 

de scâle sătesci. Şeola de meserii din Iaşi : croitoriă, 

cismăriă, tinichigiriă îşi are nascerea, ei sub administraţia 

acestui domnitor. Ellu aprobă prin decretu aşedementul 

învățăturelor publice din 1851, cellu mai liberal, naţio- 

nal şi egalitariu aşedementu pentru toţi fii patriei. Prin 

acestă .lege, academia, sfărmată de domnitorul Sturza 

după stăruința diplomaţiei străine, devine universitule; 

liceul din localul academiei se reguleză depe modelul 

cellor-l-alte asemenea instituţii din Europa, întrun mod 

mai solid şi mai complect, universitatea se căpătuesce 

cu 4 facultăţi; de filosofi, de dreptu, de teologiă şi de
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medicină; trei din aceste facultăţi s'a fost şi deschis 
remâind a se deschide şi cea, de medicină. Alecsandru I5n 
-iu, domnitorul principatelor unite, spre întărirea şi prospe- 

rarea universităţii române, reînfiinţată de Grigoriţă-voaă 
Ghica, o înzestreză în 1860 cu următorul statut: universi- 
tatea acesta, se declară, de persână juridică, cu dreptul d'a se » administra, de sine în causele atât sciinţifice cât şi discipli- 
narii (art. 1); cu dreptul de a câştiga avere avend casa sa 
generală şi cuestorul s&u (art, 9); cu dreptul de prerogativa 
de a conferi gradele celle mai înalte academice în differite 
sciințe, precum : doctoratul, licenţiatul, diploma de ma: gistru, de ingineri, architeţi, etc. (art. 8). Toţi membri universităţii sunt declaraţi de foncţionari înalţi ai Sta-: tului şi neamovibili (art. 11); ei se vor întări de domnu după recomandaţia ministrului, căruia îi va presenta con: siliului academicu (art. 5). Acestu consiliu se . compune din toţi profesorii în activitate de la tâte facultăţile (art. '8) cari vor fi în numeru de patru: facultatea filosofică, juridică, teologică, şi medicală (art. 2). Universitatea va avea rectorul său allesu anualmente, şi fie-care facultate decanul anual (art.. 3, 4). Numai cei cu diplome din târră se vor priimi în posturile respective alle Statului Și vor putea esercita profesiile respective; străinii spre a putea esercita meseria, lor, se vor Supune esamenului; iar ro- mânii cu diplome su testimonii din străinătate îşi vor justifica, titlurile înaintea, consiliului academicu. În stră- inătate nu se va mai trimite nici un june românu cu spesele Statului, înainte de a fi absolvit cursurile vre unei facultăţi din principatele române (art. 8). Aceste sunt în esenţa lor statule acestei universităţi!). 

:) Bulctinul instrucției publica din 1865, pag. 173, 972, 274, 337 si 310; Petru Suciu, discursu întroductivu, 1876, p. 13, 
i In Târra-românâscă, pe lungă collegiul grecescu înfiin: tat în secolul allu XVII, în care sciințele după cum am v&dut se comunica în limba elenă, s'a urmat -— în decen-
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niul allu doilea aliu acestui secolu—şi altu faptu destul 

de important în istoria aşedemântului învăţăturei publice. 

Sciințele matematice, filosofia şi istoria sântă începură, 
a vorbi românesce, mai ânttiu prin organul nemurito- 

rului George Lazăr, apoi prin allu discipolilor săi: Totu 

în acesțu deceniu s'a născut și projectul d'a se trimite 

juni români să studiă sciinţele pe la universităţile strâine, 

projectu a cărui paternitate se attribue banului Cons- 

tantin Bălăcânu, protectoru al lui Lazăr şi întemeietor 

cellui d'ântâiu gimnasiu românescu din Bucureşti, în 1817, 

şi sprijinirii vornicului Constantin Golescu, log. A, Fili- 

pescu (Vulpe) şi junelui poetu I. A. Văcărescu. Dar acestu 

projectu nu s'a pus în lucrare de cât în deceniul urmă- 

toru, când ţârra prin sângele lui Tudor Vladimirescu, îşi 

revendicase domnia rominescă, în locul. acellia a agen- 

ților turcesci a căror administrații de un secolu, asfisi- 

ind naționalitatea română prin aparinte îmbunătăţiri, isbu- 

tise a face ca straturile superidre alle societăţii n6stre, 

să'şi uite şi origine şi limbă şi datinele țărrei lor. 

În deceniul al treilea, starea învăţăturelor era așa 

cum 0 croise George Lazăr. Collegiul grecescu se risipise. 

Pe ia început deceniului allu patrulea, generalul Chi- 

selef pune în lucrare legea instructiei publice cum ea . 

era aşedată, în regulamentul organicu. Collegiul cu patru 

classe din Bucureşti şi cellu din Craiova foncţioneză ; peste 

doi ani se mai adaogă do clase cellui d'ântâiu. Pe la 

1835 se înfiinţezi, şi catedrele de legi şi matematici cu 

câte un profesoru; şi totu în urmarea, aşedemintului din 

regulamentul organicu, se intemeiază un pensionat €n- 

suşi în încăperile collegiului St.-Sava, unde este astădi 

universitatea, offerind statul 12 burse elevilor distinsi 

prin a lor silință, la învățătură, dar. scăpătaţi. Apoi atât 

în Bucureşti cât şi în capitala fiă-căruia judeţu se înii- 

inţeză la 1832, în încăperi clădite ad hoc — în acestu 

anu şi 1833, câte ua scâlă primară cu patru clase, nu-
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mite în urmă şcole normale, cână pe lingă un profesor 
ce avea în acestu anu când s'a început învăţăturile, li 
s'a mai adaos mai tărdiu âncd doi. Către finele acestui 
deceniu, prin stăruința, illustrilor bărbați Rădulescu (He- 
liade) şi Poienaru s'a întemeiat în ficare satu câte 
ua șc6lă primară cu câte un învăţător, care îşi. lua ins- 
trucţiile şi depindea d'a dreptul de Ia inspectorul general 
allu ședlelor din fiă-care judeţu, care era în acellaşi timpu 
şi profesoru în capitala judeţului de classa, superidră âin 
Şcola normală. Lipsa de locale ad-hoc a împeaicat multu 
Prosperitatea acestoru şc6le comunale. 

În deceniul al cincilea (1846), domnitorul Bibescu 
în treieşte fondul de întreţinere a şcâlelor publice, dar 
acel6şi şoptiri veninse, acellâşi impuneri — ca, şi către 
Sturza din Iaşi — sguduiă capul Bibescului. Supus influ- 
inţei pernici6se a străinului ce'i dirigea mişcările, îşi as- 
tupă audul la glasul amicilor patriei, şi Ensuşi de câtre 
ai săi bine-voitori, în cât cosmopolitismul — recomanda şi impus de diplomaţia rusâscă —lud locul naționalităţii în inv&ţăturele secondare şi înalte alle ţărrei, prin înfi. intarea collegiului francezu în încăperile de la St.-Sava, - faptu care a răcit inima tutulor bunilor români şi a dis- trus cu desevirşire or ce simpatiă străcurase ellu în ini. mile lor prin talentele şi faptele salle de mai nainte. 

Spre tâmna anului 1848, intrând oștirile. ruseşci în ţerră, secolele publice se închidu, profesorii simt loviturele străinului, elevii se risipescu. 

In 1851, se iea măsuri pentru reparația clădirilor de şc6le, si în 1852 se începe învățăturele în tâtă plenitatea, lor sub ochiul cellu priveghiător allu domnitorului Ştirbei; collegiui St.-Sava, luându-și numirea de liceul St.-Sava, se complecteză cu tâte Şciinţele, asemenea, şi cellu din Craiova. Afară de şcolele de băieţi, se. întemeiază, şc6le de fete în tâte capitalele județelor, ca şi în celle cinei.
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colori din Bucureşti şi Craiova. Ua şcâlă de meserii se: 

fondeză pe ling sos6oa chiselei. 

-. Alexandru I6n I-iu, domnitorul principatelor-unite, ri- 

dică sus stindardul naţionalităţii şi allu prosperității lit- 

terilor; ministrii săi cei credincioşi îlu urmeză pe acestă 

calle dorită de tâte. generaţiile secolilor trecuţi. Liceile 

Alexandru cellu bunu şi Ştefan cellu mare, precum şi 

câte-va, gimnasii prin capitalele judeţelor se înfiinţeză; Li- 

ceul Mateiu Basarab, gimnasiile Lazăr și Mihail cellu mare 

se fondâză în reşedinţa sa din Bucureşti; bugetul instrucţi- 

unii publice în 1864 se suiă la 12 mili6ne lei vechi din 

câte-va sute de mii ce era sub. domniile regulamentare ; 

şi pentru a asicura,- progresul învăţăturelor se face, în 

1864, legea înv&țăturelor publice în vigore şi astă di, 

Universitatea din Bucureşti își începe cursurile sale : şeâla, 

de medicină se desvâltă mai în tote ramurele acestei 

şciinţe, pe temelii solide de prosperare. Un internat pentru 

luminare în acestu .focaru de cunoşcinţe pentru junii 

români din Macedonia şi Epiru îşi iea ființa lui. Inter- 

natul de fete din Bucureşti, cu burse de Ia statu se fondeză, 

cellui din Iaşi i se dă o nouă organisare. Se destină mai 

multe burse junilor ce au probat aptitudine la studii, 

trimitendu-se pe la universităţile străine pentru osebite 

specialităţi; un conservatoru pentru studiile musicei vo- 

cale şi instrumentele se înfiinţeză şi în Bucureşti; mai 

multe şcoli primari sucursale de băieţi şi fete se înfiin- 

ț6ză în reşedinţă şi în capitalele judeţelor; asemenea și 

şcole comunale în ua mulţime de sate din coprinsul Ro- 

mâniei ; doă şcâle .de comerciu cu câte patru classe se 

întemeiază în Bucureşti şi Galaţi. Museul din Bucureşti, 

fondat 1834, după importanta, donaţiune facută de gene- 

ralul Mavru (Cosoni), se îmbogățesce cu osebite objecte de 

şciinţă şi rarităţi: regele cellu mai illustru a]lu secolului nos- 

tru pentru virtuţile şi patriotismul s&u — Victor-Emanuel— 

„acella care n'a esitat un momentu a'şi pune în pericolu
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tronul şi viaţa, pentru effectuarea, uniunii naționale a Italiei, 
aducându-și aminte că are nişce fraţi uitaţi de secoli în 
Dacia, își manifestă amorul stu, munificenţa sa, trimi- 
ţendu-ne mai multe lăqi. cu objecte de şciință şi rarităţi 
spre înzestrarea museului nostru. - 

Limba română. Scrierile bărbaţilor reposaţi ce s'âu des- 
tins în acestu secolu pină la 1866, cu talentul şi labârea 
lor, fiind deja, publicate şi prin urmare cunoscute publi- 
cului cititoru, am credut de ajuns a face menţiune de 
aceste albine labori6se cari — de şi în mare parte originari 
'din celle-l-alte provincii alle Daciei, în care limba română 
era şi este prigonită — totuşi n'au pregetat a pune capi- 
talul înteliginţei, cunoscințelor şi laborei lor în cultivarea 
limbei străbune, şi prin consecuință în ardicarea litte- 
raturei n6stre la rangul ce cată să aibă ea între naţiunile 
civilisate. Espunem dar numele acestor illuştri bărbaţi 
români depe specialitatea în care au lucrat mai multu, 
însemnând şi provinţia, în care au vădut lumina, spre a 
fi cunoscute si păstrate cu gratitudine în memoria, pos- 
terităţii allu cării drumu litterar "lu au croit dânşii lup- 
tându-se cu tâte neajungurile şi nevoile timpului. 

| Pedagogia. 
George Lazăr ... . . e. Transilvania 
I.E. Râdulescu . | Terra-românsscă 
George Asachi . . , . e a. Moldavia, 

Gramatica. , Paul Iorgoviei, Temişiana 
IL E. Rădulescu . , . "Târra-românesct 
Iordache Golescu. . [ee , 
Tr. Laurianu.. . «e. . +. + Transilvania Ioniţă Pop ., + +  Terra-românâseă Boiagi ... eee Bpirul,
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Geografia. 
Iosefu Geniliu. ......... cc. 

Tr. Laurian. . . . . . e. 

Petru Maior . 

George Şincai. .. .. ... . 

» Săulescu . ... ... 

Nic. Bălcescu . . . . . . 
Tr. Laurian . . . . . 

Papiu Ilarian . . . . e... 

Alexandru Hasdău . . .., 

Lecsicografia. 
Tr. Laurian. . e. . . 

I. Macsimu. . . . e E 

Pont-Brillant (filoromânu) . « 

Mathematica. 
George Lazăr . . . . . . e 

Petru Poienaru . . . . . 

Georghe Asachi .. . . . e 

1, BE. Rădulescu 

I. A. Văcărescu 

Poesia, 

P. Mamulenu 

„Dim. Bolintin6nu 

Cost. Aristia 

Cesar Boliacu 

Geoge Asachi 

Costache Negruţi 

Stamati . . -. 
Scavinschi , . . . . . . 

Andreiu Mureşanu e . . . 

Pabulişti. 
Tinchidelu . . cc. . .. . 

Donici . . . . . .  . . 

Istoria patriei. . 

Bucovina 

Transilvania. 

Maramureşul 
Transilvania 

Moldavia 

'Terra-român6scă, 
Transilvania 

» 

Basarabia, 

Transilvania 

Târra-român6scă 
Francia, 

Transilvania 

'Pârra-românescă 

Moldavia. 

'Perra-român6scă 

Moldavia - 

Basarabia 

Bucovina 

Transilvania. 

Temişana 

Moldavia.
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Archeologia, 
Cesar Boliacu... . Ţerra-românâscă 

Diaristica. | 
IE. Rădulescu . . 'Verra-românescă 
George Asachi. . , Moldavia 
Cesar Boliacu. .. ... * e.  Terra-românâscă 

„Tacovu Mureşanu. . . Transilvania 

Zilteratură bisericescă. | 
Veniamin Costache, archiep. Moldav. Moldavia 
Saguna, archiepiscopul., '.'.,',, Transilvaniei 
Dionisiu Romano, Trainopoleos, e- 

pisc. Buzău. a 
Statistica, 

Suțu Moldavia 
Marţianu. Crişania 

Arta împrimăriei. 
George Asachi. :. -, + +. Moldavia 
I. E. Rădulescu -, Terra-românescă 
Prin înlocuirea slovelor cu littere în sclele publice, şi prin publicarea „Monitorului officialu« asemenea cu lit- 

tere, Alexanâru In I, domnitorul României, dând limbei române vesmântele cerute de natura şi originea sa, a făcutu aşi relua adevărata, ei fisionomiă. " 
Totu la începutul deceniului a] septelea s'a: inter- disu citirea şi cântarea în limba grecă ce se mai între- buinţa, âncă pe la unele Mănăstiri din urbele Bucureşti Şi lași, de Gre-ce atât cărţile cât şi cântările bisericeşci fiind publicate âncă din secolii trecuţi în limba română, pe care o înţelegu . ânsuşi acei. străini ortodocsi domici- liaţi în România, nu e nevoiă de usul altei limbi străine în bisericele n6stre. române, . 

Dintre celle trei stirpe: Românii, Slavii şi Grecii cari aparţin Bisericei ecumenice a Resăritului, Românii sin- Suri având fericirea a, asculta preceptele cella egalitarii
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a le christianismului şi Ensuși serviciul divin în limba 

mamei lor, ar fi ridicolu să mai tolerăm în locul orga- 

nului în care înţelegem totu ce audim din gura preotului, 

ua limbă pe cari numai cei ce au studiat-o ani întregi 

abia potu s'o pricepă ; şi cuvântul lui Dumnedeu nefiind 

predicat în limba, majorităţii credincioşilor spre a fi pri- 

ceputu de cei mai mulţi, nu pâte da r6dele salle bine- 

făcâtore, pentru care scopu ellu se citeşce, se cântă si 

se predică. ” 

Instituţiunea osştirii. 

Prin statutul organicu din 1831 înființându-se 6re-care 

„oştire, pînă la 8000 pedeştri pentru Terra-românescă, şi 

de 2000 pentru Moldavia, sub numirea de: strejă pămen- 

tescă, s'aplică îndată acestă lege prevădută în menţionatul 

statutu atât în perra-românâscă cât şi în Moldavia: iar 

aceea a dorobanţilor și grănicerilor numai pentru Terra- 

românescă. In deceniul allu cincilea se înființeză în 

'Perra-românâscă do& escadrne de călăreţi; şcola mili- 

tară şi casarma dela Cotroceni âncă îşi au fiinţa în acestu 

timpu. Oştirea acesta — reîntemeiată după un secolu 

dela desființarea, ei — se căpuiesce cu ua baterii de 

patru tunuri, dăruite și acestea domnitorului Bibescu de 

Sultanul. Şi cu tote ct acestu domnitor pune la calle 

facerea unui recensemânt — publicat în buletinul oficial din 

1843, pentru cunşcerea sumei junilor în vârstă dela 

„20— 35 ani, spre a putea la necesitate să sciă ce ar putea 

face şi pe ce conta; dar tăcerea urmată după acestu 

începutu de punerea în lucrare a projectului său de a 

forma ua armată seri0să, dovedind paralisarea lui prin- 

tua mână străini, lucrul remase fără nici un altu effectu. 

In deceniul allu seselea, domnitorul Ştirbei fondeză fa- 

brica de prafu de puşcă, reorganis6ză arma dorobanților 

şi pe aceea, a grănicerilor spre paza fruntariilor țărrei; 

reorganiseză sc6la militară complectându-o cu sciințele
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„ necesarii officierului, aduce instructori ruşi ca să învețe pe oșt6nul tunaru arma artileriei. 'Totu ellu în 1852 — înzestreză instituţia, ostirii cu un codu penal ostăşescu, — (Bibl. de legislaţiune, 1873, T. 1. p. 1531). 
Alesandru I6n, domnitorul principatelor-unite, care a iubit atât de multu oștirea, lucreză si mai bărbătesce spre întemeierea, şi îmbunătăţirea ei. Dar v&dând starea deplo- rabilă în care se găsia tesaurul publicu, domnitorul acesta face apelu la patriotismul şi largeţa naţiunii, aretânqu-i nevoia, ce are oştirea de arme. Şi națiunea respunde dom.- nitorului ei affirmând în effect senţimântul patriotismului ei. Judeţele, comunele, oraşeni și țerrani, se întrecu cari mai de cari, să viă în ajutorul ostirii cu obolul s&u, Cu ofrandele aceste se aducu: 
50,098 Pusci francese Shintuite, cu capse. 
6,298 carabine de v&nători ghintuite. 

30,000 Pusci spahi ghintuite, cu capse. 
700 Pistâle francese ghintuite, 

4,314 Săbii francese de cavaleriă, . 
1,998 Tesaci de Infanteriă, 
1,600 Lânci. 

46 'Tunuri de bronzu ghintuite, francese, "calibru 4 și 12. 
16,000 Ghiulele. , 
Legea organică, a armatei, aşedată pe bătrânele temelii alle aşedemântului cellui vechiu alli Terrei, şi îmbună. * tăţită cu modificările cerute de esperiinţa timpilor mo- derni, se voteză, în 1864, de Adunarea generală a, prin- cipatelor-unite. Acestă lege în capitul Liu trateză despre basele organisări aşedă&mântului; în capitul, II, despre ar. mat: permanentă: trupa, cavaleria, artileria, geniul şi trupele de administrația; în capitul III, despre miliția activă; în ca. pitul IV, despre garda, cetăţenâscă; în capitul V, aspre miliția, neactivă; în capitul VI, despre glste. — Gfon. 1864, No. 34), Legea recrutării, legea pentru instrucțiunea, armatei,
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legea pentru infiinţarea trenului 6stei şi compania, me- 
seriaşilor, legea pentru înaintarea în rangurile militare, 

“legea, ierarchică militară, legea constitutivă a dotaţiunii 

6stei, regulamentul s+6lei militare şi acella aliu stabile- 
mentului de invaiidi, scl, sunt fapte sevirşite sub domnia 

lui 'Alesandru I6n. — (Reform. Românilor, p. 289. 291, 

299, 821, 3824 şi 338). : 

Comerciul, vămile şi oenele. 

De şi comerciul României se afla — pe la începutul 

acestui secolu — împedicat de un mare număr de restric- 

țiuni şi prohibiţiuni strivitore desvoltării salle, totuşi el 

era unul din isv6rele celle mai importante alle venitului 

„-Şi bogăției ţărrei. 

Esportaţinnea. Grâul, producțiunea cea mai de căpe- 

teniă a pământului, da, pe la începutul acestui secolu, 

pe fiă-care anu, pînă 1a dece miliâne chile de Constantino- 

pole, şi abia ua a ş6sea parte, din teritoriul românu era 

cultitivată; şi €Ensuşi din acestă a ş6sea parte, ua mare 

întindere era sem&nată cu porumbu (păpuşoiu), Orzu, ovăzu 

şi cânepă. 

Fertilitatea pământului României — dice YYilkinson — 

este aşa de mare în cât ellu ar putea “nutri de dece ori 

populaţia actuală, și totu ar da un escedent pentru alte 

ţărri: grâneţele producână de ordinar de 16 ori şi — în . 

anii roâitori — pînd la 25 de ori semânţa pusă. 

“Celle l-alte producţiuni de 6re-care însemnătate era: 

câra galbenă, câra verde. parfumată, de provenintţă mol- 

davă, mierea, untul, brinzeturile, pieile, tutunul, chiris- 

tâua, scândurile de stejar şi catarturile de vassele de di- 

ferite dimensiuni. Mai scotea âncd pe tot anui pînd la 

500.000 pei de iepure, 600.000 oca paţachină (cruşin) si 

40.000 cântare de lână. , 

Numai aceste trei din urmă era apărate de dreptul de 

esportaţiune, adică peile de iepure, paţachina și lâna, ne-



182 SECOLUL, XIX. 
  

cesarii câte'şi trele alimentării fabricilor Austriei cu aceste 
materii brute. Guvernului românu îi era, oprit de a lua 
vre ua tacsă de la acestea, fiind că o lua Austria când - 
elle intra în graniţa ei, şi fiind cd confecţionând aceste 
materii şi înapoindu-le iar în țerră avea alte fol6se. Cum 
vom vedea, Turcia de ua parte, Austria de alta îşi îm- 
părţiseră ugerul României ca nisce bune cumetre avână 
a face cu un Statu micu şi tributar, Celle-l-alte articole 
de esportat era puse la disposițiunea, guvernului turcescu, 
şi numai după ce se lua, ceea ce era necesar pentru grâ- 
narele şi magasiile din Constantinopole, se permitea — 
în timpuri ânsă de abondinţă — a se vinde restul la co- 
mercianţii străini. Esportaţia grâului era ânsă cu dese- 
virgire prohibită , şi numai după îndestularea, deplin a 
Constantinopolei i se da 6re-care libertate, şi &nsuşi în- 
tr'acestu casu numai prin osebit firmanu. Preţul obicinuit 
al acestui product era între doi Şi doi şi jumătate lei 
vechi chila, afară âe un leu de chilă, costul transportului 
de la Galaţi la Constantinopole, cână articolului acestuia 
îi era permis a fi esportat în contul comerciului particolaru. 
Guvernul turcescu ridica pe totu anul cu vașsele salle 
cantitatea ficsă de 1.500,000 chile de grâu, osebit de cele. 
l-alte cereale şi producte a, căroru cantitate destul de con- 
siderabilă nu era statornică, 

T6te articolele prohibite era vândute — când se permitea 
acesta — cu prețuri forte scădute. Restricţiunile broviina 
din monopolul ce P6rta îşi însuşise, făcea, ca productele 
teărrei să fiă prea puţin căutate, şi p'avea alţi, perspectivă de nisce preţuri mai favorabile de cât când se ivea cereri «de consomaţia din întru. 

