
GHEORGHE MAGHERU îN ARHIVELE 

GORJENE 

DAN NEGULEASA 

Gheorghe Magheru, figură proemientnă a generaţiei care 
a avut fericirea de a lupta pentru realizarea măreţelor idea
luri de unitate şi independenţă naţională şi a trăi emoţionan
tele clipe ale înfăptuirii lor, ,prin bogata-i şi multilaterala ac
tivitate, prin concepţiile şi faptele sale ce au contribuit la 
progresul societăţii româneşti, a fost şi este în atenţia istori
cilor, a acelora care iubesc trecutul glorios al poporului 
român. 

Vieţii şi activităţii celui ce văzuse lumina zilei în jud. 
Gorj, judeţ în care-şi va desfăşura o bună parte a existenţei 
sale, i-au fost dedicate numeroase studii care, împreună cu 
lucrarea rnonogrnfică semnată de Stan Apostol şi Constantin 
Vlăduţ1 şi cu catalogul de documente al Direcţiei Generale 
a Arhivelor Statului2

, prin valorificarea bogatei baze docu-
mentare, realizarea dimensiunilor personalităţii şi activităţii 
multilaterale a pandurului de la 1821 şi generalului de la 1848. 

Mai puţin cunoscute şi insuficient valorificate sînt infor
maţiile conţinute în documentele păstrate în fondurile Filialei 
Arhivelor Statului Gorj care pot contribui la studierea unei 
perioade mai puţin cunoscute din viaţa şi activitatea vistie
rului Gheorghe Magheru - perioada anilor 1832-1842 la 
completarea unor surse privind crezul politic şi social, trăsă
turile de caracter cit şi ocuparea unor funcţii administrative. 

După terminarea parcurgerii primei eta,pe a carierei sale 
miHtare în cursul căreia se distinsese prin curaj şi bărbăţie, 

deşi ar fi putut, ca majoritatea reprezentanţilor ţlasei sale 
să alerge după satisfacţii materiale, el a înţeles că în faţa 
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tării se deschide o perioadă de progres, de luptă hotărîtoare 
pentru destinele ei viitoare, motiv pentru care s-a plasat in 
rindul forfelor sociale care-şi propuneau să promoveze şi rea
lizeze progresul. 3 

încă din primii ani ai stabilirii sale în oraşul Tîrgu-Jiu, 
ani ce corespund cu cei ai începutului epocii regulamentare, 
Gheorghe Magheru se va număra printre promotorii sau spri
jinitorii iniţiativelor de reorganizare administrativ~. d~ t:l.ez
voltare economică şi edi'litar-urbanistică, de întem'eiere a u
nor instituţii sanitare şi şcolare de care modesta aşezare ur
bană de pe malul Jiului avea atîta nevoie. 

In anul 1833, alături de aHi fruntaşi ai vieţii publice din 
oraşul Tg.-Jiu, este semnatarul unei liste „pentru imbun~tăţi
rile şi frumuseţea ce s-ar cuveni a se ·face la acest oraş al 
Tîrgu-Jiului"" în care arăta Vorniciei din Lăuntru că se im
puneau ca măsuri de primă u.rgenţă construirea unui local de 
scoală publică a oraşuJu;, local pentru construcţia căruia a 
contribuit în repetate rîoduri cu bani,5 asigurarea asistenţei 
medicale calificate prin aducerea unui doctor pentru leaira că
ruia Gheorghe Magheru a donat 28 de galbeni,6 cit şi cons
truirea a 7 podeţe peste pîraiele ce brăzdau oraşul, alinierea 
şi pc.varea cu piatră a uliţelor, cerinţe ce vor prinde ·•iata 
în timpul cît a fost la cîrma orasu:lui7 în calitate de prezident 
al Magistratului oraşului Tîrgu-Jiu. 

Firea sa aspră, corectitudinea ireproşabilă cît şi intransi
genţă faţă de abuzuri, trăsături care-l vor face vestit şi iubit 
mai tîrziu,8 s-au manifestat incă din timpul şederii sale la 
Tîrgu-Jiu, cetăţenii oraşului apreciindu-l ca „om aspru şi nă
praznic" r pe care nu doreau să-l aleagă în funcţi,a de prezi
dent „temindu-se a nu le pricinui neliniştită petrecere precum 
este voia naltei stăpîniri "9

• 

Aceste oalităţi ale viitorului ,preşedinte de tribunal şi 
ocîrmuitor din judeţul Romanaţi nu au trecut neobservate 
nici de forurile superioare care-i vor încredinţa diferite mi
.siuni culminind cu cea di~ oc:rmuire al judeţului Gorj, e 
drept provizoriu, pentru timpul cit titularul Gh. Călinescu se 
afla bolnav .10 

Cu puterea sa de intuire Gheorghe Magheru a înţeles 
că noua perioadă in care păşise ţara era şi· o perioadă a 
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dezvoltării economice, a valorificării resurselor fiecărei zone. 
Pentru aceasta judeţul său natal, deşi dispunea de numeroase 
resurse, datorită lipsei căilor de comunicaţie care să-l atragă 
în circuitul economic, se vedea izolat, cu o viaţă economică 
modestă ce-şi punea amprenta asupra întregii activităţi. De 
aceea în nenumărate rînduri, din primii ani ai şederii sale în 
Tg.-Jiu şi pînă la pioarte, s-a făcut mesagerul acestei dorinţe 
şi necesităţi a conjudeţenilor de a lega Gorjul cu Transilva
nia printr-o şosea iar mai tîrziu de prelungire a căii ferate de 
la Ţinţăreni pînă la Tîrgu-Jiu. 

