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PREFAȚA 

IL. 

În partea, întăiii a acestei Prefeţe mă voii ocupa, 

precum am făgăduit, de fie-care din acele docu- 

mente ale întregii colecţii care merită, supt un 

raport oare-care, o atenţie deosebită. Cu acest pri- 

lej voii motiva datele puse în foarte multe cazuri 

conjectural şi le voii îndrepta — pentru vol. I— 

cînd va fi nevoie. 

I. Această curioasă scrisoare, a cărei limbă ie un 

amestec de vechime (întîlnim rotacismul) şi de 

corupţie, ie scrisă într'o 'ntisoare, cu litere mari, 

de o formă neobișnuită, care samănă cu a docu- 

mentelor slave din Galiţia, în secolul al XIVlea 

sai al XVlea. Nică în cuprins, nici în filigrană nu 

găsesc elemente de datare sigură. 

II. Urban Weidner a fost birăii al Bistriţei de 

la 1578 la 1580, apoi în anii 1587-90 şi 1593, 1596. Dar 

scrisoarea se poate dată şi mai de aproape: scrisă 

în Maiă, iea vorbeşte de mişcări ale trupelor lui 

Gaşpar Kornis, de o primejdie amenințătoare din 

spre Moldova. le, cum se vede, vorba de năvăli- 
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rea Tatarilor în Maramureş, năvălire care se să. 
vîrşi în primele zile ale lui Iulie 1594. Cît des- 
pre Pogan, l-am întîlnit şi în documente ungu- 
reşti din acest timp. Aşa, la 21 August 1601, iel 
serie Bistriţei, din „Urmezei“. Of. t.1, p. LXXVIIL ; 
lorga, Scurtă istorie a luă Mihai Viteazul, Socec, 
1900, pp. 23-4. 

III. Am dat acestei scrisori aceleași limite cro- 
nologice ca și scrisorii precedente. Isac Pogan, 
care scrie și iel romăneşte, iera poate contempora- 
nul şi ruda lui Jurj Pogan. : 

- IV. Ioan Budacker a fost birăui de Bistriţa în- 
tăiă între anii 1594 şi 1595. În acest timp, la 3 Mai 
1595, Aron-Vodă fu înlocuit cu Ştefan Răzvan, confir- 
mat la 21 Innie. Acesta domni până în August al 
aceluiaşi an. Între aceste date trebuie pusă seri- 
soarea, care vorbeşte de un Ştefan-Vodă, domnind 
de. curînd și întreținînd relaţii cu Ardealul, care 
echivalai cu o anexare a Moldovei către această 
provincie : „iaste o țară ca alaltă. Cf. Iorga, 7. c., 
pp. 34, 49-8. . 

V. Data pare a fi, nu 1597, ci de la 1600, gu- 
vernatorul. ardeiean fiind Basta, 
Agathon ie probabil episcopul de: Roman, apoi 

mitropolit, în 1592. Aadmisesem altă dată că Mi- 
trofan luă Scaunul. mitropoliii după moartea lui 
Agathon. Documentul nostru ni arată însă pe a- 
cesta din urmă retras la, Moidaviţa. Să f trăit pănă 
la 1638? Cf. Iorga, Doe. geografice, L,. 1900, p. 12; Relaţiile cu Zembergul, I, 1900, pp. 112-3. 

VI.. Scrisoarea ie dataţă, Pentru acei cari ant 
scris-o, v. vol. |, p. LXXXIY, Forma latină are: „Nos Bade Ztolnik de Grediste, lene Komiz de. Kosesth, prefecti arcis Fogaras“. Data ie 7 Decem- 

ş
-
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bre, „iuxța novum calendariumă, 1599. Observ că 
nu șia crescut la. Septembre anul de la Adam. 

VII. Ie, cred, singurul act, ce avem de la orășenii 
din, Neamţ. Sodăşul ie. pomenit şi în alte docu- 
mente. Data nu se poațe fixă. 

VIIL Biografia sumară a lui Udrea a fost făcută 
de două ori de d. Hasdeu, în Cup. den Bărr. „Ip. 
141 şi urm. şi în Magnum Etymologicum, art. Bă- 
leanu. Cf. Iorga, Cronicile muntene din sec. al: 
XVil-lea, Bucureşti, 1899, p. 37. Se ştie că Mihai, 
Vodă se retraşe de la Hotin, spre Suceava, pe care 
o luă ia apropiarea sa (dar scrișorile din 21 Mai, 
Suceava, sînt, de sigur, ante-datate. Hurmuzaki- 
Bogdan, I, pp. 600-2), poate chiar în ziua de 2I 
Maiti. La 24, cînd şerie Udrea, Voevodul se afla 
acum în cetate. Udrea rămase unul din guverna- 
torii Moldovei. Cf. Iorga, Mihai Viteazul, p. 87. 

IX. Data s'a pus după înfăţişarea seripturii. 
X. Există şi o traducere germană contemporană,— 

Acest Barnowski nu ie acelaşi cu Domnul de mai 
tărziu, ci, Dimitrie Parnowski. Avem, între. docu- 
mentele Dbistrițene copiate mai în urmă pentru 
Academia Romînă, o scrisoare din Cotnari, 31 Oc- 
tombre 1600, semnată de „Demetrius Bernowskj. 
IJustrissimi principis. Hieremiae Vaivodae pin- 
cerna supremus et locumtenens, et cetera“, 

De laiel mai avem în corespondenţa bistriţeană 
două, scrisori fără an, datate una „41 die zetembris* 
(3ic1), alta „21 die julius“ (sic). În fine, iel dă o 
mărturie alături de Simion Hatmanul [Movilă]. 
Gligoreea Vornic, Bogza Logofăt, Grigorie Clucer, 

Stratilat Vornic de gloată și Caraghiuzăl Postel- 
nic, — totîn calitate de Ceaşnie (colecţia Czotowski). 

Acest Barnowski iera în 1606 Mare-Postelnic. 
„Această ştire o culege într'un izvor inedit şi d. Has-
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dei 1), cară afirmă două lucruri nedovedite relativ 

la Dimitrie Barnowski. lel ar fi identic cu Dimi- 

trie Moviliţă, ruda, vărul — cum am demonstrat 2) — 

al lui leremia-Vodă. Apoi Dimitrie Movilă Bar- 

nowski ar fi tatăl lui Miron-Vodă. 

Dimitrie Movilă iera însă la 1599 abia Mare-Vă- 

tag, şi nu i se zicea Barnowski 3). Iel nu putea fi 
la 1600 Ceașnie şi locoţiitor domnese. Că iel a fost 
tatăl lui Miron-Vodă, nu ni spune nici-un izvor. 

Din potrivă, ieste unul care ni spune că filiaţia 
ie imposibilă. La 16 Mart 1614, pe cînd, cum vom 
vedea, Miron iera Spătar şi căsătorit cu Antemia 
Vartic, pe cînd trăia mama sa Elisaveta,— „Barnov- 
schi“ şi soția sa Anghelina, cu fata lor, Sora, da, 
din Iași, un zapis). le mai mult decît probabil că 
„Barnovschi“ ie Dimitrie al nostru, care nu poate 
decă fi tatăl lui Miron. 
Cunoaştem însă numele mamei lui Miron Bar- 

nowski: Doamna Elizabeta, serie, din Ustie, două 
scrisori, la 27 Decembre 1632 şi la 13 Februar 
1634, aceasta din urmă după moartea fiului iei 5), 
lei îi scrisese Miron înnaintea morţii sale, ni spune 
Miron Costin (p. 297), şi de dinsa se ocupă iel și 
în testamentul săi €). Din testament mai aflăm şi 
existenţa unor surori ale Domnului, dintre care 
una se numia.,. Scripcea, existența unei nepoate, 

1) În articolul Barnoruski din «Magnum Etymologicume, 
2) Hurmuzaki, XI, PP. L-LI. 
3) Jdid, 

4) Ghibănescu, /sforia neji pioșii, în Arch, sac. Sa şi Hz, 1, p. 402. Anghelina iera fata Anei (îdid., p. 403). Fata iei luă pe un Pătraşcu, fiind numită în 1644: «Pătrăşcăne asa» (1did.]. 5) În Hurmuzaki-Bogdan, II. 
6) În Arch. istorică, I:, p. 189. Ar fi fost în mirenie Elena. Y. Melchisedek, NWotiţe arch., pp. 260, 283.
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Safta, măritată cu Costin Postelnicul, tatăl croni- 

carului Miron, al cărui nume a fost poate dat în 

amintirea lui Miron-Vodă, protectorul lui Costin 1). 

Copiii lui Costin sînt, de altmintrelea, pomeniţi 

Şi iei în diată,. 

Miron-Vodă mai avea şi „veri-primari“. Unul 

iera Vornicul Gavrilaş. Veri li spune iel şi lui Ie- 

remia şi Simion Movilă 2), şi aş crede că Barnowski 

se putea numi Movilă din cauza mamei sale. Aceasta 

trebuie să fi fost vara lui Ieremia şi Simion, poate 

una din fetele lui Văscan, una din surorile lui 

Dumitru Movilă, de care am vorbit mai sus. Fap- 

tul că nu ie pomenită Elizabeta în documentul din 

1599 n'ar fi o dovadă contra acestei aserţiuni $). 

Cînd a fost chemat la Domnie, Miron Hatmanul 

m'avea copii şi poate n'avea nici jupăneasă). Dar 

iel fusese însurat. La 24 Mart 7123 (1615), Vasile 

Vartic şi eu soră-sa Antemia, „giupăniasa lui Mi- 

ron Barnovschi Spătar“, ambii fii ai lui Gavrila$ 

1) Cf. Orăşanu, Cronicarii moldoveni, Bucureşti, 1890, pp. 120 

și urm. Costin şi Alexandru Costin, ambii Postelaici, ambii căsăto- 

riți cu femei purtînd același nume, sînt persoane deosebite. În cro- 
nica lui Miron, «Costin Postelnicul» dispare înnainte de Vasile Lupu; 

«Alexandru Costin» apare, într'o situaţie de boierinaş, cu prilejul 

căderii lui Vasile-Vodă. Balica, a cărui nepoată iera Safta lui Ale- 

xandru, iera Balica fiul, şi acesta iera «văr» prin căsătoria tatălui 

săii cu o soră a lui Ieremia, şi nu alt-fel, cu fiii lui leremia saă ai lui 

Simion (Azch, îst., 12, p. 192), pe cînd reiaţiile lui Barnowski cu 

Movileştii ieraă altele: deci nepoata lui Balica și nepoata lui Bar- 

nowski se putea numi cu greii aceiaşi persoană. Îmi rezerv să revin 

aiurea asupra chestiii, cine era tatăl lui Miron Costin. V. şi n. 3. 

2) Hurmuzaki-Bogdan, ÎI, p. 536. Înrudirea cu Gavrilaş, 7274., 

p. SSI. 

3) Cf. Picot, ed. lui Ureche, p. qi2 n. 1, p. 338 n. 1; Ghibă- 

nescu, în Vricariul, XVIII, p. 387, nota 3; Laţimirski, 47ss. Neazf 

(rus.), p. 12. 

4) Miron Costin, p. 289. Pentru a doua căsătorie, Hurmuzaki, Suzi. 

1, p. 230, n CCCXXXIV ; vol. I, p. XCIV.
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Vartic şi ai „giupănesii Grăpiua“, dati un zâpis 

pentru împărţirea moşiilor şi viilor lor, pe care 

Arnitţemia-l semnează: „Antemiia Spătăriasa“, Gră- 

pina =— ştim aceasta dinti”un docunient dâtat „Crăs- 

teşti, April 6“ — iera „fata lui Dumitru Ghenghii, 

ce au fost uricariu“, şi a Marichii. Antemia mai 

avea frăți după mamă pe Lupul Talpă, Conis,:pe 

Aniţa și Irina 1). | 
Dar cred că Miron nu îera întâiul Donin din fa- 

milia tâtăltii săi, din familia Barnowski. Între bo- 
ierii săi, Petru Râreş avuse, ca negociator şi lup- 

tător, pe Toma Barnowski. În 1527, cu Vlad pîrcălab 
de Hotin, iel merge în Polonia pentru a încheia. 
tratatul cu regele. În războiul pentru Pocuția în- 
tilnim alături pe aceşti doi boieri. Se pare chiar 
că Tomșa, Marele-Vistier, care luptă, împreună cu 
același Vlad, în Ardeal la 1529, iera tot Bar- 
nowski 2), 

Apoi îi pierdem urma, Supt Despot însă, Sommer 
şi Graziani ni vorbese de un influent boier Bar- 
nowski, care, după ce jucase un rol important supt 
Alexandru Lăpuşneanu, fusese eruţat,apărat de noul 
"Domn şi organizase apoi totiel conspirația care a- 
duse căderea âventurisrului. [6 âr f fost ucis în 
timpul cînd Suceava iera asedială, şi Tomșa, care 
primi coroana, ce i se oferise lui, ar fi fost un 
  

1) Bibl. Ac. Rom, ms. go, fo.7, 8. Supt Radu Mihnea (x616=—19), 
" Barhowski deveni' Hatnian (cf, A4xcă. 252, 1%, p. 191). Am cetit în 
loc de «zapisul Sorei: cneghinei Grăpinei» : «cneghinei: Grăpinei»,. fiindcă ie vorba de fiul iei Vasile Vartic. 

2) Cf. studiul nostru asupra Rdzboaielr lui Rareş cu Polonii şi vol. I, pp. XXV-VI, Pentru un “Tomșa, pîrcălab de Ciubărciă, Iorga, Chilia şi Cetatoa- Albă, p.- 187. —: Pe 'Vomşa Vistiernicul documen- teie slavone îl numesc însă Dumşa (e., d. ex, doc. din 19 Mar 1529, în Bibl. Ac. Rom., Pec.: 2%). În: scrisoarea latină citată a lvi Rareş stă «Thomza».
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boier de tind -numai, o. persoană cu totul deose- 

bită de Barnowski!). 

Un raport al Trimesului imperial Belsius vor- 

'beşte şi iel de influentul Barnowski, om iubitor de 

daruri, „dorophagus“, care ocupa situaţia de „cam- 

piduetor“, de Hatman 2). Şef al armatei: „magis- 

ter equitum“, îl numeşte pe :Barnowski 2). şi Som- 

mer, În singurul document cu 'boieri păstrat de la 

Despot, Hatman ie „Barnowski“. Însă știm din Ure- 

che că Tomşa Domnul fusesese înnainte Hatman 4). 

Identificarea lui Barnowski de supt Lăpuşneanu 

şi :Despot cu Toma Barnowski de supt Rareş nu 

"prezintă greutăţi : ar fi lunga earieră a unui boier 

de frunte. Dacă aceasta se admite, Toma Bar- 

nowski Hatmanul şi 'Tomsa Hatmanul și Ştefan- 
Vodă Tomşa deci sînt una. şi aceiaşi persoană. 
Confuzia lui Sommer şi a informatorilor poloni ai 
lui Graziani sar explica uşor. 

Alt-fel ar trebui să se admită existenţa simulta- 
nee a doi -Hatmani supt Despot şi ridicarea pe 
iron a unui boier fără însemnătate care iera totuși 
Hatman sati ar trebui să se admită ridicarea su- 
bită la o situaţie foarte influentă a unui boier fără 

trecut, a unui -Barnowski deosebit de Toma, cel 

cunoscuf. Aceasta ni se pare mai grei. 

1) Cf. prefața la Iorga, Nozveauz mattriaux Dour servir & bhis- 

Zoire de Jacgues Herackide, 1900,: „Prefaţa. 

2) Hurmuzaki, Il!, p.,425+ 

3) Bibl. Ac. Rom,, Pec. gr. — D. Picot (ed. lui Ureche, p. 412 

n. 7) confundă pe Parmowski cu fostul Hatman al lui Rareş, Bar- 

bowski (v. şi vol. I, p. XXII), pe care-l pomenește și Ureche (cf 

Hasdei, Magnum Elymologicum, art. Barbowski) şi care se întîm- 

pină fâră boierie printre .marturii unui document dat de Ştefan- 

Vodă din Hirlăi, zo April 1564 [1524] (Bibl. Ac. Rom., Pec, 142)- 

4) P. 215. Cf. Cron. moldopolonă, ed. Bogdan : «un Tomşa din ţi- 

nutul Orheiului> (p. 232).
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“XI. Această scrisoare ie posterioară, luptei de la 
Mirislăi (18 Septembre 1600). Scriitorul vorbind 
de o atît de lungă închisoare, am pus data de: 
1601. Vornicul Mogildea iera Vornic de gloată, şi 
în această calitate îl întîlnim, lîngă Nestor Ureche, 
la tii Oct, 1599, într'un document din Arch, îst., Li, 
p. 40. Poate să fie acelaşi cu unchiul lui Gheor- 
she Ştefan, pomenit de Miron Costin la p. 325. — 
V. şi Prefaţa, p. xXvir. 

XII. Simion, pîrcălabul Bistriţei, pare a fi ace- 
laşi eu cel pomeniti în scrisoarea lui Jurj Pogan 
din 1594 (no 17). „Nemţii“ despre cari aude Cîrstea, 
Vornicul că ai plecat din Ardeal sînt ai lui Basta 
poate, şi ar fi vorba deci de schimbarea de domi- 
nație din 1601. 

XIII. lată istoria acestui document: În 1634 se 
revăzu granița între Moldova, Ardeal şi Maramu- 
reș. Moldariţa și Cîmpulungul se crezură nedrep- 
tățiţi de vecini: mănăstirea prezintă la 23 Iulie 
1635 traducerea unui privilegiu pentru munţi al 
lui Alexandru Lăpuşneanu, iar satul provocă o in- 
tervenţie a lui Vodă. Procesul se dezbate în 1636: 
Moldovenii fac mărturie la Bistriţa. În 1638, măr- 
turisesc în scris Moldaviţa, Putna, Cîmpulungul: 
Domnul ameninţă. În 1639, Statele ardelene pro- 
nunţă o hotărîre. În 1641, o nouă anchetă zădar- 
nică se începe, şi actul nostru nu ie altceva decît 
„argumenta in loco controversiae proposita, ex parte Bistriciensium, anno 1641, die 10 Octobris=. 
Afacerea se termină în 1642 printr'o nouă delimi- 
tare. Cf. Prefaţa la vol. I, pp. xov şi urm.; Doc. geogr., |, n m. Grama Jitnicerul ie pomenit şi în Prefaţa citată, p. xovrr. Pentru îel, v, și Socotelile Braşovului saă Cej dintăai ană din Domnia lut Va. sale Lupu, în Iorga, Study asupra îsi. Românilor în 
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sec. al xvirta, Bucureşti, GObl, 1900. Mai adaog, în 
ne, următorul act, care mi-a fost cunoscut după pu- 
blicaiile citate întăi. La 21 Octombre 1640, Vasile 
anunţă Bistriţei că nu va scoate stîlpii puşi de Aron- 
Vodă, cere măcar zăbavă până în primăvară, cînd 
se va cerceta hotarul, şi trimete înnapoi pe omul 

. orașului, 

XIV. Dima a fost Hatman, cred, înnainte de 
Simion Movilă. 
XV. Pentru Agathon, v. mai sus, no v. Pe Mitro- 

fan îl aflăm lîngă îiel în actul din 1638, în Doc. 
geogr., |, p. 12. Un Sultan ture veni cu armală în 
Moldova pe acest timp numai odată, în 1622. V. 

„Soc. Braş., p. 49. 

XVI. Lipseşte ori-ce alt element sigur de datare 
decît scriptura, care ne trimete la începutul seco- 
lului. Dar poate ie vorba de năvălirile tătăreşti de 
supt Radu Mihnea, în 1624, cînd Domnul se re- 
trase, în adevăr, la Suceava. Cf. Soc. Braş., p. 58; 
Prefaţa vol. I, p. xorm. Le caracteristică şi frica 
Bistriţenilor: în 1624 Tatarii trecură în Unga- 
ria. — Un Tălmaciă Păharnicul ie supt Gheorghe 

Ghica (M. Costin, p. 359). 

XVII. Neexistînd nici o lucrare asupra Slatinei, 

“0 datare precisă, după numele egumenului, ie im- 

posibilă, 

XVIII. Vasile Tălmacii ie Vornicul din 1624. 

“Gorştinar va fi fost înnainte. Simionel l-a prece- 

“dat deci la Cimpulung. 

XIX. Simion ie „Simionel“ din n! precedent. 

XX. Scrisoarea nu cuprinde nici un element de 

datare. Pare, după scris, a fi de la începutul se- 

<olului al XVIliea. 

XXI. Birăul Andreiaş, de la începutul secolu-
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lui al XVlliea, trebuie să fie Sattler, de la 1620 

la :1628, cu două întreruperi. . 

XXII. Poate 'iscălitura, reprodusă în facsimile, 

ie a 'Vornicului Gavril [Cocri], contemporan cu 

Sattler. Y. şi:n0 xuvr. 
XXIII. Datată aproximativ după scriptură, 

XAIV. După limbă şi seriptnră trebuie să se 
apropie de anui 1600. Cu atît mai mult, că, în vre- 
mea veche, Vornicia din Cîmpulung nu exista con- 
tinui, ci în -locul Vornicilor ieraă adesea „dre- 
gători“, 
XXV-VI. Datâte: după scriptură. 
XĂVII. Observ că un Siîrce, poate tatăl lui 

Miron, figurează printre boierii lui Despot, ca pîr-. 
călab de Hotin, la 9 Maiii 1563 (Bibl. Ac. Rom.,. 
Pec. 9i).— Să fie Miron Vornicul de Suceava de la 
n xxv?-Un „Străcea ce-au fost părcălab“ se în-. 
tîmpină întrun act din 15 Iunie 1644. Iel figurează, 

„ea „Străcea, biv pîrcălab de Hotin“, în altul din 
"Hotin, 4 Mai 1637 (colecţia d-lui căpitan Gh. Vă-. 
sescu). Dar ştim ceva şi asupra lui Miron: la 32 
Februar îî1ă, în Orăşeni, se vinde o parte din 
Iacobești lui Ionașco Isăcescul, biv Vel Medelnicer, 
de 'Poader Stîree şi surorile lui: „Angheluşe Haj-. 
deoa“ (semnează „Hăjdeoae“) şi Maria, »Ciogoloae“,. 
fiii lui Miron Stîrce (Colecţia Czotowski). 
XSVIIL. Cf. no vin. Scrisoarea fiind de pe la 

1630, Dumitraşeo ar putea fi Buhuş, piîreălab ae. 
Hotin în 1634 (Bibl. Ac. Rom., 5i|zxxvi). 

AXXIX. Să fie acelaşi Dumitrașco cu cel âe la 
n. precedent ?'Un Dumitrașco treti Logofăt se în-. 

“tilneşte înt”un document din ji lanuar..., supt 
Vasile Lupu (Colecţia Czotowski). Acest Dumi- 
traşco, Vornic 'de Suceava, trebuie să fie altul. 
căci administraţia birăului Simon Engesser începe
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la 1635. Ie ;poate Dumitraşeo Portarul din docu- 
mentul lui Vasile-Vodă de la 20 Iunie 1634 (Bibl. 
Ac. Rom., 5/xxxvIn). 
XXXI. Gheorghe Eifner („Swez*) a administrat 

Bistriţa întăiu de la 1602 la 1603. Documentul pare 
foarte vechiă. Cf. cu ne 11, sur. 
XXXII. Gheorghe Szab6 ie birăti, în mai multe 

"rînduri, de la 1604 la 1619. Pentru un alt Bilăi, v. 
Hurmuzaki, XI, tabla, 

XXXIII. Datată prin menţiunea lui Bilăi, eon- 
temporan cu Szab6. 
XERXIV. Se pomenesc -şi Bilăi şi Szab6; aceasta 

datează răvaşul, 
XXXV. Gheorghe Frank ie identic cu Gheor- 

ghe Szab6. Gligore, scriitorul răvaşului, ie cel din 
no Lxu (1616). 
XXXVI. Datată prin numele lui Cristian Roto- 

pan ca Vornic de Cîmpulung. Să fie acest Cristian, 
Cristea din no -xu (1601)? Poate trebuie să apro-" 
piem scrisoarea de aceia, latină, a fratelui Ignatie 
Szetinsky, Minor observant, „parochus socaviensis, 
poenitenliarius publicus moldaviensis“, care asi- 
gură pe Bistriţeni, din Suceava, la 17 Decembre 

1630, că ciuma a contenii de două luni și dă măr- 

-turie pentru un Prusian, care vine la Bistriţa. 

XXĂVII. Efrem a fost episcop de Rădăuţi de pe la 

1607 la 1619. V. Wickenhauser, Radautz, pp. 23-4. 

XXXIX. Datată după relaţiile moldo-polone din 

acest an, pentru care cf. Socor. Bras, p. 94 și 

Iorga, Călători, ambasadori şi misionari, Bucureşti, 

1900, pp. 8-9. 

XL. “Teodosie, egumen de Voroneţ, nu se îniîl- 

'meşte în Wickenhauser, Woronetz, Il. Însă Vlă- 

dica Atanasie a fosţ episcop de Roman de .la
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1616 la 1630. Melchisedek, Chronica Romanului, 
I, pp. 252-4. 

XII. leşirea Polonilor cu Alexandru Movilă se 
face la 12 l'ebruar 1616. CE. Socot. Braş., p. 87. 

XLII. Am datat scrisoarea ca şi precedenta, fiind 
trimeasă de aceiaşi, 

XLIII. Fiind vorba de o ciocnire între Turei şi 
Poloni la o dată îndepărtată din secolul al XVIlea, 
nu poate fi vorba decît de campania din 1617, pe 
care am descris-o în Socot. Braş. 

XLIY. Informatorul bistriţean ie tot Lupu Mă- 
" laiă din no xurur, „Fratele lui Korecki“ ie un frate 

al principelui Samuil, prins de Turci în 1616. Cr, 
şi Papiu, Tezaur, II, p. 140. 
XLV. Fiind vorba de aşezarea în Scaun a lui 

Ştefan [Tomşa ?], scrisoarea poate fi din 1612, din 
1616 sai din 1621. V. Socor. Braş., la aceste date. 
Se pare că această din urmă dată ie cea bună, pen: 
tru că atunci Ştefan şi-a ocupat Scaunul toamna. 

XLYVI. Databilă prin adresa către birănl Andreiaş 
Sattler (de la 1620). 

XLVII. Mitropolitul Teofan trebuie să fie acel 
care abdică la 1620. Erbiceanu, Mitr. Mord., P. INI. 

XLVIII, Serisoarea lui Gavril (v. n xLvr) poate 
fi chiar din 1620, cînd Alexandru Iliaș fu stabilit 
de 'Turci în Scaunul din Iaşi toamna. V. Iorga, 
Mamuscripte din bibliotecă străine, II, Bucureşti, 
1899, pp. 36 şi urm. 
XLIX. Petru Diacul ie cel din 1616 (ate XI-a). 

De sigur că, scrisoarea se raportă la cele d'intăiui 
măsuri luate de Alexandru Iliaş, după instalarea 
lui. V. şi nl xuaruar, 

L. Șeptelici Hatmanul ie auxiliarul şi trădătorul 
lui Gașpar-Vodă. Rolul săi în 1620 l-am expus 
în Manuscripte din DiBl, str., IL, p. 33 nota 3. La



SUI 

7 Iunie 1637, văduva lui, Tofana (iei murise: „Șep- 
telici biv Hatman:), şi fiiii Iliaș şi Gheorghiţă vîna 
o moșie lu! Ştefan Murguleţ (Ce Pntăii ani din 
Domnia lui Vasile Lupu, Regeste. Ct, Arch. ast., II, 
pp. 221-2). Ilie iera staroste de Cernăuţi la 7155 
(1646-7) (Arch, îst., INI, p. 221). Pe Iliaș îl găsim 
și în 1634, la 20 Iunie (v. regestele citate). Cf, pen- 
tru Şeptelici și Tofana, Arch. îst., 1II, p. 2li; v. 
și p. 209, ete. 

LI. Andrei „Salar“, Sattler, ie birăti din 1620. 
Expediția personală a Sultanului Osman se făcu 
în 1621: „Împăratul ajunse vara la Dunăre. V. 
Socot. Brașovului, la acest an. 

LII. Datată după nl precedent. 
LII. Această nouă scrisoare a lui Ionașco Ro- 

fopan ie probabil anterioară niti ua, — Pentru Cris- 
tian Rotopan.v. ne zxxv-vr. Pentra primul, no x. 

LYVI. Pe Tofan, archiepiscopul, şi egumenul de la 
Slatina, Partenie, i-am găsit în nl zwvi. Ghenadie 
a fost mitropolit al Ardealului, după părintele 
Popea, Vechia metropolia ortodosa- romana a Tran- 
silvaniei, Sibiii, 1870, p. 74, — între 1628 și 1640. 

LVII. Pentru timpul cînd a păstorit Ghenadie 
de Bălgrad, v. no vi. 

LVIIL. Ioan ie reprezintantul în părțile nordice 
ale Ardealului al lui Ghenadie. 

LIX. Martin Budacker a fost birăă de la 1626 
înnainte. Miron Barnowski se făcu Domn în ace- 
laşi an. Cu greă sar putea ca scrisoarea să fie 
din 1633, cînd se răspîndi vestea numirii lui Mi- 
ron a doua oară. Data de 1638, pe care o adop- 
tasem, rezultă dintro confuzie. — Cf. Socot, Braşo- 
vului, la datele de mai sus. 

LXI. Gaşpar diacul a fost birăii de Bistriţa în 
1029 şi 1630. Numit în Iulie 1629, Alexandru Co-
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- conul zăbovi plecarea sa spre: Moldova. Cf. Soc., 

Braş. p. 66; Prefaţa. la vol. I, p. xow. 

LXII. Această scrisoare se leagă de cea prece- 

deptţă. Cf. şi Hurmuzaki-Bogdan, II, p. 590 (pen- 

tru Tatari). 

LXIIL. Gaşpar ie noul birăii, Gaşpar Wiist. 

LXIV. Pentru datare, nu poate servi Wickenhau- 

ser, Moldawitza. Pare anterioară după scris nlti LX. 

LXV. Pentru numirea — ultima numire — în Molr 

dova a lui Alexandru Iliaş, v. Doc. Brag., la anul 

1631. Fiul Domnului ie lliaş, care a domnit şi iel. 

LXVI. Serisoarea pare anterioară jumătăţii se- 

colului, dar nu cu mult. le poate vorba de expe- 

diţia lui Abaza-Paşa în Polonia (1633) sau de pre- 

gătirile de războiui din 1634. V. aceleşi Socoteli, 

la aceşti ani. „Luca Andreiaş“ trebue să fie birăul 

Bistriţei, şi atunci data de 1633 se impune, căci 

Andreas Lutsch a administrat numai atunci. O altă 

serisoare, latină, din acest an, în Cei Auntăiii ară aă 

lui Vasile Lupu, note. 

LAVII. Domn ie Vasile Lupu. el a mers „unde-i 

porunca. cinstitului Împărat“, contra; Tatarilor lui 

Canţemir, în 1637 şi 1638. Deci până atunci tre- 

buie coborită data, pusă după anul suirii lui pe. 

tron. Cf. studiul citat mai sus: Chiba, p. 228. 

LĂVIII. Fusese datată după administraţia, lui 
Simon Engesser. În studiul citat i-am fixat data, 

mai precisă, de 1636. E 
LĂIX. Ie în legătură cu precedenta. 
LĂX. Un personagiii foarte cunoscut: poate ta- 

tăl Ciogoleştilor, cari, amestecați în conspirația lui. 
Gheorghe Ștefan, fură tăiaţi de Vasile Lupu (Miron 
Costin, pp. 322-5.Cf. no czzun). ÎL găsim ea biv 
Logofăt. încă din 1636: Logofăt fusese supt Moise 

Movilă (document al acestuia, în Ureche, Miron
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Costin, ], p. 18). În 1637 cumpără o parte: din Bo- 
beşti (Cono. lit., 1900, no din Tunie)..O altă parte. o 
cumpără în 1644, 15 Iunie, înnaintea lui Gheorghe 
Ştefan, atunci treti Logofăt, pentru. care iera să 
piară (col. Gh. Văsescu). Alte moşii.i ls întărise. 
Moise la 1684 (Arch. îst., Ii, pp. 71-2). Aş dată deci: 
1635-7. 
LXĂL. Gavril Cocri ie Vornicul din ale XLYI, 

XLVIIT, poate şi xxIr. Scrisoarea de faţă se raportă 
Ja declaraţia lui Vasile-Vodă din 26 Septembre 1641, 
că priveşte “teritoriul de dincoace de Bistriţa. ca 
al săti (Doe. geogr., I, p. 9). 

LĂXII-V. Databile prin administraţia lui Simon, 
Engesser. . 
LXXVI. Cf. Wickenhauser, Woronetz, pp. 114 

(1649), Ie supt Simon, după seris. 
LXXVII. Sar potrivi şi cu scriptura şi cu anul 

de pace completă ce a fost 1636. Scrisoarea are 
dată. 

LXXVIII. În 1637, Cantemir stătea, iarăşi! în faţa 
unui Han trădător, dar trădarea acestuia nu: iera 
notorie, şi ajutoarele căzăceşti de care se fulosi 
Inaiet-Ghirai nu se puteai socoti ca cele din seri- 
soare. Avem deci o scrisoare din 1629, cind Ha- 
nul Mohammed şi fratele său Șahin se luptaă, în 
fruntea Cazacilor, contra „Împăratului, 
LXXIX. le vorba de o coborîre în jos a lui 

Vodă: după scriptură Vasile-Vodă. S'ar putea ra- 
” porta la expediţia din 1637 în Muntenia sat la 

primirea moaştelor Sf. Paraschive, la 1640. V. mai 
departe, nle din aceşti ani. - 
LĂXRXI. Cf. primul studiu al nostru asupra lui 

Vasile Lupu. Scrisoarea acestui document ie ad- 
mirabilă,. . 
LXXXII. Cf. al doilea studiu asupra lui Vasile
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Lupu. Semnătura ie a lui „Gavril Coeri, pîrcălabi“, 
Cf. 00 xxxvu. 
LĂXXXIII. Gavril ie fratele nai mare al lui Va- ” 

sile- Vodă, făcut de dînsul Hatman la începutul 
Domniii (1634). De la 1638 înnainte ie birău la 
Bistriţa Andrei Amendt. 
LXXXIV. Ion, locotenentul episcopal, se întil- 

nește şi în no uviuur (€. 1628). Birăul „Andrieşel“ 
poate fi Amendt (de la 1638), dar şi Sattler (de la 
1620). 

LXXXYV. Datată după administraţia, lui Amendt. 
LXXXVI. Pentru Cocri, v. no uxxzri şi, mai 

ales, n” uxxr. Birăul actual ie Amenât; Simion, 
fostul birău, Engesser. 
LXXXVII. Aceleși observaţii. După dată, s'ar 

putea să se raporte şi la campania lui Lupu din 
1637 şi la cea din 1839. Cf. Și no xcr. 
LSXXVIII. Serisoarea ie databilă numai prin 

anii administraţiii birăului Andrei, probabil A- 
mendt. Și la 8/18 Sept. 142, „contele“ și orăşe- 
nii din Suceava scrii Bistriţei pentru nişte cai 
neplătiţi. La 24 Februar st. v. 1628, „Isaac Marck- 
groff von der Suctzaw mit seinem Rath“ serie 
Bistriţei, cerînd pentru Domn „Keyserlig Inselt* 
(săi pentru Sultanul), care lipseşte în ţară. 
LXXXIX. Scrisoarea lui Hancea ie de pe tim. 

pui lui Vasile Lupu; birăul ie acel din ni! prece- 
dent. Semnătura ar fi: „Haneza... Vornie. 

XCI. Pentru Coeri, menţionat în scrisoare, v. 
n” LăxxvI. Pe Chiruţă-l găsim în 1642 (Prefaţa la, 
vol. ], p. xcix; Doe. geogr., |, p. 13). CL şi expli- 
caţiile la no x. La 19 Novembre 1642, Bistriţe- 
nii serii Judelui lor, la Sibiiu, şi pentru Chiruţă. lar la 28 Maii 1643 oraşul se adresează lui Va- sile-Vodă, căruia-i trimete, după cerere, un zidar 
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și cărămidari, arătîndu-ă isprăvile lui Chiruţă : în 16142, iel n'a plătit vama; vameşii „Craiului“ i-a luat do? cai; oraşul a răscumpăraţ unul, dar, ca mulțămită, Moldoveanul a luat alţi doi de la su- puşii lui Ioan Kemâny, cari cer despăgubire de la oraş, Exemplul lui ie imitat şi de Cîmpulun- geanul Ieremia, care pierduse niște porci, al căror preţ ie de cîte trei-patru Morini, — y, şi n* CLYIII (numerotaţ CEXXYIII), 
XCII. V. nl precedent şi explicaţiile de mai sus. XCIII. Nu ie în Wickenbauser, Homor. în 1640-1, în adevăr, Simon era birăti, iar Andrei fost birăă, XCIV. Popa Mazxin şi Drăgan Vameşul figurează şi în mărturia de hotare din 1638 (Doc. Jeogr., I, p. 13). Poate că în 1640 Bistriţenii sperau că Dom- nul va face ancheta pentru hotare în persoană (v. Prefaţa la vol. 1, P. CXVIII). 

XOCV. Călătoria lui Vasile-Vodă la hotare ie aceia de care s'a vorbit la no xorv. „Sfîntul“ ie Sf. Pa- raschiva. V. Miron Costin, p. 310: „Și întru aceștă ani ati adus Vasilie-Voaă și moaştele Sfintei Prea- cuvioasei Paraschivei, în anul 7148. 
XCVI. Aducerea „Sfîntului“ ie aceia de la no xcv, XOVII. Menţionează întoarcerea lui Vodă din pioasa călătorie. 
XCIX. Expediţii turceşti contra, Azovului, luat de Cazaci în 1637, se făcură, supt Paşa Del Hus- sein de Silistra şi apoi supt Serdarul Mohammed, în 1641 și 1642. CE. Hurmuzaki, Fraginente, III, pp. 119 şi urm. şi Sîrbu, Matei Băsărubă, pp. 193 şi urm. Dar după data de lună cuprinsă în scri- 

soarea noastră — Paşiile căzură în 1941 la 25 April 
— se vede că ie vorba de întăia expediţie. Ve de 
altmintrelea, și studiile mele citate asupra istoriii 
lui Vasile Lupu. 

65931
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C. Cf. Prefaţa la vol. 1, p. xcIx. 

CI. Je poate din acelaşi an cu precedenta, fiind 

vorba de o reşedinţă a Domnului la Suceava. 

Dar v. şi nle xorv, xcvi (din 1640). 

CII. Vlădica Ardealului Iorest a păstorit de la 
1640 la 1643 (Popea, 1. c., pp. 74-5). 

CIIL-LV. După scriptură, ca şi după vremea cînd 

apare Nacu, de care vom vorbi şi pe urmă, scri- 
sorile trebuie să fie din ultimul timp al adminis- 
traţiii lui Simon Engesser (1644-5). 

CV. Pentra Şandru Nistor Vătâmanul, v. Doc. 
geogr., IL, p. 13. 

CVI. Birăul Martin, de pe timpul lui Vasile 
Lupu, trebuie să fie sai Martin Deidrich (1634), 

sai Martin Schultz (1646-7, 1650-1). În 1634 însă, 
Vodă avea alte ginduri prin Novembre decît călă- 
toriile de plăcere. Vasile-Vodă făcu un zăgaz la 
lacul Orheiului şi elădi mori (Cantemir, Descriptio 
Moldaviae, p. 9). 

CVII. Un Ieremia Murguleţ ( 1650) se întîmpină 
la 1646 (Convorbiri literare pe 1900, no de Iunie). O 
sumă de alte acte asupra familiii, stabilită în Polonia, 
le-a publicat d. Hasdei, în Arch. sst., III, pp. 197 şi 
urm. Ipatie figurează într'un act din 1638, cu Ieremia 
și Andrei (5bid., p. 223). O toemeală între acești 
trei frați şi un al patrulea, Ştefan, la 18 Iunie 1644 
(îbid., p. 225). Birăul Simon ie deci ingesser (de 
la 1635 înnainte). Bethlen Ferencz ie cumnatul 
lui Kemeny, care-l pomeneşte la anul 1649 (Şincai, 
III, p. 75). 

CVIII. După scriptură părea a fi de pe la jumă- 
tatea secolului al XVII-lea. Semnătura ar fi: Kw5. 
Bass. Apropiind însă scrisoarea de no LV, se vede 
că Vameşul Conde a scris-o pe la 1623,
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CIX. Datată aproximativ după scriptură. Sandru 
să fie Vătămanul? V. no cv. 

CX, Birăul Gheorghe Frank (Szab6) adminis- 
trează de la 1604 la 1618, 

CXI. Cu toată aparența scripturii, acest număr 
ie simţitor anterior jumătăţii secolului, căci Mitro- 
fan nu ie altul decît ajutorul mitropolitului Aga- 
thon în conducerea Moldaviţei şi apoi — după 
1638 — succesorul lui. V. mai ales no xv, 

CXII. Galerie ie același cu egumenul din no xvu. 
Scrisoarea pare însă în acest din urmă nr mai re- 
centă, poate fiind-că ie mai bună, 

CXIII. Partenie fiind cel de la n: LXXII, rezultă, | 
că şi această scrisoare trebuie datată între 1635 
şi 1645. 

CXIV (zcrv). De asc numerotația fiind greşită, 
Sai pus nl falşe în parenteză. 

CXVY (xov). Drăgan Vameşul ie cel din nle LX VIII-IX. 
(1635-45). Scrisoarea ie databilă, O singură dată, în 
lunga sa Domnie, Vasile-Vodă avu un conflict cu 
Tatarii, Îi lovi în 1648, fu atacat în 1649, prădat 
şi gonit din propria sa capitală în 1650, cînd tre- 
bui să se răscumpere. Cf. Hurmuzaki-Bogdan, III, 
pp. 21 şi urm.; Iorga, Acte și fragm., |. pp. 62, 
201-3. Pacea pomenită aici ie cea din 1650, „Și de 
atunci aii legat Vasilie-Vodă banii ce se dai Sul- 
tanilor den an în an și cabaniță“ (Miron Costin, 
p. 320). 

CXVI (zov.). Nu ie în Wickenhauser, Homor, 
CXX (0). Pentru Nacu, v. şi nlecr-rv. Se vede 

că birăul Martin Schultz se numia şi Szab6, de 
vreme ce nici un alt birăti Martin nu se mai în- 
tilneşie supt Vasile Lupu. 
CXKI (c1). Achindie de Homor ie tot cel de la
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n Xcrrr, deci scrisoarea ar fi re pe la 1640. Cazul 

tratat în scrisoare ie cel de la no uxxu (1635-45). 

CXXII (cr). Scrisoarea ie din-secolul al xvar-lea, 

pe la jumătate; deci birăul trebuie să fie Gheor- 

ghe B6hm (de la 1648). 

CASIII-IV (orzr-rv). Patate după scriptură. 

CSLII (cxxr). Cf. no cxxvu (0vri). 

CXLIV (oxx1v). Nuţul Vătămanul ie pomenit și 

întrun document din Lii Maiă 1685 (colecţia Czo- 
towski). 

CĂLVI (cxxva). Cf. no cxazIv (0xiv). 

CXLYVII (oxxvi). Vătămanul Petre ie poate Pe- 

tre Lateş, din timpul ocupaţiii polone. . 
CL, (oxxx). Trebuie apropiat de ni cxxxr (0x1)- 
CLII (cxxxn). Aceleaşi observaţii ca la no cxr. 
CLIV (cxxxiv). Poate după războiul turco-polon, 

fiind vorba de „steagul lui Vodă“ (opus „steagu- 
lui“ polon din regiune), 

OLY (oxxxv). Fiind vorba de cărți furate, se 
poate să fie în legătură cn izvodul de supt n! cxxzv 
(0xv). 

"CLVIIL (oxxxzvn). Trebuie coborită după 1652 
(dată pusă din cauza menţiunii ostilităților Caza- 
cilor contra Moldovei, oprite atunci), şi anume 
pănă pe timpul guvernului la Cîmpulung al lui 
Toader [Nacu] şi Gheorghiţă [Zmuncilă)]. V. mai de- 
pante, nle coxvr, coxxxv. ete. Ă 

CLVIII (oxxxvun). Pentru datare, v. no xer. 
*OLIX. Scrisoarea oferă fenomenul rotacismului 

şi ie poate veche. Marca hîrtiei, un vultur cu două 
capete, purtind literele 1 S, se întîlneşte, atară de 
litere, în hîrtia unui act din 1600 (N. lorga, Petru 
Sehiopul şi Miha Viteazul, p. 41). 

*OCLX. Scrisoarea ie ce la începutul secolului 
al XVllia, Simion ie cel de la nle XVIUII-IR.
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CLXI. O scrisoare din Rotopănești poate fi a unuia dintre Rotopani (nl xxxv-vr, II-I) sati a, lui Nacu, care scrie şi iel de acolo (v. nie CHUI-IV). " Condea Vameşul ie cel de supt Tomşa II (v. ne 1y, 
CVu1). Of. cu no cur, 

CLXII. În Iulie 1621, Sultanul Osman al. Ilea 
trecu Dunărea pentru a merge contra. Polonilor: 
atunci, în adevăr, Andrei Sattler iera birăă şi Ale- 
xandru Iliaș Domn. Qf, Socot, Braş., pp. 49, 51, 

OLXIII-IV. Vlădica Dosoftei a păstorit în Ar- 
deal pe la 1897 (Popea, pp. 72 şi urm.). 
CLXV. Petrea Diacul ie cunoscut prin nl xur-aa, XUIX. Această scrisoare se referă la numirea lui Miron Barnowski, nu cea din 1626, cina Domnul 

nu merse la Poartă însuşi, ci trimese numai boieri 
pentru steag, ci presupusa numire din 1633, cîna Miron fu decapitat la 9 Tulie, pe cînd iel. credea să-şi recapete tronul, Pentru: năvălirea Cazacilor din 1638, v. primul miei studiă asupra lui Vasilu Lupu. Judele ie Gaşpar Wiist. Cf, iarăși Socotelile 
citate, pp. 62, 73-4. 
CLXVI. Aş crede că birăul Simon ie mai cu- 

rîud Simon Engesser (de.a 1635) decît al doilea 
Simon din secolul al XViliea, Simon Rodelt (de la 
1690). În adevăr, una din filigrane samănă cu aceia 
din Hasdeă, Cuv. den bătr., LI, 0 vru, unde se află 
în hârtia unui document din 1588. 

CLXVII. Solomon ie Vornicul de la n* ci (1640-38). 
OCLXVIII-LXXJ. Lupu Stroiescul pare a fi fost 

Vornic între 1641 Şi 16149, căci TPoderaşeo citat în 
no CLAVII ie Teodor Ianowiez, Vornic la 1641, Lo- 
gofăt-Mare la 1649, T 1650. Cf. prima Prefaţă, pp. 
XCV, XCIX, c, cl. În Logofeţie îi succedâ Gheorghe 
Ștefan (M. Costin. pp. 821, 822). -— Găsesc un Gheor- 
ghe Stroiescul, ca şoltuz de Cîmpulung în 1585 (Wie-
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kenhauser, Moidazwiza, p. 91). Un loan Stroescul 

iera biv Armaş la 15 lanuar 1670 (col. Gh. Văsescu). 

CLXXII. le acelaşi personagiu cu cel care se 

găseşte întrun document datat din 1642 (no xcvm). 

CLXXIII. le unul dintre cei trei Ciogoleşti, con- 

spiratori contra lui Vasile Lupu în 16583 şi tăiați 

din ordinul acestuia (M. Costin, p. 825). Ierai Mi- 
ron Ciogole, în 1652 pîrcălab de Neamţ, Costin, 

Spătar, Pătraşco, Stolnic (Arch. st, LE, p. 191), fii 
lui Pătraşeo de la no uxx. Pentru Miron, v. şi do- 
cumentele din 1642 (16529), în Arch. sst., Li, p. 24. 
La începutul secolului al XVliea, într'un proces 
înnaintea lui Grama Vel. Ceaşnic, găsim ca părți 
pe Rotompan Vornicul şi Goia Păhărnicelul din 
Cucuteni, iar ca marturii pe Iacob Moţoc şi socrul 
luă Rotompan, „Ciogolea“ (Cotnari, 20 Septembre; 
Bibl. Ac. Rom,, 26%/xr1). În secolul al XVIIIie:» ve- 
dem făcînd jalobe pentru a i se restitui niște mo- 
şii de familie (una de la Moise Movilă) Ştefan 
Ciogole, Vornic de Poartă, care avea cinci frați, 
dintre cari unul Stolnie (ibid, „Ii, 172, 184). V. 
M. Costin, pp. 319 şi urm. 