Peile de iepure se cumpăra cu câte 35 parale bucata, ocaoa de paţachină cu câte 40 s6u 45 parale. Lâna se cumpira cu 60 parale ocaoa scu 66 lei cântarul, câna era curăţită şi spălată, iar când se afla în usucri “cu 40 “parale ocaoa. — Ca să P6tă avea cineva aceste trei articole
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mâi lesne, era obiceiu a contracta cu ţărranii pentru ua 
sumă 6re-care, lăsându-le arvună, şi la termenu își lua 

negreşit cantitatea de marfă de care contractase cu denşii. 

Se mai făcea comerciu şi cu vite şi cu pastri. Numai . 
Ja Constantinopole se trimitea pe totu anul ca la 25,000 

oi şi 3000 cai, afară de celle ce se vindea ţărilor circum- 

vecine Gin. ambele acestea specii de producte, 

Atât cerealele cât şi celle-l-alte producte din România 

se cumpăra de guvernul otomanu pentru un cuartu din 

preţul corent din târgurile române, şi pentru -ua a şesea 

din val6rea lor în Turcia, Elle erau plătite une-ori prin- 

trua deducţiune din tributul ordinaru, şi alte ori printr'ua, 
nouă dajdiă estraordinară de ua val6re ecuală cu prețul 

lor, pentru a, cării effectuare bei fanarioți era autorisaţi 

a o pune pe âră. 

Comerciul fiind cu desevirşire sugrumat în secolul tre- 

cut, şi ocupaţia rusă de la 1769—1774 nelăsând vre ua 

urmă alta în celle din întru de cât aducerea 6re-căroru 

coloni bulgari de peste Dunăre în România, am trecut 

înainte cu-lucrarea. nâstră făr6 a ne ocupa de starea co- 

merciului nostru de atunci, care nu putea fi de cât totu 

în starea cum îlu descriserăm mai sus depe Wilkinson. 

Dar cu ocasia ocupaţiunilor de la 1806— 1812 și cea de 
la 1828—1834 — când alte colonii au mai fost aduse— 

nu-putem trece sub tăcere cd ni s'a sfărmat vechia în- 

stituţiune a ţărrei prin care strainii erau opriţi a esercita 

în țerră negoţiul cu amănuntul , fiind că: guvernele pro- 

visorii rusesci au făcut a se respecta acestu aşedement 

numai pe cât se attingea de națiunea turcă, ceea ce apoi 

sub influinţa consolilor s'a urmat și de guvernele române 

ce s'au succedat, şi 6nsuși de cele sub regulamentul OI- 

ganicu la a căruia redactare nu s'a ţinut semă de multe 

din betrânele nostre instituţiuni, 

Importaţiunea — Cu tote cd Galaţi era depositul ge- 

“ neral allu celor mai multe objecte de importaţiune, nu
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era ânsă acesta târgul principal in care elle se desfăcea: 
d'acolea se înainta la Bucureşti şi Iaşi. Caf6oa, zaharul, 
piperul, romul, l&măile, maslinele, untul-de-lemn și vinu- 
rile străine erau celle mai principale articole alle acestei 
specii de schimbu. Consomaţia locală a, cellei W'ânteiu era, 
calculată mai la 80,000 oca pe anu, acellei d'a doa la 
900,000 oca, şi a cellei d'a treia la, 35,000 oca; cât pentru 
celle-l-alte articole, consomaţia lor era forte eventuală. 
Dar consomaţia şi a unora, şi a altora era, multu mai con- 

» Siderabilă ,. fiind că Bucovina , Transilvania şi Temişana 
erau în parte aprovisionate cu aceste! articole totu din 
tergurile Bucureşti, Iaşi şi Galaţi. 

Multe stavile întempina şi comerciul de importaţiune, 
şi elle veniau 10 pentru ct comercianții cumpăra objectele 
lor de comerciu cu un preţ forte urcat de la Smirna şi 
Constantinopole; 20 pentru că după ce plătia dreptul de 
vamă în Turcia, mai plătia şi ua altă vamă de 3 la %) 
la desbarcarea s6u vângarea marfei în Romania, osebit 
de şicanele şi mâncătoriile agenţilor vamali de la porturi, - 
cari , fiind tolerate de guvernu, nu putea scăpa de elle 
de cât numai acei comercianţi ce se .puseserd mai din 
nainte sub vre ua, protecţiune străină, : 

In ceea ce are raportu cu objectele manufacturate în 
bumbacu scu lână, România se aprovisiona prin Austria, 
din alte terguri, ca, şi pentru objectele de faianţă, de 
olărie şi sticlăriă, aducând şi pe unele și pe altele pe uscat 
scu pe Duniire. Totu cu acestu mizlocu şi totu din acelle 
părţi îşi aducea şi stamba, căci pentru pinză în fie-care 
familii română, femeea țesea, ea ensuşi ua penză grosă, 
cu care apoi făcea straie bărbatului şi copiilor ei, afară. 
de femeile notabililor din politii a căroru pînză eşită din 
argelele lor se distingea, prin calitatea ei cea fină. Con: 
somaţiunea postavului era prea considerabilă, fiind c& 
singur -acella d'ua calitate superfină se evalua la mai 200 mii livre sterlinge pe anu. Postavul se mai aducea si din
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Francia, dar batista, din acestă ţeârră şi muselina de An- 
“glia erau căutate mai cu osebire. 

„ Ua mare importaţiune se făcea, cu blănăria, de prove- 

ninţă din Rusia, căria România îi da în schimb vinurile 
şi rachiurile salle. | 

Cu ocupaţiunea rusă de la 1828— 1834 şi promulgarea 

regulamentului organicu încetând monopolul importaţiu- 

nilor însuşit de Turcia şi Austria âncă din secolul trecut, 

comerciul român începe să iea Gre-care desvoltare. In 

__1881, nu se găsia în Terrâ-românescă nici măcar canti- 

„tatea, de grâu d'a putea încărca dos vasselle, când — în 1837 

—se afla în portul Brăila peste 300 de vasselle, şi în al 

Galaţilor peste 400 pentru încărcârea de cereale şi alte 

“producte. Sfărmându-se cătuşele cu care monopolul men- 

ționat strivise viaţa ambelor porturi române, elle' au mersu 

prosperând din ce în ce. Napolitani, Genovesi, Turci, Angli 

şi puţini Francesi allergau la aceste doă fontâni de pro- 

ducte care era ţiţele celle mai abondinte de grânețe și 

-de totu felul de producte alle României. 

In 1832, ţifrul esportaţiei în 'Pârra-românâscă era de 

32.640,291 lei vechi; ellu s'a suit în 1836 la 41.384,318 

şi în anii următori mişcarea sa a fost şi mai considerabilă. 
Iar importaţiunea se urca, în 1832, la 27.783,000 lei vechi, 

si la 82.001,275 în 1836. Simpla comparaţiune a acestor doă 
ţifre arată ua crescere notabilă a prosperității generale *). 

Vămile și salinele su aşedemântul acestora 'din 1860. 
Prin art. 1 din acestu așed&mântu se interdice guvernului 

dreptul de a mai arenda la particolari venitul vămilor, 

salinelor, esportaţiei şi importaţiei, precum şi venitul oie- 

ritului şi allu cornuritului de la păstorii transilvani; prin 

art. II se aşâdă ua, singură administraţiă centrală a acestor 

venituri pentru ambele principate ; prin art. III se impune 

*) Wilkinson, tableau historique de la Moldavie et della Val- 
laquie, p. 67. 68, 71 şi 74; Touvenel, la Honagrie et la Vallaquie, 

p. 256 şi 237.
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ca, transportul sării la schelele Dunării şi la or ce puntu, 
să se facă cu cărăuşi prin tocmâlă de bună voiă iar nu! 
prin silă, 

Pe lângă acestă lege, mai găsind şi un regulamentu 
relativ la administraţia, “ărnilor, îlu aşternem aici şi pe 

" acesta în esenţa lui. In partea I, acestu regulamentu trac- 
teză despre organisarea serviciului vamal ; în „partea II, 
aşedă 6re-care disposiţii relative la importaţiunea, şi es- 
portaţiunea mărfurilor, la, objectele prohibite da se im- 
porta, la objectele scutite qe vamă, la, regulele vămuirii, . 
la regulele de păzit asupra contrabandei, la dreptul ter- 
gurilor Brăila şi Galaţi; în partea III, se aşedă, regule 
de contabilitate si manipulare. 

Totu de ua dată, spre complectarea, 6re-cum a admi- 
nistrării vămilor, găsim promulgată şi tarifa mărfurilor 
de esportaţiune * ). — (Vedi ânecsu No. 1). 

Reformele cerute prin proclamaţiunea 
de la 15485. 

- Rusia numindu- -se pe sine protectrice a principatelor în 
tratatul de Adrianopole, adoptase prin consolii sei din prin- 
cipate ua politică ca aceştia să facă totul şi domnitorii să . 
fii numai cu numele, în cât nimicu nu se mişca în ad- 

„ministraţiunea acestor țerri făr6 voia, și scirea consolilor 
s&i. Or ce projecte de progresu și luminare în sensul na- 
ționalu, or ce dorinţă de stabilitate în guvernu şi în in- 
stituţiile celle bune, şi. or ce tendinţă la întregimea au- 
tonomiei n6stre, sfăşiatii indirectu prin stipulatiuni inter- 
naţionale alle ei cu Porta, era combătute şi distruse de 
agenţii sti din principate. Politica acestă nefiind de câţ 
ua preparare în perspectiva intereselor sâlle de concuistă, 
ca, să, găsiască or ce immunitate sdrobită, când va, veni 
timpul d'a se substitui dânsa în locul Porții otomane, reci 

  

*) Brezoianu, Reform. Românilor, p. 439, 398 și 424.
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cu desevirşire simpatiile ce românii avusesserd câtre Rusia; 
încercările de la 1837 d'a conserva acellu articolu, ce îlu 
străcuraserv întrun modu clandestinu, în regulamentul 
organicu, care ne opria d'a face şi d'a a aplica vre ua lege 
ce n'ar fi recunoscută de curţile suzerană, şi protectrice; 
firmanul represif adus de baronul Rucmanu, consulul stu 
în principate, de la Constantinopole, contra, acellor man: 
datari cari alungaserb şi infieraserd acellu articolu cu fe- 
rula infamiei; *) projectul colonisării ţărrei cu ruşi sub vălul: 
esploetării minelor, prin faimosul Trandafilov. în 18483; 
deschiderea şi închiderea adunărilor generale de agenţii 
Tuşi cu mâna domnitorilor depe trebuinţa, şi interesele 
curţii protectrice ; cercarea, cu stăruinţă, dar fărd Teuşire, a. 
prohibiţiunii publicării cu littere (nu cu sl6ve) a currierului 
de ambe secse; sfărmarea collegiurilor de învăţătură, din 
Bucuresci şi Iaşi în 1847 — singurele focare de instrucţiune 
seconâară, în limba română — prin domnitorii Bibescu şi 
Sturza, sub pretestul că nau corespundu la trebuinţele a- 
cestor ţerri.. Tote acestea şi altele de asemenea natură, 

" deschidend ochii romănilor şi ficându'i să, vedă, aievea ce 
însemneză protecţiunea, străinului, începură a se înţelege, 

a se aduna, şi luară decisiunea să se facă ua manifestare 

seri6să ca să tragă attenţiunea, Europei asupra cellor ce 

diplomaţia, rusescă projecteză la Dunărea de jos. 

Acesta, era, situaţiunea ambelor principate în ajunul a- 
nului 1848. 

Anul acesta face epocă în analele: mai tutulor statelor 

din continentul Europei. De la apusul pînd la resăritul a- 

cestui continentu, toţi populi se clătescu ; şi în vertejul de 

Testurnări şi de idei mai multu s6u mai puţin practice, 

cari' colinda vechiul acesta, continentu, monarchiile îmbă- 

„rănite în vechile lor deprinderi se sguduiă în temeliile 

lor şi tremură de spaima apropiatei vijelii ce cată să le 

*) La Hongrie et la Vallaquie, Thouvenel, p. 345. 

Ţo
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ajungă. Şi precum troianul (avalanche) de nâoa ce "şi iea 
avântul din crestetul munţilor, apoi aruncat de greutatea,i 
crescândă, din piscu în piscu pe rip6sa lor clină — ros- 
togolindu-se — cade cu sgomotu în fundul văilor cellor fărd 
fundu din pâlele lor; ast-fel multe din tronurile suvera- 
nilor Europei, înțelenite şi girbovite de bătrănete în da- 
tinele lor—se prăvalescu — asvirlite de puternica suflare 
a noilor reforme — cu iuţela sguduitorea troianului, Și, Svir- 
colindu-se în căinţă de inertia şi inepţia de care au fost do- 
minate, cadu cu resunet în mormântul uitării, lăsând adesea 
şi urme de sănge după densele. In acestă luptă titanică în 
care pe lângă nisce sinceri patrioţi, turbătorii de meseriă 
isbutescu adesea să se urce pe fumegendele ruine alle 
monarchiilor, amăgină lumea cu sforăitârea promisiune 
de a înlocui suveranitatea, monarchilor cu aceea a populilor; 
în acest cataclismu de învăluieli, de amețeli, de distrugere, 
de creare, în care ideea de a regenera pe omul cellu vechiu 
prin sfărmarea stavilelor ce îlu ţinea, în locu, fremânta 
lumea intelectuală, românii, (Moldoveni şi Munteni) inspi- 
rați numai de ideea binelui patriei și a națiunii, se scolă 
şiei la r&ndul lor. Comitetul salvării (Rădulescu, Nicolae 
Golescu, C. Filipescu, Cimpinenu și Voinescu allu II-lea) 
dirigeză mişcarea *). Manifestul comitetului adresându-se 
Europei apusene. mai multu, arată causele sculării româ- 
nilor, şi cerend respectarea tractatelor țerrei cu Porta o- 
tomană sub garanţia Puterilor cellor mari alle Buropei,. 
respinse amestecul Rusiei în affacerile terrei n6stre sub 
vălul şi titlul de protectâre esclusivistă ce'şi îlu apropriase, 

Eecă în resumatu cererile adresate Puterilor din acestu 
manifestu. s6u proclamațiune. ” 

1 

  

”) Mai mulţi patrioţi — iniţiaţi despre scularea românilor — sau distins prin acţiunea şi suferințele lor, noi am pus aici numai numele acellora cărora domnitorul Bibescu abdicând, le a încredinţat frânele guvernului.
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10 Independinţa administrativă si 'legislativă a țărrei, 
basată pe tractatele lui Mircea si Vlad âl V-lea, 

- 20 Egalitatea drepturilor politice. . 
3% Egalitatea înaintea impositului. 

40 Ua adunare generală compusă de representanţi luaţi 

din t6te classele societăţii. 

30 Domnul responsabil alles pe cinci ani şi luat din 
tote classele . societății, 

69 Reducerea listei civile, „ 

1% Respunderea miniștrilor s6u, tutulor impiegaţilor pu: 
blici. " 

“So Libertatea absolută, a , presei, 

90 Resplătirile date în numele țerrei de către Tepresen- 

tanţii s6i; iar nude către capul statului, | 

100 Dreptul d'a 'şi allege fie-ce judeţu pe îuncţionarii 

săi, drept ce decurge din dreptul populului d'a alege pe 

capul statului. 

110 Infiinţarea, guardiei naţionale. 

120 Emanciparea monăstirilor dedicate la locurile sănte. 

130 Desființarea, clăcei şi împropristărirea ţăranului pe - 

pogdnele legiuite cu despăgubire. 

140 Desrobirea ţiganilor şi rescumpărarea lor de către 

statu. 

150 România represintată la Constantinopole de Români, 

nu. de străini. i 

160 Instrucţia, egală, complectă şi gratuită pentru Ro- 

mânii de ambe secsele. , 
170 Desființarea, titlurilor fâră funcțiuni. 
180 Desființarea pedepsei corporale. 

190. Desființarea -pedepsei cu morte. 
200 Emanciparea Evreilor, şi egalitatea, drepturilor pen- 

tru cetăţenii indigeni de tote religiunile. 
210 Infiinţarea unui nou sistemu de închisore.. 
220 Convocarea îndată a unei, adunări: generale consti- 

tuantă,” care se reguleze tâte interesele şi tâte classele
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societăţii, cu însărcinarea de a ridica, constituţiunea ţărrei 
pe basa acestoru:21 de articole. 

Tractatul de la Balta- Limanu scu dis- 
_trugerea autonomiei principatelor, 

Către finele lui Iuniu allu. anului 1848, guvernul ru: 
sescu vădându-se desmascat prin manifestul Românilor 
din 'Terra-românsscă, în planurile selle de concuistă, trece 
Prutul în pămăntul Moldaviei, unde mişcarea fraţilor de 

“la Bahlui, dirigiată de comitetul salvării compus din 0. 
Negri, Panu, Alecsandru Cuza, Mih. Cogălniceanu, Y. A- 
lesandri şi M. C. Iepurânu, se inăbuşise în nascerea sea, 
"prin puterea brută a mercenarilor de cari se incOngiurasse 
domnitorul acellei ţărri. Porta otomană trece şi ea oștile 
sâlle peste Dunăre în 'Târra-românâscă, unde nu super 
pe nimeni, dar nu protesteză întrarea Ruşilor în Molda- 

„via. Trei luni de dille, Ruşii se uită spre otarul Terrei. . 
românesci fărd să cuteze s%lu trecă; trei luni de dille 
Bucureştii se află într'ua continuă serbătâre: ghilcevi, nă-: 

"păstuiri, procese, furtişaguri, tâte dispărusserd ca, prin far- 
mecu; hoţii Ensuşi, dice ilustrul Hel. Rădulescu, deveni: 
serd Omeni oneşti în tâtă durata crisei prin care trecea 
patria în pericolu. Veselia generală se vedea pe tâte fe- 
țele, delegaţiunile judeţelor venia una, după alta a'şi ma- 
nifesta către guvernul provisoriu mulţumirile judeţului ce 

-ei represinta pentru faptul salvării ţărrei. 
După mai trei luni de dille, diplomaţia rusâscă — sub 

pretestu d'apune ordinea legală în ţerră — comandă intra- 
rea trupelor sflle şi în Terra-românscă, şi Turci tacu 
şi dastă dată călcarea efectuată de Ruşi a tractatelor 
înternaţionale prin invasiunea lor în principate. Arestui: 
rile începu cu . duiumul. Maltratările se efectueză pe ua 
scară largă, Toţi cei bănuiţi de buni patrioţi se trimitu 
la carcera, de la, Văcăreşti, fârd nici ua, considerațiune 
către faptele scu dreptul lor ; se pedepsesce gândul Ome-
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nilor; profesorii din tâte unghiurile . ţerrei suferă furia 
„năvălitorilor cu resemnaţiunea, martirului. Pers6nele des- 
tinse prin patriotismu, zelu şi luminele lor, a căror crimă, 
nu era altu de cât dorinţa manifestată, d'a conservă, patri- 
moniul moştenit dela părinţi—ua ţerră cu alle ei drep- 
turi—se espatriază cu ghemia pe Dunăre. Casele patrio- 

ţilor ce sau distins combătând politica de concuistă a 

guvernului rusescu, 'se derimă prin adăpostirea cailor 

cazacilor într'ânsele. Preoţi, duhovnici, protopopi, archi- 

mandriţi, servitori cărunţiţi în serviciul altarulului, versă 

lacrămi de durere, v&dndu-se smulşi din sînul: familiei 

lor” şi depuşi în carcere. Și o dumnedeule allu dreptăţii! 

Tote aceste brutalităţi se efectuază parodiind s6u mai. 
bine insultând numele cellu sacru allu ordinei legale. 

In fine se intruduce desordinea, numită de năvilitori 

ordine legală, în tâte alle țărrei. MVractatul dela Baltaliman 

— care fu resultatul acestei invasiuni — se încheiă între Ru- 

sia şi Porta. Prin instrumentul acesta modificându-se regu- 

lamentul organicu în fondul lui Ensuşi, ni se răpesce mai 

multe din immunităţile și drepturile n6stre, şi acesta — se 

înțelege — după stăruința curţii numită de sine protectâre 
a principatelor. Circulara cancelerului Neselrode, făcută spre 

a'şi motiva, invasiunea, câtre agenţii s&i din străinătate, 
spune clar că revoluţiunea, din Terra-românscă, nu e faptă 

a populului românu alle cărui dorinţe şi aspiraţiuni — dice — 
că le cunâsce prea bine Rusia, şi dW'aceea intră în ţârră 

spre a restabili ordinea legală; şi apoi se contradice €n- 

suşi, căci prin tractatul de la Balta-limanu se pedepsesce 
țerra (populul românu) sfărmânduise autonomia, și supri- 

“mânâuise celle mai fundamentale instituţiuni, precum 

adunarea generală ordinară, cea estraordinară, şcl., fără 

a ţine în s6mi cele disse de mai: nainte că popolul 

românu — majoritatea locuitorilor, adică ţârra — are alte 

„ dorinţe şi aspiraţiuni ca, acelle alle acellui micu număru de 

perturbatori comunisci — cum îi numia dânsa;—pe care
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carcerile şi espatrierea îi-pusese în neputinţă d'a mai 

face vre ua oposițiune' contra politicii guvernului ru- 

sescu *). 

Restituirea autonomiei principatelor prin 
te traetatul de Paris (13550). 