Truda nu i-a fost zadarnică căci la scurt timp după moar
te calea ferată devenise o realitate, iar puţin mai tîrziu şo
seaua spre fraţii români transilvăneni făcea parte din peisa
jul cotidian al judeţului. 

Documentele păstrate în arhivele gorjene, aJături cele
lalte documente interne, constituie un valoros tezaur infor
mativ care are menirea de a reda imaginea şi dimensiunile 
reale ale vieţii şi activităţii celui care şi-a închinat întreaga 
energie :;;i pasiune telului măreţ pl propăşirii ţării şi poporului 
căruia ii aparţinea. 
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1. [1832] apr. 5. Jalba visterului Gheorghe Magheru trimisă 
Ocîrmuirii judeţului Gorj pentru so_Iu.,ţionarea pricinii ce o 
~re. cu locuitorli',•atuhrt1 1ti}ş-ia·'de:'S1rs' pentru neachitarea 
unor datorii. 

Nr. 704. 

r: · Către[ 

:-, i. Cinstita Ocîrmuire 

J>leca,tă-_ ar.ătare.: 

Primit apr. 5 
-· ·~·.:. - .,! 

La lăcuitori .ot sa,tu·{l] 1Wşia1de Sus avînd din ani[i] tre
cuti datorii de dijmuri bani, porumbi şi altele, în -anu.I trecut, 
1831 mart s-au desfăcut .de to{!. te, ·iar pentru«> mie patr\i,zeci 
şi ·cincUefdeli p,ărnmb,' fiind. fost iipsă; după· rugăciunea. ce 
ml:-au făcut le-ani pdimit zapiS, supt foaia __ dJitoriei .fieşcăruia, 
corpinzăfoTr· dl Irt t8ă'lhna· trecută m.r..:.i yor r.ă:>j:lunde.Jără. alt 
cuvî:it de· preluri~ir~,' Îăt ·de;·~n~~„n~ ~ă-mi, pl~t~f\Ş.~. s.uta .cu, 
tailari 30i ·,·: '1. · •··· •' ·· „, . , ... ·, ... „ 

I " . . ·. . \ . . ' . : l -# t ~ 4 ' ' • -:' ·_. ) \_' I .._ 1 - ' ' ~ ~ l.f ; #-' ' . l. • - ' 

. Oe aouă ori pînă acum le-am făcut cerere ,şi mă tot pre
lungesc. Unii zic că nu au, alti_i z_ic _că„s~ -~ă .măsoare ,purum
bu[l] cu aftă baniţă, iar hl.Cc~: ~ l!loşiei ~cu c::.ar~.,~îµt, şi l~gaţi. 

• .. : ··11. ' . _- ,_ . 

'Peritru care mă rog cinst. Ocîrmuirt ca·să>1n:i·să:dea o·pt>
runcă către dlui suptocîrmuitoru[l] plă.şii Hamarăzii a supune 
pă numiţi[iJ lăcuitori cu r~spu;nder~~ C!~eş.tii datorii cu porum
bii în naht, sau cu bani dii.ţi~ cuprindere~ zapişului ce am de 
la numiti[i], iar mai pricinuind·s~-i ·sorot.easdl. după dumine
ca tomii a ne afla toate părţile la Cinstita Ocîrmuire: s1w~.lu~. 
făţişare. . . 

Plecat 

Gheorghe Magheru vt. vist. 

Prefectura jud. Gorj, dos. 2/1832, f. 59, orig. 
2. 1832 nov. 2! Cererea vistierului Gheorghe Magheru trlmi-

-.ă Ocîrmuirli judeţului Gorj r.entr-u, e!Jl!~ar~ AAui lla$ar 
port 'necesar: deplasă'tii si:lfe·'ta §Ufşiea Sibiului unde are 
în păstrare. actele 4e pro~ri~_tafe .l:\f;!J:~ilr~ . .deveilirlL · drep
tului ·de- proprietâle. asupra m.l!pfe!ul PJJiffil, pel)..b;9, ~{e s' 
află în>jti'deca_lă \::u":m~ş_n~h! cn~;t~1~_ţ.1'~r..fJh. ~" •:.:-u ;.>;~~-, 

„ ·~ ''"''.• "'""!'1 ,·~T~..-·~tli~ it ~( ,._~„L-~. · · -
J'\tr. · 39J.~, ,- - , _ . .'„ " _ .:. '. ~ .;- - ·Px-imită · :rroemv. 2. 
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Cinstitei Ocîrmuiri acestui judeţi Gorj 