CLXXIV. Episcopul Teofan a păstorit de pe la 
1658 (Wickenhauser, p. 29). 
CLXXV. Ghenadie ie, ca şi Ioan (nl LXxxIv), un 

episcop romîn din Maramureş. 
CLXXVI-VII. Episcopul Sava primeşte o di- 

plomă de scutire de la „Craiul“ săi la 15 Mart 
din același an, cînd acesta se afla la Bistriţa (Şin- 
cai, III, pp. 128-9). 
CLXXVIII-LĂXXXI. Serisorile sînt adresate bi- 

răului loan Wallendorft (Deâk), care a administrat 
de la 1662 la, 1670. Petrașcu ar putea fi Zosin, dar 
si „Petraşcu biv Pitar“, care ie martur la un act 
din 1677 al Doamnei Safta (Archiva, VII, p. 465).
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În acest caz, iera fiul lui Dumitraşeo Spătar [Boul] 
şi vărul Doamnei (v. şi Neculce, p. 187), adecă 
„Pătraşco Boul ce-au fostu Spătariu“ (Archiva, I, 
p. î1%). 

CLXXXIII. Pe Nacu l-am întîlnit de trei oră 
pănă acum (v. no cxx) ea pîrcălab sucevean (ef. şi 
n9 GLEI). Sar părea căiel trecu la Gheorghe Ştefan 
și emigră cu dînsul, fiind „colonelul Constantin 
Nacul“ din suita de pribeag a acestuia (Iorga, Acte 
şi fragm., IL, p. 276; Arch. sst., 11, p. 109; Hurmuzaki, 
IX, p. 233, no ccczviri). Dar acesta iera încă în străi- 
nătate la 1665 şi iera „fiul lui Nacu“). — Soţia lui 
Gligorașeo Ghica, de care ie vorba aici, fugi în 
Ardeal în 1664, ia 2 Novembre, şi în aceiași lună 
un magnat o luă din refugiul iei de la Zerneşti 
(Socot. Braş., p. 105; Ohronsk von D. Nekesch Schuller, 
în (Quellen der Stadt Kronstadt, IV, p. 290). Birăul ie 
Gheorghe Urascher ; fostul birău, loan Wallendorff. 
CLXXXIY. Ored că birăul ie Gheorghe Urascher, 

care administrează în acei ani. 
CLXXXV. le curioz că Nacul iea şi vechiul săii 

titlu de pîrcălab. Trebuie să fie scrisă scrisoarea lui 
„Ghiurgu:* Urascher V. no cxxxrut, 
CLXXXVI. Namestnicii înlocuiesc pe Vornicul 

absent sati administrează în timpul vacanței pos- 
tului. 

CLXXXVII. Cf. no cuxxRvIII. 
OLXXXV III. Scrisoarea cade în 1669: numai în 

1) Acest «Naculovici» stătu deci pe lîngă Domnul săi pănă la 
moartea acestuia, în 1668, Cred că iel trecu la catolicism, luînd nu- 
mele de Joan Ferdinand, căci cine putea fi altul un Nacu întors 
la 1672 după o rătăcire de șei-spre-zece ani în Europa? V. Soco- 
telile Bistriţei ; «zs die Julii (1672). Hat mann auss der a6-jăhriga 

Peregrination angelautn Johann Ferdinando Nâkuli auss der Mol- 

daw herbirtig ein viaticuu: geben, f. 1».
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acest an, Sîn-Petrul cade Miercuri, birătă ie Gheor- 
ghe Urascher şi în Moldova ieste o Doamnă in- 
fluentă, Nastasia, care conduce pe Duca-Vodă. 
Cuieie se cer pentru clădirea Cetăţuii, sfinţită în 
1672 (N. Costin, p. 7; Neculce, p. 197). 
CLXSXIX. Menţiunea afacerii de hotare, nu- 

mele birâului ne trimet la aceiaşi dată ca pentru 
ni precedent. Cf. şi scrisoarea lui Duca mențio- 
nată în vol. |, Prefaţă, p. cur. 

CXC. Ar putea fi din 1670, cînd birăul ie iarăși 
Ioan Wallendorff. 

CĂCI. Data ar putea fi acea de la no CxXC. 
CĂCI. Birăul nu ie numit, Actul ie păstrat și 

în trauseriere cu litere latine şi ortografie ungu- 
rească. 

CXCIII-IV. Birăul Toma ie Toma Friihm, care 
administrează la acele date. 
CXOV, CXOVIII, OC-IIL. Am aflat pe acești doi 

boieri ca Vornici în 1672, Demidecki, de care ie 
vorba în ne cc, iera un om al lui Petriceico-Vodă 
(Nie. Costin, p. 30; Neculce, p. 220). Poate că ace- 
lea dintre scrisori care pomenese pe Poloni sînt 
din lunile de luptă care urmară trădarea acestui 
Domn (Novembre 1673). Ci. şi no coxzr. 

Ie curios că o notă germană la no CXCVII dă 
data de 1683 (poate 1673). Pe de altă parte, în 
162 nu ştim să fi existat Poloni în aceste regiuni, 
$i totuși sînt pomeniţă în nleoxovr Şi ocru. Aface- 
vea pomenită în no cxov pare apoi să fie cea din 
Do OCXXVIL. În fine, pe Demidecki-l aflăm şi în 
1682-83 (v. no coxxvir). S5 fie 7180 pentru 71790 în 
n” Cxcvi şi deci administraţia lui Miron şi Tăutu 
din 1689-32 

La 1128 aflăm pe Gligoraşeo Cocoranul, Vornie 
de Poartă, la 1737 pe Moisăi Cocoranul, Postelnic.
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iar la 1741 pe Constantin, biv Vel Pitar (Bibl. Ac. 
Rom., 1,V:/55. L/so; LEV/116)- 

OCIV. Ie vorba de răscoala lui Mihalcea Hîncu 
şi a Serdarului Durac. Revoltaţii: „Lăpușneni şi 
Orheeni“, închid la Curte, timp de „două-trei zile“, 
pe Duca și apoi îl gonese ca mazil, peste hotar 
(N. Costin, p. 7: ef. Neculcea, mult mai puţin 
precis, pp. 197-8). Evenimentele acestea s'ati pe- 
trecut după Neculcea, care are dreptate, „în al 
treilea an al Domniii. lui (Duea], în anul 7180%, a- 
decă, fiind după îii Septembre, în 1671. Doranul 
se întoarce, învinge pe nemulțămiţi şi, după cîteva 
luni, ie înlocuit, ia 1672, prin Octombre, cu Ştefan 
Petru (Petriceicu). Deci la Nic. Costin trebuie a se 
ceti daia de la Adam 7180, nu 7i81,iar cea de la 
Hristos 1611, nu 1678, cum ie pus, priutr'o dublă 
greşală, de socoteală şi de scădere. Cf. şi Hurmu- 
zaki, Supl. L!, pp. 209-3; V2, p. 137; Fragmente, III, 
p. 284. La Cantemir, Pita Const, Cantemyrii, p. 10, 
data (1669-70) ie falşă,. 

OCV. Gheorghe, poate Gheorghiţă Zmuncilă, fu- 
garul de supt Duca-Vodă (Nic. Costin, p. 23; Ne- 
culce, p. 216), ie poate identice cu Vornicul de Su- 

ceava de la no cuxw. Ar fi fost numit de noul 

Domn în locul lui Nacu. 

COVI. Mihai Tăutul ie ruda lui Pătrăşcan din 

no cc. ” 

COVII. Petriceicu trădă şi fugi pe urmă. Zmun- 
cilă va fi plecat cu dînsul şi, la scrierea scrisorii, 

locul săi iera vacant. La această dată Dumitraşco 

Cantacuzino, noul Domn, venise la laşi, dar nu se 

coboriîse încă spre Țuţora, în iagărul turcesc, pen- 

tru a opri pe Polonii lui Petriceicu întors, Cf. 

Nie. Costin, pp. 10—1i şi Neculcea, pp. 206-7 

(confuz).
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COVIII. Deci se pare că Gheorghe se supuse lui 

Dumitraşeo-Vodă şi-şi recăpătă locul. Colegul săi 

Stârcea ie dintr'o familie pomenită în n! CLXXIII. 

V. şi n0 XSVII. 

CCIX. Pentru Nacu, v. mai sus, n CLRXRIII. Bi- 

răul Martin Emrich administrează de la 1677 în- 

nainte. Deci, supt Antonie-Vodă, noul Domn, Nacu 

fu restabilit la Cîmpulung. 

CCX. Comisul Velicico Costin suceedâ supt 

Duca-Vodă (de la 1678) sa chiar înnainte lui Nacu. 

Câci la 1679 iel iera acum Postelnic (Soc. Braș,, 

p. 113). 

COXIIL. Aş ceti 1680, nu 7150 (=1672). în ade- 

văr, Emrich începu guvernul săi abia în 1611: 

Harmiţaşul ie strîngătorul ardelean zl „tricesimei“. 

Pe Drâguşin îl vedem, şi în ni precedent și în cel 

următor, la 1680. 

CCXV. losif al IIlea a păstorit între 1680 şi 1682 

(Popea, p. 86). 

CCXVI. Mă îndoesc dacă trebuie eeţit 1681 sati 

1687 în însemnarea germană are ni dă data. Pe 

Toderaşeo, fiul lui Nacu, nu-l mai aflăm de aici 
înnainte decît în no coxxzviii. Şi evenimentele 
menţionate nu par a se potrivi pentru 1681, cîna 
războiul între Poloni şi Turci nu începuse încă. — 
La 120, Ștefan Hăbăşăseul pîrcălab se judecă cu 
“oader Nacul din Rotopăneşii. ie pomenit fratele 
lui Toader, Ion, care „sai dus în ţara (oase 
pentru a reveni după patru ani cu „Moscalii* 
Martur ie şi Gh. Abăza, egumen de Sf, Ilie, văr 
primare al lui Ioan. Se pomeneşte şi „lonăşcuţă 
Călugărul“, fratele lui 'Toderaş Nacul, tatăl fraţilor. 
În 1734, o parte din Soloneţ se confirmă lui Du- 
mitraşco Nacul, fiul lui 'Poader, Medelnicer şi ne-
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pot de frate al lui Toderaşco Sterpul (Bibl. Ac. 

Rom., XII/is7, 104, 117)- 

CCOXIX. Menţiunea fiului lui Iacob, poate Io- 

naşco, ne-ar duce la 1685. V. no coxazvr. Dar afa- 

cerea Negreştilor ie din 1681. V. no coxvi. 

CCXX. Vlădiea Ioasaf fu ales la tii April 1682 
(Popea, p. 86). 

CCXXI. Ocupaţia polonă la Cîmpulung fiind 

din 1683, aş ceti 1684, cu toată data clară, pusă 

în cifre latine. V. şi no coxxvil. 

COXXIV. A băga în bold o cerere înseamnă ao 

pune la dosăi (Ve 4: CCX W) 

CCXĂVI. Pe Petrea Hurghiş îl vom găsi în 

1685 (v. no couvi). Dar o expediţie moldove- 

nească în contra Împerialilor, făcută prin 'Țara- 

Românească, ie acea din 1683, cînd ni se spune 

expres de cronici că trupele trecură pe la Foc- 

șani (N. Costin, p. 25; Neculce, p. 217). Duca porni 
din Iaşi la 23 April st. v. (N. Costin, 1. c,) şi lăsă 
Caimacami („boierii* din scrisoare) pe Nicolae 
Racoviţă, biv Vel Logofăt, Toader Palade Vel Spă- 

tar, “Toader Iordachi [Cantacuzino], Vel Vistier 

(ibid.). CE. şi Socot. Braș., pp. 116-7 (Vodă iera la 

29 Maiit lîngă oraș), 

CCXAVII. V. şi no coxxr. 

COXXVIII. Cf. mai sus, n! CxIx. Să fie această 

scrisoare din lunile ce urmară invazia Polonilor 

din 1683? . 

CCAXIX. Cei doi boieri sînt doi din Caimaca- 

mii lui Dnea-Vodă, V. mai sus, ne cexxvI. 

CCSXXIII. Duca-Vodă nu fu prins de Poloni 
decât de Crăciun (Neculce, p. 311). 

CUXXĂV. De la 1681, cînd iera iarăşi Vornie 

şi se ocupa de aceiaşi afacere, Toader emigrase 

poate şi revenise la căderea lui Duea. Cf. no cczvI.
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CCXĂXXVI. Scrisoarea nu poate fi din 1673-4, 
cînd Dumitraşco-Vodă fugi înnaintea Polonilor, 
căci expediţia lui Petriceicu se făcu în Decem- 
bre 1613 — anuar 1674 şi pe acel timp Polonia 
iera fără rege: Mihail Wisznowiecki murise, şi 
Sobieski nu fu ales decît în Maiă. Expediția ar 
trebui să fie deci cea din 1683, dar aceasta se făcu 
înnainte de sosirea lui Dumitrașco (+. no ccxurrr). 
Probabil, acest Domn își părăsi Scaunul în 1684, 
la vestea că se apropie regele polon şi castela- 
nul de Cracovia. Of. Iorga, Chilia şi Cetutea- Albă, 
p. 237. 

COXXXKVIII. erati Vornicii noi ai lui Petriceicu, 
noul Domn: Toader Nacu şi Dimitraşco, în locul 
lui Drăguşin. 
CCĂL. Toader emigrâ, cum se vede mai la 

vale (nle coxurv-vi), şi revenise poate la schimba- 
rea de Domn (1695), 

CCĂLI. Pe Gavrilaş îl putem admite ca rohmis- 
tru din 1683 înnainte. Y. Şi n* cexrur. 

OCĂLII. Acest Polon ie citat la 1684 şi 1689. 
Vol. 1, Prefaţa, pp. CIV, CvI. 

CCĂLIII. La Cîmpulung ie din noi Vornie 
Gheorghe. Noul Domn, Dumitraşeo Cantacuzino, ie 
la Galaţi, ca şi în 1673. Dar, de astă dată, isl a- 
junse în acest oraş în Mast, şi, în aceiaşi lună, 
Ştefan Petriceico, restabilit de Poloni, părăsi Su- 
ceava (Nic. Costin, pp. 31, 33; Neculce, p. 224. CF 
Chilia și Cetatea- Albă, pp. 236-7). 
CCXLIV. „Neculai Racoviţă, etc. şi Gheorghiţă 

Ciudin Vel Stolnic trecuse iarăşi în ţara ungu- 
vească de frica Ducăi-Voaă« (Nic. Costin, p. 29). . „Aă fugit în Hangu în munte, şi de acolo ati tre- cut pe potică în ţara ungurească, cu giupănesele 
lor şi cu copiii lor« (Mustea, p. 21).
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CCXLV. Data ie pusă prin apropiere cu no ccxLvi. 
CCXLVI. Tatarii scosese din Domnie pe Petri- 

ceicu, puind în loe pe Dumitrașco Cantacuzino, şi 
boierii celui d'intăiti pribepgiari. 
CCĂLVII. Data ie cuprinsă într:o înseninare 

germană, 

CCXLVIII. Pentru Hurghiș, v. ne coxxvr si 
CCLVI. Scrisoarea ne lămureşte asupra unei părţi 
foarte puţin cunoscute din Domnia lui Dumitraşeo 
Cantacuzino. Cf. şi Chilia şi Ceiatea- Albă, pp. 236-7. 
CCXLIX. le de pe vremea Polonilor: 1684-98. 
CCI. Ie de pe timpui ocupaţiii polone. Cf. însă 

n9 covI, 

CCLYV. Imarea Budei de Germani se întîmplă în 
Septembre 1686. În același an, Sobieski pătrunde 
în Bugeac. Dar data de Duminecă, 27 Sept., nu se 
potriveşte cu 1686, ci cu 1685. Lupta din Moldova 
de care se vorbeşte ie deci cea de la Boian (ii Oc- 
tombre st. n.). 

CCLI. Roguschi nu putea comandă la Cîmpu- 
lung înnainte de ocupaţia tirgului de Poloni, în 
1683-4. Dar îl vom afla în 1691-29. 

COLINI. Acest „Voicehovyschi“, căpitan de Lefegii, 
ie adesea pomenit şi în Miron Costin, pp. 848 și urm. 

CCLIV. Pentru dată, v. no oc, 
CCLVI. Documentul n'are dată. Dar la 1ii Maiă, 

1685, „Iordachi Siroescul, Vornicul de Cîmpulung“, 
dă o hotărîre în procesul, „pentru nişte lazuri“, 
dintre un om din Vamă şi altul din Cîmpulung, 
împreună „cu tot satul, depreună cu omenii cei 
bătrăni“. Ca marturi figurează: Nuţul Vătămanul, 
Mibhil Dodul, preutul Simion, lonaşeco Pizdălăiă, 
Gheorghe Huluţă, Vatăman, şi Vasilaşco, „diehiol 
satului Cămpulungului“. — Iar la 4 Iulie 1699 a- 
vem ca marturi întrun act cîmpulungean pe popa
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Chira, Rrubia Vătăman, Andronic Popa, Lupul 

Lateş, Toader Hurghiş şi fiul săi Gheorghe, care 

scrie actul. În altul din 5 Iulie (îbid.), marturi 

sînt Vasile Vătămanul şi popii Gheorghe şi Spi- 

ridon (Colecţia Czotowski). 

CCLVII-VIII. Data o Gă, în ambele, o însem- 

nare germană. 

CCLIX. Scrisoarea pare a fi din 1685-6. 

CCLĂ. Probabil Nacul se întorsese la suirea pe 

tron a lui Cantemir. 

CCLĂI. Data după o notă germană. 

CCLXIII. Birăul Martin trebuie să fie Martin 

Emrich. Pe Gheorghiţă Postelnicul îl aflăm cea 

Vornic de la 1686 înnainte. 

COLXIV. Scrisoarea pare a fi de după numirea 

lui Cantemir, deci din 1686. 

OCLXV. Scrisoarea ar putea să fie din anul nă- 
vălirii Tatarilor în Ardeal: 1690. Cr, Socor. Braş., 
p. 130. Din Hurmuzaki-Bogdan, III, pp. 160-1 G 
April), se vede însă că Polonii reocupară Cîmpu- 
lungul în 1687. Of. şi no ccuxr. Coborîrea Leşilor 
să fie aceia din 1686? V. şi no următor. 

CCLAĂVI. Data se ştie dintr'o notă germană. Cf. 
„n ccv. 

COLĂVII-IX. Data ie pusă după o notă germană. 
Observ la no couxrx că Serascherul iera Mustafă- 
Paşa, 

CCLAXIII. Expediția din 1686 alui Sobieski am 
schițat-o aiurea (Chilia şi Cetatea- Albă, pp. 237-8). 
La 9 August, regele iera la Stepamovita, care ar 
putea fi, nu Iașii, ci Ștefâneştii, pomeniţi în această 
scrisoare. Cf. şi Hurmuzaki-Bogdan, III, pp. 155-6. 
Povestirea cronicelor (N. Costin, Neculcea, Amiras, 
cele două versiuni din Mustea) ie foarte scurtă, 
Material noi în Iorga, Socot. Sibisului, pp. 23 şi
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urm. —— Cit despre Toderașco Armaşul, l-am mai 
întilnit. Hatmanul Popovici ie cunoscut. „Frîncii“ 
sînt Venețienii. 
OCLXXV. Pentru Davidel, v. vol. I, Prefaţa, 

p. ov. Despre dînsul vorbeşte Neculcea, p. 26]. 
lera fiă de mazil şi voiă să fie Domn: „nu se ştie 
ce i se părea lui, că îmbla pentru Domnia Mol- 
dovei“. Necăpătînd-o de la Poloni, intrâ în legă- 
turi cu Germanii, apoi fugi la 'Tatari şi participâ 
la, expediţia Sultanului din 1697. Reuşita planu- 
rilor sale ar fi fost împiedecată de Dimitrie Can- 
temir: „ai spus Vezirului zicînd că acela este un 
om nebun; nu este de Domnie; şi aşa ai lipsit 
de n'ati luat Domnia cît sar rupe un păr“. Iel fu 
cel d'intăii comandant de Cimpulung după expe- 
diţia polonă de recuperare din 1686: Moldovenii 
înțeleși cu regele cereaă ca ie! să plece, și So- 
bieski iera de părere să se şi facă evacuaţia, supt 
pretext că se caută păşune mai bogate (Hurmu- 
zaki-Bogdan, III, pp. 157-8). Dar, în locul acestei 
părăsiri a Cîmpulungului, unde iera vorba să ră- 
mîie numai unul saă doi Poloni, regele dădu la 
5 April o proclamaţie anunţînd că, pentru a scăpa 
Moldova de păgîni, iel a trimes trupele sale la 
Cîmpulung fibid., pp. 160-1). — Data într'o * notă 
germană, 

COUXAVII. Data într'o notă germană. Of. Chilia 
şi Cetatea-Albă, p. 238. 

CCLXXVIII. Dohanghecetul (Dohancală) fu în- 
„_tărit de Turei la 1679. Constantin Căpitanul vor- 

beşte de întăia primăvară a Domniii lui Şerban- 

Vodă (p. 19), iar Ludescu de anul „7188* (p. 20). 

Dreptatea o are cel d'intăiii, căci, la 11 Septem- 

bre 1619, ambasadorul olandez pe lîngă Poartă
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anunță terminarea „celor două cetăţi de ia graniţa 
Ucrainei“, Cf. N. Costin, p. 18. 
COCLXAX. Data într'o notă germană. 
COLSXXI. După scriptură pare a fi de la sfir- 

şitul sec. al XVIliea. Dar v. ni precedent. 
CCLAXXII-IIL. Data de 1683, pe care o dă în- 

semnarea germană la n coLxAXIII, trebuie să fie 
răi copiată sai greşită. Ioachim Wallendoriter a 
devenit birăti în 1687 și a ocupat postul doi ani. 
Războiul între Pranceji și Germani începu după 
primăvara lui 1685, înfrîngerile celor d'intăi se 
întîmplă în 1689. Cf., pentru Davidenko şi Hur- 
muzaki-Bogdan, III, pp. 156 și urm. 
CCLXAXIV. Nicolae Costin afirmă (pp. 9238-40) eă 

„Tureuleţ cel mare“ a fost pus în 1686, cu o trupă 
de Moldoveni, la, Bănila, iar „Turculeţ cel mic“, cu 
alta, la Cuciur. Cel dintăiă slujise de călăuză lui 
Sobieski la întorsul lui în Polonia (Cantemir, Vita Const. Cantemyrii, p. 44; Istoria imperiului oto- man, trad. Hodoș, p. 145). Numirea lui în calitate 
de comandant de Cernăuţi se face de rege la 21 Iunie 1687 (Hurmuzaki-Bogdan, II, pp. 166-7, ne 89). Aventurier curagios, iel ajunse spaima 'Tur- cilor şi Tatarilor. Înnainte de expediţia regală din 1691, îl vedem atacînă lîngă Ştefăneşti, de cea- laltă parte a Prutului, o caravană armată de vre-o patru-zeci de Turci, ducînd, numai în bani, cinci- zeci de pungi. Cu trei-zeci de joimiri — ghiaţa se rupsese în urmă —, iel se luptă două ceasuri şi izbîndi; o parte âin prinşi — doi călătoaă Sscăpară singuri de robie — fură trimeşi regelui, altă parte, duși la iel, la Bănila, se răscumpărară. În 1691, în campania lui Sobieski, iel surprinde noaptea şi nişte Tatari, pentru care regele-l dezaprobă. În 1689, ca şi în 1692, iel scrie serisoră latine Bis-
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triței (vol. 1, Prefaţa, p. cv). În 1696, ie trimes de 
Hatmanul Jablonowski contra Hatmanului moldo- 
venesc Antioh Jora. Dar m'are noroc de astă dată: 
în lupta, pe care o provoacă detunătura sineţei 
unui Cimpulungean, iel ie bătut şi prins „la un 
gard“, cînd voiă să intre în „părcanele“ leșeşti de 
la Neamţ. Domnul, atunci Constantin Duca, bucu- 
ros, ordonă să i se aducă, preţiosul prizonier, — 
„hainul cel mare al Împăratului carele ţinea dru- 
mul. Cameniţei“, — a cărui reputaţie de îndrăzneală 
ajunsese pănă la Constantinopol. Cînd 'Turculeţ 
se apropia de Iaşi, sosi însă în acest oraş Capu- 
giul mazililor. Caimacamii noului Domn se puseră 
la mijloc, prinsul fu închis la Galata şi făcut scă- 
pat. TPureuleţ alergă să se închidă la Neamţ, apoi 
se prezintă Ja Varşovia, regelui, care-l iubia foarte 
mult pentru credinţa şi vitejia lui (Neculce, pp. 
253-4, 253; Mustea, versiunea întăiă, p. 26; Hur- 
muzaki, V?, pp. 279-80, nle 430, 432). În 1698, iel fu 
cuprins în amnestie de Turci (Supl. Ii, p. 344, no 
505).. Întors în Moldova, îl vedem luptînd în 1700 
(Neculce, p. 266; Amiras, p. 116) şi suferind în 
1701 persecuțiile lui Nic. Mavrocordat (ibid, p. 
385, no 571). În 1710-2, iel servia pe Ruşi (M. Cos- 
tin, p. 69; Axintie, p. 138). 

COLRXXXVI. Bucata se poate dată cu greă. Ie 
acest Alexandru, Alexandru Davidel? De o tre- 
cere a lui Calga pe acest timp în 'Țara-Romănească 
nu știm nimic. Cînd veni acolo, în 1694, nu iera 
în iarnă. Apoi data de săptămînă (Luni, 23 De- 
cembre) ne trimete la 1697, 

COLXXXVIIL. Varlaam al Ilie a păstorit de la 
1687 la 1690 (Popea, p. 86). 

CCLXXXIX. Data cuprinsă în nota germană. 
COXCII. Bălăceanu ie Aga Constantin, ginerele 

60934 INI
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lui Şerban-Vodă, care fu ucis în lupta de la Ze:- 

nești (21 August 1690). 

CCXOIV-V. În 1690 (9), Isăcescu iera stegarul 

lui Dobrowski. 

Observ că scrisoarea intăiti se datează şi prin 

aceia că pomeneşte pe Dobrowski (v. n coxein). 

.Unui lonaşco Isăcescul, Vel Medelnicer, îi vinde 

la li Septembre 1709 o ocină în Bălăceni (Suceava) 

„Toader Nacul Stoinic“: acele „patru jerăbii“ fu- 

sese cumpărate de bătrînul Nacu Stolnicul de la 

„[Toader] Petriceico Vornicul“, tatăl Domnului; 

fiul le vinde, „agiungandu-m(h] şi pre minfe] ne- 

vuia“. Dar lonayco cumnără altă parte din sat. la 

22 Maiti 1716, de la „Toader Calmăşu, biv pîr- 
călab Hotinschi“, soţia. Nastasia şi fii: Ion și 
Andreiaş. Semnează şi un Dumitraşeo Isecescul. 
Ionaşco figurează și în alte documente din aceiaşi 
colecție Cizolowski. N 

Observ că scrisoarea ie datată prin menţiunea 
lui Dobrowski. . 
COXCVIII. Datată după anii administraţiii bi- 

răului cu numele de Simon de pe timpul războiu- 
lui tureo-polon: Simon Rodelt. Cf. şi no coc), 
CCĂCIX. Probabil ie Simon Rodeli (de la 1690), 

nu Engesser (de la 1635). 
COC. Dobrowski vorbeşte de sigur de a doua 

expediţie a lui Sobieski (1091). 
OCCI. Cf. no cocxx. | 
CCCIII. Scrisoarea vorbeşte de pregătirile lup- 

tei de la Zerneşiă. V. Socot.. Braș., pp. 130-1. 
CCOLV şi urm. La 15 April 1690 murise Mihai 

Apăfiy Ii, care ie îngropat în 1691, Februar (Şin- 
cai, III, p. 250). 

  

1) Ceteşte în dată: 1697, nu 1697.
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CCCXX. Rohmistrul iera Dobrowski, a cărui 
lipsă se constată şi din no ccoxxv. CE. no CoxovII. 
CCOXXVII. Vasile Hurghiş Vătămanul ie acel 

ce se constată în 1696. Dobrowski fusese adus în 

țară şi stabilit cu trupe la Coţman în 1690 (Ne- 

culce, p. 238; ef. Nic. Costin, p. 38). ÎL aflăm în 

Cîmpulung la 1691 (vol, 1, Prefaţa, p. cv). Dar în 

1693 îl înlocuise altul (bd). 

CCCXAVIII, Pomenindu-se Vasile Hurghiş, seri- 

soarea trebuie să aibă cam aceiași dată ca prece- 
denta. 

CCOXXIX. Nie: Costin povesteşte cum, după 
retragerea lui Sobieski în 1691, Cantemir 'ceru 

Ciîmpulungenilor să contribuie ia darul de ber- 

beci către Poartă şi cum Trimeşii domneşti fură 

puşi pe fugă. Atunci Domnul puse să se prade 

locul de seimenii şi lefegiii stă, ajutaţi de Tatarii 

unui Beg-Mirza (p. 38). Neculce alinge pe scurt 

această expediţie (p. 240). CE. şi ştirile polone din . 

1691-2, în Iorga, Acte și fragm., I, pp. 96-7. Ase- 

menea întîmplări făcură pe Dimitrie Cantemir să 

zugtăvească precum urmează „republica“, ţerănimea 

autonomă, comuna rurală din Cîmpulung : „Sînt trei 

loenri în Moldova, ai căror locuitori nu sînt boieri, 

dar nici nu ascultă de vre-un boier, ci trăiesc oare- 

cum 6e sine, Întăiă, Cîmpulungul, în ţinutul Suce- 

vei, încunjurat din toate părţile de munți foarte în- 

nalţi. Cuprinde vre-o cinci-spre-zece sate, care-şi ati 

toate legile şi juzii lor de-o parte. Une ori primesc 

şi doi Vornici trimeşi de Domn, dar alte ori, dacă 

aceștia supără pe ţerani, încrezîndu-se în întăritu- 

vile pe care natura li le-a dat din bielșug, îi gonesc. 

Nu ştii să sape, neavînd cîmpi în munţii lor, ci se 

îngrijese numai de oi, (din care ar fi dat cîndva! 

-dijmă 24.000 pe-an; p. 10;]. Dau bir, dar nu atita
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cît vrea Domnul, ci cît ai făgăduit iei mai de 

mult Domnilor, şi legătura aceasta o înnoiește prin 
trimeşii săi ori-ce Domn noi. Ci, dacă Domnul 

vrea să se poarte mai aspru cu dînşii şi să li 

puie biruri nouă, iei nu stai mult de vorbă, ci 

îndaţă nu mai dati birul şi se trag la munte: 
de aceia nici n'a cerut vre-un Domn de la dînşii 
mai mult decît se cuvine. Uneori, aţiţaţi de nis- 
cai-va tulburători, a lăsat pe Domn şi ai trecut 
la Leşi* (Descriptio Moldaviae, pp. 123-4). 

OCCCXĂXXVII. „lliaş“ ie probabil Ilie Abăza de 
mai jos (n0 ccoxxxIx). Supt Dimitrie Cantemir, iel 
fu „Vornic de spre Dyawmna“ și emigră cu Vodă 
(Neculce, p. 332). 

CCOXĂXVIII. Vlădiea Teofil păstoreşte de la 
1692 la 1697 (Popea, pp. 86-7). 
COOXXXIX. Buda fu luată de la Tarci în 1086; 

Nureddin apăru la hotare în 1687; Bugecenii tură 
scoşi din Basarabia în 1699. Care ie data? Observ 
că în Soroca sînt acum Moldoveni, şi Soroca, ocu- 
pată de rege în 1691, nu fu recuperată de Cantemir, 
ajutat şi de Arap-Paşa de Trapezunt, în 1692. C£. Can- 
temir, Îst. înp. otoman, pp. 653-4; Chilia și Cetatea- 
Albă, p. 240, nota 2; Acte şi fragm., |, p. 97. Soroca 
fu stăpînită de Poloni pînă la 1693. V. şi Nice. Costin, 
p. 39; Neculce, p. 239; Mustea, vers. a doua, p. 87. 
COCXL. Chighecii se află într'o Scrisoare da- 

tată la 1693. V, vol. 1, Prefaţa. p. ovi. Poate să 
fie acelaşi cu Chigheciă, comandantul unui pole 
de Moldoveni; care intră în Iaşi la 1711 (Neculce, 
pp. 291, 310,313; N. (Costin, pp. 100-1, 105, 112). Ţa- 
rul îl face în 1707 şef al steagului romănese (Arch. 
îst., |, pp. 834). V. şi Muste, p. 43; Archiva din 
aşi, IV, p. 345. 

CCCXLIII. Of. no ccoxun,
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CCCXLV. Vasile Hurghiş se întilneşte în 1696 
(v. no ceexzxvil). le vorba de pacea tureo-polonă 
din 1699, 

CCOL. Acest Vasile Hăbăşescu pare a fi venit 
la Cîmpulung după pacea din 1699. CE. N, Costin, 
p. 92; Neculce, pp. 187-8. 

CCOLII. Acest Vlădieă lipseşte şi din cartea 
părintelui Popea şi din lista publicată de d. N. 
Densuşianu, în An. Ac. Rom., seria “a, II, partea 
administrativă, p. 192, 
COCLXX. Acest prins fu probabil luat la ase- 

diui Bistriţei, de Mihai Racoviţă, în 1716. 
CCOLĂXI. Ie datată după administraţia lui Sa- 

muil Bedaeus. ! - 
CCCLXXIV-V. Șerban Cantacuzino, autorul a- 

cestei scrisori, iera, cum ni-o spune singur, fiul Jui 
Ioan şi nepotul de fii al lui 'Foader Iordachi Can- 
tacuzino. Avea o moșie lîngă Cîmpulung, unde stă- 
tea. Începîndu-se războiul din 1736, iel intră, în legă- 
turi trădătoare cu generalul Guadagni, comandan- 
tul trapelor din Braşov, care, cu 5.00Y de oameni, 
ivecu pe la Oituz, desfăcînd la Cîmpulung „nişte 
căpitani, cu vr'o şepte sute de cătane“ (Neculce, 
pp. 394, 396). Cînd Miinnieh intră, cu Ruşii, în 
Iași, iel se compromise din noti. Revenind în Dom- 
nie, Grigore Ghica îl puse în butue şi-l trimese,, 
cu escortă, la mănăstirea Putna. De aici trecu la, 
Siget, în Maramureş, unde-l găsim în 1740 şi 
1741. Hurmuzaki, IXU, pp. 675-6, 680 şi urm; — 
Șerban Medelnicerul dărueşte la 1736 un aier bi- 
sericii sale din Horodniceni (N. Beldiceanu, în 
Arch. soc. şt. și lit, IL, p. 523). C£. Mustea, p. 64; 
Neculce, p. 371, 

Documente slave.—I1. Se datează prin menţiunea 
lui Petru-Vodă, care nu poate fi decit Rareș,
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III. Ştefan-Vodă trebuie să fie Lăcustă, pentru 

că Hiîra, de care vorbeşte, ie un cunoscut boier al 

lui Petru Rareş. V, Ureche, p. 195: „Hîrea che- 

larul“. Cf. şi Iorga, Răeboaiele lui Petru Rareş cu 

Polonsi, în Convorbiră literare pes 1900 (şi tiraj aparte). 

IV. Trebuie să fie acelaşi „Ştefan-Vodă“, după 

toată înfăţişarea scrisorii. 

V. La Huru Vornicul prinzi Petru-Vodă, la în- 

toarceraa sa în 1541, în Birlad: „credincios şi cin- 

stit boierinul său Huru Vornicult (Ureche, p. 202). 

CE. studiul citat, . 

VI. Mătiaş ie pomeniti şi în vol. I, pp. Xxvi, 

XXX, Xi. Asupra lui sati dat multe lămuriri în 

N. Beldiceanu, Inscripţia bisericii de la Horodui- 

cenă, Archiva soc. şt. şi hit. din Iaşi, II, pp. B17-8, 

cu prilejul descrierii bisericii ridicate de dînsul la 
Horodniceni. Cf. şi Uricarul, t. VIII, pp, 16-7. 

VII. Toma se întâlneşte între boierii lui Ştefan 
Lăcustă. V. documentele din Bibl. Ac. Rom. și 

Iorga, Chilia şi Cetatea- Albă, pp. 348-9. 
VIII. Despre Huru, v. nov. 
IX. Scrisoarea a fost poate scrisă cu prilejul fu- 

gii acestor boieri peste munţi înnaintea Tureilor. 
X. Despre Anastasie sat Atanasie a mal fost 

vorba, în vol. I, pp. Xxv, XXXUL. Aveam deci drep- 
tate spuind acolo că trebuie să fie un episcop al 
Romînilor de supt ascultarea Bistriţei. CE. şi sbid., 
p. XLVW Pp. Xulu şi n. 145. Şi Vadul, ca şi Cuutu- 
ieşelul, se găsesc în Cercul Dejului. 

XIH. Scrisoarea ie databilă și după administraţia 
lui Grigore Daum. 

XVI. Ile vorba de pretendentul Bogdan-Con- 
stantin. V. Hurmuzaki-lorga (XI), pp. Xcrr, 891. 
XVH. Cf. Ureche, p. 225: „Aşijderea şi mitropo- 

litul 'Peofan n'a vrut hi ieşit întreg, de n'ar fi
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fugit pren munţi de groaza lui“. Caterisirea aces- 

tai important prelat se făcu în 1574, şi Vlădica din 

Ardeal, Efiimie, cronicarul, fu adus în Moldova 

anume pentru aceasta. V. maj departe şi Hurmu- 

zaki, XI, pp. u urit şi nota 4; 811, Predecesorul lui 

Teofan fusese Grigore, care serie Bistriţei în 1564 
încă, la 4 Yebruar, semnînd „Gregorius Bischof 

von der Sotzaw* (pentru nişte Țigani ai Molula- 

viței). CE. Bogdan, Vechile cronici, p. îl; ete. 

XIX. Pentru şederea lui Bogdan-Vodă la Le- 
berg pot servi următoarele notițe în registrele de 
Socoteii ale oraşuiui (vol. 1V). Una singură a tust 

tipărită, cu grexeli, în Arch. ist, Ii, p. 8: 

„[1572.] Sabbato in crastino S. Petri ad Cathe- 
dram [19 ianuarii]... Item a tractatione cubicu- 
larii Sue Regie Maiestatis in negotio Mlyeczhonum 

et Bohdani Palatini Moldawiae, hue i.eopolira cum 
intormatione destinato... Item, Sabbalo die In- 
ventionis Sancte Crucis [3.maii]... Item pro sex 
ollis vini ad excipiendum Bohdanum Palatinum 
Moldaviensem în eius Leopolim adventu... 

[1573.] Sabbato ante S. Andreae Apostoli [28 nu- 

vembris)] ... Item Gregorio anteurbano, misso Sam- 

boriam ad exquirendam certitndinem rumoris de 

Bohdani ductu ad Moldawiam, et Trellia, alii su- 

burbano, în eodem negocio ad Zaderewacz misso, 

expositorum eorundem ac pro equis meritoriis.. .% 
XXI-IL. Gligorcea Crăciun a fost pe rînd Liogo- 

fâtul cel Mare al lui Aron-Vodă şi unul din Vor- 

nicii. lui Ieremia Movilă. V. Regestele la vol. XI 

din Hurmuzaki. 

lar no xx: ie datat după primul Dirăii cu acest 

nume din secolul al XVillea: scrisoarea are înfâ- 

țișarea de pe acest timp.



IL. 

Ultimele trimeteri de cbpii din arehivele bis- 
triţene îmi permit a adăugi destul de. multe lă- 
muriri nouă la acele cuprinse în Prefaţa la vol. |. 
Cîteva le-am intercalat la explicaţia documentelor 
romăneşti; vestul îl examinez aice. 

În 1521, la 98 April, Bistriţenii serii la Braşov, 
arătînd că „orașul Rodna, cuprins în hotarele Mol- 
dovei“ (oppidum Rodnense, în limitibus terrae mol- 
daviensis habitum), li aparţine, potrivit cu ordinele 
regale, dar acum unii vreaii să li-l ieie şi, pentru 
a împiedeca, aceasta, se cere ajutor. 

Doi ani pe urmă, la 1523, o scrisoare din Me- diaș pomeneşte pe Mihai, fostul episcop de Milcov. 
În 1559, la 6 Maiă, secretariul lui Alexandru 

Lăpuşneanu, Revelles, scrie Bistriţei pentru a-i 
spune că Domnul ie supărat că nu i se vînd por- 
cii; cere, pentru sine, un postav, 

În 1562, de Paştă (29 Mari), ştiri din Sibiiă că în 'Țara-Romănească ie pace şi nu-s oști. 
După căderea lui Alexandru, principele Ardea- lului aprobă, la 13 Ianuar 1563, închiderea, grani- ței către Moldova şi pomeneşte soldaţii ce păzese în munţi. 
Întoreîndu-se cruntul Domn, Zâpolya anunță Bistriţei la 19 Decembre 1564, că a trimes în Mol- dova pe un om al său, loan Wayda, „pentru afa- ceri însemnate ale noastre și ale regatului“, Iar, la 3 April 1566, iel recomanăă oraşului pe un alt călător, Wolfgang Kozzirovwith, omul lui Wolfgang 

Vkehywith. 

Mai avem o scrisoare a lui Vodă către Bistriţa, din 1567. La 30 Septembre, din aşi, după or- 
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dinele „doctorulvi“ săi curant, Andre, iel cere 
niște „species“ şi promite plată pentru două tunii 
furnisate. Știm că în acest an bunele relaţii între 
Moldova și Bistriţa se restabilise: o spune, la 29 
April 1567 (laşi), şi Alexandru, care arată că des- 
chide calea prin Suhard, odată închisă, „pentru 
insuliele unora“ (atacul lui Mîzgă): ordine pentru 
curățire sati dat credinciosului nostru Matei Ușe- 
rul (Wserel), dregător (officials) de Cîmpulung“. 

În 1568, supt Bogdan-Voaă, trece în Moldova 
„Wehyowit“, menţionat şi mai sus, casnic al rege- 
lui, penţru a-şi vedea „fraţii ceilalți şi prietenii 
ce sînt acolo“, şi ie recomandat de Zâpolya Bis- 
triţenilor. 

La 11 anuar 1569, se dai Domnului lămuriri 

pentru niște oameni din Borzești („Borehest* ; cf. 
I, p. Lxx). 

La 25 Iulie 1572, Zâpolya recomandă Bistriţei 
pe călugărul Avram, ce revine în Moldova. La 

12 Octombre, altă recomandaţie, pentru un serv 

al lui Hans Rueber, ce merge în Moldova să cum- 

pere oi pentru acesta. 

Dar, din acest timp, cele mai însemnate sînt 

actele ce privesc biserica ardeleană a Romînilor, 

aşa de râii cunoscută încă. 

În 1567, la 2 Octombre, Zâpolya comunică „păs- 

torilor de biserici romăneşti din acest regat al 

nostru al Ardealului, de pretutindene“, plîngerile 

„episcopului şi superintendentului bisericilor ro- 

mine“, Gheorghe de Sîngiorz (Zentgyeorgh): preuţii, 

zicea iel, nu vin „la sinoadele ţinute anual, pen- 

tru profesiunea unei mai curate doctrine evange- 

lice, de superintendent, în zile şi locuri anumite, 

în puterea dreptului săti de episcop“; iei nu-i plă-
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tesc „cenzul obisnuit şi veniturile legiuite“, ci-l 
batjocurese, „spre scandalul publică. Prințul amin- 
teşte că în anul trecut, la dieta din Turda, s'a hu- 
tărît reformarea legii, că s'aă gonit Papistaşii și 
speră că „adevărul evangelie“ va pătrunde și în- 
tre Rumiîni. Dacă iei nu vor asculta pe șeful lor 
religios, vor fi pedepsiţi peniru aceasta. 

În 1363, am văzut că supt preşedinţia lui Gheorghe 
se ţinu sinodul care decise introducerea limbii 
romănești în biserică (vol. I, Prefaţa. p. LXvIn). 

iel mari însă înnainte de 1369. Căci la « Februar 
1869 vedem pe Zâpolya scriind Bistriţenilor pen- 
tru a li anunţa a doua oară numirea ca episcop 
„Sati superintendent general al bixericilor romă- 
neşti din această ţară a A rdealnalui“ pe Pavel Tordaşi, 
„Paulus de Tordax*. în locul răposatului Gheorghe. 
Noul episcop trebuie ajutat »a propaga cuvîntul 
lui Dumnezeii în bisericile romăneşti, pe limba ro- 
imănească“ şi pentru „a vrefurmâăt cultul. În acelaşi 
an, ni spune o scrisoare din 30 Nov. a principe- 
lui, iel prezintă spre aprobare articolele adoptate 
de sinodul ținut ia 16 Oetorabre în Aiud („Enyea“). 

În 1570, am găsit şi aiurea pe vlădica Pavel 
(vol. I, Prefaţa, p. LXRII), 
Am arătat în altă lucrare partea pe care o avu 

în răscoala lui Mizgă (1586) călugărul moldovean 
Iftimie, egumen la Neamţ şi autor de cronică sla- vonă. Iel tu reclamat de Alexandru Lăpusneanu, 
dar Bistrițenii nu dădură înnapoi pe învăţatui fu- gar. În curînd, se pare. „Craiul“ făcu dinte'tnsul episcopul Romînilor din Ardeal. 

Căci, la 5 Octombre 1571, în anul apariţiii din noi a lui Mizgă la Bistriţa (vol. 1, Prefaţa, p. LXXII; Iorga, Regeste, la această dată), Ştefan Bâ- 
thory, noul principe, permite, după stăruinţile unor
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nobili, lui Eftimie călugărul („calugeri“), :cunos- 

cut prin „învățătura. erudiţia, bunele moravuri şi 

cuvioşia sa, cu care ie împodobit de Dumnezeti“, 

să „predice cuvîntul lui cel curat şi drept“, mer- 

gînd prin provincie pentru a recruia aderenţi și 

slujind „după ritul său“. 

Pe urmă, la 12 Septembre 1572, acelaşi principe 

aminteşte Bistriţenilor că a numit episcop romîn pe 

„cinstitul Popa iiftimie“, cu voie a predică „pretu- 

tindeni în ţara Ardealului şi în părţile ungurești“ : 

i se rezerva și procesele de divorț, nemai admi- 

țindu-se, ca pănă acum, ca despărțenia să fie cum- 

părată cu șese florini plătiți dregătorului local. 

Eftimie fusese făcut „episcop“ de Macarie, pa- 

triarchul de lpek, la care se dusese eruditul că- 

lagăr. În adevăr, la 3 August 1512, principele, 

permiţinăd „episcopului“ să predice acelor „ce ar 

voi să îmbrățişeze învăţătura și legea lui“, arată 

că „a aflat din scrisorile lui Macarie, patriareh de 

lpek („Begy“) că iel a făcut episcop pe Eftimie, 

popă românesc, şi că episcopul vrea să înveţe pe 

Romiînii din pămîntul şi stăpînirea noastră”. 

„Episcopia“ de la Ipek a lui Eftimie nu ţinu 

multă vreme. La 6 Iunie 1574. Bâthory transmite 

Bistriţei ştirea numirii lui popa Cristofor, om me- 

ritos, „deosebit prin ştiinţa sa“, ca „episcop al po- 

pilor rumăneşii din Ardeal, al celor ce se ţin de 

legea romană ca şi al celor ce se ţin de cea greacă, 

locul fiind slobod prin retragerea de bună voie a 

cinstitului Eftimie“ : Cristofor iera slobod să propo- 

veduiască,după plac, „legea romană sati cea greacă“. 

Tămuririle relative la biserica din Ardea: se 

opresc aici. Continui cu acele care privesc isto- 

ria noastră culturală şi politică.
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În 1576, Cristofor Bâthory recomandă Bistriţei 
pe irimesul la Suceava al lui Cristofor Hagymasy 
de „Berekzo“, conte de Szolnok și căpitan al Ar- 
dealului. 
Am întîlnit în 1584 pe Toma Nagy, şetul puş- 

caşilor moldoveni ai lui Iancu Sasul. La 11 Fe- 
bruar, la întoarcerea lui în Moldova („capitaneus 
peditum  pixidariorum Vaivodae Moldaviensis*), 
iel fu recomandat Bistriţei de principe. 

În 1691, am văzut că iera Vameş în Moldova 
Filip „Kawak“, vre-un Armean (vol. 1, Prefaţa, p. LXxv). La 8 Februar 1590, principele ardelean Si- gismund permite acestui personagiu: „nobilis Phi- 
lippus Kawak, vigesimator moldaviensis“, să vie în 
Statele sale, mai ales la Baia-Mare, pentru afaceri. 