„„Duelul dintre Rusia şi Porta care —la, intervaluri—se 
"urmeză la Dunirea de jos, se începe iară în tomna anu- 

lui 1858 prin irrupţiunea oştirilor rusesci în principatele 
române. Acum însă lăcomia da lua alle altuia se dă 

"pe faţă. Rusia trecând graniţa — dice în proclamaţiunea 
sea — că iea zălogu principatele pînd ce Pârta va înde- 
plini reformele promisse prin tractate că va întruduce- 
în imperiul său spre îmbunătățirea s6rtei creştinilor, de 
a câroru sortă şi stare sufferitore apucasse pe guvernul 
xusescu multă durere de inimă, în cât uitasse că avea | 
a casă la sine să uşureze sorta a mai multoru decimi 
de mili6ne de ruşi creştini, robi pe pământul patriei lor. 
Eced ua Putere care la sine a casă fiind conservatâre, 
pentru locuitorii altor state străine vecine este revolu- 
ţionară, 

Francia, Anglia şi Italia, sub conducerea lui Napoleon 
III, privind acestă, irrupțiune şi moduldeguisat de concuistă., 
allu Rusiei ca, ua lovire în ecuilibrul europenu, isbescu pe 
năvălitorul şi turburătorul păcii în cuibul lui (Crimeea), şi 
Sfărmându'i oștirea, incheiă tractatul de Paris cu anul 1856. 
Martie 30. Prin art. 20 allu acestui tractatu se reşstituă 

  

”) S'a observat că maltratările acestea concepute de diplo- maţii Neselrode cu Duhamel şi efectuate de generalii Luders, Hasfort, Danilefschi şi Enghelhard, nu era fapte alle adevăra- ţilor Ruși, ci a uhor venetici pripăşiți în Rusia după vremi, şi cari în zelul lor d'a se recomanda guvernului rusescu, îşi făcea un mare merit din eserciţiul brutalităţii lor asupra unor: omeni nearmaţi a căroru crimă nu cra âltu de cât dorința d'a- $i conserta pămintul părinţilor lor cu alle lui drepturi. ” 

,
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Moldaviei ua parte din Basarabia, smulsă din corpul său 
la 1812; prin art. 22 se punu principatele sub garanţia, 
colectivă a puterilor contractante; prin art. 23, Pârta 
îşi iea angajementul a conserva principatelor ua admi- 
nistrațiune independintă.. şi națională, precum şi deplina, 
libertate a cultului, legislaţiunii, comerciului și naviga- 
țiunii; prin art. 24, se iea măsuri d'a consulta, națiunea . 
română asupra reformelor ce doresce să aibă; prin art. 
26, se autorisă principatele aşi întocmi oștirea de pe 
trebuințele şi puterile sâlle, si prin art, 27 se recu- 
n6sce neutralitatea territoriului românescu. Ast-fel Eu. 
Topa apusână scăpând principatele 'de „ua morte politică 
inevitabilă, pune temelia unui statu romănescu la Du: 
nărea de jos, cu tâte oppunerile şi sforţările vulpenesci 

alle Austriei d'a paralisa acţiunea Puterilor bine-voitâre 
spre înființarea acestui statu (vedi protocolul No. 6 din 
8 Martie 1856.) | 

„ Dorinţele adunărilor generale alle ambelor ţerri. În ur- 

marea art. 4 din acestu tractat şi dupb stăruința comi- 
siei internaţionale la Constantinopole, se trimite ambelor. 
locotenenţi de domnu firmanu d'a face allegerea depu- 

taţilor pentru adunările generale (divanuri ad hoc), de 

pe ua lege electorală, coprinsă într'acestu firman şi re- 

Sulată la Constantinopole de comisia internaţională. Prin 

acestu firmanu 'se cerea să convâce adunările generale 

după acâstă lege care constituia representaţiunea, cea mai 

esactă a intereselor tutulor classelor societăţii, ca să es- 

prime dorinţele ambelor ţărri, relativ la organisaţiunea 
Jor definitivă către comisia, internaţională a căror membri 
începusse a şi sosi în Bucureşti. Atât adunarea generală 

a 'errei-romănesci cât şi aceea a Moldaviei îşi esprimară 
„acelleşi dorinţe în coprinderea următâre : 

„10 Garanţia autonomiei nostre şi a drepturilor n6stre 

internaţionale, ast-fel precum reesu din capitulaţiunile a-, 

milor 1897, 1460 şi 1518, încheiate între ţărrile române 
7
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şi Puterea suzerană; şi âncd neutralitatea “territoriului 
munteno-moldavu ;* „o o 
"20 Uniunea 'Tărrei-romănesci şi a Moldaviei întrun sin- 
sur statu şi sub un singur guvern; . 

30 Principe străin ereditariu, care să fie allesu dintr'ua 
dinastii, domnitâre în Europa, şi a cărui moştenitori năs- 
cuţi în-ţerră, vor fi crescuţi în religiunea ţărrei: 

-40 Guvernu represintativ cu ua singură adunare gene- 
Tală, de pe vechiul obiceiu. Acestă adunare va fi pro- 
dusul unui corpu electoralu, format de pe un sistemu 
destul de largu ca interesele tutulor classelor societăţii 
să fii represintate.* | 
„Dar adunarea Moldaviei mai adaogă, pe lângă aceste 

patru punturi, mai multe dorinţe relative la osebite drep- 
turi şi libertăţi. | 

Convenţiunea de Paris. 

„Puterile priimind dorinţele romănilor esprese de adu- 
nările generale, de: la membri respectivi ai comisiunii 
internaţionale, se adunari în 1858 iard la Paris prin 
ambasadorii lor. Napoleon III, bunul nostru sprijinitoru, 
se luptă prin represintantul său, comitele Valefski, ca să 
effectueze unirea principatelor; Turcia, aimuţată de Aus- 
tria se oppune prin allegaţiuni mai multu s6u mai puțin 
eronate, Anglia ţine la, integritatea, imperiului. otomanu ; 
Prusia şi Rusia se distingu prin iudiferinţa lor, comitele 
Valefschi intâmpinând nisce stavile nebiruite, se mulțu- 
mesce a ni se da tâte libertăţile cu anirea în perspectivă, 
Tractatul acesta se numesce convenția de Paris, un statut 
organicu în care— după cum se înţelege — coprinde acor- 
darea mai a tutulor dorințelor esprimate de adunările 
n6stre generale din 1857, mai puţin unirea; pentru care 
diplomaţia austriacă tîrina după dânsa pe Turcia, se opu- 
sese de temi — credem — ca nu cum va, principatele acestea, 
doă făcându-se prin unire un statu tare, să nui parali-
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seze. esploetarea ce ea. esercita în aceste. principate cu 
îndustria şi comerciul ei, prin urcarea, tarifelor vamale, 
prin oprirea esportării întrensele a mărfei simile seu vă- 
tămătâre intereselor românesci; şi.să nu.câră p6te mai în 
urmă €Enstşi revendicarea cellor l-alte provincii române 
a cărora locuitori adusi în stare de iloți, înn6tă, în fe- 
riciri sub sceptrul. cellu părintescu allu guverhului un- 
Surescu, sciind bine că elle au fost. rupte din corpul b&- 
trânei n6stre' Dacii. 

Convenţia acâsta însoţită de ua, nouă lege electorală, 
se aplică în ambele principate- unite (cu numele). Adu- 
nările generale, convocate în urmarea acestei convenţii, 
pâşescu lu alegerea domnitorilor. Adunarea generală a 
Moldaviei dice ântâiu cuvântul său, alleghând pe colo- 
nelul Alesandru Cusa, şi peste câte-va, gille aceea a 'errei- - 

românesci se pronunţa şi densa, pentru aceeaşi pers6nă. . 

Diplomaţia austriacă turbeză şi, urmâna nu projectul 
stu de încorporarea statelor mici circumvecine, din se- * 

colii trecuţi, ci concuista,. lor pe terrâmul economicu,. es- 

ploetarea lor prin comerciu și alte marafeturi, d'aşi gar- 

nisi punga sa în detrimentul vecinilor sti, se adres6ză 

— vădând effectuarea unirii de faptu şi prin urmare în- 

tremarea şi consolidarea acestor ţărri —. se adreseză — 

- dicem—către tâte tronurile spre a mai amăgi, de va putea, 

vre ua putere, în espeditia diplomatică ce voiesce să in- 

treprindă contra miăreţului faptu da la 24 Ianuariu 1859. 

Napoleon III, sprijinitorul nostru, căruia românii nu îi 

au pus nici măcar uă corână de immortale pe mormentul 

său, e plin Ge bucuriă că Românii s'au ar&tat demni de 

augusta sa protecţiune: Ellu recunbsce faptul împlinit, 

Anglia îlu urmeză, Italia aprobă, apoi cele-l-alte Puteri, 

una câte una recunoscu şi elle faptul implinit.
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Uniunea (unirea) principatelor. 

Alesandru I6n I guvernă acum — 1859 Ianuariu — prin- 

cipatele-unite depe convenţia de Paris. Comisia centrală 
dela Focşani îşi urmeză și dânsa lucrările salle de unire 

legislativă conform acelliaşi conventii. Prin stăruința, sa 

pe callea diplomatică, Alesanăru I6n I — în 241 Generiu 

1862—anunţă natiunii, că dorința Românilor de dincâce 
şi de dincolo de Milcovu, d'a se uni într'un singur statu, 
manifestată totu d'auna de adeveraţii români, este un 
faptu împlinitu. Ast-fel art. 2. uniunea Terrei. românesci 
şi a Moldaviii într'un singuru statu şi sub un singuru 
guvernu, una din celle patru dorinte esprimate de adu- 
nările generale în 1857, este recunoscută de tâte Puterile 

celle mari alle Europei. | 

Mare faptă în adevăr sevirşi acestu domnitor. Dar ua 
naţiune mu pâte trăi--fârd să nu sufere adincu în dem- 

"_nitatea sa, şi fărd să nu fiă îngrijată- de viitorul su, — 
numai pe ua parte din territoriul părinţilor săi, când 
celle-l-alte părţi moştenite şi locuite şi elle de fraţi de 
acellaşi sânge, un altu nemu de ua stirpe cu totul străină 
ei—parvenind a domina prin astuţiă, violenţă și tiraniă 
— dispune de aceste bucăţi din territoriul Daciei traiane, 
în dauna şi contra dorințelor adeve&raţilor ei moşteni 
(aborigeni). 

Clerul. 

Fundarea episcopiei Dunărei de jos. Domnitorul Ale- 
sandru I6n I luând în consideraţiune referatul ministrului 
cultelor şi allăturatul pe.lingă densul diariu allu con- 
siliului ministrilor din 3 Noemvre 1864, prin decretulu 
său No. 1617 Noemvre 26, 1864, ordonă înființarea unei 
noui eparchii sub denumirea de „Episcopiă a Dunării 
de jos“ cu jurisdicţiune asupra județelor Ismail, Bolgrad 
şi Dominii, Covurlui şi Brăila, cu reşedinţa, la Ismail, tre- 
cend judeţul Cahul sub juridicțiunea' episcopiei de Huşi.
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Si atunci numesce episcopu allu acestei noi eparchii pe 
archiereul Melhisedecu, 

Revendicarea Monastirilor dise închinate. Alesanaru I6n 
I complecteză programul revoluţiunii dela 1848, luând 
din mâinele călughărilor greci monăstirile ţerrei ce se 
esploeta de aceşti venetici în paguba ţărrei 1). 

II) Brezoiann, Reform. Românilor, p. 39%, 

Statutul oxrganicu din £ Mai 1564, 

Fără a nega principiile liberale pe cari era basată con- 

venţia de Paris şi meritul ei de a fi aprobată de tâte Pu- 
terile celle mari alle furopei, nu putem ascunde cd dânsa 

nu lovise dreptul nostru de a legifera, autonomia n6stră. 

Considerend acestu viţiu ce din nascerea sa conţinea con- 

"venţia acâsta, şi defficultăţile ce întâmpina guvernul ro- 

mânu în aplicarea unora din articolele ei şi din alle legii 

„electorale, anexată pe lingd dânsa, Alesandru I6n 1 pro- : 
“mulgă, în 1864, acea lege numită „Statutu organicu din 

2 Mai,“ împreună cu ua nouă lege electorală, prin care 

înlocuind conventia de Paris, isbutește prin stăruinţă şi 
mizlocire a fi recunoscut ca lege organică a principatelor- 

unite şi de marele Puteri. Diplomatia austriacă care con- 

simţise prin art 2 din convenția de, Paris la anularea ca- 
pitulaţiunilor salle cu Porta, pe cât se atinge de drep- 

turile principatelor-unite, revine cu acestă ocasiune asupra 

acestei cestiuni, recunoscând statutul lui Alesandru I6n 

1 pe cât nu se atinge de capitulaţiunile ei cu Porta, ca- 

pitulaţiuni pe cari Românii nu le au recunoscut nici ua 

dată, de şi 6nsuşi de pe dânsele ar avea dreptul să o- 

priască în principate pe toţi supuşii austriaci dela. eser- 

ciţiulu negoţului cu amănuntul. Rusia, combătend direct 

acestu aşedemeântu, adică dreptul ţărrei d'a legifera — ca 
şi în tote ocasiunile dela regulamentul organicu încoce 

— recundsce şi ea în fine—cea din urmă dintre marele 

Puteri — prin ambasadorul său la Constantinopole — sta-
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-tutul 'organicu allu lui'2 Mai. — (Vedi acestu statutu şi 
legea electorală în Reform. Românilor, pag. 659). 

Instituţiuni diverse. 

Interdicerea judanilor d'a cumpera venituri de moșii. Pe 
lângă instituţiunile promulgate si applicate de pe regu- 
lamentul organicu, guvernul Moldaviei, în 1835, speriat 
atât de grămădirea judanilor ce năvălia din Galiţia în 
Moldavia, cât şi de acapararea comerciului românu de 
câtre” acestă stirpe semitică, în prejudițiul comercianților 
români a căror interese comerciale, avea datoria să le 
protege de rapacitatea emigrăţiunii străine, pe de ua parte 
dă ua, publicitate întinsă, aşedământului din 1804 care 
interdice judanilor eserciţiul de arendări de moşii, iar 
pe de alta ordonă tutulor autorităţilor competinte ca să 

"nu legaliseze contracte de 'arendări ae moşii când antre- 
prenorul esploetării ar fi de gintă judană . — Vegi anecsul 
No. 2). 

1) Monitorul administrativ allu princ, Mola., p. 593. 

" Emanciparea țiganilor. Prin tractatul de la Balta-liman, 
suprimându-se allegerea domnitorilor-de câtre adunările 
generale, Porta împreună cu Rusia orânduiescu domnitori, 
în 'Perra- românâscă pe banul Barbu Stirbei, şi în Moldavia, 
pe Grigoriţă A. Ghica, amândoi români, fârăd să poâtă 
isbuti intrigile de totu felul ce fanarioţii urdisserd spre 
â pune iară mâna pe principate. Şi cu tâte cd nici ua 
lege organică, după acestu tractat, nu'şi avea puterea :de 
lege de nu era aprobată de curţile suzerane şi protectore, 
atât domnitorul Stirbei cât şi Ghica, întroduseră — păzind 
negreşit dreptul ce'şi Ensuşise ambele aceste Puteri d:a, 
ne confirma legile — mai multe aşedământe folositore, 
între care şi emanciparea tiganilor prin rescumpărare. 
Dar Grigoriţă A. Ghica allu Moldaviei, pe Ing osebite 
legi și regulamente de administrații publică se distinge
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patronând și propagând — cu totu zelul patriotismului său 

— măreţa . ideiă, a uniunii principatelor. surori. Astfel, vir- 

tuţile acestui domnitoru ar fi făcut multe şi varii îmbu- 
nătăţiri spre folosul şi mărirea Românilor, deca diplomaţia, 

Tus6scă în mâncărâla, sa, de noui. concuiste n'ar fi făcut 

ca oştirile rusesci să năvăliască iară în principate în tâmna 

anului 1853. 

Legea comunală. Când la 1832 şi 1883, s'a reînfiinţat 

municipalităţile urbane, pentru comunele rurale nu s'a, 

făcut nici un fel de aşed&mânt. Administrate mai de un 
secolu şi jumătate (1710 — 1864) de biciul zapciului, satele 

principatelor-unite îşi reprimesc vechia lor instituţiune 
din mâinele lui Alexandru I6n 1. Legea comunală se pro- 

mulgă şi s'aplică în 1864. Sătenii uitaseră că'sunt interese 
obsteşti pe cari cată ca ei singuri să le caute, se desteptă 

din litargia secolară ce'i domina. şi se punu pe lucru, 

Se facu allegerile şi consiliile comunale se instaleză în 

încăperi de ua cam dată închiriate, unde îşi au cance- 

leriile cu registrele şi archivele lor. Consilierii, cari nu 

sunt de cât săteni alleși de consătenii lor, foncţioneză. 
Averea communei se adună conform legii, se întocmescu 

budgetele, regulându-se chieltuelele communale după ve- 

nituri. Preoţii,. institutorii, notarii şi cei-l-alţi servitori ai 

communei îşi priimescu salariile lor de la autoritatea 

comunală, allâsă şi înfiinţată de comunitatea satului », 

„1) Brezoianu, Reform. românilor, p. 172. 

Legea organică a contabilităţii generale a Statului. „Ca- 

pitul I din acestu aşedământ reguleză modul întocmirii 

budgetului general allu Statului ; capitul II, veniturile şi. 

chieltuelile ; capitul III, dresarea definitivă a budgetului ; 

capitul IV, trat6ză despre modul stingerii creanţelor. contra 

Statului prin prescripţiuni şi opriri judicătoresci; capitul 

V, despre perderi şi deficite; capitul VI, despre darea 

- conturilor, şi capitul. VII se mărgineşte a aşeda, 6ro-care. 

disposiţiuni transitorii.
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- Regulamentul relativ la contabilitatea generală. Acest 
regulament, după ce aşedă modul applicării legii organice 
a contabilităţii. generale a Statului, mai desvâltă, unele 
punturi împlinină şi lacunele tutulor materiilor coprinse 
în celle VII capitole alle menţionatei legi 1). 

"1) Brezoianu, Reform. Românilor, p. 615 și 622 

Legea constitutivă a curții de conturi. 'Titlul L-iă allu ace-' 
stei legi trateză despre instituirea curtii de conturi; titlul 
II, despre competinţa curţii de conturi şi procedura ei; 
titlul II, despre agenţii contabili asupra cărora curtea de 
centuri are juridicţiunea; titlul IV despre mihisterul 
publicu allu curţii acesteia ; titlul allu V,. despre congejii; 
titlu VI, despre referendari, grefă, şi agenţii curţii ; titlu 
VII, coprinde 6re-care disposiţiuni generale ; titlu VIII, 
Gre-care disposiţiuni transitorii ; ; titlu IX, statul curții și 
retribuirea personalului ei 1). 

:) Brezoianu, Reform. Rom. p. 606. 

- Legea consiliilor judeţene, 'Titlul 1, din acestă lege tra- 
teză despre represintațiunea intereselor locale alle. jude- 
„telor; titlul II, despre alegătorii consiliului judeţenu ; titlu 
III, despre adunarea alegătorilor județului ; titlu IV, des- 
pre eligibilitate ; titlul V, despre consiliul judeţenu ; titlul 
VI, despre comitetul permanentu ; titlul VII, despre se- 
cretarul consiliului judeţânu şi allu comitetului perma- 
nentu ; titlu! VIII, despre relaţiunile prefectului cu con: 
siliul judeţenu şi cu comitetul permanentu ; titlul IX, 
despre sub-prefectu şi relațiunile salle cu consiliul jude- 
ţânu şi cu comitetul permanentu 1). 

1) Brezoianu, Reform. Rom. p. 19%. 

- Callea ferată București-Giurgiu. Concesiunea acestei căi 
s'a dat de guvern, 1865 Noembre 1, cu următorele con- 
diţiuni:
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1. Ambele părţi contractante recunoscu suma de 196,000 
îr. pentru preţul unui chilometru de calle ferată. 

2. Elle au consimţit ca durata construcţiunii să nu 
trecă peste trei ani, când concesionarul să dea negreşit; 

în priimirea guvernului linia într6gă în consideraţiunile 
prevădute în caietul de însărcinări. 

3. Elle se învoiescu. ca plata drumului întregu să nu 

trecă peste suma de 13,755,000 fr. 

4. Ca anwitatea anuală să nu fiă de cât de un milion 

şese sute cinci-deci mii şese sute fr. (1,650,600). 
5. Ca răspunderea anuităţilor să fiă terminată în 16 

ani şi 36 dille, socotind începutul ei dela 1 August 1866. 

Guvernul a şi luat în posesiune linia acesta în 1869 
August. Respunderea anuităților fiind effectuată la timpu, 

linia, se află în deplină posesiune a statului fărd nici un 

fel de sarcină 1) 

:) Bujorenu, Bibliot. de legislaţiune, 1833, T. 1, p. 20%, 

Aședămentul telegrafo-postalu din 1864. Spre a fonctiona 

si acâstă instituţiune regulat, în locul instrucţiunilor şi 
regulamentelor administrative dupd care ea se dirigia şi 

care se modifica după placul miniştrilor, Alexanâru I6n | 

—prin mizlocul puterii legislative — face a se înzestra şi 

acestu aşedement cu ua lege organică ad-hoc DD 

:) Bujorenu, Bibl. de legislaţiune, 1873, T. 1, p. 99. 

Proprietatea foncicră rurală. 

Cestiunea acesta agrariă, ivită de ua dată cu desordinele 

şi anarchia ce au sfişiat aceste ţărri âncb de la începutul 

secolului trecut, şi regulată în aparinţă în osebite epoce 

de adunările generale alle ambelor ţărri, de regulamentele 

s6u urbariile differiţilor domnitori prin drepturi promise 

țărranilor şi adesea neîndeplinite, luând din ce în ce pro- 

porțiuni şi mai învrăjbitore între proprietari şi clăcaşi 

prin reformele la care succesiv a fost suppusă, ajunsese
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a fi mărul de discoraiă şi ură înveninată între aceste 
două -categorii de cetăţeni, în cât interesele cele mai 
vitale alle naţiunii şi ț&rrei era adesea periclitate numai 
in causa acestei desbinări. Codul Caragea şi codul Ca- 

limachi (1818). îi, dedese ua aparinte soluţiune; regula- 
mentul organicu apăsase şi mai greu sârta, ţărranului ; 
reformarea acestei legi din decenniul allu G'lca cu.totă 
bună-voinţa ambilor domnitori, Gr. A. Ghica al Moldaviei 
şi B.. Stirbei allu Țărrei-românesci , de și uşurase întru 

| câtu-va posiţiunea tărranului, nu putuse reuşi să recon- 
| cilieze desevirşit interesele proprietarilor cu allu clăcaşilor. 
imMârra, împărțită în două tabere-innemice se afla întrua 
„agitaţiune permaninte. Alesanăru I6n I, domnitorul prin- 
cipatelor-unite, cârcă a resolva cestiunea. prin mandatarii 
maţiunii, dar. neisbutind, pune ellu &nsusi mâna, la lucru 
şi o resolve, făcând din clăcaşu un proprietar micu de 
pământu — prin despăgubire — pe petecul de locu ce deja 
îlu avea în posesiune de pe legea ânct în vig6re în 1864, Ast-fel domnitorul acesta aduse. la îndeplinire și art. 13 
din programul manifestului de la 1848. Tărranul românu după atâtea, snopiri şi sbuciumări, resuflă! desmoşteniţii “prin acestă mare reformă, devinu cetăţeni, şi numele lui | 
“Alesandru I6n 1 se va păstra, cât va fi lumea în inima și 
memoria țerranului românu 1). 