Vistierul Gheorghe Măgherul 

Cu plecăciune fac cunoscut cinstitei Ocîrmuiri că de că
tre cinstitul Tribuna1l al acestui judeţ prin pitacul cu nr. 859, 
slobozit pă temeiul poruncii cinst. Marii Logofeţii a Dreptăţii 
ce s-au dat la jalba unora din moşnenii Bircei dintr-acest ju
deţ, sînt chemat a mă înfăţişa cu acei moşneni în judecată 
pentru muntele Purul ce să află supt a mea stăpînire. Şi fiind
că asupra prigonirii aceştii pricini nu am toate sineturile spre 
a mea îndreptare, pentru aceasia avînd cele mai multe sine
turi lăsate în păstrare la satul Siliştea, scaunu[l] Sibiului, în
tre alte amaneturi ce mai am din vremea răzvrătirii lăsate a
colo, pentru care am şi făcut cunoscut cinst. Judecătorii carea 
m-au îndatorat ca în soroc de 30 de zile să aduc arătatele si-
neturi. Şi pentru că pă altul nu poci trimite pînă nu mă voi 
duce chiar însumi a le luoa, mă rog cinst. Ocîrmuiri a mi să 
slobozi paşaport de drum, după orînduiala ce este întocmită, 
a merg·e înlăuntru, prin Sche!a Cîinenilor din sud Vîkea, pen
tru aducerea pomenitelor sineturi şi la sorocul arătat mă voi 
afla venit înapoi negreşit. 

Anul 1832 noevr. 2 

Gheorghe Magherul vt. vistier 

[Rezoluţi~] 

Cu raport al Octrmuirii, însoţindu-&ă cea -în oiriginal. 
către Cinst. Dvornicie. să să ceară poruncă de urmare. 

Pentru D. otcîrmuitori[ul] C. Mihuleţu. 

Prefectura jud. Gorj, dos. 66/1831-1832, f. 396, copie. 

3. 1833 fehr. 3. Ordinul Visteriei Ţării Româneşti trimis 

Ocîrmuirii judeţului Gorj prin care se aduce la cunoştin
ţă hotărirea Marii Logofeţii de a se plăti vistilerului 
Gheorghe Magheru, supleant la Tribunalul judeţului Gorj, 
retribuţia pe lunile noiembrie şi decembrie 1833. 

Nr. 453 Tu-imit fevr. 7 
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Visteria Ţă,ril Rumâneşti 

OtîrmuiriliT judeturui' G'orf 

Pe; .temeiul otn:oşenii cinst. Marii LQgofeţfr_ cu nt.;. 130J11. 
să M:rie, acei Odr.muiri ·oa din. banii următQ.ruluii trimf!atru· 
să sti dea: -cj.1-Jui vistier,1,llui Gheo.rg)J.e. Magpar;u, ,.ce,t (ll'mp_u_H 
la trihunalu[:IJ 'acelui judeţ supt numire ~ ~uple!}Il_.t._ htflJJ;i 
pe zile .27 din noembre şj µe luna_ lui dec;he.mvre Jei

0 
4na ţU,ie 

una sută patruzeci, socoitîţj pe lună_yotul şa:se„su~. şj,1, .iscă:. 
!iţi în condică, să vor trece la socot-<:~ală acesţui tt"hnestrri. · 

lB3'3 fevr: :r 
:Marele vist.ier .... 

Şeful secsii . . . . Ghearşhl.aidi. 
Secsia a 2 

N. 334 

No. 42 ·trecut în condica casii. vistierii penku- d:.lui 'ol).Ş~;.. 
eul casier. 

Wtier ..... . 
[Rezoluţie : ] Secrretarr ! 

Să se fu\Că urmare i'ntocmai 

G.C. 

fevr. 7 

Prefectura jud. Gorj, dos. l/1B3j, L 34,. orig~ 

-!; 18_33 ~.ept,. 25. Sci;tsqarea 'tu,i Ghe~e ·~law 'fdmţsa. · 
Magi~tratlllui oraşuTUi Tg. Jiu p·ri'n cate . .rc>neaiă. suma. ţe 
28 galbeni pentru pt.ata tettibuţief d'o-ct0htt6i 'ce :~i:i:i · 
a fi ·adus · în · oiaş. 

Vt. vistier şi cavaler 

Gheorghe Magheru supleant 

Judocăitorrii C11cestui judeţ Gorj 

Anul H333 hma ~-;itentbri~e 25 

Cinstituluj Magist:rat al acestu( oxaş 

Tîrgu Jiului 



t>rin obnoşenia te Ant primit dela dumnealui stolnicu[il 
Barbu Viişoreanu, deputatul acestui judeţ, scrisă de la 19 
ale următorului, mă văz poftit prin .organul dumnealui, de 
căfre toată cfa1stita obşte, boieri şi neguţători aJ. acestui oraş, 
Cd să primesc doaăzeci şi opt galbeni împărăteşti ce prin 
siriisfora de la dumnealor s-au forst Î!llSUmat tn trebuinţă chel
tuieiil ce ar fi putUJt urma cu a duce obşteasca plîngere Ja 
auzu[l] înaltei stăpîniri în pdoina desfininţăr.iJ judetului ce 
se hotărîse, supt cuvînt că dumnealor cunosc cu ;toţii oscc-
nellle .şi 1silinţa c 1e am pus în săvîrşirea privinii aceştia, la 
care am răspuns dumnealui cele cuvenite. 