În 1590, Toma, „contele“ armenesc de Suceava, Şi orășenii scriti la Bistriţa peniru un proces al lor. înnaintea, Domnului, cu Anarei pîrcălabul (Andrei Hatmanul).. 
în 1594, supt Aron-Vodă, principele ardelean anunță Bistriţei călătoria la moşia „Expion“ și pe urmă înnapoi în Moldova a „Hobilului Alexe, sluga dumisale Răzvan-Aga, Hatmanul moldove- nesc“ (7 Decembre). Alexe a fost apoi Logofătul lui Răzvan, cînd acesta luă Domnia, CRegeste, p. 903). La 17 Ianuar 1595, din Braşov, Sigismuna per- mite trecerea pe la Bistriţa ai numeroșilor curieri ce voniai de la Mihai-Voadă. La 24 Mart, iel trimete în Moldova o sută de călări şi tot atîţia pedeştri. Din 1596, avem scrisori ale lui Ieremia-Vodă, datate din Suceava, 16 Iunie, 9 şi 20 August. În acelaşi an, fâră dată de lună, scrie către Bistriţeni, din Şieul-Mare, un fii necunoscuţ al luă Ieremia, mai mare decît ceilalți şi năsent din altă căsăto- rie: „Bogdan, fiul lui Ieremia, Domnul Moldovei“,
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La 17 Mart 1598, din Tirgovişte, Mihai-Vodă 
recomandă Bistriţei pe „ciustitul Dionisie, călugăr 
muntean, care va străbate unele părţi ale creşti- 
nătăţiie, 

Din 1599, mai multe scrisori ale luă Mihai, după 
cucerirea: Ardealului, şi tot aşa din 1600 (o seri- 
soare din Cotlea, 16 Mart, alta din Preşmăr, 3 Maiu, 
altele din Iaşi, 4, 10 Iunie). Dintre ai lui, seriti Mihal- 
cea, — din Cluj, 27 Iunie, din Homorod, 31 Iulie ; 
Aga Leca, „căpitan de Gherla şi Chioara“, — din 
Gherla, fără dată şi din același loc, la 23 Mart; Vor- 
nicul de Cîmpulung (încă din 1599), Dragoș (şi 
din Suceava). Dintre duşmani, Sigismund, din „la- 
Sărul de la Siret (15 Septembre), Ieremia, din 
Suceava, 2 Februar; din Iaşi, 22 Novembre, — 
Csâky, din 20 Decembre, menționind solii ce re- 
vin din Moldova. Adaug o scrisoare, din Iași, 
5 Decembre, de la Marele-Vameş ai Moldovei, 
Gianbaitista Amoroso 5, 

În 1601, scrisori ds la Mihai, — 19 Iulie (v. 
Iorga. Miha Viteazul, p. 107), de la Basta (Cîmpul- 
Piînii, 30 August), cerînd informaţii asupra lui 
Sigismund, fugit în Moldova; de la Sigismund 
însuşi, — din Cluj, 830 Mart, |, 2, 4, 7, 28 April, 
21 Mai, 9 Iunie (pentru misiunea lui Baltazar 
Silvâsy în Moldova), 20 şi 29 ale lunii; apoi, după 
ieşirea lui cu lagărul, din Bologa (2 Iulie), pentru 
curieri în Moldova, din Ip (iiă August) ; iar, după 
înfrîngere, din Bacău, 21 August şi Uioara (4 No- 
vembre). Dintre nobilii şi soldaţii lui scriă: 
Csâky, — din Cluj, 8 Pebruar, retrimeţînd pe Vis- 
tierul moldovean Damian ; 14 Februar, trimeţînăd 

  

1) De la sfirșitul secolului ie şi o scrisoare a mânăstirii Rîşca, 
pentru nişte Ţigani.
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în Moldova pe Baltazar Silvâsy; 19 Mast, pentru 

corespondenţa cu Moldova, prin Şt. Tholdy; 7,1 

Maiii, 29 Iunie. Apoi, Toma Csomortâny, din Cluj, 

la 10 şi 16 Ilunie;--St. Tholdy, Ioan Szentpâly, 

Nicolae Vitez, Șt. Chiffey ; — Moise Szâkely, „căpi- 

tan“, din Gherla, 17 Mart;—învinşii de la Go- 

roslăt, „Gârgeny“ ; — noul căpitan de Chioara, Fran- 

cise bBanystowich. Dintre Moldoveni, corespund 

cu Bistriţa: Vodă Ieremia, din laşi, 1ii Maiu (cu 

adresa: „la Bistriţ“), 10 şi 17 Iulie, 24 Noven:- 

bre; — Spătarul Bucioc, Căpitan, cu loan Râkoczy 
de B6ld (cel din urmă scrie şi singur, din „Szek”, 
la 3 Maiu), laâ Maiti; Amoroso (Iaşi, 1iii Ianuar); 
contele și bătrînii Armenilor din Suceava. 

Judele Hans Budacker stătuse lîngă principele 
Sigismund, în Maiu-lunie. Din Cluj, iel serie ora- 
şului, la 7 Maiti, să îndeplinească ordinele Curţii, 
și la 30, asigurînd că pe acolo vor trecea Moldo- 
venii şi Secuii. Încă la 17 Iunie, iel nu plecase 
de lîngă Bâthory. - 

După luptă, la 5 Septembre, Sighişorenii înştiin- 
țează pe Incuitorii din Bistriţa despre prezenţa lui 
Sigismund în Birsa şi despre zvonul ce circulă 
că iel ar trimete trupe pe la nrașul lor, 

Bistriţa întreţinuse în acest an o solie la Su- 
ceara. De acolo serie, la 8 Mart, Andrei Amendt, 
arătind că a văzut hotarul, că Tholdy şi Vit&z cer 
prea mult (?) şi că Sigismund ie „de sigur în cas- 
tel“ (Ehtros, Schloss 2). La 15, iel adauge că prin- 
cipele a sosit la Botoşani, că vor merge cu 'Tholdy, 
să-l găsească acolo, că vor veni pe la Cîmpulung 
şi, deci, să se gătească drumurile. 
Am povestit în cealaltă Prefaţă (pp. LxxxvIar-ix) 

asediul Bistriţei de Imperiali şi intrarea lor în 
cetate (Februar 1602). În vremea asediului, Amendt
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fugi. În Mart-Maiă, refugiat în Moldova, „întru 
mănăstire“, cu copiii săi, iel se roagă să nu fie 
judecat răi pentru actul săi de slâbăciune şi a- 
diuge că astăzi, bolnav, ie „un om pierdut, 

În 1603, scrisori de la Ieremia-Vodă, din Su- 
ceava, 15 Iunie şi Hiîrlăui, 9 Octombre. În Maiu. 
orașul trimese soli în Moldova, şi în toamnă co- 
merțul în Ardeal fu permis Moldovenilor. 

În 1604, August, Teremia scrie Bistriţei „din 
lagărul de la Cotnari“, adunat pentru restabilirea 
în "Țara-Romănească a lui Simion-Vodă, și pentru 
a colabora eventual cu Tatarii, cari intrase în a- 
ceastă țară. La f Septembre, Domnul se găsia „la 
satul Berliczyeny“, de unde scrie din noă. tin 
din Hurmuzaki-Bogdan, II, şi Spontoni, ci iel con- 
tinuă calea sa spre Sud. La 23 Novembre, Sibiie- 
nii serii Bistriţei că Muntenia a fost prădată şi 
Radu- Vodă a tăcut pace cu Turcii, 

Din 1604 mai avem o scrisoare (laşi. 23 Mari) 

a Grecilor Manea, fost Mare-Vameş, Alexa. Mare- 

Vameş, „Pana Limjdar“ (v. Iorga, Relaţiile cu Lem- 

bergul, 1900, p. 105), farnisor domnese, „Supan Zi- 

marel“, „Dumjtru Mihel“, „Manuel Vaida“, „Du- 

mitru Zubduy“, „Dumitre Kotyna“. - 

Din 1605, 2 Novembre, o scrisoare, din Bistriţa, 

a lui „lonaki Tittaia“, boier al lui leremia-Vodă. 
În 1611, serisoră de la Radu-Vodă şi de la Si 

gismund Forgâch de Gymes, date înnaintea Si- 
biiului, la 19 August. 

În 1617, de ia Nistru, Hatmanul Zolkiewski mul- 

țâmește nai Bethlen (17 Sept.) că a intervenit pen- 

tru o pace onorabilă. 

În 1620, domnia în Moldova. Gaşpar Gratiani. 

nitro epistolă către Sibiieni, acesta se declară 

(laşi, 27 Ianuar) încîntat de prietenia lui. Bethlen
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Gâbor şi gata a-i răspunde prin servicii. „Fiind 
supuși ai unuia şi aceluiaşi Împărat, ie gata, iel, 
Gaşpar, să vie în Ardeal, cu toate trupele sale, 
pentru a apăra provincia, în lipsa prietenului săă, 
principele, — precum şi are ordin de la Poartă. 
„Mai ales că aud că boierii noştri obişnuia să 
aibă un jurămînt de apărare cu boierii şi Statele 
dumneavoastră; pe care dacă Statele Ardealului 
vreai să-l înnoiască, fie-li pe plac.“ Ar scrie şi 
lui Bethlen, dar nu-l ştie unde-i. Vizirul sa schim- 
bat, continuă iel:; „al cărui urmaş fiind bun prie- 
ten al dumisale Skender-Paşa, aud că l-a chemat 
pe acesta la Poartă“, Ar fi bine deci ca principele 
să cultive pe Skender şi să-i ceară a-l "sprijini. 

Sibiiul trimese scrisoarea Bistriţei la 20 Februar, 
după alte scrisori de informaţii, din 31 Ianuar, despre 
liniștea din Muntenia (unde domniă Gavril Movilă). 

lu Iunie, se mazili Gaşpar. lel se opuse și pierdu, 
toamna, viaţa, împreună cu tronul. O notă de spion cu- 
prinde următoarele ştiră despre catastrofa Croatului: 

„Aici se spnne cu siguranţă că Polonii ati ieşit 
din șanțuri şi sînt peste Nistru, Bucioc a fost tras 
în țapă; despre Vodă nu se. ştie nimic sigur. Ni- 
coriță, Bucioc şi Şeptelici a sfătuit pe Gaşpar să 
taie pe Turci; fratele lui Vodă ie la Suceava, în 
cetaie, întemnițat de ţară, și ţara-i dă pe zi cinci- 
spre-zece bani (nejner), de hrană, Cînd s'a înce- put lupta cu Kovăcs Peter şi cu Gaşpar-Vodă, at fost puşi pe fugă de Turci și 'Tatari, aşa că din 600 de oameni ai lui Kovâes n'a scăpat unul, şi Kovâcs a fugit cu Domnul, şi nime nu ştie, pănă astăzi, unde sînt. 
Ultima scrisoare a lui Gaşpar către Bistriţa ie din 12 Iulie (Iaşi). Tea vorbește de nişte hoţi ce atacase o mănăstire.
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În 1621, la 27 Octombre, locuitorii din Sighi- 

şoara se informează la Bistriţa dacă Turcii şi Ta- 

taxii vin pe la Oituz ca prieteni saii duşmani. lera 

în Moldova războiul turco-polon. 

în 1622, din Cotnar, „ftîrgul Cotnari“, Ştefan 

"Tomșa scrie pentru niște hoţi din ţinutul Bistriţei. 

La 12 Mai 1624, traducerea unor scrisori ro- 

măneşti, despre năvălirea cea mare a Tatarilor în 

principate. 

În 1626, scrisoare a unui loan „Donatt“, din 

laşi, 28 Septembre. 

În 1625, scrisoare din Szentpâl, a lui Gavril Mo- 

vilă, fugarul, care fusese în Ungaria, cu principele 

și se plînge acum de calitatea unei furnitură. 

În 1646, scrisoare a lui Vasile-Vodă câtre bis- 

triţa (Iaşi, 16 Lanuar). 

Din 19 Decembre 1660, scrisoare a lui Matei Diac 

„secretariul unguresc“ (Suceava). 

Şi din 80 anuar (laşi) [16717], o serisoare a lui 

Anton Ruset, care semnează cu cirilice: lw Anton 

Roset Voevod 1)“. 

Cu aceasta, publicaţia de faţă ie terminată. Gă- 

si-va o bună primire? Mă îndoiesc. Dar ie ade- 

vărat că nu pentru aceia am fâcut-o, ci pentru a 

afla şi a şti mai mult, iei şi câţi alţii ar mai 

putea dori aceasta, despre istoria trecutului nos- 

tru, despre graiul şi fapta strămoşilor. 

  

1) Mal avem, între aceste acte, unul din 23 Septembre... 

Maier, despre planurile lui «Elias Wayda». 
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N CLIX 5. 
. [Sfîrşitul seo, al XVI-lea ?] 

+ Eu Ghewrghe de Ca[m]pulu(n]en scriu închi- 

raciuri şi sxratatie birnului de Bistriaţa şi Sfa- 

toloi Domniei Sale, de-i dau şiiria de ra(n]du lu[i] 

iwnaşen de Samjorzu, es-u treamaxsn cartie domnii 

de Bistriaţx la muia[rea] lui Iwnaşen; moeria au- 

ZĂS% Ci No va vini la de[n]sn prrn va custa; dupa 

aceasta, acmu socru lui Ilwnașer cu o moia[re] de 

Ca(m|pulungu au adusn tar (2) Arimianilor, mars- 

gandu acasx, iar apoi au msrsu sucru lu[i] Iwnaşen 

la jode în Sxmnjorzu şi au chemato prea Iwnagen; 

deci e-u zxsn aşie dupa fa[tn]-sa sn no îmble mai 

multu, ce l-au erntato diraintea de mire (?) jodele 

Alnbulu : Cozima, Popa Irmie Creţulu, preawtolu 

satului diîn Ca[m]pulu[n]gu, Gheorghie... şi Vnş- 

cano şi Platono; şi damn știria dom[njilor de Bis- 

trița; şi su fie snratoși într” ai molnţi şi buri, ca 

prieteni noştri ceia bori; amin. 

Pecete de ceară albă. 

Aceasta cartie sn sn 48 în mara birrulni de 

Bistriţa. 

1) Încep cu acest număr, pentru că la p. Sl-din vol, I s'a scăzut 

numerotaţia, din greşală, cu 20.— N-le cu steluță mi-ai fost trimese 

din Bistriţa, în copie, âe o persoană, care nu doreşte să fie numită, 

Am îndreptat pe alocuri greșelile, 

60934 1



*CLX. 

(inceputul sec. al XVII-lea.| 

Scriu închinnciune şi sanntate şi buni pace la 

Mrriia Sa la birul de Bistriţi; pohtim şi rugim 

pre Mnriia Ta cn am înțles ca e prinsu Stefan 

Candrea și Stefan Rubol; deci, de vor hi în prin- 

sore acei tulhari, sn faci bine prentru voia nostri 

sa aiba struisore si spue gazdele în Cimpulu[n]g, 

la cine au gnzduit. Cn mult ru au facut şi au tal- 
huit; de aceasta forte mn rog Marii Tale; si fii 

întru mulți ai cu snnntate şi cu buna pace; amin. 

+ Eu Simiwn deregntoriul de Cimpul lungu, bun 

priaten Mnrii Tale. 

Cu ci[n]ste sn dia aceasti (sic) carte în mina 

birului de Bistriţn. 

Pecete peste hirtie. 

*CLXI. 

[De la 1604; poate c. 1693.) 

Necunoscut către birăul de Bistrița. Cere a se 
socoti leage unor vecini ai săi, cărora popa Toader 
din Ilova li-a luat doi boi „Şi multi cheltuiali au 
încut acestor oameni direpţi“. Aduce şi cărți de la 
Vodă şi de la Conde Vameşul. — „Rotumpăneşti“, 
fără dată, 

Adresa romănească,
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*CLXII. 
[1621.] 

Milostivul Dumnezuu Sn duruiasca buna pace şi 
sinntate dumitale, Aln]dreiiaş Şelar, birnu de ce- 
tatea Bistriţii, şi la tot Svatul dumitale, Alta, de 
veţi vrea sn ştiţi de sinatate dumisale Msrii Sale 
lui Alexandru-Vods, cu mila lui Dumnnziu iaste 
Snnntos şi cu pace la Scaunul Marii Sale și cu 
toaîn ţara wstitn depreunn. Alta, alte oşti pan 
acum tiparte (?) nu au întrat în țara nostra de 
cniri ; auzim de Împnratul cn vine, şi de Leaşi încu 
auzim cn srntu oștile în ţara sa. Alta, neşte Tntari 
de la Bujeac au mrrsu de cnteva ori la hraniţa 
leșascu de au stricat. Alta, veţ înțelege d[ujmile 
vostre şi de omenii dumile vostre carii au venii | 
air. Alta, ne rogum d(ujmile vostre si ne hiţi 
dumile vostre priatin[i]; noi aşișderea foarte bucuroș 
a hi priaten[i] dumile vostre. Alta, au fostu. un 
omu, anume Gavreleţ de Ratompinești, şi şadea 
în Bnrgiul-de-jos ; ce au furat acel om nişte iape 
şa au fugitu acolu; au fost avindu boi 2, ce i-am 
loat 2 boi globi; ami ss laudn cu va veni cu tal- 
hari de va zeberi (?) vitn de aiân: ne rogm Sn-ş 
aibs certare. Alta, ne rogim cu au tilhuit ceaste 
mnnnstire, de au loat argintiu multu, buerescu şi 

munnstirescu. Ce ne 'rogam cu tainn, dwvra sn va evi 

la cii enni de trlhari, sn aibn certare ; şi sa hiţi sn- 

nntoş W. X., amin.. 

Priatel dumile vostre Iwnaşeo Rotompan, vorni- 

cul de la Cimpulungu. 
: Semnătura. 

Dumisale lui Andreiaş birnul de "Bistriţa şi la 

tot Sfatul dumisale.: 

Pecete de ceară galbenă.



CLXIII. 

[e. 1627.) 

„Dosofiei, cu mila lui Dumneznu vlidica de 

Belgrad şi a toati ţara“, câtre Bistriţa, reclamînd 
plata, dajadei, poclonului, fixat de Craiti la un flo- 
rin, „osfeşteniilor“, gloabelar „de la Vlidica Eftimie 
încoace“: o parte din sumă să se dea unui popă 
„de va fi vreame de-a meargerea, de nu va fi vr'o 
schimbare în Domni la Mwldua“. 

Semnătura, Pecetea mitropoliit, cu fum. 

  

CLXIV. 

[e. 1627.] 
Acelaşi către aceiaşi pentru un popă din Ilova 

oprit la iel pentru trebi şi pîrit în lipsă. De no- 
tat: „Oeleluescu de dinsul“. 

Ca şi sus. — Vo: adresa romănească. 

  

*CLXV. 

[1633,] 
i Eu Petrea Diacol seriu pace şe shnnțate la 

Msrie Sa 1a Gaşpar birnul şe Ja tot Sfatol Domniei 
Sale. Alta, dau ştere Dwmnelor Vostre, de ru[n]dul 
veştelor avem vieştie bons co mila loi Dumnezeu ; 
ca au eşet Tntaria de țari, cn i-au thiati  Cuzacei 
şe i-au loat robi de la dișde, şe au torsu înapoi 
în țara leşascs, şe s'au aşezat toln ţara pre la lo-



core (şe) şe si trigo toţi; voia lor Li e sn iasn îna- 

intea loi Vodr, ca l-u poreesu de la Psrnţei, şe au 

tremis boere înainte, de au dat ştere ţerni cun vine 

(vine) vieste de la pnratol Barnoschi-Vodu; Alis, 

da[m] ştere Dwmnelor Vostre cn v'am mai trimis 

o carte şe n'a venito la voi. Altu, molțemnsc Dwm- 

neior Vostre de sucoti[n]ţe, cn m'aţ asucotitla gruulo 

mieu şe sunt detoro de pre fina; ce.vom nevoă 

sn platim, sn no.vn binoiţe pre mene, cn voi fi tot 

preiatin[u]lo Dwmnelor Vostre în toti vriemie. De 

aceasta, dau ştere Dwmnelor Vostre. Si hize snnn- 

toş de la Hristos; amin. . 

Tncaa Aanrouneare. 

[Pe Ve:] La cestita Mnreia Sa birnul de Bistreț, 

Si sw deae ceastn carte, co ceste, în mina dwm- 

neesale, 

Pecete de ceară neagră, 

*CLXVI. 
, [De la 1635.] 

„Eu Simon bireu de estate: Bistriţei, cu tot Sfa- 

tul dumisale“, serie către „preatini şi vieini noş- 

tri dreghetorii cari sent prea locore cele prea unde 

1 avem traba cu dumile - vostrn“. Arată că Ștefan, 

omul oraşului, a avut o slugă anume Petre, care. 

furînd „multe onelte în sat“,iera să fie spînzurat. 

Stăpînul săi îl descumpără, îl scoate de la ştreang. Dar 

Petre fură unelte şi cârți de ocină de la Ștefan, 

i în valoare de şepie florini, Fiul. păgubașului ur- 

i măreşte peste hotar pe „chinele cel rnu“. 
emerit morar petre 

Fără adresă și pecete: sigiliul Bistriţei,



CLXVII. 

[1640-3.) 
- [Sil mwn]; Vorn(ne)cul wi: Cinpulungu“, către 

Bistriţa. „Și, de randul veștilor, sa şti; dumnevos- 
trea cn ește pace în ţara nostre, şi n'avnin | picior 
de necsir[i] cu. wşte, şi cine cice cn nu ește pace 
în ţara nostri, si nu credeţ dumnevostre pre acela 
wm. Și vn mnlțsmnscu Dumnelor Vostre de dar... 
Și ev, purura, de voi.înţealece ceva de TsY, voi 
da ştire(re) Dumnelor Vostre, cum veţ cunoşte 
dumnevostri ssngur[i]“. 

Vo: adresa romănească, 

  

CLXVIII. 

[1641-9.] 
„Eu Struescul Vainicul de Csmpulungs, cu îwț 

batranii satului“, către „dragii nostri vecini“, Bis- 
trițeniă, pentru hoţi de vite, în privinţa cărora s'a 
seris Domnului şi de călugării Moldaviţei şi Vo- 
voneţului. Să scrie şi orășenii. în scrisori bine în- 
chise şi secrete. „Şi sa serieţ ungureaşte .aceaia 
ce veţ trimite [la .Vodu]... Şi mn rog Dumilwr 
Voastre de vr o dzeace. coale de hsrtie... Alta, au, 
poruncit 'Toderaşeo” Vofenicul- -ce[1]-Mare. printru 
rindul unui ceasornic, sa-l ştim, gata-i au ba, cn 
au grnit cu Mihaiu Lascar“, — 3] Mart. 

- Vo: adresa romănească, — Pecete brună ruptă. . « 

 



CLXIX. 

[1641-9.] 

„Stoeseul Vornicol wt Cumpulungu“ se plînge 

Bistriţei de zăbereală şi cere a se deschide drumu- 

rile. De notat? brgobaşit pentru păgubaşi. — 

3 August. 

Yo: adresa romănească. Pecete mică galbenă, nedistinctă, 

CLXX. 
(1641-9.] 

„Lupul Stroescul“ 'către birăul bistriţean pen- 

bu nişte vin şi pentru ai se da „vr'o dow trei 

plase de_hier.. . Alta, printru randul vestilor, sn 

știţ Domnea Voastri cn îaste pace. Mulţemim lui 

Dumnndzsu şi Mariei Sale lui Vod[h).“ Oferă a vinde 

un cal unui „neamiş“. 

Vo: aâresa romănească. Fără pecete. 

  

CLXXI. 
[1641-9.] 

Acelaşi către acelaşi. „Alta, dam ştire, doamne 

birau, dumitale şi a tot Svatul Msriei dumitale . 

Printru randul veştilwr dim știre es, cu mila Jai 

Dumnzdzau, în ţara nwastrx ştim en iaste pace, 

mulţemin[d] lui Dumnxdzzu Svinţiei Sale.“ După 

ordin domnesc, s'a luat niște iepe pe hotar: vor 

A duse la Domn, pen hotarul înce iaste a Mwriei
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Sale“; întreabă 'de „toemala“ lor. Cere scrisori 
„printru cești] wamen[i] ce simtu înblatori din 
în ceasta țari în ţara Dumilor Voastre şi di[n] ţara 
Dumilor Voastre în ţar[a] nwastrx; doar am pu- 
tea si nemerim şi sa-i, grcim carii srmiu wamen [i] 
hiclean(i] şi sn hrzanescu [cu] furtușagul“, 

Vo: adresa romănească. — Pecete de ceară neagră, îndistinctă, 

  

*CLXXII. 

[e. 1642.] 

eromonahul Teofan, egumen de Putna, şi so- 
borul către Bistriţa pentru călugărul Simon trimes 
la „omeni buni şi la potrupopi și la preouţi pen- 
tru milosteniia“, i 

Pecete de ceară neagră. Adresa slavonă, 

  

CLXXIII. 

| (Înnainte de 1652,] 
„ Costantin Ciogolea, prieslabul de Hotin“, că- tre „domnii de Bistriţa“, cerînd „cărți“ şi scutire de vamă pentru trimeşii săi. — „BR Calafendeşti“ 12 a Gio«. 

Fără adresă, Pecete cu iniţiale,
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CLXXIV. 
[e. 1658.] 

Teofan, episcop de Rădăuţi, către Bistriţa, pen- 

tru oamenii ce trimete cu „un cal al nostru tur- 

ceseu, rwibu, breaz şi armusariu“, de vînzare. „Cu 

credințs dimu-l de sinntos, de bun de crlirie şi 

de iape înca bun; nwi încn l-am fost eumpnrat de 

treaba noastri; nn ne-am fi îndura[t] si-l vindem 

ni&[i] noi, ce ne lipseaşte acmu nişte bani“. Ofe- 

rind a sluji „la Mnriia Sa Dwmnul nostru“, cere 

scutire de vamă, 

La episcopia Rădăuţi (slavoneşte), 10 August. 

Semnătura. — Vo: adresa romănească şi o mare pecete rotundă 

pe hirtie, ă 

CLXXV. 
[1659.) 

Ghenadie, archiepiscop de Bălgrad, Maramureş 

şi a toată ţara Ardealului, confirmă o sentenţă a 

predecesorului sări „vlădica Sava“.—lulie 1659 (sic). 

Pecete cu fum, nedistiuctă, 

CLXXVI. 
[1659.] 

Sava Prancovici, mitropolit ardelean, condamnă 

pe un preot „curyar“. Menţionează cînd a fost în 

oraş „en Şirnpntachi Marton, en(n]du a fost Barcie 

Acoș“. — Bălgrad, Decembre 1659. - 

Semnătura : «Piscup Sava». Pecete: un taler al lui Ferdinand, cu 

fum. — Fără adresă. 
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CLXXVII. 

[1661.] 

 Viăafi)e[a] Sava“ câtre „Mije Mihaiu den Bun- 

gardea“, ordonîndu-i a se prezinta la judecată „cu 

fata ta. ce i-au fosti mnritatin] dup[i] popa Pntru“.— 

18 April 1661. 

Bilet mic. Pecete cu fum: 

CLĂXVIII. 

[1662-70.] 
„Pntraşco Pitariul Vornicul de Cimpulun[g]“ că- 

tre lanăș Diac birăti, pentru că s'a pierdut la Băr- 
Săi „un Intunoiu de peaşte armenescu“, Cere pen- 

tru păgubaş, căruia i s'a interzis a „opri“, „lege“ 
înnaintea „tălnaciului“, ” 

Semnătura (biv Pitar). Pecete peste hîrtie.—Vo : adresa vomănească. 

  

CLXXIX. 

[1662-70.] 
Același „$i cu toţi bntrsnii satului“ către ace- 

laşi, pentru nişte cai furați. „La noi în ţar[i] nu 
iaz “aq a a . . iiaste aiasta lease; ce, dacțn] wbliceaşte 'wmul de 
bucatele wmului dreptu, el înc are şi colac; acela 
wm la noi nu iaste vinovat, ce-i mai vinovat cela 
ce ști și nu mnrturisnște“, 

Vo: adresa romănească.
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CLXXX. 

| "[1662-70.] 
Acelaşi („Patraşeo Zosin“) şi „Mihalachi Bantnş“ 

către birăul Bistriţei, pentru un. igan pâgubit ! şi 

răzbunat, — Mart. - 

CLXXXI. 

| [1662-70.] 

Pătraşcu biv Pitar către Ianoş Diac, pentru nişte 

Cîmpulungeni, doi rîniţi, unul ucis peste munţi 

şi al căror „stăpîn“ a fost „pe la stunele iubacilor 

Mnrielwr Vwastre... Cn nwi n'am îwst pi-acia 

vriame enndu s'au ficut aciasts poviaste aici, ci-am 

fostu la laşi. 

Semnătura, Pecete galbenă qe ceară, — Vo: adresa romănească, 

po OCLXXXII, 

A [1664.] 

+ Eu popa Griga de Cuhne şi Maraş vachi[i] 

şi Maze Simiwn şi Stanca Foader şi Botuze Stefan, 

Cwmis Chira şi Bociwe Struţe și Ghindaş Simiwn 

şi toţi nemişii batranii satului, noi ştim cu sufle- 

teale noasţre eu mare giurxmante înnainte preau- 

tului popa Griga-prea patru posturi şi pre svănta 

Cruce şi sventei Troiţe şi lui Isus Hristos, cela 

ce n'are nice început nice svrnşit, acelue ne giu- 

răm precum ştim cr sau nascut aice în. sat în 

Cuhne şi de moş de stramoş de la noi acestn
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om anume Habota Şimiwn, din Habotn Ion este. 
Deci scriem la Mxrie Ta, birxu, şi la tot Svatol 
Marielor Voastrea domnii de Bistriţa sn aveţ a-i 
purta de gand, ca-i supti poalele Maxriilor Voas- 
trea. Deci nu treabue sn-l daţ Marie Voastra decx-i 
la mana voastră. De la Hristos sn aveţ multi sa- 
nxtat[e] pina la adnn“[i] batrazeţe Maria Voastri 
cu toate cinstit[e] Curțile Mnriilwr [Voastre], amin.— 
Și ne închinxm Mnriilwr Vwastrea cu sin[n]tate şi 
cu vecinxtate. — Și noi cu sufletele noastre şi pre 
giurimsntul nostru msrturisim cu dereptul cum ss 
avem ertarea pucatel[or] la zua înfricatului Giudeţ. 
Și știu şi vecinii noştri prin toate satele prinpre- 
giurn. 

Iluc mec. Aha a Au. (Sic), pon Rm Faxăa. 

[Vo:] Cu multa sanatate sn vi alle pre Maxriele 
Voastre acesti carte: înini Mnria Sa Ghewrghie bi- 
rau de cetatea Bistriţei cu tot Sfatul Mariei Sale. 

  

CLXXXIII. 

[1664.] 
„„Nacul Stolnicul“ către birăul Gheorghe şi Ia- 

noş, „biv birsu“. Cere ştiri: „St Ştim de Mnriia Sa 
Craiu unde iaste; alta, am înțeles de feciorul Ra- 
colţei cn vine cu oști, sn Ştim adevarat iaste an ba, 
şi de niște Neamţi ca au fosta închiș în nişte ce- aţi întw'acolo, în gios, si ştim carii pe carii au bntut, şi de alte veşt[i], şi de ce veţ şti dintr'acolo, de toate si ne faceţi știre. Alta, de Doamna lui Gligorașeo-Vod[h], sn ştim unde iaste: luatu-a-w-u
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au tot-tu-i acolo, unde au fostu; foarte poftim... 

ss ne faceţ şiire de toate lucrurile şi de toate veş- 

tele dintr'acolg ...." : 

Pecete mică peste hirtie, nedistinctă. 

CLXXXIV. 

[1664-5, 1668-9.] 

Nacu biv Stolnic, Vornie de Cîmpulung, către 

birăul „Giurgiu“ pentru o iapă cumpărată de la 

„Mihil Vnteşti, vamiş den Cwnpulungn“; oferind 

jurămîntul acestuia şi a „wmeni buni“: „cn acmu 

mau putut venă, cn ş-au dat gorştena, au avut 

treaba“. 

Vo: adresa romănească. — Pecete de ceară brună, indistinctă. 

  

CLXXXV. 
[1664-5, 1668-9.] 

Nacu („biv Stolnie“) către „Ghiurgu birsul şi 

alţi boiari“ bistrițeni. Se plînge de zădoare şi de 

adăpostirea furilor; ceia ce ie contra sentimentelor 

Domnului. Cere caii opriţi, „au sn ne daţi dumia- 

voastra furi_şn- i Spendzuram acolo la hotar“, fără 

care va Zăbori. Un Ardeleăn” fiiiă prin „snbrașii 

lui“ şi apoi „face enrţile Mnrii Sal[e) Domnu nostru 

menciunoase şi giudeţul a Marii Sal[e] stirjnbu . . - 

Mai bine, cum am vis bine cu dumivoastrn pnnh 

acmu şi au fosti aceast cale deşehisi, si fii şi de 

acmu tot paci bunv.. Ss nu.ne protivim țiranilor,
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ce. si ținem dereptatea, şi dumiavostra şi noi, ca 
pin acmu“. Trimete („am minat“) un om cu scri- 
soarea Domnului pentru „Ştefinel“, 

Semnat: „fla HakSa, Bug cToanHk..., vornic ŞI pâren- 
lab suceavschii“. — Fără adresă şi pecete, 

  

CLXXXVI. 
[1666.] 

„Nemesniei de Campul lungu* pentru un jtala- 
hușag“. N'ai permis, după învoială, „oprire“, dar 
cer „lege pre direptatee. 

Vo: adresa romănească şi o notă nemţească din 16 Mart 1666. 

  

CLXXXVII. 

[1669.] 

Nacu („Stolnic“) către „Gulgu“ "birăul. 'Trimete 
pentru a cumpăra 100.000 de_cuie de şinailă, dom- 
neşti. Doamna grăbeşte; „Şi bani au tremis tot 
polturaci, bani ungurești“. — Cîmpulung, 

Va: adresa slavo-romănească, Pecete' de ceară verde, ruptă, 

  

CLXXXVIII. 

[1669.] 
Nacu („Stolnic“) către birăul „Ghiwrgu“. „Alt, facem ştir[e]- Mnrii Tal[e] prentru cesta guluş ce iaste si ne Stringem la munte .unde Si înpreunn
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hotarele noastre cu a Leaşilor şi cu a Maramornşu- 

lui-la wbarşiia Curlebabului la şesu, de acmu de 

Mireur[i] den dzuwa de Sin Pitru si fim toţi acolo, 

în ceaia Mircuri sau Gioi sn fim acolo toţi, en noi 

avem mult[] strimbnisţi de Rusi... Deci noi cum- 

pirem miia de cue de draniţn -cute 80 de bani, 

miia de cue de şinâilfs] este 50 de bani, miia de 

cue de leaţuri cute 2 fiorinţi: leul bstut l-am dat 

ente 180 de bani, şi Armeani toți dau aşea, iar 

now ne îaste w pagub[s] mare forte şi cu bani şi 

cu cuile, şi nu ne ţin[e] Msriia Sa Domna în 

sam(s] now; Armeani :spun :cum dau bani ei şi 

cum cumpara cuele ei, aşea ne ţin[e) now în sam[n]; 

ce noi vom trimite polturaci prentru lei cei butuţi ; 

şi-rmin neşte cue multe, de acmu ss vie de acolo 

pre urms, es avem forte strunsor[e] mar[e] de M- 

reia Sa de ia Domna, prentru cuile; ce ms rwg 

Marii Tal[e] ss le vindzin cum sn vand şi Armea- 

nelwr“, 

Vo: adresa romănească. — Pecete mică de ceară neagră. 

  

CLXXXIX. 
[1669.] 

Nacu către birăul şi „svatul txlnaciului“ Bis- 

triței. Mari „nevoi... la ceastu margine la Campul 

lu(n]g“ ; fiind depărtat de Vodă la altă treabă, „nici 

au fostu socotitwr acwl[o] la aestu Iwc“, se fac 

răutăi şi „twihuşagurik în voie, şi „zibor[e], care 

eu mam vidzut eu de esndu suntu lucruri ca ces- 

tia; ma mir de Mrrie Ta cum pot[i] suferi atnte 

gnicevia, vidzindu Murie Vostre rnspitura acestui 

satu... Iata ca Mwrie Sa Vod[] mi-u freut crrți
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si Imnrgu la Marie Sa la Craiul şi la toţi nemișii 
şi la Mnrrie Ta şi dispe Maramornş şi despia ţar[a] 
leșască sn facem aşedzare și pac[e] ca cum au 
Îwstu mai dennainte vriame“, pentru comunicaţii 
și negoţ. Trimete pe jupînul Andrei, „neguţitor de 
Suceav[n]..., wm bun şi 'nţiliaptu“, cum ştiă, pen- 
tru a face „aşedzar[e]“. „Si nu vin] bucuraţi Mr- 
riele Vwstria cesci Cimpul lulnjg îi pustiiu; iata 
en înbiim de-i vwm strongia Şi-i vwm aşedza loci, 
pentru a trăi în pace: „candu va fi greutuți la noi, 
sk-s oeroliasca cu dumivostrx, ennd va fi la du- 
mivostra greu, iar dumivostra cu noi si putiaţ 
tri...“ Să nu mai fie zător; păgubaşii vie la iel 
pentru a li se pleni şi a se împăca. Cere răspuns 
şi veşti: cele din ţară le spune Andrei, — Suceava, 
2 Mart, 

Pecete neînţeleasă peste hirtie, — Vo: adresa romănească, 

  

CXC. 
[1670.] 

Nacu către birăul Ianoş, pentru gilcevele şi va- 
lurile dintre supuşii ambelor Părţi : trimete „wa- 
meni ai nostri... si știm acei cai ce i-au luat 
slugile: Dumilor Vostre de la wmenii nostri şi au dzis ex-i iau pre sama Craiului, ces Mariia Sa 
Vod[i] nn ja caie nemnrui; mulţi neguţitorți] dela Braşeu şi de la alte înrgn vin la noi şi n'au hime nici un val de Mareia Sa de Vod[u]; aceşti cai tot i-au luat; şi mor sluga Dumilor Vostre. Va îngriji să nu mai fie furtişagură și să se plă- tească datoriile. Urmează despre „zăbore*: „Du- meiavoastri tot suduiți pre wamenii nostri şi-i
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ţineţi ru; nu se cade sn-i ţineţi rau, cn ai vostri 

wameni, «nd vin aicea, noi i cinstim şi-i soco- 

„ tim; noi n'am vrea sn sh fac[n] senrbn şi ziborn... 

lar, prentru furi carei au fostn a Dumilor Voastre 

veninţi aicea la noi, noi i-am prins pe toţi şi i-am 

spindzurat pe toţi aicea la noi; iar ai nostri furi 

a îrecut în ceaia parte la dumiavoastri, şi şed 

acolea şi vin de fur[i] aicea la noi; leage nu avem 

cu dinşii, ce fot i vom vna şi pre aceia pre toți 

pre cxtinel, eu furi nece w dobindr nu fac în 

ţar[u] ... Lesne-i şi now a faâ[e] znbore, ce mai 
bine pacea“. — Cîmpulung, 1ik Ianuar. 

Pecete verde mică, 

CXCI. 

(1670.] 

„Nacul ce-au fost Stolnic-Mare, Vornic de la 

Campulung“, către acelaşi. „Alta, au tremis Mns- 

riia Sa Vod[u] sn tremiţ la Bistriţi sn aducem 88 

„sape bune marți) de vii la Cotnar“. Trebuie pănă 

la Ispas; banii se vor plăti. „Numai acmu mu rwg 

si le dea în credința dow trei dzile, sr avem la 

Mereia Ta credinţi pnnn la Ispas“. 

Pecete verde de ceară ruptă, 

  

CXCII. 
[16707] 

Acelaşi („Stolnic“) „şi Gheorghiţn Vornicul de 

Suceava“ către Bistriţa, Pentru nişte boi furaţi. 

00934 2
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Cer a se da trăsoare satelor pentru aflarea furilor 
sau plata boilor. 

» * Pecete de ceară galbenă, cu sabia şi steaua, 

CXCIII. 

[1670 şi urm.) 

: Scrisoare, cu silişitul rupt, către birăul Tămaş, 
pentru o plîngere făcută contra autorilor unei pe» 
tiţii la Voaă. 

  

CXCIV. 

[1670 şi urm.] 

Nacu către acelaşi, pentru un negustor. 

Pecete verde de ceară, ruptă. — Vo: adresa romănească. 

  

CXCV. 

[1672] ru 
+ Cuvinte da la Mnriia Sa de la birul cu Sfa- "tul Merii Sal[e).—Sanstate şi închinxciune dumitale, 

Mironaşeo Coeoranul, Dau-ţ a înţeleage dumneata "pentru neşte vecini ai dumitale ce-au eșit înain- lia unor iwbagi ai noştri în capul Suhardului, la Fsntana Reace, venind din Moldova, de i-au pra- “dat: unul Maxim Pascariul şi altu Iwnaş Criblii; șau mai fost ei, ce ei nu-i știu iwbagii noștri,
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darx ei şor şti soțiile; deci de la unul au luat 

26 de lei şi w enldar[e] de trei cup[e] şi w iapa 

Sură, cu mundzul, alaturea şi ciniile toat[e] noa, 

și bicaw şi 2 blid[e] de cositor, luat[e] întrun leu, 

şi altuia 2 iape: un[a] sur[s], alt[a) morg[s]; cea 

sur[n] a fet[at], şi iar cinii noaa şi a altuia un cal, 
şi ciniile a doi cai, şi un sueman, şi adecx ce-au 

avut tot, — ea le-au fost slubod a le lua şi capul; 

de[t]i nevoiţ dumneavoastra ca nişte înţelepţi de 

ns întoarceţ, şi s[n]. vs întoarcem şi noi ce vi-i 

paguba de la noi, cn nu sznt de la noi wpri[ţi] 

niăți] un fileariă, en întriă Grigor Haleţi bine 

şti lotri de aici, şi el înc are paguba multa. Dec[i] 

nu numai a lui, ce cnţ au de ait[i] pagubx de aci, 

fer ni[&ji o grije veniţi, cn vu s'a întoarce tot, nu- 

mai sa ne întoarceți şi voi. 

ț Dec[i] dumneata, giupine Mironaşeo, trimea- 

te-ne şi dumneata cuvnnin wr de ce ţi-i voia pe 

noi; deacz avem gand, iaci noi scoatem înainte 

cuvantul ca nu ni-i :voia de galceav. Şi sn fiți 

dumneavoastră sunntoş, amin, 

“ Mucaa ceu kuur Lun Alea cante Bhai E an (840). 

Iwnaş Criblii şi cibote şi 20 de lei mi-au luat, 

meua April 2 Ann. - i 

Fâră pecete şi adresă, 

CXCVI. 
(1672. 

„Pstraşcan Tiutul şi Miron Cucoranul“ către 

bităul „Timaş“. Nişte oameni din Ardeal fiind
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prădaţi de „nişte lotri di-aciia, den partia leşasen 

și den partia nostru“, a acordat, neputînd prinde 

pe vinovaţi, satisfacţie cu zapis. — Cîmpulung, 16% 

Vo; adresa romănească. — Pecete nedistinetă, 

  

CXCVII. 

[1672.] 

„Snteanii din Maerul“ cer Bistriţei a se ierta un 

om al lor, care se va îndrepta poate, — 17 Iunie 1672, 

Fără pecete saii adresă. 

CĂXCVIII. 

[1672-3.] 
Tăutul şi Cucuranul către birăul Tămaş, Primind 

o carte de la boierii noştri pentru o pagubă a Bis- 
triţei, ai prins pă furi Şi Voia să-i spînzure. Dar, 
„wmenii farilor s'au apucat si-i plutiascn“, ceia ce 
s'a primit, »De-aiasta, noi bucuroşi n'am hi fost, 
ce, de vreme ce i-au pus diiavolul, n'avrm ce face: 
rii nu asculta“. — 19 Septembre. 

Va: adresa romănească. — Pecete brună, de ceară.
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CXCIX. 

[1672] 

„Întru dzilele Mnrie Sale Twmazş birsul de ce- 

tatea Bistriţei şi domnu _de vidie. Şut Gheorghiu 

şi pnrenlab Sabou Danil“, popa Lucaci, din satul 

Salua [Salva], se îndatoreşte, cu chezăşi, pentru a 

nu fi gonit, să nu mai umble după carte de „ne- 

meşig“, precum îşi scosese una de la „un diiac a 

Tai Craiu“. — 14 Decembre 1672. 

CC. 
[e. 1672-1682.) 

„Miron Cueuranul şi Pntraşean Tsutul“ câtre 

Bistriţa, pentru o năpastă provocată de un popă 

ce furase cărți de la altul, din Polonia, şi de alte 

afaceri. „Alta, mai poftim pe dumnavostri pentru 

trei vite de wi cu mei, carțe] au giuruit wamenii 

Dumilor Voastre dumisale lui Dimidesehi pentru 
decret, şi s[i]ntu wamen(i] noştri chizeş la Dimi- 

deschi; acmu wamen[i] noştri pat rau pentru wi: 

ce poftim pe dumnavostri ss-s d& şi acele vile, 

! precum Sau grnit.“ 

i Pecete mică roşie, 
i 
A 

CCI. 
(e. 1672.] 

; Miron Cucorianul“ către Bistriţa, pentru repre- 

salii exercitate de un Ardelean păgubit de un Cim-



pulungean „din partea leşasen“ contra unui om 
„den Rstnei, den ţara Moldovei. 

Ve: adresa romănească, — Pecete ruptă. 

  

“CCI. 
[e. 1672. 

- Pntraşeo 'Tnutul“ prezintă o cerere contra Măe- 
xenilor, cari aă furat vite şi a tuns oi, „c[ajri-au 
fost frunte wilor“. — 7 Novembre. 

Vo: adresa romănească, — Pecete mică roșie. 

  

CCIII. 

[e. 1672.] 
Acelaşi către birăul de Bistriţa, pentru un ză 

bor făcut de „Leşi“, de „postarwsti-ul; între cele 
oprite: „t glugi... şi 2 ruteze cu amnare şi un 
brau împletit, cu cuţat... 3 putini cu caş, 3 brie 
bune, curate, de aratmn galbina“, 

Vo: adresa romiinească, — Pecete brună, ae ceară, ruptă. 

  

CCIV. 

[1671-2.] 
Ţ za: Nacu către birăul „Tamaş, „Alt, facem ştire Mriilor Voastre pentru veştele dentr'acot[e], si:
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știi eu s'au redicat la noi Țara de Gios pe drumu 

nostru şi s'au închis în Curte cu Turcul ce au 

fosti venit la bir, şi acmu au. trimis de la laș acei 

boiari s: margr mazili, şi curteani, şi de la trr- 

guri trrgovaţi, şi de la toate mnnnstirile este doi 

calugnri aleşi], sn margin Ja Țarigrad, şi s'au strans 

toat[i] ţara la Iaş; nu ştim de acmu ce si va mai 

aleage: au fosta viind Tulmal[iii] Puharnicul cel 

Marle] cu 800 de Cnzaci waste, cu banii Ducni- 

Vod[n], şi le-au eşit giosunii îunainte, şi au scs- 

pat 'Talmaci numai însuş al treile, iar Cnzaei au 

scapat şi s'au întors de la Prut înnapoi, iar Domna 

cu boiarfii] s'au dus în Țara Munteneasen, şi Tul- 

ma[iă] încn s'au dus într'acolo; wamenii sn tem: 

deci, vndznnd noi aceaste lucrurți] reale ce sau 

nceput la noi, n'am Insat pre Samoils, sluga Du- 

milor Vostre, sn mai margr la Suceav[a], cnce au 

val mulţi pre ceale drumur[i], de iau caii, ce l-am 

întors înnapoi; ce sn va mai ști, vom faci știre 

Meriilor Vostre de toate. Al[ta], facem ştire Mnrii- 

lor Vostre pentru Petria şi pentru Ghewrghie Bur- 

dujea, au venit la noi cu wameni buni, şi le-am 

mat sama lor, şi nu sn afl si fii feut nemnrui 

nici w pagub[i), nice în ţara noastre, nici în Țara 

Ungureaser, nici la Maramorn$ nu au încut nemnrui 

nici o pagubl+]; doar aiurea; ce, vadzand noi ce 

nu vin de necrisrea nime si prreascr, noi i-am dus 

la besearec[u] şi i-am giurat pre cruce şi pre svi[n]ta 

evanghelii sa fii wameni buni ss-s hrineasci cu 

dereptate şi sa şeadzs cu wameni buni și ss fii cu 

Campulungeani la danşii; si vor însura în Crm- 

pulunes, şi acolo în ţar[n] la dumiavoastra si n'aibr 

val wameni lor de nime, ce sa fii wamenii lor în 

pace, eu mai bine iaste sn fii wameni buni decent 

ss fi wameni rii şi sn-s fac[i] mulţi ri; mai bine
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sr fii wameni buni; ce acolo sa n'aibi val wameni 
lor pentru dinșii; ce, si vei Sn-ş cear[n] fiicene 
ce ne va fi dator, sa-i plnteasen, S-a înpaei aicea, 
cce am socotit cu au venit de bunn voe la noicu 
athţea wameni buni Ss si hreneasca cu dereptate 
bun[]... Mn rog de hertie şi de cuțite: 3 cuțite 
într'o teac[i] si fie, iscusite forte şi cu teacța] mai 
mici decnt cealea ce au fosta încute mainte; forte 
ns rog.“ — Cimpulung, 7180, 29 Decembre. 

Adresa slavă, — Pecete mică de ceară roșă-gălbie, cu două figuri de cameie. 

  

CCV. 