:) Brezoianu, Reform: Românu, p, 670; Buletinul instrucției publice, p, 337, 

Spitale Și Ospicii, 

Pe lingă aşedementele de bine-facere din Terra-româ- 
n6scă despre care am vorbit în secolul trecut — spitalele 
Colțea şi Pantelemonul — în deceniul allu -4-lea din acestu 
secolu--allu XIX-lea, se găsesce întreţinute, totu cu re- 
surse din aceste stabilimente: 
2) Ospiciul de naştere dela, Radu-vodă,; 
b) Şcola de moșii de .acolea; şi 
€) Ospiciul. allienaţilor de la Mărcuta, căci spitalul: de
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ling biserica Mavrogeni foncţiona ânct din deceniul 

-allu doilea allu acestui secolu; iar stabilimentele : 

a) Asilul Elena domna şi . 

b) Orfelinatul de la, Pantelemon, depe informaţiunile 

nostre îşi au esistința lor numai din deceniul âllu şep 

telea, osebit, de serviciul copiilor găsiți (lepădaţi) pe care 

ilu credem a fi multu mai vechiu. 

Totu pe la finele deceniului allu patrulea allu acestui 

secolu 'şi a dobinâit fiinţa şi spitalul Brâncovenescu, în- 

zestrat de familia Brâncovenu cu moşiile: Stoeneşti, Dă- 

“ buleni din judeţulu Romanați, Comostenii. su Ghânciova, 

'Tigherul şi Măceşurile 'cu balta din judeţul Doljiu, Fun- 

deni din jud. Prahova, precum şi cu doă prăvălii și mai 
multe embaticuri din Bucureşti. 

Pagubă numai c$ reposatul banul Gr. Brâncovenu — 

cea din urmă odraslă a familiei salle — crescut în Şc6- 

lele grecesci şi dominat, prin urmare, în manifestarea 

projectelor salle de bine-facere numai de - simţimintul 

iubirii de omenire, a uitat cu totul datoria către naţi- 

unea sa d'a crea şi vre un stabiliment pentru luminarea, 
şi formarea fiilor compatrioţilor săi, în sciinţe, arte, iudus- 

triă şi comerciu; a uitat banul Brincovânul cu totul şc6- 
lele publice, acelle focare de lumină în care tinerimea 

să înveţe: temerea, de Dumnedeu, amorul patriei, res- 

pectul legilor, preferința ondrii când are cineva a allege 

între dânsa şi plăcere şi ânsuşi între dânsa şi viaţă; şi, 

ca să nu fim tributari străinului, şcâle profesionale şi 

de meserii, de ar fi înfiinţat, ar fi încoronat numele 

său cu bine cuvântările generaţiilor ce s'au succedat şi se 

va succeda. Numai adaosul unui atare aşed&mântu ar fi 

pus —totu de ua dati —şi sigillul nemuririi şi recunoscin- 
ţei posterităţii pe mormântul său, numai acestu adaos 

ar fi făcut ca familia sa să trăiască în inimile tine- 

rimii căria fondaţiunea sa bine-făcătore, ”i ar fi dat car- 

riera d'a trăi în lume cu labârea sa onestă; căci—depe
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opiniunea, nâstră—este multu mai creştin şi mai umanu 
faptul d'a da ua meseriă onestă unui june, făcându-l ast- 
fel folositoru societăţii căria este ellu membru, de cât 
a'i da viaţa într'un spitalu şi a'lu arunca apoi pe strade 
fără nici un mizlocu d'a putea să'şi procure alle esis- 
tinței. ” 

In Moldavia, donațiile câtre 
Spitalul St..Spiridon continuă : pietatea reposatei Ste- 

fania şi a ginerului său Constantin aiaconul (1807) se 
manifestă, făcând donaţiă acestui aşedemânt părţile lor 
din: moşia Glodenii, Jigoreni şi Meresti. | 

| Spitalul de la monastirea Precista din Romanu, pen- 
dinte depe cnm am arătat de acella allu -Sf.-Spiridon, 
prosperă. Dâmna Caterina Sturza, născută Cantacosino, 
ii face donația (1812) moşia sa Românii şi log. Gg. 
Sturza. (1859), 3000 zi. 

Spitalul St.-Samuel din Focșani — în decenniul al IV-lea ! 
din acestu secolu —din venitul moşiei salle Cosmeşti şi 
alte resurse, își ardică un “nou edificiu. 
„Spitalul Tergu-ocna se înfiinţeză în 1845 cu încuviin- 

tarea adunării generale a Moldaviei d'a se da epitropiei 
generale a St-Spiridon spre întreţinerea lui câte 24 mii 
lei pe totu anul din venitul Ocnelor. = 

Spitalul filial din Galaţi. Ânci din 1836 âin iniţiativa 
privată s'a închiriat un localu în care se întreţine 30 
paturi, apoi prin contribuţii voluntarii şi cu ajutorul epi- 
tropiei St.-Spiridon clădindu-se un local ad-hocu, se între- 
ţine cu din veniturile casei centrale a epitropiei generale, 

Spitalul filial din Berlad. Acestu aşedemânt e ua, crea- 
țiune a rep. Smaranda Beldimanu. Ellu este sub gestiu- 
nea epitropiei generale din Iaşi. Zestrea dată de fonda. 
torea, este 100 mii lei. 

Spitalul Mavromatti din Botoșani. Fondat 'âncd din 
"1886 de rep. Mavromatţi şi inzestrat de acesta cu mo- 
şiile Uncanii şi Orosanii, prin stăruința epitropiei gene-



SECOLUL XIX. 205. 

rale sub a cărui ascultare. se află, şi ajutâre particolare,. 

casele reposatului, ce. servia pentru spitalu s'au înlocuit. 

cu un edificiu nou, , i aa 

Institutul Grigorian din Iaşi. Virtuosul domnitor Gri- 

goriță A. Ghica (1852) fondeză în Iaşi 'acestu institut 

care coprinde: a) ua scâlă pentru moşit cu paturi: 

pentru lăude, b) ua secţiune pentru pruncii aflați (lepă- 

daţi), c) un biurou pentru mance (doici), 6): ua clinică 

ambulantă pentru copii bolnavi; şi e) un “institut pentru 

vaccinarea pruncilor ; apoi regulamentând şi modul ad- 

ministraţiunii acestoru aşedemânte prin chrisobul său din 

1852, le a pus sub ascultarea epitropiei generale a St. 

Spiridon. Pentru local a destinat &nsuşi casele .salle pă- 

rintesci din Iaşi, cu mobilierul şi asternuturile necesarii;: 

iar pentru întreţinere a numărat în casa Epitropiei 15 

mii galbeni; dar au mai venit şi: alţi. români “filantropi 

în ajutorul întreţinerii fondaţiunii salle : hatmanul A, Ba- 

sotă *i a făcut ua donaţiune de 12500 galbeni, şi: dOmna 

Smaranda 'Sturza ua. miă galbeni. i 

Ospiciul înfirmilor dela Galata. Acestă, instituţiune e 

întemeiată de stat prin lege. Sarcina sa este a da asil : 

infirmilor, adică cellor ce nu potu să'şi agonisiâscă pâinea 

prin lab6re din causa beteşugurilor, s6u mai bine: dicând 

să se puiă stavilă cerșetoriei prin înființarea unui atare 

aşedemânt. Pentru întreţinerea, acestui ospiciu. s'a asedat 

: următârele resurse: a) sumele ce se' vor aduna pe totu 

anul din casa centrală a clerului din:$ bine-facerilor, 

D) suma asigurată, dela casa St.Spiridon din $' milelor, 

c) sumele ce se voru strînge din cutiile ce se vor pune 

pe la biserici, d) produsul din represintaţiile ce se Vor 

“ Ga pentru săraci, e) donațiile 6ntemplătore şi globirile, 

8) iar de guvernu ua parte din subvenţia de 444444 lei, 

destinată pentru spitale şi ospiciile aflate sub administraţia 

casei St-Spiridon.. | a _ 

-. Spitalul St. Treimi din Tătăraşi. Prin actul din 1858, 

+ 
N
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log. Dim. Cantacusino Pascanul pune spitalul acesta allu 
s&u sub administraţia: Epitropiei St. Spiridon cu 6re-care 
condițiuni; iar pentru întreţinerea lui dă în posesiunea 
St.Spiridon: a) dughenele (prăvăliile) ce sunt allăturea cu 
disul spitalu, b) un documentu de 8900 galbeni şi c) 500 
galbeni pe totu anul din veniturile moşiilor 'Tăuteştii şi 
Vindirei ; iar după trecerea sa şi a sociei salle din viață, 
disele moşii să -remâiă proprietate a spitalului, adaogă 
menţionatul actu. Pela 1862, generosul acesta, fondatoru 

- mai dăruesce spitalului şi moşia sa Popricanii. 
» Spitalul Si.-Treimi din Hărleu. Domaa Pulcheria Ghica, 
născută Balşu, fonăză acest aşedemânt în deceniul allu 
şeselea din acestu secolu. Pussu de fondatoru sub admi- 
nistrațiunea epitropiei generale a St.-Spiridon, îi asicură 
zestrea întrun capital de 10500 galbeni, pe lângă care 
s'a, mai adaos şi venitul de ua miă galbeni dăruit de D-na 
Ecaterina, precum şi venitul unui ospelu Gin Hârlău, 

Afară de:spitalul filialu din Fergu-neamţu, se găsescu 
în ființă, în cea d'ânteiu jumătate a acestui secolu, urmă- 
torele aşedemânte : 

a) Ospiciul allienaţilor din Monastirea Golia. 
b) Ospiciul allienaților din Mănăstirea Nemţu şi 

-_€) Ospiciul de allienaţi din Jon. Adam, care tâte se. 
întreţin din subvenţia 'collectivă dată de stat epitropiei 
Bt.-Spiridon pentru acestu scopu. | 

Osebit de aceste aşedemânte de bine-facere, în deceniul 
allu şeptelea s'a înființat mai pe la tâte capitalele judeţelor 
din România, în care s'au găsit, lipsă de atare aşedeminte, 
spitale diverse de către consiliile judeţene cari şi îngri: 
jescu de întreţinerea, lor. 
„Atât administraţia centrală a spitalelor de dincâce câţ 

şi aceea de dincolo de Milcovu, se dirige — în urmarea, legii 
din 1860 şi regulamentului ei—de câte trei foncţionari 
superiori, retribuiţi cu diurne prevădute în budgetele anuale 
alle acestor instituțiuni, sub nuinirea de Efori stu de Epi-
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tropi, orenduiţi — depe recomandaţia ministeriului: de in- 

terne — conform menţionatei legi — prin decretu domnescu !). 

') Relaţiunea doctorului Fâtu A, 1877; Boerescu, suploment la codicele 

române, p, 101. 

Imposite. 

Contribuţiunea personală. In 1863 se face aceeaşi. i lege 

„de dare personală pentru ambele principate. Art. 1 din 

acestă lege statusză cd sunt supuşi la contribuţiunea, per- 

sonală toţi locuitorii principatelor „unite, statorniciţi în sate, 

terguri şi oraşe fărd escepţiune de condiţiă socială seu 

profesiune, având vârsta de 25 de ani, precum şi aceia 

cari, de şi n'aru avea acâstă vîrstă, îşi aâministrză, ei 

nsuşi casa şi averea lor. Art, 2 reguleză cotizaţia con- 

tribuţiunii stabilind-o la 36.lei.v. (18,33 lei n.) pe anu. 

Art. 3 aşedă cotitatea, contribuţiunii personale pentru cei 

nevârsnici şi necăsătoriți, de la etatea de 20 pînă la 2% 

ani împliniţi, statornicind-o la ţifra de 30 1. v. (1,111l.n.) 

pe anu. Art. 4 prescrie modul perceperii. Art. 5 scutesce 

pe cleru, pe oşteni, pe infirmi s6u pe cei ce vor fi lipsiți 

de facultăţile lor. intelectuale or fisice 1), 

1) Brezoianu, Reform. Rom. p. 496 şi 49. 

Contribuţiunea fonoieră. Print acestă lege se impune 

proprietăţilor immobile de or-ce natură impositul de 4% 

- asupra venitului curat. Cât pentru proprietăţile din oraşul 

Iaşi, contribuţiunea de 4% 'să se calculeze numai dela. 

jumetatea venitului anual curat !) 

1) Brezoianu, Reform. Rom. p. 492. 

Legea asupra patentelor. Acestă lege, dupd ce arată că 

totu individul românu s€u străinu care eserciteză un comer- 

ciu, industrii s6u ua profesiă din aceilea care nu va î 

coprinsă în escepțiunile otărite prin presinta lege, este 

suppus la contributiunea patentelor, osibesce pe patentari 

în optu classe precisend prin speciale desvoltări —. depe
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tabele — pentru fiă-care profesiune, comerciu şi industriă, 
atât de diferitele acestea optu categorii, cât şi tarifele 
respective. Totu densa specifică anume atât profesiunile 
cât şi comerciul ce e scutit de impositul patentelor; iar 
celle l-alte articole alle acestei legi referindu-se mai multu 
la constatări şi la procederea percepţiei patentelor, ne 
mărginim în espunere aici a disposițiunilor fondamentale- 

„alle acestei legi 1). 

*) Brezoianu, Reform. Rom., p. 478, 477... 

Contribuţiunea de poduri și șoselle. In 1862 se legiu- 
esce ca locuitorii de dincolo de Milcovu să plătiască şi 
denşii impositul de 12 1.v. (444.1. n.), pentru poduri şi | 
Şoselle, după cum plăţiau şi cei de dincâce de Milcovu, 
în urmarea legii din 1860, mai adăogânduse la escep- 
țiunile prevedute în acea lege şi comunitatea satelor gră: 
nicere, ca şi personalul cantonierilor dela şoselle 1). 

') Brezoianu, Reform. Rom., p. 471, . 

Legea de măsuri și greutăţi. 

Prin acâstă, lege, Alesandru I6n I adoptă sistemul me- 
tricu de m&suri şi greutăți depe etalonul prototipu allu 
Franciei. Ea coprinde trei titluri: cellu dW'ântâiu trateză 
în parte osebitele unități de măsură; cellu d'allu doilea, 
-despre etal6nele verificării măsurelor, şi cellu d'allu trei. 
lea despre poliţia măsurelor 1). 

( Brezoianu, Reform. Rom., p. 680,
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Aliianță pe următorul temeiu: „ce 

esto aliu vostru să fiă allu meu, şi ce 

este allu meu să fiă totu allu meu. 

1, HI, Rădulescu. 

In deceniul allu optulea din acestu secolu, Austria care 

ne a purtat mai totu d'auna sâmbetele, scâse iard capul 

stu cellu umilit la 1859 de loviturile lui Napoleon III; 

dar- considerând cd în concuista territorială ce ar între- 

prinde ar găsi stavila cea mai neînvinsă în Rusia şi în 

Puterile occidentale , şi că Românii ar salutao de buna 

venire nu cu nisce buchete de flori ca celle din 1854, ci 

ca celle cu care ei s'au obicinuit a desfâta pa Osman-paşă 

la Plevna; cd de şi "i cere inima si i se scurg? ochii de 

pe România, dar încredinţându-se din relaţiile priimite 

de la mişuna, de vice-consuli şi consuli ce întreţine în 

România, âncd din timpul fanarioţilor cd, prin aplicarea 

unei asemenea dorinţe 'și ar întruduce un tăciune aprins: 

în stomachu, căci focul regeneratoru ce '] va aprinde — 

cum dice illustrul Heliade ) — mâna Românului în ră 

- minchii ei, va fi salutariu Ensuşi pentru celle-l-alte naţiuni 

ce gemu sub oâiosul jugu allu sistemei salle, cu întru- 

ducerea, (1868) mai cu s6mă a acellei forme de guvernu 

monstruosu numitu dualismu ; considerând tote acestea, 

- ascultă: consiliile eşite din officina comitetului revoluţionar 

secretu din Pesta şi croind altu drumu spre-a putea răpi 

alle -altora, îşi manifestă, cugetul său, care nu e nici mai 

multu nici mai puţinu decât: concuista României pe ter- 

  

3) In Isaharu.
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râmul economicu, adică, ce este allu -României să fii allu 
Austriei, şi ce este allu Austriei să fiă totu allu Austriei, 
pentru cd asta va să dică ua bună vecinătate austro- 
ungurescă. N'avem nevoiă de pământu — îşi dice diplo- 
maţia austriacă în ipocrisia sa — să ni se dea numai 
comerciul şi industria României pe mână, şi soldaţii ei, 
şi totul va merge bine. cu pace şi cu dragoste. Pe frații 
voştri, ai Românilor, din provinciile ce le am ataşat la, 
Ungaria “i am Qat pe mâna Ungurului şi bine am făcut, 
căci ast-fel și punga şi sângele lor sunt totu alle melle, 
Ungurul probându-şi nestrămutata sa credinţă (?!) câtre casa Austriei şi în resbelele ce acesta au avut cu Turcii, 
cu. Prusienii, cu Italienii, — meriteză acestă distincţiune, fiind cd nu s'au înţorțolat ellu, cu. pălăria italianului, cu mantela, . atârnată şi scurtă a spaniolului, cu vengherca, 
cu ceprazuri a Polonului, cu pantalonul cellu strimtu — 
în locul şalvarilor — allu germanului, numai aşa, de florile mărului, şi a numit acâstă grămădire. de straie străine: costumu naţionala ; şi apoi mustăţele'i ceruite şi zornăitul pintenilor lui cei lungi îlu distingu ca cellu mai vitezu dintre tâte cele-l-alte naţionalităţi pe. cari le am aat de grumadi sub administraţia, ungurescă, care nu e—caa. fraţilor săi de la Stambul — nici despotică, nici anarhică, 

nici rapace după cum.i s'a dus vestea. E 
Acestea dicânduşi, spre a înfiinţa concuista pe terrâmul 

economicu a României, văduvită acum de protectorul său, 
Napoleon III, îşi sumese mânecele şi se puse pe lucru . 
începând prin: , a . 

a) Incheierea unei convenţiuni de estrădare, după care Românii transilvani şi temişani ce fugea de nomolul de fericiri, întrudus mai cu s6mă de la 1868 înc6ce, spre a se adăposti şi resufla 'la fraţii lor din România, săi în- t6rne guvernul românu la urma lor după cererea conso- lului şi Ensuşi a stărostiilor austriace de prin judeţe, legaţi cobză dându-i pe mâna cea părintescă a autorităţilor un-
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guresci de la graniţă, pentru cd Austria are nevoiă de 

soldaţi şi mai cu s6emă de soldaţi români, şi fiind co cu 

mare parte din sângele lor 'şi a apărat ea teritoriul, cu 

mare parte din sudrea lor contribue şi să întreţinu 

sc6lele unguresci în prejudiţiul celor-l-alte naţionalităţi. 

Asemenea convenţiuni de estrădare s'au încheiat cu Aus- 

tria şi sub domnitorii regulamentari şi 6nsuşi sub Alec- 

sanăru I6n-I, fără să fiă reciprocitate de fapte între ambele 

State, atât numai că România. profita, de folâsele ce re- 

sulta din una din clausele acestor convenţiuni care spunea 

cd: ver ce Suppus austriacu, care: nu 'si va renoi pasa- 

portul la consolul seu starostea respectivă în termenu de 

trei ani cellu multa, remâne de dreptu şi de faptu suppus 

români. Acestă era negreşit în prejudiţiul Austriei, pentru 

cd mai toţi suppuşii austriaci (Români transilvăneni cei 

mai mulţi) ce veniau în România spre a se nutri prin 

labârea, mâinelor lor, şi 6nsuşi aceia, ce s'au statornicitu 

în terră prin cumpărare de immobile, dau biru (capitaţia) 

guvernului austriacu, la agenţii săi oficiali ce îi are în 

România, osebit de tacsa ce mai ieau aceşti agenţi cu 

ocasia renoirii pasapârtelor s6u liberarea ţidulei numită: 

estract depe matricula. 

d) Incheierea unei convenţii cu societatea batelelor cu 

aburu, prin stăruința guvernului austriacu, pentru cedare 

de pământu pe territoriul românu, la osebite punte pe 

marginea Dunării, spre aşi întemeia, esploetarea ei, asi- 

curarea monopolului şi desvoltarea comerciului ei, pe 

acâstă arteră liculdă de comunicaţiă, p'aceste porţiuni din 

territoriul românescu, date âncd pe la finele guvernelor 

regulamentarii companiei batelelor numai pentru interese 

curat comerciale; s'au vădut; pe dânsele soldaţi austriaci 

aduşi de batelele acestei companii a lvidului, făcând 

eserciţii militare pe pămentu românescu. Pe lângd acesta, 

suppuşii români cari căllstorescu cu batelele cu abur alle' 

disei societăţi, plătescu ua taesă de transportu multu mai
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mare — numai în auru — de cât suppuşii austriaci, pentru 
aceeaşi distanţă; şi tote acestea pentru buna vecinătate 
ce Austria voesce să păstreze cu România. | 

c) Incheierea unei convenţiuni de joncţiuni a unora din 
căile n6stre ferate, pentru a cării reuşită a costat pe 
Austria multe osteneli, puind pentru a o avea pe &nsusi 
capul Statului stu a face visită la Petresburgu în 1872, 
fiind că prin uneltirile lui Zenovief, consolul rus în Bu- 
cureşti, projetul 'd'ântâiu, suppus de guvernul românu | 
adunării generale spre aprobare, fusese respins. - 

d) Incheierea altei convenţiuni, relativă iar la drumuri 
de.feru, pentru construcţiuni de clădiri vamale şi de de- 
posite comerciale, pentru ca — asicurându-şi linia Ploieşti- 
Predâlu — să pâtă întreţine cu banii fiilor României linia 
Braşov-Pesta care, neproducână venitul necesaru întreţi- 
nerii ei, mai mai asfiase. Totu prin acâsta, România ciuruită 
Şi ghirbovită de datorii îşi iea obligaţia a construi la frun.-. 
tarii gări şi alte încăperi cu cari numai cu celle de la Predslu 
a cheltuit. peste trei miliâne franci, fiind că Austria avea 
nevoiă să'şi odiniască bine autorităţile administrative şi 
vamale, şi să'şi asicure conservarea şi esportarea manu: 
facturelor salle atât de lăudate pe cari le grămădesce în 
România. 