Cu cilllste încunoştiinţcz şi cinstiitului M·a.g,istrat că eu, 
deşi cu adevărat am fost lrimes din partea obştii şi de am 
cerca.t o&teneli şialtele, dar le socotesc ca o picătură de apci 
in uocam.J!l mărei, ,pă lingă datoria ce am către neam şi că

Lre patrie, şi mai ales către orăşanii mei, pentru care voi fi 
gat'ii brfomd mi numai a alerga şi a osteni ci' şi chiar a rod. 
jc ... rtfi de va fi de trebuinţă pentru obştesc folos, precum 
lE:„ilID şi a:ră1tat acest semn de credinţă în 1trecutul •război. 

Pentru mine cea mai mare bunătate ce mi să poate face 
este numai c:a să-mi priimească şi acea.stă puţină slujbă ce 
am făcut ca un prinos al datoriilor mele şi voi fi prea mul
ţumit că, precum .altă dată, ş.i acum am putut contrebui pa
trioţilor mei. l1B!r acei doaăzeci şi opt galbeni îi trimisăi la 
cinstitul Magistrart: unde vor sita depozitari•sîti şi hotărîţi a 
să da în :pia.ta lipsei simbrii dohtorului ce să va orîndui Ia 
acest. ornş de către înalta . stăpînire, lucru care să atlinge ia
răŞi de .un obştesc folos, fără a să întrebuinţa însă Ia vreo 
altă treb'uinţă. Şi de primire mă voi cinsti cu răspU1I1s. 

Gheorghe Ma.gheriu 

Primăria oraşului Tg. Jiu, dos. 22/1833-1834, f. 12, orig. 
5. 1033 dec. 18. Ordinul Vorniciei din Lăuntru trimis vistie

rului Gheorghe Magheru prin ca.re i se comunică numi
rea sa provizorie în funcţia de ocîrmuitor al judeţului 

Gorj în locul ocirmuitorului Gheorghe Călinescu ce se 
afla bolnav. 
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Capie 

Nb .. 9046 

IDepa·r.tamentul Dvomicii chim. lăuntru 

FI. m. vist ~heorghe Magherul 

Fiindcă~ dumnealui duceru[l] Gheorghe Călinescu, ot
cifwuitorµt jygeţll:lu~ ~~j. s~ arnţ lia~µa~ Ş.\ este de n~apd.
.r~ă: t·r~ă: &. să -afli d~~g~tQr la aţe} j~ţ, căci să în
tîmplă .inuit~. ineormduiali di,n H.pşa dumifia~e, 4reµ1~ aceia, 
ai;est. d~ment. cun()~dµ.~ p~ dqouwata vrednic ·ae 
~~..j:lStă fo„r.einare, iată; t~ o1lîn4qeşte ~em.elni~eŞ!l:e înde
plJ.ţljtor ttt1~rii de o.t~irnw.itor la a~el jµ4eţ pînă V(): sosi 
dµ.ntu~ ~~uitm-uUt ş~ uor·~eşte dumitiile ca, îin~·ată 
~lh. -Rl'ilnÎlefl.• ~i40 . n.lJ.mai~pîţ să i~i toa~ în<4t.oririle 
~U}ilira-ţi. siir.gµ_i.Qdµ...te pr;iR Q/Ă<># ~;jlo . .:i.~e vei Socoti a si'j. 
aduce .toate trebilie judeţului întru săvîrşirea. f~ră de cusur 
şi tî să va cunoaşte !>lujba, dar de priimiTe şi urmare să ra
P~ ..,,Qll1lllis:ii.. 

'.Ră ·ţjst:ui' jpp.eţuJui, .i@a~t~ du,pă tPTi.im_i.re.a aceştii µoruncJ. 
St'Oţîirdu~l, Sa-'}' "pui şi Ja arf:stuf poliţii împrell,illă. Şi. pă toţi 
c«#lâfţi, ·atieţ?'ă"l>li Gltgore Boiovid J pă Ştefan Bugă şi pă 
R«tlUt Uîtr.amil: •!;li fiindcă s-.au orfoduit î.ntr-ad.1ins cercetar@ 
dbl: 1iwrt~ parumtă. Cl'IJll,PI:a aceştii pricini dumnealui săTdarn[f.J 
D~f~ QJ,i.JJez.u, otcîr·u:rµit9{ul jµdeţului Vîlcea, căruia 
i BiClU· tm.t~, ş;_, J:JQllllpai}e-. 

De aceea dumneata vei avea ip pază :pă arilit.aţii .pînă lct 
sosirea d-lmi şi izbrănirea cercetării. 

Anul 183,3 decw. 18 

Secsia l-ia 

I MiliBa,,; ·1J.iii: • 

Gheorghe Fil~pescu 

· :f'(refettuţa'· juid: G_orj, dos. 53/1833-1834, f. 3, copie. 