[1673.] 
„ Ghiorghii Vwrnicul, ce au fost Armaş, către „Tinaş biriul“ de Bistriţa, pentru hoţi .moldoveni din Cîmpulung. „Şi sntenii i-au ştiut ea au fostu wmeni rui, înlbhari, şi nu i-au prinsu, caci dumna- lui Stolnicul s'au fostu înpneat cu aceşti tnlhari, şi. n'au Insa s-i prind, ce acmu vede şi satul ca a ci (Sic) ru; ce am trimis la Mnriia Sa Vod[h] şi am ficui ştire Marii Saale sn dzie[u] Stolnicului St-l prind, daci s'au înpneat şi le-u fostu -dat voe „Ss hie tilhari: deci Mnriia Sa: Vod[] aşă tare strange pre Sioinicul şi pre sat, numai sa-i prinda.& Așa a făcut şi iel, prinzînd din soțiile lui Petre : Topor „2. Rus, 1 Ungurian“. Na daţ drumul pentru i 100 de lei unui hoţ; nici pentru o mie! Despre un Ardelean oprit, pentru „Phra mar[e] de Jidovi“. ;cărora li luase „uneltec. Va f prieten, „cat wi fi igiudeț acestui loe aici, nu ca, Stolnicul: ce wi gini SK fiu statator în cuvnntuă, A trimes la Vodă pe
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cei trei hoți „si-i întrebe, ecua cui ştire tnlhu- 
escu“. — Cimpulung, 6 Maiă 1673; aduse la 16 
st. noi, adecă în aceiaşi zi. 

De notat: înțeleş =am înţeles. 

Ve: adresa romănească. Pecete brună, ruptă, 

CCVI. 

[De la 1613.] 

„Mihaţi]l 'Tnutul. biv Logof[ Ji“, către birăul 
Gheorghe, pentru certe de hotar: „Eu, de pre par- 
tea mea, riu dan -voe. nennrui Sn zibereascn . 

% Grimeșt[i]“, 7 Novembre. 

Adresa, romănească, — Pecete ruptă. 

CCVII. 

[1674] 

„ Cimpulungenii“ către Bistriţa. „Alta, de veşti 

ce ne scrieţi Mnriile Vostrea, nu forte ştim avi- 

doma ; cuvinte ne vin bogate, cari de 'nțeles nu 

știm, numai crrţi ne- au vinit de la Dumitraşco- 

Vodn, sn eşim, pentru rana; ear noi tot nu ne 

cutedzim eşi, ca cuvintu: ne vini ch 'Tntarni s'au 

lovit cu Leşii; întniu au fostu biruit pe Leş(i], apoi 

au vinit enșteleianul cu atnta sam de wste ş'au 

batut pe Titar[i] şi cobor Leşii în gios, ce nu mai 

șiim ce va mai fi şi cum; numai Dumnndziu va 

şti ; şi Turci cu 'Tntarsi nu sintu; numai ce iaste
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Dumitraşeo-Voda cu 'Tntarai. Alta, v'am mai scrie, 

ce adevarat nu sn şti“. Cer ştiri. 

Fără pecete, 

CCVIII. - 

[1674.] 

» Vornicii de Cimpulung, anume Starce și Ghi- 
wrghiţn“, dai un cerţificat de proprietațe unor 
Romîni, asupră unor cai ce li sai furat. Martur 
Şi „Stati Vamnş de . Cotin“, semnat: 3 Erâdqs 
papropă. — îi Mai 1674. - " 

” Pecete mică, de ceară galbenă, 

CCIX. 

[De la 1677.] 

Nacu (biv Vei Stolnici) către „Apafi Micluş“. 
Salută pe Apaffy, mama sa, „domnii“ săi şi toată 
Curtea lui şi cere doi rîşi frumoşi şi iefteni: „ne- 
&nţ preeteneşti“, — Cimpulung. 

P. S. „Sn ştii Mnre[e Ta] de fratele Marii 'Talfe], 
de fiiul nostru, de Alixa[ndru)] Pnharnie, ne-au ve- 
nit serisoar[e] de la dumialui cs iaste sanatos 
şi nu va fi zibavis], ce va veni curund, $i avem 
scrisor[e] de la Mnriia Ta, si ştim de bun(h] ss- 
nstate Mrrii Tale și ce veşti despre “Neamţi sn 
ştim“. ” 

Semnătura. — Adresa birăului «Imber Marten». — Fără pecete, 

pe



X CCX. 
rr 

N [1677-9.] 

+ Cinstite şi de Dumnsdziu drruite al nostru 

bon priiatin Mnria Ta Imbreă Marton, birul de 

Bistriţa, de l[a] Drminvdzru poftim de binel[e] du- 

mitalțej de pororea sn ne veslellim, ca de un 

Domnn potincios, ce ești a molţi de folos, ca cel 

ce eşti dintr'w bon[n] rnd[u]einn nnscwt, ca cel ce 

eşti ca o mlndiţi de bon fel, cw twi înţelepciun[ea] 

erasewt ; mldiţa cea bon, wre wnde este rns[n]- 

dit[n], de toţi wmeni îngrdit[n]. Alta, facem şt[i]re 

Mhrii Talie pentru cei bani ce-u fost luat dumne- 

lui. Siwlnicwl înpromwt, de inte ori a pwroncit Mn- 
riilor Vwstre si-ș ia cei bani del[a] Pizdnlnu şi de 

l[a] Candrea, şi pn” acmu nu i-a luat, șam în- 

țe[le]s ca oprit pe Pete Șandrw pentr aceia 

ban[i), iar noi om fazle) cam "0 face ș'om plati 

| acei bani, iar care om ne-or vini del[a] Mriile 

1 Vostre, i-am wpri aice şi no i0-m Insa pre n'or tri- 

| mite Caidrea şi Chir[ijla; bani aice-s la noi, şi 
| pentr alţi snra&(i]. Sr mai vie sluga Mariilor Vos- 
|trea aice la noi, Samoil, dor om mai potă fac[e) 

|cumva, si strangem ban[i] sn dim. D'aiasta facem 

iștliJre Msriilor Vostri. Si fiţi sn[njtos w Xe aann. 

1 A dumital[e] de bin[e] voitor Velic[i]eo Costin, 

Comis, Vornic de Cimpulungu, 

mn închin cu sn[itate. 

[În sens invers: + Cinstit mnn[a] dumisale bi- 
Yuului de Bistriţn sn-s de cu srn[njtate. — Fără pecete.
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j CCXI. 
d [1680.] p 

Drăguşin către Bistriţa, pentru nedreptatea ce 

se face Negreştilor. Pentru „frnţie Mnrii Sale 

Domnu nostru, carea avea cu Mwrie Sa Crai“, n'a 

zăberii, ci a făcut raport Domnului la Iaşi, „într! 
acesta chip cn, cene ar veni dn ai Mariilor Voas- 
tre aice la noi, tuturor le se face dereptate şi pli- 
nire, iar ai noştri nici au dereptate, nici plinire. 

„nici la Mrriile Voastre, nici la şpan; cine unde 
mergu, le iaste cuvantul lor tot de tilhari, şi am 
spus cum tînlhariul iaste la Mnriile Voastre de-l 
fineţi, şi noi plntim. Deci Mnrie Sa Domnu nos 
tru, dea au înţeles de acestu lucru, s'au forte 
senrbit şi au scris w carte la Crai Marie Sa, scri- 
indu Mnrie Sa Domnu nostru en nu va ţineţ Ma- 
riile Voastrea de leg[h]tura ce au legat Marie Sa 
Vodn cu Mnrie Sa Crai şi nu faceţi dereptate wme- 
nilor noștri; şi. altele multe au scris Marie Sa, 
carea nu le poci eu scrie aice, şi au vrut si tri- 
meț carte acesta, şi n'au ce serie, pentru Grec 
Mielruş, pe un poşte dereptu la Crai. Eu, vnzsnd 
cn, de va trimete Mnrio Sa Voda carte la Marie 
Sa Crai, va veni asupra Meriilor Voastre vre-w 
împut|]ciune de la Marie Sa Crai; deci Mariile 
Voastre veţi avă pe meni psrere rea, ştiind Mr- 
riile Voastre cn de la meni s'au început acestu 
lucru, de am-Qat ştire Domnu nostru, ce am în- 
traț la Mnrie Sa Vod[i] ae am grnit ca s[n] faca w 
carte la  Mhriile Voastre pentru aceşti 'snraci de 
wmeni, ca sn li s[s] plineser ce ar fi dat pentru 
acel tilhar al Ciuchirlei și sa-m dă carte la meni 
sn w trimeţ la Msriile Voastre. Deci Murie Sa mau 
învnțat ca s[n] viu eu psn acei la Mnriile Voastre
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ca s[n] fac aşiz[i]mintu sr-s plinesc: wamenilor, 
iar, neplinind wamenilor noştri Msriilor Voastrea, 

cu den Mnriile Voastre sn trimeţ carte la Crai; 

ce eu nu putui veni, ca au venit gorştinarii, ce 

m'am cap a m[h] clnti undevaș, en iaste porsnen 
împnritesci; ce trimeș ceşte wameni cu cnrţile la 

Mrriile Voastre; ce Mnriile Voastre sinteţ înţe- 

lepţi; ce veţ înţelege şi carte Mhrii Sale lu Voas, 

ce scrie la Mnriile Voastre...“ Dacă nici aşa nu 

se va folosi nimic, gilcevile vor creşte „şi ziboar[e] 

marți]. Ce eu stau de m[h] mir de Moriile Voastre, 

cu eu înţeleg cn mari înţelepţi santeţi Muriile Voas- 

tre şi cu multi mente; şi pentru un înlhari veţi 

fat[e] Mnriile Voastre de sn va învrajbi un Domnu 

cu un Craiu şi sr va închide acestu plai, de nu 

va mai unbla nimene pe dinsul... Nu vom insa 

sn fie wamenii noştri piidaţi şi talhariul s-l ţineţ 

Mnriile Voastri; acesta nu w vom isa pan în rup- 

tul capului, ce, au le sn va plini cu bine, au va 

Î. întrun chip“. Cine are de reclamat contra Ne- 

greştilor, vie să jure: „iar, pn nu va jura, nici 

un ban nu ya lawak, —4 Maiti 1680. 

ve : adresa romănească. — Pecete roșie cu o cameie, 

CCXII. 

[1680.] 

„Dregusşin, biv treti Vistier, Vwrnicul ot Cim- 

pul lungu“, către birău! bistriţean „Embre Marton“ 

și „Gonoş Mihai, Vel Vameş“..le sănătos, „den 

mila lui Dumnezeu şi cu luminat norocul Marii 

Sale Domnu nostru“. 1 s'a cerut de la „dumnelui
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haramiţaşul“ un îzo0d „de. cata vit[n] au trecut es- 

timpu pen. vamile Mrrijlor Voast|rin şi au venit 

pe aici p6 la mine“. Fiind în ceartă cu oraşul, să 

deie izvodul?. 15 Iulie 1672 (sic). 

Vo: adresa romănească. — Pecete mică roşie, 

CCXIII. | 
| [1630.] 

„Dreguşin, biv treti Vist[iernic), Vwrnicul ot 

Dslgopol“, către Bistriţa, pentru amestecul nedrept 

al unor Moldoveni în omorul făcut de un supus 

al oraşului, în Moldova, pentru a fura berbeci. — 

26 Decembre 1680. : 

Pecete mică, neagră, cu .0 cameie. 

CCXIV. 
[1681.] 

„Protopop Costantin de Vidic“ („Budie“ ?) către 
Bistriţa, dezaprobînd un divorţ. Se roagă a i se 
pune scrisoarâă „în bold“. — 1651 (sagna). 

Vo: adresa romănească. — Pecete mică, cu fum, 

"CCXV. 

| - Ţ1681.] 
"> Vlădica Iosif [al Ardealului] , către birăul 
„Imbrea Marton“, mulțăminăd „ca m'aţ priimit cu
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cinste în cetatea Domnilor Vostre, şi în vidie__ 
afar[u] m'aț petrecut cu cinste“, scrie şi peiitru un 
popă prădat. „Scris în Iuda, 1681, Fev[ruar] 2.“, 

Vo: adresa romiinească. — Pecete nzagră, patrată: Iwsif.. 

CCXVI. 
[1681.] 

[Teodor Nacu] către Franz Deâk, notariul Bis- 
triței. le la Cîmpulung. „Sin știi dumiata cs ne 
sosir[] aemu del[a] Liov, şi spun en Leşi si gu- 
tes[c] tare] de waste şi sn strangu la obuz, iar 

puter[ea] Împiratului Moscului an purces, foarte 

oaste mult[s]: dzie sn fie 800.000 de oaste Moseali, 

înr Onzaci şi 5.500 de puşei; pentru 'Tntarţi], întni 

sn înc[u] cuvant en ss vie Titarri supt Cameniţi], 

Sr ias(n] în tempinare[a] obuzului leşnscu, iar acmu 

nu se înțslege nemic d6 dinşii...“ Cere veşti. 
Menţiunea afacerii unui Isac, „cn el ştie bine] 

eat greu au pnţit.la Antou- -Vodisl, şi tati-mieu s'au 

pus de l-au scos, îar aemu eu si dau pentru dan- 

sul? N'oi da, en nu-s dator cu nemic: 6u, si viu 

la Ardel, nu poci, sn stau de faţ[n]“, dar sînt mar- 

turi. „Duca-Vod[i] au rsspunsu, wri sn afle tatn- 

mieu pre Isac, wri si-l dea pre msn[a] Oncioei, 

au st platesen moarte frnţine-ssu şi, viîndu del[a] 

Iaşi, san tsmplat moarte tntnne-mieu, şi, pirndu-. 

m[r] pre min[e], eu, neștiind poveste[a],i-am dat o 

îap(n] şi o vac[h], şi mi-au facut şi zapis, unde wi 

gnsi pre Isac, ss-m[i] iau de la dinsul“. — Cîmpu- 

lung, 28 April [1681]. 

Vo: adresa romănească — Pecete mică de ceară roşie,



CCXVII. 

[1681] 
Drăguşin. către birăul „Enbro Martin“. Un Cîm- 

pulungean n'a fost lăsat a Zdberi pentru un „meş- 
ter“ bistrițean, care refuza să facă „neşte cruci de 
beseree[n]“. „Alta, iar fac ştire Marii Tal[e] en au 
tostu eșit an ainta vite] den ţinutul Mariilor Voas- 
trea de au virat Ja Runcul Dorni, şi eu, pentru 
voia Mnriilor Voastre, nemie nu le-am luwat, iar 
aeum iar am înţeles cn au eşit acolo si vereze, ce 
am trimis de am ficut ştire Mnrii Sale lu Vods; 
Meriia Sa Vodn me e-u prrincit su trimeţ st le 
spargu srlaşurile şi si-i gonescu sau si-ş dă da- 
tul, pentru cerci verez pre pimsntul Moldovei; i iar, 
d6 nu vor vrea sr dă plat(s], nici vor vră ss fugi], 
aşa îm iaste poranca sn le fac tensurli], ce eu n'am 
vrut sn le fac di niciunăle d6 aceste pun nu voi 
fatle] ştire Mariilor Voastre“. Să se deie ordin in- 
teresaţilor a veni pentru împăcare, fără de care se 
vor face trăsuri: „pintru en nu sn va pută închina 
pmasntui Moldovei, sn-s dă Bistriţi“. — 831 Maiă 1681, 

Ve: adresa romănească, — Pecete de ceară neagră, goală, 

  

CCXĂVIII. 

[1681.] 
Drăguşin către Mihai Gonoş: trimete „10 cai, 

ca sr-m cumpere cevaş piine“, — 27 Decembre 1631. 
Ve: adresa romănească. — Pecete mică roşie, 

 



— 38 — 

CCXIX. 

[e. 1681-5.] 

Cîmpulungenii către Bistriţa. „Au înblat v'o 

dziace wmeni de la noi în Țara Mantenasen la vin, 

şi s'au tnlnit acolo cu un ficior a lui Iacob Piz- 

dinu, eu an fostu mars cu nişte berbeci a unui 

niamiş sn-i vindzn“, Contestă participarea Negreş- 

tilor la un omor, şi iei confirmă: „Noi batranii sa- 

tului ridicim cu sufletele nostre sn dim sama, 

înnaintia lui Dumnsdziu pentru Negreşti, en ei nu 

sintu vinovaţi, Negreştii“. 

Vo: adresa romănească, — Pecere cu fum; 

CCXX. 

[De 1a 1682.) 

„Protwpwp Vas[i]lie din Mwewd şi cu iwţ preu- 

ţii vidicului Mnriilwr Voastre“ către birăul „Sw- 

ponar 'Timaş“. Au făcut sobor la Năsăud, „şi am 
cerşut a-l dea-u-l Murii Sal[e] lui Craiu taleri şi 

deajdii ; deci preuţii vidicului s'au jeluit cu nici 

w simbrie de la sate Tau, cum au renduit ţara şi 

vi[njd[ijea Sava: de toatn casa 10 bani de cast şi 

w mirțn de grru şi clac[s], și sau alegrduit vidi- 
cul pre acea, cum şti şi Domnia ($ters: Mnria) Sa 

dwmnul Andriiaş şi perenlabul; acmu, necum St 

dea mirţi şi bani, ce ni€[i] ce au fwst prn” acmu 

mai de mult nu dan. Deci nr smerim Msriilor 

Vwastre sn faceţi bine Mnria Vwastra ss scoateţi 

ce simbrie s'au fwst aleenduit atunci, sn nu sups- 

rm pre Svenţia Sa vifejăjijea Iwasaf, deaca-l va 
aduce m[ijifojstivul Dumnedzni(u], cn Mnria Voas- 
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tra aţ vwit așea, sn dim ştir[e] Mnriilwr Voastre: 

ce nevoe va avea, sn ne jeluim Mnriilwr Voastre, 

sn nu supirim pre VI[uJd[ijea; deci nwi ne jeluim 

Mnriilwr Voastre en s'au fngvduit sn dea claca, şi 

la dzil|e] pielceale de miel, la Sim Giwrdza şi la 

Ispas şi la Rusalii, ce nu dau nemicen. De aceasta 

ne rugam Mnrriilor Voastre“. — 19 Mai 1682. 

Fără pecete. — Rezumat german. 

CCĂXXI. 

[1682.] 

„Anâry Dymidecky“, rohmistru, pronunţă, din 

ordinul „Msriia-Sa(le] hatmanul Coruni“, bhotări- 

rea întrun proces dintre niște Ungureni şi Cîm- 
pulungeni: „si margn 5 în beserie[n] şi s[n] giure“; 
fixează şi o gloabă. — 20 Mai 1692. 

Fără pecete, 

Ve: „Decretul Ungurenilwu“. 

CCXXII. 

[1682.] 
Drăguşin Vistierul către birăul „Srpunar 'Ta- 

maâş“ pentru oprirea unui „fecior“ „Adevnr, pole 
CA vaţi arntat Mnriile Voastre priiateşugul care 
aveţi spre noi. Eu, zau, nici aş fi gnndit de unaca 
acesta.“ Piîrîşul, „Hannş“, ie un om ră: „au mersu 
în gaz(ân] la Petre Şandrul, şi au unblat cu vw 
niemit[n] de w au îngrecat, și au ficut un fit. Eu, 
ca sh nu-i fac lui nevoe, am apucat pe Petre Şan-
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drul şi l-am globit cu lei 10, şi am zis cr iaste 

îngroşat[] muere de un nremit al Şandrului. Apoi, 

viiad Hannș aice astn tomnn, l-au şi apucat Petre 

Şandru ca si-i întores acei lei 10 care îi dedeze 

la men[e]. Hannş, dec'au vrzut nevoe, au venit la 

men[e] Şau îngenuchet cu genuchele la pamantu, 

rugin lu-mi-se pentru numele lu Dumnezeu ca sn-i 

fac un deres de la snteni şi de la men(e]; cr, de 

veți înţelege Mnriile Voastre una ca acesta, el nu 

mai are cap. Eu, vizand rugrmintul lui, mi s'au 

încut mili şi e-m fncut w carte cu pecete satului 

şi cu isenlitura mă, cum cn au legiuitu atnta oa- 

meni pe el cum cs nu este vinovat. lar veţi şti 

Mnriile Voastre eu nici mncar un wm n'au legiuitu, 

numai i-am ficut noi ea s[n] scape de entrn Mnriile 

Voastre. 10 lei mi-eu ficut sn eu unplutura; mn- 

car un ban n'am luwat, ce i-am Insat pentru priia- 

teşugul Mvriilor Voastrn; w iap[u] au omornt, şi 

aceia o am platit, ca sn n'aibn pagubs“. 'Trimete 

şi un om să spuie „cum au grnitu batranii satu- 

lui pentru acesta cu muere“. — 50 Maiui 1682. 

Vo: adresa romănească, -- Pecete de ceară brună, eu o carmeie, — 

Anexat și un izvod. Menţiunea «vătămanului». 

CCXXIII. 
[1652.] 

Drăguşin către Bistriţa pentru „Nacul din 

Dorna“, năpăstuit de un „Ros“, care i-a oprit lu- 

cruri, de şi Nacu jurase îanaintea „Vornicoloi de 

Cimpolongu şi a mea însuşi“. — Prezintată la 15 

Iunie 1682, 

Vo: adresa romănească. — Pecete de ceară roșie, indistinctă.
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CCXXIV. 

[1682] 

Plîngere a unui Romin contra unor prădători ai 

săi, cari î-aă ucis baba, ce s'a dus cruntă la span. 

lel se plînge că a fost băgat în bold de autorităţi.— 

Prezintată la 2 Novembre 1682. 

CCXXV. 

[1682.] 
Sava, egumenul de Putna, către birăul Bistriţei 

pentru doi frați trimeşi „în Maramureș, la sat la 
Museiu, cu pobhta boiarilor din Maramureş, de-au 
fost la sv[ijnţeniia unii mu[nnjstiri ce s'au facut 
în hotarul Museiului.“ -Vin înnapoi prin Ardeal 
de teamă „de wmut sau de ghiaţa“. Cere a fi scu- 
tiți la. vamă. — 4 Novembre 1682. 

Vo: adresa romănească. — Pecetea egumenului pe ceară roşie, 

CCĂXXVI. 

[1683. 
„Petria Hurghiș wt Campulungu, nemiasnicul, 

şi cu tot satul, cu bntrnnii, cu tinerii“, către Bis- 
triţa, „Sr Ştiţi pentru rindul wştilor en au dzis 
wrecine, un wm fnra triabi, cu we vini wștile pe 
la noi la Mnriia, Vostri, sr între în țara la voi; ce iain ch v'am mai scris sa pe Luca, apoi au imai 
vinit și 'Poad Zpsreiogs, numai a doa dzi dups
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Luca. şi în cestu ciasn ce au sosit Toader Zbnr- 

ciog au sosit şi wmenii noşiri de la wste. Şi sn 

ştiţi Mnriia Vostra ca wştile s'au pornit adevnrat 

pen 'Ţalra] Munteniasen fnrn greș, cn au vinit pa- 

tru Turci de wlac la boiarii în Jaşi, şi numai ce 

an pornit wștile sn fie în doxsprndziace dzile la 

loc; ce bine sr ştiţi Msriia Vos[tri] e noi nu sin- 

tem cu ru cntrn Msriia Vostra şi cntra ţara Mari- 

lor Vostre. Ce noi am avut hrano şi adnposaln de 

multe; ce bine sn ştiţi Mnriia Vostrn cn, de n'aţi 

trimite Msriia Vostr (bis) pe nime pentru unile 

ca aiastia, ce, de am vedia cu dorn vine, feriasen 

Dumnndziu. Wun greu, noi n'am aştepta sn vie 

cineva pentru viastia, ce am trimiate noi de v'om 

da ştire.“ 

Vo: adresa slavo-romănească. — Pecete mică de ceară. 

CCXĂXVII. 
[e. 1683.] 

Decizie a lui „Andry Dymidecky*“: „Aşi s'au 

ales giudeaţul cestor wmeni : Iliiaş din Sim Giordzu, 

din țara unguresen, sn giure doi vntrmanii de Pu- 

tila pentru Seriblii, pentru Pnscari, cum nu au 

facut ei pagubn acestui wm, lui Iliiaş, de 4 epeşi 

un cal, cu toat[e] cinaile (Ge) lor şi bani 25, de 

lei; deci, de vor giura, Tliiaş s-ş caute paguba 

aiuri; de n'or giura, sr aibn a-i plati aceste ce scriu 

mai sus. lar, de n'or giura, și aibn a-i aduce ss- 

tenii aice la zabolw (sic) la noi, -înpreunu cu pr- 

gobaşii, şi altn pagubn: w cnldare şi 2 blide de 

plumbu“. 

Fără adresă şi pecete,
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CCXXVIII. 
[1683.] 

+ Noi COrmpulungianii scriem la Msriea Ta bi- 

rin Și la Mnriia [Sa] Gonoș Mihaiu şi la tot wraşul, 

precum si n'aveţ nice o grije de randuli wştilor, 

ea eu Iwnaşco Pizduliu am venit în dzua de Pașii 

de la Vodn, ca wştile margu pe în Țara Mu(n]tea- 

neaşen. Adevnrat cn noi, de am şti, van da știre 

Mrriilor Voastre, en iati cau venit şi un wm dom- 
nescu în Dorna; ce sa nu vi teameţi, ch Cu ade- 
varat mnrsg pen "Țara Mu(njieneasen oștile. 3a ca 
nule ]as. 

Eu Iwnaşco Pizdnliu şi cu Vornicul de Cimpu- 
lungu şi cu tota satul ne închinzm Mariilor Voas: 
tre. Ba cie nnuinaw. | 

Fără pecete și adresă. 

CCĂXIX. 
| [1083.] 

„Reuviţ[n]. Logofht“ şi „Twader Vist[iernic)“ că- 
tre birăul Tonaş al „Bistreţii ungurești“, pentru 
0 jidecată: „Au tras jaloba înnaintia noastra“, — 
Iași, 3 Septembre [1683]. ” 

vei adresă 'romănească. — Pecete peste hirtie. — Însemnare ger mană, pf 

  

CCXXX. 
[1683 ]: 

Drăguşin, Vornicul din Cîmpulung, către bi- răul Tomaş şi Vameşul Mihai Gonoş. „Iar, pentru
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rindul veştelor dentr'acoce, am învuţat pe wmul 

Mrriilor Voastre si v[] spule], şi de centri Cazaci, 

şi de cnstrn Leșţi], şi de cntre 'Putar[i].* — 4 Sep- 

tembre 1683. 

Vo: adresa romănească. — Pecete de ceară brună. 

  

CCXXXI. 

[1683.] 

Pentin bani de potropopie, sh faci cumvaş sr-i 

trimeţ, en unbli mulţi cercnnd, ce p'au putere, — 

en le spui eu ca am dat bani jumntaate. Pentru 

Mirie Sa Vodn, ss ştii cn iaste sanln]los și vesel, 

şi peste scurt vreama (si6) va fi viitor la Seaun, 

şi mila lu Dumnezeu sn te pnzeser cu mult Sn- 

n[s]taate. 60e. 5, a. 7192. 

AL dumital[e) de bine voitori Driguşin Vist. 

Fine, sn închin sin[njtaate de la mine. Alta, fine 

Petre, am fostu pornncit la finul Opre ca-s pui î- 

nul ce vor fi ficut znlog, la cine va gnsi, cn Sh aul- 

ziia multe cuvente pe aice şi spuse, cn l-au pus 

la Creiun, numai dereptu lei 8 nea; ce sn întrebi 

pe Crnciun ce i-au dat, şi, pentru în, St NU-S Th- 

sipesen iar, caci va munci de-l va stra[n]ge ; deca 

vor veni ei, mai cu multu îi voi plati. 

[Vo:] la finul Petre Hurgheş sn-s dea cu snn|nl- 

taate. — Pecete oşie.
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CCAXXXII. 

[1683.] 
„Popa Lazar din Maevul“ către birăul 'Fâmaş 

pentru un sechestru, neridicat după plată. — 4 No- 
vembre 1683. 

Peceie de ceară galbenă. 

CCXXXIII. 

[1€83.] 
Cîmpulungenii către Bistriţa. Dai ştiri, oral. 

„Alta, si ştiţi ca pre wmul Mariilor Vostre nu l-am 
mai Insat sa margn la Suceav(a], cn n'am avut ce 
mai trudi, cn noi, cute Sintu, toate le ştim pre 
rndu“. — 18 Novembre 1683. 

Pecetea orașului, cu fum. 

  

*CCXXXIV. 

[1683.] 
Cîmpulungenii scrii birăului din Bistriţa. „Alta, 

pentru veşti dintracnci, de-lţji vrea Mnriile Vostre 
a şti, cu mila lui Dumneziu avem veste bunn cn 
Mnria Sa Caşieleanul, Voivoda Cracoviei, ente ce- îți au fost pre jur Cameniţi, şi tot olatul l-au fnr- 
mat. Iar Cnzacii au esleatu, bat Crimul (?) şi Buja- gul și au luat 'Fighenea, Și arm nndejde pre mi- lostivul Dumneziu si fie pre voea creștinilor, sn Si potegneascn C) psgrne, care ne-au cnlcat pre noi.
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Și, alta, de veţ sn ştiţi Mnriile Vostre de Petriceico- 

Vodr, şi en curţile i-au vinit pre la toate trrgurile 

şi pre la toate satele au vinit, şi avem nedejde 

pre Dumneziu peste puţintă (2) vreme sn vie și 

Mrriia Sa la Scaun... Alta, înțeles-am pentru neşte 

Tmari, zice si fie fost la Maramornş spre Baia- 

Mare ; deci poftim pre Mnriile Vostre s'avim ştire 

pentru rindul acestor Tatari, este adevrat, pre- 

cum S'aude, au dori sintu cuvinte; deci, de va fi 

adevnrat, sr avsm ştire de la Mnriile Vosire, şi 

pentru Mnriea Sa Crai încn sn ştim la ce loc este, 

şi oștile cinstitului Înpnrat şi altor crai, la ce loc 

au ajuns acum ...% 

18 Novembre [1693]. 

Pecete de ceară roşie. — Adresa romănească, 

*CCXXXV. 

[1683.] 

“Toderaşeo Nacul, Vornic de Cîmpulung, către 

birăul şi Sfatul Bistriţei. „Cu mila lui Dumnezuu, 

avsm. veste buni: Msriia [Sa] Caşteleanul, Voevoda 

Cracovschie, au bstut ente cetnţi au fost pre jur 

Cameniţ|i] şi tot olatul l-au farmat, iar Cazacii şi 

cu Ruşii (?) bat Crimul şi Bujagul şi au luat Ti- 

ghinea, şi avem nedejde pre milostivul Dumne- 

zu su fie pre voia creştinilor, ss si potegnescn 

pigrnii; aceasta veste avem... Alta, înțnles-am 

pentru neşte Tntari: zice sn fie fost la Maramu- 

reş, spre Baia-Mare; deci poftim pe Mariile Vos- 

tre si avem ştire pentru rsndul acestor 'Titari,
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este adevnrat, precum se aude, au doar sint cu- 

vinte“. Ca şi în scrisoarea Cîmpulungenilor. 

Cîmpulung, 2 Decembre 1683. 

Fără pecete. — Adresa romănească, 

CCXXXVI. 
[1684.] 

„ Cempulungenii“ către Bistriţa, „Sh știți Ms- 

riile Voastre cn adevrat au venit Laşii şi şan 

pus corturile la Ştefineşii, en n[ij-au venit wm 

tocma de acolo, şi aşă n[il-au spus, şi Craiu este 

la Cameniţn] şi Cnștilanul cu wştile este în arii], 

şi Petreceico-Vod[i] încn a hi întrat în țari, îarh 

Dumitraşeo-Vod(u] s'au dus Marţi, astnz Snptimsna. 

Gioi au purces un wm de la Iaş, şi n[il-au spus 

en Dumitraşco-Vod[h] au eşit Marţi şi su mars 

la Galati, iar Vornicul, carile am avut de la Du- 

mitraşco-Vod[h], au fugit Dumenecn spre Luni den- 

tru noi, iarn de wm, sn ştii cu am trimis de la noi 

în sus... 

Pecete nedistinctă, de ceară brună, 

  

CCXXXVII. 
| , [1681.] 

Protopopul Constantin din „Budac“ prezintă ce- 
rerea unei fete, care iartă capul bărbatului iei, ce 
se însurase şi cu o alta şi-l cere de la Sfat. — 
6 lanuar 1684. Ă 

Vo: adresa romănească.— Pecete mică roşie. 
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CCXXXVIII. 
[1684..] 

„ Loderaşeo Nacul îi Dumitraşco, vornicii de 

Cimpulungu“, câtre birăul Bistriţei. „Alta, pentru 

veşti, sn ştiţi Mwwiile Vostre en d'incoce, cu mila 

lui Dumnndznu si cu ruga creştinilor avem ne- 

dejde pe Dumnedziu cn sn va aşedza lucrul; en 

acmu, mainte de Lnsare Secului de postu, au lo- 

vit Surdarul cu wsta mare la Tntar[i] şi la Turci, 

şi cu mila lui Dumaândziu şi a Msrii Sale lui Vodi 

şi a creştinilor au bntut pe Tutar[i] şi pe Turci 

şi i-au îndrfejptat înnapoi, şi cu mila lui. Dum- 

nrdziiu avem nedejde dupn Dumnndziu si-i dove- 

dim, cs wşti în tote dzile vin şi sn strangu, şi Mos- 

cul înen avem nedejde cn va hi cu noi, cu creş- 

tinii. Aşă sa înțrlege“. Cer veşti „despe Nemţi și 

dintr'alte parți .- cn aș iaste dzisa Mnrii Sale 

lui Vodn, sn scriem pentru veşiile și pentru rns- 

punsul, cn cu mila lui Dumnsdziu şedem în pace, 

și am vinit şi noi de n'am așşedzat la Seawn aice 

ia Cunpulungu“. Cer a nu se face un zâbor pen- 

tru lucrurile petrecute la „Şocodom*. — Cimpu- 

iung, 15 Februar 1684. 

Adresa românească, — Pecete Ge ceară brună cu insignii. 

CCXXXIX. 
[1684.] 

Cîmpulungenii către Bistriţeni, pentru zeberiri. 

„Bine cu ni sau aşedzat vornicii la Scawn.“ 15 

Februar 1684. 

Vo : aâresa romănească. — Pecete privată, 
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CCXL. | 
[1684-6.] 

| „ Loader [Vornicul]“ câtre Bistriţa. Un Arde- 

„ dean, Isac din Ilova, pierde un proces pentru omor 

"cu o femeie la „Anton-Vodn“. Trece apoi în ţara 

lui. „Dupn acea au statut Duca-Vod[i] Domnu, și, 

eşind GOncioe la Divan, au pt precum tata-mieu 

l-au Insat pre Isac de s'au dux la Ardel, Şi moatr- 
tia fraţine-sxu iaste de Isac. Eu, neștiind poveaste 
şi nefiind Isac de fațln]. m'au dat giudeţul plat- 
nic, wri sr-i dau pre Isac de faţ[i] la mnnule ei, 
wri St-i plitescu; şi, neavind eu de unde luwa 
pre Isac, am endzut la pac[e] şi i-am dat w iapin] 
Şi w vacn, şi mi-au frcut şi zapis del[a] mnna ei. 
“precum i-am platit. Acmu şi Goncice şi Isac iaste 
la Ardel; deci santem de faţ[n] amindoi la tainat[i], 
de-i derept, de-i vinovat“. Cere judecaiaa procesu- 
lui. „Fi-mi-aş întrebat cu Isac, ennd am fost la Ar- 
del, numai eu, fiind bejinar, n'am putut cerea, ch 
n'au fost en calfe]. — Cîmpulung, 25 Februar. 

Vo: adresa romănească, — Pecete peste hirtie, 

  

CCĂLI: 

[De la 1684. 

> Gavrilaş rwhmistrul wt Cimpul lungu“ câtre 
birăul „Echim“, „Gonoş Mihai“ şi „Pavnl Şimon“, 
pentru un Armean care „St acoliseşte“ de un cal, 
că ar fi al lui. „Iar Noi, daca am vadzut carte la 
dumnevoastra, am strinsu toţi bntranii satului de 
am giudecatu, şi s'au sculatu totu satul de. s'au
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mnrturisit şi au giurat precumu,“ ete. Proprietara 

calului jură cu şese oameni, şi Armeanul pierde 

procesul. — Cîmpulung, 4 Mart. 

Vo: adresa romănească, — Pecete mică roşie, 

CCXLII. 

[De la 1684.] 

2 Cavrilaş Rohmistrul“ către Bistriţa, pentru o 

tălhărie: „lar pre unul am pus de l-au spindzu- 

ratu în mijlocul satului, de l-au vndzutu Mihiliu 

[păgubaşul) cu ochii... Noi nu ne ţinem cu înl- 

harii, ce-i sprndzurim*. — Cîmpulung, 17 Mart. 

Vo: adresa romănească. — Pecete de ceară roşie, 

CCXLIII. 

[1684.] 

„ Ghiwrghie Stolnie, Vornie Dolhopole“, către 

birăul şi Sfatul Bistriţei. Mulţâmeşte pentru veşti. 

„Pentru veşti dentr'acoce, sn ştii dumnavostra ck 

Tureii au trimis haznă la Cameniţ|n], şi cu 12.000 

de tar[i], pre de ceia paarte de Prut, iar Leşi 

Sau dat în sus centri Cernsuţi, aştepinndu sn le mai 

vii wste mai glwt(nj, sr ies sn-s bat[s] eu 'Fntarii. 

Ce nu ştim precum va fi. Iat[n] cn leşii sn ga: 

tadzn pre entinel, iar Dumitraşeo-Vodin] este tot 

la Grlaţi; nu știm de aecmu ce a mai fi, ce, pre- 

cum si vor noi veştil[e], vom face ştir[e] Dumilor
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Vostre de toate; numai şi noi ne rugrm Dumilor 

Vostre, ce. veţi audzi dispre Nemţi sn ne faceţ 

ştire.“ Cimpulung, 31 Mart. 

Ve: adresa romănească. — Pecete de ceară roșie. 

CCĂLIV. 

[1684.] 

Cerere de scutire de vamă către Bistriţa. „Alta, 

înțeles vei hi şi dumniavoastr pricum ţara noas- 

tra iaste pradati, şi noi încr, fiindu bejenit, ni-au 

adus Dumnlejdznu de sintemu aicia la Cimpul 

lungu, şi nu foarte avem prine, şi gindindu cn 

doar[s] wm gasi acolo în ţara Dumilor Voastre 

pnine, trimis-am eu 30 de cai“. „Ghiwrghie Stul- 

nicul poht[ijm pe dumnavostre, ca sintem beje- 

nar[i]“. — Cîmpulung. Prezintată la 24 April 1684, 

Pecete pe hirtie, 

CCXLV. 

[1684.] 
„ Loader Nacul, biv vel Cl[ucer]“, către notariul 

Franz. „Aceasta facem lire domnitale x. (sic) şi 
noi venit aicea la Rodna, Scrpaţi dinnainte pnglh]- 
nilwr şi vrijmaşilor noştri, şi am nnzuit la du- 
miavoastri, ştiind pre dumiavoastri ai noştri prie- 
teni; aemu ceast(s) dat[i] nu putum veni si n[e] 
impreunim cu Mnrriia S(a] birsul şi cu dumia-
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voastre, fiind îngreuiat de calle], iar am trimis 

cest wm al nostru la Mnriia S[a] birul al Dorni, 

pentru randul nostru, unde veţi socot[i] dumna- 

voastru vr'un loc de aș|e]zat, ca s[u]j ne aşizum, 

pin doar m[ijl[ojsi[ijvul Dumn[eJdziu nu ne va 

uita pun” în snvarşit, ce-şi va aduce aminte de ro- 

bii cei streinaţi de locurile sale. Pentr'ac[eia] mai 

mult pre dumneta am nednjde, acmu la nevoia 

nostri si ne fii dumneta întw'agiutor, ce vor fi 

trebil[e) ss n[e) scoţi dumnata rspuns. Alt nu 

poftim, numai vr'un locşor, cu avem marhi şi io- 

bagi și, precum va fi rispunsul, sr n[e] faci dum- 

neta ştire. Mila lui Dumn(ejdziu cu du[m)neata. 

Amin. — % Rodn[a), lun. 5“. 

Adresa romănească. —- Pecete mică de ceară roşie, cu două spice 

de griii şi inițialele: TI. P. N. K. 

CCXLVI. 

[1684.] 

„ Loader Nacul bivel (sic) Cl[ucer]* către Gonos. 

„lat venim şi noi aicea la Rodna, fugind de pnguni 

şi d[e] neprieteni, și ne-m oprit 23 zil[e] pentru 

ecnc[i] sintem trudiţi de cal[e], ce-m trimis cest 

om al nostru la Mnri[ia] Sa birnul şi domni, ştiind 

ai noştri prieten[i), doar ne vor socoti un locşor 

sn n[e] aş[n]ăzam aemu la nevoia noastr. Și ne 

rugam dumitale sn n[e] fii dumneta într'agiutor 

cu cuvintul cel bun, sr n[e] scosi (sic) dumnata 

raspuns“, 

„A. 1684, die 11 Junii. Toderasko Bojer, Nakuls 

Sohn, kompt wegen der Tattern in die Rodna,
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sein Weib undt Kindt. Es wirdt von disen ver- 

gont in Jâd aufzuehalten“. 

Bilet mic. — Pecete roşie, ruptă, 

CCXLVII. 

[1684.] 
„Istratie nepotul lui Patri Ian de Belgrad“ 

către Mihai Gonoș pentru piei trimese spre vîn- 
zare de Vornicul de Cîmpulung. — 21 Iulie [1684]. 

Semnătură greacă. — Vo: adresa romănească. — Pecete ruptă, 

CCĂLVIII. 

[1684.] 
„Petrea Hurghiș în Crmpulungu“ către Bistriţa. 

„De rindul veștilor dentr'acoă[e], cu m[ila lui 
Dumn[e]dziu sintu tote bune] pun pre'emu. Deci, 
se știţ Mnriile Vostre au fost un eipetan a lui 
Dumnetraşeo-Vod[n] cu w sam([i] de wameni aicia 
în sus spre Potna. Deci, end au fost în dzua de 
S[fe]te Petru au venit trei stiaguri de L.eş cu Cr- 
zaci şi e-u luat pre toţi de grumaz, anome Cio- 
mwrtan și cu alţi trei bo[ejrenaş, iar pre cnl[i]raş 
ce-au fost mai proşi[i] i-au slobodzit, iar pe capete 
i-a dus la Crai; şi au fost eşit den Cameniţ(n] vr'o 
doa mii de Turci cu Lepeaii dup[s] (ne)neşte Le, 
Şapoi au cam tret ei pre puţini lLeş. Apoi au dat 
de veste ş'au serit dupl[n] dinşii alţi Leş şi 8 tnet 
pre înţi, nomai ce-u s[es]pat dentwacele doa mii
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şes[e]' wameni; “am minat noi un wm al nostru 
acol[o] în țla]ra leşase, de ne-u adus aeste veşte. 
Deci, se ştii Mriile Vostre en dzic[e] wmul nos- 
tru en simtu wşte pră erele, leşeşti; şi, alta, iar 
ca eşir[s] pre Prut trei mii Qe Leş pre tainr, ca 
dor vor putia prende pre Dumnitraşeo-Vods, iar 

Dumnitrăşeo-Vod[h] au eșit din Eşi la Țuţura. Ce 

no ştim ce [va] fi dentr'acolo. Şi se ştiţi MuriileVos- 
tra cat e covnntul boerilor, cum se va clnti Vodni 

den Eşe, toţe se-l las[e]; cn me-u spus Ghewrghe 

cu gura lui; şi el încn şau dat dos.“ Trimete un 

„copil“ cu cinci cai, pentru pîine. — Primită la 7 

August 1684. 

Vo: advesa romănească, — Pecete peste hirtie. 

CCXLIX. 

[1684.] 

„ Monie“ (?), Vornic de Cimpulung, către Mihai 
Gonoş. „Facem șt[ijre dumitale, iatn cu ne vini w 

carte de la Domnul nostru PDumitraşeo-Vodaz, şi 

ni-au scrisu pentr'un neguțitor carele au dat doax 

sute de lei şi doi cai unui popn armenescu din 

Cameniţi şi l-au priimit soţie, şi, end i-au dat 

banii şi caii, au fostu de fațn popa Mnndrul cel 

armenescu, din Suceavn, şi ficiorii lui, şi l-au 

priimit soţie pre popa cel armenescu din Cameniţn, 

sn înble amundoi sn neguţitoriasen, și, dobinda ce 

or avea, sh înpnrţascs, şi l-au trimis pre popa Sh 

înble sn cumpere untu şi cai, sn faci neguțitorie; 

iar el au trecut în Bistriţ acolo, şi mnninen banii 

neguţitoriului“. Reclamă în numele Domnului; de 

60934 . 4
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va refuza Armeanul, deie-l în chizăș; de a cum- 
părat vre-un negoţ, să-l aducă. — Prezintată la 12 
August 1684. 

Adresa romănească, — Fără pecete. 

CCL. 

[1684-98.] 
„Mihal 'Tsutul logtoJfn]t“ către birăul Bistriţei. 

A primit reclamaţii, contra oamenilor de ambele 

părţi, „prespre carii înbli rau“, La sosirea „poslan- 

ților“ bistrițeni, a mers la Sniatin, „cu6[i] aceia wa- 
meni ei asculis de Sneatin“, şi a vorbit cu „pod: 
starostele“ ; iel se plînge de nişte Ardeleni cari 
„au încut prilej“ de furt; ie amestecat „un hol- 
teiaş“. Menţionat „cel Cimpulungu romnnescu“. 
„Vadzu cr dze şi Leaşii numai zboari Si nu 
his“. — 14 Septembre. 

Ve: adresa romănească. — Pecete verde de ceară, 

  

CCLI. 

[e. 1684-92. 
„Roguschi hora“ către Bistriţa, pentru o ju- 

decată. 
re: 3 Ve : adresa romănească, — Pecete de ceară roşie.
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CCLII. 

[e. 1684-92. 

„Mykolay Rogzosky chora“ către Bistriţa, pen- 

iru a nu se zăberi „tovarăşii“ plecaţi ca să. iea pîne, 

căci „îmblh cu trebile Craiului şi 2 Hatmanu- 

lui“. — 30 April. 

Vo: adresa romănească — Pecete de ceară, 

CC | 
[După 1684.]; 

Scrisoare polonă, cu Litere cirilice, de la „Sta- 

nislaw Krystot Woycachowski 1. K. M.“ 

Adresa polonă, — Pecete cu insigniă. 

  

„CCLIV. 

[1684-98.] 

Mihail Prutul, biv Log[ofn]t“, către birăul Mar- 

tin, pentru o plingere. „On acolo no-i numai al 

nostru, ce-i giumntate parte leșascn... De-acmu, 

de sr va ruşii, no mai multu, un cap de aţ[s], 

sn aibn a sprnzura vntomanul den Crmpolungu; 

şi prentru preetenee şi pace ce facem cu dum- 

neta, vorovi-vom şi co Leşii, dora si vor Insa şi 

ei“. Inc $ Fanauur, Iulie 19. 

Vo: adresa romănească., — Pecete de ceară verde. 

 



Ge
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CCLV. 

[1685,] 
„ Loader biv Vel Armaş, Vornic de Campul 

lungu“, către Gonoş. „Alta, pentru vești dintr'a- 
coace, si ştii dumneta en ţara nostra este plini 
de wşti şi de tnlhari, cat nu ramasi sat sau tsrga 
sau mnnsstire neprudati şi nejecuiti ; iar, ruzboaele, 
înen pann astndzi, Dumineca, Sep. 27, nu s'au lovit 
temeiul, iar peste trei-patru dzile wm şti serie 
dumitali cui va da Dumnedznu rnzboiul, en acumu 
s'au apropiiat wştile cale de 8 ceasuri.“ A trimes 
un om „Ss ne cumpere cevai rachiu şi turte dulci, 
sn ne fie de poeloane, daca wm merge la Curte... 
Şi iar rog pre dumneta sn ne serii pentru Turci 
la Buda, cine au batut şi unde au avut razboiu.*— 
Cimpulung, 29 Septembre, an... (81c). 

Ve : adresa romănească. — Fără pecete, 

  

CCLVI. 

[1685.] 
„Adeer noi Cimpulungenii, anume vitimanul Nuţul şi Precop şi GOnașco Pizduluu şi Petrea Hur- ghiş şi Vasilie braţ Petrea şi Dodul, Simiwn Er- han şi Petrea Şandro, şi cu tot satul Canpulungu, cu înnir, cu batrin“, către birăul Bistriţei pentru un cal de furat; omul al cui iera jurase că-i al săi „şi au nnscut la dinsut, Oferă a jura şi iei „Alta, pentru credinţa nostri, ne-m pus și dege- tele, carii credințim noi cu sufletele nostrea. —
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Semauaţi şi Vasilie Diac, Vameșul Gheorghiţă, Popa 

Simion, Popa Ionaşco. 