! 
€) Incheierea unei convenţii — disă comercială — în 1875, 

pe când ea tractâză şi alte materii cu totul străine co- 
merciului. Cu acesta se dă tâte drepturile ce are cetățenul 
românu în ţârra sa, suppusului austriacu, se lasă liberă 
întruducerea în România a, or ce marfă similă oprită prin 
legea şi regulamentul vamal din 1860.— Mâinele României. 
prin acestu tractat sunt legate de a lua ua vamă cuvenită 
de la mai tâte productele fabricilor din Austria confec.- 
tionate celle mai multe cu &nsuşi materiile brute cumpărate 
din România, su d'aşi urca şi cobori tarifele vamale după cum ceru interesele acestei ţărri, pe când alle bunei nâstre 
vecine sunt libere, apăsâna unele materii la intrarea lor
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în granița sa, şi strivind pe altele cu tacse osebite în 

communele depe territoriul s&u, afară de pedicele ce mai 

pune guvernul ungurescu comerciului românu sub differite 

preteste : că poliţia sanitară nu iartă intrarea vitelor cor- 

nute, a rimătorilor, a peilor şi a lânei în coprinsul Un- 

gariei. Mâine o să dică, asemenea şi pentru cereale, pentru 

cd nu'i place concurenţa, din afard Austriei, adică să iesă, 

bani din ţârra ei pentru ver ce marfă similă; aşa dar 

reciprocitatea rămâne pe hârtiă. Inainte de acestă con- 

venţiă disă, comercială, vecinii noştri abia prindea — pe 

fiă care anu depe marfa sa manufacturară ce 0 str&cura 

în România pînd la 40 mili6ne, când după încheierea, 

"convenției Austria trage pe fii care anu. depe marfa sa- 

un țifru rotundu de 114 miliâne. Totul s'a dat — dicem — 

suppusului austriacu, afard de areptul da fi alleghătoru 

şi allesu la commună şi la represintaţia naţională a tărrei, 

consolânâw'lu âns8 pentru acestă restricţiune cu privilegiul 

.ca suppusul austriacu să fii scutit de ţinerea de cuartir 

şi de recrutaţiă reservate numai pe s6ma cetăţenului 

românu. (Vedi diarele Românul, 14 Martiu, 1882 şi Timpul, 

4 Aprilie, 1882). Deci, acestă convenţiă nu e cuiul ci 

pironul de oţel bătut de Austria la cosciugul comerciului 

României. 
£) Incheierea convenției din 1878 cu care legând mâi- 

nele României &'a putea să'şi urce scu să'și cobore tarif 

„transporturilor pe linia Bucuresti- Vîrciorova, Spre asicu- 

rarea alimentării liniei Braşov-Pesta. a 

9) Stăruinţa nereuşită da dispune de oştirea română 

printr'ua, convenţii militară, cercată cam pripit în 189 

printrun archiduce şi prin alţii la Sinaia, âncd face parte 

din concuista României pe territoriul economicu, la care 

“visezi, dioa şi nâptea cei dela Pesta. 

h) Legea bursei se modific de Senat în 1852 — dicu 

diarele—în articolul său cellu mai fundamental şi -mai-folo- 

! sitor. pentru naţiă, adică ca agenţii de schimbu să fiă şi
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străini, iar nu numai români, cum 'se regulase prin legea 
de bursă de mai nainte, şi acestă modificare se effectubd. 
în Martiu 1882, în urma reclamărilor D. Hoios,. ministru 
austriacu din Bucuresti. Mai sunt Românii stăpîni cu țerra, 
şi pămîntul lor? — (România liberă, 10 Martiu 1889). 

î) Acum mai are Dunărea de regulat. Iţele jcă mereu 
la, Pesta şi Viena, Effectuată şi acestă dorinţă a Austriei, 
concuista, României pe terrâmul economicu cd o împli- 
nită; concuistă despre care illustrul nostru statisticu, Mar- 
ţianu, a dat alarma âncă din deceniul allu. s&ptelea, prin 
publicitate, fără să fiă audit de 6menii noștri politici cari 
prin purtarea lor, nau făcut de cât a afirma şi mai multu - 
proverbul: că surdu nu este cellu ce nu aude, ci acella 
ce nu voiesce să audă, 

Dar spre a limpegi şi mai bine nefericita situaţiă a co- 
merciului romănu din dillele nâstre, să lăsăm să vorbiască 
țifrele: 

In 1880, importaţia s'a suit la 255 1/ miliâne lei noi, 
iar esportaţia la 219 miliâne numai, ţifre constatate de 
onor. Jooris, ministru resedinte allu Belgiei în Bucuresti. 
Așa dar avem un ţifru bine constatat, care ese pe totu 
anul afară din țerră, de 36 miliâne, ceea, ce e de ajuns ca | 
să ne spuiă unde mergem și la ce ne asteptăm, fără 
protecţia comerciului şi încuragiarea, industriei. Dar neno- 
rocirea e aşa de mare că Ensuşi sub domniile regulamen- 
tarii nu s'a vădut ua situaţiă mai fericită în ramura acâsta, 
de venit. — (Diarul Românul, 19 Mart. 1889). 

Să vorbim acum şi de capitulaţiile acelie cu care Austna, 
a congresul de la Berlin (1870) făcu atâta sgomotu şi 
mizloci în rolul ei de judicătoru şi parte interesată ce 
jucd acolea—totu ca bună vecină a României — ca, acelle 
capitulaţii să fii recunoscute de celle-l-alte Puteri ca apli- 
cabile şi în Romania. Şi cu tâte că aceste capitulaţiuni 
au fost făcute şi aplicate în provinciile turcesci în care— 
cum se sciă — coranul era şi codu civil şi penal Şi comercial;
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dar. să presupunem, ceea ce este contra adevărului, cd: 

Porta ar fi. înțeles şi pe România totu în ua asemenea 
categoriă şi că prin silă prin forţă s'ar fi pus acâstă pacoste 

pe capul ei;. dar apoi noi (Românii) am desfăcut; iar prin 

forță, lucrul forţei la 1877. şi 1878 pe câmpiile Bulgariei, . 

de. 6re-ce, pentru România — -aceste capitulațiuni -- la a 

căror confecţionare n'a participat, pe care nu Je a recu- 

noscut, cari au fostu făcute fărd ea contra ei, nu sunt 

alta decât lucrui forței. 

Lăsând acum ipotesele d'ua parte, dicem că capitula- 

ţiile acellea, pentru următ6rele cuvinte,. n'au fost nici ua 

“dată aplicate 'în aceste doi principate române (România) : 

19 Că cercetând în archiva statului românu, correspon- 

dinţa. sa cu Porta, începând de la 1774, de când adică 

sa aşedat pentru. prima-6ră, consuli austriaci în princi- 

pate, n'am găsit vre-un firmanu câtre guvernul român 

pe liogă care să se anecseze vre ua copiă deps aceste 

capitulaţii şi să se ordone aplicarea lor, su să.se facă 

măcar. vre ua menţiune despre densele, fapi ce. urma 

negreşit să esiste cu ocasia firmanilor ce 'se trimitea 

guvernului la orânduirea or cărui nou consulu în prin- 

cipate. Ast-fel, atât în correspondinţă cât şi în regis- 

trele ce o însoțescu —pe totu timpul dela iistalarea cel- 

Jui d'ânt&iu cunsulu pînă la regulamentul organicu când 

trimiterea de firmane a încetat — negăsind nici ua urmă 

de. vre ua comunicare, dicem co pretenţia austriei de 

drepturi câştigate e ua ficţiune neîntemeiată şi ridicolă, 

de 6re-ce ca să pâtă guvernul aplica acelle capitulaţii tre- 

buia, mai ântăiu să le cunâscă ca să sciă ce să aplice 

şi să cun6scă în aceeaşi vreme pînd unde se întinde pri- 

vilegiul dat ae Pârtă consulilor austriaci în protecţia sup- 

puşilor lor din principate; 20 că aceste capitulaţii nu 

-sau aplicat la noi, se mai dovedesce şi printr'aceea, că 

nu s'a vădut nici ua dată a se da de guvernul românu 

consulilor austriaci spre pază vre ua gardă, cum li se 
, 
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“dă .gavaji în pământul “Turciei; 30 că consulii austriaci 
nici ua, dată, și înainte de regulamentul organicu şi în 
urmă, n'âu judecat procesele de delicte seu crime com- 
-mise de suppuşii săi în aceste țărri, cum se urmeză pe 
„Pămentul . turcescu; 40 că tribunalele micste — „pentru 
cause civile și. comerciale — cari se află în coprinsul 'Tur- 
ciei, nau :'esistat nici ua dată în tărrile române. Şi 
astfel : o „o 

. Relaţiunile între guvernele române și consolii austriaci 
-Sau urmat :totu d'auna depe dreptul gintilor ca. în ori 
ce stat autonom. | 

La conferințele dela Paris (1858), Austria, ridicând pre- 
tenţia spre aplicarea în România, a capitulațiile salle cu 
"Porta, pe care, după cum arâtarăm mai „sus, Românii 
-nu le a recunoscut nici le au aplicat vre ua, dată în țerra 
or, convenţia emanată de. la. acestu -areopagu prin art. 
2 dice că elle (capitulațiile) se vor putea, aplica pe cât 
ase nu vor attinge immunităţile Românilor, consacrate 
prin vechiile lor tractate cu Porta, care formâză autono- 
mia deplină şi suveranitatea acestor țărri; pretenţia aus- 
triei fu respinsă cu desăvirşire, 

Dar la congresul dela Berlin (1880), Austria —ca, bună, 
-vecină ce este —iară scâse capul, iar ridică pretenţia pen: 
„tru aplicarea capitulaţiilor salle prin ambasadorul său — 
revoluţionarul dela 1848 şi spînzuratul în effigiă la 1849, 
comitele Andraşi, învocând motivul cd are acestu dreptu 
câstigatu (sic) în România, în vreme ce relaţiile Româ- 

-niei cu Austria erau regulate prin mai multe tractate 
între România şi Austria ânc mai dinainte de 1880, 
ca între doă puteri suverane, şi congresul —chiimat să 
împăciuiască Europa —îi. acordă cererea fără sii observe 
“nimeni cd Austria prin încheierea da dreptul cu Româ- 
nia a atâtortractate pe timpul când era tributară, recu- 
„noscend ea ensuşi autonomia şi suveranitatea, României, 
a sevirşit fapte ce constată pină la evidență că aplicarea,
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capitulaţiilor în România nu sa putut effectua, şi prin 
urmare motivul de drept câștigat, daca ellu pote fi prii-. 

mit întrua, cestiune: internațională, ceea ce n'are prece- 

dent de când esistă lumea, fiind ua pură . invențiune a 

comitelui Andraşi,nu pâte fi luat nici acum —ca la 18583 — 

în consideraţiă ; căci: daca se consideră, principiul din 

codul civil manifestat prin allegaţiunea comitelui, cată 

-să se considere şi cellu l-altu principiu — tot din codul 

civil —cd or-ce învoială făcută între părţi în paguba unei 

a treia, este de drept nullu şi de nulu effect, şi prin 

urmare capitulaţiile Austriei cu Turcia nu pote privi de 

Jocu pe România, ” 

Dar ânsuşi Turcii încheind acelle capitulaţii cu Aus- 

tria, daca au fost încheiate vre-ua dată, n'au putut să 

înţelegă c6 elle să fiă aplicate şi în România, pentru-că 

ei cunoscând aşedămentele ce avea cu România . şi res- 

pectând multe din immunităţile coprinse în acelle aşe- 

dământe cari formâză autonomia ambelor ţărri române, 

nau cutezat să attingă, în cursul a mai multor secole, 

"nici negoţul cu am&nuntul ce s'au esercitat numai de 

Români, nici să şi cumpere case şi moşii în ţerră, nici 

să-şi zidiască, gemii în reședințele şi coprinsul acestor 

ţărri, pentru-că ne luându-le cu sabia nu le făcuserd. 

paşalicuri cum făcusserd alte ţărri şi &nsuşi pe Ungaria 

în capitala căria îşi ridicaserd g6mii; mai cu semă ce 

“tările române după cum am dis, 'şi au avut păstrat 

instituţiunile lor proprii, cu mult mai umane, mai civi- 

lisatrice şi creştine de cât Ungurii, veciniilor. Deci, când 

România era tributară, nu se găsesce urmă, de aplicația 

capitulaţiilor acellora ce dice Austria, că are cu 'Turcia, 

ci încheierea a mai multor tractate între Austria şi Ro- 

mânia, ca Putere cu Putere; şi acum când România mai 

este şi indipendintă. căpuită cu . instituţiile celle mai 

Jiberale, pâte fi cu“putință să i se impuiă acelle capitu- 

Jaţiuni, născute din starea de barbariă a mediului evu,
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din despotismul otomanu, şi lipsa de legi din acellu im- 
periu? Noi nu credem una, ca acesta, şi suntem de opiniă 
că Austria prin ivirea la meidan a acestor capitulaţiuni 
în plinu secolul allu XIX: lea, n'a făcut de cât a scâte din 
fabrica intrigilor salle acestă gogoriţă spre a putea ame- 
ninţându-ne cu aplicarea capitulaţiilor salle, să întindă 
durata, acellei. convenţiuni comerciale care ne scamoteză, 
mai jumătate din venitul vămilor, peste termenul de dece 
ani, la care ea este mărginită, şi care termen să şi împli- 
nesce peste vre ua doi ani.
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- In 1834 esista în 'Perra-românsscă numai cinci mii ju- 
dani şi în Moldavia, cinci-deci mii (La Hongrie et la Val- 

laquie, Touvenel, p. 356). Cine juco iţele şi împinse pe 

judanii din Austria şi Rusia în România, ca astă-di ei să 
fiă în acestă ţerră un număru peste 400 mii de individi 

de acestă: stiipe ? Negreşit totu aceia cari împinghând: 

mâna criminalilor în deceniul trecut la sacrilegiul effec-: 

tuat la catedrala dela Ismail, au stăruit în urmă pentru 

graţiarea lor. 

Spre a se convinge lectorul de năpădirea fără semă a 

judanilor în România, punem aici depe D. profesorul Bru- 

niatti (IParchivio di statistica), numărul populației judane 

ce fie- -care din statele Europei are ”). 

Rusia are . . . . . 2,700,000 judani”) 

Austria . . . . . „ 1,500,000 » 

Germania .. . . 650,000  „, 

Romania. . . . . e. 400,000 » 

Turcia . . . . . . 100,000 / 

„Olanda a. 70,000 Pa 

Francia . 50,000. , 
Anglia , . . . . 10,000 » 

Italia. 40,000  „ 

“Elveţia . . . . . 7,000 - 

Spania. . .:. . . 6,000 » 

"Grecia ., 1... 5,000 „ 

Serbia . . . e. . 4,500 n 

”) Vedi diarul „Românul“, 15 Ianuarie, 1882. 

”*) Grămădiţi cea, mai mare parte pe territoriul fostei Polonii. 

8
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Belgia -.. .. .... 3,000 judani 

Suedia .. ,. . . .„ +: 2,000 2 

Portugalia . ... 1,000 » 

Din aglomerarea, cu. prisos a acestei stirpe în România 

şi .disproporţia relativă a numărului dintre judani şi Ro- 

mâni -către numărul locuitorilor şi allu judanilor din alte 
ţărri, se probeză - pînt la evidenţă cd comitetele  judane 

- din străinătate, prin înţelegere cu celle din România, ce îm- 
pingu acestă rassă pe territoriul ei,au un scopu, urmărescu 
ua ţintă ;. şi starea acestă de lucruri .cată să: îngrijască. - 
pe' fie-care românu despre viitorul naţicnalităţii şi comer- 
ciului românu care nu trebue lăsat pe .mâna străinului, 
atât de cutezător -astă-di.: Cât : pentru. versiunea respân- 
dită că comitetele judane ar fi pus la calle emigrarea 
judanilor din regatul românu, noi impreună cu „România 
liberă“ spunem .lectorilor c5.acâsta este ua fabulă, e.ua 
născocire spre a acoperi grămădirea acestor locuste- pe 
pământul României. — (România, liberă, 1882; mart. 10). 
Este lucru cunoscut de obşte că pe totu anul. se ducu un 
numă&ru de judani la Ierusalim spre închinăciune, şi unii 
din cei mai înaintați în vârstă, remânu acolo a *şi uni 
ţărrena cu aceea a părinţilor lor, cei-l-alţi se întoreu de 
unde au venit; deci, pornirea acesta a câte-va decimi de 
individi nu se pote numi emigrare a judanilor din Ro: 
mânia, cti din mai multe alte ţărri unde numărul lor: 
relativ la allu .indigenilor fiină cu totul neînsemnătoru 
pe când la noi ellu a luat şi iea proportiuni spăimântă- 
tore, judanii facu. asemenea căll&torii pe fie-care anu la 
Palestina, şi nu se mai dice cd ei au emigrat. din acelle 
ţ&rri, nici am vădut făcână. sfară în ţerră şi atâta sgo- 
motu prin jurnale ca la noi, pentru emigrarea .a câte-va 
decimi din aceşti 6speţi, într'ua vreme când invadia, ju- 
danilor din Rusia prin Galiţia și alte punturi se effec- 
tusză pe tâtă dioa, fârd să-se :vegă pedepsit vre-un fonc- 
ționar dela granița care "ia străcurat în țerră, or vre: -un
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agent allu :guvernului prin oraşe care îi tăinuesce. Sgo- 

motul dar de emigrarea lor la Palestina -nu-e de cât ua 

manta spre acoperirea grămădirii lor aici... .: 

Congresul dela Berlin (1878) confirmă tractatul de St.- 

Stefano, făcând din ua Bulgariă doă şi anecsând. Tesaliă 

Greciei: contra principelui de uniune naţională, căci .Ru- 

melia ce o rupse din Bulgaria, ca şi Tesalia, sunt locuite 

cea d'ântâiu. de Bulgari şi cea d'adoa de Români, sacri-- 

ficend ast-fel şi aspiraţiunile populilor şi. ecuitatea unor 

interese politice alle membrilor acellui: areopagu; apoi, 

congresul îşi sumete mânecele şi' — după propunerea 

şi stăruința, “Angliei cei speculative şi Francei cei repu- 

blicane, ca să împăciuiască Europa: — fiind cd se turbu- 

rase tare acestă Europă din pricină co Românii nu voia 

să dea drepturi politice judanilor. —. şi să correspundă 

” esigințelor civilisatrice şi umane.— cum dicea ambasa- 
dorii ambelor acestor do&:Puteri —impuseră României cei 

independente şi suverane să dea, drepturi politice juda- 

nilor. Dar. n'ar fi fost 6re mai bine ca cea d'ântâiu să se 

ocupe mai bine de dânsa puind capttu anarhiei, jafurilor 

şi crimelor ce bântuiă de atâţea ani pe nenorociţii Irlan- 

dezi, prin întruducerea în partea acesta a ţărrei, pătată 

de atâta sânge, a unor instituţiuni civilisatrice şi umane, 

de cât a se occupa de judani şi.de uă ţerră pe care nu 

o cun6sce? mai cu s6mă cd pe Indieni ce cerură şi ei 

6re-care drepturi pentru ţârra lor, mai în anii trecuţi îi 

regulase -legându'i de gurele tunurilor şi asvirlindu'i în 

aer, negreşit si acesta în numele civilisației ş si :umani- 

tâţii: si cd pentru stirpirea. r&ului, ce face ca.pe toti 

dioa să se găsiască morţi de fome pe stradele Londrei, 

câte sâpteoptu şi: mai mulţi cetăţeni englesi cărora nu 

le dă nimeni de lucru ca să'şi scâţă hrana, s'a luat m&- 

suri:a li se da pământu de înmormântare, si acesta totu 

în numele civilisaţiei şi umanităţii, motive cu care diplo- 

maţii batjocorescu omenirea, civilisaţia, morala lovind în
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&nsuși. concetăţenii lor şi în statele celle mici. Cât pentru 
Francia republicană, mar fi fost: mai bine ca ea să seo- 
cupe a resolva cestiunea, proletariatului care îi sapă grâpa.? 
m'ar fi fost mai bine.să caute mizlce asi păstra rangul 
de Putere mare :ca să nu jâce rolul de Putere de a doa 
mână ce bărbaţii sei o pune în posiţiune să jâce la con: 
grese şi conferinte, de cât a se amesteca, în adminisiraţia 
din întru unui statu june împuindu'i legi contra institu- 
-țiunilor, ce acestu statu — în care: persecuţiunile religi6se 
n'au avut nici ua dată locu—ă, conservat dela moși'stră- 
moşi, fiind mai natural a se ocupa d'ale salle, de cât să 
impuiă sarcine unei ţărri a cării istoriă, instituţiuni şi sta- 
tisticd nu. o cun6sce,. „ceea ce se probeză prin trimiterea 

„la: congresul" dela Berlin a unor 6meni lipsiţi cu totul de 
atare cunoscințe absoluţamente necesarii în resolvarea 
osebitelor materii. de care avea să se ocupe, făcendu-se - 
representantul populului francezu, un echo fidel allu repre- 
sentantului marei Britanii. 