ANEXA II 

6. !•fa33 <lec. 27. Raportul' vistierului Gheorghe Magheru <;ă
tre Marea Vornicie a Treburilor din Lăuntru prin care 
comuniiri• ,..mWWla·,Juncţiei de ocîrmuitor .al .j'pdeţuhii 
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Gorj şî arestarea tistului şi negustorilor scandalagii, dind 
asigurărn de îndeplinire cu conştiinciozitate a funcţiei în 
care a fost provizoriu numit. 

Prea cinstitei Marei Dvornâ.cii a Trebilor din Lăuntru. 

Plecatul slugă vt. vist. Gheorghe Magberiul 

Porunca prea Cinstitei Marii Dvornicii de la 18 ale' 
urmiHoriului sept. No 9046 cu niultă plecă,cillllle am primirt:-o·· 
la 24 şi cu luoaire aminte cetind cel~ poruncite am înţăle!> Îlll
sărcmarea ce mi s-au dat ·a fi vremelniceşte îndeplinitor da
torii de otcîrmuitor la a.cest judeţ Gorji pînă cind va v_eni 
d. otcîrmuitoiriul. Eu cu toMă supunerea am -primit fasărohna- · 
Ted şi îngrijirea pentru care să fiie prea cinstita Dvornicie în
credinţa.tă că cel mai mic cusur nu voi face, silindu-mă cu 
multă grijă a mă arăta cu slujbă dudnd întru săvhşire toate" · 
trebiie judeţului. 

Pă tistul judeţului îndată după primirea cin·stitei porunci, 
scoţîndu-1, l-am ;pus şi la arestul poliţiei. Asemenea şi pă acei 
trei neguţătoraşi, adecă pe Gr.i1gore Boiovici i pă Ştefan Bugă 
şi pă Radu! Lînariul, pricinuitorii gî'lcevii urmate într-acest 
oraş, pînă va luoa sfîrşit cele pentrn dînşiii poruncite d1Um
nealm sărdariului Chinezu, orînduitul ·cercetători, din'naltă· 

poruncă asupra numiţilor. Şi acum tot ora.şui să află Îlll linişte· 
şi să va afla, fiind bine nădăjduirt: că cu cei puţini ·să vor ÎID-
ţelepţi şi ICeii mulţi. · 

Anul 1833 

luna decv. 27 

Prefecturra jud. Go:rj, dos. 53/1833-1834, f. 7,· concept. 
' . ' 

'l. 1834 iuniie 11. Ordinul Departamentului Pricinilor din Lă
untru trimis Ocîrmuidi judeţului Gorj cu ca.re se . trimit~ 
brevetul Ordinului „Sf. Ana" cls. a IV-a acordat vistieru
lui Gheorghe Magheru pentru a-i fi înmînat acestuia . şi s~ 
cere a fi retras vechiul brevet şi înaintat depart~mentu
lui. 

No. 1390 Primit iunie 15 _,: 
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DeP,~r~a:111entul p,~·idnilor din Lăuntru 

Odrmuirii judeţu.Jud Gorj 

Pe lingă ofisul ex. sale D. viţăprezed
1

ent, gheneral rnaru, 
Mirco\·ici, de la şapte atr'llrm'ăttl\"llihti il1nie sub-nr. 115 s•al. 
primit la acest departament• hrisovul Hnii>pictoricescului De
partament pentru ord.inu~- Sfintit. An.ii ail patrnlea treapta, <. 
c1escr;cre pentru vite]ia cu care s-au arătat, în, vremea cam 
panii dumneallii vrsti:erul Magheru de acolea. 

Apoi, potrivit cu porunca ex. sale, să alătură pe lingă 
acer.sta p;:imenitul hrisov şi totodată să sarie acei ocîrmu1ri 
a-l cla pomenitului vistierului Magheru. luind de la num~tul 
hrisov[!] ce i s-au dat de rtf.1:1.i lhajnte fără des.Criere peq.ţru 
V! tejie, pă rnre să-i trimită' ih grab[a~ U:r acesf departamep.t 
spre a să înai1I1ta după pot\lilttcr. 1de ·mai· sus către excelenţa 
sa 

Anul 1834 liunie 1 J 

S. 1-iu, M. 1-i.u. 

[Rezoluţie :] PrJ.n.: hîrtie sa.-1 f.ie îndreptat alăturatul hri
S<)\' d. vistierului Maghetru cer.indu-se cei veichiu carele· sd. 
sd. trimiţă la cinst. Vornicie precum să porunceşte. 

iunie .15 

Pentru odrmuitor ..... . 

Prefectura jud. Gorj, dos. 7/1834; f. 147, orig. 

3. 1337 aug, 29, Listă c1,1.1 banii dona(i de cetăţeni aif oraşuluc 
Tlrg~>-Jt._, pentru• con~uirekt' ;focatW.ul'.I ŞOO'IH; publice'· dtn 
acet oraş. 

7 ' ' . ~ 

Ară.tare pentru banii ce s--au iproerisit ohnaz.ele ce se a
rntă pentru fat!ere'a' ştoalei · naţiona:le. 