Ve : însemnare germană. — Adresa romănească. — Fării pecete, 

CCLVII. 
[1685] 

“Voader Nacul către Vameşul bistriţean M. Go- 

nos. 'Trimete să cumpere pine, „en6[i] şi noi sn 

ştii dumiata en am fost tot bejnnari şi astuzi tot 

nu sintem aşndzaţi la cas[ejle nwastre, ce ne ţi- 

nem tot în bani“. Aminteşte prietenia tatălui său. — 

Cîmpulung, 30 Octombre [1685] — „Puţintei po- 

clon sn primeşti dumneta de la noi, din cent s'au 

gnsit: 10 pepeni (?) prospeţi“. 

Vo : adresa romănească, — Pecete mică de ceară brună. 

CCLVIII. 
[1685.] 

„Popa Lupul şi cu fratel[e] nostru, cu potro- 

pwp den Moisei“,către Bistriţa, pentru „acestu cn- 

lugnraş al nostru, cu ne este dascal, şi şeade în 

casa nostr de ne învațn un fecior al nostru, ce 

este popa“: cere a nu fi învăluit la vamă, „cn este 

de la minjnfijstire de la Homwr, și am înţeles cn 

au prudat Leaşii pre acolea şi au fostu' avind și 

enlugnraşul ente ware-ce borfe acolea; deci merge 

si ştie, gusi-va ceva au ba. şi va veni iar înnapoi 

la casele nostre“. — 25 Septembre [1685]. 

Adresa romiăneaseă, — Pecete cu arabesctui.. 
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CCLIX. 

[1683-6.] 
 Loadear Armaș, Vornicul de Crmpul Lungu“, 

către Gonoş. „Pentru rindul veștilor, iata Leşii 
acumu iar pridar[k] aceastn snracn de țari, dea la 
înrgu de la Piiatra în sus, de au lasat numai pn- 
msntul, au prinsu şi un boiar de l-au dus, iar 
Craiul au dat voe wştilor cea ernedzn pe margine 
su tot prade în țari: Oraiul şi hatmanii sintu la 
Jolefa. Rispunsul solilor moschiceşti n'au eşit“. 
Cere ştiri „şi Nemţii unde ernedzn Și pina unde 
agiungu, cu avem poronea de la Domnul nostru 
st cercsm Mnriile Vostrea ca la nişte buni prie- 
teni şi megiiaş.“ 'Trimete „feciori“ să, cumpere 
pine. — Cîmpulung, 26 Novembre. 

Adresa romănească. — Pecete ruptă, 

  

CCLX. 

[De la 1685,] 
“Toader Nacul către notariul „Frenţi“. „De-i vrea 

dumneata a şti pentru veşti dintr'acoasfe], si ştii dumneata ci nu-i nig[i) de o laud[n], en tilharii nu mai lipsuscu, pradÎn] şi iau tot; un Paşin] ce iaste sr margu la Camenitţ[i], au venit şi iaste la Țuţora; aştapti 15.000 de 'Ttari. Despre Leșşi, dzic cs-s stringu la Trimbovlea, Vedem cn nepacea lor 
va â pustietaat[e] ţirui noastre şi altor ţmri neo- dibnn; ce numai m[i]l[ojstivul Dumn(ejăzau ce va vrea si facln] cu noi“, Trimete să cumpere pine. vÂIt, iar facem şt[ijre aumitai[e] ex şi noi sintem aicia la Campul lungu, ce nu ştim cum ni-s tim=



pla, pentru aceşti inlhari ce jncuescu; cnte war-ce 

ce avnm aicia în ţar[i], nu-i unde mistui; ce de[ăji 

socot[e] dumneata, al mieu ce am, aș trimite la 

msna dumitale] și: stia pin doar Dumn[ejdznu 

a *mtoarce şi într'alt chip“. — Cîmpulung, 3 Maiti. 

Vo; adresa romănească. — Pecete cu făină. 

CCLXI. 

(1686.] 

Noi, micii Mriilor Vostre, Crmpulungenii, a- 

nume Dod şi Vas[ijlie Hurghiş şi Ștefan Hasnnş şi 

tot, satul, cu tiner[i] cu butrani (şi am bi pos şi pe- 

cete satului; ce-au fost la wmenei noştri la Eş)“, 

către birăul „Imbre Mart[i]jn“ şi Gonoș, şi „Pomsş 

Soponar*. „Alta, înţeles-am de scrisore Mnriilor 

Vostre de toat[e]; pentru veştile de 'Întari, iar 

înbla prin ţ[ara Moldovei Tntari: sn face neguţi- 

tori; iar am înţeles c'au trimis de la Hanul la 

Mnrie Sa la Vod[n] sn tai pre carți) vor gus[i] pren 

t[a]rn, en sn face neguțntorli) şi înbla de robie 

wmeni; deci] acmu sau dus, nu-s în |[alra. Alt, 

am înţeles c'au [vejnit un wm alui Şerban-Vod[s] 

la Vod(u] în Eşi, dar] nu ştim cu ce treba au 

venit. Alta, am înţeles en s'au bejenit şi Focşenii, 

ce nu şti(m) devidom,trece au nu trec; iar, de vom 

înţelege mai pre urmni, vom serie la Mrriia Vostrn, 

en avnm şi wmeni la Eş; [dajea vor veni şi vom 

înţelege de vidom en trece Tatari în Vara ungu- 

resen, vom şi mai trimite la Msriele Vostre, ci 

cine ne sintu vornici, anume Toader Armaşul şi
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Ghiwrghii Postelnicul, îner sintu la Eş: așteptim 
sa vie astrdz, mann...% Cer ştiri, — [1086]. 

Ve: adresa romănească, 

  

CCLXII. 

[1686. 
Un Grec își numește procuratori la Bistriţa. — 

1 Februar 1686, Greceşte. 

  

CCLXIII. 

[1686-1700.] 
Gheorghiţă Postelnicul, Vornic de Cîmpulung, 

pîrcălab de Suceava, către „Frenţi Diiac, notareş* 
de Bistriţă. Un Bistriţean i-a spus „de numele 
dumitale, en iaşti nepot dumisale raposatului Mar- tin birnu, carele luasx fecior de suflet pre tatsl mieu Dumitraşeo Și acmu, inmplindu-s(e] mila Domnului nostru a fire noi socotitori aice la Cum- i pulungu“, îi oferă a fi frață, „cum și bntrin[ii] no- i tri. — Cîmpulung, 4 Mart, 

Ve: adresa romănească, 

  

CCLXIV. 

[1686.] 
st Armaș-Marea, Vornicul de Campulungu“, către Gonăş. „Alta, pentru veştile 

» Toader ce au fo



   tip ă 

dintrac oace, au venit un Paşe $$ir Aorge- cu: “Da 

tar[i] şi cu zahare sn între în Câintrite, „Si: „AB6la 

e sa si fie serascher, iar, deaspre Leşi; “reţi] ] şti 

dumnevostra. Alta, mn rog dumitalle], frate, cu, 

fiind asupra ceştii snrace de (de) țari mnnie lui 

Dumnedzuu, am rimas destul la lips, cand noi 

nu ştim de atnțea ai cea este plugul, dea riul pr- 

gunilor şi a altor nevoi destule Ce am trimis cestu 

nepot al mieu, cn n'avem de ce ne mai apuca, ce 

am început a ne vinde şi hainele din spate; ce 

am trimis un timbar galbnn de adimascen, cu blane 

de soboi, şi w dulamn de şahmaran şi niștea tep- 

sii de plumbu, ea sn putem a ne cumpnra cevai 

pnine“, Cere scutire de vamă, — Cîmpulung, 7 Mai 

[1686]. : 

Vo: adresa românească. — Pecete roşie, ruptă, 

  

CCLXV. 
[1686-90.] 

» Vornieii de Cimpul lungu: Toader Armaş, 

Ghiwrghiţe Post[elnic]* către Bistriţa. „Alta, a cea- 

nit Ghiwrghieşi Simiwn din Rodna pentru veste de 

'Titari despre noi; dar, fearesen Dumnedziu, noi 

sintem creaştini şi prietin[i: dar, de-m înţelegea, 

în miadzr-nopte am trimetea sam da ştlilrea, iar 

'Tntara[i]. daca au bngat zahareaw în Cameniţe, au 

purces în sus, în ţara leşasen pe de aceae parte 

de Nistru, şi wste leşasen s'au cobornt la Horo- 

denca. De acesta lucru nave sai grijea de 'In- 

tar[i] dentr'acoace, en într'acel ceas am trimite, 

iar 'Patar(ii] sintu adevnrat sr vie în ţlajra D(ujmi- 

lor Vostrea, iar pe la Ardel pe gios, iar nu pe
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aice. Și, de nea veţi cerea, tot veţi avea de la 
noi vesti în tot ceas... Hi-vam scris multe; ce 
sn credeţi Duwneile Vostrea, en, de am da 10 bani 
pe coale de hnrtie, şi nu putem gnsi, ce ne ru- 
gim de w bucata de hirtie, şi vom trimite bani; 
și fiți cu Dumnedznu, — Cîmpulung, 17 Maiă. 

Adresa romănească, — Pecete roşie ruptă. 

CCLĂXVI. 
[1686.] 

„Armaş „Ghiwrghiţe Postelnicu], Vornie de 
Campul-lungu“, către Bistriţa, pentru un emigrat 
la Ilova; „fiind aici cu rim[h]şiţa la satu unde au 
ședzutu, pentru dar[ea] biralui înpar[n]tescu, l-au 
prinsu acei snteni, calora le-u peritu bucatele pen- 
tru rem(n]șiţile lui, şi i-au luaţ 7 mir[ţe] de msflaiii]“. 
lel promite a aa bani, fuge şi capătă apoi „pecete“ 
de la Bistriţa prin birăul de Iad, Nu strice prie- 
tenia pentru „blăstămaţi”. Cine are de reclamat, 
vie să-l judece, „en nwi încr le vwm lua sama, ch 
pentr'ace[ia] si[nJtem puşi de Mihjrie Sa Vodhi], 
sn cerem stiimbntaatea wamenilori. — Cîmpulung, 
22 Maiu [1686]. 

Adresa românească, 

  

CCLXVII. 
[1686.] 

Teodor Nacu către Gonos, pentru scutirea de vamă a unei pini cumpărate. — Cîmpulung, 18 Iunie 
[1686]. 

Vo: adresa vomănească. — Pecete ruptă. 

a
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CCLXVIII. 

Ea [1686.] 

Acelaşi către birăul „Imbre Marton“, pentru un 

furt. Pomenit obiceiul „colacului“, Pireşte şi pe 

doi iobagi ai săi din Rotumpăneşti, cari, „fugind 

satul“, i-ati furat, între altele, şi „8 saci de hri- 

cin“, — Cîmpulung, 21 Iunie [1686). 

Vo: adresa rominească. — Pecete ruptă. 

CCLXIX. 

[1686.] 

„ Loader Armaş, Vornie“, şi „Ghiwrghiţn Pos- 

tlelnic), Vornic“, către Bistriţa. „Alta, pentru veş- 

tile dincoce, despre Moldova, si ştiţi Mniiile Vos- 

tre en Hanul au venit la Cuşii şi Moradin Soltan 

au agiunsu aprope de aş, şi vor si margn cu Sa- 

rascher-Paşe la Leşi, ce nu ştim cui va da Dum- 

nedznu“. Cere veşti „pentru Nemţi, si ştim pninn 

unde s'au pogorst. şi pini unde au agiunsu“. — 

Cîmpulung, 26 Iunie [1686]. 

Ve: adresa romăneascâ, — Pecete de ceară brună, cn insignii. 

CCLXX. 

(1686. 

“Toader Nacul câtre birăul Bistriţei. După ce- 

rerea oraşului, va ierta pe nişte hoţi, dacă vor
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spune „gazdele“ şi „soțiile“ lor şi vor restitui cele 
furate şi „colacul“. — Cîmpulung, 30 Iunie [1686]. 

Va: adresa romănească, — Pecete ruptă. 

CCLĂXI. 

[1686.] 

Nacul către Bistriţa pentru un om arestat; men- 

țiune de gloabă la eliberare, de „inlhuşag şi fur- 
tuşag“. Și alt arestat: Velicico. — Cîmpulung, 7 
Julie 1636. 

Fără adresă şi pecete, 

CCLXXII. 

[1686] 
„ Loadear Armaş, Vornicul de Csmpul lungu“, 

către Bistriţa, le sănătos, din: mila lui Dumnezeă 
„Şi în norocul. Domnului nostru, lui Cwstandin- 
Vod[h]. .. Cutrea aceasta, facem ştire Mnriilor Voas- 
trea pentru nişte tnlhari carii au talhuitu niște mr- 
nnstiri aici: Besearicanii şi. Pnngsraţie“ şi ar fi 
prinşi la Bistriţa, unde trebuie căzniţi, pentru a 
spune complicii, „en aci în urma ÎOr mulţi direpți 
patu ru pentru dunşiit, — Cîmpulung, 13 August 
1686.
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*CCLXXIII. 
[1686.] 

„ Lodar Armaş, Vornie“, către birăul Bistriţei, 

„Imbri Martin“. „Su ştiţi Mnriile Vostre cn craiul 

leșescu au venit în ţara pann la un inrg ce st 

chem Ștefineşti, 2 conace pnns la Iaşi. Iar altu 

Domnu nu au pus, nice alţi vornici nu au venit 

psnn acum. larn Cnzacii sintu una cu leşii; Bu- 

jecul stn eslare; iarn la Crim am auzit cn au mers 

Popovicea Hitmanul de preste Nistru. Ce-i forte 

Tau şi ?n ţara nostra, eu tilharii tot o strici; În- 

pnratul turcesc s'au dus la wastea, en-i bat Frencii 

pe mare, şi forte ieste spaimn mare în Turci, ce 

nu ştim cum a fi voe lui Dumneznu, Iatn şi eu am: 

fugit din Csmpul lungu aice, spre Lorna, pnon oi 

mai vede cum a mai îi...“ 

„A. 1686, den 14 Augusti“, 

Fără pecete. — Adresa romănească. 

CCLXXIV. 
[De la 1686.] 

Gheorghiţă Postelnicul către birăul „Imbrea 

Martin“. „Ci la noi sh schimbh giudeţel[e], iar 

la dumneavostri îi schimbi numai ceasul morţi“. 

în Moldova, „sinturn nişte vremi grele... mai de 

mult“; acum şi la Bistriţeni „ss incelneşte lucruri 

nu bune, de care nx (8ic) nici un binia nu ne pare; 

dar ce wm fa[&]e? Aceste toate de la Dumn[ejdzou 

sn pot“. Ar fi bine să trăiască vecinii amical și 

să-şi participe toate. — Cîmpulung, 4 Mat. 

Vo: adresă romănească, — Pecete mică brună, cu o camee şi lite- 

rele T. D. 
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CCLXXV. 

[1687.] 
> A lnesandro David, rohmistru Luminatului Craic, 

către birăul „Echim“, pentru o reclamaţie. — [Cîm- 

pulung], 22 Mart [1687]. 
(P. 3.] Rogo humillime Reverentiam Vestram, 

quidecunque habetis notitias, communica et mihi, 

Magnificentia Vestra. Ego itidem significo quod 

exereitus moscoviticus venit ab Ozov, sex centum 

millia cum harmaţis. Rogo et iterum rogo Magni- 

Bcentiam Vestram, sit mihi Magnificentia Vestra 

bonus amicus, et dă mihi de omni re notitiam, et 

praecipue de Buaa, ham apud nos ita narrant 

quod Turci venerunt ad Budam<. 

Vo: adresa romănească. — Pecete de ceară roşie, cu crucea. 

CCLXXVI. 
[1687.] 

Acelaşi către birăul Bistriţei. „Am înţnles ch 
au început vitelfe] Dumilor Voastrea a tret[e] 
peste hotarul nostru, Moldovii, la Coşna; de earle] 
lueru hotariul este ales, şi sintu uricia şi pecum 
au ținut moși şi pnrințui şi-s ştie locul Moldov[ei] 
prn' unde este; de[ti] vs poftescu, locul nostru si 
nu-s calcia înr ştire nostra.“ — Cîmpulung, 23 Maiii 
1687. 

Vo : adresa romănească, — Pecete de ceară roșie, 
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CCLXXVII. 
[1687.] 

“Toader Nacul către notariul Franz, cerînd veşti. 

„lar aecmu, sn ştii dum[neajta en ne veni veste 

astazi Sinbnt(h], Junţie] îi dzile, cum adev[ujrat 

-Mosealii s'au pwrnit la Orim şi hatmanii leșnşti 

au purces la wbuz şi fnr zibavn s'or pwrni în gios 

pre Cam(e]niţ[i]; acolo iaste s»-s tilnescr cu Cr- 

zacii de peste Nepru. Acesta veste avim ceast[i] 

dat[n]; iar de tslhari plinr-i ţar[a]“. — Cîmpulung, 

12 Iunie [1687]. 

vo: adresa romănească. — Pecete de ceară roşă, cu un fel de spic. 

CELXXVIII. 
(1687.] 

Învoială, la graniţa „leşască“, pentru „Zăberi- 

rile“ făcute de Cîmpulungeni, Putileni şi „Unguri“. 

Zăberirile sînt oprite și se admite compensarea 

pagubelor. Pentru câlcători, o gloabă de o mie de 

galbeni, „iar pe urmn dator ss rime şi cu ca- 

pui“. — Cîmpulung, 17 lunie 1687. 

Semnaţi: „Anâry Dymidecky* şi „loannes Areltt, 

iuratus senator bistriciensis in Transylvania, ad. 

hunc actum specialiter exmissus, m. p.“; „Toder 

Armaş“, „Ptraşcan 'Tiutul“, „Miron Cucoran“, cu 

peceţiie lor. 

Două peceţi de ceară roşie. 

PI II
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CCLXXIX. 

[1687.] 
Alexandru Davia către birăul „Echem“, pentru 

un hoţ ardelean, care, între altele, a tălhuit şi mun- 
cit nişte călugări de la mănăstirea Slatina. — Cîm- 
pulung, 12 Iunie. — Prezintală la 23 Iunie 1687. 

Pecete de ceară roşie, ovală. 

  

CCLXXX. 

[1687.] 
„Nistor Gunga“ către „Iwnașco, giude din Mae- 

rul“, care luase oile mătuşă-sa „şi le-i dat Rusi- 
lor“, de şi ştia bine „en mntuşe-mă& n'au fostu în 
botnşie ... Cs bine Ştii tu cn n'am vinit eu sn te 
chem la Rus[i), ce ai vinit tu de m'ai rugat, şi ai dzis ca-i cu ştire domnilor“. A luat şi un număr 
de oi, „iars mai multi pagobn de dzece wi mi-au 
fncut Rusii mie“. Nu va restitui, „ce m'oiu duce 
la Rus(i] şi voiu întorce cu dzece purți mie..., cn Rusii nu-s departe, ce-s pe msnule mele; cn dzic pe sufletul miu, cu, de-ţ hi luat, ceva, sn ştiţi ch nu ma las.“ Dar, de restituie Ruşii, va face şi iel aşa, „pina întrun calpnjt de pur... Ci bine si Ştiu Rusii, de unda sintu, cx-s şi Putilen(i] şi din Cinpulungul rustscu“. — Prezintată la 6 Iulie 1587. 
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CCLAXĂXI. 

[Pe la 1687.] 

„Ștefan Diiac şi Nistor Gunga“ către „ssteni 

de Rodna, anume la Alecsa Belei şi la Craciun şi 

la Costin a Popei, la Tecleci şi la alţi snteni de 

acolo“, cerînd a li se liberă „feciorii“ pîriţi la 

Domn. „Dar dumneavostra ce treabi aveţi cu 

Muldua [unde se furase nişte oi], şi ce nevoe 

aveţi voi? Cu ce om face eu pre acei şi cu ficiorii 

mii, eu wi da sam, iar voi n'aveţ nici w sam a 

da dea Mulduveni; au dori ve-i voe si puneţa 

Rodna din gios de Bistriţ[a]?... Sintem creş- 

tini botezați, cn numai bine nu va hi; sh n'as- 

cultaţ minciunoşii, ce sn socotiţlij ce scriem şi 

noi, cn la wmul înţelepti agiunge un cuvinta stu- 

t[tor] ce sn grniaşte, iar eu mn şi rog sn grriţ la 

domni, nu numai pentru noi, ce şi pentru dom- 

neavostri, ca sn trriţi cu noi. Alta, şi pentru arme: 

do. pușei şi un paloş, sn nu si bucure cineva 

la, dinssle, cs-s a mele armele, precum wr hi spus 

şi ei de aceasta,“ etc. 

Fără dată. 

CCLXXXII. 

i [1687-9.] 

Alexandru David câtre birăul „Echim“ şi Mi- 

hai Gonos. „Alta. fac ştire Mriilor Voastre pen- 

tru veşti dentr'aceasti partea de loc, si ştiţ dum- 

neavoastru cu Moscalii au batut cel[e] patru ce- 

tţ[i] de la Doangheghet şi le-u luat şi au lovit 

w sam[i] de oaste şi suptu Cram, şi au strucat 

60931 5
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ente sate an gusat pe giur Cream: alta, şi pentru 

oaste cestn leşascs, s'au pornit; acmu este suptu 

Cameniţ[n); şi au venit şi Mohil(n] Hatmanul cnza- 

cescu cu 15.000 de oaste, şi au înpreunat tustrii 

hatmanţi], de suntu la un loc, și mai așteptau si. 
nimerasen 40.000 de oste de la Moscu, ear[e] vine] 
agiutor la Leş(i], şi, cum va sos[i] acea oaste, vor 
purcede wştil[e] în gios.* Cere ştiri „despe oaste 
nemțasen ..., ca minciun[i] audzim multe, iar ade- 
virat nu ştim; şi, cu atata wbnrșindu“, ete, — Cîm- 
pulung, 13 Iulie [1687]. 

Vo: adresa romănească. — Pecete de ceară roşie, 

*CCLXXXIII. 

[1687.] 

Un necunoscut, probabil Vornicul de Cimpu- 
lung, către birăul „Llachim“, 

„Sa ştie cn oștile moschicești s'au pornit şi au 
mv+rsu la cetatea Doangheghet, en santu acole pa- 
tru cetnţi, şi-m pare cn pun la ceasta vreme l-ot 
hi dobindit; iar de-acole este sn margin la Crm; 
şi oaste este foartie bun” ales(n], şi santu 500 pusci 
şi 15 puşei mari ologe, de bntut La cetnţi. Iar 40 
de Chzaci este sr vie la Soroca ss marga pe Nis- 
tru în jos, pentru oastea Marii Sale Luminatului 
Crai leşescu ; le-u dat Mnrie S[a] Hatmanul Corone 
ordinaţii la tote st[eJagurile sn sn celutasen de pe la ernatice, şi fr zabava s'or porni şi oștile le- 
şeşu; pentru Franţoj, sa ştiţ d[umneavoas)ti În] CA au avut can searbi cu Neamţul; iar aci nu 
sn ştie, Murie Ta, cn s'au înpneat, şi este si radice
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oaste şi Franţujii asupra phgnnilor, şi pe uscat şi pe 

apr, de, se zecemu, numai pecum a hi mila pu- 

ternicului D[ujma(e]zeu, aşă va fi. Alta, poftescu 

şi eu pe Mnrie Ta pentru veşti“. Cere şi dreptate 

pentru „Petre Armanul“. 

„1083 (816). Wegen Post aus Moldau“, 

Pecete de ceară roşie. — Adresa romănească, 

CCLXXXIV. 
[1687.] 

„Alexandru David rohmistrul“ către birăul „Ia- 

niş“ pentru nişte furi. „Şi nu mai înblaţ dumnea- 

voastrn ludindu-vn a zeberi, cn apoi dar voi în- 

cepe şi eu a zeberi: voi lua cu totul, și pentru 

aceste zboare s'a face zarvn şi între crai, gapoi 

ma hi lucru bun; îat[n] şi acmu eu am trimis pen- 
tru vitele Dumilor Voastre ce pascu pe locul nostru 

înr[n] ştire mă, sr le vamuiasci, şi, pentru cenc[i] 

'au venit omini înti la mine si grhiascr, am În- 

Vițat si-e cate 4 boi; deci sn vie omini la mine 

Sh aşedzea acesta, lucru, en apoi n'a hi bin[e]“. — 

Cîmpulung, 6 Septembre [1687]. 

Vo: adresa romănească. — Pecete mică roşie. 

CCLAXXXV. 
[1687.] 

„Constantin Turcul. rohmistrul, staroste cer- 

nruskim“, către Bistriţa, pentru reclamaţii. — Po- 
loneşte cu litere cirilice. 

Pecete roșie, de ceară, cu însignii. 
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CCLXXXVI. 
[De la 1687; 16972] 

„Sandul. „.* (indescitfrabil) către „lachim“, „dom- 

nul de vama Bistriţii“, cu mulțămiri. „Pentru veşti, 

altn n'am scrie înr numai acmu Luni ne-[u] venit de 

la Eşi şi, alti, numai Galga Sultan cu w sami de 

Tntari au trecut cutra Țara Munteniascn, spre Thr- 

gorişte, şau venit şi 4 Paşi cu oste turceasca; iar 

cu adevnrat aşe este; iar, unde şi ce we sn facr, nu 

ştim pnnn acmu. lar ce wm pute şti cu adevarat, 

mom uita priiateşugul Dumilwr Vostre...“ — 23 

Decembre. .. 

Vo: adresa romănească. — Pecete roşie, cu legendu: «Alexander 

Cwienic. » 

CCLXXXVII. 
| [1688] 

Alexandru David către birăul „Echim&, pentru 
furtul unui păhar şi unui talger de argint. „Pentru 
veşti dintracoace, sn ştii Mnriia [Ta], Hanul singur 
sn gatit si margin înnainte 'Nemţilor, ori în Ţ[ajra 
Munteniasen, wri în ţ[ajra unguresc, unde 1[i] s'a 
inmpla. Acesta veste acmu avim“, — Cîmpulung, 
30 Oetombre [1688]. 

Pecete de ceară roșie, cu cruce şi coroană.— Vo: adresa romănească. 

CCLXXXVIII. 
[1689.] 

» Vladica Varlaam“ către birăul Ioachim, pentru 
a-i recomanda pe „Popa Gligorie din Matitei, pre-
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cum lam fosti randuit sr fie giuratn Inngn proto- 

popul şi cere ca popa să fie ajutat a strînge o dare 

pe porţi pusă de „Craii“. — Bălgrad, 31 Iulie 1689. 

Pe faţi, pecetea Mitropoliil cu fum. — Pe Ve, pecete de cearii neagră. 

DOI OO II aa 

CCLXXXIX. 
(1690.] 

„Andrei Dobrowski“ către Bistriţa, pentru în- 

chiderea drumurilor între oraş şi Cîmpulung şi 

Dorna. „Despre veșştile din coce, din ţara leşascn, 

aştipntu în tote azilele sn-m vi; ce vom avea, wn 

serie Domilori Vostre. Despre Tntari, tovarnşi me-au 

adus li[m]bi 'Titarii, şi, despria cale lor, şi unii 
s'au dus spre ţa[ra) leşasen.“ [1690.] | 

Vo adresa romănească. — Pecete de ceară roşie, cu pumnalul între 

cruce şi semilună, şi iniţiale. 

ii 

CCXC. 
| [1690.] 

Cimpulungenii, „en bntrini cu tineri“, câtre 

Bistriţa. „Alta, ştire facem Mnriilor Vostre pentru 

rndul unii sfintei mannstire anume Slatţijna: mn- 

pustiria s'au pustiit şi au fostu rnmas atntia wdornh 

domneşti, şi au pus aiaste unialte la un wm pe 

apa Bistriţii din gios den Dorna, şi sau sculat 

nişte fuliş din Bargnu, şi nu ştim din partia Mnriia 

Vostri, au din parte nemişiascn, numai si ştii ade- 

varat cn au fost vntav Niculaiu Pasire, şi au mun-
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cit un wm; l-au arsu şi au luat atnta avuţie pe- 

cum s'au fncut izvod ce au luat, deci ne rugim 

Mnriilor Vos[tre] sn nevoiţi, tor îţi putia prinde . 

sa nu piae atnta avuţie; ce, de iar e dat Duninndziu 

la mina Mnriilor lors (sic) Vostre, cu acia avuţie, 

deci ce va fi a Mrriilor Vostre, la mnnn va fi; şi 

sn Ştiţi ca au luat şi [patru iape, de li-au încnreat 

de odorile mnnastirei.* — Primită la 13 Iulie 1690, 

Vo: dublă adresă romănească, — Pecetea satului cu fum. 

CCXCI. 
[1690.] 

Davidel („Davidenko“) către Bistriţa (birul... 

carele si va îrmpla acmu“ și Gonos). „Alta, tim- 

plindu-mi-se şi mie zibav(n] în sus, șacmu trec, 

sosind aicia la margine, am cautat a sti de buni 

sen[n]tatia Dumilor Voastre, şi încn şi cine sn afla 

mai mare pre wastia înpnrntiascn, care iasle aco- 

lia în cetate, ca, ennd om avia ente cu w treabi a 

cerea, sn ştim la cine wm scrie. De care poftescu 

şi pre dumneavoastri, end si vor prileji cnrţile 

meale, sn aibn cale a triace, sn n'aibu smintiali, 

ca din ciale curţi ce mi li-au întorsu şi am tras 
ieu ainta guleiavn, ennd eu voiu cu toatn inima sh 
slujescu acelor stnprni a Dumilor Voastre, care 
sint creştini buni ; iar înch şi sn ştiu cine iast(e] 
mai marii pre ţara ungureascn :den wamenii În- 
psratului. De tote însrmnaţi; cand mie-a, timpla a 
trimite cu ceareri acolo, si ştiu la cine, cr ama 
scrie w treabi foarte mare, de treaba wştilor în- 
psrnteşti, pentru Bilceanul, [veni]t-a de la Înpn- 
riție au ba...“ — Putna. Sosilă la 18 Iulie 1690. 
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CCXCII. 

[1690-1.] 

Cîmpulungenii, „anume vnimmani şi cu doisprnci 

giuraţ, carei snntn bntrnni“, cer Bistriţei deschide- 

rea drumurilor, „en ne-u trimis Dumn[ejdznu acmu 

noa mult [n] supnrar[e], de multe prrţi ... Ca astndzi, 

iaste mnniia lui Dumnle]dziu pre noi, iar miue 

sau poimrne nu ştim la ce va veni vriamia. . + 

Sa nu ne pae bine cu arde cas[a) vecinului nostru 

astidzi, en mnne va arde şa nostin“: nu vreaii să 

spioneze, ci să-şi cate hrana; oferă zapise reci- 

proces şi restituţia zăboarelor. — Prezintată la 20 

Tanuar 1691. 

Pecete cu fum. 

  

CCXCIII. 

[1690.] 

„Andreas Dobrowski, BR. 5. R. M.“, către Bistriţa, 

cu mulțămiri pentru scrisoare. „Daka va da Dom- 

nezeu se se apazan aieste gelczawe kare sentio 

în Chraenka, va avem priateszug szu mai bun. 

Pentro vesztele denkuacze szent buns; osztele 

aszazate ; de alta, avem pacze.“ — Cîmpulung, 24 

Octombre 16090. | 
i
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CCĂXCIV. 

[e. 1690.) 
» Vasli]lie Isecescul, stegarul dumisale roemis- 

trului Dubravschie“, către Bistriţa, pentru o recla- 
maţie. — 18 Iunie. 

Semnătura ca «namesnic». — Ve: adresa romănească. — Pecete de 
ceară roşie, cu coroană, cruce şi inițialele: W. 1. 

CCXCV. 

[1690.] 
» Vasile Is(n]cescol, geponnn n uamschuk Cimpolon- 

goloi“, către Bistriţa, pentru un popă din „Sen 
Martin“, care pierduse niște vite, luate de Dorneni: 
vie să şi le iea, — Cîmpulung, 3 Decembre..,. 

Pecete roșie ruptă, 

  

CCXCVI. 

[1690.) 
Dobrowski către Bistriţa, pentru deschiderea 

drumurilor, „se pot umbla neguzatory ; iata ka tri- 
met şi pe tovariscul mio Toder se mi kumpara 
une alte“. — Cimpulung, 10 Decembre 1690. 
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CCXCVII. 

[1690.] 

„Jan Bednarzowski, R. 1. E. M. mpp.“. pfiind 

aici în local dumisale rohmistrului Dobravschi“, 

cere de la Bistriţa o restituţie de vite. 

Pecete mică roşie. — Şese rinduri de complimente în polonește, 

CCXCVIIL. 

[1697.] 

Dornenii către birăul Şimon, plîngindu-se pen- 

tru o arestare: caii sînt la Cîmpulungeni și la 

rohmistru ; trimet Dornenii şel-zeci de berbeci. Po- 

menit „fgudaşlu“ (promisia). „Și ]lisie s'au închinat 

la rohmistrul, nu şi de la noi, ca cnţ talhari n'aţ 

spandzurat Msriia, Voastrn, toţi-s închinaţ(i] la roh- 

mistrul; noi n'avem nice w putere; le entem nu- 

mai cu wehii, cs ei sintu mai mari şi pre noi“. 

Pomeniţi şi hoţii secui, ai lui Gherghel. 

Ve: adresa romănească. — Pacete ae ceară galbenă, ruptă. 

CCXCILX. 

[De la 1650.] 

Eu Şimon bireu de ceatate Bistriţei şi cu tot 

Svatul dumisale seriem pacea şi snnetate la prea- 

tini şi vicin(i] 2i noştri, la psrebelabi şi la vornicn 

şi la vatamani den sat (repetat). Cutrs acesta, poh-
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tim și dem ştire dumilevoastre de rindul wnnii 

wm al nostru, anume Gavril, che este wm bun și 

wm drep[t] şi wm de pre locure roastre şi vicin 

al nostru, e» este wm pagubaş de neşte boi, doi, 

en send în pr plitițn; cs ne rughem Dumilor 

Vostre se n'aibe wmmul noastrea val de cineva de 

wmminii Dumilor Voastrea şi, prea unde va ghesii 

boi, se hieţn în parte bun se se dobondascu; cea 

va bi colacul și vinitul Dumilor Voastre, acea tot 

se hie; foarte ne rughem Dumilor Voastre se hieţ 

Dumilor Voastre în parte bun; cea va fi pohta de 

entrea noi sau tiaba, noi înc vom facea, pre voia 

Dumilor Voastrea întru tot cea vo va fi traba de 

cutrea noi. De este scriem şi dem ştire lumilor 

Voastrea. Şi se hieţ: Dumilor Voastre senetos întru 

ai multe şi bun. Amin. 

Pecete mică, peste hirtie, cu legenda: «Sigilium civitatis Bistricie», 

CCC. 

[1691.] 

Dobrowski către Bistriţa, pentru cai. „lo am 
fostu akumu ko omul vostro, dar kraiul nostre 
sosit ko oste akolo [la Socava], sei era kalabalik 
mare; nu i-e potut komandatul face nemikak, 

  

CCCI, 

[1690-1.] 
ie Bistriţei pentru un 

ul ie la Hatman; cînd va reveni, 

„Rohozovschii Xopse“ ser 
cal furat: rohmistr



„sh: vor trimite şi wameni bstrini de sat, de aice, 

de sn vor... şia cu Mnriile Vostre de toate trebile, 

cum va fi mai bine, precum au trait margine den 

batrani] eu bunn priinți... Și ne seriţi și numele, 

carele este acmu comenâdat acolo şi ce tituluş are; 

iar am hi seris şi aemu, de aceste crrți ce ne-u 

adus, ce mam ştiut cine-i, și vinit-au la cetate 

au bat. — Cîmpulung, 23 Decembre. 

Pecete mică roşie. 

CCCII. | 

[1691.] 

„Neculai Rogozski, horonje“, către Bistriţa: a 

primit ordin a face „aşezămînti cu oraşul, decă 

trimete bătrîni ; rohmistrul ie absent, „Şi leşeşte 

am scrie, ce nu ştim afla-s'a acolo cine ceti.“ 

Cîmpulung, 7 lanuar 1691. 

Vo: adresa romănească, — Pecete roșie de ceară, ruptă. 

CCCIII. 
[1690.] 

„Anâreas Dobrowski, R. S. R. M.“, către Bis- 

trița, pentru o zăbereală, cu ameninţări că se va 

plinge regelui polon pentru prada Slatinei. „Pen- 

tru veştile întrebaţi Mnrile Vostre, despre ţara le- 

şasen, wste st entazi, — wr de va porcede şi cradu nu 

ştim ; iars, din spre ţara torceascs, aiasia este ade- 

vsrat “au biţut Nemţi pe Begte-Paşa la Niş, apoi 

iar au batot pre wn Soltan mic cu patru mii de
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Tatar[i], iar acmo auzim cer-s st[riinge Techeli 

Groh cu nişte Tntar în protiva Nemţilor“. — Cîm- 

pulung, 28 Iulie 1690. 

Vo: adresa romănească, — Pecete cu coroană. 

CCCIV. 

[1691] 

Popa, giudele şi giuraţii, pîrgarii şi sătenii din 

Mititei jură „cum sn ținem cu dereptul Mariei Sale 

înpsratului nemţescu Lewpolidus şi Mnriei Sale 

lui înpsratului, Iwjev, Craiului țnrsi ungureșt[i) 
şi a ţnrnei Arndealiului şi tnlnaciului“. — 1691. 

CCCV. 

[:691.] 

Runcanii, popa Ilie, judele Costin, pîrgarii şi 
satul Runcu jură în aceiaşi formă, „Şi, de vom 
(au) audzi vrun cuvnnta de ru, sn dam sama $pa- 
nilor și domnilor de .cetate de Bistriţa“, 

CCCVI-VIII. 

[1691.] 
Popa, judele şi sătenii din Mogoă jură în aceiaşi 

formă. — 10 Mart 1691.
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Popa, judele, pîrgarii şi sătenii din Răbra-Mar[e] 

jură în aceiaşi formă. — 10 (2) Mart 1691. 

. 

„Nogfluanii“, cu popa, judele, pîrgarii, jură 

în formă mai scurtă. 

CCCIX. 

[1691.] 

„Adecs nwi Bechigiani scriem pasle] şi suni- 

tate Mnriei Sale Înpnratului nemţesen şi Craiul di 

țara wyguriasen, Lojev, a Înprratulwyi nemţesen. Nwi 

Ignat şi pop Iwnaşen şi birawl salwlui Îndreica 

amn stransn satul twt, bntrani şi tineri, am giorat 

pre îwţ si ţie w dereptate pre sama Împsratului 

nemţesen şi Iwjev, feciwrul Mariei Salle), şi wm 

andzi vrun cuvnnin grnindi spre Înjpelratul de 

rau, şi spre Iwjev, feciwrul Înprratului, Sh dim» 

saman înnainte Mrriei Sal[e] birawylui şi a Svatu- 

" 1mi.— Popa Ignat. Giudele Îndreicat, 

  

CCCX- XVI. 
[1691.] 

» Simtiwnaşii, popa, peuţu de la Ocnn“, pîrgarii 

şi satul jură în forma obişnuită. Semnează popa 

şi judele: „giudele Ocne“. 
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" „Ssloanii“ seriă „pace şi snnntate Înpnratului 

nemţesc şi craiului din ţara ungureascs, feciorul 

Mrriii Sale, Iojev a Prratului nemțese“. Doi popi 

și birdul satului adună oamenii şi-i jură. 

Popa, judele, pîrgarii şi sătenii dintr'un sat ne- 
numit al vidicului jură. — 10 Mart [1691]. 
Sa _ 

„Feldrahanii“ scriu pace şi sănătate celor doi 
prinți: popa, birăul şi satul. — 10 Mart 1691. 

„Hwrdoani“ serii numai Împăratului: popa, bi- 
răul şi satul. - 

„Pxgriani“ scrii pace şi sănătate: popa, birăul şi 
satul. . 

„Nisnudenii“ : popa, birăul și satul, jură, 

  

CCCXVII. | 
. [1691.] 

[Pop Toma din Rbrişoar[a] şi cu [Toader] giu- 
del[e] şi (cu] Firgarii giuraţii Sca[unullui şi eu toţss-  
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tenii, cu mic[i] cu mari, bstrnni cu tineri, facem carte 

de dereptate cu giurimnnti în mina domni[lolr pre- 

cum sr ținem cu dereptate Mnriei Sale Înprratului 

nemţesen Lewpolidus şi Mvriei Sal[e] fiului În- 

preatului Iwjev, Oraiul țari ungureşt[i] şi ţnrei Ar- 

dealiului şi tnlnaciului, cum vom ţină cu dereptul 

Mnriei Sale; iar cine va gri cuvant spre Înpnra- 

tal, de-s va audzi, s-s prindzn şi sn-s dea în mina 

domnilwr, şi nu-s pliteasen cu bucatelle], ce cu 

capul. Ce, pre mare dereptate şi credinţi, ne-am 

pus peceţile noastre. Seris-am în Bistriţ[s], Lun[a] 

Mart 10 azil[ej, por. how. 1691. — Pop Toma wt Rr- 

brişoar[a] şi giudel[e] Toader. 

Două peceţi de ceară roşie, cu insignii. 

CCCXVIII. 

[1691] 

„ Luturor fnentwrilwr de dereptate“. 

Se expune că la 15 Februar 1691 a fost chemat 

autorul scrisorii de la protopopul din „Şieuţe“ în 

„varmeghie Twrdni, în sat în Dumbrava“, pentru a 

jura şi serie ce spun nişte „binzoşegi“: „Acesta-i 

întrubarea: Auzit-aţn, vizut-aţi, Ştiţi Miluan Piţa 

Simiwn, pn a se însura sau dupr ce sau Însu- 

rat, ce se fie pişat în strae Innhgn nevasin; cu 

wehi vwştri vnzut-aţi straele ude? — Bizwşag Piln 

Luewe, iwbrgiţn a lui Bwdwni Jigmwd: Eram într'w 

zi, pe la amez» zi, numai amnnrdwx acase cu ne- 

vasta, cu 'Twdwsie, îars & nvau chemat la pat şi 

mi-au arntat ţwlul ud, şi au zis ca se pişe Inge 

dunssa în strae şi 8 mai mult dupn dinssul nu va
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şedă; eu ţwluli am vnzuts ud ; ce nu ştiu, Miluana 

ce au fost pişat au apn; ei vwr ști. 

2. Binzwşag. Piţi Luca, wm de 40 de ai, ewba- 

giu a lui Bwdwni Jigmwnnd: Eu înca cu sufleţul 

miu alti nu ştiu spune, fnri numai acestea care 

au spus fwmee mia, adecente al triele binzwşag. 

3. Binzwsşag, Mulduven Nastasie. Eu alti cu su- 

fletul miu nu ştiu, nice am vazuti, iar de alți am 

auzit de acestea lucruri, cn ar fi fostu, iara cu Mi- 

luans, nu ştiu fiwst-au au ba. (Apoi şters] De 'sta 

ştiu, Miluanen po mlijne înc m'au întrebat ce va 

fac[e], ennnd se apue[n] de dunsa, w twt mociofoleşte 

pe vwntriceli şi nu-i pote fac[e). 

4. Binzwsags. Dirabann Mirien, ewbngiţea a lui 

Capi lanwșn: en de aceste lucruri de wmin auzit 

en ar fi fwstr, iar Miluanu cu sufletul miu nu 

ştiu fost-au, au nu; ei wr şti, 

Aceşti patru binzwşegi sent mwşneni din var- 
meghie 'Twrdri în Dumbravs, varmeghie, satul, 
luna, zua, pecum sets seris[e] mai sus. 

Molijtv[i V]wstre și Dumnelwr Vostre slugi sme- 
rite şi mai mihi în Iaraşul de Sus. Giurat: Şarga 
Mihaiu. . 

[Alte semnături pe Ve, unde şi :] Nastasie Ughen, 
a trie binzwşagn: aesta ştiu, Miluanner m'au în- 
trebat ce va face, cu 5 nu va şedă dup dunnsul, 
zsennd, sr apuci de dinnsa, w tntn mwciwfwleşte 
pe ventricel, şi nu-ş poto biguzui ca alţi wmini; 
alta nu ştiu. 

[Adresa către :] cinstitul prwiupwpn Cuwstin din 
Șieuţn, prwtupwp, giurata Jarişului de Sus, şi a tot 
cinstit Svat şi Scaunului M[o]l[i]tvi Sale, cu cinstea 
se i se dea. [O repetare a adresei are data de 7 
Mart.] 
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CCCXIX. 
[1691.] 

„Popa Toder din Bnrgru“ recomandă unui 

„Frenţe“ pe un „mişel“, De notat „cinstişagol“. — 

3 April 1691. 

Vo: adresa romănească. — Pecete neagră neinteligibilă. : 

CCCXX. 
[1691.) 

Nicolae Rogowsky către Bistriţa. Se va satis- 

tace veclamaţia la sosirea rohmistrului. — Cîmpu- 

lung, 24 Maiă, . 

Pecete peste hîrtie, 

CCCXXI. 
[1691..] 

O listă de lucruri prădate de hoţi (şi „cordo- 

vane“). — 9 Iulie 1691. . 

Pecetea Cimpulungului. 

  

CCCXXII. 
[1691.] 

Dobrowski .serie Bistriţei pentru. niște cai de 

furat. Menţionat: „kolakul“. — Cimpulung: 15 Au- 

gust 1691. 

  

60934
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CCCXXIII. 

[1691.] 
„ Costantin Turculeţ, rohmistrul i staroste cer- 

aiuţiscomu“, către Bistriţa... 
„Late Mnriia Sa luminatul Crai cu agiutorul lui 

Dumnedzsu merge în jos asupru neprietinilor po- 
gani. Alta, eşit-au înnainte Mnrii Sale lui Crai un 
om de aice din hranițe ş'au jeluit pe niște tnlhari 

„de acolo cum au venit âice şi i-au arsu un pri- 
sicar şi i-au loat toati stransore lui ce au avut 
din pruncie lui; de care eşit-au cuvantul Marii 
Sale Craiului si vs dea şt[ijre Dumilor Vostre şi 
cu aceasta carte, precum întniu v'au fost scris 
atunce și dumnelui Toader Armaşul, care este 
stipsn locului acelue, unde s'au ficut pigubaş: 

„ de la dumnevostra n'aţi fscut nici rispunsu; de 
care lucru şi eu, 1, 2 scrisori am cercat; de s'ou 
întors paguba wmenilor de la tnlharii aceae, bine-a 
(a) fi; de nu, aşea avem voe sa ziberim wri pe 
cine wm gisi de într'acea țla]ra.“ — Sniatin, 25 
August [1691J.—P. s. Paguba ie de 120 ae lei 
„cu fot nemişugul hranifii“. 

Ve: adresa romănească, — Pecete qe ceară roşie, cu un vultur (?). 

  

CCCXXIV. 

[1691.] 

u cai. Prevede 

mâ&ol, cine jeste 
e mai mare,la coman- 

. Despre vesztilor ateta: s'au 

Dobrowski către Bistriţa, pentr 
„daca va fi vor o skrisore de la Nia 
in cara Marie Domniele Vostr 
datul de la Soezava..
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dus Marie Sale Kraiul nostro ko tabora in zos la 

Roman, szi e luuat o citate buna la Nesiro: se 

kiam Soroka. Enka se asztepta se lije citate Niam- 

cului&. — Cîmpulung, 5 Octombre 1691. 

  

CCCXXV. 
[1691.] 

Dobrowski către Bistriţa, pentru nişte Dorneni 

închişi. — „De la Homor Kempulungului“, îi Oc- 

tombre 1691. 

CCCXXVI. 
(1691. 

Protopopul Miron către Bistriţa, într'o afacere 

de divorţ. —19 Octombre 1691. 

Vo: adresa romănească, — Pecete de ceară roşie, cu crucea între 

două stele şi literele G. Z. 

  

CCCXXVII. 
(Pe la 1691-3.] 

„Campulungenii, Vasţillie Hurghiş vntsmanul 

şi zu tot satul“, către Bistriţa, pentru nişte ares- 

taţi ce se dădeaă a fi „di aici, dia la stegul du- 

misale lui giupan Dubrovschi“, ceia ce ie falş; „di 

i-am pută prindia, pria toţi i-am spsndzura“. Cer 

ştiri despre „Talprşi“, ce ar Î acolo. — 8 Iunie. 

Va: adresa romănească. — Pecetea orașului cu fum. 
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CCCXXVIII. 

| E [Pe la 1691-9. 
Cîmpulun genii (şi Hurghiş), către Bistriţa, pen- 

tru niște berbeci promişi de iei. Vasile reclamă o 

iapă. — Limbă curioasă: uiuta, alta. 

Pecetea oraşului cu fum. 

CCCXXIX. 

[1692.] 

Dobrowski către Bistrița. I s'a scris „pentru 
rendul 'Tatarilor. lo nefiindu aice, Doninul ds la 
zara Moldawi a trimes oste a lui sci o mie de Ta- 
tar, se strikau sci se pradau aiesta lok Kenpu- 
lungul. Sci e intrat ko hitlescug, inkonxurat o 
straxa sci e dat pe vale Moldowi; jare, daka i-e 
dat de a, doa straxa, s'au spexenit straxa bine sei 
e dat 'Tatari napoi ko toata oste; numai ie louat 
omeni kare ie fostu pe acela vale sci witele(le), 
sci se intors. Io atunce n'am fostu aice; fero veste 
napadit; nu ie potut prinde kararele, jare nu va fi 
skapat asca lesne: totu je perit lkexeva sci sau 
prins viu. Iei alt gendu n'au aut, numai se stri- 
kau sei se pradau Kenpulungul; jare Domnezeu 
nu li-e axutat.« — Cîmpulung, 2 Februar 1692. 