Nu trecu ânsă multu după închiderea, congresului dela 
Berlin şi projectele: rătăcite numite de diplomaţi civilisa- 
trice şi umanitarii, îşi dete fructele lor, păcat că n'a trăit 
şi rep. Beaconsfielă ca să guste și ellu dintrânsele ca: 
companionul său „domnul Vadington. Insemnăm aici câte-va 
din aceste fructe : - populii speriaţi de intrigile făcute la 
Berlin de judanii cari se cuibărescu în tote ț&rrile, folo- 
sindu-se de instituţiunile liberale ce 'şi au dat acelle ţări, 
fără a se contopi cu vre una din naţiunile p'între cari 
locuiescu, începu să se misce: ast-fel în Francia, unde. 
cosmopolitismul a, luaţ apa naţionalităţii, se fondeză un : 
diariu antisemiticu, în ânsuşi residenţa, acestei t&rri; ase- 
menea și în luminata Germaniă se vede ua mare mişcare 
contra stirpei semitice, miscare ce resuflă cu furiă la Stetin 
într'un modu violinte, mişcare ce se manifestă la Dresda 
printrun congresu anţi- -semiticu; €nsuşi- populii dela su- 
dul Austriei nu r&maseră indifferinţi la appelul simțimen-.
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| telor umanitarii făcute populilor de Beaconsfield — Vading. 

ton, de 6re-ce comitetul ț&rranilor din regiunea menţionată: 

în programul său, făcu a figura, între alte. cereri şi aceea; 

pentru escluderea judanilor dela tote foncţiunile publice: 

(diarul Românul, 1881, pag.: 880). La -Pressburgu mani:: 

festaţiile simple deveniră devastaţiuni spăimântătore (dia-. 

vul Românul, 1882, 23 Septemvre); în Temişania, la Ver: 

__geţu, devastaţiuni ca şi celle din Presburgu (România 

Liberă, 2 Oct. 1882). In Rusia cea puternică se observă, 

iard numerâse devastaţiuni şi brutalităţi efectuate. în 
aceşti din urmă ani (1881 şi 1882), -de populul rus într'ua, 

estensiune de territoriu, pela locuinţele judanilor, fârd a 

se ataca persânele într'un'modu violinte de cât fârte Tar, 

şi guvernul rusescu ca, să staviliască -atari. mişcări, nepu-: 

tend împedica devastaţiunile prin mizi6cele de .care dis-: 

punea autorităţile locale, a fost constrîns a trimite trupe 
osebite pentru restabilirea, ordinii la acelle localităţi bân- 

tuite. Pentru ce în Francia, se ivi acellu diariu antisemi-: 

ticu? pentru ce în Austria cu ua populaţiă de 36 mili6ne 

locuitori, pentru ce în Germania cu ua populațiă de.40 

mili6ne, pentru ce în întinsa Rusiă locuită de.vre ua 

80 mili6ne, se v&du aceste persecuții de rassă — nu de. 

religiă — violinte contra stirpei semitice, şi pentru ce elle 

se manifestară îndată după închiderea congresului dela 

Berlin, ââcă n'ar fi ua protestaţiă contra cellor semănate 

acolo de. diplomaţii Beaconsfield- Vaâington ? Noi, deplân- 

gând dopotrivă şi pe semânători şi violințele şi eccesele 

de putere ce răsăriră din sem&natul lor, dicem cd vio- 

linţele sunt şi mai nesuferite când vine cine-vă să'ţi dea, 

ordine în casa ta, în ţerra ta, adăogând că guvernul în' 

consideraţia. conservării .naţionalităţii române şi. protec- 

ţiei industriei şi comerciului românu, cată să cugete şi 

să lucreze fără a se preocupa. de cât de interesele bine 

înțellese alle Românilor. (România liberă, 1881, “No. 1346 

si tot ea, '1882, No. 1444.)
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Strămoșii noştri necruţând sângele lor, au sânţit cu. 
dânsul fie care peticu de pămentu din care au făcut patria, 
şi noi suntem Qatori să conservăm acestu deposit sacru —. 
cum au făcut şi ei — priimind a se bucura de bunurile 
patriei nâstre pe: acei străini cari' se vor contopi cu noi. 
Medii, Bactrianii, Sciţii, Tracii, Bastarnii, Vanâalii, Gepidii,: 
Avarii, şal., trăiescu în naţiunile ce le au dat ospitalitate; 

- judanii goniţi — întrua; durată, de 18 secoli — dintr'ua țărră 
în alta, cutreeră lumea făr:să se contopiască cu. locui- 
torii vre unei ţerri ce'i a primitu. Fecd, pe lângd firmanul 
congresului dela Berlin, cea d'a, doua, causă pentru ce populii 
din Austria, Germania, şi Rusia îi persecuteză astădi; 6ccă 
pentru ce Românii, având în vedere mai cu s6mă năpă- 
direa și grămădirea lor în România,. cată să se îngrijască 

"şi să tragă luarea aminte cu din adinsul a, naţiunii, să 
facă pe guvernu să iea măsuri a împedica, copleşirea ce 
amenința pe fii acestei ţărri, având în vedere şi conduita 
acestoru 6speţi în România, pentru că pe ţărran îlu ucide 
cu vitriolul ce punu în băuturile spirtâse ce vendu, pe cetă- 
tenul din stratele societăţii inalte cu camăta, pe tergo- 
veţul cu luarea din mânăii a comerciului mărunt şi a micei 
industrii. | , Si 

Adunarea generală a României, în urmarea cellor aşe- 
ate la Berlin,.dete în anul 1880 şi în următorii, drepturi 
politice la ua miiă şi mai bine de individi din stirpea. 
semitică, amestecând în acestu numă&ru, cum se vorbesce, 
sub osebite titluri, Ensuşi pe aceia cari au conspirat cu 
judanii din străinătate contra constituţiunii României. An- 
glia pe la jumătatea, acestui secolu, a început a da şi ea 
drepturi politice la unii in micul număru de judani ce 
se afla în regatul unit, dar totu de ua dâtă a luat şi garan: 
ţiile necesarii sicuranţiei statului englesu. Ast-fel în Anglia, 
judanul.nu. pâte_ esercita. calitatea de tutoru allu suve- 
ranului în timpul'minorităţii salle, nici aceea de dirigintu, 

! allu regatului, de lord cancelar gardian marelui  sigillu,
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de lord locotenent allu Îrlandiei, de comisar regal allu 
bisericei scoţiane. Asemenea: sunt escludi dela, or ce fonc- 

țiune în biserica anglicană” şi “scoțiană dela tribunalele 

eclesiastice şi — sub-liniim aceste din urmă cuvinte — dela 

universități, collegiuri şi şcolele publice alle regatului. — 

(Le temps No. 7215, 22 janvier, 1881). 
In România s'a dat drepturi fără a se lua, vre ua, garanţiă | 

în apărarea intereselor naţionale alle țerrei. 
Pe când ne ocupam a orendui aceste însemnări pe hârtiă, 

priimirom pe neaşteptate visita unuia, din deputaţii opo- 

melle relative la acestă materiă a îmmulţirii judanilor 

peste -or ce măsură în acestă, țerră, ne presint . ideea sa 

Wa res6lve acâstă cestiune espusă întrun “project de lese 

ce dice că are să'lă presinte Adunării generale. ec în 

esenţă acestu project de lege care, după ce aş6dă espu- 

nerea sa de motive, întemeindu-se şi ellu pe grămădirea 

a 400 mii de judani în România; pe ingratitudinea vedită 

a.unora din acesti 6speţi, conspirând cu alţi judani din străi- 

nătate contra instituţiunilor acestei ţărri ce le a dat ospitali- 
tate şiprotecţiă ; pe meseria cellor mai ridicați,i în mare'parte 

cămătari; pe datoria Românilor d'a se “apăra de! alianţa 

unei ginte care nu se contopesce cu nici ua naţiune p' "între 

ai cării fii trăiesce; pe dreptul ce are fie-care statu suveran '! 

Wa-şi regula, ellu &nsuşi legile şi administraţia sa internă 

protejând interesele fiilor sâi înaintea 'cellor străine, dice: 

Toţi judanii ce 'şi au fost avut cumpărat immobile în 

Romania — &nsuşi pe numele lor propriu, fii ei şi împămen- 

teniţi, în termen de trei ani dela: promulgarea acestei legi, 

să'şi vândă acelle immobile şi să părăsiască ua țerră, de 

“a cării ospitalitate m'au fost mulţumiţi; iar nefiind urmă- 

tori, tribunalul — notariat respectiv în termen de şese luni,. 

să efectueze ellu vinderea acellor immobile prin licitațiurie 

publică câtre ver ce ocuitoru, de or ce stirpe, afard de 

cea judană. Pentru” cei. nestabiliţi scu proletari, g guvernul
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le va. înlesni mijlocele călătoriei după putinţă. Pentru a- 

ceia .cari vinu pentru transacţii, li se' vor lăsa trei dille 

libere spre efectuarea, afacerilor. lor, după care se. vor în- 

turna, la urma, lor, fiind supuşi la amendă -şi goniţi prin . 

escortă, trecând termenul menţionat. : 

Noi, cari, după.cum am dis, nu credem în ua emigrare 

reală din iniţiativa judanilor din România după cum cântă 

unele diare, totu asemenea:nu credem nici în :dobîndirea 

formelor. cerute spre regularea acestui project de lege, ne- 

„putend 'cunâsce oportunitatea lui şi sprijinirea ce'i ar da 

guvernul” în adunarea generală şi în senatu.: 

Din organul judanilor numit, allianţa, israelită“ ce ese la 

Paris,se presimte că tendințele acestor 6speţi ai României. 
ar fi să formeze ei în ţârra n6stră ua burghesiă in locul năs- 

"cândei burghesii române, conservendu-şi naţionalitateă; lor. 

prin vălul unui 6re-care titlu de români ce'şi dau şi credem. 

pînd la proba contrariă, cb esistența acestei tendinţe este în- 

temeiată. Și în adevăr,:ce însemneză mărcile (sildurile) |. 

de la unile uşi alle prăvăliilor -(dughene) judane, scrise . 

cu littere 'judane,:şi de care se lovescu cu capetele agenţii 

„ noştrii poliţienesci: şi. municipali fără să le” vadă? Ce 

însemneză afişele -acelle lungi anunțând. dillele de re-. 
presintațiă unui teatru dis israelit dela jicniţă în Bucu- 

reşti?. Ce însemna la 10. Mai, 1881, figura aceea închi- 

puită a lui . Solomon, "regele Palestinii, care străbătând 

stradele Bucurestilor. şi priimind ovasia supușilor săi în 

costum şi cu insemnele ce posteritatea sa crede a fi avut? 

Ge însemneză fiinţa .atâtor scoli judane în reşedinţa re- 
gatului şi în alte oraşe, pe când la Turtucaia — 6speţii 

noştri pînă. ieri (Bulgarii) interdicu Românilor aşedaţi 

acolo dupi vremi d'a avea scâlă română pe pământu Bul- 

gărescu? pe când Românilor Transilvanani în pământul 
şi țerra lor nu li.se iartă de. cotre veneticii Unguri d'a'şi 
avea scdle în limba români? Ce însemneză — dicem —tâte. 

- acestea altu .de câtu nisce. manifestări necontroversăbile
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că peregrinii - aceştia. vor. să'şi păstreze naționalitatea, lor 
în ţerra română, cd vor să înfiinţeze un stat în statul 
românu, şi că contopirea—nu asimilarea care nu.va să 
dică, de “cât tăierea perciunilor—cu care: diplomaţii ne 'a 

asurdit, nu e de cât.ua ficţiune, ua inesactitudine : amă- 
gitore spre a-şi arunca la noi gundiele din ţerra;:lor, spre 

a face să se cotropiască și specula, moşnenii unei .țărri pe 

“cari judanii în scopul de a amăgi pe cei: naivi —ridând 

—o numia şi ei, pind deună-gi, patria lor,: căci aşa li se 

ordonase să dică de către comitetulu: lor secret, pe când, 

în tâte. țărrile” pe unde locuiescu, ei -n'au altă -patriă:de 

cât „specula moşnenilor“ ai acellor. ţărri; iar. patria: lor 

este Palestina, în care ar fi fost lucru. coreciu să şi fi 

făcut și ei ovasii 'regelui lor Solomon, dar nu. într'o ţârră 
„străină cu totul de tradiţiunile, superstiiţiile şi datinele 

lor. Oaspeţii” cată, să, fiii: modeşti, căci or cine'e cutezatoru 

prea multu în.casa altuia are un nume prea. uriciosu,. 

Dillele trecute citirym în diariile. „Independența; ro- 
mână“ din Iaşi şi „Resboiul“ din .15 Septembre din Bu- 

curesti, cumeă ministerul de comereiu din Berlin ar fi 

dat ua circulară câtre camerile. de comerciu din Prusia, 

sfătuind .pe fabricanţii “germani d'ase feri de afaceri cu 

România, fiind 'că dela un timpu încoa — glice circulara —ii 

situaţiunea a devenit nesigură, neputându-se căpăta direp- 

tate chiar de se vor adresa tribunalelor. Cu tote că ua! 

ast-fel de circulară. lovesce integritatea şi justiţia dată de | 

tribunalele nâstre române în aplicarea legilor, cănd aceste : 

tribunale . n-au fost nici ua dată -acusate de partialitate, 

de vre ua:Putere, în tot timpul in care România a fost; 

tributară Porții, făcânduise tocmai acum acestă ncdreptate, 

când ea este independentă, noi credem .cd causele ce: au: 

motivat -mentionata circulară, sunt pagubile ce pâte. 'vaj ' 

fi adus comerciului germanu. glâta aceea de. falimente;| 

celle mai multe fraudul6se, cu :care s'au destins Gspeţii 

României, pe cari congresul dela Berlin ni'i a impus să | 
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'1e dim drepturi politice. Şi convincţia n6stră este bine 

formată, căci într'un interval de 12 ani s'a declarat numai 

de tribunalul comercial din Iaşi 206 comercianţi. faliţi, 

| din cari 198 judani şi 8 Români; şi este de notorietate 

publică că falimentele cari se aranjeză întrun modu clan- 

destin în. piață, trecu cellu puţin de optu ori ţifra măr- 

turisită. De aceea se pote afirma categoricu că în timpu 

de dece- ani, judanii faliţi din Iaşi au frustat: pe credi- 
torii lor, cellu puţin pentru 50 mili6ne franci. — (Românul 

din 29 Sept. 1882.) 

Oferim şi acestu plocon de onestitate şi bună credinţă 

comercială judană, D-lui Vadington : şi guvernului francezu 

care'la trimisa Berlin, spre impăciuirea Europei turburată, 

cum am dis, cd Românii nu voiau să dea, drepturi poli- 

tice judanilor.. : 
„Nu întră în deprinderile nostre să arstăm defectele acestei 
stirpe, or cerbicia cu care ţine la naționalitatea sa. Să'şi o 
păstreze dupe cum şi face. Dar grămăairea ei, cum am mai 
spus'o in țerra nostră nea umplut de îngrijiri, şi noi avem 
datoria să. ne apărăm patrimoniul străbun de or ce pe- 
ricole arătând peirea la care ar î espuşi copii noştri în 
viitor, de nu vom lucra spre întâmpinarea acestor pe- 
ricole pînd mai este timpu; e datoria fie-cărui românu. 
serios, să spuiă că ensuşi de a'mi priimi . ipotesa aceea 
absurdă cd stirpea aceasta se contopesce, totu n'am scăpa 

„viitorul fiilor noştri de acelle pericole, pentru că ua na- 

| țiune ce se recrută dintr'ua stirpe ce n'are cu densa 

: nici afinitate de rasă, de caracteru, de limbă, de deprin- 

: deri şi datine, îşi prepard cu adevărat cuiele cosciugului 

! sui. Şi să nu pârdă, din vedere guvernanţii nostri şi na- 
, ţiunea legală, spusele patrioţilor Poloni ce pribegescu pela 
noi, că — printre ranele ce au grăbit mârtea Poloniei — cea 
mai Vvenin6să a fost grămădirea judanilor goniţi de Ger- 
imani în acea nefericită țerră. 

i 

| 
| | 

. 
1! 
; 
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APPENDICELE 
stu 

Estractu din mai multe sute de chrisobuli, prin care se pâte 
limpedi chronologia domnitorilor Țărrei- -românesci, pe “secolii 

“XIV, XV și XVI. 
  

DEPE CHRISOBULI, 
  

Vladislavu Alesanâru, | 

(Fărd dată). Chrisobul (diploma) lui 
Vladislav duce şi domn, prin care spune 

că zidind ellu mânăstirea Vodița (St. 

Antoniu)şi înzestrându-o cu od6re, veş- 

mânte, cu immobile, precum : moşia 

Jidoştiţa, pe apa Bahni, alle-căria otare . 

despre apus, dice, că merge 'pină în 

apele calde (băile de la Mehadia), şi 
dăruind'o pe totu anul cu mai multe 
burduşe de brînză şi cașcavale de la . 

&nsuşi curtea domniască, a pus'o sub 
îngrijirea părintelui * Nicodim care a 

fost stăruitor şi băgător de semă la | 

a ei clădire, scutind pe mănăstire şi. 

de tâte dăjâiile domnesci de peste anu. 
(losia Bresniţa a Mănăstirei Tismana).   

DEPE ISTORIA. 

Vladislav a domnit dela 

-19600—198.
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DEPE CHRISOBULI. 
  

Danu Radu, 

6894 (1385) Oct. 3, Argeşu. Chriso- 

bul lui Dan duce şi domnu, fiiul Ra- 

dului duce şi domnu, în care se dice cd 

Mănăstirea Tismana este fondată de. 
tată său Radu domnitoru, iar Msn. 

Vodița de unchiu stu Vladislav domni- 
toru, — (ion. Tismana, depe condică), 

. Mircea, Radu, 

6895 (1887) Iun. 27, Argeşu. Chri- 
sobul lui. Mircea, duce şi domnu, fiul ' 
Radului duce şi domnu, prin. care în- 
tăresce donația făcută, Mon. Tismana 
de tată său domnitorul Radu, de frate 

s&u domnitorul Dan, precum şi celle 

date mânăstirii Vodița de unchiu său 
domnitorul Vladislav. (Mon. Tismana).: 

6895 (1387). Chrisobul în care Mir. : 
cea, îşi pune tote titlurile salle: „Eu 

cellu întru Christos bine credinciosul 
şi ensuşi stăpînitoru, Io Mircea, duce şi 
domnu, cu mila lui D-deu oblăduind 

si domnind tâtă 'Terra-românâscă, şi 
celle de peste munte, ca şi celle tă- 

tăresci (Basarabia) părţi, duce Amla- 

şului si Făgăraşului, domnu Banatului 

Severinului, şi allu amândurora jum&- 

tăţilor pe t6tă Dunărea, pînă la marea, 

cea mare, şi allu cetăţii Dristorului 

(Silistra) stăpînitoru, dan . stareţului   

DEPE ISTORIA. 

Danu Pasarabu, | 

“Mircea Pasarabu. 

o
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DEPE CHRISOBULI.. 
  

Sofroniu allu S-tei Monăstiri cu hramul 

sântei treimi, dela, locul ce se chiamă, 

Nucetul (Cozia), ca să fiă ei moşiă vecl-. 

nică, tote bălțile ce începu de 1a, Să 
patul piînd la gura Ialomiţei pe Du- 
năre, ca să, iea Monăstirea, venitul a: 

cestor bălți, de la or-ce omu, fiă păs- 

toru, fii boier mare s6u micu; precum 

şi de Ja stupinele ce se vor găsi pe - 
aceste bălți, să iea vamă din pesce, 

din albine, folosindu-se de or-ce gl6be 

și şugubine, etc. Deci, poruncescu —! 

dice chrisobul — tutulor dregătorilor, 

” judicătorilor, căpeteniilor din Dristoru, 

şal, ca sâ nu se attingă de bălțile mă- 

năstiri câtu un firu de păru.“.— (Mo- 

şia balta Săpatu a “Mon. Tismana). 

6915 (1406) 7-vre 24. Chrisobul lui 
Mircea duce şi domnu, fiiul domnitorului . 
Radu, în care puindu-şi camai sus tste 

titlurile salle, îlu offeră monăstirii Tis- 

mana, dându-i 6re-care privilegiuri.. 

Chrisobul e dat cu ocasia trecerii salle 

la Severin spre ase întâlni cu regele 

Ungariei. — (Cond. v. a Mon. Tismana). 

6923 (1415) Mai 28. Chrisobul lui 

Mircea duce şi domnu, fiiul Radului 

__ domnitoru, relativ la vamă dela Ge- 

__nune, să fiă a Monăstirii cât va trăi. 

domnia-sa şi “fiiul domniei salle, Mihail „| 

duce, — Qton. Cozia).   
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DEPE ISTORIA. 

Mircea Dasarabu,
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DEPE CHRISOBULI. 
  

Mihail Mircea, 

6926 (1418) Iuniu 22. Mihail duce 
şi domnu dă acest chrisobul monăsti- 
rilor Cozia şi Cotmena spre întărire şi 
scutslă, ânsă cu voia părintelui dom- 
niei salle (a Mircei Vv.) şi or care îlu 
va călca va avea multă, pedepsă, dela, 

„părintele domniei salle şi dela domnia 
sa; şi co dupt mortea părintelui dom- 
niei salle (se vede că Mircea era âncă în 
viață) şi a domniei salle (a lui Mihail) 
pe care va allege domnul D-deu domnu 
ţărrei, să întăriască şi să înnoiască, a-- 
cestu chrisobul după obiceiul domnilor, 
etc. — (Cond. Mon. Cotmena, pag. 2). 

6926 (1418) Iuniu 22, Tergoveşte. 

Chrisobul lui Mihail duce şi domnu, 
prin care dice că donaţiunile făcute 
de tată s&u Mon. Cotmâna să fiă în- 
tărite şi nebiîntuite de nimeni, în dillele 

domniei salle şi alle fiilor domniei salle, 

Radu şi Mihail. Şi că a scris acestu 
“chrisob în Tergoveşte pe timpul când 

dâmna, mama domniei salle, s'a în- 

turnăt din Terra-ungurescă. — (Con. 
Mon. Cotmâna, p. 1). 

Radu Mircea, 

6927 (1419) Mart.. 18: Chrisobul lui 

Radu duce şi domnu, fiiul lui Mircea. 
duce şi domnu, prin care scutesce car- 

    
  

DEPE ISTORIA. 

Mircea Pasarabu. 

> 

Mihail Pasarahu.
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DEPE CHRISOBULI. 
  

rele Monăstirii de ver ce tacse pe la 

trecători. —(Alon. Cozia). 

Danu Danu, 

6930 (1421) 7-vre 10, Argeşu. Chri- 
sobul lui Danu duce şi domnu, fiul 
lui Danu duce şi domn, pe care dânâu-l 

Mon. Tismana spre întărirea donaţi- 

unilor ei, dice—între altele — că are 

doi fii pe Danciul şi pe Basarabu.— . 
(Alon. Tismana). 

6981 (1422) 7-vre 16, Argeşu. Chri- 
sobul lui Danu duce şi domnu, fiiul 

lui Dan marele duce. — (Mon. Tismana.) 

6932 (1424) Aug. 8, Argeşu. Chri- 
sobul lui Danu duce şi domnu, fiiul 

lui Danu duce şi domnu, prin care dice 

că întăresce şi ellu donaţiunile făcute 

de moşul său Radu duce şi domnu, şi 

de tată său Danu duce şi domnu, Mon. 

Tismana, precum şi pe aceea, a satului 

Pisticevul ce 71 a închinat dâmna Ca- 

linichia, lelea domniei salle. — (Mon. 