1337 avg. 29 

ta.ieri parale 
. ' . ~ . ,' 

630 DlUli. d-l vistier Lăudat Frumuşeanu 
63u i D.' Z<ani.t.i.rildle Br~u , 
200 D. · Doniii.;trâd\e Mmdârăscu 
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500 D. piitar D.incă RoşÎaillU 
60(' D. medelnicer Ori.gorie Bălteanu 

600 D. medelnicer Zamfirache Bălteanu 

100 D. sărdar Vasile Mongef>cu 
100 D. şătrlar Grii0gorie Săftoiu 

200 D. sărdar Gheorghe Maghem 
5U D. săirda1r Costaiche MuhUileţ 

200 D. logofăt Petraiche Frumuşanu 

50 D. iloan Străichinescu 

30 chir Radu Ba.rbovioi 
~H chir Ioan Braşoveanu 

25 chir Vasile Paipovki 
20 chir Zamfir Simzian 
1 G chir Grigore Bofoviai 
10 chirr Radu Cartianu 

3986 
100 D-lui pirtar Bănică Politimos 
94.J D. slugeru Iancu Sîmboteainu 
500 D. slugeru Nicolae Otetelişanu 

î5U D. medelnicer Costakhe Măldărăscu 
5681 

Primăria oraşului Tîrgu-Jiu, dos. 31/1834-1839, f. 21, 
orig. 

9. f 1840 martie 26]. InvitaUa Magistratului oraşului Tîrgu-Jiu 
trimisă boierilor şi negustorilor oraşului de a se aduna pe 
ziua de. 21 martie, la patru ceasuri -turceşti, la Magistrat 
pentru a cunoaşte răspunsul la jalba lor de a se aeschide 
un drum spre Transilvania. 

Către d-lor boieri şi neguţătmi 

Fiindcă d-lui sărdil.r Gheorghe Magheriu au înfăţ.i•şat răs
punsuj .prea sfi1I1ţii sale părintelui episcopu(!] Neofit la jalba 
ce aţi dat dumneavoastră pentru dăschiderea drumului Ţă·rri[i] 
Nemţeşti care, între altele glă·sueşte şi aceasta, pentru rlvna 
şi bunăvoinţa mării sale prea înălţatului nostru domn ce au 
arătat asupra jălbii, de aceea cu cinste sînteţi pohniţi duro-
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iwdvoastră să binevoiţi ca miine, la 27 a·le UlI'Dlătorului, ade
că pe la 4 ceasuri turceşti din zi 5ă vă adunaţi ·Ia Magistrat, 
unde este a se ce.ti ....•• arătatului răspll!IlS"' ..... . 

[26 maritie 1840] 

Primăriia oraşului Tg.-Jiu, dos. 18/1840-1841, f. 18, copie 

c- Documentul este diistrus în partea de jos. 

ANEIXA III 

1 O. 1U40 oct. 13. Scrisoarea a patru deputaţi de mahalale 
trimisă Magistratului oraşului/ Tîrgu Jiu prin care se jus
tifică de ce nu au Iscălit procesu-verbal de alegere a 

membrilor Magistratului 

Copie 

tCăt)re Cinst. Magist al acestui oraş 

Tîrgu Jdului 

Noi .supt is.căliţi[i] 4 deputaţi de mahalale• 
Cu oinste am primit otnoşenia cinstitului Magistrat de supt 
no. şi am văzut întrebarea ce ni să face ca să dăm cuvint 
P~'ntru ce n~am iscălit în jurnalu[!] .ce s-au încheiat pel!lt1 u 
alegerea mădularelor magistratului. La care, cu cinste, răs
pundem că nu ne-au fost plăcută intrig.a ce am văzut e:ă să 
urmează aswp:ra alegerJi : 

1-lui că d-lui odrmuitorul nu rne-au primit voturile ce 
am dut fieşca1re, d ne-au silit de am iscălit la balotaţie. 

2-lea. Că am văzut urmări împ.otriva glăsuirii răgulamen
tului, adecă Cost. S.tanciiovkd profesorul şicoli[i] naţionale, 
trecut la junnal cilen de magis.t şi nu are acaret nfoi de 100 
de lei. ia.r ÎIIl regulament să vede că cileanu[l] să aibă acaret 
de 800 lei. 

Şi Ianache Costandinovici ales iarăşi cilen şi casier li.ar 
e.l nu numai că nu are acaret, dar ndici destoinicie pentru a
semenea post şi Mateiţă Sişescu că nu priimeşte a fi precur:i 
s-au aşezat ÎIIl jumal. 

Al 3-lea. Pentru d. pitar Dumiit:rache Măldărăscu îl ve
dem trecut in jurnal cilen de magist., iar acesta ne temem cd. 
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va urma mai irău decît frate său medel. Costache căci, aflîn
du-se suptoaiîrmuitor la plasa Gilort, au tăinuit Chiar dân 
italla cea 1trimisă de cinst. Vi&terie 30 de nume, sfeterisind 
ba!'li îu folosul său de la comisia catagnţfic~ască. Şi pînă a
culll cînd au vend1t cinovnic de la rdnst. Visterie şi neputind 
a-şi Lăgădui fapta, au răspuns 'ba.n.i[l]. _Apoi ce va face cu 
banil~l magistrat~lui cînd cqiar di~ţr-ai Vişteriei s-au îndrăz
nit a mînca? 