  

CCCXXX. 

[1602] 
Dorn, care vînduse lui Gheor- 

Grecul 5 Awnims 
ghe Bânfty mărgăritare, primește plata de la Bis-
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trițeni: 200 de ughi; pentru care dă chitanță. — 

20 Februar 1692. 

Grecește, 

„CCCXXXI. 
Ț1692.] 

„Nemesnicii de Cinpuluneg, Ghewrghee și Lieş, 

carii sintem tovarnşi“, răspund Bistriţei că nu se 

poate da nici o lămurire, rohmistrul Dobrowski 

fiind chemat, cu alţi colegi, de Craii şi hatmani.— 

25 Mart 1692. 

Ve : adresa romănească. — Pecetea ruptă. 

CCCXXXII. 
[1692.] 

“"Dobrowski către Bistriţa, pentru o poprire. A 

primit o scrisoare de la Veterani, „numai skrisa 

ungureszte; n'avem cine ni czeti, numai jo me 

precep“. Pentru împăcare ar fi bine a se pune o zi, 

cînd vor veni „comisari de âmendo percele.. 

Avem traba ko nepriatei szi pegeni“, — Otmpultină 

5 Mai 1692. 

CCCXXXIII. 

[1692 

Acelaşi câtre Bistriţa. Avînd treabă „ko pegeni 

szi nepriatei nostri“, amînă la toamnă isprâvirea 

unei afaceri. — Cîmpulung, 12 Maiă 1692.



— 86 — 

CCCXXXIV. 
[1692.] 

R ogoski către Bistriţa. A trimes cărţile oraşu: 
lui imediat la Suceava, după cerere, „Alta, dea 
vii wsteni Mnrii Ta a-ţ întreba dea veşt[i], sn ştii 
Marii 'Ta deaspe vestile nostrea despre iasta loc; 
sn ştii Marii Ta, aici adevnrat cn Marii Sa Hatma- 
nul Coroni iaste aprope la margine cu ostia, la 
un înrgu, la Ocico, de-aiasta parte dea Nistru. 
Despre Moscu, încn sh ştii Marii Ta adevnrat cn 
tota puteria Moseului, ostea, iastia dincoci de Chi- 
vov, iar Hatmanul cnzicescu au trecut Niprul de 
la Chivov în gios; şi sa ştiţi Mnriile Vostrea eu 
adevnrat cn puteria În psratului, a Moscului, tot se 
porneşte cu adevnrat asupra Crimului. Alta, sa 
ştii Mnrii Ta e: Domnul rai Moldovei au facut 
pace cu Domnii noştrii s:-s înble drumurile și 
noi unul la altul, si nu mai fie sesrbn între noi. 
Aceasta sn ştiţi Mnriile Vostrea, şi sn ştiţi Mariile 
Vostrea: precum am ştiutu și ne-u vinit şi nowa 
curți de pre la domnii noştrii, am scris de tote 
la Mnrriile Vostrea, şi de acmu înen vom da an- 
țelegi Mnrii 'Ta de va mai înnoi veştile“. Cere 
veşti în schimb. — Prezintată la 15 lunie 1692. 

V*: aaresa slavo-romînă. — Pecete mică roşie. 

CCCXXXV. 
[1692.] 

> Mykolay Rocinsky, chora .. -» ce ne-u Iusat giu- dețul în locul dumisale“, pentru o plîngere a unor păgubaşi ardeleni. —5 Iulie 1692, 
Ve: adresa romăneasci, — Pecete de ceară roşie. 

——
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CCCXXXVI. 
[1692.] 

Cimpulungenii răspund unei reclamaţii bistri- 

țene. „Ce sau înmulţit tilharii; net[i] noi n'avem 

nice w puter[e]“. La venirei judeluă, se va judeca ; 

hoţii trebuie să vie din Ardeal. — Prezintată la 

20 Iulie 1692. 

Vo: adresa romănească. — Pecete mică de ceară galbenă. 

CCCXXXVII. 

[1693.] 

„Diiaș Vornicul din Campulungu“ supune Bis- 

uriței un proces: osînditul a fugit din „gros“. 

„Acmu noi am prndat pe Nistor [paznicul] pentru 

Gligorie; ce ne rugsm Dumilor Voastre si le faceţ 

liage cum veţ afla, cu ssborul dumniavoastra“, 

Vs: adresa romăneascâ. — Pecete de ceară galbănă. 

CCCXXXVIII. 

[1693.] 

» Vindica TPheofil“ câtre birâul „lachim“, comu- 

nictad un ordini „dela Msria Sa gubernatul“, pen- 

tru felul de plată al dajdiii popilor romăneşti. — 

„În Suntui“, 8 Ianuar 1693. 

Vo: adresa românească, — Pecete neagră de ceară, cu arme şi le- 

gendă neinteligibile.
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CCCXXXIX. 

[1693.] 
» Ghiwrghits, Ilie Absza, Vornici .de Cimpu- 

lungu“, către Bistriţa, „Si știţ dumneavoastra cn, 
'dispre Tntari, Moredin Soltan s'au dus la Crum; 
l-au chemat Hanul sa facln] ghiuluşi, şi chiar şi 
pe Bugigeni, si margi la Orm; deci Bugigeni 
vor Si margn, iar Nohaii nu vor sn margn: dzic ca 
de la locul lor nor merge necnriuri; S' fncut cu- 
vantu pe la noi pentru Cameniţ[u], sn o dia, iar 
acmu merge Arap-Paşe cu zahară şi dut[e] şi bani 
slujitorilor de Cameniţ[u]. Deci sn gntiadza şi Leșşi 
den Sn[eajtin si iasi înnainte Pașei; nu ştim ce-wr 
pută fat[e], iar pre semne mn tem cu n'or strica 
nemicn Pașii, cnee ca iai s'au deprinsu a lua va- 
cele din Moldova, er nu s[e] bat cu nimia, ce eu 
şi întoreu; deci mn tem si nu facr şi acmu acea 
vitejie, plitiascn- -l[e] Domn[eldzsu dupn faptul lor&. 
Cer ştiri: „şi Nemţii mai zibnvi-vor au purcede- 
vor, şi aţ fostu dumneavostiru scris la noi miai 
înnainte vremia pentru Buda, ss w. hie încungiu- 
rat Turcii; deci ne rugam Dumilor Vostria sa mai 
avem știria precum Sau mai înnoit lucrul dent'a- 
acolo“. 'Trimete să cumpere „pine de cas“, Ame- 
ninţă cu zbor, în caz de zdberive. — Cîmpulung, 
10 Februar. 

Pecete de ceară brună, cu inițialele G, D. — Vo: adresa romă- nească. 
e
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CCCXL. 

(1693. 

„Postolache Chighec[iu], hronje wi Csmpul[un]g“, 

către „domni de Bestriţn carii sent giudeentorţi] 

şi dregntorți]“, plîngîndu-se că s'a oprit un om în 

zădar: unul din: eaii căutaţi se aflase la „un gioi- 

mir al nostru“, cumpărat de acesta la Suceava. 

Ameninţă cu zăbor. — 925 Februar [1693]. 

Vo: adresa romănească, — Pecete indistinctă. 

CCCXUL 
[1693.] 

Vornicul [liaş, după multe complimente, între 

care „şi plecare cu faţz plecata pănx la veardele 

pamănt“, cere „şiase plase de her, en voiu si-mi 

cerauese un car de doi cai“, şi „dow sape“. — 29 

luni€. 

  

CCCXLII. 
[1693.] 

Mitropolitul Teofil către protopopul Miron de 

la Telciu, pentru sătenii de la Tatrăti (2), cari m'aii 

vrut să iea parte la un sinod. de preuţi şi săteni; 

pentru care-i afuriseşte. — 10 Iulie 1693. 

Pecetea cu fum a Mitropolii. 

PI INI II N O,
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CCCXLIII. 
[1694.] 

- Viidica 'Theofil“ către Bistriţa, pentru com- 
plimente. —Bălgrad, 15 Februar 1694. 

Ruptă. — Vo: adresa romănească. — Pecete cu fum şi alta de ceară 
neagră, 

  

CCCXLIV. 
[1694.] 

„Andreas Dobrowski“ către „giudele den Maer“, 
pentru un furt, — Cimpulung, 27 Iunie 1694. 

Ve: adresa romănească. — Pecete peste hirtie, 

  

CCCXLV. 
[1696-9.] 

„ Vasti]le Horghiş“ către birăul »Horat Iannş“, 
„Alta, facem. ştire pentru veşști, sa ştii cs vene wn 
sol de la Înpnriţie şi l-am chemat şi l-am cinstit 
și l-am întrebat, Şi me-u spus de toate cumuii 
rendul, şi me-u spus cn Camenița sn w dă Leşilor 
cum au fost de vae, şi audzisem cu mirgu 'Tatarii 
pe Telej, şi nu msrgu: iast[e)] sing|ure] nişşte 
strej[i], şi 'Tatarni mnrgu la Iaţi, şi nu ştim wnde sintu acei Iaţi. Deci va facem ştire Domnilor 
Voastre sa ştiţi de toate de aceste. Alte, waş hi seris mult[e] de toat[e), şi me-u fost cr'n de graba 
iast[e].“ 

Ve: adresa romănească. 

Notă. U e scris obişnuit o. 
E a i
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N CCCXLVI. 

[1698.] 

Pun su zaun. 

+ Nwi seteni înderepiim de fata lui Gavril cumn 

a fwsta psnn aemu: din cwpilnrie, pnnn ce au (ve) 

venit vreame de sau iubit cu 1 Neamis, nwi ştim 

ca au fwsth fat[u] curat[n] ; nime nu poate dzic[e] 

într'altn chip. Îndereptim nwi seteani cu giurn- 

mini» cum au fosti fat[n] pini acmu, cu nime n'au 

înblat, cu nime n'au vwrwvit, numai singur cu Iw- 

sife Mileri. Nwi seteani dama dereptate featei lui 

Gavril cum au fwstn fat curatn din cocon pnnn 

aemu. 

Nwi Zegreani, tisturile, biraele şi preuţi, birbaţi. 

Tatul featei, Rus Gavril, a dat neaniale fiat (sic) 

dziastre w iapz, un runda de haine nwaw, 2 wi.— 

Pwp Matei n.—Pwp Avraam. — Giudele Coduu. — 

Iwnaşen. — Svwrgacea Dumitru. — Pwpoliga Filip.— 

Giudele cel bstran Dumitru. — Şeris-au luna Mart 

12 zile. 

Peceţi de ceară neagră. 

CCCXLVII. 

[1698.] 

Mărturie către Bistriţa pentru un „foglo* ce 

jernase la un Bîrgăoan, de la „Bargawanii de la 

besereca din sos, giudele Curea Grozav şi vamnr- 

şii, slogile Mnriilor Vostre, Grban Iun, Morzşan 

Iwn şi mai mici a Mnrriilor Vostre popa Toader 

și Cotor, vecinii, carii sintem înpregiurol loi Iwn
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a Ionii.“ Semnează jos şi „pop Toderi Learmanen, 

Bogatol Iwn, Lopol Mihsilese Crainicol, Toder şi 

toţ vecinii“. — 3 April 1698. 

Pecete neagră, de ceară, indistinctă. 

CCCXLVIII. 

[1699] 
| „Micha: Szopezoski, nemiesnik z Kampo Longu“, 
către Bistriţa. Rohmistrul ie la Craii. „Alta, de 
rindul veștilor, sr sştii Mnrii Ta cn avem paăle] ; 
nemic nu ştim încu dia ales, nu Sa sştie pnn” acmut. 
Oamenii prinşi la Bistriţa pretind falş a fi de la 
steag: „noi nu ştimu de acei wameni nemicr ; unii 
ca aciia nu slujescu, la stegul Mnrii Sal[e] Craiu- 
lui; ci la noi santu alți sluj[i]tori, precum - ştie 
toţi“. — Cîmpulung, 8 Mai [1699] (sus: Iunie), 

Ve: adresa romiinească, —Pecete de ceară roşie, 

  

CCCXLIX. 

[1699 
„Mihalia namiasnicul wt Crmpulungu [Mihalea 

Stopceanschie; Banesti Kampoloneski] şi cu bs- 
imsnii satului“ către Bistriţa, pentru nişte hoţă ar- 
deleni opriţi de iel. —2 lulie. 

Vo: adresa polonă, Pecetea de ceară roi a lui Mihai și cea cu 
tum a oraşului, ă
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CCCL, 

[După 1699. 

„ Vasilie Abngescul, Vel Clucer, Vornicul wt 

Campul [n n]g“, către Bistriţa. „Facem ştire Dumi- 

lor Voastre en ne veni veaste de la Dorna cum 

cn Sk gnteazi wamenii Dumilor Voastre sn vie aici 

la noi, la Crmpulungu şi la Dorna, sn fac[i] stra- 

exciune, sn prade. De care lucru noi nu creadem, 

en pe dumneavoastri vi ținem wamenii noştri şi 

priiateni; nu ştim sn fim fscut Dumilor Vostre 

nici un ru, ce am avutu îrnție şi priteşug cu 

dumnţeajvoastru, iar, pentru Tstar[i], aşa ne-au 

venit porinen de la Mniia Sa Hanul şi de la Mr- 

riia Sa Saraşchiariul, sn nu lissm 'Tatar[i] pin ţara 

noastr nici într'o ţar(s] sn treaca, ce-ss-i batem şi: 

sn-i întoarcem înnapoi. lar dumneavoastru, de bn-- 

nuiți pentru aceaia, n'aveț pentru ce, ci Dumilor 

Voastre nimic n'am stricat de i-amn bntutu pe Tn- 

tari ; ai noştri snntu, ci pornea de la cei mai mar[i] 

ai noştri aşa iaste, sn-i batemn şi s.-i întoarcem 

înnapoi; en Înpsratul nostru are pace cu toate ţn- 

vile 25 de ai, şi nu'e voia sn [s]trice pacea cu nici 

w țar[i], iar dumneavostrs, de-ţi strica pacea cu 

Înpsratul nostru, dumneavoastra ştiţi; iar noi poh- 

tim pe dumneavoastra, cum am avut prieteșug şi 

îvnţie cu dumneavoastri pnn” acum, aşa și de acun, 

şi-s fiţ[i] dumneavoastrn san(n]t oşi de la Hristojs; 

amin. Mea Mai 98 an.“ 

Vo : adresa romănească. — Pecete peste hîrtie.
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CCCLI. 

[Sfîrşitul sec. al XVII-lea.] 

Pătraşco Nacul Stolnic către notariul „Frenţi 
Diiac“, pentru un proces al unor oameni de la 
cari birăul cerea peste „5 flwrinţi colac, 100 bani 
de giurat“. — Cîmpulung, 27 Maiă. 

Vo: adresa romănească, — Pecete de ceară roşie. 

CCCLUII. 

[Sec. al XVIII-lea. | 

„Ea Vllhjdfijea Spiridon“ de Ardeal şi Maramu- 
veş şi celelalte părţi din ţara ungurească, către 
Bistriţa. N'a putut veni, „ca amu fostu betegu“; 
lasă pe alţi doi „în chipulu meu“. Cere aise 
restitui un depozit dintr „w tulubița peciutluita şi 
lxestuitx, cu bani“, 

Ve: adresa, romănească. — Pecete neagră, ruptă. 

  

CCCLIII. 

[Sec. al XVIII-lea.] 

Cîmpulungenii către Bistriţa, pentru un consă- 
tean oprit; calul pierdut s'a găsit la un „jonirt, ce-l 
luase cu bani la Suceava. Se vorbeşte de altul 
cumpărat „în ţ(ajra leşases... Ci nu ni sar eds 
no cari sintem wmeni drepţi si petrecem ru 
pentru tilharii, cari ne sintu mai mari nos, pre- 
cum Stntu şi la Mriile Vostre Nemţii şi Lovinţii“.
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De prăzi, „noi n'am hi bucuroş, ce numai Dum- 

n[e]dziu ne crede, en nd ru ne pare de unele ca 

aceste“. 

Ve: adresa romănească. — Dublă pecete cu tum. 

CCCLIV. 

(Sec. a! XVIII-lea.] 

Spiridon, Vlădica Ardealului, către Bistriţa, pen- 

tru restituirea unui depozit de bani făcut la un 

particular, „într'o tulubiţa lxcaztuită şi pecetluita“. 

— MUS npuepu, Kn (n) anu. 

Vo: adresa romănească, — Pecete mică, 

CCCLV. 

(Sec. al XVIl-iea; fine.] 

Lista „uneltelor“ furate: „cergi“, „besmine da 

cear|n]“, „pilcialțe]“, „csmeş bnrbnteşti“, „csmeş 

femeiiaeşti“ (80), „zbraneG[e]“, „şlicia“, „meneşter- 

gur|i] cu bunbac“, „brie vsrstale cu mntas[n]“, 

„fote“, „ineli“, „zgardnu“, „| pirechle] de ssrji“, 

„Î purechi de cercei“, „gulere cusute“, „nufrumi de 

Druu“, „nefrimi femeiaşti“, „3 perechi de altiţu“, 

„20 coţi de pnndzan“, „2 prrechi de ciorici“, „3 pr- 

richi de mitupuş“, „2 torturi“, „3 pnsrechi de ciu- 

bote“, „i purechi de cuțite“, „1 poli de icons“, 

„12 bilciali“, „2 fiaţi de maass“, „1 faţi de piarils“, 

„Î Zabrani“, „i şlie roşu cu jder“, „2 pnrechi de 

msnuş“, „Î psrichi de ciubote galbene fimeiaşti“,
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„8 pnrechi, de. -ciore€ i, „2 pnrichi de colţuni“; 

„urșinie de un şlic“, „3 purechi de altiţi cosute“, 

»2 wrţi Sarmin“, „4 costande mntass“, „e şişpace 

bunbae albastru“, „2 frnmi femeiaşti“, „1 nsframn 

bsrbntescn“, „2 pnrechi desagi“, „2 inele. — Păpru- 

başii sînt Vasilo Lator şi Ursul din Cîmpulung. 

CCCLVI. 

[Sec. a) XVIKI-lea.) 

Dornenii câtre Bistriţeni pentru ai lor ce fusese 
închiși: vie păgubaşii, căci întreţinerea hoţilor la 
Dorna costă mult. „Sn vie acei prgubaş: ware sr-i 
spinzure, ware sn le dă bucatele, en bine ştiţ M- 
riia Voastr er furii nu-s dau dent» o ţar[n] într? alta“. 

Vo: adresa romănească, — Pecete mică, roșie, ruptă, 

  

CCCLVII. 

|Sec, al XVIII-lea.) 

Catre „Ssnteani de la Cimpulungul rusn[s]ca“ și 
către „vataman“, pentru nişte oameni din satul aces- 
tora, „anume (bis) Alexa lui Hanţi din Borş şi cu 
swțiia lui“, veniți „în munţi noştri dupn Ineui, cari 
ieti niște oi „a Creţelui, şi i-a ucis pneurarii,. şau 
Issat unul morte, a luat cindzat[i] de wi. Dezfi], 
dumeavostra știți en s'au, fncut pace wdatr, şi s'au 
pus legntur w mie de galbeni, care va strica pacea. 
Dec[i] amu voi stricaț pacea, iarx Mariia Sa bi- 
raul de Bistriţe, Jansş Diac, şi cu tot Satul Mr- 
rii Sale şi cu ghenaraş, au trimis la dumnevos-
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tra Ss dați marha înnapoi cu... (neinteligibil) şi w 

culdare şi alte unealte ce-au luat, sn d& tot, au sn 

dea lotri în mina pagubaşilore. 

CCCLVIII. 

[Sec. al XVIII-lea, 

„Popa Vasile“ câtre „dwmnul de vidic, Samoil 

Şuleri“, pentru un arâstat. — 10 April. 

Vo: adresa rominească. — Pecete galbenă de ceară, ruptă. 

CCCLIX. 

[Sec. al XVIII-lea] 

"Trei săteni din Ilva pun cîte şese chizăşi pen- 

tru înfâțişarea lor la judecată. — „Sat Ilva, luna 

lui Se[pltemvrie, dzile 10“. 

Vo: titlu romănese, 

CCCLX. 
(Sec. al XVIII-lea] 

 Limaş Diiac“ către „A[n]dreica“, recomandîn- 
du-i soarta unui închis la Făgăraş.
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CCCLXI. 
[Sec. a! XVIII-lea.j 

Eu Vornicul Dubsu şi eu wmene bitrine den 
Ci[m]polu(n]g“, pentru o reclamaţie. „Ce ne ro- 
gim Dumnelor Vostri si motaț dzua [judeenţii] 
pari la ceia inrgo, si vii [paratul] cu isprava şi co 
sudnşul“. — 18 Iulie. 

Vo: adresa romănească. — Pecete de ceară verde, ruptă. 

  

CCCLXII. 
[Sec. al XVIII-lea.) 

„Noi Cimpulungeanii carii sintem bstrini şi noi 
vamnşii de Osnpulungu şi cei de Suceava“ către 
Bistriţa, apărînd pe un pirît peniru furt: a fost 
văzut pe cale „numai cu crmeașea şi cu gluga şi 
cu un topor“. lera din Rodna şi mergea „în Mul- 
dua“. „Și a fost satul tot cu vornicul msreindu 
la peaştel[e] domnescu“. 

Vo: adresa romănească. — Mai multe peceţi peste hirtie. 

  

CCCLXIII. 
l “(Sec al XVIII-lea] 

„Popa Ghewrghiţn den Borşea“ scrie egumenu- 
lui Dosofteiii de la Dragomirna pentru un fecioraş 
Moise, fugit în Moldova, „Dece RIN TOgn Sn-l prei- 
meşia Înngr tene şi ss-l înveţi harste (sic) bine, 
ch-i bon la fere“ Să serie „şi dea a coconului miu 
(sanntate,] ca molto pli[n]ge maica sa dop dasol“. 

Ve: dublă adresă romănească.
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CCCLXIV. 

[Sec. al XVIII-lea.] 

Sătenii din Năsăud către „Samoş Şuler, iaspe- 

entorul rumunescu de la Vidicu“,pentru o funcţie. 

Se pomenesc: gindele, crainicul, slobodnicul. Ne- 

ologisme ca: „înforimsluescu“, „Eeselenţiia Go- 

brinatu“. 

Vo: adresa romănească, — Pecete roșie, 

CCCLXV. 

[Sec. al XVIIl-lea.] 

„Preda Pnlad[i] i Iwrdachi Ca[n]tacuzino, vor- 

nieii de Crmpullungu“, către Bistriţa, pentru un 

furt de vite din Cimpulung. — 2 Decembre. 

Vo: adresa romănească. — Pecete rupti, 

  

CCCLXVI. - 

[1705.] 

„Protopop şi notareşul soborului mare, Vasilie 

Dsianlu“, către „popa Gligoraş de la Mititei“, ce- 

“îndu-i a nu mai lucra contra protopopului Matei, 

pentru a-i lua locul, „pre la tisturile de-afars“, 

adecă „pre la domni“, ci să aştepte, — „În Bel- 

grad“, 6 Iunie 1703. 
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CCCLXVII. 

[1706.] 

T Ai noştri cinstiţi şi buni prietini, dumnalui 

giudeţul şi dumnalui harmințaşul de la cetate 

Bistriţei, [sujnntate şi tot bunul poftim Dumilwr 

Vostre de la mjijlwstivul Dumnlejdziu. Pricina a- 

ceştii scrisori a nostre, întni ca s[n] cercum de bune 

s[njantate şi viiaţ[n] Dumilwr Vostre; a doa, iar vi 

poftim pnntru cest negustor anume Avan Baronce, 

carele] este de aici de la wraş de la Botrşeni: 

venindu acolo la ţialra Dumilwr Vostre şi avsndu 

datorii la neşte negustor[i] ce triescu acolo, pof- 

tim sn aibn dreptate, sn i sn facn plati pe zapis ce 

ar(e]; ce noi încn la dreptate, ce'r hi pofta Dumi- 

iwr Vostre, gata ne vom afla în slujbe, en, nepl- 

tindu banii acestui negustor cine s'a hi dator, 

apoi s'a da, şt[ijre Marii Sale lui Vod[u], şi su fa[e] 

zebaral[u], cn acei negustori au boi aice; 66 pol- 
tim dreptate si hie, şi m[ilifolstivul DumnfeJăziu 
sa fie cu dumneavostrs. 

+_A Dumilor Vostre bun[i] prieten[i] : 
Vornici de Bot[i]şeni. 

% Botnşeni, 

1706 (arabice), Ghenjar] 25. 
Pecetea mică neagră a Vornicului, ruptă. 

[No :] La ai noştri cinstiţi şi buni priiatini, dum- 
nalui giudeţul şi dumnalui harmițaşul de la ce- 
tate Bistriţii cu buns s[ijnntate s-s dea. 
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CCCLXVIIL. 
, [1707.] 

 Câmpuluagenii, între iei „Lupul Lateş şi -eu 

Andriiaş Pizăsl[xu], Popa Ghiwrghii, em Petre Hur- 

ghiş wt Osmpulungu“, pentru un cal dispărut. 

„Șau înblat wmul nostru dups cai, cereindu-l pen 

ț[a]ra leşasei şi pen ţ[ajra Mulduvii şi pen Mara- 

morsş şi pen toate] psrţile, întrebend şi cheltuind» 

ca cela cu paguba“, ÎL obliceşte la Popa Gheorghe 

din Rodna, „luat de dsnsul cund au trecut cu be- 

jeniile şi, dup'acia, înbisnd el de-atntia ori cu ea- 

lul, carmnd bejenii şi audzend cw'ntrebs wmul ca- 

lul şi fiind calul la dnnsu, nu l-au însaf Dumn[e]- 

dziu. sn coluceasen calul, en tot pen wameni au în- 

blat şi nemici n'au dzis; ce iae'acmu, wblicindu-se 

calul acolw,-au mnrsu omul acolo dupa cal, şi şau 

eusii calul fațs, schimbat pe o iapn, şi nau vrut 

si-i dia calul, en nu l-au credzut cr- i a lui, ce-u 

înblat, trudindu şi cheltuină, dar deacii (2), Mr- 

riils Vostre, dacr-i popa om dreptu şi gnsi calul 

şi 'mblind eu calul tot printe wameni noştri, esci 

nu msrturisi calul şi s'ia şi] ce e colacul, cumu- i 

wbicina se u ia? Ca noi şiapte wmini batrani giu- 

ram pe cal, pe acela, cs-s drepte bucate acestui 

wm, anume Niculai“. — 9 Iulie 1701. 

Vo: adresa romănească. — Pecetea tirgului, cu fum. 

  

CCCLXIX. 
[1709] 

Cimpulungenii către Bistriţa, pentru „un wm 

din Leaşul, anume Lurga,“ căruia i sa luat, la îsi,
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un cal de „un boiari de la Suceav[a]“. Satul a că- 
pătat de la Domn, la Iaşi, ordin de restituţie : 
„carte domneascs, ca sn-i dea boiariul calul“. Bo- 
ierul se apucă că va face, „şi au fcut zapis SK 
margn si dea calul“, Dar păgubaşul preferă a 
fura un cal al satului. Vor face şi iei tot aşa, dacă 
nu iea calea păcii.— 18 August 1709. 

Yo: adresa romănească. — Pecete cu fum. 

  

CCCLXX. 

[e. 1716.) 
„Bortu Iştifan, rob din Radau“, şi „Ghiwrghie 

Crplijtan de Curte domnescn“ cătra „OOler Frenţi 
din sat din. Oriiu de Sus, nemeş de ţinutul Bis- 
treţii“, şi „Andrieş Ştefan“, „Mielauş“ şi „Ştefan“ şi 
„Miclauş Istraşi* din acelaşi sat, rugîndu-i „sn 
staţ pentru mine sa-m scoteţ dan mnna paginilor, 
Tntarslor, en sint în piciorile mele 15 we[n] de her, 
și ms adusrs în Moldova la Eşi şi-m cer 500 sute. 
(sic) de lei, şi m'am rugat Cap[i]tanului Ghiwrghie. 
de Curte a Marii Sai[e] Mihai-Vod[n] sn v[s] fac[] 
ştire, şi-s viniţ unul la dumnelui Capitanul Ghiwr- 
ghie, şi elva sili şi m'a scoate, și s'aduceţ şi ban[i], 

" galbini, eu alţi bani nu trec; şi m[i] rog, fraţilor, 
siliţ sa m[u] scoateţ din mnna Tataralor, en eu, dac'wi 
vini, voi da banii toţ înnapoi“. [În sens invers i 
Și cin[e] adut[e] carte, sr-i daţ trei florinţi. 

   
  

—
—
 

Și adresa birăuluY Bistriţei ; romăneşte. — Pecete neagră,
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CCCLXXI. 

[De la 1716.] 

“Toader Vornicul câtre „Samoili Uşer, birsu de 

cetate Bistriţii“, recomandînd niște „feciori“ tri- 

meşi pentru cumpârătură. — Cîmpulung, 3 Maiu. 

CCCLXXII. 
(De la 1716.) 

Toader Vornicul către „Gonos Mihai, vamnşul 

de cetaate Bistriţii“, cerînd iertarea măcar ajumă- 

tâții vâmii pentru o cumpărătură. — Cîmpulung, 3 

Maiti, 

„Wa: adzgesa romănească, 

  

CCCLXXIUL 
[De la 1716. . 

“Toader Vornicul către „Samoils Uşer“, birăă de 

Bistriţa, pentru nişte bani şi un „fur“, care, de nu-i 

va plăti [lui Toader], „Ss şazin] acwlo sn moar[s]*. 

  

A CCCLXXIV. 
[De 13 '1716.] 

+ Cinstit al nwstru de twt bine vwitor şi bun 

prietin, dumnalui Samwil Bed, birsu de cetate 

Bistriţii, sun[u]tate şi totls] fericirile bun[e] poftim
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dumitale de la Dumnezeu. Carte dumitale n'au 
venit, și de snn[ultate dumitale n'am bucurat, Al- 
tele, cute dumnata n'ai seris, am vazut, şi nwa ne 
pare bin[e] și mulţimim dum[i]tai[e] de preetişu- 
gul ce ne arnţi, de care şi nwi aşă vom şi poftim 
pe dumnavoastrs, nedespsrțiţ si fim den dragwste; 
dispre noi, nemutati dragoste va fi, cum și pe 
dumnavostr rugim aș ss rame; pentru unele și 
alte, de care poate ss hii facant cuvntu, dara 
nu cei cu minte, mucar cn dumniata ai carte, ne- 
miei nu-m(i] arnţi; de aceea aşă sn știi dumnata 
şi Ss ms crezi cn la noi ni&[i] un cuvintu de acele 
nu-s vorbescu, ni&ți] în gundu nomnrui nu este, 
nec[i] va fi; or-cinle) ce-au grnit, nemie ss nu 
crezi dumnata, pentru drumul cu sar deşchide ; 
tot aşă am seris şi la cela ghenerar, şi nit(i] cum 
nu s'au pwzvolit; dar noi de la strpsnire nwstra 
de mult avem euvsntu se deşchiza, şi acmu ţin ca 
s'au şi deşchis; ce, macar acmu de s'ar deşchide, 
nwa bințe] n'ar pare, en şi wamen[i) cnt[e] ceva 
bani ar mai prinde; îmbisnd drumul wameni du- 
m[iJlorvoastre, far grije vie pe la noi; newpriţi 
vor fi. Avem pwrwnces şi de acei mai mari ai noş- 
tri, și nwi cand. vom trimite pofta pe dumnavoas- 
tri, ss n'aibn binuiala, Iata şi acmu am trimis 10 
lei, şi dum[i]tal[e] mi rwg ii bun de acei ban[i], 
Sk me-s & pentru vama ce-ar fi; poftescu pe dum- 
Data, şi eu mai multu voiu sluj[i] dumitale a- 
cele ce-wi pute; negssindu-s[e] in bun, mn rog 
dumitale cue de şindil pe acei bani se mi-s 8; 
ŞI, cum am mai zis, eu cele ce vei polti dumnata, 
wi seli su rasplnttescu wstrniala dum[ijtale cu slujba mă. Numai aşă rwg. pre dumnata, cut de puţin si fii wstenitor, mncari a-m scrie ce s'au luat, 
est şi cut cp ic); pentru nişte cafă ce-am dat
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racilalţului (sic) 3 lei cu serisware, nu este lucru pră 

mare, numai ar mai trebui; şi wm vră şi alts dat 

sn facem voe Dum|ijlor Voastre, de va da mnna 

dum[ijtale, sau vrun chip, ca Ss: nu rimuns psgubaş 

eu. De aceste de toate poftescu pre dumniata sn 

aibu rispunsu; şi, cu aceasta sfirşind, rnmrn 

iarsş îw cel de twt binevoitwr 

bun prietin gata a sluj[i], 

Şerban Cantacuzin, 

3 Campulungu, Noe[m]v[rej 25. 

[Vo:] Cinstitului nostru prietin adivnrat şi de tot 

binele vwitor, dumialui Samoili Bid, biriu de ce- 

tate Bistriţii, cu cinste şi mult(n] san[n]tate dumi- 

sale sn-i dă. 

Pecete neagră ruptă. 

CCCLXXV. 

[De la 1716.] 

Serban Cantacuzin către „comandaşul de cetate 

Bistriţii şi dumnalui Samoil Bedi, birsu“. „Cinstita 

scrisoare Dum[ne)lwr Vostre, împreun[s] cu oa- 

meni, n'au venit, şi ce însemnați dumnavoastrn am 

vadzut; ce, pentr'acela lucru, nwi încn sintem 

creştin, macar ca înrr v[ole lui Dumn[eJzeu nime 

nu w poate wpri, au sn trimita undevaș. Dare în- 

euş trebue a s[u] puzi fieti ceni. Ce veţi ști dum- 

niavoastr en nwi aş am dat porwnen neâ[i] aice 

si nu vie din acele pnrţi, ce încniș aice este mai 

cu greu a pnzi, are acwle wm pazi şi wm feri, ca 

S[] nu vie de acei wameni, — doar pe alte poteci), 

despre dim şi, de wr fi sn tiriac, iar pe aice
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aşe am învnţat ea sk nu las(ej.* — 29 Decembre, 

Cîmpulung. 

Vo: adresa romănească, — Pecete neagră, cu vulturul bicefal, dar 

legenda : Vasile .,. 

CCCLXXVI. 

[De la 1717.] 

Sii]n[sltate şi viaţe Mnrii Tale, birnu de la vestita 

cetate a Bistriţii şi depreunn cu twt Sfatul Mrii Tale . 

şi Mnriilor Vwastre, dwmni; în ştire dau şi a înţeleage 

Mwriilor Vwastre pentru rindul Rwdnenilor ; iaca 

wamenii fug în Mwldwva, şi asts nwpte a fugit 

unul, și înc» datwriu cu multi jwldr, şi am minat 

estane dupn dansi, dwri-l pwt prinde; şi wamenii 

şed în padurea, raşchiraţ pin pndurea şi pin grwş, 

şi nu-i pod[ii] strange la sat; cine pwate felelui 

pentru dnnşii, en ei ştiu twate pwticele şi şed în 

psndure? Şi Niculai şi-au vindut twati marha, și 

au fost sn s[u] duca şi el în Mwldua, şi au venit 
wameni de mi-au spus, şi iati cu l-am prinsa: 
dez[i] Mnriile Vwastre s:-m trimiteţ cum mai cu- 
rind vwlast (8ic) înnapwi, en şti; Mariile Vwastre, 
cum au Issat ghenarariul şi, mainte, em s'au ținut. 
strjile înpnrateşti. Şi si fiți seu[nn]toşi, amin. — 
Seris-au eu Cwpitan Dumitru, ewmandaş din Rwdna. 

[V*:] Cu grabi zua şi nwpte, cu grabi, — în cins- 
tit mana Msrii Sale birnu de la Bistriţi, sn-s deias 
şi cu twt Sfatul Mrrii Sale, şi cu suntata. 

Pecete de ceară neagră cu Sf. Gheorghe şi anul 1717, în cifre arabe. 
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CCCLXXVII. 
[1719.] 

+ Adee[i] eu Samoii Bed, birnul de cinstit wra- 

sul Bistriţii, împreun(s) cu tot talnaciul, fncut-am 

serisorea nostra la mrna dumisale Carabetn tnl- 

madlini]_ Hanalui, precumu nemu apucat cu mare 

credințe | pentru un sarac de rob dela Tirp[ijiu (9), 

anume Mihul Îndria, care iaste rob lă Tstari l& 

Bugiag, precum, adueindu-l dumnelui aici, ea s[n) | 

dim bani dumisal[e), cenți ar da dumnelui pentru 

rob, dera va veni aici cu robul: iar, neaducin[d] 

robul zapisul, ss nu fe de sam(h]; şi pentru mai 

mare credința ne'm pus pecete wraşului, ca sÎn) 

fie de... (pătat) credinţa. — 17 Iulie 7227. 

Pecete de ceară roșie. 

CCCLXXVIII. 
[1'722.] 

Noi preuţii rumnnești carii ne aflim Incuitori 

aicia la biruința Mnrii Tale şi snpin aripile Mnrii 

“Tale ne smerim şi ne cucerim cu tot sufletul nws- 

tru“, către Bistriţa. „Precum am trit nwi, nu știm 

din enim vreame s'au așezat batinii nwştri aicea 

la acest vestit wraş şi au trait twt bine şi frumos 

în viiaţa lwr“; acum sînt puşi la porție şi batjo- 

curiţi de poporeni. Se roagă deci, „cu fața plecatln] 

| 

pan la verdea pajiște“, a fi ajutaţi. „Cn nwi nu. 

avem simbrie ca alalţi preuţi carii sant prin ţar(s], 

ce slujim satelwr fara ssimbrie*, — Năsăud, 3 Iulie 

1722. — „Prwtopwp 'Tinasie, cu twt ssbwraşul 

nwstru“. - 

Adresa romănească, — Pecete neagră ruptă, 
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CCCLXXIX. 

[1723] 
„ Ssbwraşul rumsnesc de la wraşul Bistriţei“ 

(adecă preuţii din satele olatului) catre Sfat. Se 
pling că satele-i despart de feciorii lor nedespăr- 
țiți, „carii-s într'w pits cu nwi“; amintesc că sînt 
scutiţi de dare feciori giuzilor, erainicilor, -slo- 
bodnicilor, — Urmează lista „caselor preuțești“ 
din Rodna, Maer, Singiordz, Leşul, Ilua, Feldrku, 
Vârarea, Răbramare, Răbrişoara, Năsăud, Salva 
din coace, Salva din colo, Hordoul, rPeleiul, Bt 
chigi, Plai, Poeni, Zagra, Mocod, Găureni, Mititei, 
Runes. Se pomenește la urmă .şi exemplul popilor 
din „7 wraşe și în varmeghii“, ai enror feciori nu 
sînt chilini la dare. Obiceiul s'a luat numai de 
vre-o doi ani. 

Bistriţa. — Scris de protopopul Tănase. — 28 De- 
cembre 1723, 

CCCLXXX. 

(17412) 
Înştiinţare de plăiaşi către sate, pentru pericolele 

din munți, unde „sr scuri apele“. — 1741-2 (7250). 

CCCLXXXI. 

- [t'750.] 
„ Snteni din Nhsend, anume Judele... Şi cu pnr- 

Sarii S41,.. şi alţi ssteni“, se Plîng la Bistriţa de
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purtarea unui slobodnic, care a venit la casa Ju- 

delui de două ori şi „au suduitpe Jude şi pe psr- 

gar ds suflet, şi au zis cu le va f..e blagosloveniia 

care va faat[e] popa eruciş, cand vor muri, şi cruce 

sufletului“. Cer dreptate: oferă a se prezinta toţi 

la, termen. — Năsăud, 3 Maiii 1750. — Scris de „po- 

tropop Tanasiie“. 

  

CCCLXXĂXII. 

[1781.] 

În anul: w mie şapte sute wptn-ziei şi unu, în 

lana Martie 17 zile. Au luat: Simiwnr Dimiiant 

dwo sute şi noasprn-zece mierbţi de ornza, 2 mie- 

rața au trimnri, iata dela curntia Telechi birsu din 

tnrnmaşi (8ic). 

  

DOCUMENTE SLAVE!) 

l. 

[1517.] 

Bogdan-Voevod al Moldovei dă un salv-conduct 

„lui Iacob din Cotnari“ pentru a merge ct calul 

lui în ţara ungurească, — Hirlăi, 29 Maiti 1517. 

_ Pecete mică, îndistinctă; de ceară roșie, 

    

1) Regestele de cae m'am servit mi-ati fost făcute de d. I. Bogdan.
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II, 

[De la 1527. 

» Dan, pircălab de Cîmpulung“, către birăul 
Bistriţei, cerîndu-i ştin, bune sau rele, din Un- 
garia, unde se adună oştire. Cererea o face în nu- 
mele lui Petru Voevod. — Cîmpulung, Iunie 96. 

Pecete rotundă, cu litere neînteligibile, în jurul unui triunghiii cu 
virful în jos. — Pe Vo: «minister». — Fără adresă. — Sorisoare care 
pare a îi din secolul al XVI-lea. 

TH. 

[1538-40.] 
„Ștefan Voevod, cu mila lui Dumoezei Domn 

al ţerii Moldovei“, serie „slugii noastre Bîra biv 
Chelar“, „că te-am iertat pentru greşala ce ni-ai 
greşit“, şi deci poate să se întoarcă în ţară, Se 
jură pe sufletul şi credinţa sa şi a boierilor săi.— 
Suceava, 16 Octombre. 

Pecete roșie mică, ruptă. — Fără adresă. 

  

y
 

IV. 

(1538-40.] 

Acelaşi către guvernul bistriţean : birăi, pîr- 
gari, vameşi, cerîndu-li a trata după voia lui pe 
slugile sale, Ion Năseală și fratele lui, Sima, ca 
să se întoarcă în pace la iel, — Hiîrlău, 29 Decembre. 

Pecete mică roşie, ruptă. — Adresa slavă. 
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V. 
(1338-40.] 

„FHuru Marele-Vornic“ cere de la birăul Bis- 

“trâţea să scadă de la nişte oameni ai săi suma de 

1.900 de zloți, pe cari aceştia îi luase de la alţi 

oameni ai lui; banii fusese ascunși înir'o groapă 

de soţia lui, pe care o trimesese acolo cu copiii, 

la fuga lui Petru-Vodă. — Suceava, 26 Maiti. 

Peceţe cu totul ruptă. — Adresa slavă. 

  

VI. 
[1538-40.] 

„Mâtiiaş Vistearnicult către birăul bistrițean 

Tamăs, cerînd a ţinea la iel pe soţia lui, pe mamă, 

copii şi tot avutul lui şi să nu-i dea nică în mîna 

Craiului Ianăş, nici în a lui Petru- Vodă; ci să-i 

ţie până va veni iel pentru aceasta. — Suceav a 

29 Septembre. 

Adresa slavă. 

  

VI. 

[1538-40.] 

„ Loma Logofătul dumisale lui Ştefan Voevod 

al ţeri moldoveneşti“ către acelaşi, pentru a-i spuine 

că pe timpul năvălirii tmrceşti îi fugise nişte Ți- 

gani cumpăraţi cu bani din Ardeal. De ai ajuns 

la îel, să-i dee înnapoi, căcă a pierdut tot: „și case 

şi sate şi mori şi bunuri şi oi şi albină şi vase şi
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haine şi încălțăminte:. îi va mulțămi cu un „bi- 
diviă“ de o sută de zloți. — Cîmpulung, 2 Oc- 
tombre. 

Adresa slavă, 

  

VIII. 
[1588-40.] 

„Huru, Mare-Vornie de 'Tara-de-Jos“, serie ace- 
luiaşi că la venirea Turcilor în țară soţia lui, cu 
o slugă a iei, s'a adăpostit la Bistriţa. Se roagă 
Să-i ţie la dînsul, făgăduind a [i plăti toată chel- 
tuiala. Va fi recunoscător dacă apoi îi va trimete 
cu oamenii lui. — Suceava, 

Adresa slavă, 

IX. 
[1538 ?) 

„De la Pătraşcu Comisul, Toma Logofătul, M:- 
ron Medelnicerul, Bălţatul Uşer şi Sturdzea Pos- 
telnic, boieri din țara Moldovei“, către acelaşi, 
arătînd că trimet oameni cu o scrisoare. 

„Maer“, Septembre 29, 

Trei peceţi mici, neinteligibile, pe hirtie, 

  

X, 
[1538-40.) 

Ștefan Voevod, cu mila luă Dumnezei Domn 
al ţerii Moldovei“, către „Chir Anastasie episcopul
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de Vad“. A primit scrisoarea trimeasă de episcop 

lui Mihul pîrcălab. Acesta îi roagă să-l pome: 

nească pentru boala ce are, căci i-a făcut slujbă. — 

„În tîrg în Roman, 1i Octombre. 

Pecete roşie ruptă, — Adresa slavă, către episcopul de Vad. 

XI 
(1564.] 

Grigore, birăul de Bistriţa, spune că oamenii 

din Sîngeordzu („Srndzordzu“) ai venit să se plîngă 

cu cei din Ilua pentru hotar; îiel trimete doi pîr- 

gari cu pîreălabul săi Gheaţei. Fiind pe Sameș, 

nu pe Ilua, cei d'intăiă nu pot avea dreptate; tre- 

buie deci să meargă numai pănă în hotarul Mai- 

renilor. Deci Gheaţeă, Capotă Mihul, Judele din 

Maer, anume Jurjea, cu Mairenii, Mihoc şi satul 

Sîngiorădzu, Trif şi alți săteni din Ilua, Andreica 

şi satul Feldreti, se tocmese, puind legătură de 

patru-zeci de zloți pentru cine va călca învoiala, — 

1564, April 13. — De notat: „Simdzordzeanilors“, 

„Sindzordzeani“, „Maireanilora“, „Valea Aurari- 

lor“, „Valea Bxrna“. 

XII. 

[14.. sai 15..] 

Egumenul şi soborul Moldaviţei serii pîrcăla- 

bului de Bistriţa că ai primit o serisoare de la 

birăă pentru niște datorii ale lui Sava la nişte 

Saşi localnici; aceştia s'a plîns contra Săvoaii 

60934 s
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(„Suvoae“), -care „are uric la Cîmpulung“. Acolo 

deci să se plîngă, „căci acolo e uricul Săvoaii“; 

să nu sufere alţi oameni pentru dînsa. — 13 April... 

Pecete ruptă, de ceară neagră. — Adresă slavă. 

XIII. 
[15..] 

Scrisoare de la patru frați din Moldova, pentru 

nişte afaceri de vamă. 

XIV. 
[1568.] 

Serisoare din Sluck, pentru nişte afaceri de co- 

merţ. — 1568, 26 Februar. 

XV. 
[1568.] 

Alta din Sluek (2), eu scop - asemenea. — 1568, 
4 Maiu, 

XVI. 

(1571. 
Bogaan- Vodă, Domnul Moldovei, serie birăului 

Bistriţei pentru un lotru, care, cu alţi doi, vrea să
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intre în ţara lui. „Vîzănd aceasta, dumneata ni-ai 

dat de ştire că ai trimes să-i prindă, dar n'a pu- 

tut să-i prindă.“ Li mulțămeşte că vrea a ţinea 

cu ielpace ca şi cu tatăl săi Alexandru. „De veţi 

prinde pe lotru, să-l legaţi, iar pe oamenii lui 

să-i pedepsiţi“. — Hotin, 6 Octombre. 

Pecete: Ilcuara Iw Bwraann Eoegcan Pann“. — Adresa 

slavă, 

  

XVII.. 
(1574. 

loan Voevod, cu mila lui Dumnezeii Domn al 

ţerii Moldovei“, către biriul Bistriţa, pentru a-i 

spune că „un călugăr anume Tofan, care a fost 

mitropolit, şi alţi trei călugări i-ati furat mulți 

zloți şi alți bani şi ai fugit cu dînşii toți“. Să-i 

caute: prin oamenii oraşului la toate pasurile, 

„poate să dea Dumnezei să-i prindă“. În acest caz 

să i-i trimeată; alt-fel, dacă ştie ceva despre dînşii, 

să-i deie de ştire. — Iaşi, Mai 24, 

Pecetea cu Donul și legenda: MiAOcTi Roi Iwan Roeeoa n 

Vocnosunn. — Adresa slavă. 

  

XVIII. 
11572-4.] 

Acelaşi către birăul de Bistriţa şi şoltuzii şi 

pîrgarii de acolo, anunţindu-li că sa deschis ia- 

râși negoţul cu țara sa. — Iaşi, Maiă 5. 

Aceiaşi pecete. — Adresa slavă. 

PI II
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XIX. 
| [1574.] 