Tismana), 

6937 (1428) S-vre 7. Chrisobul lui 

Dan duce şi domnu, fiiul lui Danu duce 

şi domnu. —(Cond. Mon. Cozia). 

"6939 (1430) 7-vre 16. Ghrisobul lui 
Danu duce şi domnu, fiiul lui Danu 

duce şi domnu, relatțv la moşia Ce- 

ruleşti. — (Mon. Tismana).   

„233 

DEPE ISTORIA. 

Danu Pasarahu. : 
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DEPE CHRISOBULI. 
  

Alesanăru Mircea. 

6940 (1481) 9-vre 17. Chrisobui lui 
Alesandru duce si domnu, fiul Mirci 
duce şi domnu, relativ la moşia Alec- 
seni.— (Cond. Mon. Delu). 

6941 (1433) Mart. 15, Târgoveşte. 
"Chrisobul lui Alesandru duce şi domnu, 
fiiul lui Mircea duce şi domnu, prin 
care dice că urmând şi ellu moşilor 
şi străbunilor săi domni Basarabesci 
ai Terrei-românesci, a dat acestu chri- 
sobul Mon. St. Nicolau (Mon. Mihai 
Vodă). — (Cona. acestei mon. pag. 279). 

Vladu Mircea, 

6941 (1433) Aug. 98, Tergoveşte. 
Chrisobul lui Vladu duce şi domnu, 
fiiul lui Mircea duce şi domnu. — (Cond, 
Mon. Mihai- -Vodă.) 

Radu Mircea. 

6945 (1437) Iun. 19, Crâţa. Chri- 
sobul lul Radu duce și domnu, fiiul 
lui Mircea duce şi domnu, relativ la 
moşiile Jiblea, Călimăneşti, etc. — 
(Mon. Cozia). 

Vladu Mircea,. 

6945 (1437) Aug. 1. Chrisobul.lui 
Vladu duce şi domnu, fiul lui Mircea 

- duce şi domnu, prin care întăresce 
donaţiunile făcute Monastirii Tismana 

  

  

DEPE ISTORIA. 
— 

Vladu Mircea sâu Dracu. 
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DEPE CHRISOBULI. “ 
  

de moşul său Radu duce şi domnu, ||. 

de tată său Mircea duce şi domn, pre- 
cum şi de Vladislavu, unchiul tatâne 

seu, spre a se păzi întru tâte celle a.- 

şedate de dânşii, cât va fi-în viaţă 
ellu şi fii s&i: Mircea, Vladu şi Radu. : 
(Mon. Tismana). 

6948 (1439) 7-vre 16. Chrisobul lui : 
Vladu duce şi domnu, unsul lui D-geu, 
autocratu şi domnu a tâtă 'Târra-ro- 

mânescă şi a părţilor de peste munte, 

Amlaşului şi Făgăraşului duce, şi pînd 

Ja marea cea mare oblăduitoru, prin |. 

care întăresce jeromonachului Doroteiu | 

moşia numită la Licura, unde! a şi ridi- 

cat monastire, ca să fiă acestă, mon. 

nesupărată de nimeni, câtva trăi dânsul 

şi fii săi: Mircea, Vladu şi Radul.— 

(Alon. Cozia), 

6949 (1441) Mai 14, 'Tergovişte, 

Chrisobul lui Vladu duce şi domnu, 
fiiul lui Mircea duce şi domnu. — (Mon. 

Glavaciocul). 

6949 (1441). Chrisobul lui Vladu 

duce şi domnu Părrei- romââesci, duce 

Amlaşului şi Făgărașului, relativu la 

. moşia şi via dela Ciocăneşti şi Bărbă- 

teşti alle Mon. Gotmena. — (Cond. mon. | 

acesteia, pag. 1). 

Basarabu “Basarab, 

6950 (1442) Martie 23, Gherghița. | 

Chrisobul lui Basarabu duce şi domnu,   
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-] DEPE ISTORIA, 

Vladi Mircea su Dracul, 
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DEPE CHRISOBULI. . -| DEPE ISTORIA. 

  

fiiul lui Basarabu duce şi domnu, re- 
lativ la moşiile Frănchişani, Izvorani, 
sal. —(Cond. Mon. Snagovul. . 

Vladu - Mircea, | 

6953 (1444). Vladu Mircea”), “Vladu Mircea său Dracu, 

Danu Basarabu, 

6956 (1448). Danu Basarabu”), Danu Pasarahu. 

Vladislavu Danu, 

6961 (1453 Aprilie 29. Chrisobul lui | Țladu Pasarahu, 
Vladislav duce şi domnu, fiiul lui Danu 
duce şi domnu. — (Condica Mănăstirii 
Nihai-vodă pag. 210). 

  

”) Vlad Mircea domnia, pe Ia finele acestui anu, fiind probatu 
—prin mai mulţi chronicari—că la bătălia de la Varna (1444 
9-vre 10) dintre Vladislav, regele Ungariei, și Amurat II, Vladu 
Mircea alliat cu creştinii, avusese trimis pe fiiul său cu 4000 
căllăraşi, luând şi ellu 6nsuși parte în consiliul 4e resbelu alhi 
creștinilor.— (Şincai, T. II, p. 7).— Halcocondila dice că Vladu 
a perit împreună cu fiiul stu Mircea de mâna asasinilor puşi de Corvin şi Danu în 1446 Iuliu. - *) La bătălia dela Cosoba (câmpu-Merlei) dată între creştini Şi Turci la 1448 S-vre, a luat parte și Danu Basarabu, dorm. 
nitorul Ţerrei-romăneșşti (Şincai, T. II, pag. 16).
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 DEPE CHRISOBULI, 
  

6964 (1456) Aprilie 15. Chrisobul 

lui Vladislav duce şi domnu, fiul lui 

_Danu duce şi domnu. — (Archiva isto:" 
ria României, T. 1. P. |. pag. 142). 

Vladu Vlaău, 

6965 (1457) Aprilie 16. Chrisobul 
lui Vladu duce şi domnu, fiul b&trâ- 

nului Vladu duce şi domnu, prin care 
întăresce stăpînirea Mănăstirii Cozia 

pe moşia 'Troieneşti, cumpărată. dela 

Drăgiciu drept 50 florinţi de auru.— 

(Alon. Cozia). 

6966 (1458) Martie 5. Chrisobul lui 

Vladu duce şi domnu, fiiul marelui 

Vladu duce şi domnu. La mărturii 

figureză: Dragomir, Cicală şi Stan 

Negrea. — (Mon. Tismana). 

Vlad Vladu, 

6970 (1462) Vlad Vladu duce şi 

domnu”). 

Radu Vladu. | 

6972 (1464) Julie 20. Chrisobul lui 

Radu duce şi domnu, fiiul lui Vlad   
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"DEPE ISTORIA. 

“Vladu Pasarabu, - 

Vlada Ţepeş. 

n» 

> 

Radu cellu frumosu. 

- *) Espediţia lui Mahomet II. în Romania contra lui Vlad Vladu 

sa făcut in acestu anu. — (Archiva istorică a României, T. 1, 

P. II, pag. 8 şi 41).
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DEPE CHRISOBULI. 
  

mare duce şi: domnu. — (Mon. Tis- |. . 

mana), : 

.69783 . (1465) 8-vre 28. Chrisobul 

lui. Radu duce şi domnu, fiiul marelui 

Vladu duce şi domnu. La mărturii, 

Mitropolit Iosef. — (Mon. Snagovul). 
6975 (1466) 10-vre 12. Chrisobul 

lui Radu duce şi domnu, fiiul lui Vladu 

duce şi domnu. — (Mon. Mihai-vodă).. 
6978 (1470) Iulie 28. Chrisobul lui 

Radu duce şi domnu, fiiul lui Vladu. 
duce şi domnu, relativ la moşia Pa-. 
rangu. — (Mon. Tismana). 

Basarabu Danu, 

6988 (1474) -7-yre 4. Chrisobul lui 
Basarabu duce şi domnu, fiiul lui Dan 
duce si domnu. — (Alon. Mihai-vodă). 

6983 (1575) Iuniu 1. Chrisobul lui 

Basarabu duce şi.domnu, fiiul lui Danu 
duce şi domnu, relativ la moşia Fă- 
gețelul*). — (Mon. Glavaciocu.) 

  
  

„DEPE ISTORIA. 

Padu cellu frumosu. 

2 

? 

? 

>? 

*) Marţi In 17 Ianuariu 1475, Stefan cellu mare allu Molda- 
viei căştigă strălucita victoriă dela Racova p6 apa Birladului; 
iar în 21 7-vre din acellaşi anu se liberâză “şi Vlad Vlad (pe 
peşu) din temniţa dela Buda. — (Şincai, T. II, p. 59 şi 64),
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DEPE CHRISOBULI. 
  

Basarabu Basarabu, 

-6988 (1479) 7-vre 12. Chrisobul 

lui Basarabu duce şi domnu, cellu 

june, fiiul lui Basarabu duce şi domnu. 

— Glon. Mihai-vodă). 

6988 (1480) Aprilie, 3, Bucureşti. 

Chrisobul'lui Basarabu duce şi domnu, 

cellu june, fiiul bunului Basarabu duce 

şi domnu. — (Mon. Tismana). 

6990 (1482) Martiu 23. Chrisobul 

- june, fiiul lui Basarabu duce şi domnu. 

Mitropolit Macariu. — Mon. Snagovul).   
Vladu Vladu, 

6991 (1483) Iuniu 1, Tergoveşte. 

Chrisobul lul Vladu duce şi domnu, 

fiul marelui Vladu duce şi domnu. — 

(lon. Tismana). | 

6991 (1483) Iuniu 1], Tergoveşte. 

Chrisobul lui Vladu duce şi. domnu, 

„fiul marelui Vlad duce şi domnu. — 

" (Aon. Tismana). 

6991 (1483) Iuniu 25, pargoveşte. 

Chrisobul lui: Vlad duce. şi domnu, 

fiiul marelui Vlaă duce şi “domnu. — 

“QAfon. Tismana.) 

6994. (1486) Aprilie 23. Chrisobul ' 

lui Vladu duce şi domnu, fiul lui 

Vladu duce şi domnu, relativ la sa-- 

tul Bratilovu. — (Alon. Gtavaciocul)- 

lui Basarabu duce şi domnu, .cellu' 
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Vladu Y, fiul lui Radu. 
„cellu Îrumosu, 
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6996 (1488) Aprilie” 10, Bucureşti. 
Chrisobul lui Vlad duce şi domnu, : 

„ fiiul lui Vlaqu duce şi domnu, — Alon, 
Glavaciocul). 

6998 (1490) Ianuariu 7. Ohrisobul 
“ui Vladu duce şi domnu, fiul ma- 
relui Vladu duce și domnu, relativ la 
moşia C6urul. — (Mon. Tismana). 

7001 (1493) Ianuariu 15, Buleşti, 
Chrisobul lui Vladu duce şi domnu, 
fiiul marelui Vladu duce şi domnu. — 
Glon. Tismana). 

7002 (1494) Martie 16. Ohrisobul lui 
Vladu duce şi domnu, prin care în- 
tăresce stăpinirea, Monastirii Bistriţa 
asupra tutulor moșiilor dăruite ei de 
domnii cei bătrâni, mai adăugând la 
acestă donaţiune şi dânsul cu fii săi, . 
Radul şi Mircea ducii, âncd vama din 
S&cui la Jiiu.— (Mon. Bistriţa). 

7003 (1495) Aprilie 19, Târgoveşte. 

Chrisobul lui Vladu duce şi domnu, fiiul 

marelui Vlad duce şi domnu. — (on. 

Cozia). 

17004 (1495) 7-vre 8. Chrisobul lui 

Vlad duce şi domnu, fiiului marelui 
Vlad duce şi domnu, relativ la moşia 
Cârbeşti, — (Mon. Tismana). 

Radu Vladu, 

7004 (1496) Ianuariu '31, Craiova. 
Chrisobul lui Radu : duce și domnu, 
fiul lui Vladu duce şi domnu, prin   

DEPE ISTORIA. 

- Vladu V, fiul lui Rada 
cellu frumosu, 

? 

Radu cell moră 

? 

> 

» 
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care întăresce lui jupăn Hamza stă- 

pinire asupra moşiei Călughăreştii şi .. 

Câmpu-mare, câştigată cu serviciu sub - 

unchiul domniei salle, Radul duce şi 

domnu. — (Mon. Cozia). 

7005 (1497) Ianuariu 9. Chrisobul 

lui Radu duce şi domnu, fiiullui' Vladu 

duce şi domnu, relativ la “moșia Câr- 

beşti. — (Mon. Tismana). 

1007 (1499). Chrisobul lui Radu duce: 

și domnu, fiiul lui Vladu duce şi domnu, - 

relativ la moşia Turceni. — „(Mon. 

Tismana). ' 

Vladu Vladu, 

1008 (1500) Iulie 17, Târgoveşte. 

Chrisobul lui Vlad duce şi domnu, 

fiiul lui Vladu duce şi domnu. — (Mon. 

Cozia). 

Radu Vladu, 

7009 (1501) Mai 24. Chrisobul lui 

Radu duce şi domnu, fiiul lui Vladu 

duce şi domnu, întărind stăpînirea 

mănăstirii peste înai multe moşii. — 

Qlon. Cozia). 

Radu Radu. 

7011 (1503) Aprilie 19. Chrisobul 

" lui Radu duce şi domnu, fiul lui Radu .- 

duce şi domnu. — (Mon. Cozia).   
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Radu: Vladu, | 

-'7012 (1504) Iuniu 15, Tergoveşte. 

Chrisobul lui Radu duce si domnu, 
fiiul marelui Vladu duce și domnu, 

relativ la moșia Petrești. — (Mon. 
Tismana). | 

7013 (1505). Chrisobul: lui Radu 

duce şi domnu, fiiul'lui Vladu duce 
şi domnu, prin care qă drept mănăs- 

4irii să iea căte 80%, din i6te câte - 

vor trece prin vadul dela Oltu. — on. 

Cozia). . 

1015 (1507) Iuliu 20, “rpergoveşte. 

Chrisobul lui Radu duce și domnu, fiiul 

marelui Vladu duce şi domnu. — (Mon. 
Glavaciocul). 

“Mihnea Vladu. - - 
7017 (1508) Iuniu.26. Chrisobul lui 

Mihnea, duce şi domnu, fiiul marelui 
Vlad duce şi domnu, relativ la Balta _ 
Bistriţu. — (Mon. Tismana). 

1017 (1508) '7-vre. 7. „Chrisobul lui . 

- Mihnea duce şi domnu, fiul "marelui 

Vladu duce şi domnu, prin care întă- 

resce mon. Bistriţa stăpinire peste tote 

moşiile salleşi Tiganii. — (Mon. Bistriţa) 

Mircea Mihnea; 

7018 (1509) 8-vre 19. Ohrisobul lui - 
Nircea duce şi domnu, fiiul lui Mihnea 
duce şi domnu, relativ. la. moşia, C6u- 
rul. — (Mon. 'Tismana). ”   
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7018 (1509) X-vre 5, Hăieşti. Chri- 

sobul lui Mircea duce şi domnu, fiiul lui 

Nihnea duce și domnu: — (Aton. Tis 

mana *). 

Vladu-Vladu.. 
1018 (1510) Maiu 6. Chrisobul “lui - 

Vladu duce şi domnu, fiiul marelui: 

Vladu duce şi domnu, relativ la moşia, 

Cârbeşti. — (Mon. Tismana). 

7019 (1511) Apriliu 25. Chrisobul '| - 

lui Vladu duce şi domnu, fiul marelui . 

Vladu duce şi domnu;: relativ la moşia: 

"Csuru. — (Mon. Tismana). 

Basarabu-Basarabu. : . :. 

7020 (1512) Iuliu 80,: Tergoveşte. - 

Chrisobul lui Basarabu duce şi domnu, 

ful lui Basarabu âuce şi domnu. —: 

(lon. Glavaciocul). 

1021 (1513) Martiu 23. Chrisobul | 

lui Basarabu duce şi domnu, fiul lui! |: 

Basarabu duce şi “domnu, relativ la .|: 

muntele Plăs6la. — (Mon. 'Tismana)- 

"1022 (1513) 8-vre 24. 'Chrisobul lui 

Basarabu duce şi domnu, ful lui Ba- : 

sarabu duce „şi “domnii. — 

vaciocul). - 

1022 (1514) Aug. 3. Cnrisobul lui 

- Alon. Gia- 

Basarabu duce şi domnu, . fiul lui Ba-.. 

  

Vadu 
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sarabu duce şi domnu. — (Monastirea, 
Străhaia), 

7023 (1515) Apriliu 18: Olteniţa. 
Chrisobul lui Basarabu duce şi doninu, 
fiul lui Basarabu duce şi domnu, — 
(Cond. episc. Buzău, T. II, p. 13). 

17025 (1516) 9-vre 14. Chrisobul lui | 
Basarabu duce şi domnu, fiul bunului 
Basarabu . duce şi domnu, relativ la 
moşia Căluiu, — (Mon. Tismana), 

7025 (1517) Iuliu 19. Chrisobul lui - 
Basarabu duce și domnu, fiul lui Ba- 
sarabu duce şi domnu. —(Cona. Mon. 
Aihai-Vodă, p. 285). 

7026 (1518) Tanuariu 18. Chrisobul 
lui Basarabu duce și Qomnu,. fiul lui. 
Basarabu quce şi domnu. — Mon. Să 

. rindarul). , 

1026 (2518) Maiu 4, Bucureşti Chri- 
sobul lui Basarabu duce și domnu, fiul 
lui Basarabu duce şi domnu, relativ 
la moşia Grozeşti. — (Mon. 'Tismana), 

7027(1518) 7-vre 8. Chrisobul lui 
Basarabu duce şi domnu, fiul lui Ba. 
sarabu duce şi domnu. — (Conă, Mon. 
Mihai-Vodă, p. 206). 

7027 (1519) Januariu 14, Piteşti. 
Chrisobul lui Basarabu duce şi domnu, 
fiul lui Basarabu cellu: mare duce şi 
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7029 (1521) Aprilie 11. Chrisobul 

lui Basarabu duce şi domnu, fiul lui 

Basarabu duce și domnu,. relativ la. 

moşia, Studina. — (Mon. Bistriţa). . 

Vladu Radul. 

7032 (1524) Maiu 23. Chrisobul lui . 
Vladu duce şi domnu, fiul lui Radu 
duce şi domnu, prin care întăresce lui 

Stan Sturzea stăpînire pe moşia Stu-. 

âina. (Mon. Bistriţa). 

Vladislav Vladislav. | 

7032 (1524) Iuniu 16. Chrisobul lui 

Vladislav duce şi domnu, fiul lui Vla- 

dislav duce şi domnu, relativ la balta 

Bistriţei. — (on. Tismana). . 

1032 (1524) August 28, Chrisobul 

lui Vladislav duce şi domnu, fiul lui 

Vladislav duce şi domnu,. r relativ la 

satele Arceşti şi Grădiştea din Muscel. 

(Cond. Mon. Mihai- Vodă). 

Radu Radu. 

7033 (1525) Fevruarie 10. Chriso-... 

bul lui Radu duce şi domnu, fiul lui 

Radu duce şi domnu, relativ la moşia : |. 

Alunul. La mărturii figureză . jupân 

Pârvul banul Craiovei. — (Monastirea . 

Bistriţa).   
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7034 (1525) .7-vre 8, Tergoveşte; 
Chrisobul lui Radu - duce şi: domnu; 
fiul lui Radu duce şi domnu, — (Episc. 
Buzău). 

1034 (1526) Ianuariu 7, Târgovişte. 
“Chrisobul lui Radu duce. Şi domnu, 
fiul lui Radu duce şi domnu. — Alen. 
"Glavaciocul). 

1036. (1528) August . 16, Areeşu. 
Chrisobul lui Radu duce şi domnu, 
fiiul lui Radu duce şi domnu. — (ton. 
"Tismana). ! 

7037 (1528) 9-vre 1. , Chrisobul lui 
Radu duce şi domnu, fiul lui Radu 
-duce şi domnu, relativ la, moşia 'Po- 
-deni. La martori : jupân Pâr vul banu 
“Craiovei. — (Mon. Tismana ”, 

Moisi Vladislavu. 

7037 (1529). Ohrisobul lui Moisi duce 
i domnu; fiul lui Vladislavu duce şi 
domnu. — (Mon. Tismana). 

12037 (1529) Maiu 12. Chrisobul lui 
„Moisi duce și domnu, fiul lui Vladis- 
lavu duce şi domnu, relativ la inoşia 
Gănâsa, şi Cracovul. — (Mon. Bistriţa), 

17037 (1529) Iuniu 1. Chrisobul lui 
NMoisi duce şi domnu, fiul lui Vladislav 
duce şi domnu, relativ la bălțile Ca- 
bilul şi Cornatul. — (Mon. Cozia). : 
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7038 (1530). Chrisobul lui Moisi 

duce şi domnu, fiul lui Vludislav duce 
şi domnu. —(Mitrop. din 'Tergoveşte). 

Vladu Vlăduţă. 

1038 (1530) Ianuariu 8, Porgoveşte. 

Chrisobul lui Vladu duce şi domnu, 

fiul lui Vlăduţă duce şi domnu. — (Mon. 

Cozia). 

Moisi Vladislavu. 

7038 (1530) Maiu 22. Ohrisobul lui 
Moisi duce şi domnu, fiul lui Vladis- 

lavu duce şi domnu. — Glon. Tismana). 

Vladu Vlăduţă. 

1038 (1530) Iuliu 6, Tergoveşte. 

Chrisobul lui Vladu duce şi domnu, 

fiul lui Vlăduţă duce şi domnu. — 

(Mon. Snagovul). 

7039 (1530) 9-vre 15. Chrisobul lui | 

Vladu duce şi domnu, fiul lui Vlă- 

duță duce şi domnu. — (Cond. Episc. 

Buztu, T. 1], p. 172). ” 

7039 (1531) Ianuariu 9. Chrisobul 

lui Vladu duce și domnu, fiul lui Vladu 

duce şi domnu, relativ la moşia Gră- . |-. 

covul, dăruită: de Pârvul. banul. — 

(Alon. Bistriţa). 

1039 (1531) Martiu. Chrisobul lui. 

Vladu duce şi domnu, fiul lui Vlăduţă 

duce şi domnu. —(Cond. Mon; Mihai- 

" Vodă).   

941: 
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7040 (1532) Martiu 6. Chrisobul lui': 

Vladu duce şi domnu, fiul lui Vladu 

duce şi domnu. —(Cond. Mon. Mihai- 

Vodă). | 

7040 (1582) Mai 25, Nimireşti. Chri- 

sobul lui Vladu duce şi domnu, fiul 

„lui Vladu duce şi domnu. — (Monastirea 
Snagovul). - 

Vladu Radu. 