Al 4-l~a. p.~tru d. sărdar Gheor·ghe Magheru care îl ve
dem trecut în jurnal de prezid. mag.istratului şi pentru aces
te .. cei mai însemnaţi OO'ăşe.ni ne-au făcut rugăciune şi prin 
grai şi prin mscris să nu fie ales, rtemîndu-se a nu le pricmui 
i:eliniştită petrecere precum este voia'naltei s.tăpînirJ, fiind 
om ctspru şi nă;prazn.ic. 

Iar d-lor deputaţi[i] cei c~ aµ isicălH jur:nalullJ cunoaştem 
că sînt aridicaţi de intrica d-lui medelnicerului Costache Măl
<lărăscu foşt weit4. fyi[!!giist. !=ă~i ci.pi îi şînt fr;:ţţi, adecă pitar 
Dumitrache şi pitar Nae Mă~dărăştţ, unul îi este văr primar, 
adecă d. sluger Ioin Sîmboteanu, şi cel de-al patrulea d. Cor
nilie SăTdăm~s·cu îi ~,st~ ruQ.~. ppmiH cu toţii că să răzbuneze 
qSl}pfrJ. celQf {:;~ 1=1-u fă,cµt cu:nosciut~ la cin~t. Depar·tameq,t ur
Jl}i').rile fqşh.JJui pre~id. 

Acestea ne sÎlllt cuvint~le :p~tru ce ~11.1 am iscălit în jur
nal. Care găsiind de cuviinţă cinst. magi.strat le va face cu
noscute p-rea cinstitului departament. 

!840 oct. p. 
Primăria Oll'aşului Tg. Jiu, dos. 14fi840-1841, f. 32-3J, 
fO.~e. 

„ <;:ei patru deputaţi stq.t : 

serdar Vasilj;l MQn.ge,scu 

Matei Sişescu 

NiepgQe St.iµişin 

Matei Pojogeanu 

H. ,1841 a·ug. i'l. S.ctis.Qarea trim.l.s-. je ~'fi4,aţq.J şi .cif,:valerul 
Gheorghe .Magheru Magistratului oraşului Tirgu Jiu, prin 
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care se oferă să construiască pe locul unde se ţin trrgu
rile cîteva prăvălii din lemn pentru lnfrumuseţa_rea ora
şului şi sporirea veniturilor Blserll domneşti din oraş. 

Anul 1841 avg. 17 Priimit 17 avg. 

Serdar şi cavaler Gheorghe Magheru 

Ora.şul Tîrgu Jiului 

No. 1 

Cinstitului Magistrat al acestui oraş, 

Locul tîrgului de afar c2 să face in zăvoiu[!] de di la 
\'ale dint•re podinrileJiului, pă moşia ora.şului, şi al căruia ve-
nit :rn fost şi e:Ste .a[ sfintei biserici cu hramul Sfintilo.r Voie
vozi carea să zice şi Domnească, trei lucruri mă îndeamnă. 
cu a mea cheltuială, a-l îmbunătăţi cu cîteva prăvălii ce voiu 
putea face (ajutat şi de d-lui me<lelniceru[l] Grigor.ie Bîlten
nu cu iemnele trebuincioasă pentru a lor temelie), care pră-

vMii vor fi de lemn în stîlpi acoperite cu prăştilă. 

1-iu Pentru înfrumuseţarea lui şi a oraşului 

Al 2-lea Pentru adăpostirea negustorilor mămulari şi a 
altora ce vin cu orice fel de mărfuri spre vînzare şi 

AI 3-Jea Cea mai de temeiu pentru tnmultirea venitului 
arătatei sfintei biserici ce este neapărat în trebuinţă de aju
tor, în al căruia folos se va lua, pe lînqă acele douăzeci de 
parale C·anonisite din vechime, avaet al ei ce dă fişcare pră
văliaşi pentru orice fel de marfă în ziua de tîrg, joia, prn
cum şi aceia care vin cu cară cu producturi şi alte douăzeci 
şi cinci de parale socotite în viitor drept chiria pentru fiş
care încăpere de la aceia care, în ziua de tîrg, să vor neguţă-
tori întrinsele, insumindu-se avaeturi şi chiria pentru amin
două o jumătate de sfantih. 

Această voinţă a mea ce cu toată mulţumirea voesc a 
o săvîrşi odată pentru totdeauna, dindu-o cu cinste în · cu-
noştinţa cinstitului magistrat ca unuia ce îi cunosc legiuita 
îndatorire pusă pentru înfrumuseţarea politicii, deplin im.,. 

puternicit cu îngrijirea sloboadelor locuri din hotarul . ora
şului şi epitrop îngrijitor al pomenitei sfintei biserici î~tr-al 
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c~xia.. tolQş închin prezisul puţin prill'Os·, il ş:i rog ca să bine
v oi.a,:;.c~ a. priJ.mi ÎlJ].bu.nătăţirea dorinţii expusă, cinstindu-mă 
totodată şi cu răspuns. 