» Ostafii Postelnie“ promite a da înnapoi „du- 
misale Matiaş Fliandrişevici, negustorul din Bis- 
triţa“, un cal bun turcesc“, „cînd va da Dumne- 
zeu şi va veni milostivul Domn Bogdan în Dom- 
nia sa, în ţara Moldovei“. — Lemberg, „Miercuri 
înnainte de Naşterea Sf. Ioan Înnainte-Mergătorul“ 
(23 Iunie) 1574. „teii Ostafii Postelnicul, sluga mi- 
lostivului dumisale Bogdan, Domnul țerii Mol- 
dovei“. - 

Pecete rotundă peste nixtie, cu: GOcnragi. 

  

XX. 
[De la 1595.] 

leremia Movilă către „sluga noastră ureadnicul 
de Cîmpulung“, pentru cearta de hotar dintre Qîm- 
pulungeni și Suceviţa, pe care iel s'o cerceteze. — 
Suceava, 12 Iulie. 

Bogza logofăt. — Ion. 

Pecete mică ștearsă, de ceară galbenă. 

  

XXI. 
[De la 1620.] 

pleromonahul Dzosim“ și soborul săi de la Putna 
cere de la birăul Andriaş şi de la pîrgarii şi dom- 
nii din Bistriţa să se facă dreptate lui Luca, 10- 
naşco, Boţa şi ai lor tovarăşi, cărora nişte hoţi „din 
țara dumilorvoastre“ li-aă luat dobitoace şi arme.
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(În alt sens :] + Forte ne rugim dumilor vowstre 

sn le cenutaţi de rindu, sx le întoren bucatele. 

Pecete mică de ceară neagră. cu ornamente. — Adresa slavă, 

  

XXII. 
jinceputul sec, al XVIII-lea. | 

„Pan Gligorcea, Mare-Vornic de Țara-de-sus(?),“ 

câtre birăul Bistriţei, „în ţara ungurească“, spuin- 

du-i că a trimes nişte oameni pentru a cumpăra 

şfară, (meaș$) şi altele, pentru treaba Domnului săă. 

— Dorohoi, lunie 3. 

Pecete verde ruptă, — Adresa slavă.



TABLA NUMELOR !). 
  

Animale, I, 69%, 72%, 16 (21), 25 (32), 26 (34), 30 

(39), 44 (59), 49 (64), 54 (70-1), 58 (77), 91 (134) 
96 (147); Li, 3, 22 (202), 30 (212), 32 (217), 62 

(276), 67 (284), 73 (297), 99 (365). Albine, ÎI, 111 

(7). Berbeci, Ii, 30 (213), 33 (219), 73 (298), 84 

(328). Bot şi vaci,:l, 5%, 1o5, 125, Ş3%-q%, 57*-8%, 

tos, 95%, 38, 21 (25), 26 (34), 35 (47); 38 (50) 

q1-2 (55); LI, 3%, 17-8 (192), 31 (216), 44 (240) 

67 (234), 74 (299), 88 Cai, T, E, 15%, 21%, 35%65, 

38%, 703-1%, 99%, 10526%, 4 (7), 13, 14 (17), 15 

(18), 17 (21), 18, 19-20 (23), 23 (28), 25 (32-3), 

35 (47), 36 (48),.40-1 (54), 47 (62), 59 (80), 68 

(90), 70, 71-2 (94-5), 72-3 (96), 13-4 (98), 76 Uor), 

76-7 (103), 89 (129), 91 (133), 93 (138), 94 (141), 

98 (151), 102 (158), 116 (19); 11, 3* 23% 7 (170-1), 

10 (179), 13 (184-5), 16 (190) 19 (195), 31 (216), 

32 (218), 35 (222), 37 (227), 44-5 (240-1), 46 (244), 

49 (249), 52 (256), 70 (290), 73 (298), 74 (3001); 

32 (324), 89 (340), 94 (353), 101 (368), 102 (369), 

109 (1), 112 (7). Cal vurcesc, Il, 9 (174). apă (măr- 

sănă), 1, 74 (98). Morun, I, 95%. Oi, 1, 5%, 64%, 

06%-75, 35 (47); LI, 41%, 21 (200), z2 (202), 64-5 

(280-1), 96 (357), III (7). Peşti, II, 10 (178). 

Porci, 1, 5%, 50%, 54%, 56%-7%, 605, 67, 26 (34), 

28 (37), 37-8 (50), 79 (110); IL, 17. Rîzt, L, 35 

(46), 36 (45); UI, 26 (209). Şoimi, I, 98%, 72 (96), 

75-6 (101). 

1) Nu sai cuprins multe din numele străine de istoria noas- 

+ă, ce se menţionează în cele două Prefeţe. Cifrele cu * sînt din 

acestea, Cele din parenteze reprezintă ni de ordine al documentelor.
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Ardeal, I, 4 (6), 79 (109), 92 (136); II, 36 (225), 44 
(240), 45 (242), 55 (261), 57 (265), 68 (287), 70 
(291), 56-7 (33:-6), 111 (7). (Principi aY), Apaffy 
(Mihai fii), 11, 12 (183), 16 (1809-90), 28, 29 (211), 
33 (220). 69 (288). Barosai (Acațiu), II, 9 (176). 
Băâthory (Sigismund), I, 2-3 (4), 6 (10). Bethlen (Ga- 
vril), 11, 4 (163). Râkâczy lib, 1, 10, 76 (102), 102 
(158). (Sigismund), 11, 103. (fiul iui Răkâczy II), II, 
12 (183). Tâkăly (Emeric), II, 76 (303). Zâpulya 
(loan), II, 111 (6). (loan-Sigismund), 1, 8 (13). No- 
bili: Apaffy (Nicolae; mama şi Curtea lut), II, 26 
(209). bBânfty (Gh.), II, 84-5 (330). Bethlen (Alexe 
și. familia lut), 1, 22%-4%. (Francisc), 1, 78 (107). Bo- 
dony (Sigismund), 11, 79 (318), 80. Csomortâny (To- 
ma), II, 46%, 88%. Deâk (Francisc), II, 31 (206). (loan), 
1], 96 (357). Donatt (loan), II, 49%. Hussâr (An- 
drika), I, 25%. Iacobinus (Ioan), I, 88%. Jaxich (Dimi- 
uie), I, 9*-10%. Kapi (Ioan), II, 80. Kornis (Gaşpar), 
I, 80%, 2 (2). Makray (Bart. și Ştefan), [, 22%, 29, 
30 (38). Muraldi (dr.), 1, 75%. Reichersdorfer (Gh.), 
I, 19%. Râcz (loan), 1, 78%09%. Szerpataky (Martin; 
şi rudele luY), 1, 96 (148); II, 9 (176). 

Armeni, I, 105%, 30 (39), 58 (78); Li, 1 (159), 10 (178), 
15 (188), 44-5 (241). (Petru— 1), IL, 167 (283). (Popa—sc 
din Cameniţă), II, şo (249). Virzirescu (Axintie, mi- 
sionar armeno-catolic, episcop), |, 1oş-*6%. 

Sani: Aspri, I, 17%, 34%, 605. Bani, |, 12 (14), 24 
(30); II, 15 (188), 37 (227), 58 (265). (mănunţi), |, 
92 (135). Costande, II, 96 (355). Dinari, 1, 5%, 95%. 
Fileariii, II, 19 (195). Florinţi, [, s2, sos, 87%, 95% 
6%, 15 (18), 17 (21), 35 (46), 36 (48), 47 (62), S7 
(127), roz (158); ÎL, 4 (163), $ (166), 15 (188), 
94 (351), 102 (370). Galbeni, [, 57%, 6o*-1%, 67%88, 
37 (49), 92 (135); IL, 63 (278), 96 (357), 102 (310). Groşi, 1, 5£. Let, 1, 100%, 18, 68 (89): LI, 19 (195); 
24 (204), 35 (222),39 (231), 104. (bătuţi), |, 12 
(14). Orţă, II, 96 (355). Polturaci, 1, 95*; II, 14-5 
(187-8). Potronici, [, 92 (135). Taleri, 1, 677, 7i*, 
66, 73 (96); II, 33 (220). Ughi, II, 8s (330). Zloţi, 
I, 17 (20), 36 (48), 66; II, car (Ș). 

Basta (Gheorghe), I, 3 (5). 
Bistrița (apa), 1, g-ro; II, 33 (219), 69 (290).



  

Boieri şi dregători. Abăza (Ilie), UI, 36%. Albotă (Postel- 

nicul), |, 295. Alexandru (Paharnic), Il, 26 (209). 

Alexe (Logofăt moldovean), II, 445. Alexa (Mare-Va- 

meş), LI, 47%. Amoroso (Giambatusta), Î, 82*; II, 45% 

62. Andrei diacul, |, 29%. Andrei (Hatmanul), 1, 75%. 

Arbore, 1, 13%. Armaşi, |, 10. Armeanul - (Petru), I, 

86%. Badea (Sto'nicul), I, 3-4 (6). Bilăceanu (€.), 1, 

7o (291). Balogh (loan), ], 65%, 67%. Balş (Teodor, 

Logofăt), I, 44%. Bilţatul (Uşer, aput Vistier), Î, 44*; 

Ii, 32 (9). Bănart, 1. 48%. Bantăş (Mihatachi), II, 

ri (180). Barboschi (Hatmanul), I, 22%: 11, 7* n. 

3. Barbu (Clucerul, din Buzeii; tratele lui Moga), |, 

52%, Bărcan (Vistierul), |, 35%. - Barnowski (Dimitrie), 

1, 76%, 15-6 (10); ÎL, 3% şi urm. Bartolomeiii (no- 

tar moldovean), I, 19%. Bogza (logolăv), 1, 82%, 1, 

3%, 116 (20). Botea (Uşer), |. 55%. Boul (Petraşco), TI, 

22%-3*. Branişor (Grig.), 1, 1%. Bucioc (Căpitan şi 

Spătar), |, 88%; IL, 46%, 48*. Buhuş (Dumitraşco), II, 

10%. Calmăşul (Toader, pircălab de Hotin; şi familia 

ja), UI, a4%. Cantacuzino (fordachi, Vornic de Cîmpu- 

Jung), II, 99 (365). (Şerban, Medelnicer), ÎI, 37%, 103-6 

(374-5), (Toader), Ti, 38 (229 (Toma), I, 102%. Cara- 

ghiuză! (Postelnic), II, 3*. Caraimn (Procopie), i, 91*. 

Chefea (User), 1, 6%. Chiriac (Teodor, Vameş), Î, 82%. 

Ciogole (familia), II, 14%-5%. (firă nume de botez), 

D, 222. (Constantin, pircălab de Hotin), 1, 3 U73). 

(Păteaşco, Vel Logofăt), i, 53-4 (70). Ciomirtan (boie- 

rinaș), Ii, 48 (248). Ciudin (Gheorghiţă, Vel Stolnic), 

1, 28. Cocoranul (familie), LL, 24%-5*. Conde (Vameş- 

Mare), |, 42 (55), 78-9 (108); ÎI, 2 (161). Coşescu 

(ani, Comis), |, 3-4 (16). Costanda (jupineasă) 1, 6-7 

(1). Costea (boier moldovean), |, 14%5%. (Pircăla- 

bu, 1, 13*. Costin (Miron, famiba lui), II, 4-5*. 

Crăciun (boier), 1, 65%. Crăciun (Giigorcea), II, 3, 

117 (22). Cristea (Sulică, Uşer), 1, 67%, 69%. Csomor- 

tâny. V. Ardeal, Daunian (Vistiernicul), Î, 88* ; 16, 45%. 

(Pircălabul), 1, 22%. Wima (Portar de Suceava), I, 

11-2 (14). Drăguşin Vistierul, II, 34-5 (222-3). Dra- 

gos (boier al lui Ștefăniță şi Petru Rareș), [, 14%; 

25" 277. Drăgueteul 103%. Dregători, Î, 49 (65), 
69 (90). Dubăii (Vornic), UI, 98 (361). Dumitraşco 

(Postelnic), I, 101%. (Vornic de C.-L.), II, 43 (238). 

(Alţi boieri cu acest nume), Î, 10-11 (30). Dumitru
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(căpitanul, comăndaş de Rodna), II, 106 (376). Du- 

rac (Serdar), II, 25%. Fabri (Gheorghe, notar al lui 

Petru Rareș), I, 38%.40%, 49%. Gavril (boier), Î, 15%. 
Gavril (Hatman), ], 62-3 (83). (Vistier), [, 14%. Ge- 

chio (pîrcălab de Rodna), I, 56%. Gheorghe (Căpitan 

de Curtea domnească), II, 102 (370). (Comis), 1, 
38%, 82*. (Pitar), 1, 87%. (Stolnic), LI, 46 (244), 49 

(248). Gheorghiţă (Vornic de Suceava), II, 17-8 
(192). Golia, I, 25*. Goia (păhărnicelul, din Cucuteni), 

II, 22%. Grama (Jitnicer), I, 97%, 10; II, 8%, 22%. 
Grigore (Clucer), II, 3%. Hăbaăşăscul (Ştefan), II, 26“. 

Hance (Vornicul tirgului Sucevei), 1, 67-8 (89). Hincu 
(Mihalcea), II], 25*.. Hira (biv Chelar), II, 38%, 110 
(3). Hrăbor (Postelnic), I, 38%. Hrizea (Armaş), Î, 
85%. Huru (Mare-Vornic de Ţara-de-jos), II, 38%, 111 
(5), 112 (8). Ianovici (Toderaşco; l.ogotăt), [, 955, 

98*-09%, 100*-4*; II, 6 (168). leremia (Postelnic), 1. 
90%. (Vistiernic şi Mare-Vameș), 1, 15%, 17%, 82*. 
Joachim (sol moldovean), I, 63%. Ioan (diavul lut Pe- 
tru Rareş), Î, 23%, 27%, 20%, 34%, 1i6 (20). (pircă- 
ab), 1, 25*. (Uşerul), 1, 45%, 50%. (Vistier), 1, 17%. 
Isăcescu (Ionaşco, biv Vel “Medelnicer), II, 10%, 34%. 
lurga (pircălab), 1, 25%. Ivanco (Pitar), 1, 15*. Lvaşco 
(Logofăt), I, 13*. Jora (Antioh), II, 33%. Jurjea (Vis- 
tiernic), 1, 4%. Kawak (Filip, Vameş), I, 75%; IL, 44% 
Kotyana (Dumitru), II, 47%. Leca (Aga), I, 85%-6*; 

1, 45%. Limjdar (Pana), LI, 47*. Luca (servitorul lui 
Rareş), I, 39%. Lupu (Cupar), L, 94*. Manea (Mare- 
Vameş), IÎ, 47*. Marcu (Armeanu), Mare-Vameş), |, 
61%. Matei (diacul unguresc), ÎI, 49*. (Vameș de Su- 
ceava), I, 43*. Matiaş (Feciorul, pîrcălab de Gurghii), 

1, 85%. (Vistierul), 1, 27%,29%, 31%, 40%; |], cir (6). 
Miha! (Armaş), ], 852. Mihalcea (Ban), I, 86*; II, 

45%. Mihel (Dumitru), 1], 47%. Mihu (Hatman), ], 
25%, 27*.82, 113 (10). Mîndrea, I, 59*. Miron (Medel- 

nicer), II, t12 (9). Mogtide (Vornic şi Logofât), Î, 
487, 6-7 (11); LI, 8%. Moţoc (Gheorghe, vricariii), Î, 44£. 
(loan, Vornic), Î, 44%, 64%. (Iacob), II, 22%. Moviliţă 
(Dimitrie), 11, 4%. Mur uleţ (familia), II, 18%. (Anârei 

şi Ipatie), I, 78 (107). Nacu (familia), 11, 26%15. 
Nacu (pîrcălab de Suceava) Stolnic, Vornic de C.-L.), 
i, 104%, 76-7 (103-4), 83 (120); 1, 2 (161), 124 
(183-5), 14-6 (187-9), 16-7 (190-2), 18 (194), 224
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(204), 26 (209), 31 (216), 44 (240), 53 (257). (Con- 

stantin), LI, 23%. (Pătraşco, Stolnic), LUI, 94 (351). 

(Toader, Stolnic, Vornic de C-L.), |, 104%; Ul, 34%, 

31 (216), q1-2 (235), 43 (238) 44 (240), 46-8 (245-6), 

38 (267), s9-60 (269-70), 63 (277-8), 82 (323). (S- 

ţia şi copilul), II, 48 (246). Nagy (Loma, hotnog), 

I, 745. Nămilă, L, 75. Năseală (loan, şi Sima...), II, 

110 (4). Neagoe (pîrcălab de Hotin), I, 60%. Neniul 

(Vornic), I, 97%. Nicoriţă, II, 455. Nistor (sol al lui 

leremia-Vodă), I, 81%, Orăş (Cristea, Vornicul), I, 

40%, 58%, 76%, 88%. Ostafii (Postelnic), 1|, 116 U9). 

Păharnic!, 1, 64 (87). Paladi (Preda), II, 99 (365). 

Pătraşcu (biv Pitar), Il, 10 (178), 11 U81). (Comis), 

II, 112 (9). (Paharnic), 1, 38%. Pavel (pîrcălab), I, 

11%, Petcu (odobașă), |, 85*%.7%. Petriceico (Toader, 

Vornicul), LI, 34%. Petru (User), 1, 45%. Racoviţă 

(Logofăt), II, 38 (229). Revelles (Gheorghe de, se- 

cretariii), 1, 56*-7%, 59%, 62*; 1, 40%. losenberger 

(Grigore, pircălab de Cotnari), 1, 34%, 38%, 41%, 44. 

Rotompan (Vornicul), II, 22%, 25%, 27%, (Cristian, 

Spătar, Vornic de C.L.), 1, 27, 28 (36), 45. (lonaşco, 

Sulger, ureudnic de Cl), 1, 38-41 (51-4); N, 3. 

Sava (Armaș), I, 83%.5€. (staroste), I, 25*. Şendrea 

(pîrcălab), |, 25%. Şeptelici (Hatmanul), IL, 12%-3%, 

48. (fit lui: Iliaș Şi” Ghedrghe), ibid., |, 37:8 (50). 

Serdari, LI, 43 (238). Şerpe (Postelnic), |, 13%. Sima 

(Vistier), |, 13%. Socol (Ban), I, 52%. Solomon (pîrcă- 

lab), 1, 25%. Şpant, 1,45%, 68 (90);1l, 28*, 76 (305). 

Spiridon (boier moldovean), ], 6-7 (11). Stati (Vameş 

de Hotin), II, 26 (208). Stavrinos (Vistierul, şi fiul 

săii, Gheorghe, Hatman), ], 91*-2%. Ştefan (bărbierul 

lut Petru Rareş), I[, 38%. (diacul), |, 65 (281). nirce 

(familia), Il, 10%. (Miron), |, 22 (27). (Vornic de 

C.-L.), 1, 26 (208). Swoica (sluga comisarului mun- 

tean Vlad), ], 52%. Stratilat (Vornic de gloată), N 

3%. Stroe (Vistier), |, 57%. Stroescu (Iordachi, Vornic 

de C-L.), 1, 29%. (nai mulţi), ]], 21*%-2*. Stroici 

(loan, Cămăraș de Rodna), |, 4%, 41%, 45%7%, 49*- 

so. (Vaşco), |, 47%. dza (Postelnic), 1, 112 (9). 

“Padeii (Cămăraș al doilea, Vameș), ], 17“. Tălmaciii 

(Păharnic), ]], 9%, 23%. (Vasile, dregător de CL.) 

1, 14 (6), 15 (48). Tăutu (Miha, Logofăt), 1, 25 
a. 

(206), 50 (250), 51 (254). (Petrașcu, Vornic de C..L.),
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19-20 (196), 20 (198), 21-2 (200-3), 63 (278). Teo- 
dor (Vameș), ], 61%. Teodor (Grecul, omul lui Petru 
Rareș), |, 35* Teodosie (Logofăt muntean), |, 85*6. 
Toader (Armaş, Vornic de C..L.), I, 77-8 (106), 

1or-2 (157); 1Î, 52 (255), 53 (257), 54-6 (259-61), 
56-8 (264-5), 60-1 (271-3), 103 (371-3), “Toma (bo- 
i20), ], 13%, (Logofăi), IL, 1r1-2 (7, 9). Tomşa (Vis- 
tiernic), |, 25%.6*, (Sfinwl), ], 39*. Trotuşan (Vistier 
şi Mare-Vameş), ], 10%, 13%, 36%. Tudor (Spătarul), 
I, 83%. “Tiittaia (lenachi), II, 47%. Turculeţ (Constan- 
tin). V. Poloni Udrea (Hatman), Î, 4-5 (8); II, 3. 
Vach (Ştefan, Vameş), Î, 12%. Vărzarul (Postelnic), 
I, so”, Vermes (Bernard, pircălab), î, 10“. Verzelescu 
(Vornic), |, 102%. Vlad (Dimitrie, căpitan de Suceava), 

I, 61%. (ptrcălah de Ilotin), [, 26%; UI, 6%. Vrinceanu 
(loan), |, 62%, 64%. Waida (Manuel), Il, 47%. <Zimarel 
(supan>), II, 47*. Zmuucilă (Gheorghe), II, 25%. Zosin 
(Peraşcu), “11, 22%-3*%, 11 (180). «Zubduy> (Dumitru), 
IM, 47%. , 

Bugeac (şi Tatarii din), |, 39 (53): Il, 3, qo-1 (2345). 

Gr (273), 88, 107 (377). | 
Cărți şi carte. Evanghelie, psaltire, molitvenic, Î, 92 

(135). Cărţi mănăstirești, |, 1or (155). Cărţi zălo- 
gite, |, s6 (72). <Călugăraş dascăb»,. II, -53 (258). 
fecior ce învaţă carte în Moldova, |, 55 (72). «Învă- 
țătura coconilor>, |, 54 (70). Învsţa carte (a), Il, 95 

(363). 
Case și părți ale casei. Bolţi, ], 9u*, 75 (102). Case de 

lemn, “|, 99*. (de piatră), Î, 75 (100). Curțile domneşti 
de la Suceava, Î, 24 (30). Ferești, .[, 09%, 67 (89). 
75 (100). Gazde, [, 45,66 (83), 94 (140); II, 60 
(270). Gherlă, I, 97 (148). Scară de fier, 1, 94 (140). 
Sclipurt, î, 67 (89). Siîne, ÎI, 11 (181). Usi. |, 99*. 

67 (89), 75 (100). 
Cazaci, |, 102%, 30 (39), 33-4 (43-4), 58 (783), 101 (157); 

II, 4 (165), 23, 31 (216), 39 (230), 201 (2345), 
48 (248), 61.(273), 63 (277), 66 (283). Hatmani: 
Mohilă, I[, 66 (282). Popovici. V. Poloni. | 

Cler: Ardeal (Biserica romănească din), [|, 4q1* şi urm, 
- (episcopit ie)), |, 76*7*. Benedict (episcop de), |, 94*- 

5*. Cristofor, II, 43%. Dosofiei, II, 4 (163-4). Efiimie, 
II, 39%, 42*.3%, 4 (163). Ghenadie, |, 42 (56-7); II, 
9 (175). Gheorghe, |, 69*. Ilarion, Î, 33%. (loan,
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«chip vlădicesc>), |, 43 (58). Ioasaf, ÎI, 33-4 (220). 

lorest, 1, 76 (102). Iosif II, li, 0-1 (215). Sava |, |, 

93*; II, 9 (175). Sava (Brancovici), II, 9-10 (176-7), 

33 (220). Spiridon, IL, 94-5 (352, 354). Şiefan (Simio- 

novici), Î, 93 (137). Teofil, II, 57 (338), 89-90 (342-3). 
Tordaşi (Paul), |, 72% ; II, 42%. Varlaam, II, 68-9 (288). 

Apostaţi, |, 49 (64). Argeș (Andrei, episcop de, ca- 

nonic de Alba-fulia), ], 11%. Armean (Deodat, preot— 

catolic din vidic), |, 1oş*. Clădiri: biserică de pia- 

ură, Î, 62 (83). Coşula, I, 95%. Dragomirna (egume- 

nul Dosoftei de), II, 98 (363). (Teolan de), Î, 97*. 

Hangu, II, 25%. Homor, J 69*, 70-J (93) ; HI, 53 

(258). (Achindie, egumen de), |, 7o-1 (93), 834 

(121). (Calistru), I, 93-4 (139). (Partenie de, frate, 

«dascăl de biserică»), |, 83-4 (121). (Rafail, egumen 

de), I, 82 (116). (Silivestru, «călugăraș»), 1, 83-4 (121). 

Ipek (Macarie, patriarch de), II, 43%. Milcov (Mihai, 

episcop de), ÎI, 40*. Maramureş (p*pa lon din, «chip 

vlădicesc>), 1, 63 (84). Moldaviţa, |, 50*, 82%, 3 (5). 

S-a (13), 13, 345 (45), 434 (59) 49 (64), 89 

(130); ÎI, 8%, 39%, 6 (168), 113-4 (12). (Arsenie, 

egumen), I, 49 (64). (Avram, călugăr), ÎI, 41%. (Lo- 

ghin, călugăr), Î, 101 (155). (Mitrofan, egumen), 12-3 

(15), 8o (111), 99-100 (152). (Serafim, egumen), |, 

100-1 (155). (popa Pamifilie, Avacum, Dumitru, cfrați2), 

|, 44 (59). Moldova (mitropolia din), |, 15%, q2%, 22 

(26). (Grigore, mitropolit de), |, 57%; 11, 39%. (Mi- 

trofan), |, 79%. (Teofil), 1, 35-6 (47), 42 (56); Hi, 

38%-9%, 115 (17). (Varlaam), 1, ş9-6r (81). Neamţ 

(Eftimie, egumen de), 1, 42% Obiceuri: Călugărire 

cu de-a sila, |, 55 (72). Judecată de preot, II, 9 (176). 

Odoare: Argint, I, 88 (129). Aurare, 1, 88 (129). 

Cădelniţe de argint, |, 44 (60). Cămilavcă, |, 92 (135). 

Chivote, |, 44 (60). Cruce, |, 39 (129), 90 (131). 

Dvere, I, 88 (129). Feloane, I, 88 (129), 89 (131). 

Gropnice, |, 83 (129), 90 (131). Iconiţe, ], 89 (129). 

Mantie, |, 92 (135). Naracliţe, 1, 88 (129). (Odoare, 

I, or (157); II, 69-70 (290). Panaghie, I, 89 (129). 

Paâtrafir, 88 (129), o (131). Poale de icoană, Î, 90 

(31): Li, 95 (355): Poale de sirmă, 1, 88 (129). Po- 

Jicanăre, |, 89 (129), 90 (131). Preastol, Î, 89 (131). 

(eu ochi de zărbi), |, 88 (129). Procovăţ, |, 88 (129), 

go (131). Rase, |, 92 (135). Stihare, |, 38 (129), 90 

s.
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(131). Tetrapod, |, 85 (129), 90 (131). Timplă,], 
38 (129), 9o (131). Veşminie, I, 88 (129). Călugări, 

I,. 14 (17), 56 (72-3),80 (92) 102 (136). (Gavril, din 
Ardeal), I, 63 (84). (Dionisie, — muntean), II, 45". 
Diaconi, |, 21-2 (26), 55 (72). Popa domnesc din Su- 
ceava, |, 23 (28). Predicator romîn din Braşov, |, 
69*. Preoţi, |, 3 (6). Protopopi, II. 8 (172), 39 (231), 
69 (288). Pingăraţi, |, 55*; II, 60 (272). Putna,ll, 
66%, 96%, 40 (54), 47-8 (62), 74 (98), 76 (102), 89 
(129); Il, 8*, 37% 48 (245). 70 (291). (Anastasie, 
egumen de), |, 46-7 (61), (Ghervasie, proegumen), , 
75 (102). (Preban Cozma, din), Î, 11 (13). (Sava, egu- 
men), ]Î, 36 (225). (Simon, călugir), Il, 8 (172). (egu- 
men), |, 56-7 (74-5). (Teofan, egumen), |, 73-4 
(98); II (172). (Zosim, egumen), ÎI, 116-7 (21). Rîşca, 
H, 45* n. 1. Rădăuţi (Efrem, episcop de), ], 28-9 (37). 
(Feofan, episcop de), II, 9 (174). Roman (biserica 
episcopală a lui P. Rareş, dis ), |, 42*, 44*. Agaton (epis- 

cop), I, 3 (5), 12-3 (15). Atanasie (episcop), IL, 31 

(40). Serviciu : Osfeştanii, 1, 43 (58); II, 4 (163). Sf. 
lie (Gh. Abăza, egumen de), II, 26%. Singiorz (Ghe- 
orghe, episcop de), II, 41*. Slatina, 1,53%, 57%, 68, 
70%, 14 (17), 35-6 (47), 89 (129, 131); ÎI, 64 (279), 
69 (290), 75 (303). Galerie (egumen de), |, 14 (7), 
80 (112). Grigore (egumen de), |, 98 (150). Partenie 
(egumen de), Î, 35 (47), 42 (56). Suceviţa, I, 59, 
9s%, 46; II, 11 > (20). Vad (Atanasie, episcop de), I, 
25%, 33%; 1, 38%, 112-3 (10). (Gheorghe, episcop de), 
], 43%. (Tarasie, episcop de), I, 43. Venituri ale cle- 
rului: Dăjdil preuţeşti, [, 43 (58). Venitul vlădicesc, 
I, 43 (58). Vidicul Bistriţei (mănăstirea romănească 
„din), |, 33%. Voroneţ, |, 8o*, 44-5 (60), 5s-6 (72). 
57-8 (87), 92 (136): 11, 6 (168). (Posluşnici de Ia), 
|, 8o (113). Epifanie (egumen de), [, 57-83 (77). Ga- 
vriil (unchiul egumenului Partenie de), |, 56 (92). 
(Mihail, fraze din), |, 53 (72). (Nicolae, egumen de), 
|, 57 (76), Partenie (egumen de), [, ş5-6 (72), 80 
(113). “Teodosie (egumen de), ], 31 (40). 

Condiţii sociale şi politice, Bejenart, [|, 44 (240), 46 (244). 
53 (257), ror (368). Coconi, |, 83 (120), 96 (146). Co- 
misari, Il, 85 (332), 98 (363). «Copit>, II, 49 (248). Crainici, II, 108 (379). Curteni, II, 23. eYeciori», |, 
14 (16). 15 (18), 37 (49), 56 (73), 57 (75). 60, 61
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(82), 74 (98), 76 (102); II, 34 (222), 65 (281), 103 
(371). (al străjerilor din Suceava), [, 66. «Feciorașul» 

(Moise), II, 98 (363). <Foglo», II, 91 (347)- Fulei, 

Fulăşi, |. 96 (146); II, 69 (290). Holteiaș, II, so 

(250). Hirurg, |, 65*. lobagi, I, 10%, 17 (22), 99 

(151), roz (158); II, 11 (181),18(195), 47 (245), 59 
(268). (din CL), |, 57%. Mazil, II, 203. Mişei, I, 

25 (32), 45, 48 (63), 84-s (122). Năimiţi, II, 34-5 
(222). Negustori, |, 13%, 8 (12), 11-2 (14) 21 (25), 

24 (30), 25 (32), 27, 51 (67)fP85 (123); Il, 49 (249)- 

Nemeşi, |, 74%, 20 (24), 55 (72), 95 (143); II, 7 (170), 
16 (189), 33 (219), 69 (290). Poslanii, ÎI, 50 (250). 

Robi, 1 6-7 UD); H, 4 (165), 197 (377). Rumîni- 

vecin, I, 20 (24), 27; II, 2.(161), 18 (195). Sim, 

bras II, 13 (185). Slobodnici, Il, 108 (379), 109 

G80. 
Crimi (Crimeia), 1, 40-1 (234-5) 61 (273), 63 (277) 

65-6 (282), 86 (334), 88. 
Domni şi Doamne: Alexandru Coconul, |, 93*-4*%, 46, 47 

(62). Alexandru lliaş, |, 92* şi urm. 13, 36 (48), 

36-7 (49), 38 (51), 39 (53), 49 (65); 1, 3. Aron- 
Vodă, |, 76* şi urm.; II, 9%, 44%. Barnowski (Miron), 

1, 93%4%, 43-5 (59-60), 58 (78); 11, 3* şi urm., 5 (165). 
Euzabeta (inama lui), II, 4%. Soţia lui dintăuă, 1, 4. 

(A doua), Î. 94%. Bogdan Osbui, |, 9*; 1, 109 (1). 

Bogdan-Constantin, |, 72% ; 1, 1145 (16). Cantacu- 

zino (Dumitraşco-Vodă), |, 104%, 49; Îl, 25-6 (207), 

q2 (236), 45 (243), 48 (248), 49. (Şerban-Vodă), II, 

55 (261), 103-6 (374-5). Cantemir (Antioh-Vodă), Il, 

100. (Constantin-Vodă), ), 102, (157) Q); 1], 60 

(272), 84 (329). Constantin-Vodă (Basarab), 1, 100%. 

Cornea (Alexandru- Vodă), ], 36%. Dabija (Istrati- 

Vodă), 1, 102%. Despot, 1, 59 şi urm. Duca-Vodă, 

), 103* şi urm.; II, 15 (189), 16 (190), 17 (191), 31-2 

(216-7), 38 (228), 39 (231), 44 (240). (Soţia, Doamna 

Anastasia), ]], 23%, 14-5 (187-8). (Constantin-Vodă). 

11, 33%. Gaşpar-Vodă Gratiani, 1, 37 (49); 1, 47 

8%, (Fratele lui), 1], 48%. Ghica (Gheorghe-Vodă), |; 

102%, (Doamna Maria, a lui Grigore-Vodă), Îl, 12-3 

(183). lancu Sasul, |, 74% şi urm,; ||, 44%. leremia- 

Vodă. V. Movilă. Iliaş (Alexandru-Vodă), |, 103%, 49 

(65); 1, 49%. loan-Vodă cel Cumplit, l, 72* şi urm.; 

1], r15 (a7-8). Joldea (loan-Vodă), |, 49*%-50%. Lă-
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custă (Ştefan-Vodă), 1, 36*; II, t1o-3. Lăpuşneanu 
(Alexandru-Vodă), |, 49* şi urm., 8-9 (13); îl, 40*-1*, 
115 (16). (Bogdan-Vodă), |, 70*; 1], 39%, 41%, 114-5 
(16), 116 (19). (Petru-Vodă), 1, 76*. Lupu (Ştefan- 
Vodă), ], 102*. (Vasile-Vodă), 1], 9s5* şi urm, 9-10, 

51-3 (67-9), 54-5 (71), 59 (79), 60, 61 (82), 64 (87), 
67 (89), 71-3 (94-7), 74-5 (99-101), 78 (106-7), 

8 (95), 83 (120), 84-5 (122), 96 (147), 102 
(158); 1], 9%, 16%-7%, 19%, 42%, 49%, 6 (168), 28-09. 
(Fiica lut, Maria), ], 100*. (Teodosia, prima lui soţie), 
], 61 (82). Matei Basarab, ], 61 (82). Mihai (Viteazul), 
], 79* și urm., 5 (10); Îl, 44%. Mihnea cel Răii,], 
11% (al Ilea), ], roz2*. (Radu —), ], 93*; 1], 47%. 
Mircea (fiul lui Mihnea), ], 10%. (— Ciobanul), ], 56?. 
Mizgă (Ştefan-Vodă), ], 68%, 72*; ]I, 42*. Movilă 
(Alexandru- Vodă), |, 32 (41). (Bogdan, fiul lui Ieremia), 

Il, 44%. (Constantin-Vodă), ], 9o0* şi urm. (Gavril- 

Vocă), |, 93*%-4*; |], 48*-9*. (Soţia lui), |, 93%. (lere- 
mia-Vodă), ], 80* şi urm., 8 (12), 52 (68); 1,- 44% 
şi urm., 116 (20), 117 (22). (loan-Voda), 1], 97%-8. 
(Mihail-Voda), ], 90%. (Moise-Vodă), |, 04*-5*, 48 (63). 
Simion-Vodă, |, 9o*; 1], 3*, 47%. Neagoe-Vodă, ], 12%. 
Petraşcu-Vodă (cei Bun), |, 52*-4%. Petriceico (Ştefan- 

Vodă), ], 103%; 1, 24 (204), 41 (234), 42 (236). 
Petru-Vodă Ş.hiopul, |, 73* şi urm. Potcoavă (loan- 

Vodă), ], 74%. Radu (Paisie), ], 37*. (Şerban),|, 89. 
Rareş (Ecaterina-Elena), ], 34*.5*. (Cnejnana), 1, 70%. 
(lie-Vodă), ], 43* şi urm. (Petru-Vodă), ], 14* şi 
arm. ÎI, 1ro (2), 111 (5-6). (Ştefan-Vodă), ], 43% 
47*-8* şi u. Răzvan (Ştefan-Voaa), 1, 8o*, 2-3 (4); 
]I, 44%. Ruset (Antonie-Vodă), |, 103*; II, 49%, 31 
(216), 44 (240). Ştefan (cel Mare), ], 6* şi urm. (Ghe- 
orghe), |, 101*. Ştefăniţă-Vodă, ], 12* şi urm. 'Pomșa 
(Şrefan- Vodă), ], 64* şi urm. ; 1], 6%.7*, Tomşevici (Şte- 

fan-Vodă), ], 91* şi urm., 30 (39), 32 (41), 34-5 (45). 
40-2 (54-5); 1], 49%, 2 (161). Zamfira Doamna (fiica 
lui Moise-Vodă), i, 53%, 

Dunăre, |, 33 (43), 38-9 (51), 74 (99). 
Expresii anticvate şi varia. <Bolgarit>, 1,.26 (48). Ciumă, 

I 50%; ÎI, 105 (375). «Credze», ], 50 (66). Foauete. 
|, 37 (49). «Omor», 27, 28 (36). 

Expresii topogratice. Ape, I, 54 (71). (de unde se rup—le), 
1, 54 (71). eCale», ], 13. Finaţe,], 54 (71), 48 (63).
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Heleştee, 1, 78 (106). Lazuri, 1, 29*. Munţi, «<mun- 

tele», Î, 6 (10), 9, 15 (18), 47 (62). 
Franceji, ]], 66-7 (283). 
Frînci, ]!, 61 (273). 
Gioseni (Moldoveni), Îl, 23. 
Greci, ], 78%, 82%, 86*, 5 (9), 37 (49); 1, 28, 56 (262). 

54-5 (330). 
Haine, podoabe, rufe. Altiţe, 1], 95-6 (355). Argint, ar- 

ginturi, argintării, 1, 53%, 40-1 (54), 44 (60), 45. 
Blane de sobol, Il, 57 (264). Brie, 1, 88 (129); 1], 

95 (355). Brîi împletit, II, 22 (203). Căciulă, |, 49”. 

Cămaşă, |, 55 (72) 92 (135), 100 (152); II, 95 
(355), 98 (362). Cercei, 1], 95 (355). Cioareci, II, 
95-6 (355). Ciubote, ], 49%, 66%; 1], 19 (195), 95 

(35). (— galbene femesaşti), ]l. 95 (355). Cojoace,l, 

67%, 58 (78). Colţuni, 1], 96 (355). Comănac, ], 15 
(38). Desagi, |. 92 (135), 94 (140); II, 96 (355). 
(— cu bucate), 15 (18). Dulamă (de şahmaran), |], 57 

(264). Fote, |, 66; 11,95 (355). Fri, |, 74%. (Căpă- 
țină de), 1, 89 (230). Glugi, |, 15 (18); II, z2 (203), 
98 (362). Gulere, 1], 95 (355). Haină de postav alb, 
). 66%, Incălțăminte, 1, 56 (72). Inele, ], 3s*; ||, 
95-6 (355). (— de argint), 1,'15 (18). Lanţuje, ], 77 
(104). Mănuşi, ]I, 95 (355). (—cu degete), |, 56 (72). 
(— de vară), |, 77 (tot), 83 (120). Meneşterguri, Il], 

95 (355). Mitopuș, Il, 95 (355). Năfrămi, ], 66; 88 
(129), 9o (131); 1], 95-6 (355). Nasturi de argint, i, 
15 (18). Opinci, ], 66%, 15 (18). Pungi, ], 15 (18). 
Rochii, |, 102 (152). Saci, |, 92 (135). Sahaidace, |. 

58 (78). Scule, 1, 40 (54), 51 (67). Şlice, II, 95 (355). 
(— roșii cu jder), id. Sovon, |, 100 (152). Sucmane, 
], 15 (18), 92 (133). "Tămbar de adamască galbenă, 
1, 57 (264). «Țiit>, ], 15 (18). Traiste, |], 92 (135). 

Zăbranec, ]I. 95 (355). Zgarde, |, 95 (355). 
Hoti, tihari, furi, lotri, haiduci, „oameni râi“; hoţie: 

furt, tilnuşag, 1, 66%, 5-6 (10), 15-6 (19), 25 (32), 

40 (54), 44 (60), 45-6, 47 (62), 56 (73), 93 (139) 
95 (144), 98 (150), 101-2 (155, 157); |, 49%, 77% 
2 (160), 3, 8 (171), 13-4 (185-6), 15 (189), 17 (190), 
18 (192), 20 (196, 198), 24-5 (204), 28, 29 (211), 

36 (224), 45 (242), 50 (250), 52 (255), 54-5 (260), 
59-60 (270-2), 61 (273), 63 (277), 64 (279), 73 (298), 
81 (321), 82 (323), 87 (336), 92 (349); 94-5 (353), 

60934 
9
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96-7 (356-7), 103 (373), 116 (21). (—de vite), Îl, 6 
(168). (— Secui, al lui Gherghel), 1], 73 (298). Ciu- 
chirlei (îîlharul), |], 28. (Nic. Pasere), ], 88 (129), 
89 (121); ]l, 69-70 (290). (Velicico), 1], 60 (271). 
(Petru Topor), Il. 24 (205). (Gazde de —).], 15 (19). 

Împărați şi regi af Ungariei. losif Iii, |], 76 şi urm. 
Leopold Liă, Î], 41 (234), 76 şi urm. Sigismund,], 9. 

Jidovi, 1l, 24 (204). 
Localităţi. Aiud, 1], 42*. Alba-Iulia, ], 6 (11), 76 (102); 

1, 9 (176), 48 (247), 69 (288), go (343), 99 (366). 
Aldorf, |, 25*. Azov, |, 74 (99). 

Bacăii, l, 29%, 38, 45. Baia, , 67*-8%, LA 76%, 

83 (120). (conți şi juraţii din), ], 8*-9*. Bender (Peiru, 
jude), ], 76*. Kirschner «Gheorghe, jude), |, 71*. Locui- 
tori: Adrian de, ], 12*, 14%, 21*. Kirscher (Nicolae), ], 
76*, 81*. Samerer (Wolfgang), ], 29*. Baia-Mare, |], 44*, 
41. Bălăcent (Bucovina), 1], 34*. Bănila, |, 105%; 1, 
32%. Bechigi şi Bechigiani, 1], 77 (309), 108 (379). 
Beclean (Bethlen), |, 26*. Beşeneii, ], 38%9*. Beuz,l, 

2-2 (26). Birgăti, |, 45%, 61%, 18, 40 (54), 64 (87), 
37-8 (127-8), 98 (150); 1], ro (178), 69 (290), 8 
(319), 9r-2 (347). Cde-os), ÎL 3%. (-de-Sus), ], 
66.7 (87). (birăi de), |, 18. (Giude, vameşi), |], 91-2 
(347). Bărliceni, 1], 47*. Biserica-Albă (Bialoţercov), 
|, 53 (69). Bisericani, Il, 60 (272). Bistriţa (teritoriul 
iei, pidical), 1, 16%, 66, 83 (121), 87 (125), 101 
(r56); 1], 31 (215). (Samuil Schuller, Zozzaz sait îaș- 

Zector de), il, 97 (358), 99 (364). (alt domn), II, 21 
(199). (lacob, jurat de — l-de-sus), 1, 69 (90). (proto- 

popi şi preuţi), |, 16%, 43 (58); 1], 30 (214), 33 

(220), 83 (326), 97 (358), 99 (366), 100 (381), 107-8 
(378-9). (Pircălabi de), |, 37 (126). Bistriţa (orașul; ase- 
iul lud), ], 89*; ]], 46*-7*. (biserica Sf. Fabian din), 
], 25*. (Censul Sf, Martin), |, 16%, 19*, 29%, 39%, 41*. 
Locuitori: Armeni, ], 85 (123). Medicul Andrei din, 
l, 53%, 59%, 66%-7*%, 69%, zo*-1*; ]], qi*. Birăi: Bed- 
dăus (Samuil), 11, 103 (371), 103-6 (373:5), 107 (377). 
Bâhm (Gh.), !, 84-5 (122), 94 (142). Budacker (Ioan), 
], 2-3 (4), 3-4 (6), 4-5 (8). (Martin), 1, 43 (59), 47-83 
(62), 77-8 (106). Daum (Grigore), |], 113 (11). Deâk 
(Gașpar), ], 46-8 (61-3). (loan), |], ro (178), 12 (181), 
12-3 (183). Decani (Gb.), Il, 23 (206). Emrich (Mar- 
tin), Îl, 26 (209), 27, 29 (212), 3o-1 (215), 32 (217),
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51 (254), 55 (261), 56 (263), 59 (268). 61. Engesser 

(Simon), |, 23-4 (30), 52-4 (68-70), 55-6 (72-3), 57 
(75), 59-60 (81), 64-7 (86-8), 7o-1 (93), 72:3 (96-7, 
76 (103), 78 (07); Îl, s (166). Fraak (Gh.), ], 27. 
Frihm (toma), ||. 18 (193-4), 10-20 (196), 20-1 
(198-9), 22-5 (204). Horvâth ([.), 1], 9o (345). Ro- 
delt (Simon), Îl, 73 (298). Săponar (Toma), II, 33-4 

(220), 34-5 (222), 38-9 (229-30), 40 (232), 55 (261). 
Sattler (Andrel), |, 16-7 (21), 35 (46). 38-40 (51-3), 

62-3 (83), 63 (84-6), 67-8 (89); LI, 3%, 116-7 (21). 
Swes (Gh.), |, 24(31). (Simon), 1], 73-4 (299). Szab6 

(Gh.), 1, 25 (32), 26 (34), 79 (110). (Maru), |, 83 
(120). Teleki (Tăckelt, Gh.), 1], rog (382). Urascher 
(Gh), 1], 12 (182-3), 13, 14-5 (187-8). Wallendorf 

(Ioachim), ]], 44-5 (241), 62 (275), 64 (279), 65-7 
(282-3), 68 (287), 87 (338). Weidner (Urban), ], 1-2 
(2). Werner (Toma), |], 1t1-2 (6-8). Wiist (Gașpar), 
II. 4-5 (165). Diaci: loan, |, 49*. Toma, ||, 97 (360). 
Mihai, 1, 46, 47 (62). Schobelius (Franz, notariii), 

]1, 46 (245), 54-5 (260), 56 (263), 63 (277), 81 (319), 
94 (351). Pircălabi, ], 1-2 (2), 25 (32), 39 (52), 76-7 
(103); 1], 21 (199), 33 (220), 113 (11). (moldovean, 
de), ], 27%. Senatori: Areltt (Ioan), li, 63 (278). Va- 
meși, ], 5 (9). Gonoş (Mihai, Vameș), |, 7o-1 (93), 
98-9 (151); 1], 29 (212), 32 (218), 38 (228), 38-9 
(230), 44-5 (241), 47-8 (246-7), 49-50 (249), 53 (257), 
54 (259), 55 (261), 56-7 (264), 65-6 (282), 68 (286), 
70 (291), 103 (372). (harminţaş de), ||, 100. Blaș- 
fală, |, 73 (98). Borş, Borşea, |, 100 (153); ÎI, 96 
(357), 98 (363). Borzeşti, ], 70%; Îi, 41%. Botoşani, 
), 17%, 23%, 27%, 29%, 43%, 50, 53%, 9"; N, 1009. 