"17041 (1532) X-vre.11, Tergoveşte. 
Chrisobul lui Vladu duce şi domnu, 
fiiul Radului duce şi domnu. — (on. 
Glavaciocul). 

7042 (1533) X-vre 25. Chrisobul lui 

Vladu duce şi domnu, fiiul Radului 
duce şi domnu. — (Alon. Mihai-Vodă). 

7043 (15834) 7-vre G. Chrisobul lui 
"Vladu duce şi domnu, fiiul Radului 
duce și domnu.— (Mon. Tismana). 

7043 (1535) Martiu 30, Târgoveşte. 

Chrisobul lui Vladu duce şi domnu, 

fiiul Radului duce şi domnu, — (Mon. 
Tismana). 

17043 (1535) Maiu 7. Chrisobul lui 

Vladu duce şi domnu, fiiul. Radului 

duce şi domnu, prin care arată că de- 
capitând pe Dragomir: spătarul, îi a 

confiscat totă averea cu. moşia, Pirs- 

covul, şi acâsta pentru că a fost vi- 

clenu (rebel) domniei. — (Episc, Buzău). . 
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Radu Radu. 

7044 (1535) S-vre 4,'Tergovişte. Chri- 

sobul lui Radu duceşi domnu, fiiul Radu-. 

lui duce şi domnu. — (Mon. Sărindarul). 

7044. (1536) Iul. 20, Bucureşti. Chri-: 

sobul lui Radu duce şi domnu, fjiul Ra. 

dului duce şi domnu. La mărturii: Şer- 

ban banul Craiovei. — (Mon. Snagovul). 

Vladu Radu. 

1045 (1536) 7-vre 6, Fureşti. Ohri- | 
sobul lui Vladu duce şi domnu, fiiul Ra- 

dului duca şi domnu, relativ la moşia 

Pirscovul. — (Episc. Buz&u). 

Radu Radu, | 

7045 (1537) Iuniu 21. Chrisobul lui . 

Radu duce şi domnu, fiiui lui Radu duce 

si domnu, La mărturii : vel banu alu 

Jiului. — (on. Snagovul). 

7046 (1538) Ianuariu 10. Cnrisobul 

lui Radu duce şi domnu, fiiul lui Radu 

duce şi domnu, relativ la moşia Ceu- 

rul. — (ton. Tismana). 

1048 (1539) 7-vre 14. Cnrisobul lui 

Radu duce şi domnu, fiiul ui Radu duce . 

şi domnu, prin care confiscând averea - 

Barbului , fiul Udrei, partea lui din .| 

moşia, Pirscovul, o închină Episcopiei; 

fiină că acellu Barbu —dice chrisobul— .|.. 

a perit ca un rebel ce a fostu. — (Epic, 

Buziu). 
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7048 (1540) Mart. 23. Chrisobul lui 
Radu duce şi domnu, fiiul lui Radu duce. 
si domnu, prin care confiscând averea . 
lui Moranu şi a lui I6n pentru viclenia 
lor, dăruiesce moşia lor Urecheşti pa- 

„„ harnicului Nititelu, — (Episc, Buzău), 

7050 (1542). Apriliu 16, „Bucureşti. 
Chrisobul lui Radu duce si domnu, fiiul 
lui Radu duce şi domhu, relativ la mo- 
şia Verneşti. — (Episc. Buzău). 

7051 (1548) 9-vre 11. Chrisobul lui 
Radu duce şi domnu, fiiul lui: Radu 
duce şi domnu. — (Mon. Sărindaru). 

7052 (1543) “î-vre 17, Tergoveşte. 
Chrisobul lui Raâu duce şi domnu, fiul. 
lui Radu duce şi domnu, prin care în- . 
tăresce aşedământul Episcopiei Buz&u: 
să aibă scaun de judicată pentru tâte. 
pricinile din celle patru judeţe, adică 
Buzău, Rămnicul-Sărat, Brăila şiSaacu, 
fiind Episcopu în acellu timpu părin-. 
tele Anania. — (Epise, Buzău). 

7052 (1544) Iuliu 4. Chrisobul lui 
Radu duce şi domnu, fiiul lui Radu duce 
si domnu, relativ la moşia, Stroieşti, — 
(Mon. Bistriţa) *) 

Mircea, Radu, 

7053 (1545) Mai 21, Bucureşti. Chri- 
sobul lui Mircea duce si domnu, fiul   
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lui Radu duce şi domnu. — Glon. Gla-. 

vaciocul). 

7054 (1545) 9-vre 4, Ohrisobul lui 

Mircea duce şi domnu, fliul marelui 

Radu duce şi domnu, relativ la moşia 

Dobruşa. — (Mon. Vieroşu). 

7055 (1547) Apriliu 26, Bucureşti. 
Chrisobul lui Mircea.duce şi domnu, 

fiiul lui Radu duce şi domnu. — Glon. 

Tismana). 

7055 (1547) luniu 1, Bucureşti. Ghri- 

“ sobul lui Mircea duce şi domnu, fiul 

- lui Radu duce şi domnu, relativ la mo- 

şia Potoceţul. — (Mon. Tismana). 

7056 (1548) Mai 22. Chrisobul lui 

Mircea duce şi domnu, fiiul lui Radu 

duce şi domnu, relativ 1a moşia Gura. 

— (pisc. -Buz&u). 

7056 (1548) Aug. 13, Bucureşti. Chri- 

sobul lui Mircea duce şi domnu, fiiul 

Radului duce şi domnu, prin care întă: 

resce să aibă “monăstirea Cozia moşiă 

la Lieşti şi jumâ&tate din muntele Lu- 

peşti, de 6re-ce acestă moşiă fiind avere 

a lui Ivan Viezure care ridicându- se | 

" împrotiva, domniei şi fiind prins de 

„Radul ducele şi domnitorul, şi tăinduii 

capul "i a confiscat aceste mosii, milu- 

ind cu elle pe Danciul Mureşanul Ş si pe 

Christociu , care le au vândut mănă- , 

stirii drept 1700 de aspri. De aceea prin 

acestu chrisobul se dă mănăstirii voiă 

să stăpiniască în bună pace, neavend   
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nici un drept fii lui Ivan Viezure aSu- 

pră-le. — (Alon. Cozia). 
7058 (1550) Iuniu 5. Chrisobul lui |: Vireea |: 

Mircea duce şi domnu, fiiul lui Radu: | 
duce şi domnu, relativ la moşia Vra: | 

beţul. — (Mon. Tismana). i : 
7060 (1552) Iuniu 16. Chrisobul lui x 

Mircea duce şi domnu, fiiul Radului : a 
duce și domnu, relativ la moşiile Plă- 
cidia, Mierlari, Buciumeni, Şc. l. 
(Episc. Buztu) *)   

”) Familia Ini Mireca Rada: 

Radu Radu (domnitoru la 1525). 

rait
a 

Mircea Radu X, sora lui Mihnea cellu rău (1508)%) 

4) Domnița "Y măritată după Stamate Paleologul, 
nepotul patriarehului Iosaf IL. 

d) Domnița Z măritată după Andronicu Cantaco- 
- sino, fratele Log. Mihail Cantacosino ?). 

c) Niloşu duce 3). 
d Alesandru duce și domnitoru. 

ITa căsătoriă 
Mircea Radu Chiajna, fiica lui Petru Rareşu. 

DS 
€ Petru Schiopul, duce şi domnitoru. 
D Constantin duce $ 

') Istoria Moldo- "română, 'T, 1, p, 2%; ?) Sincai, Chronica Românilor, T. Il, 
p. 229, 218 şi 932; 2) Columna lui Traiah, 1876, p. 22; *) Papiu Ilarian, Tesau- 
rul de de monumente istorice, 'T, III, p. 47,
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Petrașcu Radu, 

7062 (1554) Mai 25. Chrisobul lui 
Petraşcu duce şi domnu, fiiul lui Radu | 

duce. şi domnu, relativ la moși+ Urlă- 
tori. — (Episc. Buzău). 

7063 (1555) Mai 10.. Chrisobul îui 
Petraşcu duce şi domnu, fiiul lui Radu 
duce şi domnu, relativ la moşiile Odo- 

benii şi Lipia. — (Episc. Buzeu). 

7083 (1555) Aug. 9. Chrisobul lui 

Petraşcu duce şi domnu, fiiul lui Radu 

duce şi domnu. — (Mon. 'Pismana). 

7064 (1556) Martiu 15. Chrisobul lui 

Petru duce şi domnu, fiiul lui Radu | 

duce şi domnu. — (Mon. Sărindarul). 

7064 (1556) 9-vre 9. Chrisobul lui» 

Petraşcu duce şi domnu, fiiul lui Radu 

duce şi domnu, prin-care scutesce pe 

Episcopiă de vinuritul din dâlul Verne- 

ştilor, — (Episc. Buzeu). 

Mircea Radu. 

7065 (1557) Apriliu 26, Bucureşti. 

Chrisobul lui Mircea duce şi domnu, 

fiul lui Radu duce şi domnu. — (Mon. 

Tismana). ” 

1066 (1558) Februariu. Chrisobul lui 

Mircea, duce şi domnu, fiiul lui Radu A   
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duce şi domnu. — (Cond. mon. Mihai-" 

vodă, p. 664). 

1066 (1558) Mai 20, Bucureşti. Chri- 
sobul lui Mircea duce şi domnu, fiiul 

lui Radu duce şi domnu. — (Cond. Episc. 

Buzeu, No. 1, p. 466). 

1066 (1558) Iul. 19. Chrisobul lui 

Mircea duce şi domnu, fiul lui Radu 

duce şi domnu, relativ la moşia Tu-. 

feşti, — (on. Tismana). 

7067 (1559) Apriliu 21. Chrisobul lui 

Mircea duce şi domnu, fiiul lui Radu . | 

duce şi domnu. — (Mon. Mihai-vodă). 

1067 (1559) Mai 20. Chrisobul lui 

Mircea duce şi domnu, fiiul lui Radu - 

duce şi domnu, relativ la moşia Gro- 

zănâsca, — (Episc. Buzău). 

Petru Mircea, 

1068 (1560) Nartiu 10. Chrisobul lui 

Petru duce şi domnu, fiiul lui Mircea 
duce şi domnu, relativ la moşia Slăti- 
ra. — (ion. Bistriţa). 

1079 (1561) Aug. 6, Bucureşti. Cnri- 

sobul lui Petru duce şi domnu, fiiul lui - 
„„. Mircea, duce şi domnu. — (Cond. Episc. - 

Buztu, p. 455). 

1011 (1563) April 18. Chrisobul lui. 

Petru duce şi domnu, fiul lui Mircea   
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duce și domnu, relativ la moşia Celeiul. 

— (Mon. Bistriţa). 

7073 (1565) Ianuariu 4. Chrisobul 

lui Petru ânce şi: domnu, fiiul lui Mir- 

cea duce şi domnu, relativ la moşia, 

Studina. — (Alon. Bistriţa). 

7075 (1566) 9-vre 13. Chrisobul lui 

Petru duce şi domnu, fiiul lui Mircea 
duce şi domnu, relativ la moşia Bă- | 

deni.— (Episc Buzeu). 

1076 (1568) Mai 23 Chrisobul lui. 

Petru duce şi domnu, fiul lui Mircea 

duce şi domnu, relativ la, stăpinirea 

metochului Crucişâra. — (ion. Bis- 

trița). 

Alesandru Mircea, 

1077 (1569) Tanuariu 8. Chrisobul 

lui Alesandru duce şi domnu, fiiul lui 

Mircea duce şi domnu, nepotu lui Mih 

nea duce şi domnu, relativ la moşia 

Ghindeni. 2 ton. Bistriţa). 

20785 (1570) 9-vre 1. Chrisobul lui 

Alesanâru duce şi domnu, fiul lui 

Mircea duce şi domnu, nepotu Mihnii 

duce şi domnu, relativ 1& moşia, Bă- 

deni. — (Episc. Buzeu). 

080(1572) Apriliu 25. Chrisobul lui 

Alesandru duce şi domnu, fiul lui 

Mircea, duce şi domnu, nepotu Mihnii   
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duce şi domnu, relativ la 'mosia Po- 

pesti. — (Episc. Buzeu). 

Petru Petrascu. 

17082 (1574) Iuniu 26. Chrisobul lui 

Petru duce şi domnu, fiiul lu Petrascu 

duce şi domnu, relativ la moşia, Grădiş- 

tea, — (Cond. Mon, Câmpulungul p. 3). 

Alesandru Mircea. 

1083 (1575) Aug. 12. Chrisobul lui 

Alesandru duce şi domnu, fiiul lui Mir- 
„cea, duce şi domnu, nepot lui Mihnea; 

duce şi domnu, relativ la moşiile Mac. 
simu, Berendeşti, şal. — (Episcopia, 
Buzeu). 

1084 (1576) 9-vre 8. Chrisobul lui 
Alesandru duce şi domnu, fiiul lui Mir- 
cea duce şi domnu, nepotu lui Mihnea 
duce şi domnu. — (Cond. mon. Sărin- 
daru). 

1085 (1576) 9-vre 25 Chrisobul lui 
_Alesandru duce şi domnu, fiiul lui 
Mircea duce şi domnu, relativ la Moşia 
Bădeni, —Epise. Buzeu). 

Mihnea Alesandru. 

1086 (1578) Aug. 8. Chrisobul lui 
Mihnea duce şi domu, . fiiul lui Ale- 
sandru duce şi domnu, relativ la moşia 
Berendeştii. — (Episc. Buzeu).   
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7087 (1579) April.7.. Chrisobul lui 
Mihnea duce şi domnu, fiul lui Ale- :|: 
sanâru duce şi domnu, prin care în- 
tăresce mânăstirii stăpânirea unor să- 

laşe de ţigani.—(Mon. Bistriţa). 

7088 (1580) Lanuariu 20. Chrisobul 
lui Mihnea, duce şi domnu, fiiul lui Ale- . 

sanâru duce şi domnu, relativ la mo- 
şia Cornul şi Bălişorul. — (Episcopia 

Buzeu). 

7090 (1581) g-vre 6. Chrisobul lui 

Mihnea duce şi domnu, fiiul lui Ale- 

sandru'duce şi domnu, relativ a moşia 

Pirscovul Tigulei. — (Epise. Buzeu). 

7090 (1582)Iuniu 20. Chrisobul lui 

Mihnea duce şi domnu, fiul lui Ale- 

sanăru duce şi dorinu, relativ la moşia 

Oprisorul. — (Epise. Buzeu). 

Petru Petrascu, 

7091 (1582) Sept. 10. Chrisobul lui 

Petru duce şi domnu, fiiul lui Petrascu 

duce şi domnu, relativ la balta Mamina. 

— (on. Cozia). 

7092 (1583) Oct. 29. Chrisobul lui 

Petru duce şi domnu, fiiul iui Petrascu 

duce şi domnu, relativ Ja moşia Tur- 

ceni. = (ton. Tismana). 

7092 (1583) X-vre 2, Bucuresti. 
Chri:- 

sobul lui Petru duce şi domnu, fiiul 

lui Petrascu duce şi. domnu, : nepotul 

lui Radu duce şi domnu. — (on: Sna- 

govul). 
  

&,
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7092 (1584) Fevr. 5, Târgoveste. . 
- Chrisobul lui Petru -duce şi domnu, 

" Biul lui Petrascu duce şi domnu. — 
(Cond Episc. Buzeu, t. 1. p. 42). - 

Mihnea, Alesandru, - 

7093 (1585) April 26. Ohrisobul lui 

Mihnea duce şi domnu, fiiul lui Alesan- 
dru duce şi domnu, relativ la moşiile 

* Nasimu și Berendeşti. — (Episc. Buzeu). 

1094 (1585) Oct. 19. Chrisobul lui 

Mihnea, duce şi domnu, prin care dice 

că moşiile Căpăteneni, sa]., să remâie . 

“ale monastirii, fiind dăruite ei de ur- 

maşii lui Radu clucerul, coci acestu 

Radul clucerul le au câștigat în gillele 
lui Radu ducecălughă&rul, cu credinci6să 

"* slujbă şi cu sânge vărsat, la Fontana 

ţiganului, când s'abătut acellu Radu 
duce cu Stroia pribegul sal.— Din a- 

cestu Radu cluceru se trage. familia - 

Golesci. — (Cond. Mon. Vierosul). 
1094 (1586) Iuliu 15. Chrisobul lui 

Mihnea duce şi domnu, fiiul lui Ale- 

sandru duce şi domnu, relativ la mo- 

şia Verneşti. — (Episc. Buzeu). 

7095 (1587) Ianuar. 17. Chrisobul 

"lui Mihnea duce şi domnu, fiiul lui A- 

lesandru duce şi domnu, relativ la mo- 

şia Berendeşti. — (Episc. Buzeu). 

7096 (1588) Apriliu 9. Cartea, de ju- 

” decată a județului Tudoran cu 12 pur- 

gari din oraşul T6rgoveste, prin care   

DEPE ISTORIA. ! 
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se întăresce. vornicului Mitrea stăpi- . 

nirea pe nisce case în acea politiă. — 

(Episc. Buzeu). 

7096 (1588) Iuniu 17. Chrisobul lui 

Mihnea duce şi domnu, prin care îută- 

resce stăpînirea Episcopiei pe un vadu 

de mâră, dăruit ei de Stan şi alţii do 

a lor bună voia înainteze, judeţului şi - 

a 19 purgari. —(Episc. Buzeu). 

1097 (1589) Mai 19. Chrisobul lui 

Mihnea, duce şi domnu, fiul lui Ale- 

sandru duce şi "domnu, relativ la moşia, . 

Vîrtopu din mnizlocul Vădastrei şi Ce- 

leiului. — (Son. Bistriţa.) 

7097 (1589) Mai 1'7, Bucuresti. Chri- - 

sobul lui Mihnea duce și domnu, fiiul - 

lui Basarab âuce. — (Alon Strătiaia). 

7098 (1590) Iuniu 9. Chrisobul lui 

Mihnea duce şi domnu, fiul lui Ale- 

sanâru duce şi: domnu. — Glon. TTis- 

mana). 

7099 (1590) 9-vre 19. Onrisobul 1ui | 

Mihnea duce şi domnu, fiul lui Ale 

" sandru duce şi domnu, relativ la moşia 

Pirscovul. — (Epise. Buzeu). 

Stefan I6n. 

_1099 (1591) Iuliu 9, Bucuresti. Cnri-' 

| sobul lui Sefan duce şi domnu, fiul 

ui I6n duce şi domnu. — Gto: Glava- : 

ciocul). . 
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17100 (1592) Feurariu 16. Chrisobul.. 

lui Stefan duce şi domnu, fiul lui I6n 

duce şi domnu. — (Schitu Coşuna). 

1100 (1592) Iuniu 12. Chrisobul lui 

Stefan duce şi domnu, fiiul lui I6n duce 

şi domnu. — (Schitu Coşuna). 

7100 (1592) Iuniu. Cartea de judi- 

cată a lui Siman, judele, cu 12 bur- 

gari, pe care o dă mânăstirii St.-Nicolau 

(Mihai-vodă), pentru nisce prăvălii. — 
(Cond. Mon. Mihai-vods). 

Alesandru Bogdanu, 

7101 (1592) X-vre 11. Chrisobul lui 
Alesandru duce şi domnu, fiiul lui Bog- 
dan duce şi domnu. — (Cond. Mon. 
Mihai-voaă). 

7101 (1593) Ianuariu 15 Stănești. 
Chrisobul lui Alesandru duce şi domnu, 
fiiul lui Bogdanu duce si domnu. —. 
(Aon. Glavaciocu). | 

7101 (1598) Fevruariu. Chrisobul lui 
_ Alesandru duce şi domnu, fiul lui Bog- 

dan duce şi domnu. — (Cond. Mon. 
Mihai-vodă), | 

7101 (1593) Iuniu 19. Chrisobul lui 
Alesandru duce şi domnu, fiiul lui Bog- 
dan duce şi domnu. — (Cond. Mitrop. 
Bucureşti). 

7101 (1593) Iul. 6, Bucuresti. Chri- 
sobui lui Alesandru duce şi domnu, 
fiiul lui Bogdan duce şi domnu, Te-   
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lativ la satul. Craioviţa.. — (Cond No. 
IV a archivei, pas 829). " 

Mihail Petrascu. | 

7102 (1594) Ianuariu 4. Chrisobul 

lui Mihail duce şi domnu, fiul lui Pe- 

trascu duce şi domnu, relativ la moşia 

Brezniţa.— (Mon. Tismana). . . - 

7102 (1594) Iuniu 22. Chrisobul lui 

Mihail duce şi domnu, fiul lui Pe-: 

traseu duce şi domnu.— (Mon. Cozia). 

7103 (1595) Mai 22. Chrisobul lui | 

Mihail duce şi domnu, fiiul lui Pe- 

trascu duce şi domnu. — (on. Cozia). 

7104 (1596) Aprilie 13. Chrisobul 

lui Mihail duce şi domnu, fiiul lui 

Pâtrascu duce şi domnu,: prin care : 

intăresce decisiunea sinodului ce s'a 

ținut ca egumenii ce se vor pune pe 

viitor pe la mănăstiri să fiă alleşi 

dintre călughării acellii mânăstiri, de. 

câtre obştea călugărilor din acea mă 

" năstire văduvă de egumenu, adăogând” 

tot de ua dată şi alte regule în folo- 

sul mânăstirilor. — (Mon. 'Vismana). 

7106 (1598) Iuliu 5, Tergoveste. 

Chrisobul lui Mihail duce şi domnu, 

fiiul prea bunului Pătraşcu, duce şi 

„domnu, prin care ordonă judeţului şi 

cellor 12 burgări din urbea Romni- 

cului-Vileii, să lase în pace de aăj- 

"dii pe clăcaşii Mănăstirea Cozia: de 

pe Uliţa dela Râmnicu, cu ţigani de   
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la morile de prafu de puscă, pind în 

Misia, fiind ei aflaţi pe moşia mânăs- 

tirii căci ei au să dea birul cu ceea 

l-altă ţârră câtre domniă, iar nu cu: 

tărgoveţii. — (Mon. Cozia). 

1107 (1599) Ianuariu 5. Ghrisobul 

lui Mihail duce şi domnu, fiiul lui 

Pătraşcu duce şi domnu, relativ la: 

moşia Grădiştea. — (Cond. Mon. Câmpu- 

lungul p. 5). 

Nicola Mihail, 

7108 (1600) Iuniu 28. Chrisobul . 

lui Nicola, duce şi domnu Tărei-ro-. 
măneșşti, fiiul lui Mihail duce şi domnu 

'Tărrei Ardslului. — (Con. Mon. Mihai- 

vodă, p 219).   
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