Gheorghe Magheriu 

[R-ezolutie' :] 

Să să răspunză pomenitului boier cu mulţumire din par
tea Magistratului că <l·~ vreme ce a dumisale bună

voinţă îl îndeamnă a face cite prăvălii va putea pă lo
cw slobod al oraşului unde să face tîrgu[.i] din toată 
joia, odată pentru totdeauna şi acestea în înfrumuseţa
rea oraşului şi folosul sfintei BiseFici domneşti - că are 
a pune în lucrare fapta dumisale caTe prin urmare îl re
comond'eqză de un bun cetătean - iar pă de altă parte 
şă se ~u.ie şi în cunoştinţa cinst. Departament. 

C. Stanciovici 

Primăria oraşului Tg.-Jiu, dos. 28/1839-1844, f. 10, orig. 
12'. 18'41 iQnie 6. Biletul de la Magistratul oraşului Tîrgu-Jiu 

serdarului Gheorghe Magheru ca dovadă că acesta a 
respectat 011dtnele sale retrăgîndu:-şl gardul; cu patru pal
me dom.ne„tl!. t 

No. 19$ 

Bilet 

Magistratul oraşului 'Ftrgu Jiului 

D-lui marele serdar Gheorghe Magheru, proprietar din 
acest oraş, urm.ind potrivit legiuirilor întocmite,. şi-au tras 
lo.lăuntru de patru p.alme domneşti atît gardu[l] curţii du
lllis.ale despie uJita deschisă a d-lui şi care se vecinează cu 
1UJÎileascl~ Joiţa sin Iv.an Cojocaru despre apus, cit şi al gră
dinii la uliţa ce se vecinează cu proprietatea d. Matei Şi
şescu despre miază zi, urmînd întocmai semnele ce s-au pus 
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de către noi mădulati[i] Magistratului. Drept aceea, spre şti
inţă în viitor, i s-au dat acest bilet doveditor. 

D. Măldărăscu 1841 iunie 6 

Primăria oraşului Tg.-Jiu, dos. 22/1841-1844, f. 1, orig. 

13. 1841 oct. 8 Raportul Magistratului oraşului Tîrgu-Jtu tri
mis Eforie Şcoalelor prin care se sollcttă a se ,revent a
supra hotărîrlt m.utărll prof. Costache Stanctovtct de la 
şcoaltt publică a oraşului. Ca prezident al Magistratului 
semnează Gheorghe Magheru. 

Cinstitei Eforii a Şcoalelor 

Magistratul oraşului Tîrgu-Jiului 

lntîmpinînd Magistratul jalbă din partea boieri:lor şi ne
guţătorilor orăşani intitulată „Către Cinstita Efo'rie a Şcoa
!elor", Magistratul după a sa datorie, nezăbovihd a o su-
pune pe lingă aceasta în cunoştinţa cinstitei Eforii, totdeo
dată ei plecat rugind-o ca să binevoiască a lua în băgare 
de seamă şi rugăciunea ce face obştea într-o unire„. de a 
restatornici pe D. Costaiche Stanciovici în mijlocul obştii 
care este prea îndatorată de sJujbele dumisale şi recunoscă
toare isprăvilor şi foloaselor ce au făcut în curs de zece ani 
de cind se află slujind profesor la şcoala acestui oraş. 

Anul 1941 octv. 8 

Nr. 390 

Prezident 

Gheorghe Magheru 

Primăria oraşului Tg.-Jiu, dos. 16/1841-1842, f. 46, copie 

ANEXA V 

14. 1843 febr. 6. Raportul revizorului plasei Gilortului, C. 
Scrădeanu, trimis profesorului Şcolii normale din Tg.-Jiu 
prin care comunică măsura luată de serdarul Gheorghe 
Magheru de a aduce la şcoala de pe moşia sa un învă
ţător transilvănean în locul fostului învă\ătcr c'.ccedat. 
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Cinst. pr6fesdru['!] ·$coalei Nornml'e din 

oraşul Tîrgu Jiului 

Cu cinste fac cunoscut domni[i] tale pentru că Ia pro
prietatea dt serdarului G. Magheru s-au întîmplat de au mu

. rit 'carttiidatu[l] ee ·au ·fost ·înliirtţa:t ·şi da(:ă au îri.ţăiles ser
daru[ I]· au :poruncit de au ·J>US -un ungur -ar.delean tle .care are 
·Şi .ştiinţa ·cuvenită :pentru toate cursurile de lnvătături. 

De aceea eu, după îndatorirea ce este pusă asupra-mi, 
fac cunoscut domniei tale, -după cum :şi datoria •mea face, şi 
domnia ta ca un mai mare stăpîn vei chipzui la aceasta, că 
eu alta nu poci mai mult decit :fac •arătare domnii tale că şi 
lăcuitorii ii cer cu totul. Aşadar eu -zicîndu ... i ca să vie în
suşi la d. cu acel candidat. 

Plecat 1'843 febr .. 5 

·Revizorul C. ·scrădeenu 

'Plasa Gilortului 

Ş<;oala .primară •de 'băieţi nr. 1 Tg.-Jiu, ·dos. 7/1840__.::1'843, 

f. 17'3, orig. 
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