Brăila, ], 95%. Braşov, |, 12%, 24*%-6%, 70%; ]], 16 

(190). Breţe, |, 47%, 52%. Bucureşti, ], 79%. Buda, II, 
52 (255), 62 (275), 88. Budac (protopopul din), II, 
42 (237). Budinţi, ], 19 (23). Budişor, ], 94%. Bun- 

gard, ], 96-7 (148-9); ], 10 (177). 
Calafendeşti, 1], 5 (173). Camenița, ], 20 (39), 

37 (49); Il, 31 (216), qo-2 (234-6), 45 (243), 48 
(248), 54 (260), 57, 63 (277), 66 (282), 88, 90 (345). 
(popa armenesc din), ]l. 49 (249). Cernăuţi, 1], 30 

(39); 1], 32%, 45 (243). Cetatea-Albă, |, 8%, 94%. Ce- 
tatea-de-Baltă, |, 63%. (Alexe, pîrcălab de), |, 1562-65, 

30%, 34%, 37%, 41%. (loan Clejan, dregător de), ] >
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51*, (Luca, pircălab de), ], 56%, 6o*-1%, (Petru, dre- 
gător de), ], 47%-8%. Cetăţuia, ]], 24%. Cei, |], se, 
Chioara, ], 83%. Chiev, 1, 86 (334). Ciceii, |, 7*95, 
22*, 28*, 30%, 32545, 40F-1%, 47%, 63% Dracşin 
Simon (pîrcălab de), ], 23*, 25%, 28*-0*%, 33%. Cristea 
Orăș (dregător de), |, 56%, Petru, l, 19%. Petru (postelni- 
cul), ], 9*. Toma, ], 18. Vlad, 1, 10%, 15* (pîrcălabi de 
Ciceii). loan Frissa (casier de), ], 217, 25%, Cîmpulung: 
dregători, ], 87-8 (128). nemesnici, ÎI, 14 (186). pircă- 
labi, 1, 49-50 (65); II, 73-4 (299). Vornici, II, 35 
(223), 73-4 (209): Abăza (Ilie), |], 88. Bilai, ], 24-6 
(32-4). Gavril Cocri, ], 17-9 (22), 35 (46), 36 (48), 
545 (71), Gr-2 (82), 64-5 (86-7), 69 (91). Cozma, ], 
81 (115). Criste, ], 7-8 (12). Cucoranul (Mironașco), 
Il, 18-20 (195-6), 63 (278). Costin (Velicico), II, 27. 
Dan (pîrcălab), 1], rro (2). Dimitrie Pitarul (pircă- 
lab), 1. 50 (65). Dragoș (Vornic), |, 77%, 8s%7*i1], 
45%. Drăgușin treti Vistier (Vornic), |], 28-30 (211-3), 
32 (217-8), 38-9 (230-1). Gheorghe (Vornicul;, unul 
saii mat mulți), ], 20 (24), 94 (142), 1or2 (157); 
1], 24-5 (205), 26 (208), 45:6 (243), 55-6 (261), 56 
(263), 57-8 (265-6), 59 (269), 61 (274), 85 (331), 
88. (Dumuraşco, tată! lui), |, 56 (263). Hăbăşescu 
(Vasile, Clucer; Vornic), |], 93. Lliaş (nemesnic; Vor- 
nic), 1], 85 (331), 87 (337), 80 (341). lorga și Pa- 
hulce (Vornici), |, 63 (85). Matei (Ușer ; dregător, 
Vornic), ], 7*; II, 41%. Monie (Vornic), ]], 49-50 
(249). Pătraşco. V. Boieri. Simion (Simionel ; Vornic), 
1, 15 (18), 15-6 (19); |], 2 (160). Solomon (Vornic), 
], 75-6 (roz); 1, 6 (167). Stroiescul (Lupu, Vornic), 
]1, 6-8 (168-771). Tălmaciă (Vasile, dregător), |, 14 
(16). Talpă (Ioan, Vornic), |, 97%. Vişan (Vornic), 
1, 81 (115). Diact: Petre, ], zo-r (39), 32-3 (41-2), 
36-7 (49); Il, 4-5 (165). (Vasile), li, 53 (256). Di- chiii ( Vasilaşco), ]], 29%. Jude, II, 87 (336). Juraţi, bă- 
ini, II, 71 (292). Logofăr (ful — lui Balea Braşo- 
veanul), ], 84-5 (122). Oameni bătrîni, 1, 15-6 (19), 
95 (145); Il, 6 (163), ro (179), 33 (219), 44 (241), 
75 (301-2), 87 (537), 98 (361-2), 101 (368). Preoţi, 
Il 15-6 (19), 59 (78), 71 (94), 77 (ros); 1], 32, 20. 30%, 1 (159), 53 (256), 91 (346). Staroste (Şandru), 
1, 79 (109). Ureadaie, Il. 116 (20). Vameși, 1], 98 
(362). Drăgan, |, 52-3 (68), 7r-2 (04-35), 81 (115).
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Gheorghiţă, 1], 2-3 (256). Văteşti (Mihab), 1], 13 

(184). Vătămant, ), 77 (105), 95 (144); Il, 29%-30%, 
51 (254), 52-3 (256), 71 (292), 73-4 (299). Familii 
mai des citate: Hurghiş: Gheorghe (popa), Il, 101 

(368). Petru, nemestnic, |], 36-7 (226), 39 (231), 48-9 

(248), 2-3 (256). (Vasile, vătăman), Il, 52-3 (256), 

55-6 (261), 83-4 (327-8), 9o (345). Lateş (Istrati), ], 
79 (109). (Lupu), Ii, 30%, 1or (368). Mălaiii (Lupu), 

|, 33-4 (43-4). Negreştii, ]I, 25, 29 (211), 33 (219). 
Cimpulungul muntean, |, 18%. (— rusesc: săteni şi 

vătăman), Îl, 64 (280), 96-7 (357). Cîtlibabul, ]], 15 

(188). Cirlibaba, |, 46. Cîşlă, 11, 59 (269). Ciuc, |, 

21%, 32%, 51%. Coşna, |, 79 (109), 96 (147); II, 62 
(276). Cotlea, 1], 45%. Coţman, |, 35€%. Cotnari, |, 

102%, 32 (41); Îl, 3%, 22%, 47%, 49%, 17 (191), 109 
(1). Cozma, ], 97 (148). Crasna, |, 105%, 82 (117). 

Cucuruza, ], 97?. Cuhne (şi nemeșii bătrîni ai satului), 

1, u1-2 (182). Cuciur, |], 32%. Dej, 1, 83 (120). (Şte- 

fan din, diac), |, 74%. «Derla», Î, 34 (44). Dipsa, ), 

52%. Dohancală, II, 31%-2%, 65-6 (232-3). Dorna, |, 

982, 73 (97), 81 (114), 9o-i (132-3), 96 (147), 98-9 

(151); 1, 35 (223), 38 (228), 61 (273), 69 (2809-98); 
72 (295), 73 (298), 83 (325), 93, 96 (356). (birăi, 
vătămani, nemesnici, giuraţi), |, 96 (147), 98-9 

(151); 1, 47 (245). Dorna (rii), L, 70. Dornei (Gura-), 

1, 71 (94). Dorohoi, Il, 117 (22), Dumbrava (în Ar- 

deal), ], 79-80 (318). Dumbrăveni, ), 36 (124). 

Făgăraş, I, 3-4 (6); 1], 97 (360). Comandanții ro- 

mînt de), 1, 84%, 3-4 (6). Feldioara, ], 22%. Feldra, 

Felder, Feldreii, Fendreii, ], 43%, 45%-6%, 25 (32), 54 

(70); II, 78 (313), 108 (379) 113 (11). Fintina-Kece, 
]], 18 (195). Focşani, Il, 55 (261). 

Galata, ]], 12 (236). Galaţi, ], 72-3 (96-7); N, 45 

(243). (în regiunea Bistriţii), |, 11%. Găureni, Il, 108 

(379). Ghera (codru), |, 44-5 i60). Gherla, ], 49%, 

46%. Gherghita, |, 61 (82). Gileii, |, 63%. Giurgiu. V. 

Gurghiu. Grămeşti, 1, 25 (206), 51 (254). Gurghiu, |, 

21%, 39%, 1052. (Const. Stolnicul. comandant de), 1, 83*. 

Flidveg, ], ss. Hirlăii, |, 127-472, 162-7%, 21%, 23%, 

39%, q15-2%, 46%, 49%, 507, 53%, 56%-85, 61%, 03%4; 
|, 47%, 109 (1), 1to (4). Homorul (Cîmpulungului), 

], 83 (325). Hordoi, 1], 78 (314), 108 (379). Ho- 

rodniceni, VW, 37%. Hotin, l 145, 103%, 6 Ur), 334
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(43-4), 38 (510); 1], 10%, 115 (16). Huşi, ], 19%, 39%, 
42%, 44%, 552. 

lad, |, 21%, 45%, 9, 17 (21). (birăi din), 1, 58 
(266). Guraţi din), i, 4-5 (8), 79 (110). Tăgeș, |, 19 
(23). lerașul-de-sus (jurat din), 1], 80. Iaşi, |, 17%, 

29*-30*%, 30%, 43%-4%, 47%, 50%, 52%, 56%, Gr*, 660.7%, 
70%-2%, 17%-8%, 87%, 89*, Q2%-103%, 32 (41), 36 (48-9), 
38 (51), so (65), 59 (79), 60, 61 (82), 7r-2 (945), 
79 (108); 1], 33%, 40?-r%, 49%, ri (181), 23, 28, 
31 (216), 37 (226), 38 (220), 42 (236), 49 (248), 
55 (261), 59 (269), 68 (286), 102 (369-70), 115 
(17-8). Cristea, dregător de, |, 59*. «laţit», |], 9o 
(345). Ilova, I, 22 (27), 41-2 (55), 78-9 (108); Il, 2 

(160), 4 (164), 44 (240), 58 (266), 97 (359), 108 
(379), 313 (a1). Ineii, 1], 96 (357), Ip, Il. 45%. Is- 
mail, |, 79%, 60, 72 (95). Iuda, Il, 31 (215). 

Jadova (satul şi giudeţi)), |, 91-2 (134), 96 (146). 
Kobak, |, 10ş5*. 

Lamcrem, |, 72%, Lăpuş, ], 22%. Lechinţa, 1, 52%, 
54%. Lemberg, Il, 39%, 31 (216), 116 (19). Leșul,ll, 
ror-2 (369), 108 (379). Lucaveţ (şi boierii din), |, 
19-20 (23). Lunpiertu, ], 45. Lușeşti, ], 45. 

Maer (şi judele), ], 7%, 82 (118); 1, 49 n.1, 

20 (197), 22 (202), 40 (232), 53 (258), 64 (280), 
90 (344), 108 (379), 112-3 (9-11). Mihaleşti, |, 38*. 
Mititei, ]], 68-9 (288), 76 (304), 99 (366), 108 (379). 
Moldoveni, ], 10%, 12%, 17%, 33%; Îl, L13-4 (2), 
I16-7 (21). Mocod (şi protopopul de), ], 5%; Il, 33-4 
(220), 76 (306), 108 (379). Moiseiii, 1, 19-20 (23), 
37 (126); II, 36 (225). 

Năgiălăii, 1], 77 (308). Năsăud, ], 55, 49 (64), 
55-6 (72), 83-4 (121); II, 33 (220), 78 (316), 99 
(364), 107-8 (378-9), 108-9 (381). (Crainicul, giudele, 
pirgarii, slobodnicul din), 1], Ş9 (364), r08-9 (381). 
Neamţ (cetate), ], 21*; ]], 83 (324). (tîrg), |, 24%, 
44%, 70%, 4 (7), 23 (28), 25 (32); Il, 33%,91 (346). 
(Danciu, pircălab de), 1, 27*. (I)umitraşco, pircălab 
de), ], 23 (28). (Pătraşco, pisar de), ], 23 (28). Ne- 
grileşti, 1, 22*. Nimptiii (protopopul din, juratul Vlă- 
dică!), |. 93 (137). Niș, Il, 75 (303). Niștălăi, |, 
100 (154). 

Oceacov (Daşov), |, 60; 1], 62. cOctco», 1], 86 
(334). Ocnă (ecuţu de la»), 1l,77 (310). Oradea-Mare,
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1, 312. Orăşeni, 1, 10%. Orăştie, ], 15€. Orheiă, |, 57%, 

74 (99), 78 (106); IL, 18. Oriiu-de-sus, |], 102 (370). 

Pătrăuți, ], 45. Pătrofea, 1, 69 (90). Piatra, 1, 54 

(259). Pintic, ], 38%. Poiana, ], 5%, 27%, 87%. Poieni, 

1, 108 (379). Posmuş,l, 76 (or). Preaşmăr, Il, 45%. 

Prilipeea, |, 23 (29). Puntea Bistriţei, 1, 18. Putila 

(şi vătămani de), Il, 37 (227), 63 (278), 64 (280). 

Putredul, I, 99 (15:). 

Răciuleni, 1, 99%. Rădăuţi, 1, 10%,9 (174). Răstăci, 

1, 22 (20). Reteg,l, 18%-9, 30%, 32%, 56%, 83 (120). 

Ribrele, |, ş*: Rîbra-Mare, 1, 77 (307), 108 (379). 

Ribrişoara (şi judele), 66-7 (88); D, 78-09 (317), 108 

(379). Rodna, |, 55-87, 17%, 27%-30%, 34%, 40%, 43%, 

457, 475-8%, s1%-2%, 55%, 00%, 63%, 65%, 76%, 78%, 

of, 82%, 87%, 1 (1), 2-3, 15 (8), 21 (25), 36 (48), 

38 (51), 63 (84), 71 (94), 94 (141) 106 (370), 108 

(370); 1, 40%, 46-7 (245-6)» 7 (265), 65 (281), 

95 (362), tor (368), 102 (370). (Ocna de la), 1, 30%. 

Anton (pircălab de), 1, 27%-8%, (leleagă, loan; Cămă- 

raş de), |, 30%. V. si Boiert : Stroici (loan). <Seghi- 

raşo», ], 42 (57). Seliştoii, 1, 2 (2). Roman, 1, 7% 

13%, 43%, 45%, 57% 87%; 1, 83 (324) 118 (10). 

Rotopănești, 1, 4! (55), 76-17 (103-4) ; UI, 3%, 2 

(161), 59 (268). Runcul Dornei (şi judele), |, 73 (98); 

|, 32 (217), 76 (305), 108 (379) 
Saj6, 1, 77%. Salvele (cele două), |, 5%; 1, 21 

(199), 78 (311), 108 (379). Sântul, UI, 87 (338). 

(Procopie, Vameş de), ], 4%. Sesarma, ], 22%. Şieul- 

Mare, ÎI, 44%. Şieuţ, 1, 79 (318), 80. Silistea, 1, 362. 

Sîngiordz, |, 5%; 1, 1 (159) 37 (227), 108 (379), 

113 Un). «Simtăonaşii>, ll, 77 (310). Sîn-Martin, Il. 

72 (295). Siîntiei, 1, 94%. Siret (târgul), |, (1), 30 (39); 

ÎI, 45%. Şteahul-Negru, 1, 53 (69). Siuck, 1, 114 

(14-5). Sniatin, 1, 30 (39) 79 (109); II, so (250), 

s2 (323), 88. Şocodom, 1, 8o (ar2); ll, 43 (238). 

Sorcea. |, 39%, 37 (49); Il, 36%, 66 (283), 83 (324). 

Ştefâneșui, |, 30 (39); ll, 32% 42 (236), 61 (273). 

Stejăreni, 1, 86 (124): Suceava, 1, 6%, 10%, 12%-3%, 

16%-7%, 27%, 28%-31%, 36%, 40F, 42%-5%, 47! Şi urme 

63-69, 68%, 71%, 79%, 81%-2%, 86%-77, 59%, 93%-5*, 

98%-101%, 5 (8), 11-2 (14), 14 (6) 25-2 (26), 23 

(28), 30 (39); 33 (42), 45; 62-3 (83), 67 (89), 7E 

(94), 13 (97),73 (100-1); ÎL 6%, 9%, 16%, 23%, 449.
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16 (189), 40 (233), 74 (300), 82 (324), 89 (340), 102 (369), 110 (3), rit (5-6), rr2 (8). (biserica de 
piatră din), |, 42%. Gorştinari, 1, 10% 15 (8). Lo- 
cuitori, |, 4%, 6%, 8%, 10%, 16% 21%, 73%, 04*, 21 (25), 
24 (30), 45, S1-2 (67), 55 (123); 11, 16 (189), Pir- călabi, ], 97*% (Dumitraşco Logofătul), 1, 23 (29). 
Popi, |, 22 (26). (—a armenesc), ll, 49 (249). (—a 
domnesc), 1, 22 (26). Portari, 1, şx-2 (67). Sfatul: 
șoltuz, pîrgari, bătrîni, 1, 24 (30), s1-2 (67), 65-7 
(88). Şoltuz armenesc, |, 21 (25); 1; 44%. Şoltuzul 
Isac, Îl, 16%. Stan, 1, 20*, Vameși, 1, 17*; îl, 98 
(362). Vornici, ], 2: (25). (Dumitrașco), ], 23-4 (30). 
Voiţi (Tănas), 1, 85 (103). Suciul-de-sus (şi giudeţul), 
1, 29-30 (38). Suhard, |, 64 (86); 1], qu*. 

Tatrăii, 1], 89 (342). Telciii (şi jude, pîrgar, crai- 
nic, protopop), |, 16%,62 (84),95 (143); 1, 89 (342), 
9o (345), 108 (379). Telej, IL. go (345). Teiejin, 1 61 (82). Terptiii, 1, 29%, 66*; Îl, 107 (377). <Ţi- 
core», 1, 46. Țigăi, 1, 56 (74). Tighinea, |, 79*; II, 
40-1 (234-5). Tirgovişte, ||, 45%, 68 (286). Tiuş, |, 
69*. “Vopliţa, 1, 7o*, Trembowla, ]l, 54 (260). Tro- 
tuş, ], 38%, gr, 8o*. Diaci din: Iacob, ], 61%, Ioan, 
1, 66%. “Purda, 1, 34*, 100 (154). Ţuţora, |, 39 (53); 
II, 25%, 49 (248), 54 (260), Urmezes, ]l. 25. Unguraș, |, 19%, 232.42, 27%, 30%-1%, 34%, 37%-8*. (Paul Bank, pîrcălab de), 38%, 
40*%-1*. Unguraşul-Noi, |, 38%. Urmeniş (şi birăul şi 
popa), |, 42 (57), 45, 97 (148-9). 

Vadul Ocnei, 1, 58 (78). Valea-Mare, 1, 8*. Valea 
Rodnei, 1, 6%, ape. (eneji din), 1, 16%. Vamă, 1, 70*, II (13); 79 (110). Vărare, I, 25 (32), 32 (217), ros (379). Vașarheiii, 1, 32*. Vaslui, 1, 44%. Vermeş, |, 29%, Vişeul-de-sus, 1. 63 (84). Volovăţ, 1, 22 (27). 

Zagra (şi «tisturile şi biraele»), 1, 5*; 11, 78 (315), 
91 (346), 108 (379). «Zamora», ], 74*. Zolkiew, Il, 
54 (259). 

Maramureş, |, 27*, 2 (2), 63 (84), 92 (136); 1, 16 (189), 23, 36 (225), qi, rot (368). Pogan (Jurj, şpa- nul, şi Isac, biv Vornic de gloată), 1, 1-2 (2-3). Toina (Bilţ, jurat). 1-2 (2), 24 (31). 
Măsuri. Bărbanţă, 1, 98 (151), Besmine de ceară, ]], 95 (355). Burduf (de făins), |, 94 (140). <Burduj», Î, 15 (18). Coţi de pinză, IL, 95 (35ş). Dramuri, |. 23
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(29). Fârtar, 1, ş (8). Fasce, |, 47 (62). L.ătunoitt 
(de peşte armenesc), |l, ro (178). Mirţe de grtă, il. 33 
(220). (— de mălaiti), Il, 58 (266). (— de orz), Îl, 109 
(382). 

- Meşteşugari. Argintari (Anton —, al lu Ştefan-cel.Mare), 
1. 8%. Aura, ], 11%2*, go (131), (Toma), |, 12”, 
2$*. Bărbier), |, 52%, 66. Berart, |, 69%. Cărămidari, 
Il. 17%, Cărăuşt, Î, 4*. Fierari, 1, 61%. «Giugănitori de 
pre Moldova», |, 45. Medici, ], 17%, 58%. Meşteri, |, 
42%, 62 (83), 75 (100). (de crucl), II. 32 (217). 
Ulari, ]., 67-8 (89), 75 (100), 77 (104). Pehlivan!, ], 
104%. Pescari, |, 10*; 1, 37 (227). Pietrari, |, 215, 

58*. 98%, 67:8 (89), 75 (100). Pacurari, LE 96 (357). 

Pitari, 1, 67%, 96%, Postăvar! (loan —, din Suceava), 
|. 16%. Prisăcart, Îl, 82 (323). Vârniceri, |, 62 (83). 
Zidart, 1, 43%, 67%, 99*; Îl, 16%. (ans), |, 42%-3*, 
50%-2%. (Luca), |, 44%. Zugravi de biserici, |, 82 
(118). (Toma —, din Suceava, Grec), ], 37*. 

Moldova (rii), Il, 84 (329). 
Mosc si Muscall, 1, 36 (45), 61 (82); II, 31 (216), 41 

1235). 43 (238), 54 (259), 62 (275), 63 (277). 65-6 
(252-3), 79 (109). Țar, II, 31 (216), 86 (334). 

Munteni si Ţara-Romănească, ], 11%, $2*, 100”, 32 (41), 
61 (82); 1], 40%, 23, 33 (219), 37 (226), 38 (228), 
68 (286.7). 

Nemţi, |, 7 (12); ÎN, 12 (183), 26 (209), 43 (238). 46 

(243). 54 (269), 59 (269), 66, 65 (287), 70 (291), 
75:6 (303), 82 (324), 88. 94 (353). 

Nistru, 1, 32 (41), 33 (43), 38 (51), 39 (53); Il. 45, 
57 (265), 61 (273). 66 (283). 

. Obiceiuri, acte, datint. instituţii. Abrac. Î, 82 (119). Aco- 

lisi (a se — de), Î], 44 (241). Act de nastere, i, 1-2 

(152). Adălmaş si adălmăşari, ], 23 (28). Adspost. I, 

53%. Aşezămint, ], 95 (145); ÎI, 29 (211), 75 (302). 
Aur domnesc, |, 29%. Bold(a băga în —), ll, 30 (214, 

36 (224). Bigamie, Îl, 42 (237). Bile, |. 71-2 (94-5). 

(din Baia), |, 61*.2%. (din Bistriţa), |, 39.40%, 119-3*, 

26 (34). (din Ilotin),], 61%. (din Sniatin), |, 99%. Rin. 

zoșegi, 11, 79-80 (318). Bir,1, 87 (127); 1,23. Birul, 

dajdea lut Voda, |, 7o (93). Birsag, 1, 60%, Calea (a în- 
chide), |, 15 (18). (a deschide), |. 25 (36); N, 31 (292), 

72 (296), 104, 115 (18). Canoane,1, 43 (58). Cap de țară, 

1, 23 (36). «Cant», |, 26 (34), 37 (49), 54 (70), 63
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(84), 68 (89), 73 (96), 82 (116), 83 (120); LI, 5 (165), 
8 (173), 15 (189), 21 (200), 25 (207), 28, 29 (211), 
35 (222), 44 (241), 70 (291), 86 (334), 102 (370), 
104. (domnească), Il, 102 (369). (de judecată, a ]om- 
nului), li, 13 (18ş). (de nemeşug), li, 21 (199). (de 
ocină), ll, 5 (166). (de scutire de vamă), 1, 79 (110). 
(de suire în Scaun), ll, 41 (234). (de trecere). ], 68-9 
(90). (de voie), |, 36 (47). (a Vodă), 1, 16 (20). 
Catastivul tirgului Neamţ, |, 25 (33). Cazne, Il, 60 
(272). Cerca (a), ], 45. Certificat de proprietate pen- 
tru cat, Il, 26 (208). Chelşug, 1, 31 (40), 36 (47). 

Cheltui (a.— abucate»), ], 57 (75), 73 (98), 77 (104). 
Chizeşt, 1, 23 (28), 69 (91); 1], 21 (199-200), 97 
(359). (a da în chizăș), |], 50 (249). Clacă, 1], 33-4 
(220). Colac, ]], 10 (179), 59 (268), 60 (270), 74 
(299), 81 (322), 94 (351). Colăci (a), 1], 101 (368). 
Colaci pentru Domn, |, 71 (94). Contrabandă, ], 11%, 

Credință (a da în), ]], 17 (191). Cumătrii, |, 43 
(58). Cuscrii, 1, 43 (58). Cuvinte, II, 41-2 (2345). 
(a face), ], 49 (65). Dabile, ], 37 (49). Dajdii, |], 33 
(220). Dajdia preuţilor romîni din Ardeal, |], 87 (338). 

(vămeșugului, năpaste), |, 87 (127). Dare pe porţi, |], 
69 (288). Datul, II, 32 (217). <Decrer», ll, 21 (200). 
Degetele (a pune), |], 52 (256). Descumpăra (a se), 
II, 5 (166). Dires, 1], 35 (222). Divorţ, ], 86 (124); 

1], 30 (214), 83 (326). Dobindă, 1, 42 (56); Il. 49 
(249). Extradare, Il, 96 (356). Făgădaș, Il, 73 (298). 
Fecior de suflet, ], 7 (11). Frăţie, |, 43 (58). Giudeţ 

(judecată), 1], 37 (227), 44 (240), 61 (274). (Sen- 
tenţă), ]|, 13 (185). Giurat (amendă >), 1], 94 (351). 
Giuzi, II, 108 (379). (de sate), |, 24 (31). Gloabe, 

l, 17 (21), 66, 79 (108); 1, 3, 4 (163), 35 (222), 
6o (271), 63 (278). Gorștina, |, 87 (x28); ||, 13 
(184). Gorştinari, 1], 29 (211). Granița, |, 50%, 47 
(62). V. şi hotar. «Grosz, îl, 87 (337). Guluș, ||, 
14-5 (188). Haramiţaș, Il, 29-30 (212). Herie, ]. 99 
(151). Hotar, 1, 77%, 96%7*, 18, 48 (63). 545 (0), 
72 (95) 91 (132), 96 (147); Ul. 8*9*, 7-8 (171), 4-5 (188), 62 (276), 63 (278), 82 (323), 116 (20). 
Hraniţă, ], 52 (68), lerta (a — capul cuiva), ]l, 42 
(237). Impăcare cu niște lezaţi, ], 67 (88). Împărţi- 
turi, ]. 43 (58). Împrumut, |], 27. Închisoare, ], 22 
(26). Învălui (a), 1, 53 (258). Iscușenie, ], 56 (73).
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Izvod, l, 50%, 88-9 (29), 89-90 (131), 98 (150); N, 

o (212). Jatobă (a trage), |), 38 (229). Jerăbii, |], 

34%. Jold, ÎI, 106 (376). Jurămînt, JI, 23*, 11 (182). 

(de nevinovăție), Ii, sz (256). Leafă, ], 58 (78). Le: 

gătură, 1, 40 (54), 99 (151); II, 28, 96 (357), 113 

(11). Lege, II, 10 (178-9), 14 (186), 17 (190). («—a 
țerii> Moldove!), Î, 23 (28). (A avea —), 26 (34), 

42 (55), 101 (155). CA face —) LE 453; VU, 87 (337). 

(A socoti—), Îl, 2 (161), 35 (222). Lua (a-şi—de la 

cineva), |i, 31 (216). Legiui (a), 1, 17 (21). Margine (ho- 

tan), 1, 75 (301). Marhă (domnească), 1, 29 (38). Mar- 

turi,|,29 (38). Mirşag, |, 50 (66). Moşii, Il, 91 (132). 

Muncă, ) 45. Năpaste, , 4i (55), 79 (109), 100 

(154), 1, 21 (200). Negoţ. ], 50 (65). (—a cumpăra), 

II, so (249). Oameni buni, 1, 23 (28); Il, 13 (84), 

23. Obezi, |, 37 (49). Olac, |], 37 (226). Omor, 

1, 21-2 (26). Oprire, |, 14 (186). V. şi Zăbereală. 

<Ordinaţii», 1], 66 (283). Pace (a cădt la), Il, 44 

(240). Pecete, 1], 58 (266). Pecete de document ruptă, 

], 3-9 (13). Pedeapsă pentru moarte, |, 22 (26). Pe 

rire (a avea), ], 45. Peștele domnesc, 1, 98 (362). 

Pîră, ], 67 (88); 1, 4 (164), Pită (a fi întro), 1, 

108 (379). Plai, Il, 108 (379). (a închide—), 1, 29 

(211). Plăti (a— moartea), il. 31 (216). Plinire, împă- 

care, 1], 16 (189). Poclon, Îl, 4 (163), 52 (255); 53 
(257). Pomană, |, 57 (76). Poprire, Il, 85 (332). 

Porţie (a pune la), 1], 108 (378). Poşte, 1], 28. Pra- 

vilă, ], 22 (26). Rămășița (birului împărătesc), 1], 58 

(255). Râvaş domnesc, |, 16 (20). Sălaşuri, |), 32 

(217). Sama (terminul S. Mărie), 1, 64 (86). Sameş, 

il, 113 (a1). Scaunul Domniei, |, 27. Scheiari, 1,5 

(8). Scoate de la ștreang (2), 1], 5 (166). Scriptură, 

1, 68 (90). Simbrie, II, 33 (220), 107 (378). Sinod 

(de preoţi şi de sătenb, 1], 89 (342). Socotitori, 1], 

56 (263). Sodeș, săduș, sudăș, ], 4 (7), 223 (27-8), 

25 (33); ]l, 98 (361). Soții (asociaţi), |, 45» 57 (76); 

Il, 24 (204), 49 (249), 51 (252), 60 (270). Sptazura (a), 

Ul, 45 (242), 73 (298), 83 (327), 96 (356). Strinsoare, 

1, 15 (19), 45. Tălmaciii, |I, 10 (178), 15 (189), 44 

(240); 1, 109 (381). Temniţe, |, 67 (88). Ttrg, |, 

98 (361). i de—), l, 4 (7), 23 (28). Tisturi, N, 99 

(366). Tocmală, 1, 8 (171). Trage (a), |, 36 (48), 

99 (151). 'Frăsoare, Îl, 18 (192). Trăsură, |, 98-9
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(151); Il, 32 (217). Umplutură, JI, 35 (222). Uric, 
II, 62 (276). (a avea—), 1], 114 (12). Văt cu peşte 
(a goni), I, 48 (03). Vamă şi vameşi, Î, 4-5", 9%, 
11%, 70%, 105%, 13, 15 (18), 16 (20), 18, 19 (23), 24 
(30), 36-7 (48-50), 38 (51), 42 (36), 54 (70), 60, 64 
(86), 78 (106), 79 (110), 92 (136), 98 (151); 1], 29, 
8 (173), 36 (225), 46 (244), 57 (264), 58 (267), 67 
(284), 103 (272), 104, 114 (13). Varmeghii, ], 68 
(90); ll, 108 (379). Vîna (a—munţii), |, 48 (63). 
Zăberi (a), zăberire, zăbor, ], 22 (27), 57 (75), 62 
(86), 99 (151), 102 (158); 1], 3, 7 (169), 13 (185), 
15 (189), 16-7 (189-90), 22 (203), 25 (206), 29 
(211), 32 (217), 37 (227), 43 (238-9), 50 (250), ȘI 
(252), 63 (278), 67 (284), ș1 (292), 75 (303), 82 
(323), 88, 89 (340). Zălog, II, 39 (231). Zapis, Il, 
20 (196), 31 (216), 44 (240). 

Ostaşi și arme. Arce, ), 14%, 8o (11). Arme, |, 12*; |], 
116 (21). Călărași, ||, 48 (248). (de margine), |, 53 
(69). (de strajă), 1, 53 (68). Căpitant (loan Nemeș și 
loan Pan), ], 85*. Catane, ÎI, 106 (376). Cordwi, ], 
66. Dărăbani, ], 74 (99). Joimiri, Jolniri, 1, 53 (69); 
11, 59 (340), 94 (353). 1 evenţi, II, 94 (353). Lipcani, 
II, 48 (248). Patoș, 1], 65 (281). Plăieşi, 1], 08 (380). 
(Maxim—!), |, rox (156). Puşcă, |, 11%, 6r*; II, 65 
(281). Pușcași (Nagy Toma, căpitan), 1], 44%. Săbii, 
], 66. Sineţe de mînă, ], 11% Steag, |], 106%, 100 
(15a); 1, 66 (283), 83 (327), 92 (348). Suajă, |, 
97%. 17 (21), 18, 40 (54); |], 90 (345). (de hotar), 
|, 10. (de Suceava), ], 66. Suliţe, |, 103*-4*. Talpăşi, 
i, 83 (327). Topoare, ], 66. 

Paraschiva (Sfinta), |, 72-3 (95-6). 
Polonia și Poloni, |, 2 (2), ş (10), 30 (39). 32 (40), 33 

(43), 37 (49), 38 (51), 39 (53), 50 (66), 52 (68), 
53 (69), 1or (157); îl, 3, 4 (165), 16 (189). 20 (196), 21 (200), 22 (201), 25 (207), 31 (216), 39 
(230), 42 (236), 45 (243), 48-9 (243), 50 (250), ȘI (254); 53 (258), 54, 57 (264-5), 59 (269), GI (273), 
63 (277-8), 66 (282), 69 (289), 71 (293), 75 (302-3), 90 (345), 101 (368). Obuz polon, Îl (216). Litvani, 
|, 33 (43). Regi: Vladislav al IViea, ș, 38 (51). So- 
bieski. V. Sobieski. Ofiţeri poloni: Bednarzowski (lo- 
cotenentul lut Dobrowski la CL), 73 (297). Chi- 
gheciii (Postolachi), ], 106*; 1, 36*, 89 (340). Cra-
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covia (Voevodul de), 1], 25 (207), 4o-1 (234-6). Da- 

vdel (Alexandru), |, 105*-6*; 1, 31%, 62, 64 (279), 

65-6 (282), 67 (284), 68 (287), 70 (291). Dobrowski 

(Andrei, comandant de C.-L.), |, 106%; 1], 35%, 69 

(289), VA (293), 72 (296), 73 (298), 74 (300-1), 

75-6 (302-3), Sr (420, 322), 82-3 (324-5, 327), 84 
(329), 85 (331-3), 86 (335), 90 (344), 92 (348). Dy- 
midecki (Andrei, rohmistru), LI, 24%, 21 (200), 34 

(221), 37 (227), 63 (278). Fodocki saii Fodorocki, 

29-30 (38). Gavril (rohmistru), |, 104%, 106%; Ul, 44-5 

(241-2). Harstall (de, comandant de Suceava), 106*. 

Isăcescu (Vasile, stegar al lui Dobrowski), LI, 72 (294-5). 

Jablonowski (Hatman), 34 (221), 51 (252); 66 (2833), 

74 (301), 86 (334). Korecki (principele), 34 (44). 

Popovici (Hatmanul de Cazaci), 61 (273). Potocki (Şt. ; 

ginerele lui Ieremia-Vodă), 1, 52-3 (68-9). Roguski (Ni- 

colae), Îl, 0-1 (251-2), 74-5 (301-2), 81 (320), 86 (334, 
338). Sandul (ecurienic», comandant de C-L), U 

68 (286). Szetinski (Ignatie, Franciscan), D, 11%. 

Szopezocki (Mihai, nemesnic de C.-L.), 1, 92 (348-9). 

Turculej cel Mare, |, 105*; ll, 32*-3%, 67 (285), 82 

(323). Woicechowski (Stanislav-Cristofor), |], 51 (253). 

_ Producte industriale, fabricate. Apă disulată, 1, 99%. Apă 

tare, |, 67%. Apă de trandafir, 1, 61“. Aramă pentru 

lighene și clopote, LI, 59%. Bumbac, în şişpace, ll, 

96 (355). Cane de argint aurite, |, 10%. Cărămidă, 

1, 75 (100). Care, ], 50%; 1, 89 (341). Carăte, |, 

32*.3*. Ceasornice, |, 50*; |, 6 (168). Cergi, LII, 

95 (355). Clopote, Î, 93 (139). Coase, ], 92 (135)- 

Cordovane, Il, 81 (321). Covoare, ], 40 (54), 89 (129), 

90 (131). Cuie, Î, 95%, 100%, 14 (17). Cuie de dra- 

niță, 1, 83 (120); Îl,15 (488). Cuie de leaţuri, II, 15 

(185). Cuie de șindilă, 1, 96%, r2 (14), 23-4 (29-30), 

43 (59), 47 (62), 52 (67), 57 (76), 63 (85), 83 (120); 
N, 14 (187), 15 (188), 104. Dulciuri, |, 74%-5%. Făină, 

1, 5 (8). Feţe de masă, il, 95 (355) Feţe de pernă, 

1, os (355). Fir de aur, 1, 35%. Funii, 1, 59%, 69%, 

94 (140). (pentru tunuri), ], 68*.9*%. «Fer» pentru cai, 

1, 20 (23). Hirtie, ], 94 (140); ll, 24 (204). (coale 

de), Il, 6 (168), 58 (265). Lanţuri, ll, 202 (370). Lea- 

găn, |, 53%. Marhă, 1, 20 (24) 58 (77), 68 (90), 82 

(116); Îl, 47 (245), 97 (357), 106 (376). Mătasă, Îl, 
96 (355). Mied, 1, 99 (151). Oțel, Î, 23 (29).Per-
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gament, 1, 58%. Peşte sărat, ], 17*. Pielcele, Il, 95 
(355). Piei, 1, 72*, 100%, 18; Il, 48 (247). Piei de 
capre, |, 36 (48). Piei de miel, Il, 34 (220). Pîne 
de casă, 1], 88. Pinză (coţi de), 1, 55 (72). (—de 
cămeşă), 1, 92 (135). (— de cămeșt şi sucmane), |, 5%. 
Pită, 1, ş (8). Plase de fier, 1], 7 (170), 89 (341). Plug, 
1], 57 (264). Postav, ], 4%, 58*. Postav (de Ypres, 
Louvain, Colonia, Polonia), ], 5%. (Caether vel bissus), 
1, 5%, (negru, pentru a acoperi o trăsură), |, 60*. (roşu), 
], 3 (6). Prune uscate, ], 58*. Rachiii, ||, 52 (255). 
Roţi de moară, 1], 89 (341). Sape, 1, 58*; Il, 89 
(341). Săpun,1, 23 (29). Sării, 1, 95 (355). Scîndurt, 
1], 51%. Scoarţe, ], 89 (129), go (131). Şele, Il, 117 
(22). Şindile, |, sor*. Sirmă, II, 96 (355). Ţigle, |, 
68*. “Torturi, Il, 95 (355). Turte dulci, 1], 52 (255). 
Untdelemn, |, 59%, 68%. Urdă, 1, 98 (151). Urşinic, 

II, 96 (355). 
Prut, 1, 53*; 1], 23%, 45 (243), 49 (248). 
Produse. Argint, 1], 3. (o ocă de sfărmături de), |,.90 

(131). «Bucate», 1, 16 (19), 17 (22), 18, 21 (25), 

22 (27), 31 (40), 56 (72), 80 (111), 87 (128), 91 
(133), 98-9 (151), 100 (152), 102 (158); ]l, 79 
(317), 96 (356), 117 (21). Cafea, Il, 104. Ceară, 
1, 67*. (Trei bezmene de), |, 94 (140). Cînepă, ll, 
67*-8*. Cireşe, ], 44*, 49%, 68%. Fag, |, 23 (37). Fier, 
1, 13%, 57%, 69%, 71*, 95%, 60. Fin, 1, 70%, 87 (127); 
1, 5 (165), 30 (231). Ghindă, 1, 28 (37). Gingemăre, 

1, 5%. Griii, |, 47%, 39 (52), 55 (72); 1, 5 (105), 33 
(220). Hrișcă, Îl, 59 (268). Jir, 1, 28 (37). Lână, 1 
5*. Mazere, ], 67*-8*. Miere, |, 100%. Năramze, |, 90 
(131). Pepeni, Il, 53 (257). Peşte, 1, 5*. Pine, ], 37 

(49), 38 (51), 63 (85), 94 (140); Îl, 32 (218), 46 
(244), 49 (2458), 53 (257), 54 (259-60), 57 (264), 58 
(267). (—de sămînţă), 1, 39 (52), 03 (i38). Piper, 
1, 5%. Prune, 1, 68. Pucioasă, |, 67%, Săi, 1, st. 
Şofran, Î, 509, 61%. Unt, Îl, 49 (240). Var de piatră, 
], 62 (83). 

Ruşi (Ruteni), |, 2 (3); Il, 15 (188), 24 (204), 35 (223); 
64 (280). 

Saşi, |, 6 (a); 1], 113-4 (2). 
Sirbi, 1, 5 (o). 

Sobieski (loan), |, 102 (157); II, 42 (236), 43 (248), 
5I (252), 54 (259), 61 (273), 74 (300), 75 (303), 32 
(323), 85 (331), 93 (348). ” 5
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_Tatari, 1, 63%, 13, 14 (16), 30 (39), 32 (41); 36 (48), 

37 (49). 46, 47 (62), 52-3 (68-9), 60, 61 (82), 81 

(13); Ii, 4 U6ş), 25-6 (207), 31 (216), 39 (230), 

41, 43 (238), 45 (245) 47 (246), 54-5 (260-1), 57, 

69 (289), 76 (303), 84 (329), 88, 9o (345), 93, 102 

(370). (Gealalăi), 1, x4 (6). Nogai, 1, 388. Hant, |, 

14 (16), 58 (78); LI, 55 (261), 59 (269). (Calga), II, 

68 (286). Carabet (tălmaciul Hanului), 11, 107 (377). 

Nureddin (Sultani), ll, 59 (269), 88. Cantemir- Mirza. 

_ 38 (78), 60. V. și Bugeac. 

Ţigani, |, 17%, 21%, 69%; 1,39%, 45% n. 1,11 (180), 111 

(7), (domnești), 1, 18, 

- Turcă, 1. 33 (43), 37 (49), 39 (53), 50 (66) 60; ll, 23, 

25 (207), 37 (226), 43 (238), 45 (243) 48 (248), 

s2 (255), 61 (273), 62 (275), 68 (286), 75 (303) 

88. go (345), I111-2 (7-8). Sultani : Mohammed al 

IVlea, 1], 61 (273), "8q-5 (122). Murad al jViea, 1, 

32 (67), 58 (78), 60. Osman al Ilea, |, 13» 37 (49), 

383 60; L, 3. Arab-Paşa, II, 88. Becteş-Pașa, UI, 75 

(303). Hussein-Paşa, 1, 103%4f. 

— Unelte, utensile. Amnare, II, 22 (203). «Bicaoă», 1, 19 

(193). Blide, |, 77 (104). (de cositor), 1, 19 (195). 

(de plumb), |, 80 (a12); Il, 37 (227). Căldări, |, 15 

(18), 92 (135); 1], 37 (227) 97 (357) (de trei cupe), Il, 

19 (195). Cinii, cinae, 1, 19 (195), 37 (227). Cupe, 

1, 49%, 44 (60). Cuţite, 1, 44%, 49, 15 (18), 1], 22 (203); 

24 (204); 95 (355). Fierăstrae, 1, 93”. Hirieţe, Il, 

23 (29). Olovancă, 1, 80 (112). Păhare, li, 68 (287). 

Răteze, Il, 22 (203). Roate, |, 95%. Sape, 1, 23 (29), 

77 (104). (de vii), Îl, 17 (191). Securi, |, 13, 92 (135). 

+Sfeşnice, ], 77 (104). “Talgere, |, 77 (104), 80 (112). 

(—de argint), 1], 68 (287). “Pipsit de plumb, Il, 57 

(264). 'Topoare, 1, 98 (362). 'Tulubiţe, Il, 94 (352), 

95 (354). Unelte, 1, qr (54), 98 (150), 100 (152), 

1or (155); Il, 5 (166), 24 (204),69 (280), 97 (357) 

Visteare, |, 40 (54). 

= Ungaria şi Unguri, Î, 4 (7); 6 (i) 9 26 (33),'79 (109); 

ii, 64 (278), 110 (2), Ungureni, |, 24 (204), 34 

(221). (cel veniţi în ajutorul lui Despot), L, 64%-5*. 

| (diac regal—), Îl, 21 (199). 

Veterani (generalul), |, 85 (332). 

N Vin, 1, 4%, 59%9%, G1*, 75%, 82%; 7 (170), 33 (219). (de 

Cotnari), |, 73 (96). (sublimat), |, 74%. 

A



i. ADAVSURI.: 

La I, p. xxv. Episcopia de Vad ie pomenită. şi ia 

istoriile. ecleziastice ardelene. V., d. ex., Popea, 0. c., 

27, 58-0. . 

La. p. Xrviir. Pentru familia Mogilde, v.. şi Arch, 

isâ, Îl, pp..240 şi urm. . 
La IL, pp. 0v-VL. Axentie Virzireseu nu'ie un - necu- 

noscut. ÎL pomenesc Pray: (Disset, p; 171), Benkd 

(Prince. Transylo.,. , pp 4867), Sulzer (Il, p. 132), 

Şincai (HI, pp. 2556) şi, dintre cei mai noi, Hurmuzaki . 

(ragu L, 86), Învăţase la. Propagandă şi. izbutise: a: 

uni cu Biserica din Roma, la -1683, pe conaţionali. săi 

din Ardeal: acestea sînt limuririle ce se pot culege din 

izvoarele citate, Dintrtun. articol publicat de d; Gr. Goi- 

lav, în Arch. soc. și. și Bi. din Jași (vu, pp: 634 şi 

urm.), se: vede că iel.a înființat «corporaţia . tinerilor> -la 

sfirșitul. secolului al xvrmea (12 Sept. 1139 [1690]? din | 

era armenească). Actul: de fundaţie ie semnat: de cloco- 

tenentul de episcop al eparchiei Sucevet, al: sfintelor 

schituri din. Suceava, închinate Sf. Axintie, adevărat: ar- 

chimandrit: Hagi.Koh Varzaresc. Mindrul>. Documentul ie 

redactat la «Gurghiu S. Midloşz. Deci, în. documentul 

latin. rezumat; de noi, ie vorba. de acest: Gurghiii, şi nu 

de Giurgiu. Vărzărescu menţionează: pe catolicosul  Elia- 

zar, dar şi. pe. Papa Alexandru (1689-91). — Pentru. satul 

Vărzăreşti, v. Rev. p. îsfu arch. şi file VII, p. 236. 

„La. I, p- 85, 09 CERUL. Scrisoarea ie de la începutul 

secolului al. XVIII, cînd îmi. amintesc că am găsit,. în 

cronici, pe Vornicul. Voiţi. - , 

La 1], p. IV. “Totuși pomelnicul Bisericanilor vorbeşte 

de Dumitru şi Safta, părinţii lut Miron. V. Arch. soc. şt. 

60034 
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și Zif. din Jași, II, pp. 118, 122. Dect trebuie să se ad- 
mită că ai existat doi Dimitrie Barnowski : unul, soț al 
Anghelinel şi tată ai Soref, iar cellalt soț al Safiei și 
tată al lui Miron. 

La |], pp. Vu-ix. La începutul secolului al xyylea 
se judecă înnaintea lui Grama Postelnicul, fost Ceaşnic, 
Rotompan Vornicul și Goia păhărnicelui din Cucuteni; 
cel d'intăiii iera ginerele lui <Ciogolea>. Se menţionează 
şi Iacob Moţoc. Bibl. Ac. Rom,, doc. xuIr, 262. 

La Il, p. x. Pentru Mihul Stârcea, pîrcălab de Ciceii, 
și fratele lui, loan, pîrcălab de Hotin, v. V. A, Urechiă, 
Operele îui Miron Cestin, ll, p. 287, nota 1. 

La UI, p. XI. Un diacon Bilăt, falşificator de docu- 
menite, se întîmpină în 1631. Arch. îs, |, p. gr, 

La II, p. Xrir. Un diac Ionașcu Rotopanul ie pome- 
nit la 1617. Wricariul, |, pp. 161-2. i 

La ÎI, p. Xirr. Condrea Vameșul se găsește documen- 
tar la 1610 (Uricariul, SIX, p. 7); în 16:8,i se da îiL- 
lul de biv Cămăraş (Arc. ist, 12, p. 191). 

La II, pp. Xiv-y. Pentru Pătraşco Ciogolea, v. şi Arch. 
soc. și. și dif. din Iaşi, X, p. 499. Un Ştelan Ciogole, 
Vornic de Poartă, se întilneşte adesea în secolul al 
xvunea. V. Bibl. Ac, Rom., doc. xr, 171-2, 184 şi Er- 
biceanu, Mizr. Mold, p. 322, no 361. | 

la H, pp. XxIv-v. Un Cucoranul iera pisarul lu 
Ştefan-Vodă (Răzvan). Uyicariul, XXIII, p. 37. 

La Il, p. XxyI. Stefan Ilăbăşăscul, pircălab, tatăl lui 
Ioan, și soţia celui d'intăii, Axinia, sînt menţionaţt în- 
iun document din 1709, Uricariul, , pp. 245-7. 

La UI, p. XxXXIv. Pentru “Yoderaşco Nacul, v. şi Areă. 
1st. 14, p. 279, 

La |], p..xxxvr. Ca martur întrun document din 
1687, 16 Decembre, aităm pe Chigheciii căpitanul de Ţu- 
jora. Bibl. Ac. Rom., xxu, 84. 

La II, p. xxxvu. Pentru Șerban Cantacuzino, Postel. 
nic, v, Uricariul, XVI, p. 349. 

Asupra Vlădicilor romîni din Ardeal, ale căror scri- 
sori 'aii reprodus adesea aici, v. lămuririle nouă pe care 
le dă, în Unirea din Blaj, x, no 38, canonicul Ivan Bu- 
roș (<Observări la seria cronologică a archiepiscop'lor de 
Alba-lulia și a episcopilor sufraganY»). 

[Sona 
Aa. CEA, * Ş  



MN. ERRATA. 

La I, p. Ir, rîndul 12 de sus, a se celi: 
joc de clulie», şi p. XIV, rîndul $ de jos: 

în loc de «Mar». 

. Care 

«Iunie», în 
«Februar», 

ar — auz


